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Της ΙΠίΘΓΙΙΠΕΑΙΓ δοΓἱρίΙΓ6ς. 

Οἱά Τεσίαπι:-νί, σπα 1, Εεπερίς απἁ Ἐχοάις. «ᾖεόγειυ- Εηοὴήοῇ 
{έεγζίμεα. νε ἹἹεῦτενν ἰεχί 15 ἰπαί οἳ Βαετ απά ὈεΠίζδοἩ {ος (μεπεςῖς; {ΟΥ 

Ἐχοάις (ἶαί «' πες; απά ἴπεςσε ἰεχί5 Ώανε Ῥεεπ τεἰαϊπεᾶ απομαηρεά, ΤΠθ 

Ιηίετ]πεά ἰταπς]αίίοη 15 »ἰτῖοί]γ ᾖ{εγαῦ, εΥεη {ο {πε τείεπίῖοπ οἱ ίπε Ηεῦ -ενν Ιάΐοπ], 

Τη {Πε 1είί-Παπά πιατρίη οἱ {ηε ρᾶρες ἶ5 (νε Κίπσ Ίαπιες Ὑετσίοη; 1π {πε τίσΏί-Παπᾶ 

πιατρῖη {ηθ Ἐενίσεά Ὑετοίοη, επαβ]ίης Ιηδίαπί οοπιρασΐδοη οἱ α]] {ους τεπἀειίηρς, 

᾿Ἑοοίποίε5 ΟΠ ΕΥΕΙΥ Ῥασε Ρτεσεπὶ {Πε νατίογαπι τεμάίηρς οί αἱ] ινε Ἱπιροτίαπί 

εγςίος ---- ---- ἴπε θερίααρῖηί, {πε ΡῬεδΒίίο, ἴπε Ὑπ]ραίε, (πε Τατραπι οἱ Οπηχε]ος, 

απᾶ οἴμεις. ΤΗϊ5 νο]απιε αἶςσο οοπίαϊης (Ἡε ἨΗεδτει αἱρῃαδεί πμ (πε Εηρ]5Ἡ 

εᾳι]νο]εηί5; απά Ταῦ]ες 5πονης {με νατίαίῖοης οἱ (πε Ἠεῦτενν νετΏ. 
Ῥάσε: ΟΙοίἩ, ῥ4.οο; Ἠσαι-]εαίπετ, ᾷσ.οο; ΓὨὈἱνιπιίγ Οἰτοπσίέ, ᾷ6.οο. 

ΤΠε ρυβ]ςμετς Ρρτοροςε {ο εοπιρ]είε {πε Ιπίεγπεας ΟΙ. Γ Τεδίαπιεπε, υη(]ι- 
1π α τθβςοπαῦ]ε {ἶπιε, ἵπ {τες αἀάϊμοπαὶ νο]μπιες. ΑΙἰπουιρῃ εαςἩ οἱ (Πε 5υ5ς5ε- 
αιεηί νοίππιεδ τιὰςδί οί πεςρεδςῖίγ οοπίαϊπ πο(ϊοεαΡβ]γ πἹοτε φᾶρΡες έπαῃπ Ὑομππε Ἱ, 
πενετἰῃε]εςς 1 {5 οιτ {πίεπ{ίοπ, ἀερεπάεπί αροπ {πε 5μρροτί ϱῖνεπ {πε υπἀεγία]- 
Ίης ὮΥ «ΙΕΓΡΥΠΙεΕΠ ΡΙτςῄαςδετς,{ίο Ρ]αςεα Ιούγετ Ρρτῖοε ΠροπεαςἩ 5Ιςςθδδῖνε νοίαπ]ε, 
ῬὈτϊιπρίπρ {πε ρτίςεοί {Πε οοπιρ]είε 5εί ἀθιπ {ο ἐτυεῖνε αἀοὐζαγς ἱπδιεαἀ οἱ ς{χέθερε 
αἀοῑίανς . έπε ο]οί Ρίπάΐπρ, απὰ α Ρρτοροτί]οπα] Ρτῖςσε {ος {πε οίπετ Ὀμιάϊηρς. Ίπ 
{βοί α]]} ραίτοπ5 ννπο αοίμα]]ν 5µΏδοτίοε {ος {πε «οπιρ]είᾳ Οά Τεδίαπιεπί νΠεπ 
οτἀετίηρ Νοίαππε 1, ΠΙΔΥ ἆοσο 5ο προῃπ (παί αχρτεςς 5 Ιρι]αίῖοῃ, {7ε ῥ71εε οὗ εασε 51ιῦ- 
Φεσιενέ υοὔιὔη6210έ έω ὅε ῥατᾶ 1412 ῥιιδήεαίίοπ. Α Ρτοπιρί απἁ 6επετο!Ις τεδροηςε 
ἴο ἐπί5 τεα]ν Πρεταξ οὔετ τυ1)} ἐπεοιγαβε 15 {ο ἠαδέεν 1ηα{εγτα]/γ έἶε εοπιβ[είέουι 
οΓίηε οίᾖεκ νοῦὔμπες ο ἑλιίς εχἰ{γεπιεῖν εχβεπςένε τέπαεγίαξ{πρ.. 

εν Τεδίαπιεωί, Οοπιρίείε. Ἅ«Άίεωυ Σο νηὮ Ἱ.εκίεοη ἀαπά 
ΦΥποΠΥΠΑ, «γεεί- Ες) {εν ήπεαγ. Τηε (τεεκ ἰεχί ἱ5 (πε ςαπάατά. 

ΤΤε Ιπίετ]πεᾶ ἐγαπδ]αίίοη 15 ἰτίοί]Υ Ηίετα]. ΤΠε Κίπρ Ίαπιες νεγεῖοι ἶ5 ρτεδεπίεά 
η ρατα]]ε] οοἵππαης 1Π {Πε πιατρῖης. Ῥοοΐποίες Ρτεςεπί {16 ναπῖοι5 τεαάίπρς οἱ (1ε 

ἴεχί οΓ{με εάϊιοης οἱ Ε]σενίτ-162ᾳ4, (τιεςῦας]ι, 1,αεἩπιαηἨ, Γι5δοἩαπάοτί, Ττερε]]ες, 

ΑΗοτά, οπά ἸΜοτάφνοτίπ. ΤΠε (ΕΕΕΚ-ΕΝαΙΙΞΗ ΝΕΝ-ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ Ι.ΕΧΙΟΟΝ, 

ν/μΙεἩ π]ακκες 15 Βτςί Ῥον ἵη (5 νο]απε, ἶ5 επηείτε]γ Πεν. 1 ἵδ πε σποτ οἳ 

Ἐτο[εςςος Βεττγ, (πε εά[ίος οἱ (πε Τπίετ]πεας Οά Τεδίαπιεπέ, απἆ Ρτοάιοεά ππάᾶες 

ος αμδρίοες {ος {Π]5 νο]απτε νὰ έπε ἀεβηῖίε απάἁ γυγε]]-αοσοτωρ]ςηεᾶά Ριτρος5ε οί 

5υρρ]γίηρ «ΙεΓργΏ]εΏ απά ΕΒΙΡ]ε δίπάεηίς νὰ ἐἶνθ Υοτγ Ρεςί τεαἀγ-τείετεποε Ἀευγ- 

Τερίαπιεπί Τ,εχίεοῦ ενετ ἀεδίρηεά {ος {πείς δρεοίσὶ ποεὰς. Τί οσοπίαῖης 5ο α ]ηεῖά 

Ρτεδεηίαϊοη οἱ ἴἩε ΘΥΝΟΝΥΜ5 ΟΕ ΤΗΕ (ΕΚΕΚ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ ψ]ί( α οοπιρ]είεθ 

1ΝΡΕΣ. 

Ῥείσε οἵ (πε ᾖμέεγζίπεα Λου Τείαηνεί, (οπεβζείε, τυᾖ Γεκίευ απ 

72907715: Ο]οίἩ, β4.οο; ΗΠοΗ-]εαίμετ, ᾷς.οο; Ὠϊν]πίίγ Οἰτουί, ῥ6.οο͵, 
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0 Κιπάτεά Ιπίετεςί {0ο Ο1εἵς ης η 

ῶρεκίςοη {ο {πε Νεν Τεδίαπιεωί, ατεεκ-Εηρ]ιδι. «ΑΕπάγεν πετυ. 
Ἡαπάγ νο]απιε 5ἱΖε. ᾖπ.οο. Τἴρε-ρ8ρεΓ 5ἵζε, Ιπ 5πεείς ἀηροιπά, ιίαΡΙο {ο 
Ριπά αρ ψΙέι {πε Ρτενίοας εάΙήοη οἱ (πε Ιηίεγίπεας Νε Τεδίαπχεπί. ῥτ.οο. 
(7 εραπε ἆξ ἔλε {εχίο αξ {γε ὀαεα οἵ {λές νούε, ὅτιί ῥ11ὐὔἡσλεα πεβαγα{εῦν.) 

Εἰνςεί Τε5Ἴοης {ω (Οτεεῖ, το Γεκίκοη. Υ Ἐεν. Ναίμαη Οονϊησίοι 
Ῥτοο]ςς. ' {ευίτεα {αἱήοµ. ἘἙτερατεᾶ οἨ {1ο 584Π1ς ΡΙαΏ ας (πε απίΠογ5 Ετσι 
Τ αἴἴη Τ,έδεοι». Ταβ]ες σἰνίησ ἀετίναίίοης οἱ ἔἶε ρατί5 οἱ 6ρεεοΠ. Ταδίες 5Ίπουγ- 
ης (πε {ογπιαίίοη οΓ (Πε ίεηδε. η {πε {1έ (6728 7εοκοης {λε αιίῇο ας 
αγατυε ζαγφε[γ 77ο72 {6 1046 ΤΟ7 1/15έγα{ζσο Φε{εΊεες, 5ο {αέ αἴζεγροἴτες {ους 
{δε Γεστος {λε {ζε{ συ] ασε (111 αετό 1 εαῶΙ {ο Νετυ Τείαπεμέ 
{4 ἔᾖε (7εεᾷ του έᾖε αἰα οὗ ἔμε [ήεγ/πεα Νετυ 7επίαεύ. ῥΦο.5ο. 

Ἠιπάς ὃτ ΙΝοΡίες Πεδιεν (πναπηπαχ. Ῥαβ]διεά αἲ ἴπε Ὀ πινετςιν | 
ο{ (πε Θίαΐε οἱ Μ]δεοιπ. Α. ΡτίεΓ ταπηπιαγ ἀεδίσηεςα ὉΥ (Πε ααίπος {ΟΥ οΙεΓγππεη {| 
αηΏά (μεο]ορῖσα] 5έαάρηϊς, “« {ο {αοϊΠίαίε {πε οοπιρτγεΠεησίοη οἱ {πε Ἰλίοτά οἱ (ο... - 
Α πδε[α] ῬουΚ αἶοηπσ νη(Ὦ (πε Ιηίετ]ίπεας Οἱά Τεδίαπιεηί {οχ 5ε]{-Ι5ίγασέῖοη 1Π 
ἨΗεῦτεν;, απᾶ Ρρεοιῖατ]γ αἀαρίεᾶ {ο (πε πεεάς οἱ {Ίοδε «έ ταςίγὈ ἵπ μεῖς Ηεῦτενν 
ψ/ηο ἀθδῖτε {ο «6Ῥτιαδῃ αρ.’ ῥι.οο. 

Ηεβεεν-Επο[ίς Τρκίςοη. ῬΒαρείει” ΕάϊΠοπ. Οοπίαϊπίης αἲ] ἴλε | 
Ἠεῦρτεν πονάς ἵπ (Πε ΟΙά ΤΓεδίαπιεπί Θοτϊρίατες, ΥΕ ἐΠεῖτ πεαπίηρς ἵπ Ἐπηο]ςῃ. 

σ ᾖτ.οο. 

ἨΠ[ςίοτία ὦαστα, νη{Ὦ 15ί 1] αἄη Γρ5οης. ΒΥ Εεν. Ναίμαη Οονἱπρίοη 
Ῥτοοίς. Ἀενίδεᾶ, το Γοεαδιζαγγ. ἢΤΠϊ5δ Ἰπδῖγ ῬΡοραί]ασ νο]απιε, Ῥεδίάες (πε 
Ἐρίίοπιε ἨἩ]δίοσίαε 96, ἴπε Νοίες, απά {πε Τ,εχίσοη, οοηίαίης 100 ρ8ρες οἱ εἷε- 
ΠΙεΠίΟΣΥ Τ/αῑπ 1,εδ5οΏ5 5ο ἴταησε ας {ο {ο α Ρρταοίϊσα] «οπτδε ἵπ Παπ {ο {Πε 
Ρερίππετ, πιακίης Ιὲ ΡταςίῖεαΡ]ε νυηίΠοπέ {εοοΙΓ56 {ο αΠΥ οίπει Ώοοίς, ἔο σουες απῖοκ- 
1 απηά η ΕΒΦΥ 5ίερς, ίπε ρτουπά ΡΓεΡΒΤΑΙΟΓΥ ίο α ῬτοβίαβΙε τοαάϊίης οἱ (πε 
εν Γεδίαπιεηί {3 {ε Γαζἶμ. ῥο.5ο. 

Μαςξεησίς Μαπσαί οἳ Εἰδίς». Εουτίῇ ἘάϊβοηἨ, τενίσεά, επ]ατρεά, 
απά ]α1ρε]ΙΥ το-ντίεη. ΦΙ.5ο. 

(οιάγ᾽ς εν Ῥεγεβοίοφγ. ῥὁ1.25. 



ΤΗΕ ΙΝΤΕΒΙΙΝΕΑΕΚ ΙΙΤΕΕΑΙ. ΤΕΑΝΡΙΓΑΤΙΟΝ 

ΟΕ ΤΗΣ, 

(Ἴτθεκς Ναι Γοξίαπιοπί 
ΜΙΤΗ 

εε διιτιοςεσ ο) νΕΙΞΣΙΟΝ 
ΟΟΝΥΕΝΙΕΝΤΙΥ ΕΕΚΕΡΕΝΤΕΡ ΙΝ ΤΗΕ ΜΑΕΚΙΝ5 ΕΟΚ ΕΒΑΡΥ ΚΕΕΕΚΕΝΟΕ, 

ΑΝΟ ΤΙΤΗ 

ΤΗΕ ΥΑΠΙΟῦς5 ΚΕΑΡΙΝάΣ5 ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΤΙΟΝΣ5 ΟΕ ΕΙΖΕΝΙΕ τόσᾳ, ΟΒΙΕΞΒΑΟΗ 

ΙΑΟΠΜΑΝΝ, ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΒΕΕ, ΤΕΕΟΕΙΙΕ», 

ΑΙΕΟΡΕΌ ΑΝΕΟ ΥΜΟΒΡΡΝΟΠΤΗ 

το ΊΤΗΙΟΕΗ ΗΑΣ5 ΒΕΕΝ ΑΡΡΕΟ 
| 

Α ΝΕΝ/) ἀαπΕΕΚ-ΕΝάΙΙΡΗ ΝΕΝ/ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ ΙΤΕΣΧΙΟΟΝ 
ΘΌΡΡΙΕΜΕΝΤΕΟὉ ΒΥ Α ΩΗΑΡΤΕΕ ΕΙΠΟΙΡΑΤΙΝΟ ΤΗΕ ΘΥΝΟΝΥΜ5 ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΝ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ, 

ΝΙΤΗ Α ΟΟΜΡΙΕΙΤΕ ΙΝΡΕΧ Το ΤΗΕ ΡΥΝΟΝΥΜΣ 

Εν 

αΡΟΚΕΕ ΝΙΟΚΕΝ ΡΕΕΕΥ, ΕΠ. ὈὉ, 
ΟΕ ΤΗΕ ὉΌΝΙΥΚΕΒΡΙΤΥ ΟΕ «ΗΙςΑσΟ ΑΝΡ Ο6ΟΓάΑΤΕ ὉΝΙιΨΕΕΡΙΤΥ, ΡΕΡΑΕΤΜΕΝΣΤ ΟΒ 

ΡΕΜΙΤΙΟ ΙΑΝάΤΓΑΟΕΣ ἤ 

ΕΡΙΤΟΕ ΟΕ 

ΤΗΕ  ΙΝΤΕΒΙΙΝΕΑΕΚ ΗΕΡΒΕΚΕΝ-ΕΝάΙΠΙΡΗ οἱ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ 

(ορυηΙαητ, 1891, εν Ηινης ἃ Νομηια 

ῤ ΗΙΝΗΣ, ΝΟΒΙΕ ὅ ΕΙ ΡΕΕΠςΩΕ, Ριβ!ίςπεΓφ 

31-33-45 Ὑλεσί 151 οίἰτεεῖ Νεν Υοηής Ον 

ᾷ 
| 



Τπε γαίΐσε ο ΠΕΡΚΕΤ αά οβΕΕΚ έο Ακάήλ., 
/ 

μεν. οἱ σα β. 

Σ..  Ἠγιποιί «οπέ Κπον]ιεάρε οἳ Ἠεῦτενν απά (τεε], Υοι οαηηοϊ 

Ἠπαάειδίαπά ἴπε οτἰἶσα] οοπηπιεηίατἰες οη ἴπε Φοτ]ρίατες, αΠά α σα 

Ίμαῖ 15 οέ ετἰε]εα] 5 οἱ ἀοιαδίία] να]αθ. 

2. ἨΝλοιί 5οε Κπον]εᾶρε οἳ Πεῦτεν απά (τθεἷ, γυα οαπηποί 

σα{ς{γ γοιτςε]{ οἱ {Ἠποδε νο οἩ ἵο Υοι {ο Περ ἃ5 {ο {Πε «Ώαησες γΠίοἩ 

γοι «1 βπά 1π {πε Εενίσεά Οἱά απά Νε Γεδίαπιεηίς. 

4- Ὑππουί 9οηέ ΚπομΙεάρε οἵ ἨΠεῦτειν απἀ (τεε], Υοι οαπποί 

αρρτεεϊαίε {πε ογ!εῖσα] ἀδειδδΙοης, ΏΟΝ 5ο Ιεφιεηί, τε]αξίης {ο {πε Ροοίςς 
οί ίπε Οἱά απά Νε ΄Γεδίαπιεηίς 

4. Ἰποιίέ «όοπε ΚηπομΊεάρε οἱ Περτεν απἀ (τεεξ, γοι «απποί Ῥε 

εετίαίΏ, {π ἃ δἱΏρ]ε Ιηδίαποε, ἔλαί 1Ώ ΟΙ ΦΕΙΠΙΟΠ Ῥασεά οἩ α Φοτίρίέητε ἰεχέ, 

γοι τε ρτεδεπίίηρ {πε οοττεοῖ {εβεμῖηρ οἱ {ῃαί {6χ:. 

5. ὙΝίΠοαί σοπέε Κπομι]εάρε οἳ ἨΠερτει; απἆ (τεεξΚ, γοι οαηποῖ Ῥα 

8Ώ Ἱπάερεπάεπί 5ίαάεηί, ΟΙ α τε]αζ]ε ἹπΙετρτείεΓ οἱ {Πε ποτά οἱ (οά. 

6. Αδπιιοῃμ Κπον]εάσε οἱ Ἠερτον ο8η Ῥα 5εοιτεά, πΙὮ {ο 6απΠε 

ππείμος, πάει Πε 88πΠπε οἰτοιηδίβησες, ὮΥ ἴΠε 5απιο Ριρ!], 1Ώ σε Ύεατ, 

Ψ{ῃ {Πε αἷά οἱ {πε Πηίετ]Ίπεατ Οἷά Τεδίαπιεηέ, 45 ο8η Ρε ραϊπες οἱ Τ/α91π ἵπ 

ἔητεε γεατς. «τεεί, ἴποιρῃ δοπιεν]αί πποτε ἁἰ[Ποι]{, π]ᾶΥ Ῥε τεαάΙ]γ ας- 

ααἶτεα ν(ΠΙη α Ὀτίεί ρετῖοά ψ(Π {Πε αἷά ο{ {πε Ιηίετήπεατ Νε Γεδίαπιεηέ 

(πνλΙοὮ οοπίαίης α Ιεχιοοη) απά 8Ώ εἰεσιεηίατγ (τεε] ΡΤΑΠΙΠΙΓΤ. 

7. πε ἨΠεῦτεἡ ΙΏσυαρε Ὠας, 1π 81, αΌοιί 7,οοο Μοτᾷς, απ οἵ 

Ίηεςε 1,οοο οσο 1η {πε Ο]ά Τεδίαπιεηί ονετ 25 ἔἶππες εαοῃ. 

'δ.. ἜΓπε Πεῦτει ϱταπηΙηςΤ ας Ῥιΐέ οὖε ἴοτπι {οτ (πε Ἐε]αίῖνε ρτοποη 

ἵῃ α]] οᾶδες, ΏΊΠΙΡεΙ5 απά ρεπάετςδ; Όιί ΖἼεε {οτηις {οτ ἴπε Ὠεπιοηςίταίῖνε 

Ῥτοποιη. ΤΠε Ροςδίρ]ε νετβρα!] {οτπης ατὸ αροιί 29ο ἃ5 οοπιρατεά ν(Γ έπε 

1,209 {ουπὰ ΙΏ (τεεκ. ΤΙ ηα5 Ρταο(ίοαΙΙγ πο ἀεο]εηδίοῃ. 

ο. ἨΙΠΙΏ {εη γεαῖς ἴίηε 8νείᾶρΡε ΠΙ1Ώ Ἰαδίες ποτε {πε 1Π [τυ]ί]εςς 

εἑαάϊηρ απά ἹπαάϊΠετεπί {α]κ, ἴπαπ νοι]ά Ὃε αδεά ἵπ αοα]τίηρ ἃ ροοά 

Ψοτκίηρ Κπον]εάρε οἵ Ηεῦτειυ απἀ (τεεΚκ (Παί ἵηῃ ἔπτη νου]ά Ἱπιρατί ἔο 

5 (εαοβίηρ ἴΠαί απαΠίγ οἱ ἱπάερεπάεπεε απά οἱ τε]αβρΙ1ίγ νΠΙοΏ 5ο 

στεα!]γ επΏαΏσες οΠε᾿5 ῬΟΝΕΙ ἃ5 4 ἴεαε]ετ. 

1ο. Τήπετε ἶ5 ποῖ σέ πηϊηΏϊδίετ 1Π {7 ο πηϊρηί ποί Ἡ Ὦε Ριΐ στ. 

Άπά {ἴπιε απά ορροτειΏΙ{γ {ος 51ο] 5ίιάγ οἱ Ηεῦτεν απά Ωτεεκ ἂ5 ποιά 

επλΏ]ε Ἠίπι {ο πιαΚε α {Γοτοιρβ]γ Ρταοίῖοαὶ πδε οἱ 1 ἵπ Πΐδ ψοτκ αν 

ΒἱΡ]ε-ρτεασ[ετ απά ΒἱΡ]ε-ίεαε]ετ. 

ἵ 
' 

ἵ Ἱ 



ΙΝΤΚΟΡὉΌὉὌΟΤΙΟΝ. 

ΤΗΕΒΕ 4Γ6 ΠΙΔΠΥ ΠαΥ5 50ΔΤΟ6ΙΥ πθθάίπσ ΠΙσΠΘΙΟοηΠ Ιηπ π]Ἡῖο]Ἡ πο Τηοτ]!ηθατ 
Ναι Τοβίαπιοπύ πα Ῥτονο 165 Υα]αθ, ποῦ ἴπο ]οαδί οΕ πἨ]οῖι 16 έἶιο {αο]έν πι 

πΠΙοἩ 10 οπαΏ]ος οΠ6, 6ύεη 1 ταδίγ ἵπ Ἠὶ5 «τοθσί, ἰο ραῦ Ἠϊ5 Πησογ 0η {ο ογίσ- 
πα] («τοεὶς ποτά οἵ Ρ]ήα56, απᾶ αὐ {πο 84Π16 ΙἸηδίαπί προη α Πίέεγα] τοπάσρτ]ης. 
Το πιαηγ Ιὲ υ]]] ταραγ 165 οοδῦ 1Π Πο έπιο βανθοᾶ {ποπ ἑαγηίης {ο α (ατοε]ς ἀῑοῦίοη- 
Αγ. ΟΕ οοαΙ5ο 16 Ώ6οοπιθ ἂ ΠΘΟΘΑΒΡΑΥΥ αἁ]αποί ἴο 976ΓΥ οοπιρ]είο ποτείησ 

Πρτατγ. 

Πο ουεγ-στογίπο Ιπίοτοςύ Ιπ Ναι Γοβίαιπεηί θὐιάγ πιακος 10 ἀθβιταρ]α ἐ]αί ε]ιε 

σοποτα] γοαἆστ, πΏο ποια] Ὀο πε]] Ιπ{ογπιοᾶ οη οατΓθηύ 0ορῖος, 5Ποι]ά Ἠαγο 5οπιθ 

αοαιαϊηίαποςο ψΙθα με τε]αίίοη οἱ μα φὐαπάστά Ἠηρ]ς νεγεῖοῃ {ο ύπο οτ]ρῖπαὶ 
υοχύ, νη]]ο α. 501] πιοτθ Ιηθ]πιαίο Κποπ]οΊσο οη πο ρατί ο{ ύο οἸεγσγπιαη απΏᾶ - 
ἔιο ΒΙρἱο Οἶαβς ἐδασ]ιοι ποι]ά 56οπι αἱπιοδί Ιπιρεταϐινο. Τοπατά 05 οπἆ πο αιὰ 
18 κε] {ο Ὀο6 πιοτθ Πια]ρ{α] Παπ ύμο ΤηίοτΗπθυγ Χα Ταδίαπιεηῦ. 

ΤΗϊς νοτίς 16 Ιπίοπάθα ἰΠοθιοίοτο {ο Ἰοαὶρ εἶο Εησ]ϊδ τοαἆστ οἱ πο Ναι 
Ῥορίαπιθηί, Ίο πια ἀθβίτο ἴο τοίογ {ο ἐμο αοὐαα] πγογάβ α5αοᾶ Ιη ὑπο (πτοσίς ἰοχί. 
Τή Ώαςδ ποῦ Όδοη Παπιοᾶ ἴο ἴθαοἩ Ῥοορ]ο (ἀτοσῖς, ὑοισΏ 16 παΥ Ὀο αδαά {ο σοοᾶ 

αἀναπίαρο ΤΟΥ (παῦ ΡαΥΡοΡ6. 

ΤῃΠο Ιπίθιποαν Ττγαηρ]αίίοη Ῥγίησς {ο νίοιπ οθτίαίη ρο]ηῦς οἱ Ιπίθγθςδύ ἐ]λαῦ πο 
οὔμαγ ἰ(Γαπε]αθίοι Ίας ού6γ Ῥριθοπάθἁ {ο σἵνο. Ία]α {ου ἱηβίαποϱ ἔλο ποτά 
“πηββδίογ.. ΤΗϊ5 ποτά ΄ πιαδίογ᾽ 16 αδοᾶ ΙΠ ίῃο Απμοτισοά Ύ οΓδίοη {ο ἐγαπρ]αίθ 
«ο ἀιβοτοηυ (πτοε]ς νοτᾶς, αἱ] Ῥοατίης ἀϊΠοιοπύ 5Ώαᾶος οἱ πιοαηϊησ. Τ]ο ποτᾶ 
Παάσπιοηςο Ιπ (πο Απηοιτιποά Ὑοτείοη βίαηᾶ5 {ο οἰολίέ ἀιπειτοπί (ἄτοεικ 

πιογᾶς 1η {πο ογἱριηα] : απἆ 5ο οἱ ΠΙΔΗΥ οὐμαις. ΟΕ ρατίο]α5. ' Ῥαΐ τορτοδοηίς 
ἐιρεῖυε ἀιβετεπύ ψοτάς: 'Ῥγ, εἶευει; "τον, εἰφλίεει; Ιπ.. βρει; οἱ,” 

ἐυγίοεπ; απὰ ΄ ΟΠ, πῖπο, 
Ύαε ἆο πού Ιπίεπᾶ {ο Ἱπρ]γ ὑλαῦ α σἶνοη (Τοσίς πονᾶ οαη Ῥο, ο) ἐ]λαῦ 16 1 

ἀαβίταβ]α ὑΠαῦ 10 εποα]ά Ῥο, ἰγαηε]αίοά 1π α]] ρ]ασθς ϱΥ ἔλο 6αΠ1ο Εησ]5δη γγοτά. 
Όπ πο οὐμεγ Ἰαπᾶ, οπθ 5ἱοι]ά 6 αΌίο ἐο αβοστίαῖη, ΟΠ Ο008ΝΙΟΠ, ήαδῦ π]ιαῦ ύμθ 
{ποίβ 4Το ; απά 16 5 αΏ Ἰπίοτθδίίης {δαίατο οἱ ἐπο Γπίοτ!ηθας Νου Τοδίαπποηί ἐ]αί 
Ίη (Ἠ6 πιαγσίΏ αρβθαΙ5 ἴ]ο ΕἨησ]]ε] ποτά οἱ ο Ααμοτῖπεά Ύ οιδίοη ; ἵπ υπο ἰοχύ 
ΔΏΡΘαΤΒ Πα (τοε]ς ογἶσιπα] οἳ ἔ]αῦ ρατοα]ατ ποτά; απά Ιππιθαιαίθ]ν ππᾶοΥ 16, 
ἔιο Ἠποσ]ίε]ι πποτὰ ἐ]αί 15 165 ποατοςύ Πέεγα] οα αἱνα]εηί. 
Ύο σἶνο ἴ]ο ἀγθοις Τοχί, πΙἩ αΏ ΙΠίεγ]ποδαν ἐγαπε]αθίοη ας Πέθγα] α8 ΠαΥ ὃο {ο 

Ῥο πβε[α] : απἆ ἵη 1ο πιατσίη έλα Απμοτισεᾶ Ύ ειδίοῦ, ἀῑνιάςά Ιπίο ρᾶΓΑΡΓΑΡΗΒ 
ιο οογγαξροπᾶ {ο ο (τοο]ς ἰοχῦ. 

Τπ]ς ψοτ]ς αἰξο σἶνος 1η Ι{5 ποίθς πού οη]γ έῑιο γατῖοις τοαᾶῖπας οἱ δὶα ἀϊΠετεηί 
ὶ 



ΙΝΤΠΑΟΡΟΟΤΙΟΝ. 

θά1έοτβ οἱ έἶνο (τοείς Τεδίωπιεπέ, Όαέ απο ἐλοφο νατίαίοης πι [πιοζίε] π]οπαγοτ 
μο 56η5ο 15 αΠοοίεὰ (6τθῦγ, Ὀαέ πτύποιέ αἰθοπιράπρ {ο Ρτοβεηί ΙΠ 6Υ6ΥΥ ο.ςο αἱ] 
ο πηαύθ επαάες οῇ πιθαπίης νη]ο] α ἄπτθεις δοποίατ ν]] αἰέασ]ι το έἶναπι. 
Μαηγ οἱ έἶιοβο γατϊα(ἶοη5 1η Ρε ἐλοισ]έ {ἔο Ῥο οΆ πο σγεαῦ Ἱμιρογίαησο, ἀθκσθηά- 
Ίης 6Υ6Π {ο ο ἀϊΠετοηί δρε]πσ οἱ υμ6 βαηο ψοτά : Όαύ Ίοιι ὑμῖς (ου το ἴο 
γαπίαδίοης οἱ {μο στοατοδί ἱπιροιίησθ. ΑΙ ατο οἱ Ἰπίθγαβύ, Ῥδοααςο {Πού 6ΟΠΟΘΓΠ 
πο ποτὰ οἱ ἀοά, απὰ αγ Ἰθγα πιαάθ αγαἴ]αὈ]θ {ο ένο Ἐσ]ίςἩ τοαᾶσγ. ἐο νΥμοηι 
πα ΓαγηὶδΏ Ἱπ 0Π]ς νο]απιο αἰ] Ἰς ΊηαΥ τοααῖτο Ῥοίῃ αδ {ο έ]ια έοχέ οί ἔμο Ναι 
Ταρδίαπιεηί, απᾶ {ΟΥ Τέ5 ποτά-{ου-πογὰ ἐγαπιδίαἑίον. 

ΤΠΕ αβεεκ ΤΕσΤ. 

Τε ἄτοες Τοχύ 16 ἰΠαί οἱ ΒίερΠεπς, 1250, π]ῖο]ι Ίας Ίοπσ Ώδθ ἵη 6ΟΠΙΠΙΟΠΙ 
πο; Ὀαῦ α5 ἔπο θά1θοπ οἳ Β]πενῖν, 1694, 15 υ6 οπ6 οίξεμ οα]]θά έιο Βιεσεῖνεᾶ Τοσέ, 

ος Τοχίαβ Πεοθρύα5, Ώθοδμαβδο ος έμθ ποτγᾶς, ''Τοσίπ. . . . αὉ οπιπῖρας ΥΘΟ6Ρ- 
ύππι,. οοουττίης 1π λε Ῥγείασα, πο σῖνο ἴ]ιο τεαᾶῖησς οἱ 05 Ε]πονὶγ οἀἱίοι ἵη 
χια ποίθς, απά πιατίς (πει Ἡ, Τε 15 ίμο {οσί οοπιπιοπ]ν τορτ]ηίθἁ οἩ ἔ]ιο Οοπ- 

ὠπθηῦ. ΤΠ Πο Πιαίη έἼ6γ ἆγο 0Π6 απά {Πο 8.Πιθ;: απά δἰίΠογ οῇ ἔἼοπῃ πιαγ ὃθ 
τε{εγτες {ο ας ἴιο Ῥεσίας Ἡεοερίις. 

ποτε ατθ α παπιρεγ οὗ πη]παέθ νατιαοης Ῥδύπθεη ἴ]θ οἀ]έογς πγ]Ίο] ντο ἆο πού 
"αεεπιρύ {ο Ῥτεδεηί. Ίπ αἱ] {Πθςε ο.δας πο Ἰανο {οἱ]οπεά έμα πια]οτ]έγ οἱ πιοάθτη 

εά1ίοι5, ΥΝ1ΟΗ (Ίχεπι πο Ἠατο αἰεο αἀάθά ἴμο Ηπαὶ ν {ο ἴμο ἐλ]τὰ Ῥεγδοι 5ἱπσπ]ατ 

απᾶ Ῥ]ανγα] ἵη σι; τά βἰηπσα]ατ Ιη ε;: ἵη ἀαίϊνος Ρ]ατα] ἵη σι, ἆο. Έοτ ούτω Ίο 
Ἠαγε σΊνεη οὕτως, Απὰ αὐτοῦ Ψ]ιθΓθ 50Π16 Ἰῶσθ αὑτοῦ. 
Α {ο ἴ]ο ΓοΥπι οἱ ἐμο (ἄτοε]ς ἰοχῦ α {ου ποτάς ατα πεεἀεἆ. 

1. ῬΑδαΕΛλαβΑΡΗΒ.--Ἠο ποτε. ἀἰδαρροϊπέεᾶ ἵπ Ππάϊπσ ποὐλῖησ Ἰ]κο αιιένογῖέ 
Το πΊθγο α ΡατασταρΏ οασ]έίο Ὀδ. Αποϊοηῦ πιαπιβογΙρί5 ποτο πο Περ; ἴπευ 
Ἠανε {6ύψ οἳ πο ραταρταρῃᾳ5. ΤΠο εἀϊέοις αἲἱ ἀῑΙοτθά, εασοὮ πιακίπσ ῬατασταρΗς 

αοοοτάῖηπσ {ο Ἠϊδ οππ Ἱαάσπισηϐ. Ία ποτα ἐμογείοτο οὐ]ισαά, α{τοτ το[αττίησ {ο 

ἴῃο Ῥοδύ οχαπΙΡΙ65, ἴο {οῦπι ρ8ΤαςΤαΡΗΣ {ος οµ1β6]νο». Ίο αΓθ απχΙοῖς ελα ους 

τοαάστς5 5Ποα]ά τοππθπαΏογ ἴ]ιαί (πο ραταρταρΗης Ἠανο πο αιέλογίέψ, πΏῖο]ι ἵΏευ 
πη]σΏί Ὠαγο Πας 1{ {Πο αποϊεπῖ ππαΠιιςοτΙρί5 Παά αστθθᾶ Ιπ ἐ]ιο ρ]ασῖησ ΟΕ ἐμοπι. 

9. ΡΑΒΕΝΤΗΕΘΕΡ.--Μοςδί οἱ ἔ]ο οϊίοτ Ὠατο Ρ]αοοά Ίστο απᾶ (ἴποτο ρα- 
τοηίΏαβαος ΙηΠ (Ποῖγ (ατοε]κ ἐοχίε. Τ]Ποαξο πο Ἠαγο ἀϊδγοσατάεᾶ, 5δεῖησ ἐ]αί (Παγε 

8Υ6 ηο 5ποἈ (Πίησς ἵπ (με εατ] (πτοεἷς οορῖθε. ΊΝε Ἰανο Ρρ]ασεά έπειτα Ἰπ (ο 
Ἠησ]]δΏ Ἱπ]ιογο πο ἀαθπιθᾶ 0Πθιῃ ΠΘΟΘΒΣΑΥΥ {ο ΡΓΘΡΕΙΥΕ {6 56Π56, Ῥαΐ ποῦ Ῥεῖησ 

1η πο (ατοαε]ς {αυ αἱ5ο Παγνο πο ααθΠοΓΙ(γ. 

δ. ΙΝΝΕΕΤΕΡ (ΟΜΜΑΡΒ.---5οπιθ θάΙ{οΤ5 πιατ]ς πΠ(Ἡ Ἱπνοτίεά 6ΟΠΠΙ5 έμα πογάς 
ύλαίῦ αγο 6ροΚθη, απά οίμοτς ἵη α 5ηῖ]αΥ παν μιατ]ς ο αποίαΒοπς {ποπα έλα Ο]ά 
Τοδίωπιοπί. ἨῬτί 1π 5οπηθ Ρ]ασας Ἱέ 15 ἀοαρέβαὶ πεγο έπος αποίασίοης σἱο58, απά 
16 πας (λοασλί Ῥοδυ {ο οπηῖέ ἔοιπι. Ἠ68ο αἶδο, Ῥοιης αὈδεπύ ΊΤοπη ύο αποἹεηό 

ἄτοε]ς οορίθΒ, Ἠανθ πο ααζ]ογ](}. 

4. ΡοΙιντς.---ΤΠοτο ἶ5 πο ααὐ]ογΙίγ αηΥΠΊ6Γθ {οΥ τΏθ Ραποίααθίοη. Τ]πεγε αγ 

{αυ ΟΥ πΟ Ροϊηίς Ἱη ἔ]ο αποϊοηῦ οορῖθ6ς, απᾶ οαἹίοτ5 παατα]]ν αἷῆου ἵπ ἐΠεῖγ βΥδίεπι 

οἱ Ροϊημηςσ. ία Ἠανο Όθει οὐ]ισθᾶ {ο Ρριπούααίο {ΟΥ οΠΓβ6ἱΥθ5 ας πε ]αάσες. 
Π 



ΙΝΤΕβΟΡΤὉΟΤΤΟΝ. 

ψδδι. Ία Ἠαγα ποῖ αθεπιρίθᾶ {ο ποίο ο ἀἱῆετεποο ἵπ έ]ια ραποζπαΒῖοπ οἱ {πε 
γατῖοις εἀϊξοτς, εχοερί 1η Ρ]ασος ποτε 16 πιαϊεγία]]γ αἰτετς ἴμο 5εη56. 

δ. ΟΑΡΙΤΑΙ,.---Τμε οπ]γ τεππατ]ς πεεάθἆ Ἠσογε ἵ5 1Π ταίοτθησο {ο ἔἶιε παπιθς ο{ ἀοἀ, 

οἱ Ομεῖςί, απά ο ἴπο ἨΗοὶν Βρῖε. Τ]ε στεαίεεύ ἀβιοα]ίγ 15 τοασλῖης ιο ποτά 
«ρίπε,  Τη 8οΠ16 Ῥίασες 6 ἵς γειγ ἀϊβιοπ]ο το αγ πΠείπεχ λε Ηοὶν Βρίτῦ 
ἃς ἃ ΡεΙ5οη ος 6ο 5ρίτῖεοξ ἔο ΟΙ κείαη ἰ5 τείεττεᾶ {ο (566 Ἠοπη. ΥΠ. 9): απᾶ η 
«οπιθίῖπα65 α σπια]] Ἰεέίογ απά 5οπείῖπες α σαρίία] Ἰαᾶ Ὀδεῃ ρ]ασεᾶ {ο επε ποτά 
πνεῦμα, ἵπ ἴλα (ατεε]. Ρογ»οη5 ποπα]ά πατατα]]ν πανε σοπο]αάεᾶ ε]αῦ ἴπε απενί]οι 

πας ἴἶας Ἱπάιςραίαῦ]ν σευταᾶ. Τε πας (ιεγείογε ]αάσεά Ὀεδῦ {ο ρα α 5πια]ὶ π 

ΘΥΕΥΥΝΊ6ΥΕ. Ἰπ ἴπο Εησ]δ]ι πε Ίανο Όεεῃ οὐ]]σεᾶ {ο ραῦ α οαρίία] ὃ ππει πα 

Ἠοὶ]ν Βριπε πας το[εττοά ἴο απά 5ο Ἠανε τείιαϊπεά 105 πεγενετ πε ποασ]ῦ 18 
πας ἴ]ε σαςσα: Ὀπί ἵπ 50116 Ῥ]ασος 1ὲ ἶ5 τεα]]ν ἀοαριία], απά Ῥεσσπιες ἃ απθδιῖοι {ΤΟΥ 

εἶιε ερἰτίίαα] Ἱπάσιιοπέ οἳ εἶα τεαάςτ. ἘΤῃα (τεείς π]] ποὺ Πε]ρ η υπο ἀηΠοα]ιγ, 

Ῥθσσιςα ἴπ {μα οαγ]]ε5ί οορίες 6Υ6ιγ ]είέετ πας α σαρίία]. ΤΠ ἴἶιο οὔ]εγ ΠΔΠΙΕ5 πα 

Ἠανε {ο]]οπεά ἴλα πδασο οἱ πιοᾶστη εαῑίοι5; ραϊέῖησ Ίη ἴῃε «πτεεκ α οαρῖία] {ο 

εσας Ὀαϊ α 5πια]] Ἰεείει {οτ ΟΠτ]ςέ, απἆ α 5πια]] Ἰεζίοι {ου Τιοτὰά απά {ου (αοᾶ. 

6. Ύεηςες.- ἴπ α ἔεπ Ρρίασες 16 ἶ5 ἀοαρε[αὶ π]ετο {με Υετςξας 5Ποι]ά οοπ]- 
1ηθΏσ6. Τη ἴ]οδο 6.56. πο Ἠατο {οἱοπεά Βνγαάετς ''ἀτθεκ Οοποοτάαηος, 

ἔλοισ]ι έἶαυ ποτ] ἄοες ποῖ Ιη αἰἱ ο.δες αστες π{Ώ 1{5ε]{. 

Της ΙΝΤΕΒΕΙΙΝΕΔΕ ΤΕΑΝΞΣΙ,ΑΤΙΟΝ. 

1. Τῃε ραπ. Τ]α (πτοθεὶς ποτάς Ἰαναο αἱπαγ»5 Ῥοεπ Κερί ἵπ ἐπεῖτ τισΏί οτάετ, 
απᾶ π]ετεα πο ΙΠύετπεαν Εησ]5ί ποι]ά πο πιαα 56Π56 1ΙΠ 0] 58Ώ16 οτᾷστ, ἴῃθ 
ποτᾶς Ὠατο ΌὈδει ππιαρεταά ἴο 5ο Ἠου ἴπεγ πιαδί Ὄο τοαᾶά. Τῃας, ' Απά 
Ἰγο]α(εςὰ ὃτο "Ἔπαιι 23ἱ5ο 1εοςο πο πας ὃφεσπ [δις] (1ωμα]κα ν]ΠΠ. 96) ατα παπιροτθά 
5ο ἃ5 ἴο τεαᾷ ""Απά ίποςο αἶξο πο Εαᾶ 56εΠ [15] το]α(εᾶ {ο ὕαπι. 

Το Ῥτενεπί τἡῖς πιηρετίας, απᾶ ἰταηπδροδίίοῃ Ἰηπ τοαάῖηπσ, Ὀδῖηπσ Ιπογθαδεὰ 
πηποορθςεατ!]Ψ, α {επ πονᾶς ατα ο{τεπ πιαᾶθ ΙΠπίο α ρηταδο. Τῆϊ5 Ίας Ὀεοῃ ἆοπο αἲ 

πα οοπιππεποθιπεπὲ οἱ θαοῖ 5οηίθησθ, π]ετο ποοᾶάθᾶ, ὕπο ΟΥ ππογθ ποτᾶς Ὀεῖησ 
Ποϊπες πΙἴ] α ἴοιο Ἀγρπεῃ. Τῆας, Ιηςίοαᾶ ος 

2Τἱ ος .. δρ8ςς κας πο Ἠανο ρηϊπέεά Απᾶ ὃν ὖον ΑΝ 

Τῃα ποτὰς ἵπ Ὀτασκοαίς Γ ] ατα π]αί Πατο Ώδςηῃ αἀάθά Ἱπ ἴ]πο Ἐησ]ϊςΏ {ο οοπι- 
Ρ]είε ἴπα 5επ5ε π/Ἠοτε {ποτε 15 πο ποτᾶ 1Π {ἔ]ιθ (αταεΚ {ο οοτγοςροπᾶἆ {ο λα ποτάβ 
αἀάεά. 

Ἰλπαγο α (ἀτοεκ ποτᾶ οσσα!5 Πο] ελα Επο]ΙςΏ Ιάϊῑοπι τος αῖτος 5Ποια]ά οί Ὦο 

(γαησ]αζεςά. ἴα ποτά 5ιαπᾶς αἶοπο πε πο Ἐπσ]ϊδΏ ποτά ππᾶετ 160: απ ὅτι, ' ελαί,᾽ 
1 Μανκ κι. Τ: απᾶ οὗ Ιπ Υοτςθ 14. π]εγα {ΠθΓθ 3Τθ έισο πθσαΐἶνος, πΠΙοῖι, 1{ Ῥούῦ] 

πογα (ταηβ]αίεᾶ, ποα]ά ἵπ Ἐησ]ϊ5ῃ ἀεξίτογ οπθ αποίποτ; απᾶ 5ο οἱ µή, π]πετο 16 

5Ιπιρ]γ πιατ]κς ένο 5εηίεπσθ α5 α απεςίῖοη. 

Ίη α {επ ρ]ασες πο Ἠατε Ώθει οὐ]ισοά {ο ραί α ἆοαβ]ε ἐγαπδ]αξίοῃ, πιοςί]γ Ῥο- 
οαἳ5ε ο{ἴ]ε ἀοπθίε πεσαίῖνοας α5αᾶ ἵη ἴπα (τοεῖς, π]ετο {πεγ ἆο ποῦ Ἱππιεαϊαίε]γ 

{ο]]οσπ' οπε αποίΐΒετ, απᾶ 5ο οοπ]ὰ ποῖ Ῥε (ταπδ]αϊθᾶ ὃν 5αοἰι 5ἰτεπσί]επεά αΣΡΤεξ- 
ΠΠ] 



ΙΝΤΠΟΡὉΟΟΤΙΟΝ. 

αἴοπβ α5 'πούῦ αὖ α]],) "Ίππο να, ὧσ. Τη βαοἩ 63868 πο Ἠατο Ρ]ασθά α ζεγα] 
ἱταπδ]αθίοη Ῥε]ούι ιο οης τε τα 1η Ἠπσ]ςα. Τῆις-- 

οὐδέν, 

ΑΏΥΙΠΙἨΡ. 

(14. ποιπ{ηΡ.) 

2. Ῥοϊπίς οἱ σταπηπιατ. Ί]ε Αογὶί. ΤΠΙΒ ίεηςο οἱ έἶπο (ατοε]ς νοτΏο Ίας Ῥδει 
αὐ αἱ ἄπιος Πο πιοδύ ἀμΠοι]έ (ο ἆθαὶ πι, Ὀεῖης (ταηβ]αΐθά, Ιπ {1ο Απαιποτισεά 

νοτβίοη (απά Ὦγ οὔΠεβ), 5δοπιθίίπηες Ὀγ ἐπα Ῥγεδεπέ, ΒΟΠΙΘΕΙΊΊΘ5 Ὦγ (ο ραδέ, 50Π16- 
ἄπιο» ὉὈν πο Γιέωγε, απᾶ 5οπιθῦϊηηθς ὮΥ ἴ]ιο ρεγγεοί. (ἀταΠΙΠΙΑΤΙάΗ5 δα” ἰλαί, ἴσ 
ύμο πια]Ώ, 16 15 ἴπο ὑιαε[πίίε Ῥαδί, απᾶ πο Ὠανα επἀθανοτεᾶ, 5 {αγ α5 ππαγ ὃς. 
{ο Κεερ 16 6ο ἐΠ15, ανοϊάϊησ, οχοαρύ Ιη α {6ύ Ῥ]ασθ», ἴπθ ἰγαηρ]αίϊοη οἱ 16 85 α Ῥ6ύ- 

{οοῦ. Ίο αἱ] Κηοη π]αῦ οίγοςς 15 οΓίοη Ἰαϊά---απά τισΏ{]γ 5ο---αροπ ἴμε ποτά 
“Ἠανο. ΤΠ Τ καγ, 'Ἠο Λας οἰοαηδεᾶ πηο, 16 16 ΠΟΤΟ ἵπαη 5αγῖης / Ίο οἸθαηπεεά 

πηθο..  Τ]ο {ΟΓΠΙΘΓ οΧΡΓΘΡΡΙΟΗ Ιπαίϊσαίθς {Πε Ώεγ/εοί, απᾶ Ίπρ]]ο5 α οοΠΒπααποθ ΟΕ 
πο αοἲὀ, ος 1655 οΏσοίς, {ο ἔπο Ργεδεηύ 6ἴπιο; πῃθγθας 0ο ]αΐέογ 5ρεᾶ]ς οἱ απ αοῦ 

δύ 5οπιθ 6ἶπῃε Ἰπ {ῃθ ραςί, ψΙύποαύ αηγἰμῖηπσ Ῥεϊησ Ιπιρ]]εᾶ α5 {ο 1655 οοπ6ΙπΠαηοΘ. 
Ἠουγ (ῑῖς τεαβοη 16 αρρθατοά απαάνΙδαβ]α {ο ἐγαηδ]αίε Πο αογ]δῦ α5 (Πο Ῥετίθοῦ, 

οχοερύ Ιπ α {6 ρ]αςθς π]θγο ύῃαο γαρ 56ηΏ56 ποπ]ά οὐπαγπῖεο Ἠανο Όθεθῃ ἆθ- 
5ίτογεά. Τυ ἶ5 ἔγαο λαῦ ἴπο Ἐπο]δι Ιάϊοπι τεααῖτος 16 οἰδοπ]ιετο. Ὀαέ 16 πας 
ἐποασ[ί Ῥοςέ {ο Ργθ6βειγο {πο αρογτο ἀϊξάποίοη. Απ εχίταπιθ οα5ο π]]] Π]ασίταία 
(5 Ῥοῖπύ. Τη 1 ΟοτιπίπΙαης υ. 9 οσο ἴμα ποτᾶ ἔγραψα, ' 1 ντοίθ; ) απᾶ Ιῃπ 
νοιβο 11 ο 6απιθ Ψοτᾶ Ρτοοϊδα]γ---' Τ πτοίαο: Ῥαί ο Αιιιογιπαά Ύ 6γδίοπ (απά 

οὐμοαις) Ρριαέ {ογ ύμο (αέίεν 1 Ἠανο πι ίθη.. Τὲ 15 έἼθτα αοοοπιραπϊθἁ γΙζ] {πα 
ποτά ' Που Ἱ---"πον [ Ἰανο υηίοη. ἜΤῆϊδ 15 ποαᾶάεά {ογ σουᾶ Ἠησ]ςδῃ; πα 

Ἠανο ραύ 1 υτοίο) ἵπ Ῥούπ Ῥ]ασθΣ, Ὀαύ ατο Ρ]ασθά α 6οπΊππα αγ ένο ποτά 
«πο ἴο πιαΚκο Ι6 τοαἆ ΠΠΟΤΟ 5ΠΙΟΟίΠΙΥ. ὙΎοα ρτθδεγτο {Πῖς απ1{ογπΙίγ {οτ έἶχθ 

βαΚκο οἱ Ι6θγα]ηθβς, αἱπαυς τοπιοπιΏατίπσ ο {που οἱ πο Αιθηογιζθά Ύ δγείοη 
Ῥοῖηςσ ἵη ΡγοχΙπΏΙόγ, πΏΙοὮ σ]] πιαΚκο α]] Ρ]αῖη ἵη 5αοἩὮ Ιηδίαηοθς. 

Τη α {ον Ρρίασος πο Ἠαγο ἰγαπρ]αιεά (πο αογιδῦ α5 α ργεδεπί νηοτο ἐἶια 5εη5ε 
ἀαπιαπάσά 10. Α5, {οτ Ιηεδίαηπος, ἔγνω, Ιπ 2 ΤποίῦἩγ Ἡ. 19: )"Τ]πο Τιογά ἡποιῦς 

{Ἠοβο έ]αῦ ατο ης, Ἱπδίοαά οἱ '΄ έπε Ιιογά Κπογ,᾽᾽᾿ ὧο. 

Πιο πιρεγίεε. ΤΗϊ5 15 πιοδί]ν ἰταηρ]αίαά αξ ΄Τ τας πτιησ,᾽ οἳ 'Ι πτοῖς.᾽ 
ἙῬπαί ἐηοτο ατο α {6η ρίασθς π]οτο 15 έομςο 15 βαϊᾷ {ο Ἠατο α ἀΠεγεπέ πιθαηΊησ. 
Τ]ις ππΙ]] Ῥο Ῥορδί αΠ]αξδίταίιοᾶ ὃν ὄἶιο πιπο]ι-ἀάιδραίεά ραβδᾶσο 1π Ἠοπιαπα 1α. ὃ: 
'"Εου ΙΓ οοι[ᾶ ιο ἐἶιαῦ πιγβο]έ ποιο αοοαιδεά Ποπι ΟἨτιδύ {ος παγ Ὀτείμτεη. 
Ἠετο ο ποτά {ον 1 οοι]άἀ γης” 15 ἵΠ ἴ]ιο Ιπιρογίθοῦ. Τ έλα Ἰοαγπαᾶ γψογε 
ασιοαᾶ 5 {ο α (Γαπβ]αζΙοηῃ πα 5Ἱου]ά Ἰανο Καρί {ο ὑλμο δαπια, ραῦ π]Ώ]]α 5οπθ 

ἐαηρ]αζο / ΤΙ οοα]ά πὶδῃ, 45 α ορπαΠίοπαί Ῥγεδεπί, οὔπεις σῖνο '1 οοα]ά Ἠανα 
π]κ]μεά  α5 α οοπαἰέοπα[ ραδί. 6 Ἠατο (ποαρΏί 1έ Ρε5ί {ο Κεερ πε 5εη5ε οἱ 
ἴμο απρία Ιπιρογ{εοῦ α5 τοίοιτθᾶ ὃν ἸλΙποαγ {ο ἐΠΙβ Ῥαβδασθ. ''/εἷέα τωΐδ, απὰ 

ϱΠΏοα]ά ἆο 5ο 5611, οοα]ά Ιὲ Ὦε σταΠεά . . « . (8 οοπάιᾶοπα] οἶααδε Ῥεῖης απᾶου” 
εοοά).’ Ίο Ἠατο ραύ ''Ι πας π]ςη]ης.᾽) 
Τε [εγεο. ΤΠ πο Ἠατο Ἱκερί αξ απίίοτπι α5 πο οοπ]ἀ, Ἱπιρ]γίης αη ασ 

Ροτίθοθἆ, Ῥιαέ οοηθϊηπαίης {ο ιο ργοδεπύ ἵη 1656]{ οΓ 165 οοΠβ6απθποθε. Τη α {επ 
δε. 



ΙΝΤΠΟΡὉΟὉΟΤΣΤΙΟΝ. 

Ρ]ασος πα Ἠανο (γαπδ]αίας Ιέ α5 α Ῥγεδεπέ: 5 ἵπ Μαζί]ιουγ χι]. 47, ἵπ ἴ]θ 6θη5ο οϐ 
«που ανο δίοοά απά 5611] αγε δἰαπαϊιϱ.᾽ 

Τε διιο]ιιαίίυε. ἴπ ἴλῖδ πιοοά Ῥετῃαρς πο Ἠανο ἀαν]αίοά Πιγίηαγ {οπι 
οΓάΙΠΑΙΥ Ῥγαοῦίοο ἴλΠαη 1Π απΥ οἴμοι, Ὀαέ πο Ἠανο οπἀθανοτεᾶ, ἂ5 [αγ α5 

Ριαοίϊσαδ]ς, ἰο Κεερ 1έ ἀῑδιϊποῦ {τοπι Ὀοξὴ ο Ἠησ]]ς]ι {πιρεγαέίνε απὰ με (ἄτθε]ς 
Για. Τ]ας ἵπ ἨΒοπιαπς ΧΙΙ. 9 {ΟΥ οὐ φονεύσεις ({αίατο ΙπαϊοαίΙνθ) πο Ἰανο, 
“έμοα ελα] πο οοπιπαῖξ πιυτάεγ; Ῥαΐέ ἵηπ ο απιος Π, 11, {οτ μὴ φονεύσῃς (αογΙδί 
ΦαΏ]αποῦῖτο) /’ ἔλοι πιαγοδί πού οοπιπαῖῦ ΩΗΤάΘΓ.᾽ 

Της Ῥπονοῦυνςα. Αἲ ἔπιον 16 ἶ5 Ἱπιροτίαπέ {ο που Π]ιολου ἔἶιο ΡτοπουΠ5 
Αγ απιρ]α{ῖο ΟΥ πο. ἐγὼ γράόω απᾶ γράφω ατο οι] ’Τ ντα; αι νηογα ἴ]ιο 
ἐγώ Ἱδ ρα ἵη πο (τεθίς, 16 ππαΚο5 ἔμα ῬτοποιἨ ομηρ]αξίο. Τ]ῖς Ἱούπεγετ ἵ5 

δοπιοπηαίῦ ἆπο {ο ἴπο πτ]ίθγ5 δίγ]α, απᾶ Ιη «οἶμ”ς (ἀοβρεἱ απᾶά Πρίδί]ες, 10 Ίας 
Ῥ6εηυ ]αάσοά ἐ]αί, {οπι Ἠῖ5 Ροεου]ίαγ 5ίγ]ο οἱ ἑοπιροδίθίοή, Ἡςα ραῖς 1η ἴπο Ρτο- 
ΠΟΠΗ πῃσθγο επιρῃΏαφίς 15 ποῦ αἱπαγς Ιπίεηᾶάθεᾶ. ο η Ικ. 21 σἶνες α σοοᾷ εκ- 
Απιρ]ο οἱ ἴλο 84Π1θ νετο πΙιἩ απά πΠιποιίέ ο ῥγοποιΠ 1η ἴπο ἄτεοξς: αγ 

ασαϊη ἆο γα πΙδΏ {ο Ὠθατ  ἆο 1/ε αἶδο πΙδΏ ο Ὀδέομι Ἠὶ5 ἀδοῖρ]ε» ο 

0οπροῦυνρ ἸΝο8Ρ6. Τί τας {οαπά Ιπιργασί]σαὈἱθ {ο ἰγαηρ]αΐο ἐἶποςο απῖ[ογηι]σ 
(Ἠτοασ]ᾗοιαῦ. ΈΒοτ Ιηδίαποθ, ΙΓ γνῶσις Ὀ6 ἰγαηθ]αίοά ΄Κπονψ]εάσα,᾽ 19 πισΠί ο 
ἐλοασ]έ (Παῦ ἐπίγνωσις 5ποι]ά Ὀο ' Πα] Κποπ]θᾶσοα, ὧο. : Ῥιαῦ οἩ ταίθυτίησ {ο ἃ 

(0θοποοτάαπσθ 16 πι] Ὄε 566η ἐλαί έηο Ἰατίοτ ποτά οαπποῦ Ὦο ΙπίθηδΙΠεά Ἱη αἱ] 
Ρ]αο065, απᾶ ἴΏαη {ο ἰταηδ]αίο 1 ὃν 'Κποπ]εάσα ̓  Ιπ 5οπιο Ῥ]ασο5, απά ΄ {αἱ 

Κπογπ]αᾶσο ᾽ Ἱπ οἴπεις Ίου ἴίοο πιποὮ Ἰκο Ἱηίογρτγοίαθίοη. να Ώανο (οτοίοτο 
(ταηε]α(εᾶ Ῥούμ ποτᾶάς ϱυν 'Κποπ]αᾶσα.᾽ Τη έἶοα {ου Ῥ]ασο5 Ἱοπαύεγ πΊθτα οπ6 
ΟΕ εαοΏ οὗ βποῖι ποτᾶς οοσΓ5 ΤΠ ές 5αΠ16 5οηίθΠοθ, 50Π16 ἀἰδύιηοῦΙΟΠ ἵγαδ ΙΠ1ΡΘΓΑ’ 
ἴ1νο. 

ΤΗΕ ΝΟΤΕΕ. 

Με ταίεγεποθΒ {ο {πε ποίθς ατα ηατ]|κοᾶ ἔἶς ἵπ ιο {οχύ "αὐτοῦ" : ἔἶια πιατ]ς" 

βΠοπίπς πουν {αγ πο ναγιαοι οχίθηἆς. Τη α {επ Ρ]αοθ5 α ποίθ ο0ο5 τοϊέλίη 
ποίθ,. 1 ποτά ατα ο Ὦ6 οπι]ίοᾷ ΟΥ ἐγαπβροδθά Ὦν 5οπιθ οἀ]ίοτς Ῥαέ που ὃν 
οέπετς, ἴλεςε Ἰαέίογ πιαγ παπί {ο αἰέογ α ποτά ἵπ έλα 5οηίθησθ, ΤΠ 5αοἩ ο.δες οπέ 
ἐῑο]ς ΒΗΟΠΕ ἴ]ια ἐογπη]ηαίΙοη ΟΓ {πο ππεν ποίε. Τπαδ. . . . ὃν ον ον ων 
Φ6θ ποίθς " απά " Μαίζίμαν ν. 44. 

Τμ]6 πιατς ---5ιαηᾶς {οΥ οπιτέ; απὰ -- ἔοτ αἲᾶ; Ὀαέ ἵπ 5οπις Ρ]ασες αἲὶ έ]ιο 
εἀϊίοι ἆο ποί αοἰαα]]γ οπι]έ, 5οπιο ραϊεπσ πο ποτά ἵη Ῥγαοἷείς α5 ἀοιδέρι]. 
Τη ὑμαῦ οα5ο 1ὲ 5 ρα μας, '----αὐτοῦ [1] ΤΤν  "ς π]Ώ]οὮ Ππεαῃς ἴΠαί ΤμαοἨπιαπῃ 

π]ατ]κ5 {Πο ποτά αξ αοιιδέγιῖ, απά Τιδομεπάοτ{ απἆ Ττεσε]]ες οπιῖέ Ἱτ. ΤΠ 8οπιθ 
63565. αἰξ πιατκ α πονὰ α5 ἀοαδίδα], απἆ (Παπ 18 οοα]ά Ὦο ραί εἶε]οι ἐς. δὲ 

Π,ΤΤτ], ος [δὲ] ΤΤΤΈτ: πο Ἠανα αἀορίαά ἴἶια Ἰαίίοτ ραπ. ΤΠ 6οπιθ Ρίασας ἔἶιο 
εἀΙίοι5 πιατ]ς ραγί οἱ α ποτὰ α5 ἀοαρήτα], πιοβ]γ ἵπ οοπιροιπᾶ ποτάς. Ό6ο {ο 
Ἰηξίλησε [ἐκ]διώξουσιν τεαὰ Ὦγ ΤΤΑ. ἵπ ]μι]κο χΙ. 49. 

Τί πΙ]] Ρο 5εεπ ὮΥ είς λαέ έ]θ πιατ]ς [ ] αρρ[ίοᾶ ἐο ἔ]ο (Πγοεῖς οΥ ἔ]ιε εὔιίους 
ἵπ {ο ποίθς αἱπαγς τοίογ {ο τοαᾶῖησς π]Ἠ]οὮ ἔπο οἀϊέοτς Ροῖηέ οαέ α5 ἁοαλδεβ]. 
ΤἨευ ππιιδί ποῦ Ῥο οοπ{οαπάθἁ πε] (Ἠο 8απΏο πιαχ]ς ἵπ ἐἶνε Εποϊί ἐοσέ απά 
ποίθς, πη]οὮ απγαγς Ροῖπέ ο ἐ]αῦ έ]ετο ἶ5 πο οοιτοβροπάϊης γοτὰ 1η εἶιο ἄτοείς, 

ν 



ΙΝΤΠΟΡΤὉΟΤΙΟΝ. 

[η αοπιο Ρ]ασας π]ιογς α ποτ 15 αάάθά ὃν έλα οἀ]έοις, αποί]ατ Εηρ]]ςὮ ποτὰ ἵ 
αἀάαεά 1Π ἐ]ιο ποίο {ο 8ΠΟΥ ο οοππεοίίοπ οἳ ὑπο πα’ ποτά. Τις ἵη Τακοασγ. 9, 

ἴπο ποτά ' Ρουμ) 15 αἀάεά: Ῥαυ 1 {ας Ῥοίπεεῃ ἴ]λο πονάς "Πο απᾶ 
“Ἐματίδοος,᾽ ἰλπογοίοτο 16 ἵ5 Ῥαῦ ίπιας ἵπ (Πα ποίο ''- τε βοῖ] (116) 1 ΓΤτΑ᾽” {ο 

ΒΙΟΥ ὑ]ιαί 16 πιἀξδέ Ὀο τοαά /' ῬοίἩ ἴπο Ῥ]ματισ6ςς. ΒΦ]ϊσΠί γαιιαθίοης ΤΠ {]θ ας οἱ 
ύθ: ρατοηίηορδῖς οσο Ιπ Πο οοιΓ5θ ος {πε ποτκ, Ῥαῦ να ἰγαδί ἴμο πιθαηῖπσ 
Ἱηίοπᾶςᾶ γψ]] 1η αἰ] 6α5δαο5 Ὀο Ρ]αΐη {ο πο ςαάεηέ. 

Ὕληογο Ίοηπς ῥρί6οθ5 αγθ {ο Ὀο ου] 6 {ευ ατα πιατκες 1π {ο (οχὺ π]οτε {ευ 
οΟΠΙΠΙΟΠΟΘ απᾶ Ὑηθιθ {που οπἆ, Ὀτέ 1π ία ποίθς έΠα βγεί ποτά οΥ ύπο οπ]ψ απά 

ίμο ]αξύ ατα παπιεά ψΙθα. . . Ῥειπεοῃ. ΤἨας Ἱη Ίμκα 1χ. ὅδ, ποίο Σείαπάς, --- 
καὶ εἶπεν (0εγ6ε ὅδ) . .. . σῶσαι (ναιβο 6θ) Ι/ΤΤτΑ :---ὁ γὰρ. .. . σῶσαι {. 

Τ]ο {οι οἀ]ίοις οπ]ό πο π]ιο]α τνοπίψ πονάς; Ῥαέ οι] οπἱγ έμο Ἰαδέ 

(πο]νο. Ίη ]μακο χχσὶν. 10, ποιο "Ιδίμα»,'ΕἠίποΓ. . «], Ἱπιρ]γίης ἐ]λαίῦ 5οπιε 
ποτά πιαδέ Ὀο αἀάσα. 

Ὑο Ίανο οπἀθατοτεᾶἆ {ο π]αΚα ἴ]ιο ποίθς α5 Ρ]αϊπ α5 Ροββίρ]ο {ογ έλα Ἐηο]ϊς]ι 
τοαᾶσγ. Όπο Ρροϊπί ΕΙ] ποθάς {ο Ὄο οχρ]αϊηθᾶ. Ἠογ Ἱηβίαηος, 1η ]μακο νΙ. 25 

οοοαΓ ἔ]ο ποτᾶς '' αηᾶ Ζαηβγοτῖηςσ Τε] αρα. ραϊά:  Ῥαΐ α ποίο οπη]έ πο ψοτὰ 
'6δας,᾽ απᾶά ἔλεη Ιέ πιαξύ Ὦα τεαςὰ (α5 δίαίεὰ 1Π ἴπ6 ποίθ) ''απᾶ αηρποτῖησ Ίθ 

βα]ά.. ΤΠϊς 15 Ῥοσαιςο ο ποτᾶὰ εἶπεν (45 αἰτοαᾶγ εχρ]αϊησᾶ) 5ίαπάς {οτ ΡοίἩ 'Ἡςα 
δα], απά 'ραϊά. Αἱδο ἵπ ναι 27 οσοι έλα ποτᾶς ἐγὼ ἀποστέλλω, 'Ι βεπἀ,) 
Ῥαέ α ποίθ οπα]6δ {Πο ψοτὰ ἐγὼ, 'Τ, απα ἴΊλεη ἀποστέλλω 18 {ο Ῥε τεαὰ ! 1 5οπά,᾽ 
Ῥαἡ ποιό επιρ]αδί5 οἩ ἔο 'Τ.᾽ 

Της ΜΟΝΕΥ ΑΝΡ ΛΜΤΕΑΞΡΙΗΕΣς ος τῆς ΝΕΥ ΤΕΗΞΤΑΝΜΕΝΤ. 

1. Μονετν. ἸΤ0 πας ἀεεπιεά Ὀοευίου ποῦ {ο αὐθοιαρί {ο ἐγαπείαίε ἐ]λο εατης ος 
ΙΙΟΠ6Υ Παπηθά 1Π {η6 Νου Τεδίαπιεηέ, ας πο Ἠαγο πο οογγθοδροηάϊπς Ρρί6ςΘ5 {ο έλοςθ 
(Πο ΙΠ 15ο. 9 Ἠατο (]εγείογθ δα ἐ]ια (ἄγεε]ς πονάς απίγαπβ]αίθᾶ, απ σῖνο α 
δέ οἳ έποπι Ἠθιθ. Τέ 15 πού π]ποας Ἱπίεγθρδί απάἆ ΙἸηδίγαοίίοη {ο ΚΠοὖΥ ἐλο αρ- 
Ρτοχ]ηπιαίο να]αο ος ΠΙΟΠΘΥ απᾶ {ο οχίοη οἱ 6ο πιθαδΙτθς 56. Ἐογ Ιηβίαπος, 
ἵη Ἠονε]αίίοηῃ γΙ. ὁ πο τοιὰ οἨ '' α πιθαδγθ ος π]ῃοαί {ο α ΡΕΠΏΥ ̓ ἵπ ἴπθ 
Απίμογισεά Ὑογεῖοπ; Ῥα6 0Π]ς Ίεανοας ύπο τοαάστ ἵπ ἀοαδί α5 {ο Ώου {ασ 16 βρθαί5 
ο{ βοαγοῖίν απᾶ ἀθανηθβ. Ίνα παπί αἲ ]οαδί {ο Κπον ἐλμο να]αο οἱ ία ' ΡεΠΗΨ.᾽ 
απά ενα οπρασ]ίγ ο (16 ’ ΠπιθβςΙΓΘ.᾽ | | 

Τηε {οἱοπίης δις, 16 15 Πορεά, π]] Ῥο αδοεία] ; ραῦ αρρτοσ]ϊπιαΐο Υα]αος οπ]ν 
64η ΠΟΥ ϱ6 αιγ]νες αἲ, 

ΑΡΡΗΟΧΙΜΑΤΕ 
αβΕΕΚ. ΑΌΤΗΟΒΙΖΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. ΙΝ ΤΗΙ5 ΟΕΕ. τΑΙΙΠΕ, 

ψ 
λεπτόν π]]{6 Ἱερίοῃ 0.001875 
κοδράντης {ατίλῖης ΚοάταπθβΒ 0.009τ6 
ἀσσάριον [ατίμῖης ΑΞΒΑΤΙΟΠ 0.015 
δηνάριον Ῥεπηγ ἀεπατῖας 0.16 

ὁραχμή "Ῥΐεσθ οἱ βἶ]νοτ ἀτασηπηα 0.16 
ῥίδραχμον ὑτ]αίθ ΠΙΟΠΕΥ ἀϊάτασΏπια 0.35 

τὶ 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

αΒΕΕΚ. ΑΌὗΌΤΗΟΒΙΖΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. ΙΝ ΤΗΙΕ5 ΟΕΚ. ο ες θά, 

ψ 
στατήρ ΡΙεύθ ΟΓ ΠΙΟΠ6Υ βίαΐογ 00.04 

μνάα Ρρουπά η 15.10 
τάλαντον (α]οπί ία]οηί 945.06 

ἀργύριον Ρίοσς ΟΡ βνεγ. ἘΤηϊς 15 έε οΟΠΙΠΙΟΠ ποτά {ου β1]γετ απ 

ΏΙΟΠΘΥ, 45 ᾖαγοεπέ Ιπ Ἠταποῃ. ἴπ ἀϊΠετοεπέ Ῥ]ασςς 16 ποα]άἀ ταρτεδεπί πΠο]]γ 
ἀῑΠογαηί οΟΙΠΒ. 

9. ΝΕΑΞΙΒΕΣ5 ΟΕ ΟΑΡΑΟΙΤΥ. 

αΒΕΕΚ. ΑΌΤΗΟΒΙΖΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. ΙΝ ΤΗΙ5 ΝΟΕΚ. ΑΡΡΕΟΧΙΜΑΤΕ. 
: 6αἴῖον. Επί. 

ξέστης σου (Πᾳαιά πιθαδατθ) γοβδε]ςΧ 0 1 
χοϊῖνιξ Ὡηθαβυγαο(αχν Ὁ' ) οπαηικ 0 2 

µόδιος Ῥαδῃοα] (ἆνν ἵ )} οοτη πιθαδαγο" 2 0 
σάτον Ἡηθαδιτα (ανν ᾗὉ )ὶ 85οα] 2 1 

βάτος Ώηθαδαγθ (Πα αιά  ὸ) Τα Τ 4 

µετρητής Βτ]κιη (ααιά  }) πιοίτοίος 8 4 

κόρος πηθαβιγο (ανν | ) ου 64 1 

0 6 ]αάρεά (]αῦ έἶποξε ππαγ]κοά Ἐ αγθ τοίογγθά {0 α5 πιθᾶδΙτθ5 Ἱπάερεπάεπί ος 
{μαΙγ οαραοΙίγ: 5αοΏ ας '' παδηῖησ οἱ νοςδαὶς,᾿) ὥς, 

ὃ. ῶονα ΜΕΑΡδΟΕΕ. ἨΗετε {πε παπιθς αἰτοαὰγ ἵη πδο πογε πΘαΓ εποιρ]ι {ο Ὦ6 
«θἰα]πεᾶ, 

Ζεεἰ. 1Πε]εδ. 

πῆχυς ουδέ οαΡΙό 1 θίο9 
ὀργυιά {ποπ {8ίἨοπι 6 0 
στάδιον {υ1]οηρ {ατ]οηπς 606 9 
μίλιον τη]]α πη]]θ 4854 0 
ὁδὸς σαββάτου εαὈραίΏ ἆαγ5 ]Ο1ΥΠ6Υ 6 {ατ]οηρ8 

να 



1151 ΟΕ ΡΙάΝ5 ΑΝΡ ΕΡΙΤΠΟΝΕ 05ΕΡ, 

Ὦ) Ε]πονὶτ, 1654. 
 ἀτιεδρασῇ, 1805. 
1, ΤβΏπιαπη, 1942-1850. 

Ἐ Τϊδοπεπάοτ{, ΕΙσ]ί] ΕάϊίίοηἨ, 1866-1879. 
Έτ Ττγεσε]]ες, 185Τ--Ι1879. 

Α Α]οτᾶ, νο]. 1. 1868: νοἱ. Π. 1871 ; τοι. ΠΠ. 1865 ; νο]. ἵν. 1862, 1878. 
η Ὑοτάρψοτι]. 15τ0. 

{- βισηΙῇο5 απ αἀατονι. 

πο το. ας ΟΠ. 

ΓΠ .. ἵπ ίμο ΙΠίΘΓΙηΘαΣ ἰγαπδ]αθοῃἨ, εμας (ηΠοτο 15 πο (γεε]ς ιυογά 601Τθ- 
βΡοηάῖηρ {ο επο Ἐησ]]δῃ. | 
[ ] βἰσηϊῇθΒ Ιη ο ποίθς ]αίῦ 4η οἹίογ ππατ]ς5 ἔλο τοαᾶῖης ας οιδέ[ι. 
" Που {αγ (Πο γατίαῖοη 1π {πο σπγοθείς ἐοσί εχἰεηάς. 1 

Ἔοαχί. ῬΏες, τείετς {ο ῥοίᾗ Φίερῃεης 1550 απά Ε. 



το ΥΚΑΓΑ 
ΤΗΕ “Αλοοοβρινκατο ΑΤΤΗΕΥ ΣΗΟΙΣ 

ΒΙΒΛΟΣ 
ΒΟΟΚ οξ[ίπε] ψεπεταίίοη οἱ ζ{ε515 

᾿Αβραάμ. 
οἱ ΑΌταβαπα, 

9 ᾿Αβραὰμ ἐγἔννησεν τὸν Ἰσαάκ' Ἰσαὰκ.δὲ 

Ὀλαβίδ,ϊ υἱοῦ γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ 
οἳἑ Ώατῖᾶ,  ἍΑΒΟἨΠ ομτ]ςθ, ΕΟΠ 

ἐγἔννησεν τὸν 
ΔΌταβατα Ῥεραῦ Ίξδαβαο; ΔΠά Ίξαφςο Ῥεραῦ 

Ἰακώβ' ᾿]ακὼβ.δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 
1ασοῦ; Απιᾶ ο ποοὮ Ῥεραῦ ζφαάα απᾶά ΞΡΥΘΙΏΤΕΙΙ 
. ” ει / Δ 3 / μ Δ 4 Ν 1 1 αὐτοῦ: ὃὁ Ιούδας-δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ 
1ης: ΑηΏά ο αάα5 Ῥεσαῦ Ῥηαχες απᾶ Ζατα οἳ 

τῆς Θαμάρ' Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ἐσρώμ' ᾿Εσρὼμ.δὲ 
ΤΏασιαβτ; απᾶ ΈβατθῬ Ῥεραῦ Ί15τοπη ; απᾶ Ἐδτοτα 

ἐγέννησεν τὸν Αράμ" 4 Αρὰμ.δὲ ἐγέννησεν τὸν "Αμιναδάβ'' 
Ὀοραῦ ΑΤΑὨΙ; απᾶ Ατατι Ῥεραῦ Απιζηπαζαῦ ; 

ε᾿Αμιναδὰβι. δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών' Ναασσὠν.δὲ ἐγέννη- 
απάᾶ Απηζημάσο Ῥεσαῦ Ἀαββδοῦ ; Αηπᾶ Ν4ΛΕΡΟἨ Ῥο- 

σεν τὸν Σαλμών' ὅ Σαλμὼν.δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀΒοὺζὶ ἐκ τῆς 
ροὈ ΒΡ4ΙΠΙΟἨ ; Απ ΞΙΙΠΙΟἨ Ῥεραῦ ἜῬοοσ οξ 

'Ῥαχάβ' «Βου ζ! δὲ ἐγέννησεν τὸν «Ωβηδὶ ἐκ τῆς Ῥούθ' «Ωβὴδὶ 
Ῥασπαῦ; απά Ῥοοἤ Ῥεραύ Ορεᾶ οἳξ Ῥπαία; 3Ορεᾶ 

δὲ ἐγέννησεν τὸν Ιεσσαί' ϐ ᾿Ιεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν ΟΔαβὶδι 
“ππᾶ  ΌῬεσαῦ 7ε5εο ; απᾶ « ε.ς5ε νῬεσαῦ Ῥατ]ᾶ 

τὸν βασιλέα. ὉΔαβὶδι δὲ Τὸ βασιλεὺς! ἐγέννησεν Τὸν ΕΣολο- 
της Κῖπς. Απά Ὠατιᾶ ἴπο κίηςρ Ῥεραῦ Βο]ο- 

μῶντα! ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου' 7 Σολομὠν.δὲ ἐγέν- 
ΠΙΟ οἳ ἴλα (οπς πἩο Ἠαᾶ Ῥεοτι πε] οἳ Ὀτίας: θπΏᾶ Βοἱοπ1οπ ῶε- 

νησεν τὸν Ῥοβοάμ' “Ῥοβοὰμ.δὲ ἐγέννησεν τὸν Αβιά' ᾿Αβιὰ 
ραῦ ΈΏοβροπβηΏ; Άπᾶ Ἐοβροκτα Ῥεραῦ ΑὈία; ΣΑ Ρία 

δὲ ἐγέννησεν τὸν "Ασά ' 8 Ἠ)λσὰ! δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ' 
αμπᾶᾷ ΤῬεραῦ η απᾶ Αα Ῥεραῦ ποδαρπαῦ; 
ο] 4 4 3 ’ 8 ν} ’ . ” 4 δι 3 , Π 

Ιωσαφὰτ-δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ' ᾿Ιωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
απᾶ ύοβδαρβαῦ Ῥεραῦ 1οταΤ 8Ώᾷ 1 οΓαΏ} πῬεραῦ 

Ἠοζίαν' 9 ΥΟζίας! δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ἰωάθαμ' ᾿Ιωάθαμ δὲ 
Οσία5; απᾶ ΟΖἱ458 Ὁ περαῦ {οαίματα; απᾶ ο οαῖΏαπΙ 

ἐγέννησεν τὸν ᾿Αχαζ' ᾿Αχαζ.δὲ ἐγέννησεν τὸν ΝἘζεκίαν"' 
Ῥεραῦ .ΑοὈαα; θηΏᾶ Αοπασ περαῦ Ῥζοκίας; 
1 . ” . 

109 "Εζεκίας! δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ Μανασσῆς.δὲ ἐγέν- 
απᾶ Εζοκίας Ῥοραῦ ἈΙβΏΩΡΕΕΒ/; απᾶ Ἡαπαξδεες Ῥε- 

νησεν τὸν " Αμών'' " Αμών! δὲ ἐγέννησεν τὸν 3 Ιωσίαν Ἱ 
ραῖ ΑΠΙΟΗΠ: Απᾶ ΑΠΙΟΠ ἹῬεραῦ Ποδίαδ; 

11 ]ωσίας". δὲ ἐγέννησεν τὸν Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 
ἈΑπά {ο5ἱ88 Ῥεσαῦ {1εςποπία5 απᾶ ΖρταίΏτοτ 

αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς µετοικεσίας ῬΒαβυλῶνος. 19 Μετὰ δὲ 
1Ἠ15,  αἲ [ίπἉε ἐπαε] οἳ {πο οαττγῖης απγαΥ οἳἑ Βαμγ]οἨ. Ἁπάᾶ αξίετ 

ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 
341.ΑΏ 3ΤΙΡΤΙΧΕΣ 

ΤΗΕ ΌὈοοχκ οἱ {πο ροή- 
εταῦΙοΏ οξύαξας(ἨἩτίςε, 
πο 5ου οἱ Ὀανίᾶ, {9 
8οπ οἱ ΑΡΓΑΠΒΠΙ. 

9 ΑὈχαηπλΏι Ἱεραῦ 
Ίδααο; απᾶ Ίδ8αο Ὦε- 
ραῦ «αςοῦ; απᾶ ”αςοῦ 
Ῥεραῦ ο ιᾶμβ :απᾶ Ἠϊς 
Ὀτείπτοι; 3 απᾶ ο αᾷα8 
Ῥεραῦ Ῥῆατες απ Ζατα 
οἱ Τπατλατ: απᾶ Ρηα- 
τες Ῥοραῦ Ε5τοπα: απά 
Ένστοπι Ὀεραί ΑΤΑΤΗ; 
4 απᾶ ΆΑταπι Όεραιτ Α- 
παΙηκᾶςὈ; απᾶ Απιι- 
πβᾶςὉ ὈῬεραῦ ΧΑβΒΡΟἨ/ 
αηπᾶ ὝἈβδαβδοηυ Ὀοθραἵ 
ΒαΙπποπ; ὃ απά Ρ4]ΠΙΟΠ 
Ὀεραί Ῥοοσ οἳ Ἑασμαῦρ; 
ΑηΏά Ῥοο7 Ὀεσαῖῦ Ὀροά 
οἱ Ἠτπίη;: απᾶ Ουεᾶ 
Ῥεσαί οὤςθεβ; ϐ απᾷ 
«6559 Ῥεραῖ Ὠατιᾶ Τπο 
Ἐϊποσ; απᾶ Ῥατῖᾷ τηε 
Κϊπο Ῥεσαϊί ἈοἱοπιοἨ 
οἳἑ Ἠεν τ{λαί Λααά ύεετι 
ιο Ἰωῇε οἳ Ὀτίας; 
7 αηπᾶ ΒοΙοπιοΏ Ῥοραῦ 
Έοροαπα; απᾶ Ἐολροαπα 
Ῥεραί ΑΡία; απᾶ ΑΡία 
Ῥεσαί Αξα; 8 αλά Α.α 
Ῥεσαί ὁὀοδαρπαί;: απά 
οξδαρΏαῖ Ῥεραῖτ ἆο- 
Τ4ΤΩ: 8Πᾷ 0 οτιη1 Όοσαί 
Οσῖα5: 9 απ ΟΖϊιν 
Ῥεσαῦ ύφοβίΏατα: απά 
ΦοαύΏατι Ῥεσαῦ Α- 
οΏα”; απᾶ Ασπαζ Ἰε- 
σαῦ Επεκίας5: 10 απά 
Ἐπεκῖας Ῥεραῦ Δαπας- 
865: απᾶά Ἀ{ΑΊΏΦΡΡΟς Ῥο- 
ραῦ Απιοη; απ ΑπΙΟΠ 
Ῥεραῦ αοδῖαςδ; 11 απά 
ο οδῖας Ῥεραί {1 εε]λοπίας 
ατιᾶ Ἠ]5 Ῥτείητεη , αὈοιαῦ 
ἴΏο παρ ΤΠπογ τνοτο 
οπττ]ιεᾶ απίαγ ἵο ἙῬα- 
γιου: 12 απᾶ αἴτες 

: Ἐὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαῖον (Ματθ. ανν) αι τν ; [Εὐαγ.] κατὰ Μαβθ. Α; κατὰ Μαθθ. Τ. 
ὺ Δαυϊὸ αγ’; Δανεὶὸ ΤΤΤΤΑ. 
{Γ-.-- ὃ βασιλεὺς 1ΤΤτΑ. 
1 ̓ Ὠζείας ΙΤΤτΑ. 
ο)]ωσείας ΙΤΊτΑ. 

ο ᾽Αμειναδάβ Α. 
Ε Σολομῶνα ΟΤΤΙΑΥ., Ἀ᾿Ασάφ ΙΤΤΤΑ. 

κ Ἐδεκείαν }Ω. Ι᾿Ἐσεκείας Ἡ. τι Αμώς ΙΤΊΤΓΑ. 

ἆ Ῥοὺς 11; Βοὲς ΤΑ. ε ᾿]ωβὴδ ΙΤΊ:Α. 
1 ᾿Οζείαν ΙΤΤΓΑ. 

η ᾿]ωσείαν Ι1τΑ- 

Β 



2 
ἔπογ Ίνοτο Ὀτοαρπὺ {ο 
Ῥαθυτίοα,  οσεοποπίις 
Ὀοραῦ Βη]αἰΠ]οὶ: απᾶ 
Ῥα]πυΠίε] Ὀοραῦ Ζοτο- 
ΌαΡβε]; 15 απᾶά Ζοτοῦφ- 
Ρε] Ὀσσαῦ Απίαᾶ: απά 
Απὶιιά Ῥοραί Ἐ]αίπα ; 
απά Ἐ]ακϊίπι Όοσαῦ Α- 
3ου 14 αππᾶᾷ Αποι Ῥεραῖ 
Ῥα 1ος; πηᾷ βαἄοςῬεσαξ 
Αολίπι; απ] ΑοΏῖτα Ῥε- 
ραί Ε]ας; 15 απά Ε]αά 
Ῥοραῦ Ἑ]θασατ; απά 
Ὥ]οασατ ἩὩεραῦ Μαϊ- 
ἵπαπ; απά Μαϊίπαπ 
Ρεοραῦ ὅὦποοῦρ; 16 απᾶ 
1ι.οοῦ ὈῬοραῦ «οδερα 
ύηο Ἠαρραπά οἳ Ματγ, 
ΟΕ Ποπ πβς5 Όοτη 
/εειι, Ίππο 18 οπ]]θοᾶ 
θπσῖςί, 

17 Θο αἲ] ἴπε ρεπε- 
γα ὔίους Τγοπα ΑΏγαῆαπα 
{ο Ὀατίά αγε ξουτίεεἩυ 
σοποταῦΙοηΏ8 ; απά Ίτοπι 
Ῥατίᾶ απο] ἐπο σαχτγ- 
1πρ 1 ΑΣ Ιωῖο Βαβγί]οια 
αἲγε ΤΟΑΥῦεΕη 5ΕΠΘΓΑ- 
ὕ]οπς; απᾶ ἴτοπι ἴπο 
οαττγίης Άπαγ Ἰπίο 
Ῥαῦγ]οη απίο Οπτῖςί 
αγε Τουιχίθεη ΡΕΠΕΤΕ- 
61οΠ5. 

18 Νου ἴμο Ρ]τἩ οἳ 
ᾗθεις ΟΠπτὶςξύ τας οἩ 
εΠῖς νίςσο: Ίγηεπ 45 Ἠϊ5 
πηοίῃπες Ματγ σας ϱ68- 
ροιςθᾶ ἴο «οβερῇ, Ῥε- 
ΣΟΥΟ ΤΠ6γ ϱΟΒΠΙ6 ᾖἵο- 
ςοίπετ, 5Ἠθ τας Σοππᾶ 
τνἰέΏ οΠ]]ᾶ οἱ ἴπε Ἠοῖγ 
αποςῦ. 19 Τπεπ ᾖοδερα 
Ὦδγ Ἱη5δραοπᾶ, Ῥείπς α 
ἀπδῦ πια, απά τοῦ σνῖ]- 
Ἠπσ {Το ΊἸηπ9Κκο ες 
ΡιιὈ]]ο εχκαπηΡρΙθ, Τ/85 
πηπιΙεᾶ ο ραῦ ἩἨεσ 
Άτταγ ρτϊνι]σ. 390 Βαῦ 
σπ]]]ο ο ἰποιρΏῦ οἹ 
Ώοςο Ππῖηρς, Ῥεπο]ᾶ, 
{πο απρε] οἳ ἴπο Τ,οτᾷ 
ΏΏρεπτοᾶ πηΏίο Ἠϊπα ἵπ 
Β, ἄΤΘεβΠ1, δαγίπςσ, ὦᾖο- 
«ερΏ, ποια 5οη οἳ 
Ὁατιᾶ, θατ ποῦ ἴο 
ία]κο Ιπέο πεε Τατγ 
ἴπψ πο: Τους ἴλαῦ 
σοΠϊο] ἵβ οοποαθ]ναεᾶ Ἱπ 
Ἡου 5 οἳ 'ἴπο Ἠο]Ιγ 
αποεῦ. 2ἱ Απά 5ἶπε 
κ«Ώα]] ΌῬτῖπςρ {Εοτίι α 
86ΟηΠ, απᾶ ἴποα 5πα]θ 
οσ]] Ὠΐ5 πηπηο όΕ205: 
Τος Ὦο 5Πα]1 5.το Ἠϊς 
Ῥοορίο {τοπ} 1Ποίγ 816, 
20 Νοὺυ αἱ] ἴΠπ]ς σας 
ἆοπε, τπαῦ 16 ππὶσΏί Ὃο 
Σα]β]αᾷ πτυπῖοἃ πτναβ 
5εροΚκεη οἳ ἔπα Τιογᾶ Ὦτγ 
ἴηο Ῥτορπεαῦ, βαγΊπια, 
25 Ῥεπμο]ᾶ, α τνίὶσίῃ 
5ΠΏα]] Ὃο ππτῃ οπι]ᾷ, 
αΏᾷ εΏα]] Ὀτίπς Εοτῇ]ι 
8 50Η, απᾶ 1ηεγ 5πα]1 

4 γεννᾷ Ῥορεῦς Α. 
ΩΙ ΤΤΙΑΝΤ. ᾗἩ --- γὰρ {ΟΥ ΗΤΤΑ]. κα δΔειγματίσαι Ι ΓΙΑ. 3 λάθρᾳ 1. 
ΕΣ ΓΤΓΑΤ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. [. 
ιά . ” , α; ΄ "] 4 λ ς την µετοικεσίαν Βαβυλῶνος, Ιεχονίας Ἱἐγεννησεν! τὸν Σαλα- 

ἴπο οδτΓγΊτΤιρ ΑγΑΥ οἳξ Β4ῦγΙοπ, {1 οοποηῖας Ῥερπῦ Β]Α” 

θιήλ’ Σαλαθιὴλ.δὲ αἐγέννησεν! τὸν Ζοροβάβελ' 19 Ζοροβά- 
ΜΠ1ε] ; απά Βα]η{1ε] Ῥεραῦ Ζοτοῦαῦο! ; Ἔγονουα- 

βελ δὲ αἐγέννησενὶ τὸν ᾿Αβιοίδ' ᾿Αβιοὺδ.δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ῥε]ι Ἱαπᾶ Ῥεσαῦ Αίας; απᾶ ΑὈϊιᾶ Ῥοριῦ 

᾿Ἠλιακείμ' ᾿Ἐλιακεὶμ.δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αζώρ' 14 ᾿Αζὼρ.δὲ 
Ἐλια]κΐτα απᾶά Ἑ]αλκτα Ὀοραῦ Ασου; απ σος 

ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ' Σαδὼκ.δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αχείμ' ᾿Αχεὶμ. 
Ῥεριῦ Ῥαΐου; απᾶ Βαάος πτοραῦ Αολΐπι; "ολϊπη 

δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ' 15 ᾿Ελιοὺδ.δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεά- 
αρμηᾷ ὑῬοραῦ Ἐ]λπαᾶ; Απᾶ Ῥ]ιαᾶ Ρεραῦ Ε]σῃε 

ζαρ' Ἐλεάζαρ.δὲ ἐγέννησεν τὸν 'Ματθάν"Ἱ τΜατθὰν! δὲ ἐγέν- 
:5.Υ; Απᾶ Ε]ελσας Ῥεραῦ ο Μαίμανἃ: Απὰ Μαϊίμαπ Ὄο- 

νησεν τὸν Ἰακώβ' 10 ᾿Ιακὼβ.δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιωσὴφ τὸν 
ρα {α4οοῦ ; απᾶ ο: αοοῦ Ῥερπί Ἰοκορίι {ἴπθ 
» , 1 ή } ’ 2 -. 5 2 , 
ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος χριστός. 
Ἠαβραπά οἳ ΜΙΑΙΥ, ΟΕ ΠΟΠ γ/α8 ΌοΥἩ ζοδιι5, Ὢπο 5 ομ]]ε ομσ]αῦ. 

17 Πᾶσαι οὖν αἱ ' γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ ἕως 3Δαβίὶδὶ 
Ῥο 41] 1πθ ροπεγαῦῖοης ἔτοπι ΑΏγιπππ ἵο ὈῬανίᾶ ᾖΓνποχθ] 

γενεαὶ δεκατέσσαρες' καὶ ἀπὸ "Δαβὶδὶ ἕως τῆς µετοικεσίας 
Ἀσεπεταῖίοτπ5 Σοαγίθοῃ; απά Έτοπι Ῥανῖᾶ ΠΠ] πο οπηγίης Αναγ 

Ῥαβυλῶνος, γενεαὶ δεκατέσσαρες' καὶ ἀπὸ τῆς µετοικεσίας 
οἳ Βαῦγ]οῦ, Ζρεπογαίίοη5 ΕοιιΓύΕΘΙ ; απᾶ ΤΟΠ ἴπε ομΓΥΙΗΡ ΒΥΛΥ 

Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ, γενεαὶ δεκατέσσαρες. 
οξ Βαῦτ]οτ το ᾖἴπο οπτί5ὲ, Ἀρεπεταῦῖοιβ 1401} 0εεΗ., 

18 Τοῦ.δὲ "Ἱησοῦἳ χριστοῦ ἡ "γέννησις! οὕτως ἦν. Μνη- 
ουν οἳ ᾖεδις Οπτὶδυ  Ὅπα Ρίτα πας σας. "Ηπντίησς 

ω ” 5 ΄ Δ Ἁ 

στευθείσης "γὰρὶ τῆς.μητρὺς.αὐτοῦ Μαρίας τῷ ]ωσήφ, πρὶν .ἢ 
5ῦθεπ Ἰρευτρίπεᾶ "ος 9η]5 “πιοῦῃες ΞΜαΤΥ Το ᾖοδορἩ, ὮῬοεξοτθ 

συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν-γαστρὶ.ἔχουσα ἐκ πνεύματος 
Ἔρᾳπηο Ξἱορείπογ ἱΠεγ 5Ώθ τας Τοαιπᾶ {Το 0ο πα οπΙ]ά ος [{πε] Ἀρρίν]ε 
ε Ὡ ᾽ 4 α οἷς μ Ν » / ” Δ 4 , 

ἁγίου. 19 Ιωσὴφ.δὲ ὁ.ανἠρ.αὐτῆς, δίκαιος ὤν, καὶ μὴ θέλων 
1Ηο]γ. Ώιιῦ «οβερῃ  Ίεσ Παςραπᾶ, πίσΏύεοιις 'Ῥεῖπρ, αππά ποῦ τν [πα 

αὐτὴν Ὑπαραδειγματίσαι,! ἐβουλήθη 7λάθρα' ἀαπολῦσαι αὐτήν. 
πες {ο εχΡροςθ ριρ]1ο1γ, Ῥιγροδεᾶ «εοοτεῦ]σ «ο ριῦ "απ νπγ ᾖμαν, 

” η -” οὸ ε ’ ” Π 

90 ταῦτα.δὲ  αὐτοῦ.ἐνθυμηθέντος, ἰδού, ἄγγελος κυρίου 
Απά "έμοςο «επῖπρς Ίπνποπ "Ἠα ΄ηαᾶ "Ρομᾶοταοᾶ, ὈῬε]μοιάᾶ, απ αηρβεὶ οἳ Γί]ιε] Τιογᾷ 

; ” / ελ η 3 

κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ, λέγων, Ιωσήφ, υἱὸς "Δαβίδ, μὴ 
ἵῃη Αα ἄτθβτι αῬΏρεαμχθαᾶ ᾖἵο ΠΠ, οααγίπα, 1ο56ρΡΗ,  5οΠ οἱ Παιανία, που 

ο .” μεμ ο Ν Δ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τ']ν.γυναϊκάἀ.σου' τὸ γὰρ ἐν 
186} Μοίακοίο[ίπου] Άγ ΤΗΣ ν1άο, ΣοΣ ἔ]ιαῦ τν μ]ο] ἵπι 

η ’ ’ [ή ερ, 

αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 91 τεξεται.δὲ υἱόν, 
Ἡον 5 Ῥοροξίονπ "οξ [πε] δρ ᾖῇ “Ηοιγ. ΑπᾶΞΠοΞΗΙ Ὀεΐις Εου{]λαδοπ, 

καὶ καλέσεις τὺ.ὄνομα.αὐτοῦ Ἰησοῦν' αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν 
παπά ἴλοι «Ἠο]έ οα]1 Ἠ15 ΏβΏ16 168115: ᾷοχ Ὦςθ 5Πα]] ινα 

λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν.ἁμαρτιῶν.αὐτῶν. 322 Τοῦτο δὲ ὕλον 
Ἄρεοριοθ Πἱ5 Ίτοπι {λεῖτ εἶπς. Νονν ἐμῖς α1] 

η |- -- Ν « Δ ε ᾿ 7 -” α ΄ 

γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ! κηρίου 
«ατηο {οραςς, ἔλαῦ ταὶς]ιῦ Ὀο {]β]1]εά ἐπαῦ πΏ]οἩ πας βροκεαι Ὁσ ο 1,οτἆ 

” ΄ ) ε [ή 

διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, 25 Ιδοὺ ἡ παρθένος ἐν 
ἑΏχγοισηΏ ἴμο Ρτορ]μεῦ, 5υγίηρ, Ῥολο]ᾶ, ἴπο νι σῖ λε] 

ε . , . ” 

αστρὶ ἕξει καὶ τέξετι υἱόν, καὶ καλέσουσι» τὸ ὄνομα 
αςΠ]ᾷ 151.11:.96, απᾶ εἸα]1 Ὀτίπα ΞοσίἩΏ α 5οΏ, απᾶ {πε 5Ἡσ]] οι]1 316 

--- ος Ἴο-ὙὉυὙ------------------------------ προ τς ο τοσο εστι 

ς Ἀ[αθθάν Ἱωττιλ. 3 Δανϊδ ΑΝ; Δανεὶδ 1ΤΊΤΑ. ἵ --᾿Ιησοῦ Ίτ. ” γένεσις 
1--- τοῦ (οκ | εἷιο |) 

ο νο στη, 



ΜΑ ΤΤΗ Ε Ἱ'. 
” , Ι) ι - 

αὐτοῦ Ἐμμανουήλ,. ὅ ἐστιν μεθερμηνευύµενον, Μεθ ἡμῶν 
1ηἱ5 ας νιμίοα ᾖ5, δείς Ιπτεγρτεῖιεᾶ, ΑΝΙΙΠ ᾖὅὍς 

.ῥ' θεός. 394 υΔιεγερθεὶς!.δὲ οὐ! ᾿Ἱωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποί- 
α1ᾳοᾶ. Απά "ματίπρ "Όθεν “αγοιςθά  ᾖ}0οδερα Έτοπι ἴπθ 5]εερ, ἀῑά 

{ ” ’ ο Ν [ή 

σεν ὡς προσέταξεν αὐτῳ ὁ ἄγγελος κυρίου’ καὶ παρέλαβεν 
35 Ἠπᾶ ογἀάετοᾶ Ὠἶϊτηι 0Πθ πηρε] οἱ [1πε] Τιογᾶ, απᾶά {ἰοοκ το[ Πα πα] 

2 - Δ / 4 / τ 

τὴν.γυναῖϊκα.αὐτοῦ, 325 καὶ οὐκ.ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ 
Ὠϊ5 γΥ48, ππᾶ πεὶν ποῦ Ώεχ η 01] 

ο ἔτεκεν Ἱτὸνιυἱὸν ᾽αὐτῆς τὺν πρωτότοκον'' Καὶ ἐκάλεσεν 
ΕἩε Ὀνοιι, 0 ξοτζ]ι "56ο 1ος ᾽ 1λθ Βχδίροτη; απἆ τε ομ]]9οἆ 

τὺ ὄνομα. αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. 
Ἰ15 πμ1θ 798118. 

ϱ ὮἸΤοῦ.δὲ Ἰησοῦ ΎγεΝνηθεντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ιουδαίας, 
Νο] ζε5ιιβ ΠανΙηπρ Ῥεεπ Όοτα ἵηπ Βεϊπ]εβμθιι οΕ ο αάρρα, 

3 ε , ε ΄ . ; ὃν [, , 2 4 2 ο. 

ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδού, μάγοι ἀπὸ ανατολῶν 
1π [τ],ε]άπτε οξ Ηειοᾶ Ὥἴπο Κ1ἨΡ, Ὀεπο]ᾶ, πααρὶ 1τοπι [πε] εαςῦ 

παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα, 2 λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχ- 

1, ΠΠ. 

ανα η εσιιρα]θια, ραγίηςρ, ὝἼπετε ᾗ5 Ὦθ πΠο Ἠββ8 

θεὶ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα 
Ὀδν.) οί Ἠ Κὶις οξῖπο ζενςὸ {ΟΥ Ὑνθ ΦΗΙΝ Πἰ8 δίατ 

” ο κ 9 κ. - ” 

ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ 1λθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. Ὁὃ ᾿Ακούσας 
1Ώ ἴ]ιθ εαςῦ, ΑΠᾶ 4ΑἴθΟΟΠΙΘ Το ἄο Ποππηϱθ ἍᾖΤἴολῖπ. ὃἨατνῖηρ ηεατά 

δὲ { Ἡρώδης ὁ βασιλεὺςϊ ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα 
"οαῦ ΖἨοτοᾷ ᾖ3πο Ἅκίπσ Ίαεπας ἰτοαρ]εᾷ, πιά αἱ εγαδα]επα 

µετ᾽ αὐτοῦ. 4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 
ση (Ἡ 1ΐπα, Α ιά Πατίηρ ϱαἰπετεᾶ {ορείπετ αἱ] ἴπε ολίεῖ Ῥτ]ο5δίς απᾶ 

γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, ἐπυνθάνετο παρ’ αὐτῶν, ποῦ ὁ χριστὸς 
5ογ1ρε8 οἑ ὕηο Ῥοορ]ο, Ἆε Ἱπαιιϊτεᾶ οἳ 'πεπι Ὑπλετούπο οπτιδῦ 

γεννᾶται. ὅ Οἱ δὲ Ξεῖϊπον" αὐτῷ, Ἐν Ῥηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. 
Εποιι]ᾷ ῬεῬοχηΠ. Απᾶ ίμεσ θά ο Πῖπι, Ἰπ ὮΡείβμ]επεπι οἱ ζ αάεεε : 

οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου, 6 Καὶ σὺ Βηθλεέμ, 
Τοτ Έ]αςδ 16 ας ΌδοἨ τη] μοι Ὦ τἴπο ῬτορΠπεῦ, Απά Ίποι, Βείπ]ε]παπις 

- 2 ’ ) ο Γ ’ ) - ε ” 2 ΄ - 3 

γῆ Ιούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ιούδα ἐκ 
]ππᾷ οἳ {αᾶᾳ, Ἰπ πο ὦρθ Ίος αν αηιοὰς ἴπε Ρ6οτεγποτ οξσιᾶᾳ, 3οαῦ 

σοῦ γὰρ ἐξελεύσεταιὴγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν.λαόν.µου 
Σο ἴπεἙ "Του 5Πα]] ο {ογίἩ α Ιεαᾶοτ, 1νο 5Ώα]] «πορπετᾶ τιν Ῥοορ]θ 

τὸν Ισραήλ. 7 Τότε Ἡρώδης λλάθρα! καλέσας τοὺς μάγους, 
1εταε]. μντοοὶ Ἠετοᾶ, ῄ"πεονοῖ]γ Ἱπανίης οπ]]εᾷ ἴπο πιββῖ, 

ἠκρίβωσεν παρ᾽ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος' 
Ιπαι]τοᾷ ποσιιναἑαε]σ οἳ Όποπι ᾖΊἴπο Ἅτἶπο οξἔῖπο “αΡρρεατῖηπς ηίατ. 

8 καὶ πέµψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεέμ εἶπεν, Πορευθέντες Ἰάκρι- 
Απᾶ Πατίης επ Ίἴπεπι ᾖἵο Ἠοίπ]ομοιπ, Ἡς δαῖᾶ, Ἠατίαρ ροπε, 8οοιι- 

βῶς ἐξετάσατεῖ περὶ τοῦ παιδίου' ἐπὰν δὲ εὕρητε, 
ταίοισ ἀπααῖτο 1οτ ᾖΊπο 1 00]ο οΏΙ]4: απ τνπεη το 5Πα]] Ώατο Εοιπἆ [Ππ1πα] 

ἁπαγγείλατε µοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῳῷ. 
1ης τνοτᾶ Ῥαοκ 1ο1π8, παν 1 815ο Ἠατίηπρ οΟΠΠΘ ΤΙΔΥ ἄο Ἠοη]ησε {ο Πἶτῃα, 

9 Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν' καὶ ἰδού, ὁ 
Απά {πεσ Πανίπρς Ποπνᾶ Ίπο Κκίπς, πυοηῦ ΑΤΥΑΥ} απᾶ Ῥεπο]ᾶ, ἔπο 

ἀστήρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἄνατολῃ, προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν 
ρἵαν, σ/π]οἩ ἴΏογ 5α1ν Τι Τη εαδί, πυομῦ Ῥοίοτο ΊΠεΠΙ, απί] Πανῖπροοπιθ 

Κεστη!ϊ ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα, 
Ἰ6 ειοοᾶ οτε; ἩὙἩηετε Ίνας ἴπε Πσε]ε οπῖ]4. Απά Πανῖησ5εοη Όηθ είατ, 
᾿ / Δ ῃ , ἃ ν , 9 
ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα” 11 καὶ ἐλθόντες εἰς 
Ίποτ τα]οἰσσᾶ [νυν τα] 1ου Σργοπῦ ᾖΙοεχοροᾶϊπεα]γ. Απά Ππνίης οοππο ἴπζο 

8 ---ὃ 1, ὃ ἐγερθεὶς Ὠαν]Ιπρ 118ΕΏ ΤΤΤΤΑ. 6 --- ὁ Τ. 
ε--- αὐτῆς τὸν πρωτότοκον 1Ι.ΤΤτΑ. Γὁ βασιλεὺς Ηρώδης 1ΤΤτΑ. 
!έξετασατε ἀκριβὼς ΙΤΤ.Δ. Κἐστάθη ΙΤΊΤΑ. 

2 
οσ]] Πῖς παπαε Ἐππτηπ- 
ηιιε], Ἰν Πίο] Ῥοίης ἵπ- 
τουρτοῖςᾷ ἶ5, αοά νεα 
5. 94 Τηοπ 1 ο5δθρ]ι νε- 
Ίηρ γαϊβδεᾷ ΕΤΟΙΩ ϱ]ουρ 
ἀ]ὰ 45 {ο απρο] οἳ ἵηο 
Τ,ογά Ἠπὰ Ῥίάάειι Ἠΐτα, 
απᾶ τοουκ ΙΠ{ο Π Ὠῖφ 
ντο: 25 απᾶ ἆἘποιν 
Ἡεσγ ποῦ {11 5ο ιά 
ὈῬνοιρ]μί Του Ίος 
ΠτβίΌογη 5οἩ: η ια 
οα]]οά Ἡϊδ ΠΔβΠΙΟ ὁ Ε- 
Ὀδ, 

11. Νονν 1νΊνοπ 1ο51ι8 
Ίναις οσα 1 Ώο]ι]εΏ οί 
οξ ο ιιᾶσρα Ἰπ {πε ἀπγαοξ 
Ἠοιγοά ἴ]ιο Κῑπρ, Ὀςθ- 
Πο]ᾶ, λογο οπ1ς νο 
1Ο 2ΓοΙΠ 1ο ομςί ἴο 
{οτ1β1]6ἵ1, 2 ΒΑΥΊΗΡ, 
ποτε 15 Ἠο ἴ]ιαῦ ἶ5 υοιω 
ΚΙπρ οἳ ύπο ᾖοννς ῥ Γοτ 
Νθ Ὠανοθ β6εΙ Ἠΐ5 ἵπτ 
1η Όλο οαδίῦ, αηπᾶ ατο 
οοπιο Το ΥΓΟΣΕΠΙΡ πα, 
ὃ ἨΓπεπ Ἠοτοᾶ ἐποχκίηασ 
Ὠαᾶ Ἠρατᾶ {ᾖσδα {]ιῦιρα 
Ὦρ τας ἐτοιρ]εᾶ, ππᾶ 
811 «ᾖογαβα]οπα ουν 
Ἠϊτη. 4 Αιιᾶ ν/ποπ Ὦθ 
Ἠβᾶ ραϊἰλποτεᾶ π]] πθ 
ομὶοξ µυρτῖίε5ί5 απᾶά 
βογ]ρες οἳ {ἴηθ Ῥθορἱ8 
νοβυίπος, ο ἀεπιππάσᾶ 
οἳ ἴπεπα 1νλειο ΟΠ)156 
5Που]ᾶ Ὃε Ῥοτσπ. 5 Αιπᾶ 
ΤΠεΥ εαϊᾶ απῖο Ἠϊτπι, Τ11 
Ῥείπ]εποτι οἳ σιιάσεα : 
{ου πας 16 15 νυτΙτ]απ 
Ὦγ ἴποε Ῥτορπεῦ, 6 Απιᾶ 
ἴποι ΒείΠμ]οποαπι, {71 ἴ]1θ 
]απᾶ οἳ σιιᾶα, πγῦ ποῦ 
1Π6 Ἰεμδύ ΑΠΙοΏς 118 
Ῥτῖποες οἳ οιιᾶα: Τους 
ουῦ οἳ {περ 5Ώπ]] σοτιθ 
π ἄοτεΓπογ, ἔπαῦ θ)ιιν]1 
τα]ο αονοοίς Ίεγπε], 
7 Τπεπ Ηετοᾶ, τει πθ 
Ἠαᾶ ρτ]ν]]ν οα]]εά 116 
Ὅγῖ5δθ ΤΠςΠ, Ιπαιϊτεᾷ οἳ 
ἴπεπι ἁϊ]]σοπίϊγ Ὁπλδῦ 
6ἶπας {πο 5έατ πρρεητοῇ. 
8 Απᾶ Πο 5οπί ἔλεπι {ο 
Ῥείπ]επετα, ππᾶ κ»αΐᾶ, 
«ο απᾷ βοπγοἩη ἆἁλῖ- 
6επ{ΏΙγ {οτ ἴπο τοις 
ομΊ]ά; αμά πῃσοι γ9 
Ώατο {οιιπᾶ Πέπι, Ὀτίηρ 
Ώ]ο Υνοτᾷ απραΐπ, ἐπαῦ ἵ 
ΤΙΑΥ ΟΟΏε απᾷ ν’οτςΗῖΡρ 
Ἠΐτη α]5ο. 9 ποπ (πογ 
Ἠρᾶ Ἠεαγᾶ Ίπο Κίπᾳ, 
ΤΠεγ ἄαερανίεᾶά: αμᾶ, 
1ο, ἐπεβίατ, νΠ]οἷι πετ 
βαν’ 1η ΤΏο οα5ῦ, ποιιῦ 
Ῥοεΐοχα {ἴπειω, 11 ἵσ 
οβ1Π8 απᾶ 5ἰοοᾷ ονος 
τνΏοτθ ἐ]ια γοιτς οπϊ]ά 
ἵνας. 10 Ἠπετ {ποτ 5. τν 
{Πε 5ίατ, {πεγ το]οϊσοᾶ 
ππΙΏ εκορεάῖηπρ στεπῦ 
197, 1] Διά προ (αγ 

ω--ᾱ----ας 

ἆ--- τον (γεαά α 5.11) Ι, τηε 
δ ειπαν Τ. Ἀ λάθρα 1. 



4 
Ίποτθ 60116 Ιπῖο Ίἴπο 
Ἠοιισο, ΤΠεγ εαπ’ 119 
ψοιιπρ ομ]]ά πὮ Ματγ 
ηϊ5 πιοῦπεσ, αιᾷ {ο]] 
4951, απᾶ σνου«Πϊρροᾶ 
Ἠΐηχ: απᾶ ππΠοη ΤΠεγ 
]ιαᾷ ορεποᾶ {Πεῖν ἔτει- 
5ιιτας, ἴΠογ Ῥτοδεπτοᾶ 
απίο Ἠϊπι Ρ]Γί5;: σο]ᾶ, 
ΑΏᾷ ἐγαπκίησοοπςδο, απᾶ 
Ώη]σττἩ. 12 Απά Ῥοῖης 
Νναγμεᾶ οἳ ἄοά ἵηπ Α 
ἆγσοαίι ᾖ{ἐπαῦ ᾖ{ἰπεγ 
5Πποι]ά ποῦ τοαύαγη 1ο 
ἨἩ ογοᾶ, ἴπογ ἀερατίοᾶ 
Ἰπξο 1ηαῖγ οὗύω οοιἩ- 
ἔτν οποίος ΠΒΥ. 

13 Απάᾶ πλεπ ΤΠεγσ 
Ίνετυ ἀορηγζεᾶ, Ῥεπο]ᾶ, 
ἴπο π]πε] οἳ πο Τιογᾶ 
βρρεατοῦ] το {ο5ερΏ ἵπ 
ϱ.4γορΏ), βαγίτς, Ατί56, 
πιπᾶ ἴακο 1Πο τοατπρ 
οἩ]]ᾶ απά Ὠῖς ταοίµετ, 
Απᾶ Πεο Ιπίο Ἐσγρί, 
8Πᾷ Ὀρίποα ἔπετε απθ1] 
1 υτίηρ ἴπερ πγοτᾶ: 4οτ 
Ἡογοᾶ πυη]] 5εεκ {λα 
γοιιπς ομ]]ᾶ ὑο ἀεςίτογ 

Πϊτα. 14 ἨΓπεπ Ώθατοςο, 
Ἡθ {ᾖοοὶς ἴπο τοαπς 
οἙῖ]ᾶ απᾶ Ἠϊ5 ταοίΠμοθΥ 
[ολὴ ον, βΠᾶ ἀερατίθᾶ 
{πζο Βσγρῦ: 15 απᾶ ττας 
{ποτε απ] πε ἄθαίμ 
ο Πετοᾶ: πα ῦ 1 ταϊρηε 
ῶο {ι]β]]εᾷ σγΏ]οὮ τναξ 
8ΒΡοΚεΏ οἳ πε Τιογᾶ Ὦγ 
πο Ρτορβεῦ, 5αγίπς, 
Οαύ οἳ Ἡργρύ Ἠατο 1 
οβ]]εᾶ ταγ 5οἩ. 16 ΤηΏεπ 
Ἠετοᾶ, ππεπ Ὦε εαν 
νΠαῦ Ώρ γγβς πιοσ]εθᾷ οἳ 
ἴηο πγῖξο ΤΙΘΗΏ, ν/η5 6χ- 
οεθᾶῖπρ ντοίῃ, απᾶ 
εεπό {οτίἩι. απᾶ β]αυ 
81] {πο οπ]]άτεπ πας 
Ψεύε ἵη Βείβμ]εμεπι, 
Ααπά Ἰπ α]] ἴπε οοαςῦς 
ἼμἨετθοξ, Ίτοπι ᾖΌἴπο 
Ψψεατς οἱἷᾶ απά απάᾶοτ, 
βοοοτᾷΊτπρ Το {Πε οἶπαο 
πυΏῖολ πο ηαᾶ ἀῑλισεπί- 
1 Ἰπαπ]τεᾶ οἳ 1πε σῖςα 
ΠΙΘΏ. 17 Τπεη πας Ε]- 
Λ]]οᾶ ἐπαῦ νυη]οι ν/ββΒ 
ΕΡΟΚΕΠ Ὦσ θγειπγ ἴπθ 
ος εατίηρ, 15 1Ώ 

αΤΑΑ πας ΊΏοτο Α νοῖσθ 
Ἠεατά, Ἱαπιεπίαβίοη, 
θηΏᾷ πΘθερΙΩς, απᾶ στοαῦ 
πποιτηἴηρ, Ῥασ]πε] 
π;θορίηρ 70ΟΥ Ἱεχγ οΠ]- 
ἄτεηπ, απᾶ ποι]ᾶ 1ιοῦ 
Ῥε οοπαξογ{εᾶ, Ώθοπιας5α 
ἔπογ ατο ποῦ, 

19 Ῥιϊῦ π]οπ ἨἩετοᾶ 
σπας ἀεαᾶ, Ὀεπο]ᾶ, απ 
ΒηΡε] οἵ ἴπο Τιοτᾶ αρ- 
Ῥεβτεῦη Ἰπ α ἄτθατα 
ἵο «οδερα Ἱπ ἘἩργρῦ, 
20 εαγἰης, Ατῖ56, ππά 
1ακό ἴπο τουτπρ οἨπ1]ᾶ 
Άπια Ἠϊ8 τΙΟύΠΘΣ, αΏᾶ Ρο 

Ι εἶδον ἴπεγσ 5. σΙΤΤτΑΝ. 

ΜΠΑΤΘΑΙΟΣ, ΠΠ. 
ν) »/ Ἵροςς Ἡ ρ] , Ν , ο ὃ] 9 ” 

την οἰκίαν, ᾿εὗρον' τὸ παιδίον µετα Μαρίας τῆς μητρὸς.αὐτοῦ. 
ἴπε ἈἨοαθε, {λογ {οιπᾷ {πο Π56]ο ομΙ]ά η ἍἨΜαΥ Π]5 Ιποΐπος, 

καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ καὶ ἀνοίξαντες τοὺς 
απᾶ Πατίπρ {α]]οηπ ἄοσνπ΄ ἁῑᾶ Ποπιασα νο Ὠ]Ιια: ππᾷ Πανῖπς ορεποᾶ 

θησαυροὺς αὐτῶν προσῄνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὺν καὲὸ 
Ἀίτεβξατες αγΠοΙΥ ΥΠεγ ο οτοᾶ το ]ήπ ρηίς; Ρδοιᾶ απά 

λίβανον καὶ σμύρναν. 19 καὶ χρηµατισθεντες κατ᾽ 
ΣΤΑΠ]ΚΙΠΟΕΏΞΘ6 απᾶ ἩΏσιτὴ. Απᾶ Ἠπτίπς Ῥεαπ ἀἰνίπε]γ Ἱπςίταοιθᾶ ἵπ 

2 . Δ » ’ Ν ε ” 2 ” εν νυν 

ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὺς Ἡρώδην, δι ἄλλης ὁδοῦ 
ἃ ἄτθαπ τποῦ το τοίαγη νο Ἠοχοᾶ, Ῥυ µαποΐπος ν/ΒΥ 

ἀνεχώρησαν εἰς τὴν.χώραν.αὐτῶν. 
Ίπεγ πηΙζΏάτοπ Ἰπίο 9Ποαίτ οὗτ οοππτγ. 

19 ᾽Αναχωρησάντων.δὲ αὐτῶν, ἰδού, ἄγγελος κυρίου 
Νον “Ππατίηρ ὀνητπᾶτασνη 116, Ὀσλο]ᾶ, «η απσαὶ οἳ [πο] Τ,οτά 

φαίνεται κατ ὄναρ" τῳ Ιωσήβ, λέγων. Ἐγερθεὶς παράλαβε 
Ἄρρεατς ἹἸηπ αᾱ ἄτοβτα {0 4ο5δερΗ, βαγίης, ἨΠανίπρ τῖςσεη ἐπ]κθ πα Γὔπεε] 

τὸ παιδίον καὶ τὴν.-μητέρα.αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, 
νπο Ἠὔδ]ε οΏΊ]ά απᾶ Ἠὰ5 πιούΠεΣ, απᾶ  ἍΒεο Πίο Ἡστρί, 

νο) Ἡ 3. ” ο Ἆ / Ἂ [ 4 ε ΄ ᾳ - 4 

καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοί’ μέλλει γὰρ Ἠρώδης ζητεῖν τὸ 
απᾶ ο πετ απ] Τ 5Ώα]] 0ε]] ἴπες; ὃς “αὈοιαῦ ΐοτ 3ΒΠετοᾶ  «{ο εθοῖς ἐ]θ 

παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 14 Ὁ.δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν 
Πάὔμ]ο οἩ114, {ο ἀεείτο ἨΠϊπα. ν Απά λε Ἠρτίπς τίδεη {οοζ η έἩα Παἱ 1] 

τὸ παιδίον καὶ τὴν-μητέρα.αὐτοῦ νυκτός, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς 
τηΏο Πυτ]ο οΏΙ]1ᾶ απᾶ Ἠ15 πιοίπεσ Ὦγ πὶσΏῦ, απᾶ πι νηάνειν ἍΊπίο 

Αἴγυπτον, 156 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρώδου' ἵνα 
Ἐρττί, Επᾶ Ὑαςβ ἴπετο απ] τπο ἀεαῦὮ οξἑ Ἠετοᾶ: {ἴλπαί 

-” 4 { θὲ ες Δ π η] / ὸ 4 -” 

πληρωθῃ το ρησεν υπὸ του" κυριου ὁιᾶα τοῦ 
παϊσ]έ ϱο {α1β]1θᾶ {ιΑὲ νπῖο] τας «ροϊκοπ ὮὉσ ἴλπθ Τιοτά {πτοιρῃ Ἂἴῆο 

’ [ ” 2 / 3 ή κ ε, 

προφήτου, λέγοντος, Εξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν.υϊόν.μου. 
Ῥτορπεῦ, 5αγ1ης, οαῦ οἱ Ἐσγρυ Ώατε 1 οπ]]εᾶ ΠΙΥ ΒΟΠ. 

’ ε [ο . | ε/ } ΄ « 4 - / 

16 Τότε Ἡρώδης, ἰδων ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν µάγων, 
Τηεπ Ἠετοᾶ, ἹΠατίηρ 6εεη ἴπαῦ ορ νας πιουκθά Ὁγ ᾖ{ἴπο µτιεβῖ, 

ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς 
σγαῬ εηγαρεᾶ ρτελ{]σ, απᾶ Ἠατίηρ εεπύ Ἡε Ριιῦ {ο ἄοατλ α]] 1Π9 

παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἔν πᾶσιν τοῖς.ὁρίοις.αὐτῆς, ἀπὸ 
Ὄοσ5 {ἰπαῖ [πετε]ῖπ ΒείηΏ]επεπα απά 1π 8Η 198 Ῥοτᾶεις, {χοτα 

διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν.χρόνον ὃν ἠκρίβω- 
Τννογθεαχ5 ο]ᾶ απᾶ ἨἈπάοθχ, αοοοτᾶῖτπρ ο ἴπε 1παις πγΏ]ο] Ἠθ Πινᾶ βοοαχαἴε]τ 

σεν παρὰ τῶν μάγων. 17 Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν 
ἀπαα]χεᾶ τοπ ᾖΤπο τηβρ], ΤποηἨ σας {α]Η116ά πβῦ ν/Π]οὮ γγας 5ΞΡοκεηπ 

οὑπὸῖὶ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 18 Φωνὴ ἓν Ῥαμᾶ 
σσ Φεχοπιῖας ᾖΊλμο )Ρτοββεῦ, βαγίτρ, Α. τοῖοο ἵῃπ Έπτια 

-- υπ] ας ’ ε Δ 

ἠκούσθη, Ῥθρῆνος καὶ" κλαυθμὸς καὶ ἐδυρμὸς πολύε, Ῥαχὴλ 
σας Πεπτᾶ, ]αππρηίατίοη αηᾶ πγεερίπρ απᾶ Απιουιγηϊης Άρτεαῖ, Ἐασποα] 

κλαίουσα τὰ.τἔκνα.αὐτῆς, καὶ οὐκ Ἰἠθελενὶ παρακληθῆναι, 
ππθερήπσ [ος] ἍΊοεσ οΠΙ]άᾶτεῃ. απᾶά 3ποῦ Ἀπου]ᾶ Ὦο οοπιζοτ{εᾶ, 

ὅτι οὐκ.εισίν. 
Ὦθοατεο μου Ασε ποῦ. 

19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρώδου, ἰδοῦ, ἄγγελος κυρίου 
Βιί Πατίπρ 34ϊεᾶ αἨετοᾶ, Ῥελο]ᾶ, απ απΏρεὶ οἳ [πε] Τιοτᾶ 

; -- / ᾽ τκατ᾽ ὄναρ φαίνεται! τῷ ᾿Ιωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳφ, 20 λέγων, Ἐγερ- 
1η 8 ἀπθΑΠ ΑΡΡΘΒΙΒ Το «ἆοβερη ἵπ Ἑρπσρῦ, 5αγίπρ, ἩἨανῖπρ 

/ / 4 Δ , . Δ ’ 

θεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν-μητέρα.αὐτοῦ, καὶ πορεύου 
τῖςοῃ Ίἴθχκο ΙπΙξΏ [ἐπ6ς] {πε 11τ]1ε «Ἡ1]ά απᾶ Ἠϊ5 ταοῦπες, απά δο 

πι κατ’ ὄναρ ἐφάνη 1η ἃ ἄτεατα αρρεατεᾶ 1,; κατ ὄναρ 
φαίνεται Ττ. Ἡ --- τοῦ (γεαᾷ [1πε]) ΙΤτιΑΥΥ. 9 διὰ ἵἩτοιιβΏ 1ΤΤΤΑΥ. ---θρῆνος καὶ ΙΤΤ{Α. 
4 ἠθέλησεν 1. ᾖᾗἵ φαίνεται κατ᾽ ὄναρ 1:ΤΊτΑ. - 

ων συ ο αρον 



ΠΠ: 1ΠΙ. ΜΑΤΤΗΕ Υ. 
γῆν Ἰσραήλ' τεθνήκασιν.γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν 

ΣΟΥ {Πεν Ὠθτο ἀἱθά Ὑ]ο Ίετε βεοκῖηρ ᾖ{ἴ]πθ μέο 

τὸ παιδίον καὶ 

εἰς 
{πίο[ίΠε]]απᾶ οἱ 15ελε]: 

τοῦ παιδίου. 91 Ὁ.δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν 
οἑίμο Π{0]ο οπ1]4. Α ιά Ἡο ΠατΙπρτίδεηπ Ίἴοοκ πα [Παπι]ίηο Πὔε]ο ο]ι]]ά απ 
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τὴν. μητέρα.αὐτοῦ, καὶ "ἠλθεν! εἰς ήν Ισραηλ. ἀκούσας 
Ὠὶςδ ΠΙιοζἩΏςΣ, ΑπΠᾶ «ΟΑΠΙΘ Ἱπῖο[{πο]ἱαπᾶ οἱ Ἰετβε]. "Ἠατίηρ επτά 

δὲ ὅτι Αρχέλαος βασιλεύει ἴἐπὶ' τῆς Ιουδαίας ἀντὶ "Ἡρώδου 
ποαῦ ἰηπῦ Ατοπε]κας τθίσρΏξ ογοες ο αάρα Ἰπδυειᾶοξ Ἠετοᾶ 

τοῦ. πατρὸς.αὐτοῦ,' ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν' χρηµατισ- 
Ὠ]5 {αὐ1εχ, Ἡθ Ίγας5 ϱ{ΤΑΙᾶ πετ ἴορο; πατνίηπρ-ρεεπ” ἀϊτίπε]σ 

θεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ µέρη τῆς Γαλιλαίας, 
διηςἰτυοῦθᾶ απᾶ 1η α ἄτεαπα, Ὦθ πι τπάτεν 1πτΌο ἴπε ρατῖς οἱ 6α1116ε : 

29 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην "Ναζαρέτ" 
Αηᾶ ἨΠατῖπο οΟΠ]θ 19 ἀπγε]ῦ 19η κα οἳἳγ οα]]1εᾶ Ἰκαπατοῦη ; 

ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν, ὅτι 
Βο ἐλαῦ βΏοι]ά ο ἔα]Π]1εᾶ ελα ῦ πνΠΏΙο] πας βΡροκοι Ὦγ πο Ῥτοριυοίξ, Όπαῦ 

Ναζωραῖος κληθήσεται. 
ΑΦ ΝπΖΑΙΡΩὲ ΑΒΏα]] ης Ὦε οα]]οᾶ. 

3 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις.ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ 
Νοπ ἵηπ ἴποεο ἆπσβ Ο6ΟΠΙΘΒ 7ομη το 

βαπτιστής, κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ιουδαίας, 2υκαϊϊλέγων, 
Ῥαρίιςί, Ῥτου]αϊπαΐης 1Π ἴπο πν]{εγηοςς ἕος οἱ ο ι1ἆρα, Αηᾶ Βδαγῖης, 

Μετανοεῖτε' ἤγγικεν.γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ὃ Οὗτος.γάρ 
Ἡεροπί, {οχΏας ἄτανη θα ἴηπθ ἸἹἰπρᾶοπα οἱ ἴἩθ ἨθαγειΒ. Έος τς 

ἐστιν ὁ ᾖῥηθες Σὺπὸὶ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 
15 Ἡθ γΠο πβςΣΡοΚεΠοξ ὮὉὮγ Ἠδαίακ Ἅἴπο Ῥιορπεῦ, 5ασίπρ, 

Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὑδὺ» κυ- 
«Τπε] γοίςε οξ οπθ οιγἰπρ ἵπ Τπε π]]άθτης»ς, Έχεραχα 1Ἡθ παγ οἳ [έῃο; 

ρίου᾿ εὐθείας ποιεῖτε τὰς.τρίβους.αὐτοῦ. 4 Αὐτὸς.δὲ ὁ Ἰωάννης 
Ἰοτᾶ, βἰταϊσπύ τπιακο Ἠϊ5 Ῥιθῃ5. Α πιά “Πϊπιξο]Ε 11οηΏπ 

εἶχεν τὸ.ἔνδυμα.αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καµήλου, καὶ ζώνην δερ- 
ηπᾶ Ἠὰς ταἱπλεη ὃ οξ λιαϊτ οἱ ς οπηΏ]α], απᾶ αρἰτᾷ]ο οἳ 

µατίνην περὶ τὴν.ὀσφὺν αὐτοῦ ἡ-δὲ τροφὴ ᾽αὐτοῦ ἦν! ἀκρίδες 
1εαίηες αὐοιῦ Πὶ6 Ιοῖης, Απᾶ ης 4οοᾶ οξλίπι Ίνα  ἍἹΙοοιςίς 

«αἱ μέλι ἄγριον. 
ΒηΏᾶᾷ "Ἠοπαγ 291], 

ὅ Τότε ἐζεπορεύετο πρὺς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ 
Τεν Ὀνεπῖ οιιῦ το Πῖτα 16γΙς]επι, βπιᾶ 81] 

Ιουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἱορδάνου' ϐ καὶ ἐβαπτί- 
"φαάσα, αηᾶ κα] ἴπθ οοαπίτγ αχουπᾶ ἴπο φοχτάςη, Απᾶ  ἩὙετε Ὀα}ρ- 

ζοντο" ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃῦ ὑπ᾿ αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρ- 
᾿Ὅἶποά η 1ηῃθ᾽ οοτάμη Ὁσ ἍἉἈἨΠῖϊπ, οοηᾖεξείηρ ους 

τίας αὐτῶν. 7 ᾿Ιδὼν.δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδξδου- 
αὐῃμεῖ ἈῬυίἨανίπρβθεη ἩΠιαηΥ οξίηῃπθ ἈῬ]λατίσες απᾶ Φα ἅι- 

καίων ἐρχομένους ἐπὶ τὺ βάπτισμα. αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς. 
οεος οοπλῖης νο Ἠϊ5 Ῥαρίίστα, Ὡς βαᾶ Τολσπι, 

Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς µελ- 
Οδρτίης ΟΕ ν{ροσςβ, ὙἈΠο Ἑοτοθηατηθᾶ οι ἍἉο1ῇεθ τοπ ἴηΠθ οΟπι- 

λούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν Ἀκαρποὺς ἀξίους! τῆς µετα- 
ης σπα ῦὮ 2 Ῥτοᾶασοε (πεχείοσα 4ΥΗΙ:5 ΠἹποτίπν ος τερεΏί- 

νοίας' 9 καὶ μὴ. δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, 
8Πο6: απᾶ ἰηίηχκ ποῦ 

Πατέρα ἔχομεν 
ἴοβαγ τζαῖπ γοισςε]νες [Εος] ὀ{αὔπεχ Ίνα ΄Πατο 

ὅ 
{πίο πο ]ωπᾶ οΕ1αχαε]: 
ΣΟΥ ἴΠογσ βτο ἆθαά νο 
βυυρΏί ἵἴπο τοις 
οἩΏ1]4)8 1469. 2] Απά Ὡς 
ΑΓΟ59, απᾶ Τἴοοκ {]ιθ 
σοιηπρ οΠ]]ᾶ απᾶ Ἰῖ 
ΙΠΠΟΡἨΟΣ, ΑΏᾶ οπΏ]θ Ἱπ- 
Το ἴπο Ἰππά οἳ 15Υ4ε]. 
22 Ῥαῦ ννπεπ Ὦο οστά 
παῦ Ατοποΐαις ἁῑά 
χοῖση 1 αάσα ἵπ ἴ]ηο 
ΤΟΟΠΙ οξ Ὠ{Β Εη{Ώου 11ε- 
τοᾶ, ορ να» αἰχαῖια {ο 
ρο ΙΠῖυπετ: πούὐινϊ(Ἡ- 
εἰαηπάϊης, Ὀοΐπρ Ἱναγιι- 
οἆ οἱ ἀοᾶ 1η ὃ ἀτθαι]ὰ, 
ηο ὑυγποᾶ αβἰᾶο Ἱμίο 
ἵπο Ῥρατύς οἳ ἄλ]ΐ]οο : 
25 Απᾶ Ἡθ οαπιο οι 
ἀπνειί ἵπ Αα οἵιγ οα]]οᾷ 
ἹΝασατεῦν: {ἴπαῦ 
παρα Ὦο «ἀἐα]ῃ]]οᾷ 
πυΏίοὮἃ πνας Εεῇοκοθ). Ὁ 
ΤΠε ΡτορΠείΕ, Ηε εΠι]] 
Ῥο οβ]]θᾶ Αα ΝΔΖάΓοΙιω, 

ΤΙ. Τπ ἐποςο ἄπγε 
οβΏ]ο 1ο μα Βαρί1.ί, 
ῬιοβοΠΏῖης Ἡι ἴπο υν]]- 
ἀοτιρςς οξ σιιά θα, Αιιὰ 
Β4ΥΙΗΡ, Ἡοροπίγο: ου 
{Πε ]ςΙπσᾶοιι ος Ἰθιινθιι 
16 αὐ Παλιά. ὁ Έοτ τ]ῖς 
ἶς ο {ἐπαί ννας «ροκοι 
οξ Ὁγ {πΠθ Ρρτορ]οί Π- 
βαΐας, δαΤΙΙΡ, Τ]ο τοῖσᾶ 
οἳ οἳε οχγίηρ ἵπ Τ]ιθ 
ΦνΙ]άειμεδ, Έχεμιτα 
οὖν ἴπο σα οἳ ἴ]ιο 

οτᾶ, πιακε Πΐς Ρπῖ]ια 
βυγαϊρηῦ. 4 Απᾶ ἴ]λο 
Β4ΏΙΘΟΟΠΠ ὨἨπά Ἠ]5 ηὶ- 
ηιοηῦ οἱ οπ1θ]”5 Ἠπ]σ, 
θπᾶ Αα Ἰεαίπογη ρὶνχᾷ]θ 
βαὈοιιῦ Ἠϊς Ιοΐς; αιιά 
Ὠϊς πιθβί τνας 1]οςἱΙ81Β 
Ἀπάὰ τν]]ᾶ Ἠομογ. 

ὃ Τλοαη πνοπί οιιῦ ἔο 
Ἠϊπι Φεχδα]οπσι, αιιᾶ 
Φ]] οπιάσα, απᾶ π]] τ]ιθ 
χορῖοα τοιυμιᾶ αυοιιῦ 
οτ(11, 6 απᾶ νο9 
Ῥαρτῖσοᾶ οἳ Ἠ1πα 1 5 οἵ- 
απ, οομ{οςεῖησ τ]οῖσ 
εἶπς. 7 Ὀιαΐῦ ννποι Ὦθ 
ΒΩΥ/ ΠΙΑΗΥ οἳ ἴλο Ῥ]ινα- 
τῖςεες απ Βαάάιιςσσβ 
οοπ16 ο Πϊς Ῥαρίίσπι, 
Ὦο βαϊῖᾶ ιιπ{ο ἴποπι, ο 
βεποεταίϊοηπ οἳ τνῖρωις, 
Υ/Πο ΠαῦὮ πγαγιθᾷ γω 
νο Βεε ἔτοπα {με νγα{ 1 
9ο οοπιο 2 ὃ Βγΐησ ου] 
{Ποχοίοτο Ετζ 11θςς 
ΣΟΥ τεροπύαπσε: 9 απᾶ 
υλ]π]ς ποῦἑο δα π]{1α 
Ψοιχρο]νες, Ἠθ Ίιινφ 
Ανταμαπα {ο ο 14- 

5 εἰσήλθεν θηΏΊεγθᾶ 1 ΤΊτΑ. 
αὐτοῦ ᾿Ἡρώδου ΙΤτιΑ. Ν Ναζαρέθ 1Τ1 Ν. Σ---καὶ Ι[τ ἸΑ. 
: ἦν αὐτοῦ 1 ΤΤτΑ. 8 |- [πάντες | 1111. υ -- ποταμφ α1νεχ 1 τττΑ. 
Ὀδρίιδιὴ) Ἰπ[τιΑ]. Ἂἆ καρπὸν ἄξιον {τυιῦ ννογίΏγ ΟΙΤ1.ΑΥΟ. 

ἵ-- ἐπὶ (γεαᾶ τῆς Ίου. ΟΥΕΓ οαι1άθα) υπ[τ:α]. 7 τοῦ πατρὸς 
Υ διὰ «ΏτοιρῆΏ ΕΤΤ Αἰν. 

5 --- αὐτοῦ (γεαςί υιό 



6 
ἔπου: ου ἵ «Αγ υπῖο 
σοι. ἔπαι ἄοἆ ἵν αΌ]ε 
οἳ ἔλοςο 5έοπο» 1ο 14159 
αρ ο μΙ{ά ου απο ἁρτα- 
Ίάνηι.. 10 Απάᾶά ποῖΥ αἷξο 
Το αχο 5 ]αϊᾷ τπίο 
{ο τοοῦ οἳ πε ἴτφος: 
ἔλονοίοτὸ 6τοτγ ἴτεῬ 
νο ὈχγϊπροϊὮ ποῦ 
Μουίπ ροοά ἀἐνγπῖς Ἱς 
Ίνοτνιι 4οΥν1, απᾶ σας 
Ἱπίο ἔ]ο το, 11 ΤΙ ἵπ- 
ἀοοά Ὀινρίίπο σοιι στ 
ἈνΛΙΕΤ απίο τερεηῖ- 
ΆΠῃσο: ἈὈιῦ Ἡο {παῦ 
οοΗοξ] αξίογ ταε 15 
ππἰσὩάοτ ἔλμιιη Τ, ππΠοςθ 
5Ώοε» ἶἵ «1Ώ ποῦ πογἔησ 
Το Όους: πο 5ηα]1 Ῥαρ- 
Μίπο γοιι τΥ1{Ὦ {πε Πο] 
ἀἱοςδέ, οαιά τυϊ] το: 
1 νΊοςδο ἔλπ {δ ἵπ 
Πῖν Ἠι, παπά ο πΠ]] 
{πτουιαΗ]σ Ῥιιδε Ἠ]5 
Ποος, πιιᾷ ραΐπεγ 5 
ν/πεπῦ 11Το πο 6ΑΓΠΘΓ; 

τις Ὦο τν] Όττα αρ 
{πο οπας τση ταπ πῃ- 
αὐθλολιιὈ]ο Ώγς, 

19 Τηθη οοἰπείῃ ἆε- 
εις ἴτοηι απ]Ιΐ1εο {ο 
Πογᾶ:.α αιπ{ο «ζοἩπ, {ο 
Ὦο ϱαρίϊσοᾶ οἳ ἨΠίΐῃι, 
14 Βαὸ ᾖοππ Εοτρβᾶά 
Ἠ1πα, ΒΑΥΙΩΕ, Ἰ Ώβτε 
χιοοᾷ {ο Ὦο Βαρίϊπεα ος 
{πθο, ππᾶ οοπιεςδύ ἔποι 
{ο πιθ2 {6 Απά σεεας 
βΠηβλγεγῖῃπσ εαῖά απίο 
Ἠϊτπ, Βα88Υ Τέ {ο ὂε 5ο 
ἨοῖΥ: {ου πας 16 Τε- 
οοπιοξἩ 115 {ο Τ41Π]1 α]] 
τἰσΏίεοιιῃπσβ. Τποηυ 
1ης αι εγος Πϊπῃ, 16 Απᾶ 
1 απ15, ὉΠοη Τρ τας 
Ὀαρίϊπεϊ, υοιῦ τρ 
βἰγαϊσπύτνατ οιαῦ οἳ ἴποα 
ΤΟΥ: ΑΠ, Ἰο, πο 
Ἡομτεπβ πνογτο ορεποᾶ 
Ἑιι{Ὁ Ὠῖτα, απᾶ Ὦθο 5Λ ΥΓ 
τε Ερϊτιν οἳ ἀἄοᾶ ἆἄε- 
ςεοοπζἶπςσ Ίϊκε π ἆοτο, 
απᾶ Πππ{ίησ ΊροΙ ΠΙΤη : 
17 ιπᾷ 1ο 4 τοῖζο ΕΤΟΤΏ 
Ἡθατοπ, ῬΡαγίπρ, Τηϊῖς 
ἶδ πιγ Ῥε]οτεᾶ Βοη, ἴπ 
πο 1 Άπω Ἡπθ] 
Ρ]εαςεᾶ, 

ΙΥ. ΤπετἨ νναε 76πι119 
1θᾷ τιρ οἳ {πε βρίτϊτ ἵι- 
{ο ἴπε σγΙ]άεΓπθςδα {ο θ 
ἀειιρὲεᾶᾷ οἳ ἴπο ἀετῖ]. 
2 Απά "πνηοη Τε ἸὨιᾶ 
Σαφὲθεᾶ Τοτίν ἄπγ5 απᾶ 
Σοτῖν π]ρηϊ5, Πε σας ηί- 
τεγννατᾶ οηἳ Πιαπρτεά. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ, Πα τν. 

γὺν  Αβοαάμ’ λέγω.γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων 
ΛΑ: Σο] 5αΥ ἴοτοι, πας αὐ]ο ἶ5 αοα ἔγοπι Ἀ9{οιιοφ 

} -- ’ . η 1 , ΄ 

τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Αβραάμ. 10 ἠδη.δὲ ἑκαὶὶ ἡ ἀξίνη 
Ἰ1πορὲ ᾖΤοταῖ-ο αρ οπί]άγει Τἵο Αυταπαπι, ΕῬα0 π]τελᾶγ α]δο πε αςχο 

πρὺς τὴν ῥιζαν τῶν δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδρον μὴ 
το τπο τουῦ οΕῖπο Ἅἴτεε 5 αρρ]]εᾷ : "6ΥοΓΥγ 1{Ποχθῖοτε ἴτεο τποί 

ποιοῦν καρπὺν καλὸὺν ἐκκόπτεται καὶ εἰ πῦὂρ βάλλεται. 
ρτοᾶμοίησς "ταῖς ασοοᾶ 16 οαῦ ἆοππι απᾶ Ιπῇβο [πο] βτο 18 ομδζ. 

11 ᾿Εγὼ μὲν Ιβαπτίζω ὑμᾶς' ἐν ὕδατι εἰς µετάνοιαν' ὁ.δὲ 
1 Ἱπᾷορθά ὮῬαρίϊπε σοι πα Ἱναιζες ᾖἵο µτερθοπίαποθ; Ῥαϊ ο ο οὰ 

ὀπίσω µου ἐρχόμενος ισχυρότερός µου ἐστίν, οὗ οὐκ.είμὶ 
βΕἱος 116 [15] σος ηλ]σηθΙετ ἴπαπΙ ᾖ οἑπποπ 1 απι πο 

ἱκανὺς τὰ ὑποξήματα βαστάσαι' αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν 
Βϐν  τἴπθ εοηζα]ς {ο Ῥοᾶς : Ἡο  γοι 1ν]1]2ραρείσε πνϊ(Ἡ [116] 

πνεύµατι ἁγίῳ καὶ πυρί. 132 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ 
Αορ]Ιτ16 1Ἠοιν απᾶ ψτἩ πε. ΟΕ γ/ποπι {ιο νηηηπουνίης ἔαπ [15] ἵπ Ἔμαπά 

αὐτοῦ, καὶ διακαθαριε τὴν-ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει 
18, απᾶ Το πῖ]] {ποτοαρ]λ]γ ρατρα Ἠ]5 Βοοτ, απιά τν ]] σα ]ιοτ 

τὺν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην,ό τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει 
Πὶ5 πΏεαῦ 1πύο Ί1θ ΕΤΑΠΏΗΣΥ, ῬιῦἩθ οἶαβ Ἆε ν]] Όατα πρ 

πυρὶ ἀσβέστῳ. 
ππΙτΏ το τπααοποΏαὺ]θ. 

19 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν 
Τηεπ ΟΟΠΙ6Β π6βιας 4ΤοιῃΠ αα]]ος {ο τἴπθ 

ι Ἶς αλ ο , τ. -” ε , . 
Ιορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννη», ταῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. 
«1οτᾷασπ το 7οἩΏμ, {ο Ὀο Ῥαριϊπεᾶ λε Πίτα. 

14 ὁ δὲ. Ἱωάννηςϊ διεκώλυεν αὐτόν, λέγων, ο. χρείαν ἔχω 
Ῥαῦ ζοἳπα ππαδ Ἠϊπάστῖαπρ Ὠϊπα, βανίης, πηθεά 1Ἠατε 

ε ια ” ” 4 3 ” ’ ) ι] 

ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός µε; 16 ᾿Αποκριθεὶς 
Ὦγ ᾖἴλποο ᾖΤορειπαρθσεά, απάᾷ ποια 1οοιμεςῦ Το Ἅ1θῦ ἈΑπαπγγοτῖησ 

δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἱπρὺς αὐτόν, "Αφες ἄρτι οὕτως.γὰρ 
τραῦ  3δερας ββ]ά το Ἠΐπι, ΒΡυβοχ Πε] ποπ; {οςσ τας 

πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότᾶ 
Ῥεοοπιίπς ᾖ 8 το α5 το {α]β] πΙ] τἱρΏ{θομξΠΏςϱΒΒ. Τπεπ 

ἀφίῃησιν αὐτόν. 16 καὶ ᾖβαπτισθεὶςὶ ὁ Ἰησοῦς Κάνέβη 
Ἠε 5μ/Εου5 Ὠ]π]. Απᾶ Ἠπνίηρ νου Ὀαρεισθοᾶ Τεδας πυοΏῦ πρ 

’θὲὴ Ἱ } Ν ὔῦ ὐδ Δ (δού κ 2 ” θ Ι πι . ασ]! «ε 

ευθὺοὶ ἀπὸ του ὑδατος, καὶ ἰδούυ, ᾿ἀνεφχθησαν ""αὐτφῳ' οἱ 
Ιπιπαθάϊα{θ]γ τοι ἴπθ ἍἨἹνναίεγ: απά Ὀεπο]ᾶ, Ὕπετο ορομοᾷ {ο ια 

οὐρανοί, καὶ εἶξεν "τὸϊ πνεῦμα δτοῦ! θεοῦ καταβαϊῖνον ὡσεὶ 
ἨΘθανοηξ, αηᾶ Ώσβραιν ᾖἴπο δρϊνῦ οἳ ἄοἆ ἀεεεσοπάίπσ α5 

΄ } 1 3 ’ 3 » » ” ] ” ” η 

περιστερά», Ῥκαὶὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. 17 καὶ ἰδού, φωγὴὴ 
Αα, ἄοπθ, βηά σοοιι]ησ προπ ἍὭἈἸἨϊπαι: πηᾶ Ἱ]ο, π. τοῖοε 

ἐκ τῶν οὐρανῶν, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ.υἱός-μου ὁ ἆἀγα- 
οαῦ οξἑ1ηπθ ἍἨθατευς, 5αγΊἶπρ, Τη]8 ϊ8 1ΙΣ Φοῦη {ο Ῥθ- 

πητός, ἐν ῥ Ἱεὐδόκησαι. 
1οτεᾶ, ἵπ σ/ποπα 1 Ώατε {οιιπά ἀο]Ισας, 

4 Τότε τὸ! Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύ- 
Τπεη πεςας πας]εᾷ Πρ Ἰπίο ἴπο πη]άεπθββ ὮὉγψ Ἅἴπο Μρὶ- 

µατος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 32 καὶ νηστεύσας 
τὶς το Ὃο ἑεπιρίεᾶ ολε Τμθ ἀενί]. Απᾶ Ἰανίηρ Επδίθά 
ε 2 /ν 

ἡμέρας 'τεσσαράκοντα! καὶ "νύκτας τεσσαράκοντα»' ὕστερον 
Ξ44Υ5 α{οτίψ απά πὶρηῖς α{οτίγ, βΕτετνγατάς 

ο ο οσο το ον ο ια απ ινων' ια ωωμ -  --  - ο ἲ-- 

ε..'. καὶ 1/ΤΊΤΑΥΥ. [ ὑμᾶς βαπτίζω ΙΤΤιΝ. Ε-- αὐτοῦ (γεαᾷ Ἠ]5 ϱτὰπαΣΥ) 11: Ψγ. Ντ. Ἰωάννης 

(γεαὰ Ὦς σναβ Πἱάετίηρ) 1.Τ[ττα]νν. { αὐτῷ 1. { βαπτισθεὶς δὲ 1.1Τ:ΑΥγ. κ εὐθὺς ανέβη 1.ΤΤΥΝΝ. 

Ι ἠνεῴχθησαν 1. - --- αὐτῷ [1]τ. 3 --- τὸ (πεαᾶ [τηε]) πια]. ο ποῦ πτα|. Ρ--- καὶ ΤΤ ΓττΑ]. 

4 ηὐδόκησα Ί. ἵ ---ὁὐΑ. 5 τεσσεράκοντα ΊΊτΑ. ἵ τεσσεράκοντα νυκτας Τ; νύκτας τεσσερ. ΤΤΑ. 

άσε, 



η. Ἡ ΝατταΕἩᾳ, 
- 3 

ἐπείνασεν. ὁ καὶ προσελθὠν αὐτῷ! ὁ πειράζων εἶπεν", Ει 
Ίιε Πιρογσᾶ, Απάᾶ Ἡπτίωηρ οοΏις Το] {πο ᾖ{ειπρίος ββἱᾶ, Τε 

- κ. Γ , ’ ” δα 

υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ.λίθοι.οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 
15οιι Τἴποι ατίι ο 4οᾶ, 5ρεθκ {πβῦ Ἅ1ἴλθβρ δίοηπθ 3]οατοῦ Ίπιατ΄Ώθοοπῃθ, 

4 Λ , ” ” ” 

4 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται, Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ µόνῳ 
ῬπτἩο αππςποτίπρ ααὶᾶ, Τ{0Πλς5 Ῥθεπ ντ] νεπ, Μοῦ ὮὉγ ΌὈτειβά ἍαἱοΏθ 

” Λ . ε ’ ) 

ζήσεται ΣΤἄνθρωπος, ἀλλ᾽ Σἐπὶῖ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ 
5Ώιν]] "]μτο 1ΥΗΛΗ, ταῦ Ὦγσ εποτύ Ἠποτᾶ ποῖπρ ου  Ίἵπτοιρ]α 

ή -” ’ ’ ) ἃ τ ὃ / λ 7 στόματος θεοῦ. ὅ Τότε παραλαμβάνει αὐτὺν ὁ διάβολος εἰς 
[υπο] ναοί οξ οᾶ, Τηοεπ 3{αχε5 «Ἠϊπι 1ΐ1Π96 "ἀετί] το 

Λ ΄ 4 3 ’ - 

τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ 3Ἱστησινὶ αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ 
ἴπο ἨΠοὶγ οἵίγσ, απά 5εῦς ὨἨϊῖτ Ἄροπ πο εἆσο οξ {16 

ο. 8 -” δν -” -” ’ 

ἱεροῦ, 6 καὶ 3λέγει! αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλεσεαυ- 
{θιπρ]α, πιά 5175 ᾖἵοἨΏῖη, 1 3βοτ ποια πό οἳ ἄοᾶ, οιβῦ ΤΗΤ-' 

Δ ΄ ΄ μ -” / : ανά 7 τὸν κάτω” Ἑ ο τσ νο Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις.αὐτοῦ ἐν- 
5ο] Ε 4οντ: Σο 1ΐ Ώπς Όθεπ στΙτίεπ, Το ὨΙβ βπΏρε]5 τθ 

-” ” - -” [ή 

τελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ αχειρῶν «ἀροῦσίν σε, 
πγῖ]] σἶτοε «πβγρο οοπορτηίπρ Τμθρθ, απᾶά ᾖ{π[ιπείτ] Παπᾶς εἨα]] ἴπεσ Ῥοας ἰπεο, 

΄ / ν ’ 1 1 - 

µήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν.πόδα.σου. Ἰ Έφη αὐτῷ 
1εςέ ἴποα αὐτίκο αραἰπεῦ 8 5ίοηθ ἲπγ 2οοὔ. "Ραϊᾶ 5ο 'Ἠΐωι 

” ’ 

ὁ Ιησοῦς, Πάλιν γέγραπται, Οὐκ.ἐκπειράσεις κύριον τὸν 
1196918, Αρηϊηπ Ἱζ ηκε Όεεπ πτ]ίεἃ, Τηοι επα]{ τοῦ ὑεπαρί [119] Τιοτᾶ 

- ΄ 2 

βεόν σου. 8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς 
Ἶωοά Οἱπγ. Αραϊτπ Σία χκες Ἠΐτι πο βἀαν]] νο 

ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασι- 
ἁπιουπίαϊῖπ “Πϊρῃ 1εχοθεάΙπρΙγσ, απᾶ βΏεπς {ολη α]] 1196 ἍᾖἈΧΙπρ- 

[ -” -” ’ ια] ” 

λείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν .δόξαν αὐτῶν, 9 καὶ Ὀλεγειϊὶ αὐτῷ, 
βπά το Ἠΐτα, ἅοπις οξῖπο ποτά απά 1Πείτ σ]οτγ, ΕΑΥ8 

” ’ ΄ ) ῤ 

«Ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς 
ΣΤηορςε 2ΜΠίησς ᾖΛ1α]] ἴοῦ]μοο π]]]1σίτο ἵξ ἀἐπ]ῖηρσάᾶοπηω ποια πΙ]ὲ γγοτςΒῖρ 

µοι. 10 Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “Ὑπαγεὶ, σατανᾶ' 
πηο. Τπεπ 3 3ο Πἶπα 179515, Αεἲ ἴπθῬ ΑΝΑΥ, ΡΑἴπΗ ; 

γέγραπται.γάρ, ἈἘΚύριον τὸν-θεόνσου προσκυνήσεις, καὶ 
ξοτ Τζ Ώας Όεθι ντ] σίεπ, [Τη]: Τιοτᾶ ΜΗ αοᾶ 5Ώη]{ ἔποιι πποσςΠῖρ, απᾶ 

αὐτῷ µόνῳ λατρεύσεις. 11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος' 
Ἠϊτι αἱοπο εΠα]ίῖποιιβεχτο, Τπειπ 3επτες “Πῖωτι {119 ἍΣἀάετί], 

καὶ ἰδού, ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 
βηΏᾶ ΛΤῬελοῖᾶ, απρο]5 6ΒΏΘ Απᾶά πιϊπϊβιετοά ᾖτο]λῖπα, 

19 ᾿Ακούσας.δὲ εὁ Ιησοῦς! ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀν- 
Βπὸ “Πανίηρ ὄπευτᾶ 1ΕΡΙΒ τπβῦ ΠομΏ ν/πβ ἀε]]γετεᾶ απ, ἾθῬ 

Δ / 3 [ 

εχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 19 καὶ καταλιπὼν τὴν ἵΝαζαρετ.! 
νγϊυΏᾶται ἉἸπίο σα]1]9ο: Απά Ἠατίηρ 1οΓ6 ΝαβπατοίἩ, 

ἐλθων κατῴκησεν εἰς ἔΚαπερναοὺμὶ τὴν παραθαλασσίαν, 
Ἱατίηπροοπιεθ Ἶς ἄγγο]ε βὖ (Ἀρεγπαπη, συπἰοὮ [15] οτ πο 5εη-εἱᾶς, 

ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, 14 ἵνα πληρωθῇ 
ἵπ Γγπ6] Ὀοτᾶετς οἳ Ζαρα]οτ Απᾶ Νερμίηπ] 1η, Μηβῦ πιῖρηί Ὀε {α1Π119ᾶ 

τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 16 Γῆ 
Ελλαί σΏῖοὮ στα ροκεηπ ὉὮ ἈἘἨδαῖα ᾖἴπο τυῬρτορποῦ, 5αγίπσ, Ταπᾶ 

ὃ -” 4 , , 

{αβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείµ, ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ 
οἱ Ζιῦα]οἩ, απᾶ Ἰαπᾷ οἱ Νοαριίπα]ῖτα, Ὑαγ οΕ[ἴπε]εβεΒ, Ὀετοπᾷ ἍΆ1πε 

Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ: λαὺς ὁ καθήµενος 
φοτάλπ, ἄα]ίιεθ οἱ {πο παϊΙοηΏΒ,ν ἴποθ Ῥρεορ]ε ν/μΙοἩ- τας αἰτιῖῃπσ 

7 
3 Απά πΊεη {ο ίεπιρί- 
ΕΓ οπΏ]θ Το «Ηἶτῃ, Ἡθ 
5αΐα, 1Ε {ποια Ῥο {πο 
5οἩ οἱξ ἄοᾶ, οοπιπιαπά 
τπαῖι ἴπεςε βίοηΏςς ὃῬθ 
πιαᾷο Ῥτοβά. 4 Ῥπΐ το 
ΒΏΡΥΥεΤΕά απᾶ δαῖᾶ, Τὲ 
16 τντ]έίαη, Ματ 5]]α]1] 
ηοῦ νε Ὀγ Ὀτεβά αἼοπϱ, 
Ῥι{ Ὁγ ετετγ γγοτᾶ {λα 
ῬτοοσσθάείΏ οιιῦ οἱ ἴπο 
ΠΙΟΙΊΠ οξ ἀοἄ. ὅ Τηεπ 
19 ἀεγ]] {ακοίἩ Ἠϊπα 
αρ 1Π{ο Ίπο Ὠο]σ οἵίγ, 
Απᾶ 5ε{ίθξΏ Ἠϊπι οἩ Αα 
ρίπηαςσ]ε οξ {με {επαρ]θ, 
6 απά εαἰίἩ απ{ο Ἠΐπα, 
ΤΕ ἴποα ὮῬο ΤΠο βοπ 
ΟΕ ο, οπ5έ {Ἠγεαειε 
ἄοσητ: Εοτ ἴτ ἵβ συτ{έέεη, 
Ἡε Ἅαε]α]] µρῖνο ἩΠϊβ 
Ἀηρείβ οἨπχρο οοπ- 
οεγηῖηπρ ΊΏςθς: απᾶ ἴπ 
ἐ/Λεῖγ Ἠαπᾶς ἴπετ «Ἠβ]] 
Ῥεατ ἴπεε ἩΡ, Ἰεςί αἲ 
ΑΏΥ 9ίπιρ ἔποι ἆπθ] 
ΤΗΥ ᾖ4οοῦ αραϊπεί ο 
3ἴσηπθ, ᾖ7 θεας απἰᾶ 
πο Ἠΐτη, Τὲ {5 ντ] {ίθη 
Αραΐη, Τηοι 9Ἠα]ό πός 
τεπαρῦ {Ἠε Τιοτᾶ {ἴπσ 
ᾳοᾶ, 8 Ασαίπ, {με ἄοτί] 
νακεῖἩ Ὠΐτπα αρ ἶηπῖο 5η 
εχοθεᾶῖηπρ Ὠϊςσῃ πιοαπ- 
181Π, Απά 9Ἡοτνοί] Ὠῖτη 
811 {πο Ἐἰπσάοτας οἳ 
ἴπθ ποτ]ᾶ, α 19 
ΡΙΟΣΥ οἳ ἔλοπι: 9 απᾶ 
ΒΒΙἵἩ απῖο Ἠΐτα, ΑΙ] 
1ηθδε ἐΠίηρς τη!]11 ρῖνο 
ἴπερ, 14 ποια νϊ]ο {.]] 
ἄοσντι ηπᾶ πτοτςΒῖρτηθ, 
10 Τηεηπ ραϊσῃ θεια 
πηπῖο Ἠϊπι, οἱ 1περθ 
Ἠεπςο, Βαΐβα : 205 16 18 
Ὑτ]τίεπ, Τποα εἶα]έ 
νγοτβηῖρ ἴλε Τιοτᾶ τησ 
ᾳοᾶ, απᾶ Ἠΐπι οπ]σ 
βΠα]Ιύ  ἴῃμοι  ο8οχτο. 
11 Ἴπεη {πο ἀετνὶ] 
1εατεί]Ἡ Ἠϊπα, απᾶ, Ὁε- 
Πο], πΏρε]ς οβΏιο απἆ 
πηϊη]αετθᾷ απ{ο Ἠΐτα, 

12 Νου ὍΠαεπ ᾖ6εας 
Ἠβά Ἠθατά ἐπβί ζοἨπ 
ππθς οαδῦ Ιπῖο ΡτΙΞΟΠ, 
Ὦε ἄερετίθᾶ Ἰπίο αΑ]1- 
186: 13 απᾶ Ἱεανίπρ 
ἸΝαπατείἩ, Ὦθ οατης απά 
ἀπγε]ὸ Ίπ Οαρετηατιτη, 
ν/μΊοἩ 16 προητ {πε «θα, 
οοβςῖ, ἴτπ ἵἴῃο Ῥοτάφτβ 
οἳ Ζαῦπ]οη απᾶ Μερῃ- 
ματ: 4 ἰπαυ 1 
τηϊρΏὺ -Ῥο «{α]1β]11εᾶ 
νγΏ]οἩ γαι εροκεπ Ὁτ 
Ἐβαίας {πε Ῥτορβεξ, 
5αγίης, 16 Τηςε Ἱαπά οξ/ 
Ζαὔτα]οτ, ππᾶ {πε ]ηπᾶι 
οἱ Νερητηα]ἶτα. δ/ ἐλθι 
πα οἳ ἴΠε 8εΑ, Ὀοψοπᾶ 
/οτάρη, 6α]1199 οἳ ἐπ 
6επίϊ]ος;: 16 {πε ροο- 
Ρ]ο πΠῖοἩ αἱ ἵπ ἀβτκ- 

Ἱ--- αὐτῷ ΤΤΤΑ. Ἱ -- αὐτῷ Ι0 Ἰήπα ΙΤΤτΑΥΥ. χα -- ὁ ΠΤΤΤΑΥΓ. 7 ἐν ΓΤΤΑ. 5 ἔστησεν 5εί ΙΤττΑ. 
5 εἶπεν 5:ι]ὰ 1.. Ὁ εἶπεν 5οἱά ΙΤΤιΑ. « ταῦτα σοι πάντα ἸΊΤτα. ἆ - ὀπίσω µου Ὀεμ]ηὰ 
πιο Ο[1.]ν. ε--- ὁ Ἰησοῦὺῦς ΤΤΙ:ΑΝ { Ναζαρὰθ ΧΑΖζθΤΑΙΗΏΙ,; Ναζαρὲθ ΜΥ; Ναζαρὰ ΝΑΖΑΤΑ ΤττΑ. 
ξ Καφαρναοὺμ ΙΤΤΤΑΥ, 



8 
πεββ ΒΑ.’ ρτορὲ Ἡρμὲ ; 
Ἀπά ο {επι πΏῖοὮ εαὲ 
1η πο τερίοη απά 
επαᾶονγ οἱ ἀθαίῃ, Πραῦ 
1 αργαηρ αρ. 17 Ἐτοπ 
τΏαῖῦ ἼπηοῬ ζθ5εας ΌεραἨῦ 
ῦο ΡτθβοἩ, απᾶ {ο 5αΥ, 
Ἡερεπέ: ἔος {πο Κἴπρ- 
40η οἱ Ἠθατευ ἶ5 αἲ 
παπᾶ, 

18 Απᾶ ὧεςις, τα]κ- 
ἵωρ Ὦγ ἴπε εεα ο αα]ί- 
1ο8, εαν; νο ἘτθίἨμτε, 
ΦΙΤΙΟΠ ολ]]οᾶ Ῥεΐεσ, 
αηπᾶ Απάτενι Ἠϊς Ότο- 
νηετσ, οβ5δήηπρ α πεῦ 
1Ώίο Όηε 5εα: {ού ΤΠεγ 
ππετο Ώξ5ῃς6χε. 19 Απά 
Ἡο εαἰίῃ απίο ἴμπεπα, 
Έο]]οι ταθ, απᾶ Τ ση] 
πηβκο τοι Ἠςηετβ ο 
τωθῃ, 20 Απᾶ Μεγ 
Ρτωϊσηίτταν 1οξ5 {Πειγ 
Ἠθίβ, Απᾶ ᾖ1ο]]οπθά 
Ἠϊπι. 21 Απᾶ ροῖπροη 
Ίτοπι ΊΏεηοσθ, Ὦορ βατ 
οἴπες Όνο ὈτείηπτοἨ, 
{1 41ΩΘΕ ἔλιε 5ο1ι οἳ Ζ60Ώε- 
ἀ4θθ, αηπᾶ οὅΌοπηπ ὮἨϊβ 
Ὁτοίβος, 1η Αα 5Π1ρ πα 
Ζευεᾶοο ἰλπεῖτ 14ΐΠος, 
πιρηάῖηπρ {Πεῖς πεις; 
Ἀπᾶ. Ὦθ ομ]]θοᾶ {Ἠθηι, 
20 Απᾶ ἴπον Ἰπιπηεᾶ]- 
Ατε]τ 1εξῦ {πα 5Ώϊρ απᾶ 
ἐΠείσ ΕΑἴΠεσ, οπά 2ο]- 
1οπεᾶ Ἠίπα, 

23 Απᾶ ὕεσας πψεπΏ 
αυοιῦ αἲἱ ἄπφ]1εο, 
ἑεποβῖπρ 1η 1Πεῖν βη- 
ΒΡΟΡΊΙΘΒ, απᾶ Ῥτολο]- 
ἵηρ ἴηο Ρρο5ρε] οἳἑ ἴμθ: 
Κἰπράοπα, αηπᾶά Ἠεβ]ϊπρ 
811 ΤᾖΙΑΏΠΕΥ οἳ 51οκηΏηεςξ6 
8Ώά α]] ΤΠΑΏΠεΕΣΓ ο 
4ϊδεβεο αὔποΏρ ἴπε Ῥθο- 
Ῥίθ6. 24 Απά Ἠϊς Ταπιθ 
πνοπῦ ἰΠτουρποαί αἲ] 
Ὀντῖη: Ἀπᾶ  ἍΊπεγ 
ὈχοιιρΏῦ πηπί{ο Ἠῖτα ο 
εἶο]ὶς Ῥ6ορ]ε ἰπαῦ πνειθ 
ἴβΚεις τν ἀἄϊτεις 
ἀϊβοαξες απᾶ ογπιεηίς, 
αηᾶ ἴποςο ν/ηϊο]λ Ὕνετα 
Ῥοςβθξροᾶ πὶιη ἀενὶ]ς, 
απᾶ ἴηοςε ν/ΏΙοὮ Ίγεγε 
Ἱαπαδίο, απᾶ ἴπος 
ας Ἠπᾶ ἴμο ΡΑ]ς5γ: 
απάᾶ Ὦε Ἠθα]εᾶά {Πεπι. 
295 Απᾶ ἴπετε Σο]]ον/εά 
Ἠϊπι ρτοαῦ πια] {1 διλᾶεξ 
οἱ ρεοΡρ]ο Εχοῦι ἄα11196, 
ΦηΏαᾶ αν Ώεσαρο]!5, 
βά Γοπι Γεγαβδα]επα, 
απᾶ Γοπι «πάσα, απά 
το Ῥεγοπᾶά ο οτάςδη. 

Απά εεοῖπρ ἴπα 
αιμα, Ἡο πεπῦ 
αρ 1Πῦο ἃ ΠΙΟΙΠΙΒΙΗ : 
8Ώᾶ πΏεη Ἠθ πας 5εῦ, 
Ἠὶ9 ἀἱδοῖρ]ες «Άτα Ἡπ- 
το Ἠϊπι: 29 απᾶ ο 

1Υ, Υ. 

καθημἔνοις ἐν 

απο ος 
9 |. ή , 9 - 

ἐν Ἀσκότει εἶδε ἱ µεγα, καὶ τοῖς 
1η ἀβτκηεςς Ὠββ5εεπ ο Σρτεαί, αηᾶ {οΐτοςε πἩ]οἩ πετεςἰἑθίπρ {π [ἐπο] 

χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 17 ᾿Απὸ 
ας τὰ απᾶ 5Πηαᾶοισ οὗ ἀθαῖη, πριν Ὠβς ϱερταηρ πρ ΤοίΠεπα, Έτοτα 

τότε Ἡρξατο ὁ Ἰησόῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, Μετανοεῖτε' 
λαῦ πιο ῬεραἩ ποτ] {ο ρτου]αῖπαι απᾶ ᾖἰοβαγι ῬἨερεπί ; 

: Ίγγικεν.γὰρ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
ΣΟΥ Ώας ἄταγγΏ ἨθΘΑΣ 1Πθ ἈΚἰπρᾶάοπι οξίῃπο ἍἨθΘΑΥΕΠΡ, 

18 Περιπατῶν. δὲ 1ὁ ᾿Ιησοῦς! παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς ἵαλι- 
Απά Σνια]]κ πρ 11)Ε515 [ολ ἴηθ 568 κ οἳ αα]« 

λαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον, καὶ 
166 Ἡθδανυ πο ὈῬτοῦπετς, ΦΙπποπ ὙἩΏο 16 οα]]εᾶ ᾽ "Εεΐε, απὰ 

᾿Ανδρέαν τὸν.ἀδελφὸν.αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς 
Απάτονν Ἠϊ5 Ὀτοίμος, οαδύῖπρ 8 1αΥρ9 ποί 1πίφ 

τὴν θάλασσαν' ἦσαν.γὰρ ἁλιεῖς. 19 καὶ λέγει αὐτοῖς,ξ Δεῦτε 
τπο βοα, ΣΟΥ Ί1αεγ ντετε Ώξηετς: απᾶ ἨἩθδαγσς ἴοίπεῖα, 6οσνθ 
ώς ; 4 , : ν « ο ) , ε Δ 
ὀπίσω µου, καὶ ποισω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 320 Οἱ δὲ 

Ώςμοετβ ΟΕ ΠΟΠΗ. Απάᾶ ἴπογ Β1ΐετ 3ἩΏ]θ, απᾶ 1 πΙ]] πιακθ σοι 

εὐθέως ἀφέντες τὰ ὀίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 91 Καὶ 
ἀπιπιεᾶίπίε]γ ἩἨανίηρ 1εΕύ ἴἩθ Ἅἡτηπείς, {ο]1]1ου/οᾶ Ἠϊπα, Απᾶ 

προβὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν 
Ἀανίπα 6οηΏ6 ΟΏ Ίλεπορ, Ἡθ δαν οἵἴπες πο ὃν ος Ίππες {πε[ςοη] 

τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν.αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ 
οἳ Ζευεᾷςο, βπᾶ 7 οΏχι Ἠϊ8 Ῥτούπας, 1η πε ἍεΠῖρ 

μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ.πατρὸς.αὐτῶν, καταρτίζοντας τὰ δίκτυα 
στι Ζερεᾶεο Τλοϊτ ΞΑΐΠοΣ, ΠΙΘΠᾷΙπΡ 3πεῖςβ 

αὐτῶν καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 323 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ 
α{Πεῖτ, απᾶ ο οβ]]εᾶ νπετι; απᾶ ἴπεγ ικαμίσης ἨανίτΏρ 16εΓὲ ἴθ 

πλοῖον καὶ τὸν πατἐρα.αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
5Ηἱρ βπᾶ δηεῖτ Σ40ΠεΥ Σο]]οπεί Ἠάπα, 

29 Καὶ περιῆγεν 1ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ιησοῦς,! διδάσκων 
Απά 2γψεπί 3μροις “α]] δᾳα]ϊ]εο 11οδας, φθβολῖις 

ἐν ταῖς. συναγωγαῖς.αὐτῶν, καὶ κηρύσσων Τὸ εὐαγγέλιον της 
19 νηοθίχ 5ΞΥΠΔΡΟΡΊΙΘΒ, ́  ππᾶ Ῥεοσιαοῖηρ {πε µρ]αᾶ ὑϊάίπρα οἳ ἴμθ 

βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν γόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν 
Ἱλπράοπι, απᾶ ἨΠεαΙΙπρ 6Υ6εΙύ ἀἶδεὰδθ απᾶ ετοτγ Ὀοάϊ]ν π/θακΏθΒβ 
) ” ιο) ἃ 2 -” ε » Ν νά εἰ ε/ 8 

ἐν τῷ λαφ. 24 καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συ- 
ΔᾷΠΙΟΏΡ {Ώ9 ΡεοΡ]θ, Απᾶ πσεηῖῦ οαῦ {πθ ἔβπαθ οἱ Ὠῖπι ἸΙπίο αἱ] 57: 

ρίαν' καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς. κακῶς.ἔχοντας, 
τ]η, Απᾶ ἍΆΊμεγ Ῥτουιραῦ ᾖΤο πίτα 8] πγΏο Ίγετε 111, 

ποικίλαις νόσοις κἀὶ βασάνοις συνεχοµένους, "καὶἩ δαιµονιζο- 
πμ γαχίοᾶς ἀἱδεβδες αηᾶ 3ΤοΓΠΙΘΠΙΒ ορρτοςςεᾶ, βηᾶ : Ῥοδεεςςεᾶ Ὦγ 

µένους, καὶ σεληνιαζοµένους, καὶ παραλυτικούς' καὶ ἐθερά- 
ἀεΏΙοΏ5, απᾶ πα σα, βπά ο ος η τει ηθ 

πευσεν αὐτούς. 25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ 
πεα]εᾶ ΤηΏεπι, Απᾶ 3εο]]οτνοᾶ αἨϊπα Σοτγονάς 1ρχοιβῦ «1τοπα 

τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ιουδαίας 
αα]]οο απᾶ Ῥεσπρο]ς απὰ /οτἡδβ]οπι απᾶ «οὅμάθα 

καὶ πέραν τοῦ ἸἹορδάνου. | 
Αηπᾶ ΛῬεγοπᾶ {ρε φοτάθη, 

6 ̓ Ιδὼν.δὲ τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος' καὶ καθίσαν- 
Ῥιέ ϱοἙεῖπς ᾖἵἴπο οτοπᾶς, Ἠθ ννεηί πρ 1πίο πο πιουηἑαἴπ; αηᾶ λος 5αί 

τος αὐτοῦ, "προσῆλθον! δαὐτφ' οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ. 3 καὶ ἀνοί- 
«ἄονπ Πο, ΟΒΙΩΘ το Ὠῖτα Ἠὶς ἀϊδοῖρ]ος, ΑἉπά Ὠακνῖπσ 

ὰ σκοτία φῶς εἶδεν 1.ΤνΑ; σκότει φῶς εἶδεν ΤΝ’. 
.ὸ ᾿ησοῦς δλῃ τῇ Ταλιλαία 1,» [ὸ Ἴησους] Ττ (--- ὃ Ιησοῦς ΤΑ) ἐν ὅλη, τῇ Γαλιλαίᾳ 196515 - 

Ὅσ- ὁ Ἰησοῦς αΙΤΤΙΑΥ. κ -- [ὁ Ἰησοῦς] 

τττα; ὁ Ἰησοῦς ὅλην την Γαλιλαίαν Ν. ος καὶ ΙΤνΑ. Ἡ προσήλθαν Τ1τ. ο --- αὐτώ 1, 



σ. ΜΑΤΤΗΕ ΥΝΥ. 
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ἕας τὺ.στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτούς, λέγων, ὃ Μακάριοι οἱ 
οροπεᾶ Ἠϊ5 πιουῦἩ ηε ἰναρπῦ ᾖἰἴπεπι, ΒΑΥἱΩΡ, Ὥ]ορβοᾶ Γατο] ύ]πθ 

Δ ο» / 9 / α] -” . ε [ά - ει) ” 

πτωχοὶ τῷ πνεύματι) ὅτι αὐτῶν ἔστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
Ῥοος ἵπ αρἰτ]ζ; ΣΟΥ ἴΠεϊτβ 18 ἴπο ἹΚἰπράοπι ΟΕ ἴηθ ἨθβγοΠηΒ. 

-” 
’ ι) 

4 Ῥμακάριοι οἱ πενθοῦντες' ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. 
Ῥ]οξεοά πε πἩο ΙΗΟ«ΤΗ /; {ος ἍᾖΊπεγ βΏα]] ο οοηι{οτ{εᾶ, 

6 µακάριοι οἱ πραεῖς' ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν." 
Ῥ]εθααά ἵπθ Ἰωθεὶκ; 405: ἴπεγ ϱἨα]] Ἱπ]ογί6 {πο ερτίἩ, 

-” 8 - ’ ας 

ϐ µακάριοι οἳ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην᾿ ὃτι 
ο Βϊοςεθά {Άεςγπ]ο Ἠπηπες απᾶ {λίτῦ αΕἴε τ1βΗίΘοΙΞΏΘΒΞ; 1οτ 

αὐτοὶ χορτασθήσονται. 7 µακάριοι οἱ ἐλεήμονες' ὅτι αὐτοὶ 
ΥΠεΥ 5ΏΦΑΙ] Ὀο Π]]9ά. Ῥ]εςεεᾶ  ἵἴπο πιετοϊῖξα]; {1ος Τπεσ 

ἐλεηθήσονται. 8 µακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ᾽ ὅτι αὐτοὶ τὸν 
5]λλα]] πιά ππετογ. Ῥ]εςςοά ἴπε᾽ Ῥατα 1η ὨἨθρατῦὸ; 1ΤΟΓ πετ 

θεὸν ὄψονται. 8 µακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί' ὅτι .Ἱαὐτοϊ! υἱοὶ θεοῦ 
δᾳοά }15ηα]] 3566, Ῥ]εςσοὰ ᾖ3πο Ρεβοθξπια]ετ5; 20Ο; πε  5οπεοξαοά 

κληθήσονται. ]0µακάριοι οἱ  δεδιωγµένοι  ἕνεκεν δικαιο- 
5]ια]1 Ὃο οα]]εᾶ, Ῥ]οςςεὰά ἰπογ πο Ἠατεῦροσπ Ρρογδεοιί{εᾷ οἨ ποοοαπ{ οἱ τὶρηῖ- 

σύνης' ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ) βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 11 µακάριοί 
εοισποββ; ἔος ὑπεῖτς 1 ᾖἴπο Ἰϊπράᾶοπι οἳξ ἴπο ἨθαγεΠΕ, ἙῬ]ος5εᾶ 

ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν, καὶ εἴπωσιν πᾶν 
ΏτεὙΥθ ἩΠεη {μ6γ «Πς]]ταρτοασ]ᾗ οι, απᾶ 5Πα]] Ῥοτςοσα{θ, απά 5Ώβ]] 547 ΕΤΕΙΥ 

πονηρὸν τῤῆμαϊ καθ’ ὑμῶν "ψευδόµενοι,' ἕνεκεν ἐμοῦ. 12 χαί- 
πηϊοκοᾶ πτσ/οτᾶ αραϊτπςεὺ τοι, 1σί1Ρ, ΟΠ αοοομηῦ ΟΕ π1θ, Ἐο- 

νο Γ μα “/ « 8 { -” ει | -” , -” 

ετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὃτι ὁ.μισθὸς.ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς' 
]οῖσς απᾶ εχυ]6, ΣΟΥ ποιγτονναχᾶ [15] ρτεαῦ ἹἸηπ ᾖπο᾽ Ἠεατοηπδ; 

οὕτως.γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 
1οχ ἵλαβ ἍᾖΊἴ]πογ ρετδεοαῦθᾶ {πο Ῥτορλαίς πο Γν/ετθ] Ῥοίοτο Το. 

19 Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς' ἐὰν.δὲ τὸ ἅλας μµωρανθῇ, 
6 916 πο ΒΑΙ6 οἱ ὑπὸ οατύ]: Ῥαῦ 1 ἴμο βα]ῦ Όοσοπιε {α5ῦαίοδβ, 

ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ ἵβλη- 
σι προ 5]ια]] 1 Ὀο ϱ5α]{εᾶ ) Εοτ πούπίης ας 1 βτοηρβί] ΛΏΥΊοηΏΡοΣ, Ὠαῦ {ο ος 

θῆναι! ἔξω, Ἱκαὶϊ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 14 Ὑμεῖς 
οαδῦ οι, απᾷ {οῦροίἰταπιρἰθᾶιιροη ὮὉὮγ ΏΙΟΙ1, Ὑθ 

ἐστε τὺ φῶς τοῦ κόσμου’ οὐ.δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω 
Άχο ᾖΊ]πο ΠρΏί οἑ πε τνοσγ]ᾶ, 3ραπηποῦ ολο Ῥε Ἰ]ά οι 

ὄρους κειµενη’ 16 οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν 
Α πιοαπίαῖη εἰναφὑθᾶ, Χου ἆο ἴπεσ ΠρΏῦ Εϐ ΙΕ απᾶ ριῦ 1ζ 

ὑπὸ τὺν µόδιον, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς 
ηπες 11ο οΟΓΏ ΠΙΘΔΒΙΣΘ, Ὀιιὁ προπ {ἴ]λο Ἰαπιρείαπᾶ; απά 1ῦ 5Ώϊπος {οΓ α]] ππο 

ἐν τῇ οἰκίᾳ. 16 οὕτως λαμψάτω τὸ. φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν 
{ατε] ἵπ 1ἴπο Ίοαςε, Τηιβ 1εῦ 5Πϊπθ' σποιτ ΗρΏὲ Ῥεέξοτοα 

- ” ΄ “/ ” ε - 4 κ 2 Ν / 

τῶν ἀνθρώπων. ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ έργα, καὶ δοξά- 
ΠΠΕὮ, 5ο ὑμπῦ ἔΠεσ Ώναγ εεο τουσ Ροοὰ ἨὙΠοςΚΒ, πηᾶ ΏΙΑΥ 

σωσιν τὸν.πατέρα.ὑμῶν τὸν ἐἔν τοῖς οὐρανοῖς. 
Ε]οτὶ{γ ψουιχ Εαίπετ νΥπο [1β]1Ώ ᾖἴπθ ἍἩΠθεβτεΏΡ, 

17 Μἠ.νοµίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόµον ἢ τοὺς προ- 
ΤπίπχΚ ποῖ Μλαῦ Ι 0ΛΠΙΘ ἍᾖΤἴο βΡο]ἰ! πο Ἅ1ή ος ἴηο Ῥτο- 

ῃ : ..  τ - ῃ ῃ . κ Π 
φήτας οὐκ ήλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν.γὰρ 
Ρηοῦς : 1 οὐπαθ ποῦ Ἅᾖἵἴο βΏο]ϊςᾳ, Ῥαῦ το ΕΙ1Π]. Έοτ τετΙ]γ 

λέγω ὑμῖν, ἕως.ἂν παρἐλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ 
Ίνα ἰοτοι, Ὀπνμ] εΏαβ]]ραδς Απ/αΥ ἔπο Ώθμτοη απἀ πο εατίῃ, "Ιοίᾳ 19Π6 οΥ 

µία κεραία οὐ-μὴ παρἐλθῃ ἀπὸ τοῦ νόµου, ἕως.ἂν πάντα 
οπο «Μες ΤΠ πο υγῖςσθ εΠδ]] ρη5ς ΑΥ/ΑΥ ἔγοπα ἴπο Ίαν υπ] 8]] 

ΡΎοι5ος 8, ὅ, ἔγαπεροφεὰ ΙΤῖτ. 
Γ---ῥῆμα (γεαὰ [τηἱηρ]) ΕΤτΑ. . --- ψευδόµενοι 1. 
7 ---και [11ΓΑ, 

9 
Ὀροποά Ἱΐς παου{Ἡ, απιἁ 
ὑπαρΏῦ ἴποπα, Β8ΥΙΩΗ, 
3 Ῥ]ε55οᾶ αἲθ ἴΏθ Ῥοος 
1π δρἰτὶδ:. Σοσ {πείτς ἶ8 
ἴηπο Κἰπρᾶοπα οξ Ἠθβ- 
γεΏη, ἆ Ῥ]οςοᾶ αγε 
Τπεσ ἔπαί ΤΙΟΙΤΗ : {ος 
Τπογ 5Ώπ]] Ῥο σοπι{οτί- 
εᾱ. ὁὃ Ῥ]οςςοᾷ ατε ἴ]θ 
Ώλορ]ς: {οΥ ἴπογ 5Ώπ]] 
ΙπΠοτ]ὶῦ ᾖἴπο οατίῃη. 
6 Β]οσμεᾶ αγο ]εγ 
συἨῖοὮ ἆο Ἠπιπσες απά 
νηΙτεύ αξίετ τὶρΏίεοιιδ- 
Ὠσςδς: 05; ἴπογ 5Ώ]1 
Ῥε 11ο. 7 Β]ο5ςεᾶ ατα 
Ίπο ππετοῖξι] : ΣοΙΓ Τ]ογ 
βΏς]] οὐταϊαπ ΠΙεΓοΣε 
8 Β]οδ5ρά ἆγ ἴπε Ῥρατθ 
1η Ἠοπτῦ: 4ος Ίπεν 
5Ώαβ]] 56ο ἄοᾶ. 9 Β]658- 
εἆ αλθ ᾖἵἴπο ΏῬοπςθ- 
Ώ]αΚοΥς: Έοτ ἴπ6υ ]ιι]1, 
Ὦο οα]]εᾶ, ἴπε οΏΙ]άτοπι 
οἱ ἀἄοά. 10 Ῥ]εςςοᾶ α6 
ἴΠογ πΏΙοὮ 316 Ῥεί- 
βοοαίθᾷ Το χἸρηίεοι»- 
ηρς8) 5αΚο: ος {πΠεῖτβ 
8 ἵἴπο ἸἹἰπρᾶοτι οἳ 
Ἡραγεη. 11 Β]εδεεά αχθ 
Ψε, Ὑππεα Ίπιοι 5Ώς]] 
τεγ]]ο τοι, απᾶ ῬοΓ5ε- 
ουζε οι, αμᾶ 5Ώβ]] 5αΥ 
ΒΙ] πΊάηπος οἳ ετί] 
βΑβαϊωπςῦ τοι 1418δ8ΙΣ, 
ΣΟΓ ΤΙ 54ΚθΘ, 19 Ἡς- 
1οἱσ6, απᾶ Ῥοὰ εχοααοᾶῖπς 
Ρ]αᾷ : Το ρτθαῦ ἴ5 γοισ 
ΤΘΕΙΥΔΥά 1η Ἠθαγνεη: ος 
50 Ῥετ5ασιυίος {ποτ {]1θ 
Ῥτορηαῦ5 τν/Ππἰοα Ίετθ 
Ῥεέξοτο ΥοΙ1. 

19 Ὑο ατε ἴπο εα]ί οἳ 
πε εατία: Ὀαῦ 1ξ {πο 
5α]0 Ὠλτοα ]ο5ὺ Ἠϊς 5η- 
τουσ γηετεσνΙἕἩ Πα] 
15 Ῥὸ σα]ιοᾷδ Ἱὸν 8 
νΠεποςξογίπ ροοᾶά {οτ 
ηΟΙΠΙΏΡ, Ὀαῦ {ο Ὦο οας 
ουέ, απᾶ ἴο Ῥο ἰτοᾶᾶοη 
πηάος 4οοῦ οἱ 116, 
14 Ὑο ατα ἴπο Ιϊρμί οἳ 
1Πο6 σνοτ]ά. Α οἱίγ ἰμαξ 
15 5δεῦ ΟΏ 8η 1] οβμποῦ 
Ῥο6 Ὠϊά. 15 Νοαϊίπεχ ο 
ΠΠΘΏ ρδΒβί α οαπᾶ]ο, 
απᾶ ρυαῦ 1 απᾷεχγ 8 
Ῥιιςσποί, Ὀαΐξ οἳ α οβ]]- 
ἀ]σαφτῖο]ς; απᾶ ἵὃ ρ]τεί]λ 
ἨσΏί απίο α]] ἐπαῖ ατθ 
1π ἴηο Ἠομιςδθ, 16 Τιος 
ποιιχ Ηρῃῦ 5ο 5Πίπο Ὦθ- 
Σ0ΤοΟ ΠΕΠ, ἴπαῦ ἴπεγσ 
ΙΧΙΑΥ 5ε τουσ ροοᾶ 
ΨΟΙΚ56, οπᾶ Ρ]οτ{γ 
σοισ Ἐαΐμες πγΏίοὮ 18. 
1η Ἠθβνοῃ. 

17 Επϊπ]ς ποῦ ἐλαῖ Ι 
ΑΊΏ ΟΟΙΠΘ Το ἀθβίτογι 
ἴπο Ίαν", ος ἴλπε Ῥτο-' 
ῬΠοῖς: 1 απα ποῦ 6ΟΠΙ8 
{ο ἀθδίτοσ, Ῥαΐ {ο Επ]- 
81. 18 Έου τεσῖ]γ 1 αγ 
πηίο του, ΤΙ] Ἠεατεπ 
παπά εΒΥΕΠ ρᾳ55, 9οπε ]οῦ 
ΟΣ οης 1 δέ]ο 5Ώα]] ἵπ 
ΏΟ Ὑΐ5ε ρᾳηςς ἔτγοπα ἴ]φ 
αγγ. 0111 411 Όε Ει]β]]οᾶ, 
19 Ἰ/Ἱοδοφγας ἴλοτο- 

4 -- αὐτοὶ (Υεαᾷ κληθή. ἴπευ 5ἴνα]] Όε οιι]]οά) [τ,]ήτιλ]. 
Ε βληθὲν Ἰανἰρ Ὀοεη οιιβὲ ΙΤΤιΑ, 



10 
{οτο ελα]] Όγθεαὶ οπ9 
οἳ ἴπεξεο Ἰ]επς5ῦ οοπτι- 
ὈιηΠάπιΘΩΏ ΤΝ, Αηᾶ 5Ώβ]] 
ἴοαοἩ ΙηΕΠ 5ο, ηθ 5Ώα]] 
Ῥο ομ]]εᾶ {πο 1εαςδί ἵπ 
ἴπο Κἰηπσᾶοπι οἳ Ώεπ- 
πεη: Ῥυΐῦς ὙἹπΠἩοβοετεΓ 
ΕΏπ]] ἂ4ο απᾶ ἴθασλ 
ἐ]ιθτα, ἴηθ 53Π1θ 5Πα]] 
Ῥο οα]]εὰ ρτεαῦ ἵπ {πθ 
ἹΙπράοπι οἱ Ώθατεῃ. 
20 Έος 1 5αγ ἀπίο τοι, 
ΠπΠβῦυ εχκοερ τουσ 
τἱἰρΠῦθοιδηοβς βΠα]1 
εχορθᾷ 1ο Τρ]ίεοιις- 
πιοςς ΟΕ {ηθ ΒΟ6ΥΙΌθ» αηά 
ἘΠαχίεθςς, σε 5]ιβ]] ἵπ 
πιο ος5θ επ{θς 1πίο πο 
Κἰπράοπι οἳ Ἠθβγθ]. 

21 Ὑθ Ἠατο Πεαγᾶ 
τΠαὺ ἵῦ γαρ εαἰά Ὁτ 
πετ. οξ' οἷα της, 
Τποι ςεπβ]6 ποῦ ΚΙ; 
Άπᾶ ὙἹΏοβοθτος εμα]{ 
ΚΙΙΙ εΏα]] Ὃο {π ἆαπ- 
ΕεΓ οἳ ἴπο Ἱπάρπιεηῦ: 
22 Ῥυῦ 1 5δαγ ἀπίοτοι, 
Τπαϊ Ὕπηοβοεγεγ {8 
Πρι νγέ(Ώ Ὡϊς ὈτούἨπογ 
σπιτΏοιῦ Β, οβά5θ 5Ώα]1 
Ὃο ἵηπ ἆβηρεχ οἳ ἴπθ 
Ἱαάρταεηῦ: απᾶ Ὑ/Πο- 
ΒΟΕΥΕΓ 5Ἠα]] 5αγ ἴο Ἠϊ8 
Ὀτοίπετ, Βασα, 5Ώς]] Ὀθ 
1η ἄαπρεχ ο Πο οοΙπ- 
οἳἳ: Ὀμύ Ἱπποδοεγεγ 
5ΗΡ1] εαγι Τποι 2οοἱ, . 
ΕεΏδ]] Ὃορ 1Π ἄαπρεγ ος 
Πε]] ᾖτο, 25 Τπετεξογθ 
1 ἴποα Ῥτίπρ τησ σιξὲ 
1ο ἴμο αἰ{βχ, απά ἴπειθ 
χεπιεπιΏοτεςί ἴλαῦ ἱπΥ 
Ὀτοίπετ ἨὨκδίιῃ οιωρΏῦ 
βραϊηπρῦ ἴπθο; 24 Ίθανο 
νποτο {Ἡν ρΙξὺὶ Ὀοΐξοτο 
1ηθ ΒΙΐΑχ, απά ρο ἴηπσ 
πΒΥ; Ετβῦ ο Τθοοῃ- 
οἷ]θά {ο ΌΠγν Ὀτοίπες, 
πηὰ Ίπεηπ σοπἹθ ππᾶ 
οἵὔετ {ΠΥ ϱ1{0,. 26 Αρτεθ 
νϊνι {Πίπο αἀάτεΓδατΥ 
αυοξκ]σ, πληῖ]ες ποια 
ἈΑγὸ ἵη ἴπο πα σνιπ 
Ρίτα; Ἰοβῦ αὐ τπτ ᾖ]παθ 
1πθ 4ΤΘΓβΑΥΥ ἀθε]ῖνετ 
1ηθα {ο ἴπε ]ιάρςε, απά 
11ε ]ιάρο ἀθε]ϊτεν ἴπεο 
{ο ἴμο οὔῃοςτ, απά ἴποα 
Ὦο ομβῦ Ἰπῖο Ῥινοη. 
26 Ὑογι]ν 1 βΒαγ ππίο 
1Ἠ68, Τπου εΠα]ῦ Ὃσ 
ἩΊΟ ΤΙΕΑΠΒ οοπιο ουῦ 
ἵηεπος, Ὁ1Ι] ποια Ἡηρῦ 
Ῥπβιᾶ ᾖἵπο ταὐεγπιοβῦ 
Σατ{μ]πρ, ) 

27 Χθ Ἰατο ἨΗεατᾶ 
τπαῦ Πὺ πας εαὶὰ Ὦγ 
τΏσθπι ο οἷά ἐἶπια, Τποα 
Εηδ]{ ηοῖ οοπιποϊῦ αιι]- 
ἴθιγ: 28 αυ 1 βατ 
ππτογοι, ΤΠαΤΌ π/Ώο5δο- 
πετ Ἰοοκείῃπ οἩ 8 
ἹΝΟΠΙΦΒΏ {το Ιαδύ α[ίου 
πετ ἨαίἩ οοπαπι]οθᾶ 
κάυ]έετγ γα Ὥος α]- 
τοβάγσ Ἱπ Πῖς Πειτῦ, 
29 Απά 1 {πγσ τιρΏῖ εγο 
»Εεπᾶ ἴηεῬ, Ῥ]ιιοκ Τό 
ραΐ, ϱηΏά οαβῖ ἴέ ἔτοτα 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ν 

γένηται. 19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ µίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν 
60/19 ο Ρ888. Ίγποθτες ΊλθἨ ΒΠΗ]] Ῥτεβ]ς 018 οἱ ἐλθύς ΟΠΑΠ ΠΙΘΗΓ8Β Ἅᾖ1]ο 

ἐλαχίστω», καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κλη- 
1εβςῦ, ΒΠᾶ ΒΠ8]] [θμοῦἈ "Βο 1ΤηΘΗ, 1εαςί 5ης 1] 

θήσεται ἐν τῷ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν' ὃς.δ' ἂν ' ποιήσῃ καὶ 
Ὀο σαἱ]θᾶ Ἱἵπ ἴμο Ἰἰπράοπι οἑ πο Ἠθατεπβ; Ὀυμῦ πἩοετος 5Ώα]] ργιιςεῖςο απἀ 

νά τι οὗτος µέγας κληθήσεται ἐν τῷ βασιλείᾳ τῶν 
εΏα]] εαοᾶ [{Πεπι], τΠἱβθ([οπθ] οστέαῦ ἍΕἶἰα]] Ὀο οα]]εά ἵπ ἴπαο Ἰἰπρᾶοπι οἱ 18 

οὐρανῶν. 20 λέγω.γὰρ ὑμῖν, ὃτι ἐὰν.μὴ περισσεύσῃ Ὑἡ δικαιο- 
ΏΘβτεῃς. Έουτ 1 547 ἴοσοι, Τηαῦ αλ]θῦς Β8λα]] προυαπά Στὶρηί- 

σύνη ὑμῶν' πλεῖον τῶν γραμμµατεων καὶ Φαρισαίων, οὐ.μὴ 
εοάδμθ5α τοις αὐοτε[ίμαί]οξ υπο ΒΟΓΙ09968 ΑΔά ἘΕΗΑΤΙΒΘΘΑ, 1η ηο γ/86 

εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
βηα]1γο ευίθσ Ἰπίο ἴθ Κἰηράοτι οξῖἴπεο ἨθατεΠβ. 

21 Ἡκούσατε ὑτιχἐῤῥεθη τοῖς ἀρχαίοις.  Οὐ.φονεύσεις' 
ὙεΏατε Πεεβτᾶ τπαῖ ἰ6 ας 5βΊά ἴο ἴμθ αποϊεΠίς, Τπομ εΠΏα]0 που οο μια] ΠΙΠΓάΘΕ} 

ὃς ὃ.ἂν  «Φονεύση, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. 23 ἐγώ.δὲ 
Ῥαῦ πΥποετεσ εἩπ]] οοπαπαῖ6 πιυγᾶθτ, Παρίε εΏα]] ο ζουμε Ίαάβιπεβῦ, Βυΐ Ι 

λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ-ἀδελφφ.αὐτοῦ σεἰκῆν 
8ΑΥ ἴοσοι, ΤΠαῦΘτοσγοἈθ πΠο 18 ΠΕΙΣ νυ]ο Ὡῖς Ὀτοίπες ἍΠρίιδίγ, 

ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει Ὁὃς.ὸ-ἂν εἴπῃ τῷ.ἀδελφῷ.«αὐτοῦ, 
Παυίε ἍΒεἰα]]Ὀο {ο ὐπο Ἰιάριπεπὺ: ὍὈιμῦ πΠορτος 5Ώς]1 ασ ο Ὠἱ5 Ὀτοῖμος, 

2 Ῥακάν! ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ᾽ ὃς.ὃ.ἂν εἴπην, Μωρε, 
Ἐλασα, 1αὈἱθ ΑβΠα]] Ὀρ {ο υπο Ῥαππθάσ]πι: Ὀπμή τ/Ποθτθς 5Η8Ι1 αγ, ἆΈοο], 

ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 29 Εὰν οὖν προσ- 
1ος «ΒΠα]1.ε {ἴο ἴπο («επεππα οἳ Βτο. 1 Ίλετείο ἴποα 

φέρῃς ἡτὺ.δῶρόν.σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, κἀκεῖ μνησθῆς 
βη»]0 ο 8ος ἴατ σε δἳ ἴῃο Β]ζασ, Β1ιά {Ώοτγο 510 ΤΕΙΙΘΗΙΏΘΕ 

ὅτι ὁ.ἀδελφός.σου ἔχει τὶ κατὰ σοῦ, 24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν 
τπαῦ ἴπσ Ὀτοῖπες ὮὨὰδβ βοπιείἡῖπῃ αραϊηςὺ {πεο, Ίθ8υο ἴπεγθ ποια 

σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε, πρῶτον διαλ- 
την Ῥοέοτθ ἐπθ αἰίας, Απὰ ϱβο βπΑΣ, ατεῦ Όο 

λάγηθι τῷ.ἀδελφῷ.σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν 
τοσοπο]]εᾶ το τἩγ Ῥτοίμες, Απᾶ Ίἴπει Πανίηρ «ΟΠ1Θ ο ξεσ 3σ1Εί 

σου. 256 Ἴσθι εὐνοῶν τφῷ.ἀντιδίκῳ.σου ταχύ, ἕως.ὅτου εἶ 
111. Ἐε αρτεείπᾳ γη ἐΠῖΙποθ αάτοσαθ ρατῦγ αιαϊοκ]σ, τν] ἴποι ατὸ 

ἐν τῷ ὁδῷ µετ αὐτοῦ,ὶ µήποτέ σε παραδῳφ ὁ ἀντίδικος τῷ 
η ἴηο ἹναΥ ΠπΙπ Πίτα, 1 δίµεε “ἀείίντες 1ο "λἄνεγβο Ρραγίσ ἰο 18 

κριτῷ. καὶ ὁ κριτής ὃσε παραδφ! τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς ῥυλακὴν 
ήἀάρθ, θαιά πο Ἰιάρο ἴπεο «ἀθίίτος ἴο πο ο{ῇσος, ΒΠά Ιπίο ὮΡΙΙΒΟἨΠ 

Δληθήση. 36 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ-μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, 
ἴποι ο οαεῦ. γετῖ]σ 1 βαγ {ο περ, Ίππο τ1βθ ελα]ἰ ίποι σοπιθ οι {πεπος, 

ἕως-ἂν ἀποξφς τὸν ἔσχατον κοδράντην. 
απο] Ίἴποια ρα ᾖἴπθ 1986 Κοάναλ{θβΒ. 

27 Ἠκούσατε ὅτι Σἐῤῥεθηϊ «τοῖς ἀρχαίδις." 
Ὑο Πατα Πειιτᾶ {παῦ 1ὐ τας βπαἰά ἴοΐμο αποἰεηῖς, 

σεις' 28 ἐγὼ.δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς 
βἀπα]ίοτν: Όαῦ 1 

Οὐ.μοιχεύ- 
Τποα 5Πα]{ ποῦ οοπιπαῖὸ 

ὁ βλέπων γυναϊκα πρὸς 
8ΑΥ ἴοτοι, ἰπαί6Υοσγ οπο ἴμαῦ 1οο]βΊροΏ 8 ΤΓΟΠΙΒΠ το 

τὸ ἐπιθυμῆσαι Δαὐτῆς,! ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῷ 
1αβῦ αξέογ Ἠ6ς, αἱγεαᾶγ Ἠββ οοπιπαϊθίοᾶ αἀι]ἴΘτγ ππἩ Ἰος ἵπ 

καρδίᾳ «αὐτοῦ. 99 εἰ δὲ ὁ.ὀφθαλμός.σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει 
αμεοτὸ ΠΒ, Ευι {8 Ὠήπθθτο, πο τὶρλαῦ, οδ5θ "το "οβρπᾶ 

σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ' συμφἑρειγάρ σοι ἵνα 

π ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη ΤΑ. 
αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ ΙΤΤΤΑΣ’, 
ΏτιαΝ; -- αὐτῆς Τ. 

11Π6Ε, Ρ]αοκοιῦ ᾖἹξ απά οαβῦ[10]έγοπι ἴπθο: Εοσ1ο15ρτοβίαΏ]θ Εοτ {μθῬ {πα 

ςἐῤῥήθη τα. ὅ --εικὴ υτ[ττα]. {5 ῥαχά τ. ϐ μετ) 
Ὁ ---σεπαραδφ ΙΤ[Ίτ]. 5 --- τοῖς αρχαίοις ΕΙΤΤΓΑΝ. κ αὐτην 

« - 

96 6αντον ὰ.. 



ν. ΜΑΤΤΗ Ε ἩἨ. 

ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν.σου. καὶ μι ὅλον τὸ. σῶμά.-σου βληθῇ 
ο σν οπο οἑ {Ἡν Ἂ οροραν Απιὶ πο "νποιο 1τἉγ δουν Ῥ6 οαςΏ 

εἰς γέενναν. 90 καὶ εἰ ἡ.δεξιά.σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον 
πιω ἀοεἤσιπα, Απά 1 ἍᾖΤΠΙγτίρπυ ἨὨππὰ οπ1ιδο 1ο: ο βοπα "μες, οαπῦ οἳ 

αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ' συµφέρει.γάρ σοι ἵνα ἀπόληται 
"ν ππὰ οὐδ [10] έτοιη ἴπεα: 1ος 1 15 νομος Γογ{μεο ἐπαῦ 5Πποι]ά ΡετΙ5Ἡ 

ἓν τῶν. μελῶν.σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά.σου ἴθληθῃ εἰς γέενναν.! 
οἱο οΟξ ΕΥ 1θιὂογς, απᾶ ποῦ "πυλοΙο 31ἨΥ 3μνοᾶν τς σιδῦ ΙΠπῖο ΘΕΜΕΠΗΑ. 

91 εἘῤῥεθη! δε. Ἀδτιϊ ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν.γυναῖκα.αὐτοῦ, 
16 ννς δη] αἶδο ἐλπαί πποετες 5Πα]1 ραί ανα Ὠ]5 νν]{ε, 

-) ΄ .- 2 / ΄ 4 Ν ΄ « - ./ 1 Ἆ 

θεότω αὐτῃ ἀποστάσιον. ὃ5 ἐγὼ.δὲ λεγω ὑμῖν, ὃτι ᾿ὸς ἂν 
Πεῖ 11η ρῖτο ἴοἩεγ α Ιοῦΐοτ οἳ ἀἴτοτορ: ρας 1 αγ οσοι. ἐπδί πλορσετ 

ἀπολύσῃὶ τὴν.γυναϊκα.αὐτοῦ, παρεκτὺς λόγου πορνείας, ποιεῖ 
Επ] ριι{ Ανα Ὠϊ5 νη11ο, οχοορῦ οπ βοσοαπί οξξογπ]σα{ῖοτ, οβ1ς5ες 

) 1 κ -” θ Ι  Ν 19 4 Ἡ Χ λ ’ πη / ἤ 

αυτι)ν μοιχασ αι και ος.εαν απολε υμενην γαμησήη, 

Ἡε; τοςοιπιη]6 αιι]{6ΓΣ; απᾶ ὙΠΟΘΤοΓ Ί1οΓ ἹΥΠο Ώπς Όθετ ραῦ απαγ 8Η811ΠΙΔΤΙΥ, 

μοιχᾶται. 
οοπιηχϊτα αα]{οττ. 

98 Πάλιν ἠκούσατε, ὅτι Σἐῤῥεθηϊ τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ.ἐπιορ 
Αραϊηπ, το Ἠαστε Πεβτά ππί 10 τας θι]ᾶ {ο πο αποϊθΏ{ς, Τποι εΠα]ῦ ποῖῦ 

ἀποδώσεις.δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς .ὅρκους.-σου 94 ἐ ο. 
τηῖπε ου ἴῃς. 

κήσεις, 
{Ο18ΙςΘΑΓ ΡΕ, Ῥατ ἴποι 5Πα]{τοεπᾶςετ ζοΐπο Τ,οτὰ 

δὲ λέγω ὁ ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως, µήτε ἐν τῷ οὐὔρανῷ, ὅτι θρόνος 
τα ΒΩΥ ἴοτσοι ποῖς ἴοβδύεατ αὖ 11, πεΙίπεχ Ὦγ {πο Ἠθ8Βτοπ, Ῥθσςβ15θ -.- νπτοπο 

στὶν τοῦ θεοῦ' 9δ µήτε ἐν τῇ γῇ. ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν 
ο 18 οἳ ἀοᾶ; ποτ Ὁὗγ ἴπαθατίῃ, Ώεοααςδε[ιΠπε]{οοῦδίοοι ᾖδ 1Β 

ποδῶν.αὐτοῦ μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ 
ο Πῖ5 σοι : 1ΟΓ ἍὮΡΥ 7 ο σν Ώεσβα5θ Γπ6] ορ 1 15 οξ ίπο 

µεγάλου βασιλέως" 96 µήτε ἐν τῇ.κεφαλῇ.σου ὀμόσῃς, ὅτι 
ρτεπῖ Κ]πς, ἈοἴίῃΏοτ [ἡοψνὰ Ἠθλά, βΏπ]{ ἰποι 5ΊΤΘΗΣ, Ώθοα15ε 

οὐ δύνασαι µίαν τρίχα λευκὴν "ἢ µέλαιναν ποιῆσαι.! 97 ὀἔστω" 
ποια ατιποῦκρ]αεοπο ἈἨὨαπίτ πληθ ος Ῥ]αςε]κ {ο Π19Κθ. "Τιεῦ 5ρα 

δὲ ὁ λόγος ὑμῶν, ναὶ ναί, οὗ οὔ' -“τὸ.δὲ περισσὺν τούτων ἐκ 
αυ Ύγοις "ποτᾶ, Ὑεα, 7ό8; ΛΑΤ, ΠΑΣ: Ῥαῦ πα [1] Πιοτςθ Ίἴλαη {μθΒε ἔνοπι 

τοῦ πονηροῦ ἐστιν. 

απτὶ] ἵΒ, 

38 ᾿Ἡκούσατε ὅτι Ξἰῤῥεθη,ἳ ο ἀντὶ ὐὀφθαλμοῦ, καὶ 
ὙεΠατε Ποατᾶά ἐπαί 16 ννα5 καϊᾶ, ΣΟΥ 6σε, βπά 

ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος' 99 ἐγὼ.δὲ να. ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ 
τοοῦα 1ος Μοοίη; ας 1 ΡΒΑΥ ἴοτοι ποῖ {ο τεςβὶςῦ 

πονηρῳ' ἀλλ’ ο σε Ρῤαπίσει ἐπὶϊτὴν.δεξιάν.Ίσον σιαγόναιἩ 
οτί]; Ῥα8 πΥΟΒΟΕΤΕΥ {μπαρ ο]ια]] βἰγῖ]κο οἩ ηπσ τὶρΏῖῦ οὐιεεῖς, 

στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην' 40 καὶ θελοντί σοι κρι- 
ἵατΏ Το ἨΙΙΩ 15Ο πο οἴἶπετ; Άπᾶ Το Ἠίπι πἩο ποα]ά υῦἩ ἴπθε Ρο 

θῆναι καὶ τὺν.χιτῶνά.σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον' ) μ 
{ο Ίαν απᾶ 1η {απῖο 1Ακο, διεια το Ἠϊπα α]5ο αι ο]οα]ς: 

4] καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ὃ ἕν, ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο. 
αι ψπονοεγετ {περ ν/11] οοπαρε] {ορο "παῖ]ο 1οπ8, 6ο ἍἉτνἩ ἍἨΠῖπι ᾖἴπο, 

4» τῷ αἰτοῦντί σε Τδίδου"ἳ καὶ τὺν.θέλοντα ἀπὸ σοῦ Σδανεί- 
Το Ἡίπι πἎο Α5Κ8 ΟΕ ἴπεθ ρίτε; απᾶ Ἠίτῃ επαῦ ψηΣηθς Ττοηι ὠλθθ Ἅᾖ{9}Ῥοι- 

σασθαιὶ µμήὴ.ἀποστραφῃς. 
ΤΟΝ Ό]ιοι Επβ]{ ποῦ {πγΏ ΘΥΥΑΥ ΣΤΟΠ. 

ί εἰς γέενναν ἀπέλθῃ Ἰπῖο ἄεΠεππα ρο ανγιισ ΤΤΤΤΑ. 
ΙΓ πας ὃ απολύων ΕεΝΕΥΥ 9πΠ6 ἴλαῖῦ ραῖ8 απαν ΤΤΤΙΑ. 
τι γαμήσας Ἰὰ9 ηαιτ]θᾷ 1. Ἡ ποιῆσαι ἢ µέλαιναν ΙΤΤΤΑ. 
ΒίΤΙΚΕ" 1ΠΡΟΠ 1 ΤΤτΑ. 
5 ῥανίσασθαι Ἱ. 

Ε ἐῤῥήθη ΤΤτΑγ’. 
Κ µοιχευθῆναι ΙΤΤτΑ. 

ο έσται 5Ώα]] ὃς 1ΙΑ. 
α σιαγόνα σου Ὀττα; -- σου (τεαὰ ἴπε τιβἉῖ οΏθε]ς) τ. 
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ἴπεο: ἔοτ ο 15 ρτοβῖ- 
πΏ]ο {ο ἴποο ἐλπιῖ ο8 
οἳ {Ἡγσ παβπιΏοσ5 5Πο]Ιι]ά 
Ῥεχίβ], απᾶ ποῦ ἴιαί 
ἔπσ ππο]ο Ῥοᾶγ εποα]ά 
ο οαδύ Ἰπίο ἍἨΠο]]. 
30 Απά 1 {πσ τίρας 
Ἱαπὰ οὔεπᾶ {μεο, οαξ 
165 ο, απᾶ οαδῦ 1ὲ Εγοπα 
ἴπες : Τοτ 16 15 ῬτοΠι- 
αΌ]θ {ογ ἴμθο ἑπαῦ οπςθ 
οἱ ΤΠγ ππεπαῬοσς ϱποι]ά 
Ροτίςη, απά ποῖ {λαέτπγ 
πυπο]ο Ῥοᾶγ «ποα]ᾷ Τα 
οαςῦ 1πῇο Ἠο]]. 

9] Τὸ Παίη Ῥεετ ραῖᾶ, 
Ὕἡποδοετεγ 5Ώα]] ριιῖ 
Απαγ Πΐ5 ν/]{ο, 1εῦ Ἠ στα 
Είτε Ἠετ α αυτ] ίηρ οἳ 
ἀἰποτοσπιεηί: 32 Ῥαΐ 1 
847 Ἀπίο τοι, Τπαῦ 
πνΏοςοεγεσ 5λα]] ραῦ 
πΥαΥ ἨὨϊ5 π]ῖο, δατ]ας 
Έοχ ἴῃο σατισο οἳ Τογη]- 
οαΐΐοἩ, «παξ5είἩ Ἠετ ἴο 
οοπιπαϊῦ αἀα]ζετγ: απᾶ 
ΥΥΠΟΡΟΕΥΕΣ 5ΠΦ]] ΏΊΑΥΥΥ 
Ἡεν παί 15 ἀῑτοτοφᾶ 
οοπιιπϊσἑοῦἩ αἀ α]{οτγ. 

3ὃ Αραίη, 7θ Ἠινθ 
Ἠοατά ἰπαῦ ἵν Πα 
Ῥεοια βπὶά Ὁγ Ίπεπι οξ 
οἰά πια, Ίποι ]ια]ε 
ποῦ {ογβύ/ρας {Πγεοιξ, 
αυ εΠα]!ί ρετίέοτΏι απ{ο 
ἴπο Τιοτᾷ ἐπ]πο οὐ {]β: 
94 Ὀιπ{ 1 5αγ ππίο τοι, 
Ὀνγεατ πού αἲ π1]; ποὶ- 
ἴπεν Ὦγ Ἠεβτει; Τον 16 
16 ἀοςΑ (πτοπε: δ0 τιοτ 
Ὦγ ἴπο εατέ]ι; έοτ 16 ἵ8 
115 {οοΐρίοο]: πεϊέπετ 
Ὦσ οεγαβπ]επι; Εου 16 ἶ8 
1πε οἶίσ οἳ ἴπο ρτοαί 
Κίπςδ. ὅθΝεΙίποτ ν]ιιν]ὁ 
ΤπΏοι Ἀύνεας Ὦν τιπγ 
Ἠοαπᾶ, ΌὈθδσμτιδο οι 
οπδῦ ποῦ Ώιακο οπθ 
Παῖγ σΥπ]ίο οἳ Ὀ]ιοῖς, 
37 Βαἡ Ιοῦγοιιτ 6οΙΛΙ11Ι- 
πἰονδίοι Ῥο, Ὑθα, Υοα: 
αγ, ἩΥ: Τοτ υλαί- 
ΒΟΕΥΤΕΣΓ 15 110Γ6 {μπι 
νΠεςο οοιηθε]ι οἱ ον ἵ]. 

38 Ὑθ Ώπγνο Πεπνὰ 
ὑ]αί 10 Παπ Όεευ ππῖᾷ, 
ΑΙ 9Υο ΤΟΓ αἲι 678, αιιᾶ 
Αα ἰοοῦἩμ Μος α ἔοοῦα: 
ὃ9 ας Ί βαγ τιπ{ο γοιι, 
Ἐπαῦ γε τοβὶδυ ηοῦ 
ον]: Ῥαῦ αΥνποδυοθγετ 
εΗηα]] ππιϊῖζο (θο οἩἳ 
τσ τὶσΏί οπεο]ς, ἔτιτα 
νο Ὠῖπι ἴπο οἴποτ Ἀ]κο. 
40 Αι ΤΕ αμ Ἠλα1ὶ κν 111 
Εαθ ἴπορ αὐ ἴπο Ίαλν, 
πἈπᾶ ἴακε Ἁναν ἴΠΥ 
οοαί, 1εῦ Ἠϊπι Ἠαβνο (ήν 
οἼοκο 85ο. 4ἱ Απά 
ΤΤΏΟΞΟΘΤΕΣ ΡΠα]] «0111 - 
ρα] ἼπεῬ {ο Ρο ἃ ηιῖ]6, 
Ρο πα Ἠἶπι Όνγαῖπ, 
42 ἄἶνο ἵο Ἠϊπ {πας 
ββ]οίἩ λθο, οωά ἔτοπα 
Ἠϊτα ἴλαοῦ νυνοαπ]ᾶ Ὅος- 

Ἡ --- ὅτι ΙΤΊτΑ. 
16 Ώ9 Φ]ο 1, 
Ῥῤαπίζει εἰς 
σε δός ΙΤΤιΑ. 
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χουν οξ ἐλπθο ἔπγη ποὺ 
ὕλοα ΑΠΥ. 

43 Ὑο Ίβνο Ἱοατά 
δααί 19 ΠαίΙὮ Όθευ ραἰᾶ, 
Ίποι εἨα]ό Ίοτο ἰπσ 
πεϊσ]ῦσασ, απᾶ ἸἨαίθ 
111Πθ ΘΠΘΠΙΥ. 44 Βυΐ 
1 βαν υπῖο σοι, Τιογθ 
σους επετπαίθΒ, ὮὈ]θςΒ 
ἵἨθιη {Ποῦ ομχςεο οι, 
4ο ροοὰ ἴο παπι {ηαῦ 
Ἠαίο σοι, απᾶ ργαΥ {ος 
Ίπεπα πλῖοη ἀεξερῖῖο- 
Σα]]γ ἀ59 7ου, απᾶ Ρεγ- 
εεοιίθγσοι; 45 ὑμβαὺ το 
ΙΩΦΥ ο {Ώο οἩ]]άτεπ οξ 
ψοισς Ἐαίηος τυλίοὮ 18 
1Π Ώεατεπ: ΕΟΣ1ε πιακ- 
εἴὮπ Ἠϊδ Βαη 1ο τὶρθ 0Ἠ 
ὧπο ετὶ] απὰ οπ ἴπθ 
6οοᾶ, οπᾶ εεπάθίῃ ταῖπ 
οπ ἴπο 118ῦ αηΏά 9Ἠ ἴ]πο 
πηπ]αβῦ. 46 Ἐοχς 1 το 
1ογθ ἴΠοπα πγπ]ο] 1ουο - 
οι, π]ηςῦτεγ/αγᾷ Ώανο 
Ψε2 ἆο ποῦ 6τεηω ἴπο 
Ῥαρ]ίοσρπς ΌἩο 3.παθ 
47 Απά 1 το ρα]ιαίθ 
ψοις Ῥτείητεαη ου], 
πγηαῦ ἄο Τε πιοτθ ἔλαπ 
οἰλέγαᾷ ἆο ποῦ ετεπ {19 
ΡάΡΙΠΙΟΝΏΒΡΒΟΖ 48 Ώο Το 
ΠΕΧΘΕΟΓΘ Ῥογξεοῦ, ΘΥΕἨ 
85 τοις Εαίπες συΏῖομ 
ἱ8 1η ἨἩθαΥοθη 1 Ῥετ{εοῦ, 

ΥΠ. Τα] Ἠθρᾶ ἐλαῦ 
Ψε 4ο ποῖ ΤοίΣ αἶτας Ῥε- 
{0Υ9 ΠΕΠ, {ο ὃ6 ΒεΘϱΠ οΕ 
άπθπα: οἰὐπθχπῇςο το 
Ἠατε ποτενγατᾷ οἑγοἩς 
Ἐαίπογ τΥυΏΙοἩ 18 1π Ἠθα- 
πεη. 2 ΤΗΏΘΓΟΓΟΣΘ ν/πεἩ 
Ίλοι ἀοεβῦ {Λίπο αἶτας, 
4ο ποῖ βουπά α ἵταπι- 

{’ Ὀθίοχθ: 1Ἠθθ, 38 ἴ]λο 
Ψροογϊζοβ ἄο 1Ώ ἴποα 

ΕΥΠΑΡΟΡΙΙΘΒ θπᾶ 1π ἴηθ 
5ὐτοοίς, ἴ]ιαῦ ἔηεν τα 
Ἠπτο ρ]οτύ οξ πιθῃ, 
γεσ!]γ Τ 5αγ ππίο τοι, 
Ἐπεγ Ίαγνο ἰΠοῖγ χε- 
Ἠλχα. ὃ Βιαῦὸ τν/ηεπ 
Όποια ἀοεεῦ αἶπας, ]οῦ 
που {Ἡγ ]εξί Ὠππᾷ Κ πουν 
ππαῦ τν τὶρας Παπά 
ἀοεῦἩα: 4 ἰπαῦ ἰλίῖπο 
8ΙΠ18 ΤΙΑΥ ὃς 1Π εθοχγεῖ : 
Άπάα {ησ Εαίπεχ πγΠ]ο] 
ΒθείἩ Ἰπ εθοτεῦ Ἠϊπῃι- 
5ε]Ε εΏα]] τουνατᾶ {ορ 
οΡρεΏ]γ. 

ὃ Απᾶ ὉἨεπ ἴμοα 
νε Όλοι επα]{ ποῦ 

35 ἴηο Ἠγροοχ]ζθβ 
αγο: Σος ΤηΠεγ ἰοτο ἴο 
ΡΙΑΥ εἰβκάῖηπρ 1η Το 
ΕΥΠΑΡΟΡΙΘΒ απά ἵηπ {πο 
ΟΟΓΠΕΙΒ οξ {19 βιτθςίβ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. Ψ, Υ. 
49 ᾿Ἡκούσατε ὅτι 'ἐῤῥέθη," ᾽Αγαπήσεις τὸν.πλησίον.σου καὶ 

Ὑςο Ἠβτο Ποατά ἐλαῦ 1έ τνας ππἰᾶ, Τ]οιι ϱπαἱ6 1οτθ Υ πείσμύουςσ παπά 

µισήσεις τὸν .ἐχθρόν.σου: 44 ἐγὼ.δὲ λέγω ὑμῖν, ᾿Αγαπᾶτε τοὺς 
λαίοθ ΤΗ1Π9 ΘΠΕΠΙΥ. Βα0]ἵ ἍΕβ ἴοτοι, 1,0τε 

ἐχθροὺς ὑμῶν, Ἰεὐλογεῖτε τοὺς καταρωµένους ὑμᾶς, καλῶς 
3θπεπαίες Ίγοις, ῶ]οε  ἍΤΠοβθ πἩο οατρς τοι, "ναι 

ποιεῖτε Ἱτοὺς μισοῦντας ὑμᾶς, Ἡ καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν 
1ᾷο ᾖο1]ποςθ π/Ἡο παίθ τοι, Απᾶ ΡΥΑΥ {ον τος νο 

Σἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ! διωκόντων ὑμᾶς' 45 ὅπωο γένησθε 
ἀεερί(ιςξέυ]]σ 1:99 σοι απ µτροεβθοπίθ γου; 6ο ἴλαῦ Τε πιαΥγ ο 

υἱοὶ τοῦ.πατρὸς.ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς' ὅτι τὸν .ἥλιον αὐτοῦ 
ΒΟΏΦ οξ τοις Ἐκίλιες Πο [13] ἱπ [1Π6)]Ἡθατοπς: {ος ηΐ5 5ιιΏ 
2 , ὦ} 9 4 ν ο ϱ Ν , 3 3 φ 

ἀνατελλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους 
Ὦρ οβαςες {ο σἱ86 0 ενι] θπᾶ 5οο8, βΠά 5οη 5 τα] ΟΠ η 

καὶ ἀδίκους. 46 ἐὰν.γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, 
Απά απ]βῦ, Έος 1 ψε 1οτο Τηοςθ νπο 1ονα γοι, 

τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ! ποιοῦσιν; 
πΏαυ χθταχγᾶ Ἡαγεγοδ Λποῦ 3ᾳ]β89”1Ἠ9 δέαχ ραίΠΏαετθχς ΤἔΏρ "βΑπιθ 14ο2 

4] καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς.ἀδελφοὺς.ὑμῶν µόνον, τί Ἅµπερισ- 
θπά γο εα]α{θ σας οχιτινοτῖ- 

ν προ ο ο μα τον ἴ ὔσιν- 48 (σεσθ 
σον ποιειτε; ουχι και οι τελῶναι ουτως ποιουσιν . εσεσσε 

ΏΛΙΥ ἆογοῦ "Νοῦ ὅα]5ο”ἱῃο δέασ 5ραίΠεχοσβ ᾖδο λάο 2 δεμα]] 'ρ9 

οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ! ὁ πατὴρ.ὑμῶν «ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 

γψοιχ ὈχοίΏτεια οπ]σ, 

Σ(Ποχοξοχοῖγο Ῥετίθοί, ετεΠ 98 γοισ Εαίπες ἹΥΠο[ί5]ὰ πθ Ἠθθτεης 

τέλειός ἐστιν. 
Ῥογ{εοῦ 18. 

ϐ Προσέχετεὰ τὴν. ἐλεημοσύνην! ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν 
Ῥεναχα ος α1πας πηοῦ ᾖΤο ἆο Ροᾷοιε 

τῶν ἀνθρώπων, πρὸς.τὸ.θεαθῆναι αὐτοῖς' εἰ-δὲ.μήγε, 'μισθὸν 
ΊΠΕΗ, 1η οτάθτ το Ὦθ 5ΕΟΠ Ὦγ μεσα: οὐπες νο τονίαγἆ 

οὐκ.ἔχετε παρὰ τῷ .πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν Ιτοῖς! οὐρανοῖς. 2 ὅταν 
πθ Ώατοθ Ἱοῦ ΠΒ σουτ Εαΐπος ππο [15] 1 Ἅᾖ1ἴπο πΠεπτεης. επ 

οὖν 
ἴπετεβοχο ἴποι ἀοθεκῦ 

- πο 9 - 

ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαϊῖς καὶ ἐν ταῖς 
85 ιο ΗἩγροοσῖες ο 1π ἴο 5ΥΠΑΡΟΡΙΕ5 απᾶ ἵπ ᾖτἴλθ 

ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀμὴν λέγω 
βὐτοοῦ5, ᾖἴπαῦ 1ημοθγ πηαγ Ἠαγτο Ρϱ]ουγ ἔτοπι ΏΊΟἩ. Ὑοεῖ]σ 1 αγ 

δ - -- Δ [ο ) 

ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν.μισθὸὺν.αὐτῶν. Ὁ σοῦ.δὲ ποιοῦντος ἔλεη- 
οσοι, ΏΤΠπεγ Ἠθνθ ἐπεῖτ τογ/ατᾶ. Ῥαἡ ἴποι ἀοῖις 

, - ς ! 

µοσύνην, μὴ-γνώτω ῥἡ.ἀριστερά.σου "τί ποιεῖ ἡ-δεξιά-σουν 
ΑΙΠΙΑ, οὐ ποῦ “κποῦυ ᾖῄἨγ2]εξ “ἨἩαππᾶ ἍὙπληαϊ ἆἀοὺς ΤΗΥ τἰϱΏὺ παπά, 

- συ νε ’ 

4 ὅπως ΕΣῇ σου ἡ.ἐλεημοσύνη" ἐ’τῷκρυπτῷ' καὶὺ.πατήηρ-σου 
εοϊ]λαῦ πας “96 "Ὅμίπο 39ΙΠ18 1π εθοχοῖ: απᾶά {ἴπ Εαυῃες 

ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ Ναὐτὸς' ἀποδώσει σοι ᾿ἐν.τῷ-φανερῳ.' 
ὪϊὴἩο 5968 1π βεοχοῖ Πἰπωρθἰί εΠιν]] τεπάθχ ἴο ἴμοῬ ορεπ]γ. 

ὅ Καὶ ὅταν Κπροσεύχη, οὐκ.έσῃ  ὧὡσπερ' οἱ υποκριταί, 
Απά Ὑ]ιεα ᾖἴποι ρταγορῦ, ἴποι ελα]ῇ ποῦ Ὃθ 85 ἴπο ἨὨγροσσιέθυ, 

ὅτι φιλοῦσιν ἔν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν 
{ος Ἅπαογ 1ο Ἱπ ᾖ7ῃθ ΒΥΠΑΡΟΦΙΘΒ απᾶάᾶ η ἍᾖΌ]λμθ 601105 οἳ ἴπθ 

μὴ .σαλπίσης ἔμπροσθέν σου, ποιῆς ἐλεημοσύνην, 
ἃ νοΐοτε το, Ἀ]ηλ5, ἄο πού 6ομπά Αα ἐγαιλρεῦ 

-ᾱ---καακσσασας-αααα-ααπαασασαασππκπκισακοασαπαππιαππαππακαπωααπιπακωπαπκκππκππκπππαπιπαπακ παπα ικπκαικπαπππακαππαπακακακπκπιαπωοιακακκκωκω. ας οιακεα κει αααμαμαασαν ας. ασισισωνς 

: ἐρῥήθη τπτ Αγγ. 
α -- ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ ΙΤΤιΑ. 
{πο 56αΏ]θ 1 ΤΤτΑΥ. 
ο δικαιοσύνην τ1ρ){ΘΟΙδΙΙΘ6Β5 ΕΙ ΤΤ Αν. 

.-- ἐν τῷ Φανερῷ ΙΙΤΤΓΑΝΥ. ΙΤΤΙΑ. 

Ὀθ 38 1 ΤΤτΑ. 

ν--- εὐλογεῖτε . . . μισοῦντας ὑμᾶς ΙΤΤνΑ. ἍὭἈ τοῖς μισοῦσιν ὑμας αΝΨ. 
Υ οὕτως ΒΟ 1ΊτΑ. 3 ἐθνικοὶ Ιθα{Ώ6Ιι 6ΙΥΤΙΑΝ 3 τὸ αὐτὸ, 

ε ὁ οὐράνιος ὕ]λε Ὠθιιναι]ς ΙΊΤνΑ. κ δὲ Όιν τί]. 
Γ.'. τοῖςτ. Αδἠ σοῦ ἐλεημοσυνη Π Ἱ. Ἁ -- αυτος 

κ προσεύχησθε, οὐκ έσεσθε ὡς Σ8 ΡΙΑΥ, 98 5)ὰ)] μοῦ 

υ ὡς 45 1. ΊΤιΑ. 



γ]. ΜΑΤΤΗ Ε ἸἨ, 

πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως Ἰάν' φανῶσιν τοῖς 
αἰτοοῖς ρἰλπσῖηςσ {ο Ῥταγ, ϱο ὑπ ᾖΊΠεγ ΤΙΑΥ ΑΡΡΕΩΑΥ 

ἀνθρώποις' ἁμὴν λέγω ὑμῖν, Πτι ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν 
{ο Ώλομ., Ὑοτῖ]ψ 1 αγ ἴοσοα, ἰπαῦ ἴπεγ Ώατοα 2τονατὰ 

αὐτῶν. ϐ σὺ.δε, ὅταν προσεύχη, εἴσελθε εἰς τὸ. ταμιεῖόν’.σου, 
Σ1]ιοίγ, Ῥαΐ ίποι, ννηοη ἴποι Ῥταγεςί, . επῖίεςγ ἍΙπῖίο {ην «Ἠρπιρες, 

καὶ κλείσας τὴν.θύραν.σου, πρόσευξαι τῷ.-πατρί.σου τῷ ἐἔν 
απά Πατίηρ επαῦ ΙΠΨ ἆοος, ρταγ {ο 1Ώγ Ἐαίπες πο [1] ἵπ 

τῷ κρυπτῷ᾽ καὶ ὑ.πατήρ.σου ὁ βλέπων ἐν τῷκρυπτῷ ἀπο- 
που οῦ ; απᾶ Ὥᾖἵῃπψ Ἐαιπθς ὙΝΤο {ϱ6θ85 1η εεοτεῦ νη]1 

"δώσει σοι οἐν.τῷ.φανερφ'. Ἰ ο μὴ. Ῥβαττολο- 
ποιες Το ἴπθῬ ΟΡΕΠΙΤ. 0 ΤΥΠεΏ Τε ΡΓΑΥ ἆο ποῦ πδθ ταίη 

γήσητε,' ὥσπερ οἱ ἐθνικοί' δοκοῦσιν.γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ 
χυρο[1ΜοΏ5, 35 ἴμθ Ἠθαίπονα: {4οΣ {πογ ἐπῖπ]ς {ἴπαῦ ἴπ. "πιποἩ Ξερθαίπβ 

αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. 8 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς' 
Σ1ηθίγ ἴμον εἩλ]] ος Πθατᾶ. 3Νοῦ 3Ἴμεχοίοτθ 09 Πχκο {ο ἐπθπῃ : 

οἶδεν γὰρ ὁ.πατὴρ.ὑμῶν ὧν  µἈχρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς 
ἔου “Ἔποτνε 1γοιατ “Ἐπίπες οἳ πνπαῦ ἐμῖπρς 9χιεοὰ 179΄Ώατο νεΐξοτθ 7θ 

αἰτῆσαι αὐτόν. 9 οὕτως οὖν προσεύχεσθεὑμεῖς' Πάτερ.ἡμῶν 
βξκς ΗΙΠ1, Τμιις ἴπατείοτθ ΡΥΑΥ πο: Οασ Ἐαίηετ 

ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ.ὄνομά.-σου 10 αἀἐλθέτωϊ 
πτηο [ατο] ἵηπ {πο Πθητους, βηποἰ]Ποι ο ΤΏσ ΠαΠΏΙΘ; 1εῦ «οπωθ 

ἡ.βασιλεία.σου’ γενηθήτω τὸ θἐληµά.σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ 
ἱησ Κἰπρᾶοπι ; 198 ο ἆοπθ ασ νι] 85 η ἍἩΘΑΤεΕΠ, [5ο]α]5ο 

ἐπὶ "τῆς! γῆς' 11 τὸν. ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σή- 
προπ ᾖἴπο εητίἩ; οασ Ὀτοαά τηθ πεθᾷθᾶ 6ὶτο 8 ζο- 

ο 4 3” ε ” 4 3) ’ « ή α κ -” 

µερον᾿ 12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ.ὀφειλήματα.ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς 
ᾱμσ; Αιιᾶ {ογρῖτο τἩβ ους ἀερίβ, Β5 3ἱ5ο Ὑπθ 
ε 2 ΄ Ἱ ” [ή ε ” ο 4 4 μα [ή ε ” 2 

ἀφίεμεν τοῖς.ὀφειλέταις-ἡμῶν 19 καὶ μη.εισενεγκῃης Όμας εἰς 
ΣΟΓβΙΥθ οὐχ ἀερίοτς: Απά 1εαᾶ ποῦ πβδ 1πῖο 

πειρασμό», ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν 
τεπιρζα{1οἩ, Ῥιῦ «ἀο]ῖτος Ἡ5δ ᾖΕγοιὶ ετΙ]. Έοτ π1πθ ᾖ1Β 
« / ος / κ ις ’ 2 η ΣΣ 2 ΄ Ἱ 
1} βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἁμήν. 
ἴπο ἘἰπασάοηΏι απᾶ ἴπθ Ῥούος απ ἐπθ Ρ]οιγ ἵἴο πε 4Ρο5. ΑΤΩΘΗ, 

14 Εὰν.γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ. παραπτώματα. αὐτῶν, 
Ῥοχ 1 τε {οτρίτο 1ΠΘΙ1 ΜΠεῖτ ο{ἴζσοπςςς, 

- / Ν « - « ἃ « ” « 9 / . - Α. Ν 4 

ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ.ὑμῶν ὁ οὐράνιος' 15 ἐὰν.δὲ μὴ 
ΑνΙ]] Ξεοχρίτε 88]5ο Ίγοια 1γοισ "Επίπες 3πθ ΄Ἠθατεη]γ. Ῥαΐ0 1 3ποί 

ἀφῆτέ τοῖς ἀνθρώποις Ἱτὰ παραπτώματα .αὐτῶν,ὶ οὐδὲ ὁ 
1γε “Εοτρίνο ἨΊΕἩ. {Παῖτ ο επσθες, ηθῖ {1ος 

πατὴρὑμῶν ἀφήσει τὰ. παραπτώματα.ὑμῶν. 
ΣΕπιπος Ἴγοις Ππν]] {ουβῖτο ουσ Ο89πΠοςΒ, 

16 Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ.γίνεσθε Ἰῶσπερ' οἱ ὑποκριταὶ 
"Αιιᾶ τνηθα γθ Ξ4Φὲ, Ῥο ποῦ 36 ΤΠ ἩἨγροστίίες, 

σκυθρωποί’ ἀφανίζουσιν.γὰρ τΤὰ.πρόσωπα: αὐτῶν," 
4οινποαξί 1π οοΙπίεΠαΠςΘ; ΣΟΥ ἴΠεγ ἀἱξβςατθ {λοῖγ 49088, 

ὕπως Φφανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες ἀμὴν λέγω 
Ρο ἵπαῦ ἔπεγ πιαγ αΡρθας. Το ΏιΘΠ {8511ΏΡ. γετῖ]γ Ἱ Σαν 

ὑμῖν», Χύτι' ἀπέχουσιν τὸν.μισθὺν.αὐτῶν. 17 σὺ.δὲ νηστεύων 
{ογοι, ἴπαῦ 1λοαν Ἠανο {ΠεἰΥ τοσν ατα. Ῥαΐν ίποα, ᾖ1Τ48ΤΠΡ, 

ἄλειψαί σου τὴν κεφαλήν, καὶ τὸ.πρόσωπόν.σου νίψαι' 18 ὅπως 
Αποηῦ ᾖΠγ Ἠεαά, απᾶ ᾖοὰσ φορ ἀγνα»Ἡ, 8ο ἴπαῦ 

μὴ φανῷς  ὨΖτοῖς ἀνθρώποις νηστεύων,! ἀλλὰ τῷ πατρί 
ἔλοιι πιβγο»δῦ ποῦ αΡΡΘΑΣ {ο ππεη ἀθβζίης, Όαῦς ᾖὉο”Εαΐμπετ 

15 
Όιπέ ἐΠογ Τη ὃο εθεπ 
οξἑτιοῦ. Τεγῖ]γ 1 ΕΥ 
υπίο τοα, ΤΠΕΥ Ἠανθ 
ὑλοῖς τουγατά. 6 Βαΐε 
ἴποι, πΠεΠ ποια Ρτασ- 
εδ, οπίος ἸΙπίο 1ἴΠπΥ 
ο]οεεῖ, Επᾶ γ/ησπ ἴποι 
η επυῦ {ἨΠγ ἆοος, 
ΡΤΑΥ ἵο ἴἩπν Εαίμοτ 
τν Ώ]οὮ 1Β Ίπ μθοτοῦ ; ιά 
ΤΗγ Εαίμοτ τΏ]ο] βατ 
1π θθοτεῦ ΒΗΒΙ] τεπγατά 
ἴπορ ορεΏπ]σ. 7 Βαϊ 
πει το ΡΑΣ, 15ο 
ποῦ Τ8ΙΠπ τερεῦΙθΙοηΏβ, 
88 ἴ]μο Ἠθβίπεπ «ος 
Τους ἴλπεγ Ππίπκ {ππῦ 
ἴπεγ ελα]] ῶο Ἰιθβτᾶ {ος 
ἰΠοῖσ τηιοὮ ερθβξίηψ. 
8 Βο ποῖ το ἴμετεξοτθ 
κο απίο ἴπετα: {ος 
σοισ Ἐαϊπες ΚποπείἩ 
Ὑπαῦ (Π]πββ τε Πητεθ 
ηοθεᾶᾷ 94, Ώθίοτθ 79 αρ]ς 
Ἠΐτα. «9 Α{ἱοσ {Πίβταπη- 
ἩΘΓ 1ΠΘχ6Εοτθ ΡΙΑΥ Το: 
Οι Ἐαίπες ν/ΠπίοὮ ατῖ 
1π Ἡθατοῦ, Ἡα]]οινοᾶ 
Ῥο {Ἡπγ παπο. 10 1Τηγ 
Κἰπράοπα οοπ1ο. Ἰ3Ἠγ 
{11 Ὦο ἆοπο {π Θ8ΥΤΙΙ, 
πα ἵξ ἵ ἵπ ἨἩοβνοα, 
11 ἀἶτο ας {ηῖ5 ἆπγ ους 
ἀαῖ]γ Ὀτθοβά. 12 Απά 
1ογβῖτο π5 ουσ ἀερίβ, 
ϱ5 πο {ογρίνθοιτ ἀουί- 
ΟΓ8. 15 Απά Ἱθρμὰ τ8 
ποῦ 1πίο επιρίπ{Ιοπ, 
ρας ἀε]ῖτειτ τι τοπ 
ετἰ]: Έοσ {μίπο: 18 ἴπθ 
Κἰπρᾶοτα, απά {Ώθροπ- 
65, απᾶ ἴπε ρ]οττ, ἐοτ 
6ΥεΓ. ΑπιέΏ,. 14 Ἔοτ 
1179 ΕογρΙνθπιθεη ἐπεῖσ 
{ποβραςρθ»ς, γοισ Ἡεα- 
τεπΙγ Επίμες υ]] 81ς5ο 
{οτρ1]νο τοι: 15 Ῥυΐ 1 
γε 1οτρὶτο ποῦ ΤΠεΑ 
{Πεῖτ Ίἵτεβρβεεθς, πεὶ- 
ΤἨοχ σν1]] γοις Ἐπίπες 
{οτρῖτε τοις ᾖ{ἰτ6β- 
Ρ885ΘΕ. 

16 Μοτεοτοςσ πα 79 
4Α56, Ὀο ποῖ, 88119 Ἡ- 
Ῥοοχ1{ε5, ΟΕ 8 Ε8ᾶ ΟΟΆἨΏ» 
ΤΕΏαΏΟΘ: ΣΟΥ ΤΠεγ αϊξ- 
Άρατο [ηεῖτ {βσ6Ε, τί 
ΤΠογ π]αγ ΆΏρεας Ἀπίο 
1ΠΕΏ {ο 1980, Ὑετίϊ]τ 1 
ΕΥ υμίο τοι, Τ]ηθγ 
Ἠαστο ᾖ{ὑπεῖτ τοειπατᾶ. 
17 Βαΐΐποι, πΨπεη {ποια 
Σβξείεεῦ, αποϊηῖ ἴΠπῖπθ 
Ὠεπᾶ, απᾶ παει Όιγ 
Σποὸ; 18 (Παὺ ἴποι α)ρ- 
Ῥθαχ ποῦ 1Π{ο ταετπ {ο 
{ᾳ56, Ῥαῦ ππίο {πσ Ἐα- 

Ι.-. ἂν ΙΤΤΓΑΥΓ. τς ὅτ, ΙΠΤτΑ. Ἀταμεῖόν ΤΑ.. 9--- ἐν τῷ φανερῴ Ι/ΤΤτΑ. Ρ βατταλογήσητε ΤΑ. 
4 ἐλθάτω τ. { ---τῆς στα’. , 5 ἀφήναμεν Ἠθνο [οτρίτεα ἹἩπτιΑ. ἵ--- ὅτι σοῦ {ο επι οὗ υεγθε 
ΟωττΑ ή”. ᾱ--- τὰ παραπ. αὐτῶν π, ἵ ὡς ΙΤΤΤΑ, Ἡ ἑαυτῶν ἓν ᾱ---- ὅτι ΙΤ1τΑ. } νησ. τοῖς ἀγθρώ. Τι 



14 
ἔπεσ ν/π]ο]λι Ἱς ἵη βοοτοῦ: 
από ΓπΥ Ἐπτπος, κνλῖο]ι 
ρεεῖἩ Ιη Μθογοτ. 5Πβ]1] 
τογ/αΣ(1 {Πορ ορεπ]γ. 

19 Ταἁγ ποῦ αρ 1οχ 
γψοιγεεἰίτος {τθυβιιγθἙ 
προὮῃ οιτίΏ, ἨἩ]ιθγθ 
ταοίὰ ππὰ χαξὺ ἀοῦπ 
ςοτγμρῖ, απᾶ νηετθ 
1Πῖθγος Ὀτθα]ς ἐπτοιρ]Ἡ 
Απ εἴεα]: 20 Ὀαῦ Ί]αγ 
πρ Τος τουτεε]τοςίτεα- 
ΒΗΤΟ5 ἵπ ἨοβΥΘΗ, ντο 
ηθϊἴπες ΙποἳἩ ποχ ταςί 
ἀοΐπ οοτεαρί, απᾶ 
Ὁυπθχθ «λμίθνος ἆο ποῦ 
Ὀτγοαὶς Ίπτοιριη τος 
Σίοα]: 2] 1ο; ὙΝΏοθτθ 
ος ἵτεαδυχο 16, ἴ]ιετο 
νι]]] γοιΣ Πειχῖ ϱο α]- 
5ο. 22 ΤΠο ΠρΏί οξ{ηρ 
Ῥοᾶψ 5 ἰἴηποε θε: 1 
ἵμργεβοτο ὑΠ]τιο ογο Ῥο 
5ἱπΡ]ε, ΤΠγ Ὁ'πο]ε Ῥοᾶγ 
εΏα]] ο Ευ]] οἳ Ἠρσ]μῦ. 
25 Βιαΐ 1 {η]πο εγο ο 
εν], Πγ πΏο]ο Ῥοάγ 
ςεΠα]] ο {α]] οἳ ἄλγ]ς- 
Ὠςββ. Τ{ {πετοίοτο πο 
Ἠρηύ {παῦ 15 1Ώ ἔμθρῬ Ὦε 
αχκηος», Ἰοπ' ρτορί {5 
ἐλαὲ ἄατκπθςς 1 

24 Νο ΤΊπΏ οςΏ 5εΓΤθ 
ἔντο ὨΙΩξἴΘΥΒ: {ον οἳ- 
ΊΊ16Γ Το πνΙ]] Ὠσνίο 19 
916, Απ Ίογτο {πο οί Πες; 
ΟΥ οἱμε Ὦρ πῖ]] Ποιά ἴο 
ἵΏο 9ῳἨ68, απᾶά ἀθερίδα 
1ηο οίΏοθχ. Ὑε οαπποῦ 
5εγτὸ ἄοᾶ απᾶ 1Π8Π]- 
Ώ]οΟΠ. 326 Ἐπετοίοτο 1 
5ΗΥ απίογοι, ΤαΚκε το 
τποαρΏῖ {ος του» 146, 
νΏαῦ σε 5Ώκ]] οαῦ, ΟΥ 
Ὑγπαῦ σε μΠα]] ἀἁτιηω]ς: 
ΠΟΣ γοῦ 1ος γοισ Ῥοάγ, 
πυΏθίῦ γο εΏα]] ραῦ οἩ. 
156 ποῦ ἴωο 146 πιοτθ 
{παπ πιθαῦ, απᾶ τἴῃθ 
Ῥοάγ ἵπππ ταἰτηρη! 2 
26 Βεπο]ά ἴπο {ουγ]5 οξ 
Όπο αἳτ: {ΟοΥ ἴΠεγ 8οΥ/ 
ηοῦ, πεΙῖΠες ἄο ἴηοαγ 
χε8Ρ, ηος Ραΐπεχ 1πῖο 
Όατηβ; γεῦ τοισ Ὦεα- 
γοεΏ]Ιγ Εαΐπετ {εθᾶςίῃ 
νΏεπα. ΑτογεποῦτωἁοἩ 
Ῥεδίετ παω ᾖἴπεγ2 
27 ἨΠΙοποίγοι Ῥγἰακ- 
πρ {ποπρΏίξ οὐπ αἆά 
ους ομιβίῦ μηῖο 8 ρία- 
Τ1χθῦ 28 Απάᾶ πἩσ {ακο 
ΐο ἴποαιρπί {ογ ταί- 
πιεηῦοδ (ϱοηβίᾶετ ἴπο 
1]θς οἳ {πο Πε]ᾶ, που 
ΤΏΘΥ Ρτον; ΊΠεγ {οι] 
πιοῦ, Ὠηθίῖηες ἆο ἴπΠεγ 
ΕΡρίΠ: 29 απά γεῦ Ί Εεαγ 
Ἀπίο τοι, ΤΠαῦ ετεη 
Ῥο]οποα ἵπ αἱ] Ἠ]β 
σον Ὑγαβ ποῦ αἴταγθεά 

οπθ οἳ «{πεςο. 
30 ἼΊι6γοζοτθ, 1 ἄοαᾶ 
5ο οἸοί]μο ἴηπο ρταςς ος 
ἐλοθ Πο]ᾶ, ν/λαΊςοἩ {ο ἆβγ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. πα, 

σου τῷ ἐν τῷΊκρυπτῷἳ καὶ ὁ. το ος ὁ βλέπων ἐντφ 
Ισ νο 8] 1η εεοτθοῦ; Βιιά {πγ Έαιπος ὙἩΠπο ̓  5658 η 

κρυπτῷ' ἀποδώσει σοι "ἐν. τῷ.φανερφ." 
βεογθίῦ σν]]Ι χοεπᾶεγ {ο τπθῬ οΡρεΏ]γ. 

19 Μἠ.θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐ ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου 
τος Ἱτθαξςυτε ποῦ πρ {ος ο σς ΤΧΘΑΡΙΙΓΕ3Ν Προς 1πὸ ὠώ τα, νν]ενὸ 

σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορήσπουσιν καὶ 
παοῖἩπ απᾶ τις βροϊ], ππᾶά πηοςτο ᾖἰπῖεντες ἀϊςρ ιἩτουρβη ππιά 

κλέπτουσιν’. 90 θησαυρίζετε δὲ ἡμῖν. θησαυροὺς ἐν υὐρανῷ, 
είες]: Ῥαῦ ἔτεαξατθ πρ {οσγοιχδεῖτθα Ίτεβδαχε η Ίεπτεπ, 

ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ.δι- 
ὪΏεχς πεϊἔΏον πηοξἩ ἩοΥ ταςῦ βροῖ]8 απά ππθτο (ἐπίετες ἆο ποῦ 

ορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν. 31 ὅπου.γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὺς 
ἀϊς ἑπτοιρ] ὨοΟΥ 5ίεα] : ΣΟΥ πΠθτα σι 3ΤΤΟΒΣΙΙΘ 

ὑμῶν, ἐ ἐκεῖ ἔσται "καὶ ἡ καρδία οὐμῶν.! 99 Ὁ λύχνοςυ τοῦ 
ας ἴπετο π]]Ὦς Ἅαἱδο Ἀπεατό 1γουσ. Τηρ ἹιΠΣρ οἱ τΏθ 

σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμόςὴ ἐὰν «οὖνὶ ὁ ὀφβαλμός.σου 
νά 18 Τπο εὔο; ; Ἡ Ἰποετεξοτθ ταίπε οΥθ 

πλ ο Ὁχ 25 ἐὰν δὲ απλοῦς 3. Όλον τὸὺ. σῶμά. σου φωτεινὸν ἔσται ἐὰν.δὲ ὁ 
εΊηρίο δ, "πλοίο ο. Ῥοᾶγ ἀρΏς νη]] ῶ6. Ῥαί 1 

ὀφθαλμός.σου πο προς ᾖ, ὅλον τὸ. σῶμά.σου σκοτεινὸν ἔσται. 
ΤΠΙπε ογε ευ Ῥ6, "συ]ιο]α ης ρῬοᾶγ πχ πντ]1 9. 

εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πίσον; 
14 (πεχείοσο πο Ἠρλιυ πα! [15] 1η ἴπεο ἆπτ]κεποςς Τπε ἄαγκποςς ηοιν σγθαῦ 

24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν' ἢ-γὰρ τὸν ἕνα 
18, 

Νοοπθ ᾖβ αρ] τννο ]οτᾶς 90 8ΕΥ1π6: {ος οΊἴπες {πθ οηθ 

µισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ 
ης πν]]] Ἠαίΐς, απᾶ ἴπο οἴλες απά 

τοῦ ἑτέρου ο - οὐ.δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ όμαμ- - 
Τπε οἴπεγ ης πηΙ]] ἀρθρίδθ, Ὑθατοποία)]ο ὃαοά Το δεττε απᾷ Πθ]ὴ]- 

μωνᾳ.!' 26 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ.μεριμνᾶτε τῇ.ψιχῇ-ὑμῶν, 

Ὦρθ τν1]]]ουύε; ος [Τπε]οπο Ἆο σ 11] Ποιά το, 

ΠΙΟἨ. Ῥεομιαβθοί υπ] Τ56αγ ἴογοι, Ὦὃε ποῦ οπτεξα] Άξ το νοατ 116, 

τί Φφάγητε ἈὈκαὶὶ Ἱτί Ἠπίητεὶ µμηδὲ τῷ.σώματι ὑμῶν, 
πηαῦ γος]λοι]άειαῦ απᾶ ο 7ο βΠΏοι]ά ἀγίπ]κ; πος 88 1ο τοιι» Ῥοᾶγ 

τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχἠ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ 
συΏαῦ γομποι]ᾶραίοἩῃ, 3Ν 5 ο. 2118 5πιοτθ 115 Ίπαηπ Πε ἜΤοοἡ απά 

τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 26 ᾽μθλέφατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ 
ηο Ῥοᾶν ὑηαπ πο µταϊπηοηῦ 2 Τιοοἷς αΌ ἴπο ἍὨὈἶάς οξτπθ 

οὐρανοῦ, ὅτι οὐ.σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οὐδὲ συνάγουσιν 
νι τπαῦ ὦ πος ἆἄο σσ 1Θ63Ῥ, 3ἩΟΓ ᾖἆο πια πατΏθΘΓ 

εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ.ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά" οὐχ 
1π{ο Ρταηαγῖθ, απᾶ γοισ Ἐπίπος πο νο ν {ᾳθ(5 Ίπεπι: Σποῦ 

τν. μᾶλλον διαφξρετε αὐτῶν; 97 τίς-δὲ ἐξ ὑμῶν µερι- 
ΑπΙΠςἩ 19το Ὀθοῦίετ ἴπατ ας Ῥα0 ν/ΠῖςἩ οαῦ οἳ τοι Ὃγ ο. 

.α δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν. ἠλικίαν.αὐτοῦ πῆχυν ἕνα - 
οατοθΓα]. 18 αΌ]θ Το αᾶᾶ το 118 5ὑθίατθ Σσπυῖτ λοπθ ς 

98 καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταµάθετε τὰ κρινα 
Απᾶ αροαῦ χαἰπιεπυ ΤΗΏΣ 81θ ο σαχθΕα] 2 οὔΏσεγτθ τηθ Πε 

τοῦ ἀγροῦ, πῶς ΚαὐξάνειἹ οὐ.ἱκοπιᾷὶ οὐδὲ Ἀνήθει"" 29 λε- 
οξἑ ἴπθ Πε]ά, Ἠοι ἵπεγρτον: πο ο 1ος «ἄο ΕΠΕΥ ερῖη: 3 

γω δὲ ὑμῖν, ὅτι οὐδὲ Σολομών ἐν το. τῇ.δέξμ.αὐτοῦ περιε- 
ὅδαν "Όατ {ο ον ἐποῦ ποῦεγτεη ἩΒο]οπιοα ᾖΙπ [οκ] σΊουγ νο 

βάλετο ὡς ἓν τούτων. 90 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ. σήµερυν 
οιοίπεά 8 οπθ οἱ {Π6βθ, Ῥαεϊξ ἴηθ οστχαδς οξίπε ἍΑΒθ]4. το "19Υ 

: κρυφαίῳ 1ΤΊΤΑ. ἃ-- ἐν τῷ Φανερῴ αγττταγ. ὃ σου ἵὮγ 1ΤττΑ. 
Γῇὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς Ι.ΤΑ. 

καὐξζάνουσιν 1ΤττΔ. 
δ.-.. οὖν Ῥ. 

--τί πίητα Τ. 

ο--- καὶ 1. 3 -- σου ΕΠΥ το 
ξ µαµωνα ΑΠΤΤΙΑΝ. Ἠ ἢ οὗ νῖτ; --- καὶ τ, 

Ι κοπιῶσιν 1Τ/ κοπιοῦσιν ΊΓΑ. Ὦ νήθουσιν ΙΤΤιΑ. 



τιν. ΜΑΤΤΗΕ Υ. 

ὄντα, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ θεὸς οὕτως 
ΑτγΠῖοὮ ἶς απᾶ ΊΟ-ΏιΟΤΥΟΝΥ ΙΠῖο ΑΠ οΤε9 18 ομ5ῦ, αοᾶ [η ντ. 

ας ) πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὁλιγό : 91 μὴ ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῳ μᾶλλον υμας, ολιγόπιστοι; οἱ μή 
ΒΙΓΥΑΣΗ, [111 Πο] ποῦ πιαο τΑἴΊΘΥ σοι, Ο/[σο]οί Η519 ξαΙ( 2 Αποῦ 

(λ / ’ ” Ά ’ / 

οὖν µεριµνήσητε, λέγοντες, Τι φαγωμεν. η τι  πιωμεν, 
2(Ἠοχοίοτο 99 σατεζα], ϱπγίηρ,  παῦ 6Ώπ]1 νο οα(ῇ ος Ὑνπαῦ ΒΠΑΙ1 γο ἀτίπ]κρ 

ἡ τί περιβαλώμεθα}] 9ὺ πάντα.γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη "ἔπι- 
ος ση λα ῦ βΊια11 πο Ὀο ο]οῦεάὃ Έογ α]] ἔλεςε ἰΠίηρα λε παῖζῖοα8 κεε]ς 

3 - ΄ {ϱ/’ 5 ή 

ζητεϊῖ:" οἶδεν.γὰρ πασών ὁ οὐράνιος ὅτι χρΏδετε 
β1ΐεγ. Έοχ Χπουνβ του} Ἐπίηος  ᾖπθ ἍἩἨθΑτθπΙΥγ 1λαῦ το μνο πεθᾶ 

τούτων ἁπάντων' 98 ζητεῖτε-δὲ πρῶτον δτὴν βασιλείαν τοῦ 
9 "μονο ἠΠίηρς 31411. Ῥαΐ 5εοκ-7θ ᾽ Βτβῦ 1λθ χπρᾶοπα 

θεοῦ καὶ τὴν.δικαιοσύνην! αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προσ- 
οξἑ ᾳοᾶ απά Ἠ1β τιφΏ{εοιβπεςἙς, απᾶ “ἼμεῬο 50η11ρ8 κι. 

τεθήσεται ὑμῖν. 94 μὴ οὖν Ὑμεριμνήσητε' εἰς τὴν αὔριον' 
Ῥο πὰθᾶ 1ογοι, 1οῦ 34ΠΘΥΕΕΟΤΘ ρε οὐτεξ] ΣΟςΣ ἴπθ ΤΙΟΣΥΟΥΗ : 

ἡ.γὰρ αὔριον µεριµνήσει Ἀτὰ" τἑαυτῆς., ἀρκετὸν 
{ος ἐ]θ ποτού βα[]Ὦ οβτοξ] αὈοιῦ {πο [1πἱπβε] ο 195ο]{. 

ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. 
ἀαγσ [15]1π9 οτι οἱ ἶν, 

τ Μὴ. κρίνετε, ἵνα μὴ. κριθῆτε᾽ 2 ἐν γὰρ κρίµατι κρίνετε, 
Παᾶρεποί,  Ἰλπαί γο Ρο ποῦ /αἀάρθα: Ανηϊέη τνπαῦ "ζος 1πάμταεπί γε]μᾶρθ, 

κριθήσεσθε' καὶ ἐν ᾧ µέτρῳ μετρεῖτε, "ἀντιμετρηθήσεται. 
το ελα] 9ο /αάρεᾶ; απιᾶ ππἰἔὮ πτηαῦ ταθΞαχθ 7θ πιείε, {δ5ηα]] Ὀο πιειξυτοῦ πβαῖπ 

ὑμῖν. 8 Τί.δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ -ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ 
ἴογοι. ἘΒπί τν ]οοκοςῖ ἴ]λοιοη ἵἩ Ἀηιοίς ἴλαῖ [198] 1π 0μθ ε7θ 

ἀδελφοῦ.σου, τὴν: δὲ ἔν τῷ.σῷ -ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ-κατανοεῖς ; 
οἱ {ηγ Ῥτούπες, Ῥαΐῦ {πο Ίπ "εμ]πθ [4οππ] δετο 1ρρ8βτα Ῥοτοθὶτοεῦ ποῦὂ 

4 ἢ πῶς ἐρες τῷ.ἀδελφφ-σου, Ἂφες ἐκβάλω τὸ 
Ὁκ ΄ ουν νη]ὸ ἴποι ββ7 ᾖἴο 1Ἡγσ Ῥτοίπες, 5α8ετ [υπα{] ΙΤ πια οαβῦ οιῦ ουπθ 

κάρφος ἵἀπὸλ τοῦ.ὀφθαλμοῦ.σου’ καὶ ἰδού, ἡ δοκὸς ἓν τῷ 
τηοίθ ΣΤΟΤὰ ΤΠίπθ εΤεο: απᾶ Ῥοπο]ᾶ, πο ΌῬεμπα [15] 1η 

ὀφθαλμφῷ.σου; ὅ ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον Ἱτὴν δοκὸν ἐκ' 
Ελλίπε {ουυη] οτε ! Ἡγροοσσίζθ,  οαδῖ ου Άτα ἴἩθ ΆῬθεπτα οι οἳ 

τοῦ.ὀφθαλμοῦ.σου,! καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος 
Ὅπίπο Γοππη] εσε, Ἀπᾶ {πεη {μοι νγ]55εο ο1θαΣ]7 ο ομβῦ οι ἴπθ ποῦθ 

ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ.ἀδελφοῦ.σου. 
ου{ οἳ ἐπθ ετθ ο {ην Ὠτούμογ., 

ϐ Μἠ δῶτε τὸ 
αἶτο ποῦ Όπαι νυΏῖοἃ [15] Πο] Ἅἴοίποθ ἆἄοΡ5; 

αργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων Ἴποτε ῄκατα- : χ , μη 

ΙΟΣ ουβδΏ 

Ἄρεατ]ς 1γοατ Ῥείοχθ ἶηθ βσν{1θ, 1 Ἅἴπογ 5ποι]ᾶ 

πατήσωσινὶ αὐτοὺς ἐν τοῖς.ποσὶν.αὐτῶν, καὶ στραφέντες 
ἵταχωρ]θ προπ Ἅ{πεπα ιο] ὠιθῖτ 1998, Απᾶ ἅἈατίαρ ἑαχτηθά 
ε -” 

ῥήξωσιν ὑμᾶς. 
ΤΠαεγ τεηπᾶ τοι, 

7 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ἡὑμῖν' ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε' 
Ασίς, Ἀπᾶ 15 «Ώμ]] Ὀο ρῖνυπ ἴοτοι: εθοῖς, Βηπᾶ το ϱΠα]] Άπᾶ: 

΄ ” - ” 9 ο.” 

ερούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 8 πᾶς.γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, 
Κποοξ, απᾶ 15 εΏα]] Ὀρ οβεπεᾷ οσοι. Έογ6γπετ7οπθ ἴλαῦ είς ΧΘΟΘΙΥΕΒ, 

Δ ε » , -” 

καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι Χάνοιγήσεται.' 
Άπά ορ (Παῦ θε] Άπας, απᾶ {ο Ἠ]πα ἐμαῦ Ίπος]Β 15 βΠα]1 Ὀ6 οροπρᾶ. 

8 ἐπιζητοῦσιν ΙΠΤΤΑ. 

ελα]. 

ΦιΠιοϊθωῦ Το 119. 

ἅγιον τοῖς κυσίν' μηδὲ βάλητε τοὺς. 

18 

18, απᾶ {ο «Ώιοττον 18 
ολα χο ἴπο ονο, βεε1ὲ 
6 ποῦ ΙΟ ΏὨιοτθ 
οἰοίμεγοι, Ο γο οἳ Η{- 
τ]9 Μαι 2 81 ΤεγθέοΥθ 
να] πο ἰπουιρηϊ, μαγ- 
1Ωπρ, ἨΠαὺ επα]] να 
εκ 2 ος, ποὺ εἴνα]] τυθ 
ἀτί]ς 2ος, Ἠπενεσν Το 

ο] βα]] ν;ο Ῥο ο]οί]οά } 
92 (Έος αξἰοεί α]] ἴμθβθῬ 
1Πίπσβ ἄο {πο ἄεπΏ]]ιες 
εεε]ς:) {ον τουσ Ἠθα- 

:νεη]Ψ Εαΐπετ κηοπεῦα 
χλαῦ γο Ὠπτο πουᾶ 
οἱ αἰ] {πθβο ΓΠἱΠββ. 
35 Βαΐἡ ϱθε]ς 7ο Πτεί ἴ]ο 
Ἱἠπρᾶοπα οἳ ἀοᾶ, απά 
Ὠὶς χἰρἸίθοιβπεβα; πηᾶά 
ϱ]] ἴποεο {πίπσς β]α]1 
'ῶθ εἀᾶρα υπῖο 7Ο. 
94 Τπχκο 1ΤΠΕΓΘΕΟΙΘ Ἡο 
ἀποιρΏῦ Σοχ 1Πθ ὨΙος- 
χο: ἜΟΣ ἴ]λο ΠΙΟΣΙΟΤΥ 
ΒΠΑ]Ι] ἑα]εο ὑπουσηῦ ἔος 
ἴπο ὑπίηπσε οἳἑ Ι0ςε]ξ, 
Βιβοϊθηί υπ{ο ἴπο ἆαγ 
{5 ἰηθ ετ1] ἴΠετθοξΕ. 

ΤΙ. σιᾶρε πο, δε 
πθ ὮῬθ πού Ἰμάρεά, 
9 Ἐου νητΏ πα ῦ {αάρ- 
ηιεπῖ Τε ]ιιάμε, Υθ 511] 
Ῥο Ἱαάρεά: απάἀ Πτα 
σγπδῦ ΠΙΕΑΕΘΙΤΘΥΘ πιοῖθ, 
1{ ϱπια]] Ὦ6 παθαβιιτεᾶ {ο 
οι αββΊη. ὃ Απιὰ τν 
Ἱο]άεςεῦ ποια Ἅ1Τπθ 

πποῖο ἴλαῦ 15 ἵπ ἵπγ 
Ῥτοίλοτ)ς 979, Ῥαῦ σοη- 
βἱάεχεβῦ ποῦ ἴπθ Ῥεαπα 
δμαῦ 15 ἵπ ἐμίπο ὅνπαι 
ο 4 ΟΣ ου πσὶ]ς 
ποια βΑ7 ὕο ΤΗΣ Ότο- 
ΊἨςχ, Τιδῦ πε ρα]] οιι” 
919 πηοίθ οι οΕ {πο 
ἑσο; απᾶ, Ῥεπο]ά, 
Ῥεαβτα {5 1π ἴΠϊπο ΟΠΏ 
εγε7 ὃ Τποι Ὠγροοσίζθ, 
Ἠταῦ οβρῦ. ουῦ 119 Ῥεαπι 
ουῦ οἳ {πῖπε οπῦ ε76/ 
ΕΒπᾶ Ίποεητ «εαα]ὸ ἴποι 
5θθ ο]1θβτ]γ ἴο οδεῦ οι 
{1ο ταοῖθ ουῦ οἳ ΤΒΥ 
Ὀτοίπετ)5 επο. 

θ1τοποί ἴπαί πἩ]οὮ 
16 ο] ιΏωζο 119 ἄορβ, 
ηε]ίπες ομδύ γο τοις 
Ῥεατ]5 Ῥοεΐοτο: β/πθ, 
19βῦ {πογ ἔτηταρ]ο ποια 
πλάετ (Πεῖτ 1996, αιιά 
ατα ασβ]η θηᾷ τοπᾶ 
γοι. πα 

7 Αρὶς, απᾶ Τζ επα]] Ὦθ 
Ρῖτεη τοι; 5θοξ, απᾶ 
πο επα]] Επά; Χπου]ς 
βπᾶ 10 5Ώβ]] ὃε οροπεά 
ππῖο τοι: '8 Σο ΘΥεΣΥ 
ὀπο ἰλπῦ αβκοείΏ χοοεῖτ- 
εἵπ; απᾶ ο ὑλαῦ εεεκ- 
εἵΏ Ἀπάεία; απᾶ Το 
Ἠΐτα ἐπβῦ Ἰςεποο]εεί]ι 15 
ΒΏΑΙ1 Ῥο ορεπεά. 9 Οσ 

ο τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν βασιλειαν 1. ; -- τοῦ θεοῦ (γεαᾶᾷ 195 ἱρηῦ- 
εοιι5ηΘ6ΒΡΒ) ΓτΓα] Ρ µεριμνήσετε Ε. ἃ-- τὰ (οπιΐ πε [111πςσ8] ο{) τττια/. ταὐτῆς Α. "µετρηθή- 
σεται 6 5ἱια]] Ὃς πιθοωδιιιθᾶ αΠΤΤΙΑΝ. ᾖἵ ἐκουιῦ ο  ὦττ". ν ἐκ τοῦ ὀφθαλμού σου τὴν δοκοὀν 
ΠμτιΑ, ' καταπατήσουσιν ἴἨεγ θἱια]] θηιρίθ αρομ ἹἩπατΑ. ἆαἀνοίγεται 18 ἶν ορεμοὰ µας, 



16 
αδέ ΤΙΑΏ ἵβ ἔπεγο οὗ 
γοι, Ἠχιοιπ Ἰξ 8 ϱον 
βδθ]ς Ὀγοαᾶ, πνἰ]] πε ρίτο 
Ἠίτα η βέοπθὀ 10 Ος 1 
Ἡθ αθἷς α Η51, σνϊ]] Ἡθ 

ἴγοθ Ἠίπι α 5οΓρεΏ{ 2 
1 ΙΕ το ἴπεα, Ῥεῖηᾳ 

οσ1], Κποῖν Που; {ο ρῖτο 
Εουᾷ βἰ{ί5β ππίο γοατ 
οπ]]άτεω, Ἡον ἨςοΠ 
τηΟΓΟΡΏΦΙ]γοιςσ Επίπετ 
νι ΠΙΟἩ ἵν 1 Ἠσθβγει ρίγο 
ρυοᾷ Όμϊπσυ {ο ἴπεπα 
Όλα ῦ θο]ς Ὠίτω 2 

ἐ 
12 ὍΤπεγθίοτο αἱ] 

Επίπρε π]αῖβοεγύογ Υθ 
σιοσ]ά ἐπαῖ 116τι 5ο] 
4ο ἴο τοι, ἆο 79 6ετεη 
βο Το Ίποιτω: {ου Ππῖ8 
18 ἴΠ9 Ίαπ αιιᾶ ἔλθ Ῥχο- 
φΙΠθίς. 

13 Ἐπίος το ἵη αἲ 
{πο βἰτιῖὸ Ρᾳτΐτθ: ΤοΣΓ 
νγ]ᾷο ἴ5 ἴηο ραΐε, πιᾶ 
Ῥτοπά ἓς ἴπο τναγ, ΌΏπῦ 
1εαάείτ {ο ἀεείταςβίομ, 
ΑΠά ΙΩΛΠΥΣ Ίποετο ο 
σ/πῖοη ο 1η ἴπετεαῦ: 
14 Ῥεσβ]ιδο ετα]ῇ 5 πο 
Ρπΐς, απᾶ ΠΑΙΤΟΤΥ ἴ5 της 
πιαγ, πΠ]οἩ Ιεβάείπ πἩπ- 
{ο Ἰΐο, απᾶ {επ ἴπετθ 
νο {μαῖ Απᾶ 1δ, 

15 Βεπατε οἳ 4159 
ῬτορΠεῖς, τυλῖοὰ σοιθ 
ἴογοια 1π 5πεερ’ς ο1οξ]ι- 
Ίπς, Ὀιῦ Ἱωτνατά]ν ἴπεγ 
Ώἵ6 ΤΑΥΟΠΙΩΡ Ὑο]τεξ. 
16 Ύο ϱ]α]] ἘπΌν ὕπετα 
Ὁγ {είν τα. Ῥο 
ΙΠΕΠ Ραΐπετ ΡΤΓΑΡΘΒ οΕ 
1ΠΟΥΠ5, ος Άρ5 ο 
τηϊνέ]ος2 17 Ἐνεπ 5ο 
ετοτζ ροοᾶ στεε Ὀτίηρ- 
εἰἴλ Σοτίμ σοοᾶ Σταῖς; 
Ῥαῦς α οοτταρί ἴτες 
Ὀτϊπρείη {οτί οτι] 
Στυῖς. 18 Α ροοᾶ Ίτεε 
οππηοῦ Ῥτίις {οσ{Ἡ ετ]] 
Σταϊς͵ πεϊἔποτ σαἸι8 6ΟΓ- 
χαρῦ ἴχεο Ὀτίωηρ Τοτίπ 
Ροοά Ετιῖς. 19 Ἐτετγ 
ἐτθο {ηαῦ Ὀχ]ηρείη ποῦ 
Σογτίῃ ροσᾶ ἀταῖς ΙΒ 
ενω ἄονπ, ππᾶ ομ8ῦ 
1π{ο {ηθ Ώτο. 20 Ίπετε- 
ᾷοτο Ὦγ ἰλοῖγ Τταϊ(β γε 
5Ώς]] Κηου ἴπεσα, 

21 Νοῦ ετεχγ οπο 
ἰπαῦ εαϊαπ απίο τας, 
1,οτᾶ, Γ,οτᾶ, «Ώα]1 επίες 
1πίο Τῃοθ .ΚΙπρᾷοπα ο 
ἩΏθβτεπ; Ῥυΐ Ἠε ἰπαῦ 
ἀοθίὮ {πο ν]] οἳ ταγ 

7 -- ἐστιν τητ ΓΑ]. 

{6 Ῥ8οἵοίΒ, Ἑν {πείτ Εταϊτβ 

Δ1ΑΤΘΑΙΟΣ. τῃ 

9 ἡ τίς 7ὲστιν' ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν Σἐὰνλ "αἰτήσφὶ ὁ υἱὸς 
ΟΥ νηρί "19ο “ὋὉξ ἔτοι 1ηχρτ ππο ἆ ᾖὁδεποι]ά «μας ου 

αὐτοῦ ἄρτον, μὴλίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 10 Ὀκαὶ ἐὰν ἰχθὺν 
1ηΐ9 Ὀτερᾶ, Α ΒίοΟΏ6 τυ]]]ηπερίτο ἍἈἨΠϊπι2 Επᾶά {4 8 Ππ]ι 

Φ  ιϕ ιά ” ” ι) -” « - Ν 

ο μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 11 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ 
Ἠερλοι]άπε], κα βεγρεπί π]]]1Ππερίνο Ἠίπα 2 14 {πετεξοτθ τε, Ἀεν!] 

ὄντες οἴδατε δόµατα ἀγαθὰ διδόναιτοῖς.τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ 
1ρεῖΏςβ, ἆπου (πον] “ΕΙξίβ αποοᾶ το ρϊῖτθ νο γοαςχ οἹή]άτεια, Ἠοῦν πιο 

-” ε 8 ε - « - ” ’ 4 

μᾶλλον ὁ.πατὴρ.ὑμῶν ὁ ἔν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ 
ΏΙΟΓΘ γσουχ Ἐαίπες ὙπΠο[Ις] τπτ τἴπθ Ἠθατειπβ ῄγ]] ρἰτθ ροοά {λίπσα 

τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν; 
το ἴπειν {πα βδις ἨΏΐπα 2 

12 Πάντα οὖν Όσα. ἂνί θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ 
ΑΊΙ {πηρε «πετοξοτθ πΠαίετες γεάεδίτο ἐπαῦ Ἅκμοια]ὰ 34ο “ιοΐγοι 

” ῃ « . - - τ , ΄ 5 
ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς' οὗτος.γάρ ἐστιν ὁ 

1116, ο 4ἄἶξο το χο {ο ἔπετο: {ος Π]8 18 {Τ1θ 
’ λα -” 

γόμος καὶ οἱ προφῆται. 
1ανν αλά ἴπθ τῬτορ]εῖς. 

19 φΕἰσέλθετε" διὰ τῆς στενῆς πύλης" ὅτι πλατεῖα εἡ πύλη 
Ἑπίετ ἵπ {ἑμτοιρ]Ἁ 1Πθ ἨβΙΤΟΥ ῥδ4ΐθ; «105 πῃάθ Ὥᾖἴπο ρσ.ιΐθ 

καὶ εὐρύχωρος ἡ ὑδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ 
βπᾶ Ῥτουὰ ἴπθ παν παν 1ειιάς το ἀοξίγιοίίοῃ, απά 

πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι αὐτῆς' 14 ὅτι! στεν) 5ὴ 
ΤΙΒ1Υ 818 {εν τΥπο᾿ επίοσ επτοιβα ᾖἹ: Σ0Ο5Γ ΤΒΙΤΟΝΥ ἴηθ 

"| Δ θλ [ή « ὑὸ ὰ ε , . ΔΝ / ι 

πυλη" και τεθλιμμµενη 1) ὀδὸς 1) απἀάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ 
Εαΐθ Αηᾶ  ϱἰταἰίεηθά {πο τναγ ἴπαῦ 1εαᾷβ το 148, απἀ 

ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. ᾿ 
1087 8τε ἴ]ον π/πο Ἀπᾶ 1τ. 

16 Προσέχετε.' δὲϊ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται 
Ῥαῦ Ῥεύγατθ οἳἑ ἍΊΤπο {159 Ῥτορβείβ, πἩο οοπηθ 

« ” / » / 

πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων, ἔσωθεν. δὲ εἰσιν λύκοι ἅρ- 
το τοι {η µταἰποηῦ οἱ 5ΠεεΡ, Ῥαΐ ση Πῖπ 9ο ἈἜνοἷτες ἵγα- 

παγες. 16 ἀπὸ τῶν.καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς' µήτι 
γε 5Πα]] Κποτγ ΤΠετη. 

συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν Ἱσταφυλὴν Ἱ ἢ ἀπὸ τριβόλων σῖκα; 
ο Όπεν ϱβίἩθν έτοπι 1ΠοΓΠβ α ὈμποἩϱΕΡΤΑΡΟΡ, Ος ἔτχοπι {Πἱ5:1968 Πρς2 

17 οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ' τὺ δὲ 
5ο ϱοτετγ 3ιχοε ασοοά α{τυ1τΒ 3ροοᾶ υτούπσε», Ὀπί τπθ 

σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιε. 168 οὐ.δύναται 
οοτταρέ ττερ ΣΕτα1{8 1ραά Ῥτοᾶπςεβ. “σαππος 

’ μ 3 4 4 -. ΙΙ ᾿ μη .. 

δενδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ἱποιεῖν,' οὐδὲ δένδρον σα- 
1 3ἴχερ "ροοᾶ δετυῖζβ Σον] Ῥχοᾶἁοθ,  Ἡπος πα ίτε |'ΟΟΓ. 

πρὸν καρποὺς καλοὺς ἠποιεῖν.ὶ 19 πᾶνὰ δενδρον μὴ πυιοῦν 
ταρῦ δετατίς “ροοά Ῥτοάιςρ, Έτειγ ίτες ποῦ })ΓΟΚΙΙΟΙΠΡ 

ὀν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλ ο) Ιἄραγεὶ καρπον καλον εκκοθτεται και εις πυρ βά εται. αραγε 

3εταῖς 1ροοᾷ  ᾖδοιῦ ἆουινπ αμᾶ Ἰπίο Άτα 16 οβεῦ, 1Ποη εαΓ6ΙΧ 

παπὺὸϊ τῶν καρπῶν. αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. 
υλ Μηοῖτ ἐτμ]ῖς γο επα]] Κπονν [λε τν Ἡ 

- ο. τ / ΄ 

21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων µοι, Κυριε, κύριε, εἰσελεύσεται είς 
Νοῦ ΘΥΕΙΓΥΣ οπθ ΠΟ ΣΞΑΥ8Β Τοπ, Ἰμοχᾶ, 1οτᾷ, 5α]ἱ οΏιετ ἍᾖΊμτο 

μ / -” 7 - 5 ” . ε .. μ Μ - 

τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν' ἀλλ ὁ ποιῶν τὺ θέλημα τοῦ 
τπο χΚἰπρᾶοτα οἱ ἴἩθ ὨἨθανοπ5, Ὀιμῦ Ἡρθ ἩΠο ἄοο {ἴπο πΙ] 

Σ.- ἐὰν ΙΤΤΤΑ. 3 αἰτήσει 5Ώα]] αβὶς 1 ΤΊτΑ. Ὁ ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει Οἵ 
Ὥ]5ο ὃ ββΏ 5Ώα|] αδὶς χΤΤ)Α, 9 ἐὰντ. ἃ εἰσέλθατε ΙΤΤΤΑ. ε--- ἢ πύλη Ἡ[τ]. {τί Ώονν αττ. 
ςΓὴ πύλη 1τ. 
Κ-- Γοῦν] πουν 1. 

ἃ--- δὲ Ῥαέ τι [ατα]. 
1 ἄρα γε ττΑ. Ἡ εκ1, 

| σταφυλὰς ΡΤΑΡΕΒ 1ΤτιΑ. { ἐνεγκειν Ώ8αὰΥ 3. 

| 



ιά. 

ΜΠΑΤΤΗΕ Υ. 
] - 9 α 3 

ἐν Ἀ ὀὐρανοῖς. 393 πολλοὶ ἐροῦσίν µοι ἐν 
Μαπγ ν]] ΒΑΥ {ο1πθ 1Ἠπ 

τή στη. 
πατρύυ.µου τοῦ 
οἳ 1η Ἠαίμες ἍῄΤΥΠο [15] 1 [18] ἨεπΥομς. 

/ μα , - -” 4 ορ 

ἐκείνῃ τῷ ἡμέρᾳ, Κύριε, κύριε, οὗ τῷ-σῷ ὀνόματι "προεφη”- 
τας ος ἄλγ, Τιονᾶ, 1οτᾶ, ὁποι ἱπτουβὴ Ότι ΄ΠΑΠΏΙΘ 4ἱᾶ “ντο 

” -” ΄ 8 

τεύσαμεν,ὶ καὶ τῷ.σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ 
3ΡΥΟΡΠΘΡΣ, απᾶ {πτοιρῃ πσ ΏΒΏΙΘ ἀθιιοΏβ οαςῦ ου, βπᾶ 

 σῷ ὀνό δυνάμ «πολλὰς ἐποιήσαμεν; 929 καὶ τῷ.σῷ ὀνόματι υνάμεις :πολλας ἐποιησαμεν; 
ἔπτοιρί ἐπ  παπιο οσ]5 5ο ΄Ῥοπες ΠΙΑΠΥ ΡΕΓΕΟΥΠΙ Απά 

ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς' ἀποχωρεῖτε τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς, 
Νετετ ΚποπΙ γοι: ἀσρατῖ Τθ Ίμει σ]] 1 οοπ{θ5ς Το ἴπεπι, 

ἀπ᾿ ἐμοῦ, οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 
Έτοπι π1θ, ΤΟ π/οτ]ς 1ΑΤ/1ΕΡΞΠΕΞΒ., 

-” ” 

24 Τᾶς οὖν ὅστις ἀκούει µου τοὺς λόγους Στούτους,! 
Ένοιγ οπο ΤΤΙΘΓΘΕΟΓΘ ἨἨοξδοογος Ὠοαχς πι Ἀγγοτᾷβ 11μο59, 

-” ΄ Δ Δ . ” 

καὶ ποιεῖ αὐτούς, Ἱὑμοιώσω αὐτὸν! ἀνδρὶ φρονίμφ, ὕστις ᾠκοδό- 
ππᾶ ἆοο πετ, 1 ην] κει Πω ος πιαα ᾿Ῥταάςηῦ, ΥΠΟ Ῥυ]0 

’ -” 3 , ’ 

µήσεν "τὴν. οἰκίαν.αὐτοῦ! ἐπὶ τὴν πέτραν' 325 καὶ κατέβη ἡᾗ 
Π]5 Ποιβθ ́  προα ἴπθ τους: Βλιά οπ1πθ ἄοππ ἴλθ 

βροχὴ καὶ "ἠλθονὶ οἳ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ 
τα, ἈΑπᾶ /’ 6ϱΑΠΙΘ ᾖ1πθ ΒΙΤΕΜΠ5, Απᾶ τ]εν; πο πτσ]πᾶς, 9η 

ἐπροσέπεσον! τῇ.οἰκίᾳ.ἐκείνῄ, καὶ οὐκ.ἔπεσεν' τεθεμελίωτο.γὰρ 
1611 πἹροΏ {μα πουςο, ἈΑπᾶ Ἱΐ 2ο]Ι πο; 2οχ 105 παά Ῥεεη Έουπᾶεά 

ἐπὶ τὴν πέτραν. 36 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους 
προητ ἴπθ ΣΟΟΚ. απᾶ 6Τ6Ι7ΥΟΠΘ πἹο Ίεα "Πγ ὄτγοτᾶς 

τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, 
11Ἠθϐ6 απᾶ ἆἄοος ποῖ ο πει,  Ἡεσςλα]] ο Ιἴξεπρά {ος απ Τοο[δῃ, 

ϱ/ ” , τ ] Φὴ8 2 ᾖ] 8 8 2 9 Δ ὅστις ᾠκοδύμησεν Ἱτὴν.οἰκίαν.αὐτοῦ! ἐπὶ τὴν ἆμμον' 27 καὶ 
πνηο τπ]ε Πἶ5 Ἡοιβο αροΏ ἴπο οεππᾶ: απᾶ 

, ς 4 κ. τ ε 8 8 ” « 

κατεβη -ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἳ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ 
οπ]]ς Πο η ἴπθ ταῖἩ, Απᾶ ΟΑΠΙΟ πο ΔβΙΓΕΑΙΩΒ, απᾶ ᾽ ΌυΙεν ἴπο 

:ἄνεμοι, καὶ προσέκοψαν τῇ-οἰκίᾳ.ἐκείνῄ, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἦν 
νά, απ Ῥοεβῦ Ἡ1ροπ τπαῦ Ἀομςε, απά 116, αιά γναΡ 

ἡ πτῶσις αυτῆς µεγάλη. 
1:µο ὍβΙ ὅὃοε ρετεαῦ, 

28 Καὶ ἐγένετο ὅτε “συνετέλεσεγ! ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους 
Απάᾶ Ἱ{οππιοίογραξβς πηρα "Παᾶ "Βαϊρηοᾶ 1)ε5ας δτνοσᾶς 

τούτους ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῷ.διδαχῇ.αὐτοῦ. 99 ἦν 
3.18βε ἈβζοΏἰςηΏεᾶ πετ ἴπο οτονάς αἲ Πῖ5 ΜεκεΠΏΙπς: "ο 3νγαβ 

γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ 
1ος τεαοΠπῖας {πθην 5 αυίλοτίψ ᾿ΠΑΥΙΠΕ, απᾶ τποῦ α5 ἴπθ 

γραμματεῖς». 
6ΟΤΊΤοΡ. 

. ” - ων 2 ς - 

87 Κάαταβάντι. δὲ αὐτῷὶ ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἠκολούθησαν αὐτῷ 
Απά γ/πεπ "κά ςοπηθ 4οπη 'Ἡθ Ἅἆτοτα ἴπε Ἱποιηἰαϊπ, 5Εο]]ουγθᾶ «Ῥῖτα 

ὄχλοι πολλοί: 3 καὶ ἰδού, λεπρὸς "ἐλθωνὶ προσεκύνει αὐτῷ, 
Ἀοτοντᾶς ρτεαῦ. Απάᾶ Ῥελο]ᾶ, 8 Ίθερες Ἠατίπςδ «ος ἀἄῑᾶ ποπιβσο {ο Πτι, 

λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί µε καθαρίσαι. ὃ Καὶ 
βασίΏᾳ, 1οτᾶ, 1 ἍΊἴποι πι] ἴποα αγ’ βΌἱθ Π1θ ᾖ{Το οἸεδηςθ, . Απᾶ 

ἐκτείνας τὴν.χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ "ὁ Ἰησοῦςῇ λέγων, 
Ἠανίηρ ειχοἰςΏοᾶ οαξ {ΓΠἱβ] Παπᾶ πουοποά Πίτα 1Τεςα5, 5αγίπς, 

Θέλω. καθαρίσθητι. Καὶ εὐθέως Ὀἐκαθαρίσθη! αὐτοῦ ἡ λέπρα. 
1 ση], Όο ἴΊοα οἸθαπβθᾶ, Απ Ἱπιπιθή]αίαεΙγ σας «]αβτςεί Ὠϊ5 Ἱερτο τ. 

17 
Ἐκίμπος υΠῖοα ἵ ἵαπ 
ἨΠοπνοπ. 22 ΜιπΥγ πλ] 
ΡΑΥ ο 1Π9 νὰ ΌΠαί ἆαγ, 
1ιοτᾶ, Τιοτᾶ, Ἰ9νο να 
ποῦ Ῥζορ]ο-ἰοᾷ ἴω {]ιγ 
πππαθῦ απᾶ ἵᾳπ ΤἨπν 
ΏΛΙΩΘ Ἠβνο ομ5ῦ ουῦ 
ἀενῖ]ς2 απᾶ ἵπ ἴπν 
ΏΛΙΠΟ ἄοπο ΠΙΛΙΥ ποἩ- 
ἀοετέα] ποτκςῦ 25 Απά 
Ίπεη 11 1 Ῥτοίοδς α1ι- 
{ο ἴπεπα, Ι Ώοτεγ Χπονν 
τοι: ἄερατῦ ἔτοπα ππο, 
το ἐλαί πτοσ]ς μία α{έγ./ 

24 Τηεγόξοχθ ἹΥ]οΚο- 
6υεν Πεατοίᾗ {πθυς 58σ- 
1959 οἳἑ πηπθ, απᾶ 
ἀοθείαμ ἆπεπα, Ι νι] 
Ίϊκοα Ἠϊπι απίο πα Ὑἱ.θ 
ΙΩΛΏ, γΠη]οςἃ Ῥα]{ Ὠϊ8Β 
Ἠομδο Ἡπροηπ α τουκ: 
20 Απᾶ ἰπεταῖπ ἄο-σσ- 

.ἀθ6ᾶ, απᾶ Ίἴπο ΕΠουοᾶς 
οςπαθ, απᾶ πο νι ιᾶς 
Ὄ]ενι, απᾶ Ῥοπῦ ἀροηῦ 
τπαῦ ποιςδο; απά Τέ Το]] 
χοῦ: Σοσ 15 ν/.5 {οι εᾷ 
προη α τοςυ]χ. 6 Απά 
ετο”γ οπο ἴπαῦ Ἰθαγοῖῦ]ι 
ἴπερο βαγίτΏρς οἳ 1ηίπο, 
Απᾶ ἀοεία ἴπεπι τοῦ, 
5ΏΑ]] Ὄε Ἰκεποᾶ απίο 
5 {οο]ςδΏ τπαΏὮ, ΝΠἶο]ι 
τι] Ἠῖςδ Ποιβο προηπ 
1ο βαηά: 27 αηπᾶὰ ἴπο 
χΑΙπ ἀεξοθηᾶςᾶ, απᾶ 
ἴπο Ώοοᾶβ οϱ,ππθ, Απᾶ 
πο ν]ηάςβ ὍΌ]ονν, απἆ 
Ῥεαῦ ἀρομ ἐπαῦ ἸοἼι»θ; 
απᾶ Τζ {6]]: πι ρτοςῦ 
τ/ᾶ5 1ο {411 οἳ 15, 

28 Απάᾶ 165 ϱΑΙΠΟΘ {ο 
Ρ455, ἩΏΘΙ ὧθεδας Ὠπά 
επάεᾶ (πες 5αγΊηᾳς, 

’1ηΏ9 Ῥθορ]ε Ἠ6τε αδίοι- 
Ἰδμοά αἲ Ἠϊ5 ἀοοΐσῖμο: 
29 {ος Το ἱαιρ]1ί {ποια 
85 οπο Ἠαπτίης αι- 
Τποτ]1ζγ, απά ποῦ 858 ἴπο 
5ΟΣΓ1Ώ68. 

ΙΙΙ. Ίπιεη Ἶε τας 
ο0π1ο ἆοππι ΣΤΟΠ ἴπε 
πιουη{αΙη, ρτοςῦ τιιι]- 
φαμαᾶος {ο]]1ονγεᾶ Ὠϊπι. 
2 Απᾶ, Ῥεπο]ᾶ, ἴπεταε 
«9ΛΙά9 α΄Ἱορογ ατπᾶ ΤΥΟΓ- 
ςΠἩϊρρεᾶ Ἠϊπα, »δαγῖΏα, 
Τιοτα, 1Ε{ποι στ] {ποσα 
οςηξῦ Τηλ]θ Τηθ ϱἸθαῃ. 
ὃ Απᾶ σεέας Ρρυ{ Τοτίχ) 
λὲς Ἠαπᾶ, απά θοπλοᾶ | 
Ἠΐπα, δαγῖης, 1 1]; ο 
νποι οἶθαῃ. Αιιᾶ Ίτη- 
Ὡηιρᾶἱβύε]ψ Ἠϊ5 Ἱεργοςγ 
σνας ο]οιηπδεᾶ, 4 Απά 

.. {- τοῖς ἴηθ 1ΤΤγΑ. ο ἐπροφητεύσαμεν Ἱττ'Α. 5 [τούτους] Ιττ. ἃ ὁμοιωθήσεται ὢθ 5Ώα11 υὸ 
Ἠλεηεὰ Ἱπτε. Σ αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ΙΤΊτΑ. 5 ἦλθαν Ἱτ. 
έπεσαν πττα. ᾗἵ αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ΙΤΊΤΑ. 3 ἐτέλεσεν 1ΤΊτΑ. 
Ίπττα; -- καὶ οἱ Φαρισαῖοι ΔΏά ἴΏθ ῬΠατίδεες 1. 
αὐτοῦ Ἡτ. «προσελθὼν Ὠδνίπρ «ΟΠ {ο [Πο] εττταΥ’. 
ατα. Ὁὃ ἐκαθερίσθη 1. 

ἕπροσέπαισαν 5Υιοὶς ΑραΙΠδί1,; προσ- 
α-- αὐτῶν (γεαά ἴπε]χ 5οχἱὈοΒ) 

} καὶ καταβάντος αὐτοῦ 1; καταβάντος δὲ 
ν-- ὁ ]ησοῦς (γεαά Ὦθ {ρισπεά) 

ο 



18 
Ίοδτικ σαἱ(ὮἩ ππίο Ἠΐπη, 
Ὀθςα ἴ]ιοιι ζο]] πο τα; 
Ότπνὸ ο Όἱψσ τνην, 51ου 
ἰΏτκο]ξ {ο τηε ρτίο»8, 
αΏ'] οὔ6χ {πο ρ]Εῦ ἐπαῦ 
Ἀϊοβος οοπιπιιπ ο, ον 
α ὑοςθϊπιοηπΥ αλ{ο {Ώοπῃ, 

Ὁ Απᾶ Ὅλ]ῆαπ ὦοβιβ 
18. οπἱοτεᾷ Ἰπίο Ὁπ- 
ΡοτπατΙη, ΤἨεγε οππιο 
ππίο Ἠϊπι α οσπίιτΊοὮ, 
Ῥοσσοσ]ίτς Ὠϊπα, 6 αιιά 
ααγίας, Το, ασ 5ο- 
νατῦ ΙοῦἩ πῦ Ώοπαο βἷο]ς 
ο{ {Πε ρα]ςγ,ρτίοτος]σ 
Φου μοη{εᾶ, 7Απᾶ ζ6βις 
πα απο Ἠϊτω, Ι σ]] 
6ΟΠΊοΟ απᾶ ὨθΒβ] ἩἨϊτι. 
8 Τηο οοπΊατίοηῃη απ- 
Βινοθᾶ απᾶ «αϊᾶ, Τιοτᾶ, 
1 απι ποῦ πγοτίμσ {παῦ 
ἴποα αΠοια]ᾶσςῦ οστιε 
τος ΠΙΨ τοοῖ: Ῥας 
ερθα]ς ΤΠο πτοτᾶ οἩ]γ, 
αι παγ 5εγναπῦ «Ώκ]] 
Ῥο Ἠορ]οᾶ. 9 Ἐον 1 απη 
ΤΑ Πηᾷ6Γ ααἰΠποσ]{γ, 
Ἠανῖπρ βο]άϊεγβ απάεσ 
Ἠπο: παιᾶ 1 5αγ Το 1Πῖ5 
πιι, ἄο, απιᾶ Ἡε ροείῃ; 
πιὰ {ο απούΠπος, 6οπιο, 
απᾶ ορ οοτπθίῃ: απᾶ 
ἴίο τισ 5ογταηῦ, 
ίΠΙ8, απᾶ Ὦο ἀοεῦΏὮ 1ἷ. 
10 ΊΎπεπ αἆθδις Ἠεατᾶ 
τὲ, Ὡς πιβτγε]]θᾶ, απᾶ 
ϱα1ᾷ ἴο ἴπεπι ωαῦ {ο]- 
1ονεᾶ, Ὑεπ]ν Ι εαν 
ππζο τοι, 1 Ἠατο ποῦ 
Σοηπᾶ 5ο ρτοαῦ Τα]ίΗ, 
πο, ποῦ Ἰπ Ἰδταε]. 
1] Απάᾶ Τ 5αγ ππίογτοα, 
ΤΠαῖ ΤΙΛΏΥ 5Ώ8]] οοπ1θ 
4ΤΟΙΠ Πο ομδί απιᾶ υνεβῦ, 
αι θΠα]1] 51ῦ ἄονστι συ 
ΑἈγαηαπα, απᾶ Ίρηπο, 
βΠᾷ ὁαςοῦ, 1η {πε Έϊπρ- 
ἆοπι οἳ Ἡσαγει. 12 Βια0 
ἴπο οπϊ]άτει οξ τἴπο 
κἰπρᾶοπι 5Πα]] Ὦο οα5ῦ 
ους Ιπίο ουζες ἄατκ- 
Ὠοβς: ἴπετο 5πα]] ο 
πν.οερίπρ βπᾶ ρηα- Πῖπρ 
οἳ ἰοείῃ. 19 Απᾶ ζΣεσα8 
εαὶᾶ ππίο ἴπο οείι- 
ΥΙΟἨΠ, ο ΤἨγ γ/ΑΥ; αΏ 
Ἀ» ἴηπουι Πας Ῥε]οτεᾶ, 
«ο Ὀο 165 ἀοποτιπίοίπορ. 
Απᾶ Ἠϊ5 βεγταμῦ πας 
Ὠθα]θᾶ 1Π ἴπε 5θἱ1{δ8Ώ]θ. 
οι. 

14 Απᾶ ὙΨ]Ποαη ᾖο6τς 
Ὅας «ΟΠΠ Ἰηίο Ῥοεΐθυγ)ξ 
Ποιικα. Πο δα Πῖ5 1ν1{θ5 
ὨλοίμεΥ 1αἱᾷ, απᾶ 5ἷοκ 
οἳἑ α 46ἱ6Γ.. 16 Ατιᾶ Ὡς 

ε ἀλλὰ ΕΟτΊτιΑ. ἆ προσένεγκον 1 ΤτιαΥΓ, 5 Μωῦὺσῆς ΕΤΊΤΑΥΥ. { εἰσελθόντος 1ΤΤΤΑ. α αὐτῷ 
Ἡε αἩ; αὐτοῦ Ὦε ΠΊτΑ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. τΙΠ. 
ἆ Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς' ἑἀλλ᾽' ὕπαγε 

“ η; 4ηἩι 1 2 γ ᾽ Απᾶ "ρασς "Το 'Πῖπα {6β1β, Ψες Ἡποοπθ ᾖΊἴλποι Όεῖ]; τῬιέ ρο 

σεαυτὸν δεῖξον τῷ Ἱἱερεῖ, καὶ ἱπροσένεγκεῖ τὸ δῶρον ὃ προσ- 
{ηγεα]Ε Αποτπ; 3ο ἴποθ Ρτίεςῦ, αηᾶ ο εχ πο σὺ τοπίο ΄ 7ος- 

έταξεν «Μωσῆς,! εἰς µαρτύριον αὐτοῖς. 
ἀοτοᾶ “1Ἄ[οβο8 Σ0Σ Αα Ὀεεπιοηπσ {Το ἔμεπα, 

ὅ 'Εἰσελθόντι' δὲ ἔτῷ Ιησοῦ!ϊ εἰς ἙΚαπερναούμ,! προσῆλθεν 
Απᾶ "Πανίτιρ Ξεπιεγθᾶ 11σ80β 1πζο Οαρεγπα ια, Έραπαο. 

ς) ως / Ι λ ο. Φε 4 μ , ’ 

αὐτῳ ᾿εκατὀνταρχος" παρακαλ«ν αὐτὸν ϐ καὶ λέγων, Κύριε, 
5ο "Ἠϊΐπι Ἅ "οεηζπτίσπ, ῬοεεεεσΠπίης Πΐπα απᾶά εαγϊπς, τΤιτᾶ, 

ὁ παῖς µου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασα- 
ἩΙΥ εεττοπῦ 15 ]ςίά 1η 1ηο ποιςα ρατα]ψίῖο, . ΕτίογοτβΙγ Τοἵ- 

νιζόµενος. Ἰ Καὶ! λέγει αὐτῷ Ιὁ Ἰησοῦς,' Ἐγὼ ἐλθὼν θερα- 
ταρεη{οᾷ. Απᾶ Ἅ"βπσβ το “Πΐπα 1}ε5.ς, 1 ἩΠατίπσοοπο πτ]] 

πεύσω αὐτόν. 8 "Καἱ ἀποκριθεὶςί ὁ Ἰἑκατόνταρχος! ἔφη, Κύριε, 
πεβ]  Ἠἶπη, Απά ὁαπβνετίηπρ πο οθυζαγίοιὶ βαῖά, Τοτᾶ, 

ε) 

οὐκ.εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα µου ἡπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς' ἀλλὰ μόνον 
1 αΏι ποῦ Πποτίηγ ἴπαῦ ων λαπάθε᾽ χοοξ {μοι 5Ποιι]ά4εοῦ σοπ1ε, Ὀαῦ ' ου] 

εἰπὲ "λόγον,! καὶ ἰαθήσεται ὁ.παῖς.μου. 9 καὶ γὰρ π- ἄν- 
6ρθα]ς .Α Ῥοτᾶ, Απᾶ 5Πα]1Τελεα]οᾶ πας εεγτπηῦ. Έον α]κο 8 

θρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίανὸ,. ἔχων ὑπ) ἐμαυτὸν στρατιώτας' 
ο γε] ΔΏΙ Ἱπςος ααἰΠοτϊψ, Πανῖηπρ πηπᾷος ηιγςο]{ 5ο]ᾶϊθτς; 

᾿ , ’ ΄ Δ / . Ν ” πι . 

καὶ λεγω τούτῳ. Πορεύθητι, καὶ πορεύεται" καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, 
ΒΠᾶ 1 εαγ ἵο Όλμῖ»5 Γοπς], «ο, ππᾶ  ὨεροῬ8; Απᾶ Μο απούῦμασ, Όοπιε, 

ο λ 2 ο. Δ ζω / / -. ΔΝ ” 

καὶ ἔρχεται' καὶ τῷ .δούλῳ.µου, ἸΠοίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 
αηπᾶ Ἆθ οοπ1θ»; απᾶ Το ΠΙΥ Ὀοπάπιβη, Ῥο επ]ς, Απᾶ Ἡε ἆοες [11]. 

10 ᾿Ακούσας.δὲ ὁ ]ησοῦς ἐθαύμασεν, καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολου- 
Απά Αλανίηρ πεατᾶᾷ α)6.αἽ5 πγοπᾶετεᾶ, Ξπᾶ εαὶᾶ Το Πόε  {1ο]]ου- 

θοῦσιν», ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 'Ἰοὐδὲ ἓν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην 
Ἰπς, γετ]γ Ί1δαν ἴοσοι, Νοῦενεηυ ἵη Ίεταο] 5ο ϱγεβῦ 

/ Ι πγ 11 λέ δὲ ε ε/ λὰ | κ] εν λῶ 

πιστιν ευρο}. εγω-θοε Όμιγν, ΟΤΓι πο οι απο ανατολων 
4Α41Ώ Ίατο 1 {οαπᾶ. Ῥπυ1 αν ἴογοα, λαῦ της ἍΣΤΓοΠΙ εβςῦ 

Δ . ϱ/ κι / ο) ] 4 καὶ δυσμῶν ἤξουσιν, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ 
απᾶ υεςι 5Ώπ]]οοτ6, απᾶ 5Ώς]] τες]ΙποΓαἳ ὑπρ]ε] πο ΑὈταπαΙα απᾶ 

Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν' 19 οἱ δὲ υἱοὶ 
Ίδββο απἆ «ἆβεοῦ Ἱπ πο ἈΚἰπρᾶοτπι. οΕἶηο ἩΠοβτεηβ; τας {Ἡθ 50Π8 

” ’ τὸ . θή ΙΙ η μα ΄ ον ’ . . .) 

τῆς βασιλείας τἐκβληθήσονταιὶ εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον' ἐκεῖ 
οξ πο Ἐιπρᾶδπι "5Π8]] ο «αςδῦ οαῦ Ιπίο ἴἩο ἄιτ]κηθςβ πθ οπίετ: Ίποτο 

« 

ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 19 Καὶ εἶπεν 
βΠβ]171ο9 πο Ἱπεθρῖηπς «απᾶ {πθ ΡηΏβΘΗΠΙΠΡ οΕ {πε ᾖτΤεείῃ. Απά ἍὙππϊά 

ὁ Ἰήσοῦς τῷ Σἑκατοντάρχῳ,! Ὕπαγε, καὶ! ὡς ἐπίστευσας 
11εβι5 1ήἴοίπθ «. ορπζυτῖοΠ, . 6ο, απᾶά 8 ἴλοι Ώθςὲρε]]ετεᾶ 

/ κ 2 16 .. λες πει ] σπὸ : » ϱ 
γενηθήτω. σοι. Καὶ ἰάθη  ὃ παϊῖς Ἰαὐτοῦ εν' τῇ ὧὦρᾳ 

Ῥο 16 {ο 169. Απά πας Πεβ]εᾶ Πΐς εετταπῦ 1π Ύποις 

ἐκείνφ.' 
αμπαῦ. 3 

14 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδεν 
Απᾶ "Ἠατίπρ 5ο00π1θ 1Τεσας το ᾖἴπο Ώοιδθ οἱ Ῥεΐίο,  ἆων 

4 4 ῳ ω , 4 τὰ πα Ὦ [. π 
τὴν. πενθερὰν. αὐτοῦ βεβληµένην καὶ πυρέσδουσαν, 16 καὶ 

Πϊς ν1{6)5 ΠΙΟΥΠΕΣ 1α1ά βηᾶ 1Ώ Α 16ΥεΥ; απᾶ 

ο Καφαρναοὺμ ἹΤττΑ η. ᾖ ἑκατοντάρχης π. ᾖἆ --- καὶ ΠΤ[τνιΑ. 
)--- ὁ Τησοῦς (»εαᾷ Ὦθ 5458) ππ[πι].. ' ἀποκριθεὶς δὲ 1η. Ἡ λόγῳ ὮΥ α Ὑνοχᾶ ΟΠΤΙΤΑΝΥ. 
ο -- τασσόµενος Ῥ]ασθᾶα ν. Ρ - αὐτῷ Ἠϊτηχ 3 παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ 
φη{Ὦ πο 918 5ο ρτθαῦ Γἱ 5] 1η Τβγας] Ἱτια. τἐξελεύσονται 5Πα]] ϱο {ου π. 5 ἑκατοντάρχη 
απτπνασγ, ὃ--- καὶ ΗΤΓΊΤ]Α, ὅ--- αὐτοῦ (γεαᾷ ἴλπο 5εγνουΏ) 1στ.| α]. 
έοπλ ΌΏαί Ὠοιὶτ 1,, 

5 ἀπὸ τῆξ ὥρας ἐκείνης 



ΤΠΙ. ΜΑΤΤΗ Ε Ἱ. 

ἤψατο τῆς χειρὸς.αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός καὶ 
Π9 1οιισιθᾶ Ἡεγ Ὠαπᾶ, Διά ἍἸοέν μος ᾖπο "ετεσ αιᾶ 

ἠγέρθη καὶ διηκόνει Σαὐτοῖς.! 
βἶιθ 81036 Απᾶ παἰπὶσιετθά Το ἴΠθΙ, 

16᾿Οψίας.δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους 
Αά οτοπίωρ Ὠδίπρ 90Π1Θ8, Ἅ3ΊΠ6Υ ῬτουρΏπῦ ᾖΤολἩῖπι "ροβεεδδε "ΤΠ "ἀΕΙΙΟΙΒ 

πολλούς" καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγρ καὶ πάντας τοὺς 
ΤΓΙΛΠΣ, απᾶ Ὦς ομ»0 οαῦ ἴ]πθ ερἰτ]ζς Ὦσ Α ποτᾶ, απά 81 πο 

κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν' 17 ὅπως πληρωθῇ τὸ” 
11] ΦΥΘΓΘ ης Ἠθβ]εᾶ :. Φο ἴπαῦ πιαϊρΏῖ Ὄο {α]Πι]εὰ {πα νο] 

᾿ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Αὐτὸς τὰς 
ΙπΑΡ»ΡοΚθπ Ὁγ Ἐδαῖας 1Πθ ῬτορΏθῦ, ΞΑΥΙΠΡ, Ἠ λος] ἍᾖΊπε 

ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν, καὶ τὰς νόσους ἑβάστασεν. 
ἰπβτηιϊτῖος οξ 18 ἍΤοος, απᾶ ἴπο ἀἴδεββεβ Ῥου8. 

18 ᾿Ιδὼν.δὲ ὁ Ἰησοῦς Υπολλοὺς ὄχλουοὶ περὶ αὐτόν, ἐκέ- 
Απ Ἄποοίπς 1]εςας Ετεαῦ οτοπἄ5 αποιιπᾶ ἈἨΠϊαι, ᾿ ΏῬ «οτπι- 

λευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὺ πέραν. 19 καὶ προσελθὠν κεἷς 
Ώιιμᾶεᾶ {ο ἀορατῦ ᾖἵο 1ἴπθ οἵ]εσ βἱᾷθ, Απά Ἠμνίπρ «οπ]θ {ο ΓΠΙ1] οπθ 

γραμματεὺοψῖπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ἀκολουθήσωσοι ὅπου ἐὰν 
Ά βοτῖωνθ  βαῖᾶ τολΏηίπ, Τε8αςΠες, 1 τγΙ]] Έο]]ονν {περ πε ι{ἔον5οστετ 

ἀπέρχῃ. 90 Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς 
ἐλοιι πιαγο»ίρο. Απά Ἔεαγσ» Ὅτο Πίτα αφα5α5, ΤΠπε  ΊΤοχες "πο]ες 

ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ.δὲ υἱὸς 
Ἠαμτθ, απ ἴμο ὨὈϊνά οξίπο ἈἨθωτεῦ. πθοῖς, Ῥιῦ τπε 5οἩ. 
” ’ ” ” / / 

τοῦ ἀνθρώπου οὐκ.ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνη. 321 ΄Ετερος 
ΟΕ ΑΗ ας ποῦ  ὙἩἨΠΘΓο Όπθ Ἠαοβᾶ  ἍἨθ πα ΙΑΥ. ἈΑποίμοτ 

δὲ τῶν. μαθητῶν αὐτοῦϊ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν µοι 
“βπᾶ οἳ μῖ5 αἱεοῖρίος βαὶᾶ Ἅ{Το πι,  Ἰοτᾶ, β11ονΓ η1θ 

πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν.πατέρα.µου. 22 Ο0.δὲ. Τησοῦςϐ 
ατρῖ ἵοβο απᾶ ὭΏΌιτγ ΤΩΥ {41ΠεΣ, Ῥαΐ 1ε5ας 

εἶπεν! αὐτῷ, Ακολούθει µοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι 
5πΙά Το Πίτα, Έο]]ου 116, Β1ᾶ Ἰθάτο Τἴποθ ἆοβα το Ῥαχγ 

τοὺς.ἑαυτῶν νεκρούς. 
ΤΠειν οσ/Ἡ ἀεαᾶ. 

20 Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς ἔτὸὶ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ 
Απά "πανίηρ Ξεπίονοᾶ Πο ΙῃΠίο 1ῃθ 5Ηἱρ, 5Εο]]οινοᾶ πίτα 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 394 καὶ ἰδού, σεισμὸς µέγας ἐγένετο ἐν τῇ 
αηί» "α1μοῖρ]ο», Απά Ίο, α ζεπιρο»ύ "στον Άγο5θ . 1π {ἴῃθ 

θαλάσσῃ, ὥστε τὺ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων’ 
56ιι, εοίζ]πίῦ ἴἨφ 5Η1Ρρ πα» οονεχεᾶ ἵολε τπα π/ΑΥΟΣ; 

αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν. 396 καὶ προσελθόντες Δοί µαθηται! αὐτοῦ! 
Ότι Ὢςθ πας βΙοορίης, Απά ἨὨπγν]ίης «ΟΏΙο{οΓΠΙπα] ειο ἁῑδοῖρ]ος οξ Ὠἶπα 

” ” ’ / ” ” ε ε -” ή ” , 

ἤγειραν αὐτόν, λέγοντες, Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα. 
ΆννοΚκθ Πΐπι, βηγίπς, 1,οτᾶ, 5πνθ τς; Ὅγθ ροτ]»ῃ. 

20 Καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; Τότε 
Ἀπᾶ Ὦρ 5475 {Το ἔπεπι, Ἡηγ {εατία] αχοσα, Ο [7ο] οξ ΗΕΌΙε {απ Τπεπ, 

ἐγερθεὶς Ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο. 
Ἠαγίης 1ΊΝΕΠ Ίιο τουιικθᾶά  {ἐλο πγῖπᾶδ απά μα 563, Απᾶ 1πθχο 88 

, , ε ῃ ” 3 , ῃ 

γαλήνη µεγάλη. 27 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν, λέγοντες, 
8 "οβ]πα αρτεαῦ. Απά ἴπθ πηΕΠ πυοπᾶστεᾶ, βαγίης, 

Ποταπός . ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ! οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα 
"Ἠ]μαῦ Κἰπὰ Γοξτασπ] 1 ΠΒ ᾖἴπαῦ 9Υοαά ἴμε Ὑπἰπᾶς απά ἴηθ βε8, 

βὑπακούουσιν αὐτῷ :ἳ 
ουογ Πῖπυ 2 

19 
{οιιοῃοᾶ Ἡος Παπᾶ, απἆ 
ἴ]ο {6ου 1είῦ πος: απᾶ 
6ΠΏ6 4ΓόΦ58, ἀπᾶ τ- 
15τεγθαᾶ αηΤο {16ι1. 

16 ἨΓπαπ {Πδθτεη Ίγαα 
σοῦ]ο, ΤΠογ ὑτοαρπί αἩ- 
Το ΕΊῃ ΠΙΑ Υ Ε]ιαῦ Ν’αΓθ 
Ῥο-»θμεος 1] ἀστ]ϊς: 
Αι Το σα» οι τἴ]μο 
ερίν1{5 ΑΙ Πῖς ννον, 
ΆΑπὰ Ἠεα]εά αἱ] μας 
πίογο 5δΊοκ: 17 ἵππι ἵς 
Ὠϊρηῦ ὈὋο {αἱβΙ]οά 
τν] ΙΟ π/πς -Ῥοκοιυ Ὦγ 
Ενιαία» Ίο ρτορηοῦ, 
βρανῖηςσ, ἨΠίπι-οἰΕ τοουκ 
οας Ππβυμή{]ος, «ιά 
Ῥατο ο 1’ β10Κη85Ρ8». 

18 Μοπ πποα ]οειι8 
50’ ρτεαῦ πια] {1 ιᾶςξ 
βὈοιιῦ Ἠϊπα, Ὡς ρανθ 
οοπι Παππά ηθσηῦ {ο ἆε- 
Ῥατυ πιπίο 11ε οἰπες 
5149, 19 Απᾶ  οργίβἰίπ 
56Γ10ς9 ο, 116, Απᾶ απἱᾶ 
ππίο Ἠϊπι, Μαρία, 1 
ν/]] {ο]]ον/ ἴπεο τνΏί- 
1Πο6Γςοοτογ {ποια ροο5ῦ, 
20 Απᾶ ζσσιις ραΙ{Ώ ππ- 
Το Ἠϊπι, ΤΗς {οχο» Ώανο 
Ώο]ςςξ, απᾶ ἴπο Ὠϊτᾶε οξ 
ἴμο αἲτ Λατε πεδίς; αμ 
{Ἡς Βοη οἳ ΏΙΛΠ ἨλτἨ 
ποῦ πετ {ο Ίαν Λές5 
Ἠεβά. 9] Απᾶ αποίπος 
οἱ ΠΒ ἄῑ-οῖριες ειὶά 
πηπ{ο Ἠΐπα, Τιοτᾶ, βαΠος 
Ώ]ο Βτ»ῦ {ο Ρο βπιᾶ Ῥήχγ 
ΠΙΥ ΤβίΠοχ, 22 Βαΐ ζε- 
5α5 βαὶᾶ απίο Ἠϊπι, 
Ἐο]]οπγ πε; πηἆ ]εῦ τι 
ἆθαά Ῥσγ {ποῖς ἆθαά. 

29 Απᾶ π/Παη Ἡς 88 
οπῖοτοί ΙΠπίο α 5Πἱρ, Ὠἱ8 
ἀἱδοϊρ]οδΤο]1ον/αᾱ Ἠΐπα, 
4 Απά, Ῥομο]ᾶ, Ό]οτθ 
Υ05δο ο ρτουῦ Τεπιροςς 
1η ἴΏο Ἀοα, ΙΠΡΟΙΙΙΟΝ 
{πβῦ ἰ]ο 511) Ὑγα» οο0- 
νονοᾷ σν]{Ἁ 1ο πἍἉνος: 
Ῥαῦ εδ τὰς α5]αορ. 
20 Απά Ἠἱ5 ἀἱδοῖρίος 
68116 {ο ᾖῶπ, αμᾶ 
ΑΨ/οΚθ Ἠϊτα, ΕπγίτΏΒ, 
Τιοτά, 689 18: ν/θ ΡεΓ- 
1β1ι, 396 Ατιά ος εαἶτῃ 
ππ{ίο ἴπθπι, ΗΨὅ ατθ 
γο 1οατέα], Ο 7ο οξ 
ΠΠ ΕΙΝ Τποιπ Ὦθ 
8Υ9-:6, απᾶ χοριι]καᾷ ἐπθ 
τνἰπᾶρ πΏᾶ ύῃοσεα; απά 
ΤΠοτο τας η ρτοαῖ οβ]ηΏ]. 
27 Ῥλιν ἴπο Ἠιεη ΤΙΑΥ- 
νο]]εᾶ, ΕΑΥΙΠΡ, πας 
ΙΩΏΛΊΠΕΣ ΟΕ Παπ 150115, 
νλαῦ οτοηπ 1πΠ6 π]πᾶς 
βσιᾶ 1μθ 5ος οὔογ Ηάπι | 

Σ αὐτῷ ἴο ἨΙΠ 1ΤΤτΑΤΥ. Υ ὄχλον 3 ΟΥΓΟΥ 1. 5 --- αὐτοῦ (γεαά {με ἀἱδοίρ]θβ) Ιτητ. ---- Τησοῦε 
(υεαά Ίο βαἱᾷ) τ. Ὁ λέγει 5478 ἹττναΥ/. κ --- τὸ (/έαά α 91) ττΑ. ἆ --- οἱ μαθητοὶ [1 ]τττ, 
ο 3 - γ ε ο ν δι νὰ , - η - 

---- αὐτοῦ ΕΠΤΊΤΑΊΝ, { ---ἡμᾶς ΙΠΤΙΑΝ. α---- Καὶ Π. ὮὉ αὐτῷ ὑπακούουσιν ΗΤΤΑ, 



20 
28 Απᾶ νιηοι Ὦο πας 

901Ω6 {ο ἴπο οὐμες εἰάθ 
ἀπῖο Ό]ιο οοἀπῦχγ οξἴμο 
(εγρθβοπα», λθγε πού 
Ἠϊπὶ Όπγο Ροβςεββεᾶ τη 
ἀον]]ς, ορπαΐπς οαῦ ος 
ἴπο {οταῦα, οχοθθᾶΊπρ 
Ἠθχοςθ, 5ο {Ππῦ Πο ΠιΔΏ 
ταὶρΏηῦ Ῥαες Ὁγ πδῦ 
Ψ/ΑΥ. 29 Απᾶ, Ὠε]μο]ᾶ, 
Ίπεγ οτ]θᾶ ου ῦ, ΒΑΤΙΩΡ, 
ἨΠπαῦ Ἰπνο πα ἴο ἄο 
πνἩ περ, ᾖ651β, ποια 
Βοηῦ οἳ ἀοᾶ 2 ατΌ ἴποα 
σοΏαθ Ἡ1{ποχ {ο {ογχπεπῇ . 
ἳβ Ὠθέοζο ἴπο 1πιθ2 
90 Αιά: Όπεχο Ας 8 
ποοὰ παγ οἩἳ τοῦ 
ἆμοπι ΑΏ Ἠθγᾶ ος ΠΙΑΠΥ 
βπγίιιο {εοᾶῖπα, ὃ] 8ο 
πο ἁἀανῖ]ᾳ .«Ὀρδουσηί 
Ἠϊπι, απγΊως, 15 ἴποιυ 
οαςῦ Ἡς ουῦ, ΒΙ/ΤεΕΣ 18 
τα 6ο ΑΠΑΥ 1ΙΠίο ἴπθ 
Ἱοετά οἱ βπ/ΙΠθΘ, 35 Απᾶ 
ο ββἰᾶ ππίο {ποπα, ἄο, 
ΑΠᾶ ΊΥΠΘΗΑ Πεγ 3Ὑ/ΘΓΘ 
4οιηπθ οι δι πεγ ποηῦ 
4μ{ο ἴῃο Ἠεγᾶ οἳ Ευγίπο: 
απᾶ, Ῥο]ο]ᾶ, πο πποῖθ 
Ἱετά οἳ αφήπθ ΤΑΣ 
τ]ο]οπ[]γ ἆοσπι α βἴθερ 
Ῥίαοο Ἱπίο ἴῆο Εθα, απά 
ος η {πο σναἰεἵς. 

Ἁπά 41θγ Γπαῦ Κερῦ, 
{ποηι Πεᾶ, απᾶὰ ἹὙοηῦ 
9μοθίχ νναγβ Ἰπίο 1]μθ 
οἶίν, απᾶ Ίἴο]ᾶ οΥοθιΥ 
άΠπίπᾳρ, απᾶ. π]λαὺ νν9β 
Ὦθέι]]θιι ἴο πο Ῥοβ- 
εοεεθᾶ οἱ ἴ]πο ἆθτι]ᾳ, - 
94 Απᾶ, Ὀοεπο]ἷᾶ, ἴμθ 
πυλο]θ οἱ οἈταθ οι 
Ίο πιθοῦύ ὦθδις: απά 
ψΨηοπ ἴμεγ βαν; Πΐη, 
{ΠΘΥ ὈδπουιρΏί Λη ὑπ 
ο γοιι]ά ἀερανί ουῦ οἱ 
1αρίς οοβςῦβ. 

ΙΧ, Απᾶ Ἡς οπ{ογρᾶ 
Σπίο α 9«ΠϊΡρ, απά Ρρββρἀ 
ΟΥΟΣ; ϱ1ιά 9βΠ1Θ Ίπίο Ὠΐβ 
οἵνιι οἳύγ. 2 Απᾶ, Ῥε- 
Πο]ᾶ, ἴπεν Ὀτοιυριί ἴο 
Ἠΐτα Α πιᾶ βἷο]ς ο ἴηθ 
ΤΡΑΔΙΘΥ, Ιψίπρ οἳ α ῶεάᾶ: 
Αοπά ὧεβις εθεῖπρ ἐλποῖτ 
ΣΑἰλ δαἱᾶ απίο 1]πθ 
ΒΕἰο]κ οἳ 1ο Ρα]ςΥ, ΒοἩ, 
Ῥο οἳ ροοᾶ οἨΠσοογ; Ἡπγ 
βἶπβ Ὃο Τογρῖνοη ἴμοο. 
ὦ Απᾶ, Ὀθμο]ά, οεγύβίη 
ος ἴπο βδοτῖρες επὶᾶ 
νηυλῖη Ποπηδε]τες, 
ΤΠϊς ιαπ Ὦ]αδρπεπιὶ- 
οἵα, 4 Απᾶσεδις Κπον- 
1πρ ἍἸἰπείντ {ἰποιρηίβ 
Ρα]ᾶ, ἨΓπεγαξοτε θΠπίπ]ς 
ψε ετἰ] ἵπ τοισ δρχ» ϱ 
ὁ Τος ππείπετ 1ς εβδῖες, 
το 5αγ, 118 5ἶπς Ῥε ἔος- 

ΜΑΤΘΑΓΠΟΣ. νσΙΠ, ΙΧ. 

29 Καὶ ἱἐλθόντι αὐτῷ' εἰς τὺ πέραν εἷς τὴν χώραν τῶν 
Απά γιου "παά "οο11θ 11 Ἅἡἔο ἴμο οἴμεγ 5ἰάς ἔο {με «ὁοιπέγγ οξ έ]ιε 

ΣΓεργεσηνῶν!ὶ ὑπήντησαμ αὐτῷ δύο δαιμονιζόµενοι ἐκ τῶν 
6ΞΕΙΓΡΘΡΕΠΟΕ, 5τηοῦ αμίπα 10πνο “Ροββοβξεᾶ 3ὺγ "ἄθπποιις οαῦοξ {μα 

μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ 
νοπωρς οοπαίπς, Ἀγ]ο]οπῦ Ἅ3Υο6ΣΥ, 5ο Όλαί ποῦ ὄτναςΔΡἱο 1Α1Υ Ἴόιιθ 

παρελθεῖν διὰ τῆς.ὑδοῦ.ἐκείνης' 29 καὶ ἰδού, ἔκραξαν λέγοντες, 
Το Ρ888 υν δπαῖ ΤΥΑΥ. Απά Ἱο, ἴμεγ ογ]οά ουί, δαγῖηρ, 

Τί ἡμῖν καὶ σοί, ']ησοῦ,! υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὺ 
Ὑγπαῦ ἴοι5 βηᾶ {οΐμες, ὦοσαβ, 5ος οἳ ἄοᾶ2 ατί ποια οοπιθ Ώεγθ Ῥεέοσοα (61ιε] 

τρ / ο» τ ν ) ο Σον ο καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 90 Ἡν.δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη, 
Ίππο ᾖ{οίοτπωεπ Ἡα5 ΜοΠ ίπετοθ πως Αχ οἳ 1Γοηι} 1ἨθΙὰ κα Ποτᾶ 
ο. ” ο ρ -ε Ν / / 

χοίρων πολλῶν΄ βοσκοµένη. 9] οἱ.δὲ δαίµονες παρεκάλουν 
ο 'Απίπο Ἅᾖ᾿ΠΙΔΗΓ. 4ρρᾶῖηπς; Ἀπά μθ ἄθιποῃπς ῬεροιρΏῦ 

αὐτόν, λέγοντες, Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, Ἀἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖϊνι 
Ἠἶα, εαγίπςρ, 18 ἰμοιαοβθιοαῦ 8, 8Ι1οη/ Ἡβ ᾖὉοβο αἩΑΥ 

εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 95 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς", Ὑπάγετε. 
1πίο ἐθ Ἰοτά οξίλπθ 56ΠΊΠθΘ. Απιά Ἰθββίᾶ {ο έμεπι, ᾷο. 

Οἱ δὲ ἐξελθόντες ὑἀπῆλθονϊ εἰς Ρτὴν ἀγέλην τῶν χοίρων'Ἱ 
Απά ἴπεν Πανίπρ ροπθ οιῦ ποηῦ ΑΠΑΥ Ἱπία ἴμο Ἠετάᾶ οξίλο εινῖπο: 

καὶ ἰδού, ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη ατῶν χοίρων" κατὰ τοῦ 
απηᾶ ᾖΛῬε]ιο]ά, ἸΤσιςσηπθᾶ λα] 3πο Ποτά “ο 37πο «Βνίπθ ἅἄονπι μα 

κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἓν τοῖς ὕδασιν. 
βἴθθρ Ἰπίο Όλο 888, πιά - ἀϊεά 1π ᾖ1πθ Υ/ΒίΕΥΕ, 

95 οἱ δὲ Ἰβόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντὲς εἰς τὴν πόλιν 
Ῥωΐύποβοπ]ᾶο «3ο ᾖ[ἴπευπι] Βοᾶ, 8Ώᾷ Πατίηριβοπθα ΕΥ 1160 {πο οἱἳίγ 

ἀπήγγειλαν πάλητα, καὶ τὰ τῶν .δαιμονιζοµενων. 
χο]αρίθᾶ οτετγμῖπς, απΏᾶ ἴπο [ογεπίβ] οοποθρχΠίηρ ύλμοςθ ροβδεδεοᾶ Όγ ἆςΙ1ΟΠΒ. 

94 καὶ ἰδού, πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς "συνάντησιν! "τῷ! Γησοῦ: 
Απᾶ Ὀοποἷᾶ, αἲἱ ἴπο οἱ πενῦ οιῦύ (ο τηθοῦ {6δυς; 

καὶ ἰδόντες αὐτόν, παρεκάλεσαν ᾿ὑπωςὶ  µμεταβῇ  αἀπὺ 
Απά εθεῖςρ Πῖτα, 'πεγ ὑοδουβαῦ ΓΠἱπχ] ἴπαθυ Ἆο που] ἀερατί ἔτοια 

τῶν .ὁρίων.αὐτῶν.. 
ἐποίῖςσ Ροχά6ΣΑ, . 

ϱ Καὶ ἐμβὰς' εἰς Ἱτὸϊ πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς 
Απά Πατίηρ επἰθχεᾶ Ἰπίο 11ο ΒΗϊΡ Ἡθ Ρβ»5εἆ οτπες βΠᾶ ΟΔΛΠΙ6 ἍὮᾖτο 

4 29 , ᾿ 5 . σ , Π ' 
τὴν.ἰδίαν πόλιν. ϕ και ἰδού, προσεφερον αυτ παραλυτικὸν 

Πἱβ οπη οἱ υγ. Αιᾶ Ῥελοίᾶ, πε Ὀτοιμπῦ {ο Επ κα ραγη]γεῖο 
' ἷς , , ν 28) ες ” ἃ , » » 

ἐπὶ κλίνης βεβλημένον' καὶ ἴδων ὁ Ἰησοῦς τὴν.πίστιν.αὐτῶν 
οπ ϐα Ώεᾶ Ιψίας; Απά "ρεεῖηρ 118518 οΠείν Σα 

εἶπεν τῷ παραλυτικῷ,  θΘάρσει, τέκνον, ΧΣάφέωνταίϊ 
βπίά ἵοπθ µγῥρατα]γίϊο, Ἠρ οξ σοοᾷ οοαχΑρθ, ολ]ά; ΄Ίανε΄Ῥοσπ "Εοτρίτοα 

7σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.! ὃ Καὶ ἰδού,τινὲς τῶν γραμματέων ᾿εἶπονὶ 
5υμθθ αΜΗΥ 3ΕίπΒ, Απά Ἰο, 8οπιθ ο ἴπο 5οτῖρθς 5α]ᾷ 

ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτοςο ᾖβλασφημεῖ. 4 Καὶ 3ἰδωνὶ ὁ ̓ ]ησοῦς τὰς 
{π Ἔλμεπιοθίτος, ΤΗ πρ] Ὦ]β5ρμεπιθ. Απᾶ “Ρρετοεϊνίης 1]ο65µ5 | 
η) , ..» αυτ νο ο ῖοι ἐνθ ἴσθ 8. 
ἐνθυμήσεις.αυτῶν, ειπε}, Ίνα.τι υμεις ἐγσυµμεισσε πογηρα 

ὑΠποαίτ ὑποιρΠίς, βαᾶ, αν 3γο αορΙπ]ς οτἰ] 

ἐν ταῖς.καρδίαις ὑμῶν; ὅ τίἰ.γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, 
δεῖ ποιχ Πθαρῦς ὃ Έοτ πΠΙοη ᾖ{ἱδ εΔ5Ι65, νο δ8Υ, 

{ ἐλθόντος αὐτοῦ Ἱπητ. Κ Γερασηνών 1; Γαδαρηνῶν 8άΛΤεΠΕΡ τα. Ι.--- Ἰησοῦ αλσττΑ. 

πι ἁπόστειλον ἡμᾶς 5επᾶ 45 αΙΤΤΓΑ. 
χοίρους 0ῃθ 5ΜήΠθ αμτη, 
ἕ ἵνα 1, ν ---τὸ (γεαᾶ 8 981) τττι{α]. 

η -{-[ὸ Ἰησοῦς] ἆ65υ51.. ος ἀπῆλθαν 1ῃτ. Ρ τοὺς 
Σνπαντησιν ΙΤΤΓ. βτου τ. 4 ---- τῶν χοίρων αττ:[α]. πα 

αφιενται « » προσφέρουσιν ὕπεγ Ὀνίηρ 1, 

{ωγρίνεη Ἱπττ. 7 σου αἱ ἁμαρτίαι Ι1ΤιΑ. ἵεἶπαν 11” 3 εἰδὼς ΕΠΟΥΥΙΦ Ἠττ. ὃ Ἵνατί ΣΥ. 

6 -- ὑμεῖς Ίπττα. 



15, ΜΑ ΤΗ Ε Ἰν. 

ἀΑϕέωνταί! «σοι! αἱ ἁμαρτίαι'. ἢ εἰπεῖν, ' Έγειραι" καὶ 
αἨρτο “ρεθη 5Εοχρίγεηπ 5ἱῃΠοῬ [1ΗΠΥ] Ἅ3ΐπς, ος 3ΤοβΗΥ, Α16θ βπᾶ 

περιπάτει; 6 ἵνα.δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀν 
σνακ 2 Ῥαἱ ἰΠΒαῦ ΥΕΤΙΑΥ ΚΠΟΠ ἐπαῦ οαἰποσῦσ Ὦδβ ἴμθ ου ο 

θρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας' τότε λέγει τῷ παρα- 
ΤΙΘΗ. οη πο εαχί] {ο Εογρίτθ 8ΊΏ8: πθη ἨΘΘΑΣΒ Μο ὑπ Ἅ}Ρ4Γ8- 

ος ᾽ 1 9] . νε ὃ 2 ] 
λυτικῷ, Ξ Ἐγερθεὶςὶ ἆρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν 
]σίς, Ἠωνίης βΓἵ56πὮ, ἑακατιρ η Ῥαᾶ, απᾶ 6ο .ἵἴο 

οἶκόν σου Ἱ Καὶ ἐγερθες ἀπῆλθεν εἰς τὸν.οἶκον.αὐτοῦ. 
Ἅλοιςε 111. Απά Ἠατίηρ ΑΥΙΘΕΩΏ Ὦς γ/εηῦ ΑΠΙΑΥ ἵο Ὠῖ5 πουβθ, 

η ΄ νι ε / 8 0 

8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν,! καὶ ἐδόξασαν τὸν θεόν, 
Απιᾶ Πατίπρ ΄56οσπ }1Πθ Ἀογοννᾶς πγοπᾶετεᾶ, απᾶ ϱ]οτιβθάὰ αοᾶ, 

τὸν δόντα ἐξουσίαν Τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 
ιο Ρατο Ἅαυποσϊγ 161ΟἨ Το 1Π6Η, 

9 Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήµενον ́  
Απά Β8Ν/ 

8 ” ἃ ο 4 ”. 

ἐπὶ τὸ τελώνιον, ὶΜατθαῖον! λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ, Ακο- 
αὉ {πο {αχ-οποα, 3Μα {1ου αρα]]οᾶ, ἈΑπᾶ 9875 ᾖΌολῖπι, Έο]- 

ο Γ ” Α λούθει µοι. Καἱ ἀναστὰς Σἠκολούθησεν! αὐτῷ. 10 Καἱ ἐγένετο 
1ονν Ὠ]θ6, Απά Ὠαβτίπρ ατίοεπ ο {ο]11οπύοᾶ Π]ηι, Απᾶ 1ὔ οβΠ1θ Ρο Ρ8Ρ8 

Ἰαὐτοῦ ἀνακειμένουϊ ἐν τῇ οἰκίᾳ, Ὁκαὶ! 'ἰδού λλοὶ τελῶνα μενου" εν τη οἰκίᾳ, "και ιού, πολλοι τελωγαι. 
αἲ Ἠΐς τθο]πίης Γαἳ {αρ]α] η ἔπο Ἠοίδο, ᾖ{Ειβῦ Ῥεμο]ᾶ. πιβηγ {ακ-βηίΠεΓετΒ 

καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ 

3Ραβ8ΙΠΡ 16815 τῃοπος 8 ΤΙΣΠ βΙυθήπρ 

βπά ΞΙΠΤΏΕΘΥ5 λανίηρ «016 Ίπετο τεου]Ιπίηρ [αῦ {αὈ]α] ση δ]ι ᾖοδι απᾶ 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 11 καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι "εῖπον" 
Πὶ5 ἀϊδοίρ]ες, Απά Πατίπα ϱοεπ [16] {πε Ἐπατί-εος ποια 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 9Διατί! μετὰ τῶν. τελωνῶν καὶ ἆμαρ- 
{ο Πῖ5 ἀῑδοῖρ[ιες, ην ΧΝΙΕἩ  1πο Ίαχ-ραίΠΘΓοτβ απᾶ β1Π- 

τωλῶν ἐσθίει ὁ.διδάσκαλος.ὑμῶν; 12 Ὁ.δὲ.]ησοῦς! ἀκούσας 
ὨοίΒ εαί5 ». ποισ {θ6βοΠο 2 Ῥυαΐ 1εδας Ὠανίηρ Ἠθατᾶ 

εἶπεν ἀαὐτοῖοιὶ Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, 
Πο παἷᾶ ᾖἵο παπι, 5ου ᾿Ἰτιοθά Ὢῃμῃβνο 11Παγ Ἔππο "ατα εἰτόπς οξβΡΗΏΥΡΒΙΟΙΒΗ, 

ἀλλ”! οἱ κακῶς ἔχοντες. 19 πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν η 
υπ {πε ππο Ὁ Ἡι] 819, ἙῬιή Πατίηςσ ϱοπθ ἍἹΊοαμτη ππαυ 8, 

“"Ἔλεον" θέλω, καὶ οὐ θυσίαν' οὐ γὰρ Ίλθον καλέσαι δικαίους, 
Ἄϊατον 1 ἀθξῖτο, απά ποῦ βαοχ]ῇβσε: "ποῦ 4ος 31 -σαπιθ 1ος] τρητθοιβ. 

Γἀλλ"! ἁμαρτωλοὺς είς µετάνοιαν.' 
{οπο»5], υαῦ 5ΙΠΠΘΙ5 ἵο τοροπίβησθ, 

τι , ο πε νο , ῃ 2 
14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ιωάννου, λἐγοντές, 

Τπεπ οΟΏ1θ ΏοςΥ τὸ Ἠϊπα πο ἁἀἰςνοῖρ]ες οἱ {οῇμπ, ΡΑΥΙΠΡ, 

πΔιατίἩ ἡμεῖς καὶ οἳ Φαρισαῖοι νηστεύοµεν Χπολλά»! οἱ δὲ.µαθη- 
Ἡησ πο Ἀαπᾷ ”τπο "Ῥηβτίβδοςς 14ο ξαβῦ 1Ω1Ο}, Ῥαυ "αἀἱροὶ- 

Π 2 ’ ως, 2 - ε. -” ι 

ταί.σου οὐ.νηστεύουσιν; 1ὅ Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ 
ρ]α5 1{Πτ {α5ῦ ηοῦ 2 Απά "ππ]ᾶ 35ο” ποια 11956, 

δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ..ὅσον µετ αὐτῶν 
απ 'πο 5οη5 οἱ πα ὈτίάθοπβΙηΏος ΤΙΟΙΓΠ π/η]]α τη τ]ι ἔπετα 

ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ 
15 {πε Ὀτιάοστοοπι 2 Αγγ] "οοπιθ "Ῥαῦ "ἀαγε νετ νΙ]]ηατεροοῃ ἴοκεπ απίαΣ 

ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυµφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν.. 16 οὐδεὶς δὲ 
ἔχοπι Ίπαπα ᾖπο Ὀγιάθρτοοπι, απᾶ 1πευι ἍΤἴπεν τ]] {αςί, 

ἐπιῤάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ.παλαιῳῷ' 
ραῖς Ώ Ῥίεσο ος “οἱοίαπ ΄ Σαπέαι]ιεά οἩ ΑΠ οἱά ρατπιοπῦ: 

ἆ ἀφίενταί ατθ {οτρίνεη Ἱτττ, 
θγἱδο ῶτς. 

ε σου (γεαᾷ ἴἈγ 8ἱΠ8) ατττΑν’. 
«ᾱ ἐφοβήθησαν ΕΙ α{τα]ά Ἱππνγα, ᾖ Μαθθαῖον ΏττιΑ. 

Ῥιΐς πο οη6: 

Γ εγειρε ΙΤΤΤΑΥΓ. 
Κ ἠκολούθει τ. 

.ι 
τθοηΏ {πεο; ΟΥ ο 
ο το συν] ο Ῥσε 
{πβίγοπιαγ Κπον ἴπβᾶ 
πο Φοη οἱ πι” Παλ 
ΡΟύΘΣ οἳ θατίἩ Το Τος- 
ρὶτο βἶΠβ, (πει βατ] 
Ἡθ {ο 1ἴ]1θ βἷο]ὶς οἱ {19 
ΡΑ1Α7;), Ατΐ56, ἴακο αρ 
ἵγ Ῥεᾶ, απ Ρο ππίο 
4Ώ]πο Ἠουβο, 7 Απάᾶ ο 
ΑΓΟΒΘ, θπᾶ ἀερατίεᾶ ἴο 
Ὠϊβ πουςδα, 8 Ῥα0 ν]οι 
{πο τα] 1 αᾷςς θατν 2ἱ, 
Ώου πιατνοθἰ]εᾶ, απά 
ρ]οτίβοᾷ οᾶ, υΠίαι 
Ἠβᾶ ρῖταη Βασ Ῥοπες 
ππίο ισα. 

ἱ 

9 Απάᾶ ϱ8 ὖ6εις Ρβ5β8δἆ 
ΣογίἩ Ετοπι ἴηθπορῬ, Ἠθ 
84 Ά ΠΠ, Ὠβπηθᾶ 
Μαΐίπον;, εἰθθῖῃπρ εἴ 
1η9 τοσαεϊῖρῦ οἳ οιβίοπα : 
Απᾶ Ὦε ββ]{Ἡ αη{ο Πῖπα, 
ἘοΗοπσ Π19θ. Απᾶ πα, 
ΑΥΟ58, Επᾶ ᾖ1ο]]οτινεά 
Ἠ]πι, 10 Απᾶ Ιῦ οΆπαθ 
Το Ρ888, 88 ὦθβιις ϱηὖ αἲ 
ππθαῦ Ἰπ ἴμο Ἠοιςθ, Ὦθδ- 
Πο]ᾶ, πιαπΥ Ῥάβ]ΙοβΠΒ 
ΑΠᾶ 5ΙΠΏΘΓΡ ϱΛΊΠΘ ππᾶ 
βαῇ ἄοστι η ἕἩ Πίτα απᾶ 
Ἠ]8 ἀἱδοίρ]ες, 11 Απάᾶ 
ΨΥΠΕΠ ᾖἵπο ῬΠατίξδοεβ 
ΒΑΤΥ {ΐ, ἴπεγ εαἰᾶ τιπίο 
Πὶ5 ἀῑξοῖριες, Ίν επί- 
'εἵΏ τοιχ Μαβίετ νη( 
Ῥιιϱ]οβΏς ανά ΡΙΠΏΟΥΡ 2 
13 Βυαΐ πΊεη «ἆθιιβ 
Ὠθατᾶ {λαέ, Ὦθ 5αἱἁ τι 
ο ἴποπι, Τηογ ἰλπαί ὃ9 
πγ]ο]θ πθθᾶ ποῦ Αα ΡΏΥ- 
βἰοϊαπ, Ῥιῦ 1πεγ παρ 
819 βἷο], 15 Βιαΐ ρογ9 
Απᾶ Ίεαχη νπαῦ {]αξ 
χαθαπείΗ, ΙΤ νν]] Πατθ 
ΙΗΘΙΟΥ, θπᾶ ποῦ ΒΔΟΓΊν 
Άσε: ΣΟΥ 1 απ ποῦ ορἵας 
ο οα]] ἴπο τἰρΏίθοιις, 
Ῥαΐῦ βἴππετβ ἴο τερευῦ- 
8ηο9., 

14 ΤηΏεη οαπ1θ {ο Πἶπα 
{Πο ἀἱδοῖρ]ος οἳ ζοῇμπ, 
ΒΑΥΙΠΡ, ΙΝΠΥ ἆο σνο αιά 
πο ἘΠατίβους {αδύῦ οἳτ, 
Ῥυΐῦ {πσ ἀῑδοῖρ]ες Επςς 
ποῖ 2 16 Απάᾶ ᾳε5ας ϱαἰά 
ππτο ἴπεπι, ΟµΠπ Ίια 
οἩί]άτοτ οἱ πο Ὀσίάο-ἰ 
ϱΏβπαρετ Ἅ1ΤΠΟΙΙΤΠ, π5' 
Ίοηρ α5 ἴπο Ῥγίάερτοο]α 
5 συ ἔπεπο δ Ὀιις 6Π 
ἄργε ννῖ]] οοἵ1θ, ἩΠεη 
{Ώο Ῥτ]άερτορπι εΏα]1 
Ῥο ἴπκεη ἔτοπι {Ποι, 
ππᾶ Όπεη ϱλα]] 1Τπεγ 
{5δῦ. 16 Νο πιβπ Ῥιῖ- 
τοι α Ῥϊουο οξ ἩΘΠΓ 
ο]οῦἩ ππτο Αη οἷᾶά ρατ- 
πιθηΏῖ, Τους Πληῦ Ὑη]ο 

κ ἔγειρε 
Ψάνακει- 

µένου αὐτοῦ 1. Ἡ --- καὶ τ. Ἡ ἔλεγον ΩΠΤ:. 9 διὰ τί Ἠττα, ) --- Ἰησοῦς ττ[Ίτ]Α. ᾱ--- αὐτοῦς 
1ΗΤΤ.Λ. Τ τ ἀλλὰ Ὥατ. ΄ 5 Ἔλεος ΕΤ1τΑ., 
τι ΕΤΤΑ. Σ --- πολλά 11. 

{ἀλλὰ ΊΊτΑΝ, " --- εἰς µετάνοιαν ΑΡΤΊΓΑΥΓ. ν Δι 
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1 ραῦ Ἱηπ ἴο Πἲ] τὸ αρ 
ἐμκοιῃ ἔτοπι ἴμο σαΓ- 
19]1Ι., «111 ἴπο γοιιῖ ἶς 
Ἁληι]ο ΤΟΥΣΟ, 17 Νεἴιπογ 
4ο που ραῦ ησι νΥῖηθ 
1μτο οἱᾶ Όοῦτ]ο»δ: εἷ-α 
Έλνο Ὀουίέ]ες ῶγοαχκ, απἆ 
έ]ιο Ἱν]πο τΙΏποΜ οαῖ, 
ΑΠ τ]ιο Ὀοτίλες Ρουρ]: 
Ὀιιὸ Του ριιῖ Πενν της 
Ίπῖο Ἠθὶν Ὀοῦζ]εςδ, πιά 
Ὀοῖλ 4.9 Ῥγοδεγτεᾶ, 

18 Ἰπῖ]ε Ἡρ αρηικο 
{πο Ἅᾖ11ρ5 απίο 
Έλοπι, Ῥοποίά, ἴποτο 
Ο1ΠΙς6 αν οσγίαῖα τι]ες, 
ΑΗ γνος-Πὶρρεά Ἠῖπα, 
ΒαιγἰηςΡ, Μσ ἁἀαιρηίετ 
15 6τεΠ ποὶν ἀἆσπμᾶ: Ῥας 
σος ππά Ίαγ {ΠΥ Παπά 
τιροπ Ἠσς, απᾶᾷ 5Ώα «Πα]1 
Ἡτο. 19 Απά ὄεσις α- 
τος, , απᾶ ᾖ{οἱ]οινεᾶ 
Ἠά1ὰ, απᾶ 8ο αἰά ἨὨἱ8 
ἀἱδοῖρ]ο». 

90 Απᾶ, ὈὨοπο]ᾶ, } 
ΝΟΠΙΛΗ, ὙΤΠΙΟΗ ἍνἩά1β8 
αἱ επδοά πΙίΏ απ Ίδδαθ 
οἳ Ὀ]ουάᾷ επνε]το γεατς, 
ΟΛΏΙΟ Ὠοπ]πά /ηε, απ 
{οιιοΏεᾷ {πο Ώεπα ος Πῖ58 
Εατπιοπῖῦ: 2ἱ {οῦ 5Ώε 
εα]ά ννλτπίπ Πεγεα]{, 1έ 
1 αγ Ὀιαὸ {οιςὮ Πῖς 
σιτπιουῦ, 1 βἰ]] Ὀο 
Ν΄ηο]θ. 2» Βιΐ «ὦθρις 
τει] Ἠίπα ποια 6, απά 
ος Ὦο 8Αῖν Ἠ6ς, Ὦε 
εαϊᾶ, Ὡαἀμλίατ, ο ος 
ὑουά «οοιμ{οτί: ἰπν 
Σα (Ὦ ἨπίὮ πια Το 
λν]οίθ. Απιι ἴπο σνο- 
1ΙΑΠ ΥΝ/ΑΡ Ὠιπᾶο Ίος 
{τοῦ Πού Ἠοιχ. 

25 ΑπΠά πΠΏοη ἆᾖοδαβ 
ΟΔΠΙΟ Πίο ἴπο γα]ογ8 
Ἰιωπκα, απά 54 ἴπο 
αλἰμβίτε]5 ππᾶ 1ῃθ Ῥοο- 
Ρίο πιπκὶης π ηοίςθ, 
24 ο δη] ἀπίο ἰποπι, 
ινε Ῥίϊασο: Τογ ἴπο 
πιά ἵν πο ἀεαά, Ῥαές 
Β]οορείῃ. Αιά ἴπεγ 
1 ιιρ]1ιεῖ Ἠϊπι {ο 8οοῦἩ., 
20 Βιΐ ν/Ἱοαπ {]ιε ροορ]θ 
πνοτο Ῥραῦ Τοτίῃ, Ἠθ 
Ἠγεης ἵπ, απά {οο]ς Πογ 
ὮΥ ἴπο Παπ, αιιἀ ἴπο 
αηηᾶ Ἀτοβς, οὐ Απᾶ 
τ]ε ΕπΠΙο Ἠοτουξ παπί 
πΏνοιᾶ Ἱπίο αἱ] ἴλαι 
ἤαπα, 

ὦ7Ι Απᾶ πῖᾶοτη ὦεειις 
ἸἹορατίωᾶ ἰποπςς, ἴγνο 
Ἠπὰα ποπ {ο]]οτοᾶ 
μΐπι, οτγίηβ, ππᾶ 8ΗΥ- 
198, 1 οις 5ο οξ Ὀν- 
τίᾶ, Ώισε ΠΙρτογοπ ά.. 
28 Αιιά ὙΨ Ποπ ορ π/α5 
οοΠ]6 1Ἠίο ἴπο Ποιμρα, 
{πο Ῥμ]]πᾶ ΠἹοΏ 6ϱΏπΠ1ο ἴο 
Ἠ]πι: αηΏά ὧεξυβ βαἰτῃ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ται, 

. αἴρε γὰρ τὺ.πλήρωμα-αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον 
"μι]κος "αννατ Του πτιτς "β]1ησ "αρ 4ΤΟΙΑὰ Τμθ ῥΡαΤιθΏῦ, αμά κ τνος»θ 

΄ ΄ ] Ν ” στ [ή » η Δ 

σχίσμα γίνεται. 17 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέο» εἰς ἀσκοὺς 
ΕΟΠὉ ἔπχα» Ῥ]ασο, ὪἊοτ Ὥτοραῖ ἴπενγ Ἔνιιηποθ πει Ἰπίο Ἀδκίπ» 

παλαιούς! εἰ.δὲ.μήγε ῥήγνυνται οἳ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται, 
1ο]ἀ, οί ΠογγΥ]»6 ὅατε "Ῥασςῦ "πρ "εκίη», απά πο τνῖπε ἶ8δ ροᾶτες ους, 

καὶ οἱ ἀσκοὶ Ἰάπυλοῦνταιἳ ἀλλὰ Ζβάλλουσιν οἶνον νέον εἰς 
8Πᾷ {πο εκ]απς τν] Τε ἀεριτογεᾶ; Ῥαῦ ἴπεγ ραῦ Ἀπνίηοθ πει Ιπῖο 

ἀσκοὺς! καινούς, καὶ ᾽ἀμϕότερα! συντηροῦνται. 
Ἀοκίης 1πΘΥ’, απά Ῥοία 8το ργεκογγεᾶ {οσοῖμεσ. 

18-Γαῦτα αὐτοῦ.λαλοῦντος αὐτοῖςι ἰδού, ἄρχωνν «ἐλθὼνὶ 
«Έπος δλίπρς Ίας”ηο 1ο ΞρεαΚΙπΡ Ἅᾖ{ο ἴΏεια, Ῥεμο]ᾶ, α τι]ο; ΠανίΠβ οϱΠ1θ 

προσεκύνει αὐτῷ, λέγων, ἃὍτι] ἡ-θυγάτηρ.µου ἄρτι ἐτελεύ- 
- ἀἱά Ποπιββο ᾖἵο Ὠίπι, βαγίπβ, ΔΙΨ ἀθαρῃΏίος Ἅᾖπδί που) Π88 

οφ λ ὸ ι » ι σας ο . ὃν η] ῃ 
τησεν ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν.χεῖρά.-σου ἐπ αὐτήν, καὶ 
ἀῑεά; Ῥαῦ ἨὨατίησςοπο Ἶαγ {ην παπᾶ ἩῬοηῦ πος, απᾶ 

’ Ν . θ Ν ε2 -” θ » λ υθ Ἱ ΄ - 

ζήσεται. 19 καὶ έγερθεις ο Ἰησους “ηὐκολούθησεν' αὐτῷ 
»Ώο 5μα]] το, ΑἉπά Ὠατίης ατίδες {6βις {ο]]οι/οά ο Εττ Ἡ 

καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
τοι 15 4ἱ-οἴρ]6Β, 

90 Καὶ ἰδού. γυνὴ΄ αἱμοῤῥοοῦσα δώδεκα ἔτη, προσελ- 
Α πᾶ Ῥομ]ο]άᾶ, Αα Ὑοπιαβπ Ἠανίης Ὠπά ἃ βιχοΕ Ρ]οοῇ ὕπνε]νο γοµγ», Ώατιπα 

θοῦσα Όὄπισθεν Ίψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ.ἱματίου.αὐτοῦ. 
οοπαθ Ῥοπ]πά τοαισεποᾶ πο Ῥογᾶςγ οἳ Πὶ5 ϱαγπιοηῦ,. 5 

21 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ, ΒΕὰν µόνον. ἄψωμαι «τοῦ ἱματίου 
Ἐοχ »-Ἠε 5παἷά τν λῖπ Ἠειδε]ξ, ΙΕ ομΊψ 1 5Πα]] {οιοἩ Σρατπιοπῖ 

αὐτοῦ σωθήσοµαι. 23 Ὁ δὲ. Ιησοῦς! Μἐπιστραφεὶς! καὶ ἰδων 
α1Ἠϊς 1 5εηη]1] Ὃε οατεᾶ. Βα6 ζοςα5 Πανίπς ἑαγτμοὰ Απᾶὰ µανίης 5εεἩπ 

αὐτὴν εἶπεν, Θάρσει, θὐγατερ' ἡ.πίστις σου σἐσωκέν σε. 
Ὦος ο οαἱά, Βεοξ ροοὰ οὀάγασο, ἀαπιιρηῖος; 1ηπσ {αι Ῥαῦ] ομχοᾷ ΤΏο8, 

Δ ’ τ κ Δ - / ΄ 

καὶ ἐσώθη 3 γυνὴ ἀπὸ τῆς.ὥρας.έκείνης. 
Απά Ἄννας οατοᾶ "1ο "πνοιιβ Ετοπι τπαίῦ Ποιγ, 

29 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ιησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος, 
Απά "Πανίηρ ὃσοπιθ 11οδας ἱπίο ἴπθ ἨΤοιβε οἳ {πο τυ]ας, 

Ν 2 ι τά ο Ν Ν Δ » ΄ 

καὶ ἰδὼωὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον, 
8πᾶ Πατίησ σοοαπ {πο ἍΠιιίο-ρΙαγοΓβ απά ἵἴπο οτοπᾶ πιακίηρ ο ἑαπια]ξ, 

94 Ἀλέγει αὐτοῖς,! ᾽Αναχωρεῖτε' οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον, 
5475 ᾖἴο ίποπι, Ἠ1ολάτωνν, που {ο ος ἀειᾶ μπα "ἀμπικαί, 

ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 25 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη 
Ῥαῦ 5ἱοθϱ5. Αιά ἴΠογ Ιαασποᾶ πί Ἠ], Ῥαΐ πνηεπ “παά "ρεοπ ριαῦ -οαξ 

ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς.χειρὸς.αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη 
11Πο “ογοινᾶ, Πανίηπρ επίονεᾶ Ἡςθ {οοκ ποιά οἱ Ώοσγ Παπά, πηᾶ "πγοδθ 

ω ΄ Δ . -- ε ’ ε/ 2 ε/ Ν 

τὸ Κκοράσιον. 26 καὶ ἐξῆλθεν ἡ-φημη-αὕτη εἰς ὅλην τὴν 
11ο 2άππιβα]. Απά ὁνιοπί “οαέ αξΏὶς “τεοροτῦ Ἱπίο αἱ] 

γῆν ἐκείνην. 
“]ωπᾶ "1πα8, Ἡ 

27 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ, ἠκολούθησαν Ἰαὐτῷν 
Απά ᾿Ρραβείηςσ ζοπ “ἴποπςς 11655, 5{ο]1ουνοᾶ ση 

δύο τυφλοί, κράζοντες καὶ λέγοντες, Ἓλέησον ἡμᾶς, δυὶὲ 
5τνο δρ]πᾶ [Ἴπιεπ], ονσῖηςσ απᾶά  ΔΑΛΣΙΗΡ, Ἡανερίιγοηι ἍἩν, ΒΟΠ 

Δαβίδ.Ι 98 ἐλθόντι.δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, Ιπροσῆλθον! αὐτῷ οἱ 
οἱ Ὀατ]ᾶ, ΑΠά Πανίπρ οοπ1θ 1ο 1η Ἠοςβε, οςπηθ {ο Ὠἶπα τηΏθ 

7 ἀπόλλυνται 4Τθ ἀθεξίγογεᾶ τττς, ς οἶνον γέον εἰς ἀσκοὺς βάλλουσιν1.. 4 ἀμφότεροι 
αἰττταΥ/. ὃ -- εἷς (ηεαὰ 8 οετιαίπ τ]ογ) α1,Τ'. «προσελθὼν ὨΝνΙ1β 6Οπ1Ο {ο Παπ] 1,; εἰσελθὼν 
λανίηρ ειετθὰ ταν. ἆ --- ὅτι τ. 
Ἡ ἔλεγεν β4ἆ 11ΤΤτΑ. 

ε ἠκολούθει ΙΤτιΑ. {ἵ-- Ἰησοῦς τ. β στραφεὶς 111.Α. 
.-- αὐτῷ Ἠ[Ττ]. ΚΧ νὶὸς Δαυείδ 1 Τττα; νὶὲ Δανίδ ΟΝ. | προσήλθαν τε. 



ΜΑ ΤΤΗ Ε Ἡ. 
α , 

γυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πιστεύετε ὅτι δύναμαι 
Ῥιἰτιᾶ ευ Ἀπᾶ 38178 ὅίο πεπι α17ο8ις, Ῥοθιίθτοτο ᾖἴπβν 1 811 018 

αγοῦτο ποιῆσαι;ὶ Λέγουσιν αὐτῷ, Ναί, Κύριε. 99 Τότε ἥψατο 

ο α. 

τπῖς {ο ἆο2 Το ΒΗΥ {ο Ἠίπι, ὙΧθι, Ποτά, Τηεπ Ἡθ ἑομολθά 

τῶν ὀφθαλμῶν. αὐτῶν, λέγων, Κατὰ τὴν.πίστιν.ὑμῶν γενη- 
ἡΠοαῖχ 6765, ΒΑΥΙΠΡ, Αοσοτάϊῖπρ ἴο πας ΣΑΙΤΗΠ νο 

θήτω ὑμῖν. 80 Καὶ "ἀνεῴχθησανὶ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί' καὶ 
16 Ίο γοα. Απά ππεχο ορομεᾷ νπεις 676Β; απ 

οἐνεβριμήσατοϊ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων, ος: μηδεὶς γινω- 
κ ος βοΏατροᾶ “ἴπεπι 11εδαςδ βησΙ1Ρ, 3πο 30πΠ69 1]1εί 

σκέτω, 91 Οἱ.δὲ ἐξελθόντες διεφήµισαν αὐτὺν ἐν ὕλῃ τῇ 
χουν [18]. ἈΒιῖ ἴμογ Ἠμτίηπρ βοπθ οι πιαάο ποπ ᾖῥ"Πίπα 1η αἩ. 

ἢ ἐκείνῃ. 
α]αμά Ουλαῦ. 

92 Αὐτῶν.δὲ ἐξερχομένων, ἰδού, προσήνεγκαν αὐτῷ Ρᾶν- 
Αιιά Α5 πε  ἨὙἼοτε ροίπρ ουί, Ῥεπο]ά, ἴπεσ Ὀτοιςπί ἍὮᾖΤο Ἠέπα 8 

θρωπον! κωφὺν δαιμονιζόµενον. 98 καὶ ἐκβληθέντος 
ΤΙΒΗ. ἀαπαὈ, Ῥοδεεβδεά Ὦγ α ἀεΙΠοΠ. Απά πατίιρ ΄οεν 5οαδῦ οι ῦ 

τοῦ δαιµονίου, ἐλάλησεν ὁ κωφός καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλου 
1:Πο Ἅάεπιοη, πδρικο ἍΤίπο Εἀάμπιρ. Απά ὀνγομᾶρτοά 1/Πο 3οτσπᾶς, 

λέγοντες, 3 Οτι! οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. 94 Οἱ δὲ 
ΡΞαΥΙΏΡ, Ἄενες πας Ιδεοεα πας ἵη Ίξταε]. Βυαΐ ἰπο 

Φαρισαῖοι ἔλεγον, Ἑν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει 
ῬΏατῖδεεξ βα]ᾶ, Ἑν πο Ῥτίησθ οἱ ἴλπθ ἀθΠΙΟΠ5 ες οα5ίς οαῦ 

τὰ δαιμόνια. 
{ηπθ ἀεπΠΙιοπβ, 

96 Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, 
Απάᾶ Ἀντοηῦ ΞᾳὈοαῦ 11εςαςβ 5196 δ5ο]θῖεΒ Αβ1]΄ απᾶ ἴλπο πνί]]αρςος, 

διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγ- 
εαοΏίῃπςσς Ἰπ {πείς ΑΥΠΔΡΟΡΙ6Ρ, ἈΑπάᾶ Ῥτοο]αϊπαϊηρ ἴλπε ΡΕ]αᾶ 

γέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
τιάΐπρ8 οξείΏηο ἍᾖἈἘΚϊπριοπι, απᾶά Πεα ης 6ΥΟΣΥ ἄἱρθαδο απᾶ ΘΤΕΣΥ 

µαλακίαν τν τῷ λαφῷ. 96 ἰδὼν.δὲ τοὺς ὄχλους, ἐ- 
Ὦοᾶ11γ γ/θΒβΚΤΙΘΒΒ ΑΠΙΟΠΡ ἴηο Ῥθορ]θ. Απᾶ Ἠατίπρ εοεπ ἴπθ οτον/ᾶ5 Ἆ6θ γα8 

σπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν Σἐκλελυμένοι! καὶ 
πηογθᾶ υγ ζἩ οΟΠΙΡΗΒΞΙΟΏ {05 νπαεπα, ὮῬθοβ15ο9 πετ ποσο Ὑ/θητ]εᾶ βπᾶ 

[ἐῤῥιμμένοιϊ -- πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 97 τότε λέγει 
οιξὺ ΑΤΤΑΥ πο ποῦ Ἠβνίηπρ α 5λορηετά, Τπεη Ἠθ βαγ8 

τοῖς. πο. αὐτοῦ, Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται 
το Ὠϊ5 ἀἱβοῖρ[ες, Το Ιπᾶθθᾶ Παχγεςὺ [15] ρτοαῖ, Ῥαῦ ἐπα ν/οτ]κπιεΏ 

ὀλίγοι 98 δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως 
[ατα] Σεν; βυρρ]οβίο ΊΠετεξοτο ἴηπἩθ Τιοτᾶ οξίπο ἨΠαττεβῖ, τηςὺ 

ἐκβάλῃ ἑργάτας εἰς τὸν.θερισμὸν. αὐτοῦ. 
Ὦε πια 5επά οαῦ τσνοΓ]σπαεη Τζο Ἠἱ5 Ἠατγεςῦ. 

10 Καὶ προσκαλεσάµενος τοὺς δώδεκα ο -- αὐτοῦ» 
Απᾶ Ἠατίηρ οα]]οᾶ {ο Γη11] 3μτιο]νο ἀἱβοῖρ]θβ 118 

ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων, ὥστε 
Ἡε ϱατθ ὃο παπα πρ οτε “ερίσιϊτβ ας ΒΟ 88 

ἐκβάλλειν αὐτά, καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
το οα5δί οαῦ ἵπεπα, απᾶ ἴο Ποινὶ. 6εγετγ ἄἶδεᾶσθ αιᾶ  εΤετ7 

μαλακίαν. 
Ῥοᾶ]γ ν/οαΏοςΒ. 

2 Τῶν.δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα" 
Νου ο ἴπο ᾖἴτννιο]τα ΑΡΟΡΙΙΟο5ς {πο ΏβΙαΘ6 ΑΤΘ {ποξο: 

τι πριῆσαι τοῦτο 1, Ἡ ἠνεῴχθησαν 1ΤΤΑ. 9 ἐνεβριμήθη ΙΤττλ. 
[τικ].  ἃ-- ὅτι απηττΑαΝ.. {--- ἔν τῷ λαῷ ΟΙΤΤ.ΑΝ. 
ἔ ρεριµµένοι τ] ἐριμμένοι ἘχτΑ. ᾗἹ ὡς Ττ. 

29 
ππ{ο {ιθπα, Ῥε]ίοτο το 
ἐπαῦ Ι απι αΏ]9 {ο 4ο 
114982 Τηεγ εβἰᾶ ἹἩἨ- 
{ο Ἰΐτα, Ὑδα, 1ιοτᾶ, 
99 Ίμοα {οισλθοᾶ Ίθ 
9Ποαῖχ 6Υ68, ΒΗΥΙΠΡ, Αο- 
οοτάίηρ ἴο τοιτ {αϊτΏ 
Ῥο6ῖῦ ἀπίοσοι, 50 Απά 
{Πρθίχ ογθεε Ἠετο οροηοᾶ; 
Βηᾶ «ὧοειβ Αἰγαϊτ]γ 
ρηῤ οἆ ἴπεπα, βγ19β, 

ίλαί Ὦο ΙΙ ΚΠΟΥΥ 
ο 9] Βιῦ 1Ἠαγ, πΠοῃ 
Πε νετο ἀοριτίεᾶ, 
βργεπᾶ αΡγοπά 8 
Σ4119 ἵπ Β]] ἰπαῦ οοἵ]]- 
ἴπ7. 

32 ΑΑ {πετ ποπῖ οι1ξ, 
Ὀεπο]ᾶ, 1ο Ὀτοισηῦ 
νο Ἱΐαι α ἀαπιῦ ΏΙΛΏ 
Ῥοῦξεςεεᾷ {Πα ἀονΙ]. 
9δ Απᾶ πει {πο ᾖοενῖ] 
τίς οπμδῦ οιζ, πο ἄαπιο 
βραζκθ: βπᾶ ἰῃθ πι ]{]- 
ναάᾶες τηρττε]]εᾶ, 54Υ- 
Ίημρ, Τὸ Ίνα5 Ώετετ 5ο 
8θεη 1π Ίεγπε], 34 Ῥαΐ6 
ἴπο ῬΠαγῖςοας βαἰᾶ, 9 
οβεῦειη ουιῦ ἀετί]β 
{πτοιρἩ ἰπο Ρείισθ οξ 
{πθ ἀθν]]β. 

36 Απᾶ ᾖοδας πεηῖε 
αὈοιιί α1] πο οἱ 108 ανά 
τί]]αηρος, ἰεπολίῃς η 
νηοθῖσ ΑΥΏΛΡΟΡιΙΟΕ. ππά 
Ῥεθβομίηρ ἴηοθ Ρο5ΡεΙ οξ 
Πο Ἐἱπράονμι, απᾶ 
Ἠεα]1Ώρ 6ΤΕΣΥ οἱέκπο-β 
Ἀηᾶ ϐΘΥΕΙΥ ἀἶδειςθ 
ΒΠΙΟΠΕ6 πο ὭῬεοΡ]θ. 
36 Βαΐὸ σποτ Ὦο 8Η 
ἴπο τοι]Ρ1{ταᾶςς, Ὡς νναβ 
παογοᾶ υΙΏ ϱο0Π1ΙΡ8ΘΒ- 
5ἱοη ΟΠ Ίποπι, Ὀοοβι5θ 
9Ἠεγ Ταἱπῇ{θᾶ, απᾶ σνοσς 
βοαὐυεγοᾶ αρτοβπᾶ, αβ 
βΏεερ Πατνίπρ ηο 5Περ- 
Ἠετᾶ. 37 Τπεπ ϱα1{Ἡ Ώθ 
πηΏζο Ἠὶ5 ἀἱδαΙρ]ο5, Τηε 
ηαγγορί ἱτγα]γ {6 Ρ]εῃ- 
ἴοοις, Ὀαῦ {Πο Ἰαῦοιτ- 
6υ5 ατγε Τετ: ὅ8 ρτασ 
γο ἴπετεβοτο ἴ]μο 1,οτά 
οἳ {πο ἩαγτοςἙῦ, {παῦ Ἰ1θ 
σπ]]] εοπᾶ Τοτίῖ 14βοιισ- 
ΕΙΒ Ἰπίο Π18 Πατγεεῖ, 

Χ, Απᾶ τνηεπ Ἡο Ὠαᾶ 
ομ]]εᾶ υπίρ πι ἨϊΙβ 
ὀγυθιἰτο «ἀἱςοίρ]ευ, Ἆθ 
Ρανο ᾿ἴπετα Ῥονετ ᾱ- 
σαΐπςί ππο]εαηΏ ςΡΙΥΙ{8, 
τὸ σαυῦ ἴποηι οαῖ, πιά 
{ο Πορ] Αα]] πιαηπος οἳ 
βἰο]κηεςς αλ α]] Ώισή- 
ἩΘΓ Οἱ ἀἴξδοαςσα. 59 ΝΟἩ 
{Πθ πβΠιεΒοΣ {Πρ ἴπε]τθ 
ΒΡρορί]οῦ αγθ τησσο; Τ18 

Ρ --- ἄνθρωπον (7ιαᾶ [οπ6]) 
. ἐσκυλμένοι Ώβχαββθά ΘΗΤΤι ΑΥΓ. 



4 
Βτεῖ, ΘΙπΠΟΠ, Ὢπο 1β 
οα]]οἆ ́  Ῥεΐος, απᾶ 
Απάτονν Ὠϊς Ὀτοίπος; 
/απιεβ {Πέ 5οπ οἳ Ζες- 
εᾶθθ, απᾶά «ἆοππ Ὠϊςξ 
Ὀτοίπετ; ὃ ΡΗΙΗΡ, απᾶ 
Ῥανγ[πο]οιπον: Ἠο- 
ΤΠ85, απ λΤατίΠοατυ {πο 
ρυαβ]ίσατπ; 1απιθΆ Τλμε 
50 οἳ ΑΙμΠθαΒ, Απᾶ 
1ιεὈθορας, 1γΏοδα 5Πἵ- 
ΏΦΏΙΘ πας Τα άρεας; 
4 ΦΙΠΙΟΥ ἴπο σαπβαπ1{θ, 
βπᾶ ὅσᾷας Ἰδοεατῖοῦ, 
ΥΠΟ Ἁἱδο ΛῬοίταγεάα 
Είπα, 

5 ΤΊρςο ἔπγο]το 165µ5 
βοηῦ ΕογίΠπ, απᾶ οοπι- 
παβλάἀθᾶᾷ ἴποτη, 8ΑγίΏΡ, ' 
6ο ποί 1πίο {Πο ταν οἳ 
{Πο ἄεπίϊ]εβ, απᾶ 1πζο 
απ οἵ υγ οἳ ἴΠο ΒΑΠΙΛ- 
τΙἴΑΏΒΘ εΠ{ίεΓ το πο: 
6 Ὀαΐ6 ρο ταΐπεσ Το ἴπθ 
1ο58ῦ 5Ώθερ οἳ ἴπο ποιςθ 
οξ 1βταε]. 7 Απά 88 ο 
Ρο, ΡΤτεΒΕΠ, βαγΊτπς, Τ19 
Κἰπρᾶοπα οἳ Ποαβτεη 18 
ϱὖ Παπά. 8 Ηεαβὶ Πο 
δἰοξ, ο1θβΏηςε πο Ἱερετς, 
Σᾳαΐδε {πε ἀεαᾶ, οα5ῦ οαῦ 
ἀενῖ]β: ΈτεεΙγ το Ἠβτο 
χοοθὶταᾶ, 1Γ6εΙΥ Ρ:το. 
9 Ῥτονίαε πείἔπεσ ρο]ᾶ, 
ΤΟΥ Β11ΥεΕΣ, ΏΟΣ Ώτηβ8 ἵπ 
γοασ ΡΙΙ56Β, 10 πος 
Βογίρ τον γοµγ Ἱ]οατ- 
167, Ὠθί{ΠθΘΓ Έντο οοβΏ8, 
πεἰίπεν ΕΠοΟΘ5, Ππος τεῦ 
Εἴ8ΥΘΒ: {ος πε γ/οχΚ- 
ΤΩΒΏ 8 ν/οτΏγ οἱ Ἠ]8 
παειῦ. 1] Απᾶά Ιπίο 
πΏαίβοετες οἱ οἱ 
ἴονυπ 7θ εΠπα]1 επ{ετ, 
ἀπαμίτο ππο Ἰπ Τὸ 18 
Ψ/οσίἩσ; απᾶ ἴπετο α- 
Ρ]46 011] γε ρο ἴπεπορ. 
12 Απάᾶ Ὁπεη γε «οπ]θ 
1πίο ΑΏ Ἰομςδα, 58α]111θ 
16, 19 Απᾶ 1 {πε Ώοιδο 
Ὃο ποτίσ, 1ες τοις 
Ἄθ8σθ ϱΟΠ16 αβροηῦ τρ: 
ας 1Ε 16 Ῥε ποῦ πρτίµγ, 
1εῦ τουσ Ῥεμ8σςφ τείατη 
ἴοσοι. 14 Απά πνΏοβο- 
σνες β]ιβ]] ποῦ τοοεῖἶτε 
ψοι, ἩἨοΟοςΓ Πεμς τοις 
πΟΤάΡ, πΠοη το ἀερατή 
οαῦ οἳ Όπαῦ Ἠοιδο ος 
οἶίσ, 5Ώπ]κο ο ἴπε ἀαδι 
οΕγουσ {θοῦ. 15 Υετ]]τ 
1 5α7 Ὅπτο τοι, Τὸ 
βΠα]1 ο πιογε ὑο]εγαβ]θ 
Ξος πο ]απᾶ ο Βοᾶοπα 
ἈΑπᾶ ἄοπιοττῃῆς πι {πθ 
αγ ο ]αάριπεπΕ, ἔπαπι 
ΐοτ ἴπφί οἱττ. 16 Ἐε- 
Πο]ά, Ι 5επᾶ τοα ΜοτίἩ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ, Σ., 

πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος, καὶ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς 
τει ΒΙΤΠΟΏ Πο ᾖ18 οα]]εᾶ Ῥεύετ, Απᾶ Απάτον Αρτοίπες 

αὐτοῦ. ]άκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς 
αΠῖς: ᾖαπες Ἅἴπε[εοπ] οἱ Ζερεᾶεο, Αηᾶ «ὁοηπ "Ὀτοϊπος 

αὐτοῦ" ὃ Φίλιππος, καὶ Βαρθολομαῖος' θωμᾶς, καὶ ΣΜατθαῖος! 
απῖς; ῬπΙΠρ, Ἀπά ἈΒατίποΙοπιθΥ;; ΤΠΟΙΠΙΒΒ, αηπᾶ Μαίπευν 

ὁ τελώνης' Ἰάκωβος ὁ τοῦ Αλφαίου, καὶ Ἰλεββαῖος ὁ 
1Πο9 {αχ-ραἴΠοτος; /αταος {Πο [5οη] οἱ Α]ρπαωαβ, απᾶ 1ιεῦρεεα5δ Ὑππο 

ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος" 4 Σίμων ὁ “Κανανίτης,! καὶ Ἰούδας 
πας Ξυγηαβτιεά ἸΤπαάᾶρεας: ΦΙπιοΏ Πο Οαππατ{ίς, βηᾶ ζαἆφ8 

3 ῬΤσκαριώτης,' ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. 
1εοαχ]οίε, ΥΠΟ 81560 ἀε]]γοτοᾶ πρ ἍἈἨῖτῃ, 

ὅ Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς, παραγγείλας| 
Τπεσξε οπγειἶτο ῄξεπί ὀξοτία 116518, Ἠανίπρ οΏατρεᾶ 

αὐτοῖς, λέγων, Ἑϊς «ὑδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς 
Ίπεπι, 5ασίηςσ, ἹἸπίο [1πε] παν οἳ ἴπε ἄαπέΙΙε Ρο ποῦ οἳ, Επᾶ Ιπίο 

ιπόλιν «Σαμαρειτῶνὶ μὴ.εἰσέλθητε 6 πορεύεσθε.δὲ μᾶλλον 
ὃς οἷίσ οἱ [πε] Βαπιρτίίατης θΏ{ος ηοῦ; Ῥαΐ ρο ταῖηΏετ 

9 3 / 3 2 / ” ᾽ ’ 

πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἱσραήλ. 7 πο- 
ἵο Ἅἴτπο 5«Ώθερ {πθ 1ο56 ος [πε] ποιδθ οἱ Ιετᾳε]. 2ᾳ0- 

ρευόµενοι δὲ κηρύσσετε, λέγοντες, Ότι ἤγγικε ἡ βασιλεία 
1πς ααΏᾶ Ῥτου]βῖτι, 5ιγίηβ, Ἠλ5 ἀταΥΏ πεΒΣ ἴπο Κἰπρᾶοτι 

τῶν οὐρανῶν. 8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, Ἱλεπροὺς καθαρί- 
οξ ἴπθ Ίθατεῃς. Β]οἷς Ῥεα], Ἱερετς ᾿οἸεαπςα, 

ζετε, νεκροὺς ἐγείρετει! δαιμόνια ἐκβάλλετε. δωρεὰν ἐλάβετε, 
ἀεθᾶ τἍίςθ, 4επιοΏ5 οαςδὺ οαῦ: σγαθαΙ{οιδΙγ γε τεοεϊτεᾶ, 

Π ’ / ο ον 

δωρεὰν δότε. Ὁ Μἡὴ-κτήσησθε χρυσόν, μηδὲ ἄργυρον, μηδὲ 
στααϊθοιβ]ν ἱπεραττ. Ἐτοτ]ᾶς 1οῦ Εο]ᾶ, ηΟΥ Βί]τετ, ηος 

Δ η] 4 , ε ” ῃ , Ε εν) ῃ 
χαλκὸν εἰς τὰς.ζώνας.ὑμῶν, 10 μὴ πήραν εἰς ἡὁδόν, μηδὲ 
ἩηΟΠςΥ ᾖΊῃ σος Ρε]ΐ5, ὮΟΣ Ρτον]Μίοπ-Ῥ4ρ Ξοχ [1Ἠθ]΄Ψ/ΑΣ, τος 

δύο χιτῶνας, μηδὲ ὑποδήματα, μηδὲ «ῥάβδον Ἡ ἄξιος.γὰρ ὁ 
Όσο ἑαπη]σς, ος βΒΠΑ ΔΙΑ, ΠΟΣ Αα 5ία8: {οτ πΟτΟΠγ ἴπθ 

ἐργάτης τῆς τροφῆς.αὐτοῦ /Γἐστιν.ὶ 11 Εἰς ἣν.δ ἂι πόλιν ἢ 
ΤΥΟΤΚΊΠΒΗ. οἳξ Ὠἱ8 Ξοοᾶ 18. Απά Ιπῇύο π/Ἡαίετες οἱ ος 

΄ Συ Ν η 4 / ) ε) .” » ΄ . ω 

κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἕν αὐτῷ ἄξιός ἐστιν' κἀκεῖ 
τί]]αρθ το εΠ{εςσ, Ἰπαιῖτθ πππο Ἱη 1 ποτ ᾖ απ ἴπετο 

/ ε/ Ἆ } , 3 ύ / Δ µ ην 

µείνατε, ἕως.ἂν ἐξελθητε. 132 εἰσερχόμενοι.δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, 
τεΏ]βΙη. υπ] Ὑγερο 2οσίΗ. Ῥαΐ επτεσίης ΙΏῖο {πθ Ἠοιβθ, 

ἀσπάσασθε αὐτήν. 19 καὶ ἐὰν μὲν ἡ οἰκία ἀξία, ξἐλθετωϊ 
εα]αῖθ 1δ: Ἀηᾶ 4 Ἰπᾶεεά θ "μα "Ἠοιςθ πγοσίἩγ, 1εῦ οοπΠθΘ 

ε οφ ε . ρω αφ ΗΗΦΟΑ Δ Ν »/ « νι ε ο. 

ἡ.εἰρήνη.ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν' ἐὰν.δὲ μὴ } ἀξία, ἡ.εἰρήνη.ὑμῶν 
Υοισ ρεαοθ προα ᾖδ τιῦ 1 Ἱσ Όε ποῦ τνοτίαγ, ἄγοατ "ρεαςθ 

πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. 14 καὶ ὃς ἐὰν" μὴ δέξηται ὑμᾶς, 
5ιο ργοια 1]1εῦ “τεῦατη. Απά Ὕποετες γν]] ποῦ γοοεῖτο τοι, 

μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς.λόγους.ὑμῶν, ἐξερχόμενοι]τῆς οἰκίας ἢ τῆς 
Ώηος υ]] Πεανς ουσ ψ/οχᾷς, ροῖηωρ {Ξοτία ο [ιΠπαῦ] Ποιςδο ος 

πόλεως ἐκείνης, ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. 
3οἳνγ α1παί, ᾽ 3Ώαρκο ο  1μθ ἀαξι ο 7οισ Σ9εῦ, 

16 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόµων 
γετί]γ 1 αγ ἴοσοι, ἸΜοτε Μο]εχαρ]θ 1ζ βΏα]1 Ῥο Εοχ[ἐπε]]απά οἳ βοᾷοτα 

1] ο ες "ορ « , ΄ Ἅ .- λ ρε ’ , 

καὶ Γομόῤῥων! ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ-πόλει.ἐκείνῃ. 16 1δού, 
Ααπᾶ οἳ ἄοπιοττΏης ἵπ ἂν οξ]πάρπιεηῖ, ἵπαπ Ἅ1ος {ηλ οἵ(γ. Το, 

ν -Γ καὶ απᾶ 1. κ Μαθθαῖος Ι/ΤΤΓΑ. 7 --- Λεββάῖος ὁ ἐπικληθεὶς 1τι; --- ὁ ἐπικληθεὶς Θαδ- 
δαῖος ΤΑ. 2 Καναναῖος (ΑΠΑΠΒΔΏ ΤΑ. 3 - ὁ ίηθ ΕΘΙΤΑΥ. υ Ἰσκαριὼθ1. ὃ Σαμαριτῶν Τ. 
ἆ νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε ΙΤΊΤΑΥ. 

6 ἐλθάτω ττγ. ΙΤΤΑ. 

1 Τομόῤῥας 1γΑ. 

6 ῥάβδους 5ἴαγες Ὑγ. { -- ἐστιν (γεαᾶ [1ἱ8]) 
Ἀ ἄν ΙΤΤΙΑ. ῥἡ -- ἔξω οιιῦ 1τΤ.Α.. Κ -- εκ(/εαὰ ἂοπα νοιτ {θεῖ) τσι 



Χ. ΜΑΤττηή Ε Ἡ, 
) .) , « ” ε , 1 [ / Β ’ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν  µέσῳ λύκων’ γίνεσθε 
1 βοπά {ου γοα. 45 5Πεερ 1π Γ1ηΠ6] πα]άςί οἱ ψνο]σαος: Όςετο 

οὖν Φφρόνπιοι ὡς οἱ ὄφεις, καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 
νποτοίοχο }ργιιάσοπῦ αξ ἴπθ 5ογρθΏί5, απᾶ ἨβΥΠα]ο8 5 ἴπα ἀογόε. 

17 προσέχετε.δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων' παραδώσουσιν.γὰρ ὑμᾶς 
Ῥαὐ Ὀονγατο οξ ΙΠΘΗ; Μος ἴπεγ πηϊ]] ἀε]ίνου τοι 

εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς.αὐτῶν μαστιγώσουσιν 
το δαλλοι 1», απᾶ ἵηπ ἰποαίτ «γπαςδορ!ιεξ ἴποσ τν]]] 5εοιιχρθ 
« κ» Δ 3 ω « ’ Ν Δ -” ” ’ 

ὑμᾶς' 1ὸ καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλει ἀχθήσεσθε 
τοι: αιιά Ῥοΐωτθ ΘΡΟΥΟΕΓΏΠΟΙΑ αἱδο απᾶ Κϊῑπσς τεςΏαΙΙ ῬυττοαρΏῦ 

ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς έθνεσιν. 
:ΌΏ αοσοαηί οἳἑ τηε, ᾶρτ α ὉοδΙΙμΙοηπύ Το ίμοπι αιπά ᾖἴοΐηπο ἍλΠπίΙ0ΠΕ. 
ἤ -” -” ” Ἆ ΄ 

[19 ὅταν δὲ Ιπαραδιδῶσινὶ ὑμᾶς, μὴ.µεριμνήσητε πῶς ἢ τί 
Ῥαῦ το τπογ ἀσίϊτον τρ πουν Ὄο πιοῦ οπτεΕι1] Ἡου οἱ πλαῦ 

Ι λαλήσητε΄ Ἀδοθήσεται.γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρα τί "λαλή- 
πεξ]οι]ᾷ 5ροα]: 1ος 1ῦ ϱΏα]1 Ὃο τς τοι ἵη Ὥᾖἴπαῦ Ἠοιγ πῃΏαῦ γοφλα]1 

σετε"!! 20 οὐ.γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα 
εροακ: ΣΟΥ’ "λος 238 Έαχο ἴπογ ὦἩο άν, Ῥαῦ {ο μΒβρὶγΙ0 

τοῦ.πατρὸς ὑμῶ» τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 321 Παραδώσει.δὲ 
οξτοαγ ΕΒιΤΏυΓ μιΙοη  5ΡροβΚ5 ον σοα. Ῥαῦ Ἔνγι]] "ά4ε]ίνοχ "αρ 

ἀδελφὸςξ ἀδελφο» ες θάνατον, κἄὶ πατὴρ τέκνον᾿ καὶ ἐπανα- 
1ρτοίπετ Ῥτοίλος το 4ου; Απά Ἅ«{αίπετ οΠΙιᾶά: απᾶ Αγγ 1] 

στήσονται: τέκνα ἐπὶ γονεῖς, καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. 
Ξτῖκο “μρ αλομΙ]άνοηῃ ασαϊἰπςδῦ γρατεηπῦ»5, απᾶ ου ραῦ {ο ἀεβία {Πεπα. 

235 καὶ ἔσεσθε µισούµενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ.ὄνομά.μου' 
Απᾶ τετ] νο λαΐοᾶ υλε α]ε ΟΠ ασσοιΏῦ ΟΕ ΤΗΥ ἨΠΤΙΘ; 

τ Δ « ’ ῳ / τ ’ «/ μ 

ὁ δὲ ὑπομείνας εἰ τέλος, οὗτος σωθήσεται. 99 όταν. δὲ 
Ὀπτπείμαῦ  ομάτγο5 το [πε] επτά, η εΏα]] Ὦε 5ατεᾶ. Ῥπαὸ τ/πεη 

, « - .” 2 4 ” 

διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ.πόλει. ταύτῃ, φεύγετε εἰς δτὴν ἄλλην' Ρ 
Ώλεγ ροτξεοαίε τοι Ἰπ 115 οἳἵσ, Πορ το ΒΏΟΙΗΘΥ: 

ἀμὴν.γὰρ λέγω ἡμῖν, οὐ-μὴ τελέσητε τὰς πόλεις 
Σος τοτ]]τ 1εαγ ἴοτοι, Τ1 πο πγὶδο τσγΙ]] το Ώατο οοιαρ]εῖοᾶ ἴ]πο οἴδίος 

ατοῦ! Ἰσραὴλ ἕωςατὰνὶ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 394 Οὐκ 
οξ Ίστηςο] πηδ1Ι  Ὅο6 σοπιε πο Ρουμ οἑ Π1ΒΗΠ. .λοῦ 

-” { Δ 

ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ 
δις Αα "ἀἱδεῖριθ αὐοτο ᾖτἴπο ΤςβΟΠοΓΣ, Ποῦτ ἃ ΡΟΠᾷΠΙΑΠ αὐοτθ 

τὸν. κύριον. αὐτοῦ. 95 ἀρκετὸν τῷ µμαθητῇ ἵνα γένηται ὡς 
Ὠϊς ]οτᾶ. Μαββοϊοπύ Έοχ ἴπο «δη ὑπαῦ Ίθ Ῥεοοπιθ 8 

ὁ διδάσκαλος. αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος.αὐτοῦ. εἰ ἱτὸν 
Ἠϊ5 Ίεασλετ, απᾶ {18 Ῥοπάᾶπιαη 88 Ὠ]5 ]οτά, 14 3ίπο 

οἰκοδεσπότην! ἨΒεελζεβοὺλ ᾖΙἐκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον 
“παξίοχ 308 5{πο ”μοπςθ ΣῬεείϊσευα] 1Μ/Πεγ "οπ]]αᾶ, Ίος ΠΠ  Τιογθ 

στοὺς οἰκιακοὺς! αὐτοῦ; 396 Μὴ οὖν φοβηθῆτε᾽ αὐτούς 
{πΏοςθ οἱ Ἠϊ5 Ἠοιξεπο]ά 2 3ου οΠοχοξοτο 1γο”5ποι] ιέοας τΤΠθΠι: 

οὐδὲν γάρ ἔστιν κεκαλυμμένον Ὁὃ  ἍἈοὐκ.ἀποκαλυφθήσεται' 
1ο ποϊηῖτπς 15 «οτοτεᾷ πιο 5Πα]11 τοῦ Ὀο απςοσοεγοᾶ, 

καὶ κρυπτὺν Ὁ οὐ.γνωσθήσεῖαι. 27 «Ὁ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ 
ϱΏά Ἠ]ᾷᾳοι τΠίοἩ 5Ώαδ]] ποῦ Ῥε ΚΠΟΝΗ. Ὑπμαῦ Ι1{ε] τοι ᾖ ἴπθ 

-σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτί' καὶ Ὁ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε κη- 
οαβεσα ρεαςς 1π ἔμο ἨσΏαίῦ; αηπᾶά π]αῦ 1π ἴηπθ 6 7τοῄΠοβς Ῥρίο- 

ρύξατε ἐπὶ τῶν ο”. 28 καὶ “μὴ φοβηθητεὶ ἀπὸ 
οἰαῖτι Ἄρου ᾖΤπο Ἠομςοίοῥ», Απά τε ςΠποπ]ά ποῦ {σαχ Ὀοσασαςο ο 
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πα «Ἠθο)ρ ἵπ ἴπο το]άεῦ 
οἱ 1νοἱσο»: Ῥο γε ἴΏογθ. 
άοτο ν/ῖ»θ 48 ΒΘΥΡόπ 08, 
πιά ΠΦΓΙΩΙΟΒ5 88 49ΥΘΒ. 
17 Βαΐ Ῥεσνατε 08 ΤΠΕΠ: 
ΣΟΥ ΌΠογ υῖ]] ἄθ]ῖνες 
ποι αγ το ἴπε οουποῖ]ς, 
Απᾶ 119Υ υγι]] 6οοατρθ 
τοα ἵῃπ ᾖἰπεῖ ΑΥΠΕ- 
Σοσᾳθ5; 18απά γεβµα]Σ 
Ὃο Ὀτοιρης Ῥεέοτε Ρο- 
ΨΟΓΏΟΤΕΒ απᾶ Κίπσυ 1ος 
1ΙΥ -βκε, {ος Αα {οςίι- 
ΠΙΟΣ αβαϊπβῦ ἵπετα 
ΑΏᾶ ᾖἵἴπο «ἄοπίϊ]οβ, 
19 Βαΐ νΏση ἴπογ ἀε- 
Ίΐτεσ τοπ αΡρ, ἔωκο ηο 
{ποιρβμύ Ώουν ος πΏαῦ 
πο 5Ώβ]] 5ροακ: {ον 15 
εΏα]] ῶε ίτοη τοι 1π 
ὑλαῦ δαπ1ε Ποαν π]λαῦ 
πε 5πα]1 6ρθα]. 20 Ἐος 
10 ἶ5 1ιοί το ὑλμαί 5Ῥοσξ, 
Ῥαῦ ἴλο δρϊταϊῦ ο γοις 
Ἐιιίποτ συΏ]οὮ 5Ροα]κοῦα 
1η τοι. 21 Απᾶ 1ἴ]μθ 
Ῥτοίμος Ώα]1 ἀε]ίνες 
αρ {]ιο Ὀτοίλμοτ{οᾷεαῦα, 
αηπά ἴπο ᾖ{αἴπον {μθ 
ομΙ]ᾷ: ππᾶ {πο ολί]- 
ἄτει εΏα!] τῖσο πρ Α- 
δαϊη»ό (οί) Ῥατεπία, 
ΒΠά οωα5ε {πθπι {ο οθ 
Ῥυαΐ ἴο ἄεβίμ. 22 Απᾶ 
γε 5Παβ]] Ῥεπαίεᾶ οἳ αἱ 
Ώιει {ος ΤΙΥ ἨὨΒΠΙΕΊΒ 
5ακε: Ῥιή Ἡο τπαῦ θ1- 
ἀανγείἩ {ο ἐπο επά ϱΏλ]] 
Ὦο ῥανοά. 25 Βιιῦ π]εη 
ἴηαγ Ῥετεδεσαίθ τοι ἵπ 
ΤΠὶς οἱίσ, ορ Το Ιπίο 
βποϊποτ: Τοτ νετ] Ι 
5αγ ἀπύοσοι, 6 εΏκ]] 
ποῦ ΏὨατο ϱοἹπθΟΥεΥ 119 
οἶθῖος οἳ 15τας], υἵ]] {19 
Φοι ΟΕ ΠΙΛΠ Ὀς «ϱ0116. 
24 Τηε ἀἱδοίρ]θ 15 ποῦ 
8ῦοτο Λἱ5 παιβΒίΕΥ, ΠΟΣ 
ἴπο 5οτυαηῦ 8Ώοτο ἨΙβ 
1οτᾷ. 25 10 ἵς οποιρΡᾳ 
ΤΟΥ {πε ἀῑδοῖρ]ο ἑπαῦ ηθ 
Ὃα ας Ἰΐ5δ ηιαβίθ6ν, αιιά 
Τπο 5εγταηΏῦ ας Πἱ5 ]ογά. 
1Ε τῃαγ Ώμτο οα]]εᾶ τηθ 
πηπ»ίε; οἳ ἴπθ Ποιι5θ 
ἸοοδἰπεριαὈ, Που ΤάΠΙΟΠ 
τποχθ σ]ιαῖ] 16; εα]ῖ 
ΤΠσιπ οἳ Ἡ]5 Ποιςε]ο]ά 2 
26 Εοαχ {ποια ποῦ {οι ε- 
1ονο: Τ0Υ Τποτο ἶ5 10- 
ἴππσ «οονοτεῖ, ἰηπαῦ 
»πιι]! ποῖ ο τονθβ]οί; 
Ἁπᾶ Πἰά, ἐλαῦ 5Ώπ]1 ποῦ 
Ὃαε ποσα. 27 Υπαῦ Τ 
Το]] γοιι ἴαπ 4αγΚμεῦδ, 
ἴλαὰὶ βροι]ς το ἵπ Πρ]: 
πηᾶ σΏαῦ το Ποαχ 1ῃΠ 
ἴποθ οατ, ἰαί ῬτεπςὮ 
πο προἩπ Ἔλο Πομγείο)Ρ5. 
28 Απά Ίεατ ποῦ ἴπθπα 

1 παραδῶσιν ἴ]ογ 5]α]] Ώανο ἀολνετεά ττν. Ἡ [δοθή. γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρα τί λαλή. τς 
ο λαλήσητε νο 5Ώποιι]ά βρει ΤΑ; ο την ἑτέραν ἴπε Ὠοχί ο1.ΤΤς. ο κἂν ἐν τῇ ἑτέρα (κᾶν 
ἐκ Ταύτης 6) διώκωσιν ὑμᾶς, φεύγετε εἰς την ἄλλην απα 1{ 1 με πεσῦ (αιλὰ 1 οσα 01119) έλον 
ῬοχΣθσιιζε σοτι,ή]εο {ο ἁΠποζ1εσ σ| τ]. ᾱ----τοῦ ἩπτΑ. Ἱ-- ἂν .. 
λεσαν {ευ ἨἈλνς ΒΙΤΠΑΠΙΕά ΟΙΤ1ΥΑΥ7, Ψ τοῖς οἰκιακοῖς Ι.. 

Στ οἰκοδεσπότῃ !.. 
Ὁ μὴ φοβεῖσθε {εὰΓ Υθ 1οῦ απΤΤεγίο 

εεπεκά- 



26 
νν]ιῖο]ι Ἱῑ]Ι ἴ]πο Ὁοᾶσ, 
Ῥαί ατοποῦ αὈἱε {ο κιἰΙ 
ἐμο δοαἱ: αν ταίῃετγ 
ᾶοατ Ὠῖπα πυ]ίοὮ ἶ5 αὐ]ο 
Ίο ἀθεβδίτογ Ῥοίβ σοι] 
πηᾶάᾶ Ῥοᾶγ ἵπ Ἠε]]. 
29 Άτο ποῦ νο 5Ρ.Γ- 
τονγ5 βο]ᾷ {οτ α Τατῦῃ- 
πρ 2 απᾶ οπε οἳ {ποπ 
5Π.]] ποῦ Τα] ον ἴπ6σ 
στουπᾶ π]ιζμοιῦ γοας 
Ἐπίλπαογ. 350 Ῥιΐό ἴπο 
νετ Ἠαϊτς οἳ γοαγ 
Ἰθμά 4γο αἲ] πιιπαρεγας.. 
8Ι Έεαωχ γα ποῦ ΤΠοΓε- 
40Υ6, Υθ 8τε ΟΕ Ἠ]Ιοτθ 
τα]ας ματ ΤΙΔΠΣ δρα - 
1098. ὅσδ Ἰποςοθνος 
'ΤΠΟΚΘΙΟΙΘ δ5δΏα]] οοἩ- 
4058 ΤΠθ Όεξοτθ ΤΠΕΗ, 
Ἠΐπι σν]] 1 «οὐ Γες αἱ5ο 
Ὄθεέοτο τι ὮΕπίπες 
σνΏίοῖὮ 5 ἵπ Πθεατοηῦ. 
35 ἙΒιῦ πΠοβοετετ 5Ώκν]1 
ἀεπγ πιο Ὀεᾷοτθ ΊΠΕΗ, 
Ἠΐτο τνῖ]] 1 Ύ8]5ο ἀεπγ 
Ὢῶοΐοτο τν Εβίτπες 
πιΏῖοἩπ 15 1π Ἠθεατοη. 
54 ΤΠίπΚ ποῖ ἴπαῦ Τ απα 
οΟΙΠθ {ο 5οπᾷ Ῥοᾶος οἩ 
θέ: 1 οαπιθ ποῦ Το 
εθηάἁ ΆῬρεαςθ, Ῥαῦ 8 
ποτά. 35 Έοσ 1 Απ 
οοπιθ ἴο 5οεῦ 4 ΠΙΛΏ αἲ 
τατίαποο βσαϊπξδῦ Ἠϊβ 
ΣΑ{ΠοΘΣΥ, απᾶ {Πε ἀπαρῃ- 
τετ αραϊηςῦ Πεσ πιοῦπες, 
Εηά ἴηῆο ἄἀααρηίες Ἱπ 
1ανγαραἰτηςί Ώετ τιοίποετ 
1π]ανγ. 396 Απᾶ Αα πιαη)5 
2068 σ]α]] ὃε ἴπεγ οξ 
Ἠϊ5 οἵὗπ Πομδολμο]ά. 
37 ἨἩο ἰπαῦ Ἰοτείμ 1- 
Ίπετ ος πηοίπεσ 1ΊΠΟΤΘ 
ΤΏΒΗ πηθ 15 ποῦ ποπ 
οῦ πθ: θπᾶ Το {ἴλπαῦ 
Ἱοτείηπ ρου ος ἀθαρΏίετ 
ΙΩΟΤΘ ἴπαη παρ 15 ποῦ 
πγοτίΏγ οἑ π1θ. ὃ8 Απάᾶ 
Ἡο ἰπαῦ ἑρκείη που Πἶ8 
9Γ088, βηά 1{ο]]οποεῦπ 
Β4ΤΕΣΤΩΘ, ἶ5 ποῦ ποτίηγ 
οξ Πιο, 39 Ηε ἰηπύῦ Επᾶ- 
θ{Ώ Π]5 11ΐε 5εΏα]] 1ο5ο 15: 
βηΏᾷ Το ἴπαῦ ΙοδεῦἩΏ ΙΒ 
11{ε ἔος τηγ «Άκο ϱΏς]] 
Άπᾶ ἱ9. 40 Ἠο {Παῖ το- 
εεϊτεία τοι τοοθϊτεία 
1ΩΘ, απᾶ ο ἰηπαῦ τε- 
οεϊτοίη 1πηθ τθοσϊτοί] 
Ἠϊπι ἴηαῦ κεεηῦ Ἠη]θ, 
4] Ἠο ἰπαῦ τουαϊνοίηΏ 
Ῥτορπεῦ ἵπ ἴηΠο ΠΦΠΙΘ 
οἳ α Ῥτορπεῦ «Πα]] το- 
οεἶτο 8 Ῥτορπείβ τοε- 
πγατᾶ: απᾷ ο ἰπαῦ 
χεοθϊτείΏ α τὶρηίεοιβ 
Ιη8Ώ ἹΙηπ ᾖ1ἴπθ Ἠηπτηθ 
οἳἑ ϱ τὶρηίθοας Τις 
ΕΏα]] τεοεῖντο π τρηὺ- 
εοαις ΠΠ τοπητᾶ. 
45» Απᾶ ἨὙἹΠΠΏΟ-ΟΕΥΕΓ ϕ 
ΕΠΙ] ρῖνο 1ο ἁτῖηχ 111ι- 
Το οπθ οἱ [ποσο 11 0έ]ο 
0Π68 ϱ ορ οἳ οοἱᾶ 

α ἀποκτενόντων α; ἀποκτεννόντων ΙΤΊΓΑ. 
ἔεατ νθ ΙΤτιΑα, Ὁ - τοῖς ἴΠθ 1/Τε]Α. 

6 ἂν 1Έτ. Γλήμψεται ΙΤΤΤΑ. 

.πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. ὁδ Πᾶς. 

«Γππβη] «ἨΏπ]]τεσθίτνθ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. 

τῶν Σἀποκτεινόντων! τὸ σῶμα, τὴν δὲ 

Χ. 

ψυχὴν μὴ .δυναμένων 
ἰποςσς πἩο ΚΙ] πο οῬοςγ, ὃῬαΐ 19 5οιἱ 89 πο 9ΌἱΘ 

ἀποκτεῖναι' Σφοβήθητε.Ιδὲ μᾶλλον τὸν. δυνάµενον Ἰκαὶὶ 
ο ΚΙ; Ῥαῦ γο 5Ποι]ά ξεας  ταἰπες Ἅἀίτα πΠο ϊ5 αὐ]θ Ρουχ 

π 4 ο. ) [ά κ , ψνυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 399.οὐχὶ δύο στρουθία 
5οα] απᾶ ὈῬοᾶψ ο άθδίτο ἵπ ο6ΠεπΏβ, ἈΝοῦ "πο «Βραστοπς ΄ 

΄ ο 8 ελ ” -” ι ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν .ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν 
ὄξος Ίαπ “Ἠπδατίοη τε ὅ5οιά απᾶ οπθ οἱ Ίπεπ ἍΑΠΒΙΙ πού ἔα]] {ο {ιὸ 

γῆν ἄνευ τοῦ.πατρὺς ὑμῶν" 90 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς 
ϱτοαπᾶ π]ιηοαῦ γοιις ΕαίΠες, Ῥαΐῦ οἴγοα οτεπ ἴπθ Ἠπῖτ οἳ ΙΠθΘ 

κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν. 8Ι μὴ οὖν Ἀϕοβηθῆτε"! | 
ηεαᾶ 811 παπηρογθᾶ 819. 3Νοῦ ἱπεχεξοσθ 1Υ9"5Που]ά "εατ; 

οὖν ύσ- 
{Πβπ ΠΙΒΠΥ 5ΡΕΙΓΟΙΥ5 Ὀοῦζεσ αγθ Ἔγειν 9Π6 Ό]εγεξοτθ ΤΥΠΟΣΟ- ο. 

ε , . »” » ω ε Ἄρ 

τις ὁμολογῆσει ἓν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω 
6γσες 5Ώα]1 οοπ{ε5ς Ὠ}Θ Ὀεξοτθ Τ1ΘΙΙ, Ἀπν]]] οοπι{έθΞβ 

κἀγὠ ἔν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ.πατρός.μου τοῦ ἐν ὃ οὐρανοῖς 
Ἀρ]9ο 11 Ἠῖτα Ῥεέοσθ την Ἐαίμες ΨΠο[18] 1π[ίπο] Ἠεαταις. 

99 ὅστις-δὃ ἂν' ἀρνήσηταί µε ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
Ῥαῦ π/Ἄοξοθτεσ 5Ώβ]] ἄεπτ Τ1θ Ῥεξοστθ ο ππεη, 

ἀρνήσομαι Ἰαὐτὸν κἀγὼ' ἔμπροσθεν τοῦ.πατρός µου τοῦ ἐν 
Άννι] “ἄθωγ δηίπι "α]ξο Τ Ῥεξοτθ ΙΙΥ Ἐαίοτ Πο [Ι5]ἷα 

5. οὐρανοῖς. 94 Μἠ.νοµίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ 
[υπ9θ] ἨδβτεπΒ. ἘπΙηΚ ποῦ νπαῦ 1 οππιθ Τορία8ο ΆῬεαςσθ οἩ 

τὴν γῆν' οὐκ.ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ µάχαιραν. ὁδ ἦλθον 
1Ἠ9 θατία: 1 ο8ΒΠΙΟ ποῦ ἴο)ριασθ ῬεαοῬ, Ῥαῦ Β 8ΥΟΓᾶ. 31 3οπβΏ1Θ 

γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ-πατρὸς.αὐτοῦ, καὶ θυγα- 
2{0Σ Το βεῦ αἲ ΥΑΤΙΑΏΟΘ ΒΙΠΙΑΠΠ αβαὶηδῦ Βἱ8 ΜαΐΠες, πηᾶ α ἀααρῃ- 

τέρα κατὰ τῆς μητρὸς-αὐτῆς, καὶ νύμφην κατὰ τῆςπεν- 
νετ αραϊτπευ Ἠετ παοίΠες, Απᾶ α ἀθαςΏζεγ-ἴη-]ατγ αραϊηςὲ "πιοίΠος- 

θερᾶς αὐτῆς 96 καὶ 'ἐχθροὶ Ττοῦ.ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ 
ἵη-]ωι ᾖεσ. Απά ϱΘΠΘΠΙΙΘ6Β οἑίῆεπιαπ Ἅᾖ{[5Πβ]] Ῥ9] "“πΠποαςεπο]ᾶ 

αὐτοῦ. 97 Ὁ φΦφιλῶν πατέρα ἢ µητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν 
118. Ἠο ἰπαῦ 19788 {Αθ ΟΣΓ πιοῦπες αΏοτθ τθ 15 ποῦ 

. » σι 8 ς . εἰ 3 [ή ε . 3 Ν ] 

µου ἄξιος' καὶ ὁ «Φφιλῶν υἱὸν ἢ' θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ 
ΟΕΊΩΘ ΠΟΥΤΩΣ; Απᾶ Ἡθ ἐλαῦ Ἴοτος 8οηπ ος ἀβπρΏξες ΑΏοτθ τό 3ποῦ 

ἔστιν΄ µου ἄξιος' 968 καὶ ὃς οὐ.λαμβάνει τὸν.σταυρὺν.αὐτοῦ 
1198 οΕτηθ νγοτίἩγ. Απά Πεῦμαῦ  1Τ8Κθβ ποῦ Ἠ18 6ΥΟΒ5 

Ν Ε ΄ -”. }) [ή νλ ” νά ς ε ) 

καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω µσυ οὐκ ἔστιν µου ἄξιος. 99 ὁ εὑρών, 
απᾶ  «1ο011οπ8 βἐἴθ τηο "ποῦ 35 οἔπιρ ποτίμγ. Ἠο ἐπαῖ ηας ξοαπᾶ 

τὴν ψυχὴν.αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν' καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν 
Πἱ5 29 5Β68.]1 1ο59 16: Απᾶ ρ ἴπαῦύ Ἠ88 ]οδῦ 

4 μα νε } ” αι ϕ / ε /. , 

ψυχἠν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 40 Ὁ δεχόμενος 
31149 ἸἨϊ οπποοοιπΏοξ πιο ΒΜΔΙ]βμά ᾖδ ἩἨο ἰπβῦ  ἍτθςθΙΥΘΒ 

ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται’ καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀἄπο- 
5εηῦ σοι Τηθ χεοσθίτο5; απᾶ Ἠθ μαι πὸ τοςείτος τευθίτος Ἠῖτα πο 

στείλαντά µε. 4] ὁ δεχόμενος προφήτην εἰ ὄνομα προ- 
ΊηΘ.  ἩἨο ἴλαῦν µτεσθίτεβ Α Ῥτοραμθῦ ᾖἹἵπ [πε] παπΠιο οἕα 

, Ν 4 Ελ ιά μη ᾿ ε ή 

ητου μισθὸν προφήτου [λήψεται καὶ ὁ δεχόμενος 
Ῥτορ]μοῦ [πε] τεπατᾶ οἱ β Ῥτορμεῦ 5Ώκ]] τεοεῖτθ; απᾶ Ἠθ ἐμοῦ κεορῖτοδ 

δίκαιον εἰ ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου 
Αα τἰρΏνεοις [πβη ]1ω Γ1πε} Ὠβιιθ οἱ ς τἰβμῖεοιας [πιαππ] 1Ἠε τοαχά οἳ α τἰᾳὩίοοας 

(λήψεται.ῖ 49 καὶ ὃς ξἐάνι ποτίσ ἕνα τῶν μικρῶν 
Απά ἩΝΠοθετεσ 5Ώ8]] ρίτε {ο ἀτΙπχκ {ο οπθ 511 06]ᾳ “οπθβ 

Υ φοβεῖσθε {εαν Υε ΤΑ. ᾖΣ[καὶ]τ. 3 φοβεῖσθε 
ἆ κἀγὼ αὐτὸν ΙΤΤΤΑ. ϐ -- τοῖς 6]θ Ι{τι]Α. ο δὲ ΙΤτΑ., 
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τούτων ποτήριον ψυχροῦ µόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, Ὀίοοσὶσ ο οα 
Ἰο”10ς. ἃ ο οἳ σοἱά [πυπίου) οἱ ᾖμ [πο] πιμθ οξ 8 ἀἱβοῖρ]θ, 94 Ἀπίο ου, . πφη 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ-μὴ ἀπολέσῃ τὸν.μισθὸν αὐτοῦ. -ἆπ πο πήςθ Ίο8ο ΐς το- 
πυν]σ δαν ἴο 5ομ, 1Ώ Ποινῖδθ 8181] Ὦο 1059 Ἠϊ8 τοπ αγά. πητά, 

11 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς ΧΙ. Απᾶ 18 οαπηο {ο 
Ἡ 2 πως. α : Ῥ888, ποπ ο; ο5ας΄ Ὠπᾶ 

Απᾶ 16 ο επαση Ἄπά Ζβηϊὶςποᾶ 16515’ οοπιπαπ πρ μα. ο ο οσα: 

δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ πααπᾶρ ἸἨς ἔποῖτα 
Ξινοἰτο βά1βοῖρ]θς αμῖς, πα ἀορβτιεᾶά ἴποποῬ {ο ἴεάσα βηᾶ μαμά δα ομ 

κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν. αὐτῶν. ΡΙΘΛΟἨ {πι {]ιοίτ οἱ[ίθΒ. 
το Ρτειιο] 1 τηπεῖτ οἱ [ί9», ολο οι ου μιά 

"2 Ὁ.δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Ἱοινὰ ἵπ ἔλιο ρείνον τ]ιθ 
Νου 2ο Ἠατίπς Ἠθαγά ἵπ {λθ Ργίδοιι ἔπο γγοτκς οἱ ἐπο Ἠοχκς οἳ ΟλΙ5ύ, 19 

” κ ὃ πο - ϐ ” τ , ». βοηῖῦ ἴπο οἳἑ Πἱ5 ἀῑδοί- 
χριστοῦ, πέµμψας Ἀδύο" τῶν .μαθητῶν αὐτοῦ, ὃ εἶπεν αὐτῷ, ία, 3 απᾶ εαίᾶ ππῖο 

Οπν]οὲ,  Ἠλανίηρ οοηῦ πο οἳ Ἠ19 ἀΙδοίρ]ες, 5υῖά {ο]τα, Ἠΐπα, Ατὶὸ ἴποι Ἡο ἐπαῦ 
δε ἅ-ὲ , ' Ἀ τη ο” τα εΏου]ά οοπαο, ος 4ο πθ 

υ.εἰ ἆ ερχόµενος, Ά ετερον προσὀοκώµεν; αι ἀποκρι- Ἰοοκ βοςαποί]ιοςῖ 4 9- 
Ατιζμοιίιθ οσοπιίπσ [οπο], ος ΒΠΟΤΗΕΓ 4τθ Τνο {ο ]οο]ς Έοσ 2 Απά  ΛΠΒΊΠΘΓ- 6115 βπςδννθοιθᾶ απᾶ 5αἷᾶ 

θεὶς ὁ ̓Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ Ώμον δοἶνα ἀπλίς Εἶκονα 
Όισ 1γοδα5 οεαῖᾷ ᾖἴΤο ἴπουι᾽ Ἠανίηρ 6οιθ το]πῖο {ο ομαπ ᾖ{Ππίπρ τιλ]οη το ἆο 

ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε ὅ τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, Ἱκαὶ Ἀνατ Ἀπὰ προ ὅ ιο 
πνῦ 7θ]Ίθας απᾶ 569: Ὀιιὰ τευοσίτε εἱρῃΏῦ, απᾶ αἱρῃῦ, απᾶ ἴηθ Ἴαπιθ 

χωλοὶ περιπατοῦσιν' λεπροὶ καθαρίζονται, Ὑκαὶὶ Κκωφοὶ Πλας ιο Ίρρετο χο 
μις πνα]ς; 18ροΓ5 9γο «ἰθιπςεᾶ, απᾶ ἀεπξ Ἴθης, ἴπο ἀεπᾶ ατθ 
ο . 1 ολ. κα) ως οὐ . .. τηὶδεᾷ πρ, απᾶ {πο ροος ἀκουουσιν᾿ "νεκροί ἐγείρονται, "και πτωχοι εὐαγγελίζονται ο πο κο ρα ον. 

Ώου; ἀεαά Άχε ταδε, βπᾶ Ῥοος Άχο εγαηρο]ισεᾶ, οἆ {ο ἐλοπ. ὃ Απᾶ 

: ο. Ὁςσ πεἁγνί μὴ Ὢ ἐν ἐμοί Ὀ]θΗ5εᾶ 19716, πποβοετες -: ἕα «-σκανγόοα . ϐ καὶ µακάριὀς ἐστιν, ὃς.'ἐὰν' μὴ.σκανδαλισθῇ ἔν ἐμοί πα ες 
Απιά Ὀ]οδςοά 15, πΠοετες 5Ώα]] ποῦ Ὀοθ οβεπάθά ἵπ τρ, πο. 

5ῳ 
7 Τούτων.δὲ πορευοµένων Ίρξατο ὁ ]ησοῦς λέγειν τοῖς 

Ῥαέ 45 ἴηθδθ 1γετα ροίπς 3ροραι ὧν ε8α8 ο 8αΥ ᾖἵο {πο 

ὄχλ χωά Τί ἐξήλθ ν ἔ ὄχλοις περὶ Ιωάννου, ί "ἐξήλθετει εἰς τὴν ερηµον ἍᾖἢΤ Απᾶ. 5 {που ἄε- 
οτοινἀδ οοποουτηῖησ 4οἩἨ, Ἠλαῦ πνεπί σεοιῦ ᾖπίο {πο πἰάεγμοδθ Ῥασίθά, ζ65ᾳ5 Ῥεβαη ἔσ 

/͵ ση εν ενα , ο ν ΔΑ Ἀπίο ἴπθ πιιι]{]- θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνεμου σαλευόµενον; 8 ἀλλὰ [Εωάςςοοποθεπί τς 2 οἶια, 
{ο Ἰοο]ς αἲ 2 8 τοθά Ὁγ Γπε] υὶπᾷ 5παΚεῃ 2 Ῥαΐῦ ὮὙΥμαῖ τεηπίέ το οί ἰπέο 

τί "ἐξήλθετεῖ ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς οἱματίοις" πο ης ον 
σπαῦ υνεπῦ σο οαῦ ο ροο ὃ Α ΠΙΑΠ , 1ηπ 5ο{6 .ΕΑΥΠΙΕΩΙΕ ΔΙ” {1ο ανὶπᾷ 2 8 Ῥατ νιηαί 

µένον; ἰδού, οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις «Ἡ ο πο ας ἕος το τος ῖ 
χισοᾷδ Ῥεπο]ᾶ, ἴποῬοθ π/Ἡο {πο 5ο [ρατπιθηπίβ] Ίτνευς 1η Ὁιθ Ἠ01βεΕδ γρϊπιθηί 2 Ῥο]ιο]ά, ἴἴπου 

τῶν βασιλέων Ρεἰσίν'" 9 ἀλλὰ τί "ἐξήλθετεὶ ἀῑδεῖνς, προ- Ελαί πνθατ εοτέ οἰούίῶιρ 
οἱ Κίπρς 8ΓΘ. Ῥαυ νηαῦ τοηῖ . ου ἱο βεοῦ αΆ γτο- ϱ Τις .. -- -- 

φήτην τ' ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου᾽ οπῖ Έοχ ἔο εοοῖ Α Ρτο- 
Ρ]ιος 2 Ὑει, 15. ἴοσοι, 8πΠᾶ (οπ6] Ώοτο εχοε]]επύ ἴλαπ α Ρτορλεῦ. ρε πα σις 

10 οὗτος "γάρ" ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἴδού, "ἐγὼῖ Ῥτορμοῦ. 10 Έος Οῖ 15 
Ὄ : 6, οἳ π/Ώοτα 10 15 συτ]{- Έ ου ομῖ5 15 ΓἨ6] οοπορσπίΏρ ποσα {1ης Όθοπ ντ] έοις Βολιο]ᾶ, 1 ἴθαι, Ῥο]ιο]ά, Ι εοπιᾶ τισ 

ἀποστέλλω τὸὺν.ἄγγελόν-μου πρὸ προσώπου.σον, "Ὁςϊ κατα- πλεδεηβος νεέογο τΥ 
5εμᾶ 1ΗΥ ΠΙθβ5εςοΓ Ῥεέοσθ {7 1998, ν/πο ε]α]] 2956, πυΏΙοὮ ΕΛΣΙ1 Ῥτο- 

Ῥρατο ἴ]γ παγ Ὀείοτθ 
σκευάσει τὴν .ὑδόν.σου ἐμπροσθέν σου 11 ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, "νεο 1 γουῖγ 1 εαν 
Ῥτυρατα ΤΗΥ. αγ Ῥοέοτο ορ, γου]γ 1447 ἴοσοι, Ἱπίογοι, ΑΠΙΟΠΡ τῃοπα 

ο ΜΗ, ῃ ἴλαῦ 8γθ ῬογἨ οἳ Ἱνο- 
οὐκ.ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου ταοπ ἔλποτο Ἠδῦι ποῦ 
Τπεγε η» ποὺ τἱδ61 8ΗΙΟΠΡ Γ1ποβθ] Ῥοτπ ΟΕ ΠΟΠΙΕΏ ΔΡΤΕΒΙΕΣ ἵπαπ ζομπ ᾖ1ἶδεῃ α Ρτοβδίετ ἴποπ 

, ῃ ο /, - Ποῦτ πο Βαρίϊςί : ποῖ- 
τοῦ βαπτιστοῦ  ῥὁ.δὲ μικρότερος ἐν τῷ βασιλείᾳ τῶν πιπθιωπᾶϊηρ Ἠθ ἰπαξ 
υλθ Ῥαρεῖςῦ. Ῥαῦ ο τωςῦ [15] 1ε55 ὃς ἄπ Όι Κϊηπσάοιι οξίπο 18 ]εωδί]Ώ {1ο Κἰπσάοπι 

οὐ να α 19 δὲ οξ Ἰεατεηπ Ἰ5 ΕΤΘΑΙΕΣ 
ρανῶν μείζων άὐτοῦ ἐστιν. ἀπὸ.δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου Ένα πο. 12 Απιά Ένοτα 

Ώεατοης ΡτεαῖεςΓ ἴμαη ο ᾖ{8, Ῥμῦ ἔτοπι ἴμο «ἀ8γ5 οἑ ζοπῦ Ἅᾖἴπο ἄπγβ οξ ᾖοηππ ἴΠ8 

Ἀ διὰ Ὀγ (Ἠ]5 ἀἰδείρ]ες) ΕΤΤΙΑΥΥ. 1 Γκαὶ] ντ. Ἐ[κα]τ. Ἱ -- καὶ αι []τττΑ. π ἂν 
11Γ. η εξήλθατε ΙΤτΤ.Α. ο ---ἑματίοις (γεαά [ρατπιειί5]) [τ]ττια. Ρ --- εἰσίν (γεαὰᾶ 
Γατε]) τία|. α προφήτην ἰδεῖν; (γειά Βναῦ πἩν νευῦ γε ου” ἴο 8ε9 α Ῥτορ/εί Ἰ ΤΑ. 
Ἱ--- γάρ ων Πτα]. [ἐγὼ]. καὶ (Τεαᾷ αι Ὦε 5Ώα]] µτεραις) 1. ᾖὗἐστὶν αὐτοῦ ΔΑ. 



28 
Ἑαρί]ςὺ απζ1] πουν ἴμθ 
Κἰιρᾶοτπι οἳ Ίεατεν 
εα/οτεῦἩ νΙο]θηΏςς, απᾶ 
ηο τ]ο]επῦ {ακοα 10 ντ 
10108, 195 Ἐοσ αἰὶ πα 
Ῥτορπεῖς απᾶ ἴπο Ίατ 
Ῥτορλοςϊθᾶ απθ] ζοΏἩ. 
14 Αιιά 1 γε πσν]]] το- 
οοΐνο τεὲ, ὑπῖς ἶ5 Ἐλιας, 
συΠίοἩ τνα5 ΣΟΥ ῦο 60Π18. 
15 Ἠε Παῖ Ἠαίη εατ5ἴο 
Ἠραχ, Ἰ]οῦ Πτι Πεατ. 
16 Ραΐ νπετεατπ{ορΏα]1 
1 11κεπ 0π]5 ρεπεγαᾖοπὂ 
11 ἶ5 Ίῖκε απο οΏ1]άτει 
εἰθθῖπρ 1π {Πο τααχκοίς, 
πΏά οα]111ηρ απῖο 2Πα6ἱγ 
{οἱ]οννς, 17 απᾶ βαγίπς, 
Τε Ώανγε Ῥἱρεά ππίο 
σοα, θΏᾶ Τε Ἠατο ποῦ 
αἀληοθᾶ; νθ ΈΏατο 
πΙΟΠΥΏΘΕᾶ Ἀαπίο γοα, 
βπά σο Ώατο ποῦ Ἰ8- 
χΩΘΏΜΕᾷ. 18 Ἐοτ ὦοηπη 
οαΏιο ποϊηοτ οαῦῖτσ 
ὮοΟΥ ἄτίη]κῖης, απᾶ ἴΠογ 
Ρα”, Ἡε ἨΠαίΏ α ἄοτί]. 
19 πε Φου οἳ ΤΙΛΠ- 
ζαπιε εαῦ]ης αμᾶ ἀτίτ]ς- 
1Π6, οπᾷ ἴΠεγ εαγ, Ῥὲ- 
Ὠοιά ὪἌ τααπ σ]αὐίοη- 
οἳΕ, βΏᾶ α πηΙποἙΙῬΏες, 
5, Στιεπά οἳ ραρΙσοαη5 
ΑαΏά Ίπποετ». Ὠις ννῖβ- 
ἄοπη 1» ἠα5ύϊβεᾶ οἱ Ἠεν 
ο]ή]άτεη. 

20 Τηεη Ῥεσαπ Ὦςε {ο 
πρυταϊά ᾖἵἴπο οἴδιες 
σνπεγοῖίη πιο»ῦ οἳ ἨὨϊ5 
πηϊβΏίγ ἨΤΟΤΕ5Σ τνετο 
Άοπ6, ΏδεοαΊΆςο Πε το- 
Ῥοπίεά ποῖ: 21 Ίοε 
αηπίο ποαο, Οποταζῖτη ! 
πνος ἀπίο πες, Βοείμ- 
εα]ᾶς! {ος 1ΕτηΠο παὶσΏγ 
ΙΝΟΙΚΕ, ἍτυΠΙΟἩΠ Ύνεχο 
ἄσπε Ίπ τοι, Ὠπᾶ Ὄεεπ 
ἄοηο ἵπ Έντο απᾶ ϱΒἰ- 
ἄοἩ, ἴΒεγ ποα]ᾶ ἨΏανο 
τοροηπίοᾷ Ίοηπρ ασο ἵπ 
5αε]ο]οῖΏ απᾶ 8ΡΠΏ68. 
22 Βαΐ Ι δαν ἀπίοπτοα, 
10 5Πα]1 Ῥο ταοσο Το]ετ- 
ἈΏ]ε{ος Έγτο απᾶ β1ᾷοᾳ 
ϱὖ ἴπε ἄασ οἳ Ἰπᾶρ- 
ΤαθΠῖ, ΤΏβηπ 3οχΓ τοι. 
25 Απᾶ Ίποα, ΟαΡρεΓ- 
ΏβΆΤα, ὍΠΙοὮ ατὸ εχ- 
θ]έθὰ απίο Ἡθατεη, 
ΕΠΩΙὲ ο ὈτοιρΏί ἄοννπ 
5ο Ὠθ]]: Τοτ Ἱξ {πο 
ΥΩΊΡΗΙΥ νοκ, ννηῖς]ι 
Ἡαπτο ὭΌὌουητ ἆοτπο 1 
ΊΏεθι Ἠαᾶ Ῥεεη ἄοπο ἵπ 
Φοᾷοπα, 1 πγοιι]ά Ἠατε 
χεπηαϊπὸᾶ απο] 1{Πῖ5 
αγ. 24 Βαΐ Τ 5αγ ππίο 
γοι, Τηαῦ {6 επα]] Ὃο 
Ὠιοτθ Το]εγαῦΏ]θ ΣοΥ ἴῃθ 
]απᾶ οἳ Βοᾷοπα 1π 1Ώβ 
4 αγ οἱ Ἱπάρπιοπῦ, {Ώβῃ 
{οςσ μεθ, 

5 ἐπροφήτευσαν ΙΠΤΤΑ. ο στ) ν 
5 καθηµένοις ἐν ἀἆγορᾳ (πιαγκεἴ) Μ; καθηµένοις ἐν Ταις ἀγοραις ΊἼϊΑ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΙ]. 

τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν  βιά- 
Τηθ Ῥαρίιςῦ πηῦϊ] ποι, ἴπθ Κϊπσᾶοτα ο ἴπἩθ Ἠθμτοηπς ᾗἾᾳ ἔα]κοη νγ 

ζεται, καὶ  βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 19 πάντες γὰρ οἱ 
ν]ο]εηοθ, αηΏᾶ [1Ππο9] νίο]επύ 5εῖζα 16, ΟΥ 1] {1ο 

-” Δ ε ” ε/ η) ” σ / πῃ ν 4 

προφηται Και ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου "προεφήτευσαν'ἳ 14 καὶ 
Ῥτορπεῦ απᾶ πο Ίαν απο] 3σοπμη αρτορῃεςῖεᾶ, Απᾶ 

εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν" Ἡλίας! ὁ µέλλων ἔρχεσθαι. 
το .το π]]]ΐπς {οτοοσςαῖτε [10], ο 15 Ἔλίας τσπο ἶ5 αὈοιιῦ το 60136, 

1 ὁ ἔχων ὦτα Σάκούειν,' ἀκουέτω. 16 'Τίνιδὲ ὁμοιώσω 
Ἑς ἰπαῦ Ἠάς Ἅ«εβΙ5 το Ἠεα., 1εῦ Πϊτα Ὦεαγ, Ῥπή {ο ππαῦ ΕΠαΙΙΤ 1κοη 

τὴν-γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν Ἀπαιδαρίοις! «ἐν ἀγοραῖς 
Τηἱ5 ϱεπετα{ίοπ 2 ἴκο ἍᾖΛ031Α {ο ΠἩσί]ο οπ1]ᾶχτοι Ίπ[ίπε] ταατ]κοῖΒ 

καθηµένοις,! Ὁκαὶ προσφωνοῦσιντοῖς.ἑταίροις αὐτῶν, 17 καὶ 
5]σίπας, απάᾶ σα] 11ης νο πείς οοπιραΠΙοἩ5, απηᾷ 

ῃ , -- , 
λεγουσιν,' Ἠὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ.ὠρχήσασθε' ἐθρηνήσαμεν 

5αγίης, Πε Ῥιροᾶ ἵοτοια, απᾶ τε αἷᾷ ποῦ ἄάδπος: πο πιοαγποᾶᾷ 

εὑμῖν,' καὶ οὐκ.ἐκόψασθε. 18 Ἡλθεν γὰρ Ἰωάννης µήτε ἐσθίων 
ἴοτοα, απά γο ἁῑᾷ ποῦ σναΙ]. Έος οαπηθ χ1οηπ Ἅπηοαϊτπες εαθῖης 

µήτε πίνων, καὶ λέγουσιν, Δαιμόνιον ἔχει. 19 ἦλθεν ὁ υἱὸς 
ηΟΥ ἀτίη]είισ, ἀπᾶ ἍᾖΤἨΠεγ 5.5, Α ἆαπιοΠ Ἆο Πα, δοαυμθ 17Πο 35ος 

εν να νὰ 2 / Δ / 4 ’ 7 ασ: 
του ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ Ἠπίνων, καὶ λέγουσιν, ᾿Ιδού, 

308 πιαπ οσίῖηπσ απᾶ ἀἄτιηκίησ, απᾶ ΤΠςγ 5αΥ, Ῥομο]ᾶ, 
» , ῃ μ , ρ ον 4 

ἄνθρωπος Φαγος καὶ οἰνοπόοτης, τελωνῶν φίλος καὶ 
8, ὨΙ8Ώ. Αα ϱἰανζοηῃ απᾶ ϐ ΨΙπο Ὦϊρρεςσ, οἱ ωκ-σαίηετοτς5 α {τίεπᾷ αιᾶ 

ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν. Ἱτέκνωνὶ αὐτῆς. 
ΟΕ ΒΊΠΠΘΥς, Απᾶ Ἄπας"ἹαςΠπεᾶ Ἰπκάοπι Ὦν ΞοΏΙ]ᾶνοτ 1Ἠ6Υ. ̓  

20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο 
Τπεη Ίθρεραπ {1ο χερτοβος τα οἶἵμε {ἵηπ ψΠῖοἃ ὨἨσπᾶ ἴακεπ ρ]αςθ 

αἱ πλεῖσται δυνάµεις.αὐτοῦ. ὅτι οὐ-μετενόησαν. 91 Οὐαί 
ηθ Ἅτηιοςύ οΕ Ἠἱ5 σοτ]5 οἱ ῬοπεΣς, ὮῬθοβαξο ποτ τερεη/εᾶ ποῦ, Ἠ/οῬ 

σοι, «ΧοραζίνἹ οὖὐαί σοι, 'Βηθσᾳϊδάν Ἱ ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ 
νο ΐμθθ, ΟΠοταζίη ! πο 0οΐμπθθ, ἈΒείϊηςαῖϊᾶα | {ος 1 19, Ἴγψτο απᾶ 

Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάµεις αἱ γενόμἑναι ἐν ὑμῖν, 
Φἰᾷοπ Ἠαᾶ {ακαηπ Ῥ]αςς ἴλπο πγοτχς οἱ ρούνες π/ἩπΙΟἩ Ἠανο ἔακεη Ρ]ασθ ἵπ τοι, 

πάλαι ἂν ἔν σάκκῳ καὶ σποδῷ µετενόησαν. .23 πλὴν λέγω 
1οπΡβ 45ο 4η. 5βοκο]οῖἩ απᾶἆ αδἩες ἴπεγ Ἠαᾶ τερεπἰἑεᾶ. Ῥα0 1 ξαγ 

ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 
νοτοα, Ἐοτγτο απᾶ ΒΙᾷοπ:- 'Ώιοτεο]εταθ]ε «Πα]]16Ώοῖπ ἀἄάγ οἱ Ἱαάρπιεπῦ 

ἢ ὑμῖν. 989 Καὶ σύ, ἑκαπερναούμ.! Ἀήϊ ἕως Ἱτοῦϊ οὐρανοῦ 
{8η ΕοΥ ο. Απᾶ ἴλοι, Οβρετηβ Άτα, Ὢύπο ἵἴο Ἅἴῃε Ἠεατεῃ. 

ο ε ΄ τν ΄ 

Κὐψωθεῖσα,ι ἕως ἆδου Ἰκαταβιβασθήσῃ" ὅτι εἰ ἐν Σοδό-, 
Ἠαςῦ Όθεη ΠΗΕίοᾷ πρ, ᾖἵο Ἠαάε αλά]ό Ῥε Ὀτοιβλί ἄοππ: Τος 1 1  οδο- 

µοις 3Ἀἐγένοντοὶ αἱ δυνάµεις αἱ "γενόμεναι ἐν σοί,ῖ 
οι Ἠβάᾶ ἵακοεῃ Ῥ]αςο ἴποθ ποχκς οἱ ροπόσ πΠῖο] Ἠατο {ακεη Ῥ]αςσς ἵπ {1]εῬ, 

οἔμεινανὶ ἂν μέχρι τῆς.σήμερον. 24 πλὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
15 Παᾶ τεηιβ]πεᾶ απ] νο-άαγ. Ῥα0 1 αγ ἴοτοα, ἴηππς 

γΏ Σοδόµων ἀνεκτύτερον ᾖἔσται ἓν ἡμέρα κρίσεως 
401 [πο] Ἰαπᾷ  οἳ Βοᾶοπι πποτε ζο]εταβρίθ επα]] 16 ο ἶπ αγ οἱ Ἱπάριιεπο 

ἡ σοἰ. 
νπαη Σο {πεθ, 

 παιδίοις αιτΤ:ΑΝ. Στ- ἀκούειν Τ[τι]Α. 
ὃ ἃ προσφωνοῦντα ταῖς 

χ Ἠλείας Τ. 

ἑταίροις νο «8111 ο {μθ ΕΟΠΙΡΔΠΙΟἨΡ (ἑτέροις }εαᾷ οιι]1τις ἴο λε οἴΏετς της) ( -- [αὐτῶν] 
τΠεὶγ Α) λέγουσιν 587 1ΤτιΑ. ο--- ὑμῖν ἩΤΤνΑ. 3 ἔργων ΨΟΤΙ8 Την. 5 Χοραζείν ΤΊΤΑ. ἵ Βηθ- 
σαϊδά 11. ξ Καφαρναούμ. ΤΤΣΑΥ/. 
βΠα]ῦ ἔ]λοι Ὃο Η{τοὰά αρῖ 1ΤτιΑ; ὑψώθης νυν. 
5. εγεγήθησαν ΙΤΤ:Α. 

Ἀ μη ΙΤΊΤΑ, Ἠν. Ἅᾗἆ--- τοῦ 11Τ/Α. κὐὑψωθήσῃ; 
«ὶ καταβήσῃ ἴποι βΏα]ῇς ἀεδοομά 11ΤΑ, 

ἐν σοὶ γενόμεναι Ὦ. 9 ἔµεινεν ΏΤΊΤΑ. 



ΧΙ, ΧΙ. ΜΑΤΤΗΕ ὙἨ. 

5 ν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἔξομο- 
Αύ πα νἶπρο - απΠπβποτίης Ἴθδις  οαίᾶ, 1 

λογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι 
Ῥτη]δο 1μοθ, Ο Ἐπίμος, Τιοτᾶ οξ ἴπθ -Ίθβτοι απᾶ πο ουχί, ἐπαῦ 

Ράπέκρυψας! ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας 
ἔλλοι ἀῑᾶκὃ Ἠϊάς ἐ]ιοβε ἐ]λίπρς ἔχοια Ὑίδθ , απᾶά Ῥγιάσηό, απά ἀῑάδίτοτεν] 

αὐτὰ νηπίοις. 36 ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως Ἰἐγένετο εὐδοκίαὶ 
ΤΏθια ᾖἶο Ώλῦςβ. Χοα, Ἐαΐπον, ἆοτ ἴπας ο» ἰσπίας πε]]-ρ]οαδίρ 
3 / » ι ” « 4 -” , 

ἔμπροσθέν σου. 27 ἨἩάντα µοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ.πατρός.µου᾽ 
-Ῥοξοτο Ίπθο. «ΑΙ (Πίασς {οπιθ ποσο ἀομνοτοά Ὦγ ἨΙΥ Ε4ἴΠογ, 

καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὺν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατηρ' οὐδὲ τὸν 
Αιιᾶ Ἡο ΟἨΠ6 11ουτ5 ἴπθ Θοπ εχοορί πο ἘΕαΐπετ; ἍἨΠοχ ἴπθ 

πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱός, καὶ  «ᾧ.ἐὰν. 
Ἐπίμας "ΑΠΣ 'οπθ ᾿ἀοος που οχοορῦ πο 3οῦ, ἁπᾶ Ἡ9 0 πΊοπιβοθύος 

΄ ον ς εν » / -” ᾗ ν 

βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 28 Δεῦτε πρός µε, πάντες 
ΏλΑΥ Απ ]] 1ης 39οι νοτετοαὶ ΠΠ]. Όοπιο {ο τ1θ, 811 

οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισµένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 
ο ὑλοῦ Ίαμουχ απᾶ Άγ9 Ῥατάσποᾶ, βμάΙ π] μἶνε ”"τοςῦ τοι. 

29 ἄρατε τὺν.ζυγόν.µου ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι. 
Ἴ ρα] η 7οΚε προᾳ οι, απᾶ Ίσοατη ἍΊτοπι "6, Ίοπ " 

σπρᾷός! εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ.καρδίᾳ' καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν 
1λοο]ς 1 Απ. απᾶά ἍἹἸΙοπν]γ ολ Ἠομχῦς απᾶ γο 2ΠαΙΙ βμά τεςδῦ 

ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. 90 ὁ.γὰρ.ζυγός.µου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον 
{ο Τοιγ 5οΗ15. Έος π1γ ΤτοΚκο ΘΑΣΥ βιᾶ Αριχάεηα 

μου ἐλαφρόν ἐστιν. 
1Υ Ἱρηῦ 18. 

19 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Τησοῦς τοῖς 'σάββασιν" 
Δί ἍἉἰπαῦ νΊπαθ τγεηῦ 76545 ἍοΟἩΠ {Πθ Ῥαυραζα 

διὰ τῶν σπορίµων᾽ οἱ δὲ ιιαθηταὶ αὐτοῦ. ἐπείνασαν, καὶ 
{πνοιρβΙ πο οοιἳλ-Πο]άς; αηά Ὠϊς ἀἱςδοῖρ]ας νεο ἨάΠρΙΣσ, ᾿απᾶ 

Ίρξαντο τίλλειν 
’ Ν } / ε μ ”ν στάχυας καὶ ἐσθίειν. 3 οἱ.δὲ Φαρισαῖοι 

νορααι το Ρ]ιιο]ς Γ1]ιο] 6. Υ5 απᾶ ᾖΊο εϱαῦ, Ῥιαῦ πο ὮἘῬ]μαγίξθῬϐ 
Ιὃ , τςτ » ” Ἴδ , « θ μ Ἅ ο. 
ιόοΟγΤτες εισο}) αυτῷ», ου. οι-μα Ίταισου ποιουσιν» ο 

Ἡπτίπσφεευ  κεαἰᾷ ἶο Η, ῬΒομο]ᾶ, {ασ ἀἱδοῖρ]ες 410 ἀοἶης πναθό 

οὐκ.έξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ. ὃ ὉΟ.δὲ «εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ 
ἵν ἵδ ποῦ Ἰων{έα] ἰοάᾷο οἱ ααπυυαῦῃ. Ῥιήό ο οδαἷἆ ᾖἴοίμοιι, Νου 

ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν ὙΔαβίδ,ὶ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς!" καὶ 
το 'Ἠητο χεαᾶά ππαῦ 2414 αΏανιᾶ, ἹτΏοα Τε Πμησεγοθᾶ ᾖἸἨ]πισο]ξ απᾶ 

οἱ μετ’ αὐτοῦ; 4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ 
έπΠοςο ντ ἨὨη 2 Ἡου Ὑςᾳ οπτεγθά Ιπίο Τπο Ίοαςδα οξ ἀοᾶ, απά 

τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως Σέφαγεν,! Σοὺς! οὐκ ἐξὺν ἦν 
Όλο Ίομγψες οξἔτμο Ῥρτοξοπίκεῖοη Ώο αίθ, πυΏὶοὮ που Α]αννζα] 10 ἅγταβ 

αὐτῷ Φαγεῖν, οὐδὲ τοῖς μετ’ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν µόνοις; 
1ογ Πΐπι το θα, Ἅαιογ {ΟΥ μοδα νεα Ἠΐπι, Ῥαῦ 1ος πο Ῥρτῖθςί5 ομ]γσ 2 

ὅ 'Ἡ οὐκ.ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ. ἱερεῖς 
ΟΥ Ἡβτοτο που τεζᾶ ἵπ τῃο Ίανν, νΏαῖ οΏ ἴπο βαυραῦΏ5 πο Ῥτϊοςῦς 

ἔν τῷ ἱερῷ τὺ σάββατον βεβηλοῦσιν, καὶ ἀναίτιοί εἰσιν : 
ἵωπ Τηῃο {οπρίοθ ἴλο 5αΏΏαΤΗ Ῥτοίαπςϐ, απᾶ µρα1ὔ]ᾳς5 8το ὃ 

’ Δ ” ” ” ͵ 4 Φ Ν 6 λέγω.δὲ ὑμῖν, ὅτι τοῦ.ἱερῦ μείζων! ἐστὶν ὧδε. 7 εἰ.δὲ 
Ῥαῦ Τ5γ ἴοσοι, ἴμαῦ ἁνπαπ "τμο ὄζεπιρ]ο Σα "ρτοεαϊες ᾖ1Β Ἠετο, Ῥνς 1 

) ΄ ΄ [ Π ορ 

ἐγγώκειτε τί ἐστιν, "Ἐλεονὶ θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν 
Ψψεπαᾷ Ἰςπο/Ἡ πλαῦ 6, ἈἼετογ 1 ἀεδίτο απᾶ ποῦ ββοτίἤος, ᾿ποῦ 

ν) 
55 Αἴ ἴππί Εἶταο ᾖ9- 

8ἱι5 ΑΠ5ΣΥΥΘΤΟᾷ απά βα1ςα, 
Ι τπαν]ς τπυο, Ο Έα- 
ΤἨΘΣ, Τοτᾶ οἳ Ἰεπτοηῦ 
αιιά εατίΏ, Ῥοσπµ5θ 
ἴποα Ἠρδῦ Ἰὶᾷ ἴπεβο 
{Πίπρβ ἔτοπι {ο ν/ῖδε 
βηᾶ ρταᾶεηῦ, απᾶ Ὠρςε 
χπετεφ]οᾷ ἰπόπι απίο 
ῶ806β. 26 Ἐνεπ ο, Εὰ- 
Ί16Γ : {οχ 89 16ν Βοθπαθάἀ 
ροοᾷ- ἵπ 1Ἡπγ αἰρηῦ, 
27 ΑΙ {Παρ 8χε ἆθ- 
1ἱγετεᾶ ππΠπίο πιθ ΟΓ ΏιΥ 
Ἐπίηεγ: απᾶ πό ΤΙΝΑ 
ΚπονίθίΏ ἴΠο Φος, Ῥα6 
πο Ἐπίλπεςς ποϊίπος 
ἘποπγεῖἨ ΑΠΥ Ώιαη ἴηα 
Ἐαίλοχ, 8919 ἴπο Ρο, 
Απᾶ 6 το ΨΏΟΙαβοετος 
πο Βοπ πυ]] τενεεὶ 
λΐπι. 328 Οοπιό υπῖο. 
119, 8]] 6 ἴηαῦ ]αροις. 
ΔΏᾷ 9τθ Ἠθατγ Ἰπάε”, 
«Ἀπᾶ Ι νη]] ρίτο τομ 
τοςῦ. 29 ΤαΚο ΊΙΥ γοκε 
ΊΡΟΠ οι, απᾶ ]εατη οἳ 
1ηθΘ; ΣΟΥ 1 ΑΠΩ πιορκ η] 
1ου] ἵη Ἠθαχῦ: ππά γα 
»ἴιπ]] Απᾷ τοβῦ αωίο 
ΤοιΙΓ δοι1]μ. 30 Ἐον 117 
γοΚκο ἵε 639Υ, ιιπᾶ ΤΩΥ 
Ῥυτάεα ἶς Ισ. 

ΧΙΙ. Αἴ ἐλαῖ {πιο 
ὖθβας Ἱποηωῦ οἩἳ {]λθ 
βαυραῦπ ἆάν Ώιτουσα 
{ΏθοοσηΏ; θπά Ὠϊ5 ἀϊδοι- 
Ρ]68 ν/θχθ ΑΠ Ὡιηρτοᾶ, 
Απᾶ ῬεραΏ {ορ]αο]ς ύ]ιθ 
688 οἳ οΟΥ11, θπᾶ {ο 
οα0. 32 Βαῦὸ νΊπεη ἴ]πθ 
Ῥηατῖςους νανν τά, ἴλθ 
5α]ᾶ υπ{ο Ὠίΐπι, Βολο]ά, 
ΥΏΥ΄ ἀῑδοῖρ]ες ἄο ἴπαῦ 
ννη]ο]ι {5 ποῦ Ίαινν{α] ἴο 
4ο ἌροὮ {Πο βαὈραία 
ᾱ4μγ. ὁ Ὀιΐ ηο δα1ἆ 1ιη- 
{ο {ποαια, Ἡατο Το ποῦ 
τοπᾶ συπαῦ Ὀκτιά αἷᾶ, 
πνΏοι Ἠο 1να5 απ Ὠσαλ- 
σταεᾶ, απᾶ «πε ἵἴπαυ 
ΊΥΘΙΘ ση τΏ Ὠ]πι; 4 Ἠοιν 
Ἡο οωῦονοᾶᾷ ΙΠπίο Όπθ 
Ἠοιςδο οἱ ἀοᾶ, απᾶ ἄῑά 
οµῦ ἴπο 5πανΌοτεβᾶ, 
πυΏΙςοἩ Ίνας ποῦ 1ανγ{έα] 
Σοχ Ἠῖτη Το θα, ποἱῦ]οχ 
{ΟΥ "λεηυ ππῖοὮ πποχο 
τυτΏ Ἠΐϊπα, Ῥμῦ οΏ]Υ Μος 
'πο Ῥτ]εείς 2 ὅ ΟτἸατο 
ψεποῦ τεαᾶ 1π {πο Ίανν, 
πο ἴπαῦ οη ἴπε 5αῦ- 
ῬαίΏ ἆαγς ἴπο Ῥρτγὶεδῖς 
1π πε {επρ]θ Ῥγοίαπθ 
{πο βαυβραῦΏ, Απᾶ 38ΓΘ 
Ῥ]απιο]αοςς2 6 Ῥαΐ0 Τ δα 
ππίο τοι, Τηςῦ ἵω {18 
Ῥἶασθ 15 Ο6Ππ6 ΡΤΕΒΤεΥ 
ἴπαπ {ηο {ετωρ]ο. 7 Βαΐῦ 
14 7ο Ὠπᾶ Έποπη πηαῦ 
ἐ]ιιδ παθεαπείῃ, Ι τν 
Ἠαγθ ἩΙΘΥΟΥ, Απᾶ 1οῦ 
δποχ]ᾳοσο, Το ποιἰά ποῦ 

Ρ ἔκρυψας 1.ΤΤτΑ. «4 εὐδοκία ἐγένετο 11. 
7 Ἀανείὸδ ΙΤΤΤΑ; Δαῦιδ ανν. 
1ΤΤΥΑΥ 5 Έλεος ΙΤτιΑ. 

ς πραῦς 1ΤΤτΑ. 
Ὁ --- αὐτὸς ΑΙΤΤΙΑΝ. Ἅἆέφαγον Ἡτ. 7 

5 σαββάτοις ,. ἔ εἶπαν ΙΤΤΥΑ. 
ὃ ΓΤΊτΑ. 3 µεῖιζόν 
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Ἀπτο οοπἀσπιποᾶ {ἴπα 
Ρα1]]ος. Ὁϐ Ῥος ἴποα 
Φοπ οὗ πιω 1 Τιοτᾶά 
οταοι οἳ ἴπο εαυὺραία 
ἆαγ. 

9 Ἁπᾶ π]οι Ἡθ ἵνας 
ἁορατιεᾶ {ἴπεποςῬ, θ 
πού 1Πίο ὠιοῖγ δσηα- 
6οραο: 10 απᾶ, Ὀομο]ᾶ, 
{ποτο 'Ν45 α ΠΙΏ ντίοἩ 
Ἠαιὶ ]ιὲς Παπιὶ τν! Ἡι το. 
Αιιά {πας α»κειί Πἶπα, 
ΡΒΑΥΙΗΕ, 15 Ἱὲ Ιαν {εα] το 
σα] οὗ 1]θ 5αὈυαίη 
ἀιγςῖ ἰπαῦ 1πεγ πι ]ρΏτ 
8ος 166 Ἠϊπι. 11 Απά ηο 
βα]ᾷ απίο Ίποπα, ἸΥπας 
ΊηΛΏ ,5Ώπ]] ἴποτο ο 
ΒΏΙΟἨΠΡ Το, {παῦ εηΏα]] 
Ἠλτε οπο 5ΠοεΡρ, οπά 1 
16 Τα]1] Ἰπίο α Ρὶῦ οἩ 
πο ςαὈραῦα ἄαγ, τη] 
Ἶε ποῦ Ίαν Πο]ά οἳ 16, 
αλά Ἠ8ἱ 1 οαῦ 2 12 Ηοτ 
1ΠΙΙΟἈ Ίποη 5 8 ΤΠΕ 
Ὀοίος Ίπαηῃ ἃ 5ποορ2 
Ἠ Πποτοῖοτο 16 15 Ίαν Ει1], 
νο 4ο νο]] οη. Ίο 5ιιὈ- 
ῬατἩα ασ. 1ὸ Τποηυ 
επῖ(] ο ο Ίπο π]αἩ, 
Φίτοίο] Του τΠπίπο 
Ἠππά. Α πα ηο βἰτοίς]- 
ος Τἱ Τοτ{Ἡ : ο 16 τναβ 
χοριογος Ιηοίο, 1]κο 5 
πο οίπετ. 

14 Τηοη ἐπο Ῥπατίςεους 
πνυοηὈί οιιῦς ιά Πε] α 
εοπποῖ] αραϊπ-ο ΗΠη, 
Ἠονν 3Π6Υ πιὶᾳηῦ ἂς- 
εἰτοΥ Ἰϊπ. 15 ιό 
τν λεη ᾖδθρας Ίηποιν 1, 
Ἡο πλ ]ιάτονν ἨὨίπα :ο1Ε 
ΣΤΟΠΙ ἴπεπο: απᾶ 
ρτοπῦ Ὠηχιι]οάτιᾶσς 1ο]- 
Ἰοποά Ἠϊιπ, απᾶ Ίιο 
Ἰοα]οά {ποια Α11:16 απᾶ 
«Πατσοά Όπαηι ἴπαῦ 
ΌΏιαγσ εΠοιι]ά πο πιαΚο 
11η Κποση: 1; ἴπαῦ 
Ἱὲ πιὶσπυ Ῥο ΓπΙβ]]εᾶ 
ΥΠ] Ἡ τνας εροκοεη Ὦτ 
Ἐξαῖας Τπο Ῥρτορπεῦ, 
ξεαγΙΏ5, 18 Βεμο]ά ταγ 
Εογταπ!, νΏοια Τ Ώανο 
οἹοξοι; ΏΙΥ Ὀο]οτοαᾶ, 1π 
ΦΙΠΟΠΙ Παν 5οα] ἵς τνε]] 
Ῥ]οαςοᾶ: Γ ν]] ριαῦ παγ 
ερ]τϊό προηυ ἨΠῖπι, απά 
Ἠο επα]] 5Ώονν Ἰαάρ- 
ΥΩΘΗΕ Το ἴπο ἄοπβϊῖ]68. 
10 Ἡος 5Ώα]] ποῦ εἰτῖτο, 
ὮἩΟΥ ϱΥΣ; ηοΙῖμετ 5Πβ]1 
ΘΏΥ ΏΙ4Ἠ Ἠθας Ἠῑ5 νοῖσθ 
1π ἴηο βἰγθοίβ. 20 Α. 
Ότιαϊξεᾶ τεεᾷ 5Πα]] Ὦοθ 
πιοῦ Ῥγεα]ς, πηᾶ 5πιοκ- 
1πρ Παπ εΠα]] ο ποῦ 
αιοπεΠ, ὍὉ]] Το 5δεπᾶ 
ᾷοχῦα Ἱπάρπιεπυ απίο 
νῖοξοιυγ. 21 Απᾶ Ίπ Ἠ]6 
ΧιΔΏ1Θ εΏα]] πε «οπ- 
δ11ος {τιις!, 

Ὁ -- καὶ αΙ/ΤΊτΑΥΓ. 
81569 Π{] πρ 1. 
ὰ ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ ΙΤΤτν5. 

πι ἵγα ὈΏαῦ ττττΑ. 
4 ---- ἐν (γεαά [οη]) 6ΙΤΊΤΑΥ. 

ΏΦΗΥ) υτ[ττα]. 
σεν ΤΤτ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΤ]. 

κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους' 8 κύριος.γάρ ἔστιν Ὀκαὶὶ τοῦ 
απο "Ἠαᾶ οοπάωπιπθᾶ ἴπο ρυ]1]6ίε55. Έως Τιοχά 518 }α]5ο 3ο 3τῃ9 

, 2 ε εν.' ” Π Ξ 

σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ.ἀνθρώπού. 
“εαὈῬαίἩ ἍΤπΠε βοη ΟΕΤΙΦΗ., 

9 Καὶ μµεταβὰς ἐκεῖθεν, ἦλθεν εἰς τὴν.συναγωγἠν.αὐτῶν. 
εἈπά Ἠατῖηπρ ἀερατίεᾶ ΊἨεποο, ος πεπῦ Ἰπίο ὑπεῖχ ΦΥΏΑΡΟΡιΘ. 

10 καὶ ἰδού" ἄνθρωπος "ἦν τὴνὶ χεῖρα ἔχων ξηράν' καὶ 
Απά Ῥοηο]ά, ΘΠΩΒΏ  ἍᾖΊἨπετε ΤΑΒ Πο Παπά ἸΠπανίηρ νἑπετθᾶ. Απά 

ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγοντες, Ἠϊἔξεστιν τοῖς σάββασιν 
ἔπετ α5Κκεά Ἠΐτη, ΒΑΥΙΠΡ, 15 15 Ἱανία] οπἴπο ο5αθΏθαῖης 

ἀθεραπεύεινα' ἵνα κατηγορήσώσιν αὐτοῦ. 11 Ὁ. δὲ εἶπεν αὐτοῖς. 
{ο θεα] 2 ἐπαβῦ ἴμεγ ταῖρῃηῖ 8οοα5θ ἍἉἨϊτῃη. Ῥαί Ἡρ βαίᾶ {ο {λεήι, 

Τίς «εἴσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃς Έἕξει πρόβατον ἕν, 
Ἠγπαῦ "λα]] “Ἠιεχο “9 δοε Ὑου «ππαηῦ,  ὙΤΏΟ ςἨΒ]]ῆατε ππθερ Ἅή19Π6, 

καὶ ἐὰν ἐμπεσῃ τοῦτο τοῖς «σάββασιν εἰς βόθυνον, αὐχὶ 
Ἀπμά Ἡ ΣΕι]]. ατΠὶς οι ἴπθ 5αυραίης ἍἈΙπίο Αα Ῥϊό, πσ]]]πος 

/ ) 4 Δ [δ) ο ] / γ / » 

κρατησει αὐτὸ καὶ γερεῖ; 12 πόσῳ οὖν διαφέρει ἄν- 
117 Ἠοιά οἱ Ἱδ αιά ση] τηῖςο [10] 41ρ2 Ἡου τααοἩὮ ἔμεω ἵς “Ῥεύζεσ .α 

θρώπος προβάτου:ι ὥστε ἔξεστιν τοῖς ξσάββασινϊ καλῶς 
ΑΙ. {ΠβΠ α 5Ίοερ2 δοίπαῦ Ἱῦ 15 ἹωτνεαΙ οπ {Πο βαὈΌα{Ἡ5 Ξνγε]] 

ση ει” ῃ τν , ” Μ..ν κ δήῥ 
ποιεῖν. 19 ἘΓύτε λέγει τῷ.ἀνθρώπῳ, Ἔκτεινον Ἁτὴν χεῖρά 
1ο Ξᾖο. Ἴμοη ο 5ιγ5 το ὗμε Ώ]αῃ, ῬίτείοὮ οαῦ "ηΠβπᾶ 

σου. Καὶ ἐξέτενεν, καὶ ΙἸἀποκατεστάθηὶ ὑγιὴς ὡς ἡ 
1{ΗΥ. Αιιά Ὦς 5ἰτεἰσΏοᾶ [150] οαῦ, οπά 16 νγας τεςίοτοᾶ 5ποιηᾶ ϐ5 {ἴπθ 

ἄλλη. 
οἴμε).. 

14 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ ἐξελ- 
Ῥιί πο ὮΤλαγῖδθοβ δᾳ “οοαηοί] ᾿“πε]ᾶ:  Ἱαραίπεῦ "Ἠϊπ αΠανίηα 

θόντες,' ὅπως αὐτὸν ἀπόλέσωσιν. 15 Ὁ.δὲ Ἰησοῦς γνοὺς 
3ρφοπο 'οιιῦ Ἠον; Ὠϊπα ποτ παϊρΏῦ ἀεδίτογ. Ῥαΐ σεδας Πατῖπρ Κποινα 

2 [4 1 τθ . 8 ο λ υθ » ” 1” λ / λλ [ιά 

ανεχωρ]σεν ἐἔκεισεν' και ηκολουσησαν αυτῷῳ οχλοι πολλοι 

συν νενσ .Ώεπςσθ, απᾶ Σο]]ουγοᾶ Ὠϊω Ἀρτονάᾶς αστορῦ, 

καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας 16 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς 
βπᾶ ηε Ἡοβ]εᾶ  τπετα 811, : απᾶ 5ἰτ]οῦ]γ οΏατροά ἴπουα 
ε/ Ν . κ τ ” - ηλ’ ή 

ἵνα µ φανερὸν αὐτὸν ποι]σωσι» 17 Ἀδπως! πλη- 
ἐπαῦ Αμοῦ δραρ]ΙοΙγ΄κποπ Ἠϊπα 1Πεγ "Ας Ποα]ᾷ ΄Ίλακθ, δο ἐλμιισ π]σης 

”» .] ε λ  ε ... ρω ’ ιά 

ωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου. λέγον;ος, 
νο {μἱΗ]]οᾶ ἐπαῦ τνἩ]ο] τν Υμοκοη Ὁψ  ἍἉἩραῖας ᾖἴμο Ῥτορλιες, σασίησ, 

18 ᾿Ιδοὺ ὁ παῖςμου ὃν Ἀ"Ιρέτισα,ι ὁ ἀγαπητός µου "εἰς 
Ῥολο]ᾶ  ΤΙΥ εεγναπί Ὑποπι Ι ηωνθ ΟΠΟΣΕΗ, 1ΩΥ Ῥοε]οτοὰ 1η, 

ὃν µλῬεὐδόκησενὶ Ἠ.ψυχή-μου θήσω τὺ. πνεῦὔμά.μου ἐπ᾽ 
σιλοὮι "μἨαε “Εουμᾷ Δ4εραὺ ΊΎπιν 5ου]. 1 ντ] ραῦ ΏΙΥ βΡ]τις «ΊΡΟΠ. 

αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεὶ 19 οὐκ.ἐρίσει 
Ἠΐτα, Απᾶ ἠιιάρπιεπῦ ἴοίμοθ ἩΠβΡΙοΟΠ8 θ 5Πα]] ἀεο]αχθ. ἍἩἨο 5Ώα]] ποῖ 5ἰτῖτθ 

Ν αἡΣ 

οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν 
ὨΟΓ οιγ ουῦ, ἩΠΟΣ αΏθ]] ΜὭθαχς 19ηγ "οηθ ἵπ ᾖ{ἴῃο 5ἰχορί5 

φωνὴν. αὐτοῦ. 320 κάλαμον συντετριμμένον οὐ.κατεάξει, καὶ 
Ἠ5 νοῖοθ. Α. "τεεᾶ αΌτυὶ»θᾶ Ἡο 5Ἡα]] ποῦ Ὀτοαϊς, αππά 

λίνον τυφόµενον οὐ.σβέσει, ἕως-ᾶν ἐκβάλφ εἰς νῖκος τὴν 
απ αςσηπιοκίησρ Ἠες]α]] ποίῦααεποἩὮ, απθῖ] Ὦθε Ῥχίτπρ {οσίἩ ΔπηΠ{ο γΙοίουΥ !ἴ]ιθ 

κρίσιν. 21 καὶ Ἱἐνὶ τῷ.ὀνόματι.αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 
Σιιάστωρηῦ, Απά ἾΊπ Ἠϊ5 πππις Ἅᾖ[ὔπε] παϊίῖοης , 5Πα]] πορθ. 

ο --- 

ε--. ἔσται Ἱτα. -{ ἐγείρει 8 
| ἀπεκατεσταθη ι.ΤΤ{ΑΥΥ. 

1. ὄχλοι (/εαᾷ πολλοέ 
Ρ ηύδοκη- 

ἆ θεραπεῦσαι; Τ. 9--- ἦν την ΙΤΊτΑ. 
Ἀ σου τὴν χειρα ΙΣΤΙΑ. Ε σαββάτοις 1.. 

η ἠρέτισα Ἱ. «9 ἐν ᾧ Ττ; --- εἰς Τ.Α. 



ΜΑΤΤΗ ΕΤ. 

εδαιµονιζόµενος, 
918 ρο5βθ85οᾷ Ὦγ Αα ἀθπιοἨ, 

λε]. 

93 Τότε Σπρυσηνεχθηϊ αὐτῷ τυφλὺς 
Τπυι ανα Ὀνοαρ]ῦ το Ἰ μα μ]τπά 

καὶ [ή «| Δ 6 ΄ » [ή / Δ ι. λὸ η] 

ὶ κωφόςἹ καὶ ἐθεραπευσεν αὐτὸν, ὥστε τὸν "τυφλὸν και 
απᾶ ἀπὸ, πηὰ Ὦοθ Ὠεφ]εᾶ Ὠἶπα, 5ο {πιῦ ἴλθ /Ὀλιπᾶ απᾶ 

κωφὸν Ἱκαὶὶ λαλεῖν καὶ βλέπειν. 3295 καὶ ἐξίσταντο πἀντες 
ἀ 111 ἍὈῬοίῃ Αρκ αππᾶ ΑΠ. Απάᾶ ΄Ὕνετο "αιωπζθεά 1911 

οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον, Μήτι οὗτός ἐδτιν ὁ υἱὺς ΣΔαριὸ «ἰ 
3ης Ἱοχοινᾶς απά  οαὶᾷ, : 3ΤἩ15 118 ̓  ἴπο ποπ οἳ Ὀανιά 2 

24 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον, Οὗτος οὐκ .ἐκβάλλει 
Ῥαΐ πο Ῥ]πατίδδος ἹΠατίηπσ Ποασνά οδαῖᾶ, Της [πια] οαδί» ποῦ ουῦ 

4 , 2 4 3 . λζ 2 ὑλ » -” δ ’ 

τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 
ἴπε «ἀθΙΠΟΠΘ εχοερύ Ὁτ Ῥοο]σορα] Ῥτῖησο οΕἶπο  «οπιοπς. 

2ὃ Εϊδὼς.δὲ Σὸ ᾿[ησοῦς! τὰς .ἐνθυμῆσεις.αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς, 
Ῥαϊ “κποινῖπρ 11ο5ι5 ἐποίὶχ ἐποασ]λέ8 

Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ ἑαυτῆς 
Έντειν Κκἱἰπδάοπα ἀἰνιὰοᾶά αραἰηςῦ Ιῦςο]ε 

πᾶσα πόλις ἢ. οἰκία μερισθεῖσα καθ ἑαυτῆς οὐ.σταθήσεται. 
τοι οἱ ος Ἠοιιδθ ἀϊνιᾶσςά  αραϊηξεύ σε] ψ]] ποί 5αμᾶ, 

20 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμε- 
Απά 1έ Βδαΐαπ πα εἳ αραεί» "οαξ, αρπϊπςδῦ Ἠϊπαςο]ξ Τρ νγας 

, ο” π ’ « ’ ) - 4 9 Β 
ρίσθη' πῶς οὖν σταθήσεται ἡ-βασιλεία αὐτοῦ» 27 καὶ εἰ ἐγὼ 
ἀλτιᾶεᾶ. Εοὶ Ίἴλου τσ]] βἰαπᾶ Ἠϊφ Κϊπσάοτα 2 Ἅπα ας Ἐ 

ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι 

ηες5αῖά {ο {λθιμ, 

ἐρημοῦται καὶ 
5 Ὀτοιρβ]ξ {ο ἀοβο]αθῖοι, απᾶ 

ντ Ῥεε]σευιι]. οααῦ ου ῦ νο ἄοπιοης, γοισ 6οπ8 Ὦγ πλ]οπα 
3 , 1 ” . Δ Υ « ρ »” . ΄] 

ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ Σὐμῶν ἔσονται κριταί. 
ἄο Όπεν οαδὶ οαῦ 2 οἩἹ Δοςοαηπ{ οἳ ΊἴΠῖς πε οἔτοα 5]ιβ]] Ὀθ 1πᾶρες. 

28 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν  πνεύματι θεοῦ' ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα 
Ῥαυΐ1 Ι ὮὉ[ιπο] δρὶτις οἳἑ ἄοᾶ οαδί οαῦ {ἴπο ’ ἀεπιοπς, 

ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοὺ. 29 ἢ πῶς δύναταί 
ἨἘὰς οΟο προιπ τοαι ἴπο Κἰπρᾶοπα οἳ αοᾶ. .ὉΟς ου Ἅᾖδ πρ] 

τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰαχυροῦ καὶ τὰ σκεύη 
ΒΏΥΟΠ6 ἴοωπμίοῦ πτο ἴπο ἍἨοιδθ οἑίπθ α,γοηῦης [ΠΠ] ατιὰ 3ροοᾶβ 

αὐτοῦ Ἀδιαρπάσαι,! ἐὰν.μὴ πρῶτον δήσφ τὺν ἰσχυρόν: 
15 το ΡΙαπᾷος, πη]ο58 ή Ὦᾳ υἱμᾶ ἴμο 5ἴτους [πα] 

καὶ τότε τὴν.οἰκίαν αὐτοῦ Ὀξιαρπάσει.ῖ 90 ὁ μὴ. ὢν μετ’ ἐμοῦ 
ΑΠᾶ ΊἨεῃ Ὠῖ5 ηοιαςθ Ὦο σνΙ]] Ρἰιπάονγ. ἨἩἨοπ]ο 5 ποὺ ἹἩΠΙ τθ 

κατ ἐμοῦ ἐστιν' καὶ ὁ ᾽᾿μὴ.συνάγων μετ ἐμοῦ σκορπίζει. 
αραῖηςῦ Τλθ 15: θπᾷ Ἠθππο µΡηΐποτς πού ΠπΙ(η ἍΤθ 5επῦ{θχ. 

3] Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, Πᾶσα. ἁμαρτία καὶ βλασφημία 
Ῥθοαιεε οἱ ἴλβ. 1647 Τοσοι, ΈπτοετΥ εἶτπ Ααπᾶ Ῥ]α5ρΏριαγ 
Σ θ α -” 2 θ ’ σι ς δὲ ” {αμ . λ 

ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις' ἡ-δὲ τοῦ-πνεύματος ΊΆλασ- 
ΕἨπ]] ο {οτρΊτεπ Το Ώ16Ώ Ῥιιέ ἴπο Ξουποεγηῖπς υπο “οριτίς Όσ]ας- 
ϕ ’ » 2 “θη ἆ ο ) θ Π Ι 99 λα ϱλ ΙΙ ” 
ηµια ουκ.ἀφ΄ θησεται "τοῖς ἄνορωποις. καιος.-αν ειπῃΏ 

Ῥπεπισ Α]ια]] ποῦ Ὃε ἑουρβίτεη Το ΠΙΕΠ. Απάᾶ πῄῃσοετες : βρεακς 

λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῳ' 
Β ποτά αρι]πςῦ 1ἴπθ ο ΟΕΤΙΒΗ, 15 εΏβ]] Ὀο {ογρίγευ ἍᾖἸἨϊπλσς 

ὃς δ.ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, Ι1οὐκ.ἀφε- 
Ὀιῦ «οφνας 5ροικς αραϊηςδῦ ἴπθ Ῥρίσις ἴηθ ἍἩἨοίγ, 16 5εΏα11] ποῦ 

θήσεταιὶ αὐτῷ, οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλον- 
Ῥο {οτρῖτεπ ᾖἨίπι, Ἠηθίπετ απ ᾖΏἴπῖς 3ρ9 ἨἩος Ἱπ {πο οοπαῖηᾳ 

Ἆ , π , . 8 Ἡ Ες 
τι. ὃδ Ἡ ποιῄσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ τὸν καρπὺν 

[οπε]. Εἰνπου πιβκο νπθ ἴτοῬ ροοᾶ απά Σητα]ῦ 

χ προσήνεγκαν ἴπεγσ Ὀτουσηϊ 1. 
1ΤΊτΑ. σ-- καὶ ΙΤΤιΑ. Ν Δανῖὸ 6; Δανείὸ ΙΤΤ:Δ. 
ἔσονται ὑμῶν ΙΤΤΙΑ. {ἐν πνεύµατι θὲοῦ ἐγὼ αττν ΑΥΓ. 
ὃ ἁρπάσει Ὠθ6 νν]] 5οἱζθ 11ροχι 1; διαρπάσῃ Ὦθ χα]σΏῖέ Ρ]απάευ τ. 
ἆ -- τοις ἀνθρώποις ΙΓτι[Α]. 3 ἐὰν ΜΤΈΙΑΝ). 

πε , 

5 δαιμονιζόµενον τυφλὸν καὶ κωφόν 1.. 
κ ---ὁ ]ησοῦς ΙΤΤνΑ. 
3 ἁρπάσαι ἴο 5εὶζο ΊΡΟΠ 1ΤΤ,Α. 

9 4- [ὑμῖν] ίογοι Αα. 
Γον μη ἀφεθῃῇ ἵΏ ηουνίδο 58]1 16 Ὀο {οτρίνοι 1. 

31 
232 ΤΊοΠ στης Ὀτουσηῦ 

{ο {Πλ ο11ο ρομκο»»οά 
πλ αν ἀονῖὶ, Ὀμᾶ, 
απᾶά ἀιιπιοὸ: α)ᾶ ἎὮθ 
Ἠηοβ]οι Ἠ1ὰ, 1 οπιαοὮ 
1ππῦ {πο Ὀ ιά απᾶ 
ἆαπαῦ Ὀούπ 5ρα]ο αλά 
58)ν. 39 Απ αἱ] πο 
Ῥοορ]θ Ίνεγτο απαπζεί], 
απ. ρα], 15 ποῦ Γλπὶ8 
ἴπο Ῥοπ οἵ Ὀπνίά 2 
54 Ὀι{ νν]λοι ἴπο Ρπατὶ- 
κοος Ποιά ἴέ, ΓΠογ σινῖᾶ, 
ΠΠῖ» /ο/ΐοιυ τοι Ἱοῦ 
σαδῦ οαῖ ᾖον]1]5, Ῥαΐέ Ὃσ 
ῬοοισποὴυιιὈ. ἴπο Ῥγίισθ 
οξ (πο ἀστὶὶ . 50 Απά 
ὧουα-  ἈΚΙονν 3ΌΠποὶγ 
ποιρ]Ώίκ, ππᾶ οει]ᾷ 
ππίο ποια, Έτειτν 
Κἰλράοπι ἀῑτίάεά α- 
ραϊηνί 11μ6]Ε ἶς υτοιρ]ιῦ 
ἴἵο ἁἀονσ]αίῖοι: απά 
6ΥΕΤΥ οι οτ Ίοτιδθ 
ἁαἰνιασᾶ αραϊπαῦ 195ο]ξ 
5Ώπ]] ποίῖ δίαπά: 20 απά 
1{ {1 ον ουν ΡΑΕ, 
ο ἶδ ἀἰτιᾶσᾶ πραἰιβῦ 
ἨΙπηδο]Ε; Ἰονυ »Ἠπ]] 
ἴηουι ᾖΠῖν Κἰπράοπαι 
εἰππά 2 27 Απά 1 1 0Υ 
Ῥοο]σευαῦὈ οαδῦ οιῦ 
ἀονίί5, Ὁγσ πΠἩοῦι ἆο 
τοις οἨμϊ]άτοα οπβ8ῦ 
ἴ]ισπι οαυ2 ΊΌποτθ[οτθ 
πετ οἨΠπα]] Ὄε τουσ 
Ἰαάρος. 9ὸ Βμ5 ΤΕ] εσείς 
ου ἀον]]ς Ὀγ ἴ]ο δρίτῖς 
οἱ ἀοᾶ, ἰποπ {πο Κπρ- 
ἆθπι οἳ 4οά 18 ϱΟΙ1θΘ 
ππίο τοι. 29 ΟΥ οἶβο 
Ἠουν οἱ] ΟΠ6 ΘΠ/6Υ Ιπίο 
9 ΞἴΤΟΠΡ τωππ’5 Ἠοιι5θ 
ΒΏά εροϊὶ Ἠϊ 'σοοᾷς, 
εχοορῖ Ώο ατ-ἴ Ὀἶπά τπθ 
5ἴτοῦς 1ΠΛΠ 2 ΑΙ ἴπεῃ 
Ὦο ιν] 5ροἱ] Ὠἱ» ποιςθ, 
90 Πο {λμαῦ ἵς ποὺ ουν 
1ης ἶ5 ασαϊηδῦ ηλε; αλά 
Ὦο (ηπι ρα υπετεί] ποῦ 
τν πιο απ Όετοῦα 
αὈτοβά. 51 ΊΥ Ἡογαί[ουθ 
1 δαγ ππίο τοι, ΑΙ 

“ΠΠΩΠἨἩΕΤ οξ εἶπ απᾶ 
Ῥ]αςρ]οπσ δΠππ]] ο 
{οιρίτοη Ἀπῖο ΤΙΘΗ: 
Όπου τπο ὮὈ]α5)ΠοΙΣ 
ασιζηδέτπο Π1ο//ά1ο Ὁ 
β]ιω!] ποῦ ὧε {ογσίτόπ 
ὉΠίο 1101. ὦδ Αμα 
ΥΝΙΟΣΟΟΥεΕΣ Δδροικοίπ 
α πνοτά ασαϊιςὺ ἴπα 
ΜοΟΏ οἳ απ, υ δη ]] 
Ὃο {οτσῖνει ήτα : υιιε 
πυποδοστογ «ροακοίμ α- 
Ραϊηςύ τῃο Ἡ οἱ ἀμοςξῦ, 
1ν 5Ώα]] ποῦ Ὦο ΤΟΓ- 
ρίτοπ ἨὨΐπι, ποἰύποτ πι 
τηῖς ον], ποϊί]λος ἵτπ 
πο 1υο)]ά ἵο οοτπ8, 
3 Ἐίτμου πιωκο ἴπθ 
ἴτος ϱοοᾶ, α]ιά 18 {ταῖδ 

ἵ--- τυφλὸν καὶ 
} κριταὶ 



9, 
βοοᾶ; ος οἷεὸ Ἱηακο 
ἴπο ἴτου οοσγαρῦ, απά 
Ὠϊς Εταῖς οοτχγἁρυ: ΕοΥ 
τχιο ἴτεο 1 μονη στ 
λὶξ Ετυῖζς. ὃά Ο Ρεηο- 
ΧΑΓΙΟΏ ΟΕ Υ1Ρ6Σ5, Ἠοῦ 
οςῦπ 7θ, Ῥ6ἱπςρ οτί], 
εροθὶς ροοά ἴπ]πρρ 
{οτ ουῖ οἳ {πο ΘΡΙΗ- 
ἆππορ οἳ ἴ]νο πεαχῦ ἴλθ 
χαουὮ βερεακείἩ. ὁδ Α 
ποοᾶ τοπ ουῦ οἱ ἴ]ο 
οοᾶ ἴσθββΙχο οΟ8 ἴλο 
εατὺ Ὀτίπσευμ Εοσῦ] 

Ροοᾶ ἸἨπίηρβ: απᾶ Αη 
ον] ιαπ ουῦ οἱ ἴπο 
οτί] ἐχθβξισο Ὀγ]ησθία 
Σοτίν ονῖ]. ἴπμ]πρβ. 
960 Ῥιῇ ΙΤ βαΥ Ὁπίο οι, 
Ἑ]αῦ ενοτγ 1416 τνοτᾶ 
{Πα Πιεῦ εἩα]] βρεα]ς, 
1που βΠΑΙ1 ρ]νο βοοοαπ6 
Σ18ΥΕΟΣ {η {1ο ἅπν ος 
Πιιάρταεηπῦ,. 37 Ἐοστ Ὦν 
ἔπγ πογάβ ἴποα εΏκα]ο 
Ὀο Ἰυευ]βθοᾶ, απὰ Ὃτ 
οἩγσ ννοτᾶς ἴποα ελα]ο 
Ῥο οοπἀθωιχιθά 

98 Τ]ηοη οετίαῖπ οἳ 
ἔ]ιθ ΒοσΙ86Β΄ αηᾶ οἳ {19 
Ῥ]αχή5θῬ απςγοχθᾶ, 
ΕΑΥΙΠΡ, ΜβΒβίεσ, Ὅ6θ 
πνοιι]ά 5εο Α 5ἶστι ΕΓΟΠ} 
μθρθ. ὃ9 Βαζ Ἡρ ϱη- 
Βυ/ογθᾷ απᾶ απὶᾶ ππίο 
άπεηι, ΑΝ ον]1] απ α- 
ἀμ]{οτοαβ Ρρεηογαῦἶοη 
ΒεεκοῖἩ αξίος Αα βἵρη; 
θπἆ (]εγο 5Ώβ]] πο ίσα 
δρ ρῖτεη Το 16, Ῥαῦ πε 
αἴρη οἳ ἴπο Ῥτορποῦ 
7ο188: 40 ΕΟΣΓ Α8 0088 
τνβς ἴἨτου ἆαγβ απᾶ 
ίητορ πὶρηϊς Ἱπ {πο 
τν ηβ]ϱ)8 Όο]]σ ; 5ο β1α]1 
πο ΘοἩα οἳ ΤΑ Ὃθ 
μου ἆανς απᾶ ἴλτοῬ 
Ἀ]σαις ἵπ {Πο ὨΠεατί οξ 
Τπο εατίηΏ. 4] ΤΏοε ΏπΊοη 
οἳ Ἀίποετεη εΏα]] τ]δα 
1π πάρπιεπῦ νηΙ{Ὦ ἐμλ]5 
ΡεΠοταΤΙΟἨ, απᾶ 5Ώα]] 
οομάεηπιη 165: Ώθοφπιιβα 
παν ταρεηπίοᾶ αἲ πο 
ῬτοποΏῖπρ οἳ «οπβςδ; 
απᾶ, Ὀε]πο]ᾶ, α ρτοαῖίεγ 
Ί]ΑΏ ὅοηβ5 { Ἠεχο. 
42 Ἴπε απεεηπ οἳ πο 
Βου {Ώ 5Ἡις]] τῖςσο πρ ἵπ 
1Ώο Ἱπάριηεηό ππ]έῃ 
1Πἱ5 Ρεποταίίοῦ, απᾶ 
βΏσπ]] οοπᾷσπτ 16: {ογ 
ΕΏο οπη16 ΕΥΟΙΙ 1π9 υζ- 
τετωιοδύ Ῥατῖς οἳ ἴποα 
εατίΏ ἵο Ίοαγ ἵηοα 
πι]ξεᾷοπι ο ΒΡΟΙΟΠΙΟΠ; 
Άπᾶ, Ὀσπο]ᾶ, Αα ρτεβίος 
8η ΒΟΙΟΊΠΙΟΠ 18 Ὠετο. 
40 16 Τηο Πο]8ΑΠ 
βρϊτα{ ἱ5 Ρροµε οιῦ οἳ 
 ΏΙΗΏΠ, ο πα]]κοῦη 
{πτοιρη ἀτγ ΌῬ]ασες, 
Εθοῖης τος, θη{ Πιιᾶ- 
οἱ] ΏΟ1Θ, 44 Τπεη ο 
παἶία, 1 π 1] τοῖιτη 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΙΙ. 

αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ ῥἔνδρον σαπρον καὶ τὸν καρπὸν 
αλί5 ροοᾶ 05 ΊἨδκο  ᾖΤἴπθ ἔἴτεθ οοτταρί απᾶ βεταῖς 

«αὐτοῦ σαπρὀν’ ἐκ.γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ, δενδρον γινώσκεται. 
τις οοτχαρί: 3ος 1ο ο ἍαἀΣυῖῦ ἴπθ ᾖἴχεθ 18 Ι:ΠΟΙΓΗ. 

94 Γεννήµατα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν, πονηροὶ 
ΟβεΡρτίης οἱ ΥΙΡ6ΙΓΑ, ἩἨουΥ ατογεκΏ]θροοά {ΠΙηπρββίοβρθακ, "υοκεά 

ὄντες; ἐκ.γὰρ τοῦ περισσεύµατος τῆς καρδίας τὸ στόμα 
αροϊηπρὸ {ος οαί Εξ ἴλο αὈἀπάβποθ οἑἴπο ἍΠεατί 1ηθ :πποι{Ἡ 

λαλεῖ. 95 ὁ : ἀγχαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ. 
ΒΡΘΕΚΑ, «Ἔηο µροοᾷ: Τ.Σ οἳ οαῦ οἳ πο βοοᾶ ἔχθαδατθ 

ετῆς, καρδίας! ἐκβάλλει τὰ! ἀγαθά' καὶ ὁ πονηρὺς ἄνθρω- 
οἑἰπο Πεησῦ ραΐς Ῥοσίπ {πο ροοᾶ {Πῖηρβ; απᾶ ἰπθ Ἅµον]σοκεᾶ ρα ε] 

πος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. 96 λεγω.δὲ 
ομίοξ ἴπο πὶοκοᾶ Έχεαδατο ῥραῖς ξοσίΏ νγἰοκοᾶ ἐμῖηρς. Ῥυΐ 1 δα 

ς Ίν ς/ ” ες.» ν ο ἆνν{1 ΓΚ λή [νο θ 
Όμιν, οτι παν ρηµα αργο» ο. εαν λα ησωσιν οι αν ρωποί, 

ἴοσοι, ἐπαῦ 6γεχΥ "ποτά ῄΙάἷθ ὙἩ]αίδοθτος ΄πιαΥ “δρου]ς πηθῃ, 

ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν Ἠμέρᾳ κρίσεως. 97 ἐκ 
1ηογ εΏα]1 χεπᾶες οξ 16. Αη ποοοιπύ 1η αγ ο Ιπάσπιεπῦ, 3μν 

γὰρ τῶν.λόγων.σου  δικαιωθήσῃρ, καὶ ἐκ τῶν.λόγων.σου 
2ος {πγ νοχᾶς ἔῑιου εΏα]έ Ὀο ἠιβς1βεᾶ, απᾶά ὃν {ηγ ποσ5 

καταδικασθήσῃ. 
{λοι 5Ώα]6 Ὀο9 οοπάεηιηθᾶ. 

96 Τότε ἀπεκρίθησάνὶ τινες τῶν γραμμµατέων καὶ Φαρι- 
Τ]ιεὮ ΒΠΦΙΥΕΥΘΑ, 8ΟΠ19 οξ ἴμθ εογ]ρθς Ξηπά Επατί- 

σαίων,! λέγοδτες, Διδάσκαλε, θέλοµεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. 
99685, ΒΑΥΙΩΡ, Ἐεασπες, Ὑθ π/ϊδὮ 1Γοπα πε α βἶσηῃη ᾖ1ρ566, 

99 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Γενεὰ πονηρὰ καὶ µοι- 
Ῥιμΐς]Ἡο απηςπετίπσ κεαὶᾶ 1ο Τ1Θ1Ω, Α. ϱεηθΓΣΡΙΟΏ τΥ]οκοᾶ απᾶ κααπ]- 

χαλὶς σημεῖον ἐπιζητει καὶ σημεῖον οὐ.δοθήσεται αὐτῇ, 
νθχουβ α 5ἱρῃ  86ΕΚΦ ΤΟΥΣ, απᾶ 8 οἵρη 5Ώα]] ποῖ Ὀρθ ρίτεπ Το Ἱς, 

εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. 40 ὥσπερ.γὰρ ἦν ̓ Ιωνᾶς 
εχοερῖ ἴπο εἴρη ΟΕ 9 οπ88 ἴηθ Ῥτορπεῦ. ἘΟΥ 6ΤΕΠ 85 πας οὦοηπας 

ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως 
1Ώ πο ὭΌῬε]]σ οἳ ἴπο ρχοαί Π5Ἡ ἴῆπτορ ἀπγψ5 απᾶ ἴἨχεο Ἠηϊρσηίςδ,  ἵπιας 

ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς 
βΏα]] υε πο Βου ΟΕ Π1ΑΗ Ίη Ἴηο ἍἨΠουχῦ οξ ἴῃμο οατίη {ΏγεθῬ 
: ) [ 4 ωὁ , ον ὃ 1 ν Πα ο , 
Ίμερας καὶ τρεῖς νυκτας. 41 Ανὸθρες "Νινευῖται ἀναστήσονται 

ἆαχγ5 απᾶᾷ ἴητοῬ ἨηἱρΏ/ς. λεω Νϊπετ]ίζες 5Η]] 5ἶαπᾶ πρ 

ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς.γενεᾶς.ταύτης, καὶ κατᾶκρινοῦσιν αὐτήν' 
ἵπ ἴπο]ιάσπιουηῦ νΠυα Μλ]α ΡοηοταΘΙοἩ, απᾶ δΠα]] οοπᾷοπ1Ἡ. Πήρ 

ὅτι µετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα ᾿Ἰωνᾶ' καὶ ἰδού, πλεῖον 
{Ο0: «ΓΏογ τεροηῖεᾶ αὖ ἴπο Ῥτοσϊαπιβύϊοη οἱ ζοπ85; ἀλλά ὈῬοεπο]ά,  τηιογθ 

7 -- οἱ σ ΄ , . ’ η - κ η 

]Ἰωνᾶ ὧδε. 432 βασίλισσα νότου ἐγερθῆσεται ἐν τῇ κρίσει 
ΤΏαν 7 οπα5 Ἠθγθ, Α 4πεεὰ οἑ[{Πε]βδοαία 5Ώα]] τίδο πρ Ἱπ πε Ἱαᾶσπιεπε 

μετὰ τῆς-γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτήν' ὕτι ἦλθεν 
ΜΕ υλμἱς ϱεπογαθίοΙι, Ἀπᾶά 5ΠΑ]] οοπάεῃα. πας 10ΟΓ 3818 Ο8Ἠ16] 

ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν «Σολομῶντος" 
4ΤΟΠΑ ἴηθ οπάς οΕ ἴπο θαισιἩ Το πεις {ἴηπο πυδᾷοπα οξ ΦΟΙΟΠΙΟΗ ; 

καὶ ἰδού, πλεῖον «Σολομῶντος! ὧδε. 49 Οταν.δὲ τὸ ἀκάθαρτον 
ΆΑᾶ Ὀυποίᾶ, ἨΤιογθ {πα Βοἱοπιοῦ ἨὨετθ, Βατ τνῃαπ ἔπο Ὁπο]οἩ. 

ο.” .φ/ πι -- ” / ελ 2 δς) 
πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι ἀνύδρων 

Αρὶτιο δροπε οαῦ ἔτοπι ἴΠθ Π]4Ἠ, Ὦο ρο65 ὕἩχοαβᾶ, τ/ΘΡΕΥΙΘΘΒ 
, -» , 3 , ιν 

τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ.εὑρίσκει. 44 τότε λέγει, 
Ῥίᾳαςσςς, φοσοκῖπο τοςῦ, απᾶ Εμάς ποῦ [15], Τηθη Ὦδ 5αγᾳ, 

6 ---- τῆς καρδίας ΑΙ ΤΙΤΑΝ. ἍᾖἉἃ --- τὰ ΙΙ. ᾖἵ --- ἐὰν (πεαά νἩιοὮ) ΗΤΤΤΑ. ἡἃΚ λαλήσόνσιν 
ϱΏια]] 5ρεα]ς τΤτΑ. Ι - αὐτῷ Ὠἶπα ΕΤΤΤΑ. Ἅᾖ--- καὶ Φαρισαίων 1. η Νινενεῖται 1ΤΤΔ. 
ο Σολομῶνος ατττΑΥ’. 



ΧΙ, ΧΙΙ. ΜΑΤΤΗ Εν. 
, ” ο . 8 

«Ἐπιστρέψω εἰς τὸν. οἶκόν.μου;' ὅθεν ἐξῆλθον καὶ ἐλθὸν 
1 σνϊ]] τεύατω ᾖἴο ΠΙΥ Ἠοιςθ, πυΏοποῬ 1 οππιθ οαῦ. Απᾶ Ἱανίπρ «ΟΠ 

εὑρίσκει σχολάζοντα,: σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημενον. 46 τύτε 
Ἡο Επᾶς [10] αποοδαρίεᾶ,. βπγορῦ απᾶ Δάογποᾶ. Τπεν 

πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα 
Ἠθροθ απὰ ὕβκες στὰ Ἠϊταδε]ε εετοπ οἶπος ρὶτιῦ5 

πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ' καὶ γίνεται 
τηοτθ πν]οκθᾶ ἔπαπ Ἡϊταςθ]Ε απᾶ οεπθοτίης ἵπ Ἅᾖπθγ ἀπνε]] ἴπετο; απᾶ 8Ῥεσοοπιθβ 

3 2] ς -” ΄ ΄ 1 ιά { 

τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου .ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως 
1γΠε Λ]αςί δοξ Αεποῦ 3πωβΏ πΠΟΙΘ {παπίηρ ἍΠτεῦ. Τπσ8 

ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ.ταύτῃ τῷ πονηρᾷ. 
1{ςηα]1Τ9 818ο Το ὑλῖς ρεποταίίοπ πο πῖοκοά. 

46 "Ετι "δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδοῦ, ἡ µήτηρ 
Ῥταύ πνμα]ο τοῦ Ἶθ πας βρεαξίῃσ ᾖἴοπθ οτοπᾶΒ, Ῥεπο]ᾶ, Π115] πιοῖπεγ 

Δ ε Σ΄ λ τ ) 1] « ” ” . -- 

καὶ οἱ ἀδελφοὶ. αὐταῦ! εἰστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες αὐτῷ λα- 
Θηᾷ Ἠ15 ὈτείΏτεν τνετο ςὐππαίπρ ππέποαί, εθεκίηπσ 3ο "Πϊῖτα Ἅᾖ1ο 

λῆσαι. 747 εἶπεν. δέτις αὐτῷ, Ιδού, ἡ.µήτηρ.σου καὶ οἱ ἀδελφοί 
Σοροειξ, :ΤΗΘΠ εβῖᾶ ὁὀπο ο 1μπα, Ῥεποιᾶ, {ΤΗΥ τιοῦπες απ Σρτοίϊητετ 

σον έξω ᾿ ἑστήκασιν; ζητοῦντές΄ σοι.λαλῆσαι.! 48 Ὁ δὲ ἀπο- 
11η ππποαῦ τθ πύαηᾶϊῖης,  εεθκίῃπρ 5ζο”Ἴ19ρῬ 1103ρρεαξ. ῬἘπύυτε Ἅαπ- 

κριθεὶς Ἐἶπεν τῷ «εἰπόντι αὐτῷ, Τίς ἐστιν ἡ-μήτηρ.-μου; 
απετῖπσ μα]ᾶ Το Ἠϊπα πἩο ᾿ ϱροΚκθ {ο Ἠϊπα, πο ᾖΒ τησ πιοῦµετ 2 

Δ ’ με” ας 4 - Δ .] /, ῃ ” 

καὶ τίνες εἰσὶν οἱ.ἀδελφοί-μου; 49 Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
οπᾶ ὙὍπο 8Ε9 τηΥ Ὀτοίητεη ὃ Απάα αἰτείομιτπὺ ουῦ Ἠβπ 
αχ,” η 2 4 ας αν . ω- 1 ) . ο τε , λ 
αυτου ἔἐπι τους. αθητὰς αὐτοῦ Ἐ πΑΝΥ» 1 ου, η-μητηρ-μου και 

1158 το 15 ἀ5οῖριθς Ἠθταῖᾶ, Ῥεπο]ᾶ, τιν πιοίῃος βπᾶ 

οἱ ἀδελφοί-μου. δ0Ό ὅστις γὰρ ἂν Γποιῆησῃη' τὸ θέλημα τοῦ 
τιΥ Ὀτείητεη, Έοτ π/Ἀοξοθτος 8Ἠ8]11 4ο Ἅἴπο πι] 

ἐν  οὐρανοῖς, αὐτός µου ἀδελφὸς καὶ 
στο [15] 1π Γ1πε] Ἰεατοπς, Ἄθ ταγ Ὀτοίπες 

ἀδελφὴ καὶ µήτηρ ἐστίν. 

πατρός.µου Τοῦ 
οἳἑ την Εαΐηετ 

ΞΙ6ΙΘ:Γ απᾶ πιοίπες ᾖΒ. 

19 Ἐν. δὲῖ τῷ ἡ μέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς Δἀπὸι 
Απά ἵπ νΠαῖ ἄαν αματίτπς ροπο “Εοσῦ] 11εςιβ ἍἜτοτα 

τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν 2καὶ συνήχθησαν 
1ηο Ἠοι1βδο δαν ἄοπα Ὁ ἴμπο 5θα. Απιᾶ ποτο ϱἀὐπετεᾶ ἑορεί]λες 

δη ” ’ ο » 2 Ὀ ΣΙ » ) 
πρὸς αὐτὺν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς Ὀτὸϊ πλοῖον ἐμ- 
το Ἠΐτα 3Σοτοπᾶς ρτεοαί, βδοϊπαῦ Ἡθ Ιπῖο 1ἴλθ 5Ε1ρ Ἠαν]πος 

ὢάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. 
επἰεγεᾶ ϱβῦ ἄοπωι, απᾶ αἱ] Ίἴπο οτοπᾶ οπ ' ἴπθ βΏοτθ 5ὐοοᾶ. 

9 καὶ ἐλάλησεν αὐτοις πολλὰ ἐν παραβολαϊῖς, λέγω», Ιδού, 
Απᾶ Ἠξβδροκο ᾖΤο έἨετα τΙβΏΣ {λ]πβᾶ ἵπ Ῥασαῦ]ος, ΒΑΥΙΠ6, ῬΒελο]ᾶ, 

ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν. 4 καὶ ἐν.τῷ.σπείρειν.αὐτὸν 
Σττεηπί οαῦ 11196 35οἵγεγ ο 5ο1ν. Απᾶ 89 Ὦς 5ουγεᾶ 
αλ Δ »” 4 κ] εν ν ϱ5 Ἱ]  ᾱ 1] 
ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ «ἠλθενὶ τὰ πετεινὰ Ἱκαὶ 
5οπ1θ 461] τν ἴηθ Ἠπαγ, Απᾶ 308ππιθ Πο ἍΡίτᾶς απᾶ 

κατέφαγεν αὐτά. ὅ ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη, ὅπου 
ἀετοιιτοᾶ {Π6Π., Απᾶςσοπθ Ἅᾖ4εΙ] προπ ἴηπο τος] τρἰαοῬθ, Ἱπετα 
2 τ . , 4 ΣΩ) Ε , : Ν Δ Δ 

οὔκ.εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτείλεν διὰ τὸ μὴ 
{λεν Παά ποῦ “οατῦᾶἃ 1ΠΙΠΟΗ, απᾶ Ιπιπαθβ]βίεΙ ΑΡΙΑΠΡΊΡ ὭῬεοβιςε οί ποῦ 

ϐ ἠλίου.δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, 
Απᾶ ᾖπε]ςδαπ ἡΠατνίιπρ τίδεη «ΤΠεγττετο 5οοτοΏεᾶ, 

” ΄ 6 πρ. 
ἔχειν βάβος 5 γῆς 
Ἠατίπς ἀερίη οἱ εατίὮ; 

Θπᾶ. 

95 
1πίο ΤΙΥ λοτβο Εγοπλ 
νΠσοπος 1 'οπππο οί ς 
απᾶ Ὕ]εη ο 5 «οπ]θ, 
Ἡο Απάσίη τί οὐαρῖγ, 
Ενγορί, απ ραγη]ς]ισᾶ. 
45 Τπεηυ ροοτᾳ Ἰο, απᾶ 
ἑακαίὰ τσι ὨΠηςε]Ε 
5ενεπ οἴἵποτ ερίτῖζβ 
παοχο π]οκοᾷ {Πατ Πΐτι- 
Βε1, απάᾶ {πετ επ{ετ Ίπ 
Ααπᾶ ἀντοὶ] ἐπετε: απᾶ 
{πο ]α5ῦ δἑαίε οἳ ἰπαῦ 
ΤΏΦΏ 16 ΠΟΙ5Θ {Παπ [με 
Άτεῦ. Ῥτοτ 5ο 5Πα11 16ο 
νο α]ξο πιπῖο {Πίε π]οἷ- 
εᾱἆ ροηποΓα/ΙοἩ. 

46 ὙἨΠή]Ιο Χο }εί 
{β]κεᾶ {ο ἴπο Ῥεορ]θ 
Ῥε]λο]ᾶ, Λ5 πιοίπετ αᾶ 
ης Ὀτείητεη εἴοοᾶ 
πυιζποαῦ, ἀονῑτίτῃσ {ο 
Άρεα.ὐ.ὶ. τση Ἠϊτη. 
4/7 Τπεηυ οηπθ 5δα]ᾷ πη- 
το Ἠῖϊτα, Ῥεπο]ᾶ, ἴπτ 
πποίπεσ Απᾶ πτ Ότο- 
ἑπτεη θἰβπᾷ π]ιίποιιὔ, 
ἀεεῖτιηπρ ο βρες πα 
μοῬο. 48 Ῥιαΐ ο αἩ- 
Ευγετεᾷ απά ππϊὶᾶ απῖο 
Ἠϊτα {παῦ {ο]ᾶ Είπα, Ίο 
18 Τι πιοίµεγ2 απᾶά 
πυἩο 4Γθ ΠΙΥ Ὀτοίμτεη 2 

ἃ 49 Απᾶ Ἰθ αἰτείοπεᾶ 
Σοτῖ]ι Ἠϊ8 Ἠσπαᾶ ἑουατά 
Ἠ]5 ἀῑδοῖρί]ες, απᾶ εα1ᾶ, 
Ῥοε]ο]ᾶ ταγ ταοίπετ απά 
1ΩΥ Ῥγείητεηυ | ὅθ Ῥος 
πίΠΟξοετοτ ϱιβ]] ἄο {πθ 
ΙΙ] οἳ τι Ἐπίπεγ 
᾽πυΏϊοἩ ἶ5 ἵπ Ἠθατεπι, ημας 
8411986 ἶ5δ ταιγ Ὀτοίμπες, 
Απᾶ αἱείες, απᾶ ταο- 
{Πε}. 

ΧΤΙΙ. Τῆθ βαταο ἆκγ 
προηῦ ἆθδας οαῦ οἱ ηθ 
ἨἈουρθ, ππᾶ ϱαὖ Ὁγ {πθ 
5ες 516. 2 Απᾶ ρτεαῦ 
πημ]1ὐαᾶες ππετο ραΐϊἩ- 
ετεᾶ ᾖ{ορεῦπετ απίο 
Ἠΐτα, 5ο ἴΠαῦ Ἡο Ἰνοτπῦ 
1Πίο ἃ 5Ώΐρ, Απᾶ. εαῦς 
8ΠΏᾷ {πο πυπο]ε ταα]{ἱ- 
νιάο 5ἴοοᾶ οπ {1ο -Ἡρτθ, 
ὃ Απᾶ Τρ 56ΡραΚοθ πιάπτ 
ἐμπῖπρς αηπίο {πεπι ἵπ 
ΡΩΤΩΡΙΕ5, 5αγίΏς, Ἐο- 
Πο]ᾶ, Α 8οπεςΓ πεηῖῦ 
ΣοτίΏ ο 5οπ; 4 απᾶά 
υπο Ὡς 5οπεᾶ, 50ΠΙ8 
5εεᾶς {ε]] Ὁψ {πε παν 
β1ά6, βηᾶ {πο {οπ]β 
6ΑΠΙΘ αηᾶ ἀετοιτεᾶ 
ἴπεπα πρ: ὁ 5οπ1θ 181] 
προηπ δ5ἴοπγ ὮῥῬ]ὰςες, 
ππΏπετο ἴηἩαογ Ἑαπά ποῦ 
πΙΠςὮ εατ{Ώ: απά ΤοτίΏ- 
ππΙΏ πες 5ρταπς Ἡρ, 
Ὄεοαιαςδθο ΤΠεγ Ἠαπὰά πο 
ἄοερηοςς οἳ οα)ίἩ: 
6 απᾶᾷ πΠεπ {πο 54η 
τνας Ἡρ, Τπογ πετθ 
ΒοοτοεΒεά; απᾶ ΌθυιἉ-θΘ 

4 εἰς τὸν οἶκόν µου ἐπιστρέψω ΙΤΤτΑ. 
'Ύειρο (Τ1ΏΓ Ἰτ. ἨὙὉλέγοντι ΙΤΤτΑ. 
8πά ΙΤΤτΑ. 
ΕΠΙ) ΙΤΊΤΑ. 

Σ --- καὶ απᾶ [τι]τ. 

: ἦλθον 1ττ; ἐλθόντα ὨβΥΙΠβ οΟΏΘΑ. κ --- καὶ Α. 

»ω-- δὲ Ὀαῦ τΤττΑ. 
κ. αὐτοῦ (γεαᾶ Γηἱ5δ] Παπᾶ) τ. 

5 ἐκ οιιῖ οἱ ΙΤ; --- ἀπὸ (γεαᾶ ἐξελ. Ἠανίηρ Ρϱοηε οαῦ 9β)1γ. 
9 {- τῆς 1. 

ἐΓαὐτοῦ]τ. 
Υποιῃ Α. ἵ--- δὲ 

Ρ.--- τὸ (γεαᾶ Α. 

Ῥ 



94 
ἔπεγ Ἠαάᾶ πο τοοῦ, ματ 
ννιυποχοὰ ΑπἹγΑΥ. 7 Απά 
ΕΟΙ1θ6 4861] ἍΑΠΙΟΠΡ 
{ποπ ; απᾶ {Πο [πογη8 
ΒΡΥΠΠΡ 4, αηπᾶ οποκεᾶ 
Έπειτα: 8 Ὀα6 ολες {611 
ὶπίο ᾳοοᾶ ρτουπά, απᾶ 
Ὀτοιρ]λῦ {οτι ἀἐτυῖῦ, 
ΒΟΠ1ΙΘ 4η Ἠυπᾷτεᾶξο]ᾶ, 
ΒΟΠΙΘ εἰκίγΕο]ᾶ, 5οΠ19 
ἑμῖτιγ Εο]ᾶ. 9 πο Πα 
εατς ἵο Ἠεαχ, 19οῦ Ἠῖτα 
Ἡρας. 

10 Απάᾶ 119 ἄϊςοῖρ]ος 
6116, αιιᾶ θαἱᾶ τππῖίο 
Ἠϊπι, ΊὙπγ εροβκεςῦ 
ἴλοια ππίο ἐποπα ἱπ ρα- 
ταῦ]θς2 11 Ἡε ππςπγετοᾶ 
ΑΠ 5α1ά τιπο {πεπα, Βε- 
οπ15ε 10 15 ρ]τοη απίο 
ψοι ο Κποιγ{με πιγςίθ- 
χὶο» οἳ ἴπο Κἱἰπσᾶοπι οξ 
Ἡοατεπ, Όιπο {ο ἴποτα 
19 15 ποῦ ῥίτεπ. 19 Ἐογ 
ὙΠΟΡΟΕΤΕεΣΤ Πα{Ἡ, ο Ὠἷπα 
εΠπα]] Ὀο ρίτεη, απᾶ ορ 
ελια]] Ώαβτο πιοτε Ααπ- 
ἄβηπσο: Ῥαῦ πΠοξοετεσς 
ΕβίἩλ ποῦ, ἔτοτι ἨὨϊπι 
ελα]] Ῥο λκειπ ΑΠΑΥ 
ετεηπ ἴλβδῦ Ἡο Ἱαίη, 
19 Τηπεγείοχο 9ροα]ς Τ 
{ο ἐμεπα 1π ΡαΣΑΡΙΘΕ: 
Ῥεοβαξθ Ίπεγ εθρεῖηπςσ 
βθο πηοῦ; απά Πεατῖπρ 
ΤΠο8Υ Ἠεβσ ποῦ, ποίἴπες 
ἆο ἴπεγ απάεσξίαπᾶ, 
14 Απᾶ Ίπ ἔλεπῃ ἶς {π]- 
Ώ]]θοᾶ ἴπο ῬτορΠεοΥ οἳ 
Ἐεαῖᾳας, τΥΠ]ο]ι 58Η Ἡ, Βγ 
Ἠεβτίηρ, Υο 5Π811 Ἰεας, 
βΏᾶ εΏβ]] ποῦ ΄πάςγ- 
Εἰαπά ; θπᾶ βοεῖης το 
ΕΠΙ] 5θθ, αΏᾶ 5]ια]1 τοῦ 
Ῥετγοεῖτο: 15 Τους Πῖ5 
ΡεοΡ]θ’Β Περτύ ἐς παχεά/ 
61088, απᾶ {Πποῖ ΘΑΤΒ 
9το ἀπ]ϊ οἳ Ἱθβγίηρ, 
Απά ἠπεὶν 6ἵσε5ς Ίμογ 
ἩΏατο ο]οδεᾶ; Ἰο5ί αἳ θΠΥ 
11παιοῬ Ίλμεν ελοπ]ᾶ 5οοθ 
ση {ἰλεῖ 6Υο5, απᾶ 
Ἡθεας συ ἐλεῖ. θ41Τ8 
απᾶ εμου]ᾶ υπάστεζατπά 
νητἩ {λεῖγ Ἱεατό, αηᾶ 
Επου]ᾶ Ὃο ο«οπτεγίθᾶ, 
ΆΑΠά Τε]οι]ᾶ ορ] ἔπεπι. 
16 Βταΐ Ὀ]εξςθοά αγέγοασ 
εγες, {ος πεγ 5θθ: οπᾶ 
Όὰσ 6818, ἔοτς πετ 
εας, 17 Ἐοτ τοτῖ]γ .Ι 

88Υ υπῖο τοα, Τηαῦ 
ΙΩΦΏΥ. Ῥτορμεῦ απᾶ 
χἱρλύθεοις ΊηΕΠ Ώβτο ἆθ- 
εἰτοᾷ {ο βοο {λος ἐ]είηρς 
πυΏ]ςο] γοςεθ, αηπᾶ Ἠανθ 
ηοῦ 56οπ {επι; απᾶ Το 
Ἰϊθαχ {λοςο {λίπος υγἩ]ο] 
ϐ ἨθβΣ, απᾶ Ὠβγο ποῦ 
θᾳταᾶ {ηεπι. 

18 Ἡοαχ το ἴπεγεξοτθ 
1896 Ῥβγβῦρ]ε οἳ ᾖἴπο 
ΒΟΙΥΘΣ. 19 ΊΓπεη απτ 
οπθ ἨἩεατείΏ πο ποτά 
οἱ ἴηπο Ἐἰηρᾶοτα, απᾶ 

ΜΑΤΘΑΤΟΣ. ΣΠ, 
καὶ διὰ τὸ.μὴ.ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 7 ἄλλα.δὲ ἔπεσεν ἐπὶ 
ΒΠᾶ Ῥεοβιιςθοξ ποὺ Πατίηρ τοοῦ ὙΊοτο ἀγιθᾶ πρ. Απά κοπο Ἅ«8Π τπροῦ 

) ἓ) ’ θ αι Ἑ ὴ [ὁ) μ Ἱ ) , 

τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνεβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ Ἰἀπεπνιξανὶ αὐτά. 
πθ ἍΠοτης, . απᾶ ὄρτεν “αρ 116 “Ίμοτπς απᾶά οἹοκεᾶ {πεπι. 

8 ἄλλα.δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλήν, Καὶ ἐδίδου καρπόν, 
Απά 5οπ1ιθ ᾖ34εΙ] απροπ ἴπθ ρτοιπᾶ ἴπθ ῥροοᾶ, απᾶ τὶε]ᾶςᾶ αταῖς, 

εὶ Ν ς ρ «ἳ μ εφ εὰ Ν ΄ ᾳ» ” 

Ὁ.μὲν ἑκατόν, Ὁ.δὲ ἑξήκοντα, Ὁ.δὲ τριάκοντα. Ὁ ὃ ἔχων 
οπ6 Αα λαπᾷτεᾶ, αποῖπος  αἰσίγ, ΘποῦΏος υΙτίτ. Ἡο ἐλαί Ία8 

ὦτα Ξἀκούεινῖ ἀκουέτω. 
685 σποας Ἅᾖ1οῦ Πίπι Πεβς, 

10 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶλ επον! αὐτῷ, ΚΔιατίὃ 
Απά "Πανίηρ ΄σοοπαο Σ{ο[ ΠΙπα] 11Π8 Ααλδοῖριοβ ΒθΙᾶ {ἰολίπα, αν 

ἐν παραβολαϊς λαλεῖς αὐτοῖς; 11 Ὁ.δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
1π βροακεςί ἴποι {ο ἔποπα 2 Απᾶ πΘ, απδετίης 
1 

Ῥατββ]εΒ βαίᾶ 
) ” ι / ε .. ρ -- 4 ’ η 

αὐτοῖς,' "Ότι ὑμῖν  δξδοται Ὑγνῶναι τὰ μυστήρια τῆς 
το ἴπεπι, ἨἘῬεοπιςδοἴίογοα 1 ]ιας Όθεη ρἶτεπ τἵο Ἐποι ἴπθ πιγβίετῖος οἳ ἴ]ιθ 

βασιλείας τῶν.οὐρανῶν, ἐκείνοις.δὲ οὐ.δεδοται. 19 ὅὕστις 
Εἰπρᾶοπα οξ ἴ]λθ Ἡθατεπβ, Ῥαῦ {ο ἔπεπι 1γῆας ποῦ Όεεπ σίτεπ. 3ΓΠοςούτος 

γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ περισσευθήσεται' ὕὅστις.δὲ 
{ος Ία5, "ΒΠα]] “Ρε 3ρίτεη Σἱο” ΠΊπα, αλιᾶ Ἐθ 5Ώ811 Ὀο [η αραπᾶαπορ; Ῥαῦ π]οδοεγος 

οὐκ.ἔχει, καὶ Ὁ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ αὐτοῦ. 19 διὰ τοῦτο 
Ἐβς ποῦ, ετεῃ τΏςῦ Ἡθ Πα5 εΠα]] Ῥε Ίαεπ ΑτνΑΥ ἔτοπι Ἠϊπι, Ῥεοβαβδθοξ 05 

ἔν παραβολαϊς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ-βλέπουσιν, 
{η Ρ8Γα0Ώ1658 το ἔπεπι Τ βρεαξ, Ῥεοβαξθ 5εεῖης 'πεγ 5εε ποῦ, 

καὶ ἀκούοντες οὐκ.ἀκούουσιν, οὐδὲ συνιοῦσιν. 14 καὶ ἀνα- 
Απᾶ ἩΠοατίπρ τηογ Ώου πο, πος ἄο ἴπεγ απᾶοετδίαιιᾶ, Απᾶ 518 
λ ” Πιο | ) ” ε / μι ας ο βὸ ε λέ 

πληρουται "επ" αυτοίς η προφητεία Ἡσαϊου, η λεγουσα, 
3Η]]6ά 5ιρ 11η Ἔνπετα ᾖἵπθ ἍΎῬτοριεο οἱ Βραίας, Ἱπ]ϊο]ι Β478, 

᾽ ” 2 ΄ 4 2 Δ ” . Ν , [ 

Ακοῃ ἀκούσετε, καὶ οὔὐ.μἠ συνῆτε καὶ βλέποντες βλέ- 
Τη Πεατίηρ γθβἩ8]1ἨθαΣ, Απᾶ 1π ηο πγὶδε απάετσύαπᾶ; απά βεεῖτρ 7θ βΏ]1 

Ψετε, καὶ οὐ.μὴ ἴδητε. 16 ἐπαχύνθη.γὰρ ἡ καρδία τοῦ 
9606, ιαΏᾶ Ίη ηο πίςο ρετοθίτθ: ΐος α5 Ίρτοιπι αι ἴπο 3πεατί 

λαοῦ.τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶνα βαρέως Ίκουσαν, καὶ τοὺς 
808 ΠΠ] 3ρεορῖίθ, απᾶ ση ἴἩθ Θ.Γ8 Ἠεανί]γ {Που Ώατε Πεατᾶ, θπᾶ 

ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν' µήποτε ὭΊἴδωσιν τοῖς ὀφ- 
{Πεὶτ ογε5 1Πθγ Ὠατο ο]οςθᾶ ; 19565 {ἴπογ 5Ώδα]ᾶ εθο ντ] γλμο 

θαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι», καὶ τῷ καρδίᾳ συν- 
6768, Ατιᾶ η ζἩὮ ἴηο ος ᾖπεγ εποα]ά Ἠεας, ρηᾶ νπΙῦἩ πο. πεατὺ 6πογ λλου]ᾶ 
ζω) χα 7 , ολ ο» η] ε) / 6 Ὕ ο δὲ 

ὥσιν, καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ διάσωμαι! αὐτούς. 16 Ὑμῶν δὲ 
απάρτςἑατιᾶ, απιᾶ 5Ἡου]ά Ὦο οοπτετίθᾶ αμά 1 ἐπου]ά Ἠρα] 1Ἠετα, Ῥαΐ οἔτοια 

: ΄ ε ο ιά λΕ/ 7 ο 4 4 κά Ῥ.. ο | 

µακάριοι οἱ ὀφθαλμοί, ᾿ὅτι βλεπουσιν’ καὶ τὰ ὦτα Ρὺμῶν, 
Ῥ]6ββεᾶ [το] ἴπο Ὁ -εγες, ὮΌεοβαβο Ἅᾖπεγβθ; , απᾶ ὑῃΠο 6815 οἴτοι, 

ὅτι αἀκούει.! 17 ἀμὴν "γὰρ! λέγω ἡμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται 
Ῥθοθιβρ {Πεγ ἨθεαΓ. ος τετ] 1 88Υ ἴογοτ, ἰπαῦ ΤΙΑΠΥ Ῥτορλβαίς 

καὶ δίκαιο  ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ "εἶδον"Ἱ 
βπᾶ τρ ίθοας [πιεπ] ἀθδῖτοά ο βθθ π]ςβῦ 79 εΘ, Επά Ξποῦ Άλβδαύ; 

καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ-ἤκουσαν. 
πηᾶ ᾖἰἴοπεαν π]ηαῦ ΥθἨθΘΑΣ, απᾶ ἈἨθατὰ ποῦ. 

18 Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατετὴν παραβολὴν τυῦ Ἰσπείροντος") 
το Στπετείοτο 1Ἠθας 1ηθ ῬραταῦὈ]θ οξ πο ΒΟΙΤΟΣ.. 

19 Παντὸς.ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ 
ἨΓΠΘΏ ΑΏΥ 9Ἠ9 ἨΘΒΣΒ ῶιθ ποχᾶ οξἶπὸ ἀΚἰπρᾶοτ. απᾶ ποῦ [165] 

{ ἔπνιξαν Τ. 
κ διὰ τί ΩΤτΑ. 
ωοθίτ ε8Γς) 1, 
Σ--- γὰρ {ος 1. 

Ε --- ἀκούειν τ[ττ]Α. 
Ι --- αὐτοῖς Τ. 

ο ἰάσομαι 1 9Ώα]] ηεα] ττττΑ. 

ἃ --- αὐτοῦ (γεαᾶ Ἠ19 ἀἱδοίρΙί6β)1.  {ἱ εἶπαν τ1ΤτΑ. 
Ἀ -- [αὐτῶν] (γεαᾷ Ἀ--- ἐπ᾽ (γέαᾶ αὐτοῖς ἵπ ἴἩθηι) αι ΤΤΧΑΥ. 

4 ακούουσι/ Ι.ΤΤΓΔ. Ρ -- ὑμῶν τ[ττἍ]. 
. εἶδαν ΙΤ ; ἴδαν Τ. ὑσηεείραντος ΕΗΣΤΤΑ. 



ΜΑΤΤΗ ΕΤ, 
, 3 ἓ) ρ 

συνιέντος, ἔρχεται ὁ πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμενον 
ππάσχοίαπᾶς, ΄οὐπαθς "519 "υγίο]κοᾷ "οπθ απά ΟΑἴΟΠΘΒ ΒΥΓΑΥ ὑλδῦ ν/π]οὮ γγας δουν 

ἐν τῇ.καρδίᾳ.αὐτοῦ' οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 
η Πἱ5 Ἠθατέ, Τη18 15 Ὑςσππο Ὁγ πθ ὙπαΥ ἩἨΠΑΡΒΟΨΗ. 

20 Ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον 
Απιᾶ Ἡθ π]ιο προπ {πο ΤοοΚγ Ρ]8088 85 8ΟΠΗ, Ημ 18 -Ἠοθ πΠο ΤἨθ ' ποτᾶ 

ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν' 21 οὐκ 
Ἠεατς αηᾶ ἰἱπιπιθβ]αῦθΙσ πι Ἅᾖ1ογ τθοθΙΤθ8 15; 5πο 

” ον ] « ” 2 4 , ή ε) ο μ δὲ 

ἔχει δὲ ῥίζαν ἔν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρὀσκαιρός ἔστιν' γενομενης.δὲ 

ΧΙΙ. 

"Ἔρα 1Όαὺ τοοῦ Ἱπ Ἀϊπιβιξ, Ῥαῦ  ΊΤθπιροτατΥ 15. ΌῬαῦ “Πατίηρ Τίδοι 

θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθὺς σκαν- 
ατίρα]αδίου 3ος “ῬογβοομθΙοἨ ΟΠ βοοοαπῖ οἱ ἴηἩθ ποτά, Ἰπιπηθᾶ]αίο]Ιψ Το 18 

/ « η , / τ ) ῃ : 
δαλίζεται, 22 Ὁ.δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν 
οΏοπᾶᾷρᾶ, Απιά Ὦο πἩΟ ΑΠΙΟΏΡ 1Ἠθ ΤΠΟΓΩΒ πιβββοππι, ᾖὈμῖς 18 

« 9 , ” ” ” 

ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ.αἰῶνος. τούτου" 
Ἡθ πηο ἴἩθ ποτά Ἠθ4ΙΒ, απᾶ ἴπθ Ἅοβτθ ο6 ὑπῖς Η19 

καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου Ὑσυμπνίγει! τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος 
θηΏᾷ 19 ἀἄθοοῖο οΕΤΙςοἨΘ8 οποΚκθ ἴηθ . ποτᾶ, απᾶ απΕταζξα] 

/ ἡ ο» ”. ., ς [ὰ , γίνεται. 28 Ο0.δὲ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν' σπαρείς, οὗτός 
19 Ὀθοοπιθβ. Ῥναῦ Ὦρ πἩο οιπ ᾖΤἴπο ρτοαπᾶ ἴἩθ ροοᾶ ἩΒΒ Βου, ΠΒ 

ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ ΣσυνιώνἹ ὃς δὴ καρ- 
1 Ἠθ πΠο  ἴπθ ποτᾶ ἨὭθαιτ Βδῃά ππάετβίαπᾶβ; πΏο Ἰπάεεᾶ Ῥτίπρβ 

ποφορεῖ, καὶ ποιεῖ Τὅὶ μὲν ἑκατόν, 3ὸ'.δὲ ἑξήκοντα, 3ὁ]. δὲ 
ΣΞοτίἩ τι, απᾶ Ρχοᾶπορϐ οπθ κα λυπάσθά, Εποῦπος αἰχίγ, ΒποῦλΆθς 

τριάκοντα. 
τηὰτίγ. 

24 "Αλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων,.  Ὡμοιώ- 
Αποζηοσς ραταβ]θ Ὅαῦ Ἡθ Ῥθίοιθ πεπι, ββγίῃπς, “Ἠβ8ΊρθοοΠΙΘ 

θη Ἅἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ "σπείροντιὶ καλὸν 
Σο πο “Κἰπράοτα 3ο0”0.Ἠθ δΏθΑΥεΠΒ 9ο 9 ΠΙΒΏ ποστς ροοά 

/ } ο ο }᾿ μα .) Δ ο /΄ 4 ” θ / σπέρµα ἐν τῷ.ἀγρῷ-αὐτοῦ' 25 ἐν.δὲ.τῷ.καθεήδειν τοὺς ἀνθρώ- 
5θεᾶ νοὶ η] Πε]ᾶ; Όαῦ συμᾶ]ε Ξβ]ερῦ 10μο 3ΤηΘΤΏ. 

πὸυς ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς. καὶ Ὀξσπειρεν! ζιζάνια ἀνὰ μέσον 
οβΙηθ Ἠ18 ΕΠΕΠΙΥ αηά βοπγεᾶ ἀβτηεὶ Ἱπ[υπε]ταῖᾶβί 

τοῦ σίτου, καὶ ἀπῆλθεν. 36 ὅτεδὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος, 
οξ πο ὙΠΠἨθΘΑαῦ, απᾶ πτπεηῦ ΑΊΑΥ. Απᾶ της ὁερμτοιτεᾶ 11ηπο "Ριαάο, 

Δ Δ / [ή / Δ ’ 

καὶ καρπὺν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. 97 προσελ- 
βπᾶά Ἅἀἐτας Ῥχοᾶποεᾶ, ἴπει αρροβχθᾶ 8159 ἴἩε ἀπτπε]. ἈΒαβγνίπρ 3σοἵαθ 

θόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ, Κύριε, 
5ο [5Ππα] λαπᾶ {ο Ροπᾶπαθη 9 ἴΠθ παββύεχ οἱ {Πο ἨοΙβθ" παῖᾶ ἴολμίω,  Εἶτ, 

οὐχὶ καλὸν σπέρµα “ἔσπειραςὶ ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν 
3πυς ᾿σοοᾶ 6εεοᾶ Σᾷϊάεύ "ἴποι "5οπγ ἷτι τησ Ἀθιάδ ππεπυθ ἴπει 

ἔχει τὰ! ζιζάνια; 328 Ὁ.-δὲ ἔφη αὐτοῖς, ᾿Ἐχθρὸς ἄνθρωπος 
Ἠαβδ]ῦ ἍᾖΤπθ «ἀβτπο]2 Απᾶ Ἡθ εθἰᾷ Το μετ, 3Βηπ "ΕΠΘΠΥ 1Α ΄ΤΙΒΏ 

τοῦτο ἐποίησεν. οἱ. δὲ «δοῦλοιϊ Ιεϊπον αὐτῷφ.,' θέλεις οὖν 
αμμε  ῄατα. Απά ἴπο ἸῬοπᾶπιεπ Βαῖᾶ «ο Ἡῖτ, ΤΠΙΙ{ ἴποι ἔλοτι 

ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; 399 Ὁ.δὲ Εἔφη, Οὔ: 
{υπαῦ] Ἠβνίπρ ροπο ΞοσζἩ πο βΠοια]ά ραΐπος ἴπεπα 2 Ῥα{ Ὦθ Νο; 

µήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια, ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν 
1οςῦ Ρραϊπετίπρ 'Ἠθ ἀατηπεὶ, γο5ποι]ά αρτοοῦ πι ἔπεπα 119 

σῖτον. 90 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα Ἀμέχρι' τοῦ θερισμοῦ" 
νυπεαῦ, 5αά8ες {ορτοπ {οροίῖμος Ῥοῦμ απ] πο ἸΏβττεβί; 

βαία, 

95 
ππάοσθαπάσίὮ 1{έ ποῦ, 
{παπι οοπιαίἩ {1ο τν]ς]ς- 
ο οπ6, πηᾶ” οπἰσποια 
ΑΥΤΑΥ ἰλαῦ ν/ΠΙοἩ γναδ 
8ο ἵπ Ώῖ» ἨΠεατή, 
ΤΗΙΕ 15 ο. π/Ώ]ο] Τ68- 
ορϊ]νοᾷ αθεᾶ Ὁγ ἴ]μο σναγ 
β1ᾷᾳθ, 20 Ῥαὸ ο ἰπαῦ 
αοοθρἰτοᾶ {μα βοεᾷ Ιπίο 
ΒΤΟΩΨ Ῥ]ασθς5, ἴῃο Β8Π4Θ 
15 Ὦο τλαῦ Ἠοεατεί] πο 
πγοτᾶ, απᾶ αποπ πια 
1οὗ τοοεϊτεἰ]1ὸ; 21 ταξ 
ὨαῦἨπ Ἡο ποῦ τοοῦ πι 
Ἠϊτηςο]{, Ῥυ ἀατείὴ Εος 
ὃ ἸΠῖ]θ: 4οΥ ππεπ 
ττιρα]α[ίοη ΟΥ ᾿ ῬεΓ56- 
ο{1οἨ Αατ]5είἩ Ώθδοβα5θ 
οἱ ἴμπο γ/ογᾶ., Ὦγ απᾶ Ὦ 
Ἠοθ 18 οβεπάφᾶ, 322 ο 
5]15ο ἴμαῦ τερρ]γεάᾶ 5ε8ᾶ 
ΠΙΟΏΡ ἴμε ΊΠοττπβ 18 
Ἡο ἴπβῦ Ἰθαχεῦα ἴπθ 
πποσᾶ ; βηΏᾶ ἴπο οατο οξ 
Ὅπ]ς πποτ]ᾶ, απά ἴῃπθ 
ἀεοθῖτξα]πεββ οξτΙοΏςς, 
Ο6ΠοΚθ 1Πθ πποτᾶ, απᾶ 
Ἆθ Ῥθοοτηεία απ{γαζ- 
χα]. 325 Βαὶ ο ἰπαῦ 
χεοθὶγθᾶ βθεᾶ 1πίο 1ηθ 
Ροοᾶ ϱτοιηᾶ 18 Πε ἰηαῦ 
Ἠεβτθίη πο ποτᾶ, 
ΑπΠᾶ απάρτβύαβπᾶεία οί 
ΤΏΙΟἩ αἱβο ἸῬεβτοῖπ 
ἀττῦ, απᾶ., Ὀτίπρείη 
ΣοτῦἩα, 8οσηθ Απ Ὠπηῃ- 
ἀτεᾶξο]ᾶ, Βοπαθ βἰχίγ, 
ΒΟΣΩ9 {Πήτίγ, 

24 Αποζμος Ῥαταῦ]θ 
ραῦ Ἡθ ᾖ{οτίη ππίο 
Ίπεπα, βΑγίηΡ, ΤἨ9 
Ἑἰπρᾶοπι οἱ Ώθατεη 1Β 
Ἠκεπεᾶ απίο α ΤΠΙΒΏ 
σγΏΊο] 5οπγθᾶ ροοᾶ βθεᾶ 
ἵπ Ἠ]β Πε]ᾶ: 26 τας 
πυηῖ]θ Ώπεη δ]ερῦ, ἨίΒ 
ΕΠΕΠΙΥ οβτηῬαπά Ροποᾶ 
ζβτοββπιοηρίΏε πηΏεαῦ, 
Επᾶ ποηπὺ Ἠϊ γ/αγ. 

26 Βαῦ τγπεπ ἐ]ο Ῥ]αάθ 
85 6ΕΡΤΙΠΡ αρ, αηᾶά 
ῬτουιρΏηῦ {οτίῦ ἐταῖς, 
ἴπεπ αρρεβτεᾶ ᾖ{ἴπθ 
Τ8ΥΘΒ 89ο, 27 5ο 1ἴπθ 
ΒεγταΠΊΒ οἳ ἴπο Ἡοιδε- 
Ἠο]ᾶθε ϱ8Τ1θ Απᾶ βα]ᾶ 
απύο Ἠϊτα, ἰχ, ἀῑᾶςε 
ποῦ {ποια 5ου’ ᾳοοᾷ 5εοά 
ἵπ ἵἩπν ΔΒε]άδ ἔτοπα 
ππῃθηος ἴπεπ Ἠδία 15 
ΤΒΤΕΒΖ 28 Ἠοξβῖᾶ απΌο 
έμοετα, Απ ΘΏΘΠΙΥ Βαῦα 
ἆοηπθ ἴΠῖ5, Τποθ βθγ-- 
ΥΑΠΤΒ ϱα]ᾶ πηπίο Ἠϊτη, 
Ὑγησίηου πετ {Παῖτντθ. 
56ο απᾶ ραΐμος ἴμοθτα 
πρ 2 ΕΒτπΏυ Ἡο βαἱάᾶ, 
Νας; 1ο8ὐ πἩϊ]ογερα- 
ΤἨος τρ πο {ατθΒβ, θ 
τοοῦ 1 81890 ὑλο ππθαῦ 
σπα ὑποπα, 90 1,θοῦ Ῥοία 
Ρτοὶῳ {ἰορείπος υπ] 
τΏθ Ἠβχνεβί: απᾶ ἵπ 

7 --- τουτον (/εἑαά οἱ 18, Ι1τεΑ. π συνπνίγει ΤΑ. 
1Τ1:. 5 μτ. 5 σπείραντι [Πο] βον/εἁ ΗΤΤΤΑ. 
ο έσπειρες Ττ. ᾱ-- τα αιΤττΑνν. 
σιν Ρ8Υ ο Ὠ]Ώλ 1:1τΑ; λέγουσιν αὐτῷ Ἱ. ἔφησιν 8878 Ι/ΓΤΓΑ. 

χκαλην γῆν ΙΤΤίΑ. 
Ὁ ἐπέσπειρεν βουΤθᾶ Ο076Υ ΙΤΤΤΑ. 

9 --- δοῦλοι (γεαςἆ οἱ δὲ απά ἴΏεγ) Α. 

7 συνιείς 

{ αὐτῷ λέγου» 
Ἡ ἕως ἀη 1 1 1τΑ. 



96 
ἴμο ἐῑπιο οἳ Ἡαττνοςί Ι 
τν Ι]] ον ἰο τηε ΤΘ8ΡΟΙΒ, 
6αἴπΠογ τα ᾖἰοσείπος 
ανςἰτηείαγος, απᾶ Ῥϊπᾶ 
ἐπθιι ἵπ Ὠωπά]ες {ο 
Όατῃ ἐπνοια: Ὀαἑ σπύΏος 
νηο πΠπεαιῦν Πίο 1ΙΙΥ 
Ῥασῃ. 

31 Αποΐζος ραταβ]ς 
ριῦ Ἡο ᾖ{οτίῃ ππίο 
ἴηῃοπι, βδαγίηΡ, Ἰπο 
Κἰπρᾶάοπα οἱ Ώθβτεη 15 
Ίἶκο ἴο  ρταίπ οξ 
πιαξίωτᾶα εθθᾶ, τνΠΏῖςἩ 
ΒΠΙ81 {οοξ, απ 5οπεᾶ 
1η Πϊς Πθ]ς : 95 σΠῖοἩ 
ἐπᾶεθᾶ 15 {πο 1εμ5ί οξ 
ΕΙ] εεεᾶς: Όα6 ππεη 16 
ἱς ρτοπηΏ, 15 '1 ἴπο 
Ετεβῖοςξύ απποΏς Ἠθτῇς, 
βΏπᾶ Ὀὑεςοπιθείῃ α ἔτερ, 
5ο {παν ἴηπο Ῥϊτᾶάς οἳ 
ἴπε αἲσ «οπ19 απᾶ Ἰοᾶρθ 
.ν 1Ἡθ Ὀταποᾗος {πεχο- 
οξ, 

35 Αποΐηος ῬρασαΏ]θ 
ΒΡΩΚε Ἡο απο {πεπι; 
Τηο ΚἰΙσᾶοπι οἱ Ὠθα- 
πετ ἵς κο ἀπίο]εατεῃ, 
σΏῖςοὮ Α ΤΝΟΠΙΒΠ Τοοξ, 
Βά Ἰλά ἵπ {πτερ Ώιθιβ- 
βατες οἱ παεα], 0111 τπο 
π/]ο]θ τνο5 1εβτεπεᾶ. 

94 ΑΙ] Ίπεςδο {Πῖπρς 
Σρ8Κε ὧσδιας ππίο {Π6 
πα] ταᾶεΙη Ῥαχαῦ]ες; 
θαηᾶ νη(ποιί α Ῥαταῦ]θ 
5«ρακε Ἡο ποῦ απίο 
ἴπεπι: 36 {παῦ 16 ταϊρΏῦ 
δε {α]Π1]16οά τυμῖσο νταβ 
5ΡοκοηὮ Ὦγ {πο )ρτορβεῦ, 
ΒΑΥ{ΤΡ, 1 σ]]] ορεΏ τΙΥ 
πηοατΏ Ίπ ραταβ]ες; 1 
πνι]] αέέετ ἰπῖηρς τνΠΙο 
ΈἨβτο Ῥεεπ Κερῦ εεοτεῦ 
ΣχΟΏΠι 1ηπο Σοιπᾶφίίοι 
οξ ἴμο ν/οσ]ᾶ, 

96 Τμεπ ὧᾳεσαβ επί 
Μο τοπ](αᾶρ ΑΠΑΥ, 
Απᾶ τους πο ἴπε 
ΏἨουςο: θπᾶ 5 ἆϊς- 
εἶρ]ες οβπιο απίο Ἠ]τα, 
ΒΑΤΙΠΡ, Ὄθοιατο ππίο 
ας {πε ραταβρ]θ οξ ἴπο 
ἴβτοε» οἳ Τποε Βε]ά, 
37 Ἡο απαπετθοᾶ απα 
βαἱᾶ υπίο ἴπεπι, Ἡθ 
Ὠβῦ 5οινείΏ ἴπο ροοᾶ 

'5εοᾷ 15119 Φῦοη Οἱ ΤΙΒΗ: 
98 {Ώε Π6]ά 15{Ώο τνοσ]ᾶ: 
Μ1ηΏε σοοᾶ 5εθᾶ ατα ἴλο 
οΏί]άτεη οἳ 1ο Κίπρ- 
4οπι; Ὀαΐτῃε ἵατεξ ατο 
τηο οἨΠι]άτοα οἳ 1πθ 
πγιοκεᾶ ο]ε»; 39 ἴηπο 
6ΠΘΏΙΥ Ὥἴπαῦ εοπεά 
{Ἠθια 15 ἐπο ἀετ]]; ἴπα 
ΈΏαστο-ί Ἱ» λε οηπᾶ οἳ 

τῷ ΟΙΤΤΙΑΥΡ. 
ηοῖΏίης ΤΤΤΤΑ. Ἡ -- 
4 προσήλθαν ΙΠτ. { διασάφησον εχρἰαὶΏ 115, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΠΙ. 

καὶ ἐν Ἰτῷ! καιρῶ τοῦ΄ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς, Συλ- 
απᾶ ἵπ ᾖἵπο ἍᾖΌππθ ο ἴῃο Ἠαβχτοξδί 1 ν/]] αγ {οϊηπε Ἡατγεξέτησμ, ας- 

λέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια, καὶ δήσατε «αὐτὰ ὑείςι δέσµας 
ἔπος Άτεῦ 1Ἡθ «ἀατπεὶ, απά  Ὀπᾶ ἴλοπι Ἱπίο  ἸὈαπᾷ]εβ 

ποὺς.τὺ.κατακαῦσαι αὐτά᾽ τὸν.δὲ σῖτον Υσυναγάγετεὶ εἰς τὴν 
το Όατη ἴπεπα; ὍὈαπίς τη π ρα ὭΌὈτίηπς ἑορείπες Ἱἱπῖο 

ἀποθήκην.µου. 
ΤΥ ΡΓΩΠΣΣΥ. 

91 ἼΆλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων, Ὁμοία 
Αποίμες Ῥα8γαΡ19 ραύ πο Ὀείοτο όπεπι, δΑΥίΤ6, 1ο 

ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λα- 
ἵδ ᾖΤἴπο ἈἘΚἰπρᾶοπι οΟΕίἩθ ἍἨθατοης ος ϱΓΙΙΠ 0 ταυςίατά, νΒίεὮ Ἠανίης 

βὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρφ-αὐτοῦ' 93 Ὁ µικγότερον 
{αΚκεῃ, 8 παπι βονεά ᾖἵπ Ἠΐ5 Πε]ᾶ : ΥΠΟ εδ 

µέν ἐστιν πάντων τῶν σπερµάτων, ὕὅταν.δὲ αὐξηθῇ 
Ἰπᾶεεᾶ 18 ἕπαῃ αἩἳ νο εεεᾷς, Ῥαῦ ννπεη ἹΙδΡο στοπΏ, 

μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστίν. καὶ γίνεται δἐνδρον, ὥστε 
ῥτεβίος {λαη {πο ΏσσΏ8 ϊς, απά  Όδοσπιες 9 ίσοι, 980 {Παῦ 

ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ Ἱκατασκηνοῦν! ἐν τοῖς 
οΟΠιθ τποθ ρῖτᾶς ο ἴπθ ἍΊθεατει απἆ τοοςύ η Ὥᾖ{ἴηο 

κλάδοις αὐτοῦ. 
ΌταποΏες οἱ ἶῦ. 

99 Άλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς, Ὁμοία ἐστὶν ἡ 
Αποζηος φαταδβιε 5«ροκο Ἡθ ἍΤο παπι, Το ἵ ἴμπο 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυν)) ἐνέκρυψεν 
Ἐἰπρᾶοτι οἑζῃπθ Ἀθατεπς Το 1ε8τοΏ, π]η]ο]ὰ Πατίηρ {8Κεῃ, α ΥΟΙΙΔΏ πια 

εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως.οῦ ἐζυμώθη ὅλον. 
ἵπ 3ο0”πηεα] Ἄξεαης 1μτοῬ, απ] πας "]οαγεπεᾶ ᾖ}18]]. 

94 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς 
ἜἜηρες 3Πΐπρς 311] εροκθ Ἱεεας Ῥαταβ]ε5 {ο {πθ 

ὄχλοις, καὶ χωρὶς πἀραβολῆς ποὐκὶ ἐλάλει αὐτοῖς' 5 ὅπως 
οτονᾶς5, απά υηήποαῦ 8 Ῥαταβ]θ 3ποῦ 1Ἠθ Ἔρροξκο {ο ἴπεια: 5ο ίμας 

- « 4 ο 

πληρωθῇ τὸ µῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου", λέγοπτος, 
ταϊρΏῖ ϱε Εα]1811εᾶ ἐπαῦ πυἨΏΙοὮ πας εροκεπ Ὦν Ἅἴπο ρτορβΏος, ΞαΤΙΠΡ, 

᾽Ανοίξω ἐν παραβολαϊς τὸ.στόμα.µου' ἐρεύξζομαι κεκρυμμένα 
1 π]] ορεςα ἵτπ ῬΡ4τ8ΌΙΟΒ8 των πιοα{Ἡ: 1 π]] απίες (βμῖηρς Ππίάᾶεν 

ἀπὸ καταβολῆς κόσμοι.ὶ 
έτοτα [1ΠἩ6] ἑοαπάαθῖοαη ο [1π6] ντοτ]ᾶ. 

96 Τότε ἀφεὶ τοὺς ὄχλους, ἠλθεν εἰς τὴν οἰκίαν 
Τηεη Ἠανῖης ἀἰςπιίεεεᾶ ἴπθ οτοπᾶς, "εηπύ 3ἰπίο “πο Ύὅποαςθ 

Ρὸ Ἰησοῦς") καὶ ππροσῆλθον! αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες, 
11ε81θ;: Απᾶ οβπιθ το Ἠϊπα η45 ἀῑδοῖρ]ος, ' βαγίης, 

τφράσονὶ ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων «τοῦ ἀγροῦ. 
Ἐχκρουπᾶ ἴοας πε Ῥαταβ]θ ο ἰμα ἀαχπα]. οξ{ίμο Βο]ά. 

97 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν "αὐτοῖς,  Ὁ σπείρων τὸ καλόν 
Απᾶ πο απςιετῖης 58ἱά Μο {Ώεπα, ἩἨοθ πΠο 8ον5 πο ροοὰά 

σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου" 98 ὁ.δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ 
βεεά ἵς τἵπε 9οη οξ πΙΒΗ/; ΑΠά ἴπθ Πε]ᾶ 46 ἵπα 

κόσµος' τὸ δὲ καλὺν σπέρµα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας' 
πποτ]ᾶ: απᾶ {πο πσοοᾶ 5εεᾶ, ἴπ6ςθ Αἴε {πε 5οη5 οξἑ {πο Κἰπσάοπι; 

34 Δι / / ᾿ ε ε ΔΝ ” πὸ 99 ς δὲ 7 θ 4 

τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηρου  ὁ δὲ ἐχθρὸς 
Ῥα{{1θ ᾿ ἀατποὶ  «3τθ ᾖ1]πθ 5οη5 σείπο ετί] [οπε]; Απᾶ {πθ ΘΠΘΕΙΥ 

εὁ σπείρας αὐτά ἐστινὶ ὁ διάβολος ὁ.δὲ θερισμὸς συν- 
πο 5οπεά {πουα 18 ἔηο ἀοτνῖ]: αΏᾶ ἴπε Ἠαχνεςδς6 [πε] οοι- 

/--- εἰς (γεαςᾶ [1η ]) [ττ]α. Χ συνάγετε Τ1τ. | κατασκηνοῖν ΙΤΊ:Α. "οὐδὲν 
Ἡσαίου 19441 τ. Ὁ---κόσµου ΙΊΤνΑ. Ρ--- ὁ Ἰησοῦς (γεαά Ἡε υγεη!) Γ1ΤίΔ. 

Σ--- αὐτοῖς ΙΤΤΙΑ. τἵ ἐστιν ο σπείρας αντα Ἡ., 



ΧΙΠ. ΜΑΤΤΗ ΕΣ ΊΨ, 
” ”. » λ » , ῃ 

Τέλεια ὑτοῦ!ὶ αἰῶνος ἐστιν οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγλλοί εἶἰσιν. 
Δά ἴπο Ἠαττεςδί πιεΠ ΒΏΡΕΙ5 ρ]εί]οηπ ο ἴπε Άσε 15, 816. 

γ. ά Δ Ν 

40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια, καὶ πυρὶ “κατα- 
Αςψ ἐλετείξοτο ἱς ᾳαϊποτεᾶ ᾖἵἴπο «ἀαγποα], απᾶ ᾖπΒτθ 15 οοἩ- 

καίεται,' οὕτως ἔσται ἐν τῷ συντελείᾷ τοῦ.αἰῶνος. τούτου." 
5αηιθᾶ, ἴπας 1 θΠα]] Ῥο ἵπ {πε οοπηβ]εβοπ οΕ 1Πϊ5 4Ρο, 

4] ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους.αὐτοῦ, 
Σε]α]] 5εεπᾶ "Εογ{ίἩ 11ο 390ἨΠ 5ο λαπ Ἠἱ5 απσε]ς, 

καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας.αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα 
βηά ἴπεγ κα] ραίμετ ού ο ηϊ5 Εἰπσάοπο ο] τηθ ο εησεΒ 

καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 43 καὶ βαλοῦσιν "αὐτοὺς 
Εεπᾶ ἴΏοςο πο ὭΛῬργβοίϊῖςσε Ἱατγ]εξς51ςςΒ, αηπᾶ ΤἴΠεγδηα|]οαδῦ ἵπεπτα 

εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρός ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 
1Ππίο ἴηοθ Ἅ«ΣΠΥΏ8ΟθΘ οξίμο ΆΈτο: {ποχο εΏα]] ο ἴποθ µπεερίπρ Απά {πα 

Βρυγμὸς τῶν΄ ὀδόντων. 48 τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς 
ρηαςη]ησ οξίπο «ἴεείμ. ΠἨοη πο τὶρμίουαις 5Πα]] 5επΐίπο {οτίἩ 348 

ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ.πατρὸς.αὐτῶήθ. Ὁ ἔχων ὦτα 
πο 5αἹςπ ᾖἵπ ἴηπθ Κἰπρᾷοτ οἳ {πεῖτ ἘαἴΠεσ, Ἠε ἰπβδί ας Ἅ«εαΤΒ 

σάκούτινὶ ἀκουέτω. 
{ο Ώθατ ᾖἸθοῦ Ἠϊπα Ἠεας, 

44 ”Πάλιν! ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
Ἀραίη ηχο 15 ἴπο ΚΙπρᾶοπι ο ἴπθ Ἠεαγεπβ 

πω - ελ { 4 ” 

«εκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῳ, ὃν εὑρων ἄνθρωπος 
πιά ιν {πθ Αθ, πἩΙοἩ ἁΠανίης “Εουπᾶ α ΄ΠΙβΠ 

καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ “πάντα 

θησαυρῷ 
{ο ἴΤΘΒΞΙΥΘ 
3 

ἔκρυψεν, 
114, 

ε/ ” 

οσα ἔχει 

απᾶ 3Ο; Ἡπθ Ἅ1ο7 ο 10 Ροος απᾶ αἱ] {πίπρβ Α5 ΠΙΑΊΠΥ 88 Ἡθ Ώα5 

πωλεϊῖ,! καὶ ἀγοράζει τὸν. ἀγρὸν. ἐκεῖνον. 
Με 8ε]15, απᾶ ῬασΒ ἐπαῦ Πε]ά. 

46 Πάλιν ὑμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 
Αραΐη ηχκο 15 ἰἴποθο Κἰπρᾶοπι. οΕξίπθ Ἠεβτεηβ Το 8 ΤΙΒΗ. 

3 , -” 4 τν αν . Ρ') ε λ Π] ε/ 

ἐμπόρῳ, ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας' 46 ὺὸς εὖρων' ἕνα 
Α πιετςπμαπῦ, σεοξκῖίῃπσ ὈῬεααθ]ξα] Ῥεητ]5; ΥΠΟ Ἠατ]ηρ {Ξοαπᾶ οπςθ 

πολύτιμον µαργαρίτην, ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα 
ν2τγ Ρτεσίοα5 ρεατ], Ἠανίης Ροηέ6 ΑΠ8Υ Ἠ8ε 5ο]ᾶ αἲἰ {ΠΙπβς ΔΕΤΙΒΗΥ 5 

εἶχεν, καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 
Ώβ Παᾶ, απᾶ ὈῬοαυρΏῦ 15, 

47 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ 
Αραΐη Ίχκο 18 ἴπα Εἰπβᾶοτα οἑ ἰπθ Ἠθατεπβ ἴοα ὁγασποῦ 

βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐκ παντὸς γένους πυναγα- 
οπδῦ 1Ώἱο -2πθ 56, απά ος ετετγ Κἰπᾶ ραϊπετίιασ 

γούσῃ 48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἀἐπὶ τὸν 
μορείμετ; πυπΙσα Ὅπεα 1 πας β]]εά Ἠανίηπρ ἄταντη αρ ΟΠ τηθ 

συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς «ἀγγεῖα,' 
απᾶ Ἠατίηρ ραῦ ἄοππ ᾖ1πεγ οο]]εοῦεᾶ {πε Ροοᾶ Ίπίο Ἅτεδδεῖς, 

ή Δ 4 3 ” ϱ/ 3” . . ΄ 

τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 49 οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ 
ΑΠά ΤΘ οοτταρῦ δοαπύ 11Πεγ”σαςῦ. Τπας Ἅεπα]] 10 ο ἵπ {με οοπιρ]εθῖοη 

αἰγιαλόν, καὶὶ καθίσαντες 
8Ποτο, 

τοῦ αἰῶνος' ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι, καὶ ἀφοριοῦσιν. τοὺς 
ΟΕ{ἩΠθ ἍΑαΑβε: 3εμα]] “ρο Δοαῦ ᾖ31ἱΠπο96 "δηδειβ, απά οΏα]] Ξεραταίθ Τπε 

πονηροὺς ἐκ έσου τῶν δικαίων, 60 κἀὶ βαλοῦσιν αὐταὺς 
υηιοκοαᾶ Ἔοπι [ἐπε]ταίᾶςί οξίπο τίβΒΏίεοας, τΏθτι 

εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρός ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 
1πίο 1ἩΠθ «ἆΈπτηαςσϐ ΟΕ ἴπθ ἍΆτεο: έπετε 5Ώα]] Ὃε ἰπο Ἅπαϊ]ῖπρ ΑΏᾶ ἴηοθ 

θρυγμὺς τῶν ὀδόντων. 
Ρηω5Πῖησ οί πο ᾖ{[θείῃ. 

αηπᾶ οδἰα]] οα5ί 

97 
1πΠοθ πποτ]ά: ππᾶ {πθ 
ΥΕΑΡΘΣ5 4Τοε ἴ]Ἠθ αΏΠρο]5. 
40 ΑΦ {ποτοίογο 1ηἨθ9 
ἑατες ατα ρα{Πμοπεᾶ οπᾶ 
Ὀατποά 1π {ηοθ Πτε; 6ο 
5Ώα]1] 10 Ῥο 1π {πε επ 
οξ ἴΠ]5 ποτ]ά: 4] Τη 
ΞΟΏ ΟΕ ΤηΒΏ 5Ώα]1] 5επᾶ 
ΣοτίΏ Ἠϊ5 απρε]ς, απᾶ 
1πεγσ 5Εα]] ραΐπετ οαΏ 
οἳἑ 5 Κἰπράοπα. α1] 
{ΠΙηρς{Παίῦ οβοπά, απά 
ἴπεπι ΤΏΙΟη ἄο Ἱπ- 
ιᾳα1ΐψ; 42 απά εΠα]] 
οαξύ ἴπεπι 1πίο α Ε4Γ- 
Ώηαςςθ ΟΕ Άχε :{Ώοτεςμα]1 
ῶο σγαϊ]Ιπρ απά σηαςἩ- 
1ης οἳ {εείἩΠ. 48 ΤΠεΠ 
5Πα]] {ἴπο τὶρΏίεοιθβ 
5Ἡϊπο {οτίἩ α5 119 81 
1η {πε Κἰπράοτι οξ 
{Παῖτ Ἐβίησγ. πο 
ἨπίΏ θατΏ {ο Ὠθας, 18 
Ἠϊτα Ὠθας. 

44 Αραίπ, ἴμο Κίπρ- 
ἄοτα οἱ Ώθατοατ ἶς Ἰκφ 
ππ{ῦο θβεατο Ἠ]ᾶ ἵπ 3 
Πε]ά; ἴπε πΠ]οὮ πΏεπ 
8 ΤΙΒΏ Ἡδίλ Σοαπᾶ, Ἡθ 
ἨΙάείἩ, απὰ {ος Ί]οτ 
{Ώεχθοξ µβροείαπ απά 
εε]]οία αἲΙ] ἰπαί Ἰθ 
Ἠαἵῃ, απᾶ Ῥαψείὰ εμας 
8ε]ά, 

46 Αραΐπ, {πο Κίπσ- 
ἆοπι οξ Ώθεβτεπ 15 κ 
πΠ{οΟ 8 ππετομαπῦ ΤΙΒΏ, 
εεεκ{πρ ποοᾶ1σ ρεατ]8: 
46 τ/Πο, ΦΨΠεηπ Ὦο Ἠαᾶ 
Σοαπᾶ οπθο Όρθασ] οί 
Ρτεαῦ Ρτϊος, πεηί απᾶ 
βο]ά αἲ] 1παῦ Ἡε Ὠπά, 
αηά Ῥοιυρ]ί 15, 

47 Αραῖπ, ἴπο Ἐίπσ- 
ἆοπια οἱ Ἠθατεη 15 11κθ 
Ἠπῖο α Ὡηοεί, ἴπαῦ τταβ 
οαδῖ Ιπίο ἴμο 6εα, απᾶ 
Ρβίποτεᾶ οί ετεσσ Κἰπά: 
48 ννἩΏΙοἩ, ΨΏεη 10 βΒ 
Σα], {ἰπεγ ἄτεπ {ο 
5ΏΟΤ6, απά ςαῦ ἄοντι, 
αηπά ραϊποτεᾶᾷ {ῃο ϱοοᾶ 
1ΏΤΟ τθββο]ς5, Ῥιΐ οα56 
1ηΠο Ὀπᾶ Αγ. 49 Σο 
βΏα]] 1ἱ Ὃο αὖ ἰπε επὰ 
οἱ {Ώο πεοτ]ά: {πο απ- 
6ε]ς 5πα!! οοπιθ {οσίἩ, 
Απᾶ 5ετεχ 1Πε π]οκεά 
ΣΤΟΠ απποτις 1πε]αςί, 
20 απᾶ 5«Πα]] οα»ί {Ώετα 
1πίο ἴπε Τιαγπασϱ οξ 
τε: ἰπετο 5πα]] 9 
ππαϊῖ]]της απ ϱπαςβῖπσ 
οἱ τουιἩ. 

σ-- τοῦ (Γεαᾶ ο [1Πε]) ΓΤΤτΑ, 5 καίεται 15 ὑαγιεὰ αΤτΑ. ἵ--- τούτου (γέαά ἴἨε αβε)ΙΤτυ[α]. 
7 -- ἀκούειν [1.]τ[Ίτ]Α. τ--- πάλιν [τ.]τττα. 
5 -- αὐτὴν ἱζ]{[α]. ἁ καὶ ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν Ὁ; ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸὺν [καὶ]α. 

' πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει ΙΤΤΤΑ. 5 εὑρὼν δὲ 6ΓΤΤτΑ.: 
ε ἄγγη ΊΤΙΑ. 
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δΙ ᾖθβαςβ βαἲϊῃ ππἰο 

ἴπετα, Ἡατο:γο ΙΠᾷΕΓ- 
βἰουᾷ 81] {μεςθ ὑπίπσο 
Τηεγ 5ασ απίο Ἠϊπα, 
Ὑθα8, Τιοτᾶ. ὅδ Τηου 
εαὶᾶ Ἡο ππῆο Τπεπα, 
Τπετθίοτε 6ΥετΥ εστίν 
υ)λσ]ι 18 Ιπβίταοἰθᾶ πἩπ- 
Ίο ἵἴμο Κϊπρᾶοπι ο, 
Ίεατοαηῦ 18 Ίχχκο ππτο ἃ 
πηατι Τλιαὲ {8 8π Ἠοιςο- 
Ππο]άες, τ;πΙοὮ Ὀτιησεία 
ξοτία οαῦ οἳ Πῖβ ἑτεα- 
ειιτο {λίπρ8 Ώεν 8πᾶ 
ο]ά. 

53 Απᾶ 1! οἈπηἹῬ ἴο 
φ855, ἴλαί ὙὙγπει ο εξεαβ 
1αᾶ ἈἨπ]ςεπεϱᾶ Ίποεςθ 
Ρ8ΓΑΡΙΘΒ, η ἀερβτζεᾶ 
{πεποῬ. 54 Απᾶ νπΏευ 
Ἡθ πα8 οοπαθ 1Ππ6ο Ἠ]8 
ουπόοαηίτγ,ηε ἑααραῦ 
τΏετα ἰπ {Πεὶτ ατηα- 
ΦοΡ16, 1Π5οτηαοὮ ἴπαῦ 
ΤΏεγσ ππετο αξ{οπ]ξδηεᾶ, 
βΏᾷ 5αἱᾶ, ὝΠεπος ΠαίἩ 
{Π]5 πιαπι 1ΒΙ8 νηδάοπα, 
Απᾶ λε πϊρηίγ 
ΤΥΟΓΚ8 ὃ οὔ 15 ποῦ 0π]ς 
πο οαξρεπίύεσ 8 5ο 2 
18 ποῦ Ἠϊ8 πιοῖπετ 
οδ]]εά Ματγ δ αηπᾶ Ἠί8 
ὈτοείΏτεη, «βΠ168, βπᾶ 
79565, απᾶά ΦΙΠοἩ, απᾶά 
«9. αᾷμ8 2 66 απᾶ Ὠής Εἰς- 
1675, 4Τθ ΤἨθΥ ποῦ 81] 
σηλὮ ας ὙηεποῬ ἴπεη 
Ἱαίπ ΤΠ] ιαπ 811 ἴηεςθ 
{Ππίηρς 97 Απᾶ πετ 
πγετο οβεπᾶεᾶ Ίπ Ἠίπι, 
Ῥυ0 «εεας βθἱᾶ ππίο 
ΤηΏθπα, Α. ῬτορΏεί 1β ποῦ 
σπιτποιΏ, ΠοΏπΟΙΣ, 88ΥΘ 
1η ἨὨϊς ονΏ οοσηΏ/ίσγ, 
Β8Ώά 1η 5 οὖσπ Ἠοιβθ, 
68 Απά ο ἀῑᾷ ποῦ τΙβΠΥ 
πιϊσηίγ ποτκ Ίπετο 
ῥεσβαςθ οξ πείς 1η- 
ΤεΙεξ, 

ΧΤΥ, Αί ομαί εἶπιε 
Ἡοτοᾶ ᾖἴπο {ᾖείταγο]Ὦ 
Ἠεατᾶ οἳ ἴπθ ἔαπιο ο 
19518, 2 απᾶ 5αῖᾷ ππ{ο 
5 βεγναηῖΐς, ΤΗϊ5 18 
« οιω ιο Βαρίϊςὺ; Ίο 
16 τί5εη {ΤΓΟΤΑ τΏθ ἀεβᾶ; 
ΘθΏᾶ ἴπετείέοτο πα]ρΏίτ 
οτε ἄο βΠεςγ᾽ {οτί 
Ἀποθπηςε]τες Ίπ ὮἨΠίπι, 
ὃ Ῥογ Ἠετοᾶ Ὠπᾶ Ἱ]αϊῖᾶ 
Ἠο]ᾶ  οπ οὦοπη, απά 
Ροιιπᾶ: Ἠΐτη, απά ραῦ 
λϊπι Ίτπ ὭῬρτῖδοηπ 1ος 
Ἠετοᾶίας” δαΚο, . Ἠϊ9 
Ῥτούμοτ ῬΡΗΠ1ρ)Β΄ πγὶ{ο. 
4 Έοτ «οἨτπ οιωᾷ ἀπίο 
Ἠϊτα, Τὸ 18 ποῦ Ἰαννέα] 
ΣΟΥ {ἴπθῬ {ο.Ί8γθ Ἠργ. 
ὃ Απᾶ πΠεηυ Ἡο ποι]ᾶ 
Ἅατε ραῦ Πίπα 6ο ἄθατα, 

6 --- Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ΙΤ1ΤΑ. 
βασιλείᾳ 1π ΌΏιε ΚΙπρᾶοπι 1; τῇ βασιλεία {ο {πε ἹΙπράοπα οτττΑ. 

τα Οὐχ ΤΤΤΤΑ. ΣΙΤΤΓΑΥΥ. 

(πεαά [115]). τττιΑ. 
ἀπέθετο ἵηπ τμε Ρτίδοηυ ραῦ Γηἰπι] Α8ίάθ ΙΤΤτΑ. 
Ἰωάννης αὐτῷ 1. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΙΙ, ΧΙΥ. 

51] ἔλΛέγει αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς,ὶ Συνήκατε ταῦτα πάντα; 
Ἔδαιγς 3{ο “ἴπεπι 1ᾗεδα5, Ἡατοτε ππάεεβδεοοᾶ 30ποςε ἜΠίπσς "9112 

Λέγουσιν αὐτῷ, Ναί, Ὀκύριε.ὶ ὅρ Ὁ.δὲ Ιεἶπενὶ αὐτοῖς, Διὰ 
ΤΠεσ 557 ἍᾖΤο Ἠϊπι, Ύεβ8, 1,οτᾶ. ΑπάΠο κοβαἰᾶ Μο {πθια, Ῥθοβιβε οξ 

τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς είς τὴν βασιλείαν' τῶν 
τΗ18- σπα 5ογ1οο ἀ15οῖιριεᾶ ἀπίο ᾖ1πθ ο ο οἳἑ ὧπο 

οὐρανῶν ἱ ὕμοιόε ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ. ὅστις ἐκβάλλει 
Ῥεβτοηῦς 1ο 16 νο ΠΙΔΏ 8 Π]βςίεχ ΟΕ 9Ἡουβθ, ὪἩπο µῥΡυαῖς ξοτι 

ἐκ τοῦ.θησαυροῦ.αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 
οαύ ο Ἠ18 ἱτοάξδατο [1Π1πρ8] που απᾶ ο]ἷᾶ. 

65 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς 
Α πᾶ 10 οβπηθ{ο ρ885 π/πεη "Ἠαά “Απὶςμθᾶ 1}εςα8 "ραταῦ]εςψ 

ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν' 54 καὶ ᾿ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα 
11µ9Ρ9, ορ η Πάτενγ νεος απᾶ Ἠανίης «οπαθ 1π6ο Ξοοαπῦτγ 

αὐτοῦ, ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῷ. συναγωγῇ.αὐτῶν, ὥστε]ἐκπλήτ- 
115 [ουπ], πε ἑβαραπύ ἍᾖΊἴπεπι 1ῃπ {Πεῖτ ΦΥΠ8ΒσΟΡαΘ, 8ο που Ἄγγετο 

τεσθαι! αὐτοὺς καὶ λέγειν, Πόθεν τούτῳ ἡ.σοφία.αὕπη καὶ 
Ἀρπζοπ]ς]θᾶ πε απᾶ εαἰᾶ, Ὑήπεησθ 1ο ἐπὶ [πια] {Πῖς πσᾶάοασι απά 

αἱ δυνάμες: ὅδ οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; 
1ης ποσ]ες οἳ σος 1ποῦ 3δεΠ]5 11 “πο δοξ7ίΠο ακατος 5ου 2 Π5] 

προὐχὶϊ ἡ.μήτηρ.αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
ποῦ Ἠϊς πιοίπες σοα]]εά Ματγ, αηΏᾶ Ἠϊ5 Ὀτείμτετ 

Ἰάκωβος καὶ "]ωσῆς!ἳ καὶ Σίμων καὶ Ιούδας; ὅθ καὶ αἱ 
Ζ8Πεξ βπά 20565 ΑπΠᾶ ΦΙΠΙΟΠ αηᾶ οιαας 2 απᾶ 

ἀδελφαὶ. αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσιν; πόθεν οὖν τούτῳ 
3019 Αβ]δίεσς Σποῦ 5α]1 ογγιίῃ ᾖΤα8 1ρτοῦ ας ἔλειπ {ο {Πῖ8 

ταῦτα πάντα; δ7 Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. Ὁ δὲ 
[ππατ]”1με9ε "μήπρς "811 2 Απά ἍΆΤπεγ πετεο οβεπᾶεά ἵπ ᾖἨΕἶπ, Βυὺ 

Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ 
'Φεδαβ β814 «.ἴοΐμπεπι,  Ἀ"ποῦ 8515 1 "Ἔπορμαε υη]ποαξ Ἀοπους ρα 

ἐν τῇ πατρἰδιΡαὐτοῦ" καὶ ἐν τῇ. «οἰκίᾳ.αὐτοῦ. ὅ8δ Καὶ οὐκ 
1π ΒΐβΓουγα] οοαπῖτγ βπά Ἰπ 19ΓογΏ] Ἠοιςθ. Απά 3που 

ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάµεις πολλὰς διὰ τὴν.ἀπιστίαν αὐτῶν. 
1μᾳ-4ἱᾶ  «λοτο Ἄπογκ8 δοξ 3Ροπτος πααπφ Ῥεσοβα5θ ο {πεῖτ απΌο]εξ, 

14 - ο. τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρώδης ὁ Ἀτετράρχηςὶ 
ἐπαῦ τ1πηθ ηεατά ἨἩετοᾶ {ἴ]μα ΤΘἴΤΑΤΟΙι 

τὴν ἀκοὴν ᾿]ησοῦ, 3 καὶ εἶπεν τοῖς. παισὶν.αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν 
'πθ Ἅ«4πθ οξζεξις, Απᾶ ϱβαἰά το Ἠϊς5 βδεγγαπίς, Τηῖς 15 

Ἰωάννής ὁ βαπτιστής' αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ς τής" αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ 
ᾖοηπ Ἅἰπθ Ῥαμακες : το Ἰ5τίεεη Ίτοπι Ίἴμο ἀεβᾶ, Απά 

διὰ τοῦτο αἱ δυνάµεις ἐνεργοῦσιν ἐν κ. ὃ Ὁ γὰρ 
Ῥεοβιςθ οξ {Όίβ Ἅἴποθ ποσ]κ5 οἱ Ῥοπγες ορεταῦθ ἵπ ἈἨϊτα Έος 

Ἡρώδης κρατήσας τὸν Ἰωάννην ἔδησεν .... καὶ 3έθετο 
Ἠετοάᾶ Ἠατίηπρ βθίζεά ς 1οῦῦ Ῥουπά Ἠῖτα Απᾶ ορυῦ 

ἐν φυλακφ,ὶ διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα ΙΦιλίππουϊ 
Παῖτα] ἵπ ἍὭῬρτίδοῦ, οἩἹ βοοοπηῦ οἳ Ἠετοᾶῖαξ νῃοθ τὸ ΞΕΡΙΙΡ 

τοῦ. ἀδελφοῦ. αὐτοῦ. 4 ἔλεγεν γὰρ ταὐτῷ ὁ Ἰωάννης, Οὐκ 
αρξ 3Π18 3ρτοίμεγ., Έος “εα]ά 3ο “Πίτα από 7Νου 

ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν. ὅ Καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι, 
50 15 ]ανέα] ο ἔπεθ {ο Πβτο ἍἉἨεσ. Απᾶ τσηββῖτισ δηῖπι 119311], 

Σλέγει 5878 1.. κ ἐν τῇ 
Ι ἐκπλήσσεσθαι 

. Ἰωσὴφ ἆ οβερΏ κ ο σος ἰδίᾳ. ΟΦΗ 1. Ρ --- αὐτοῦ 
4 τετραάρχης Τ. τ---- ο. απ. ;ἐντῇ (-- τῇ τ) φυλακῇ 

--- Φιλίππου [Τ]ὰ. τὸ (--- ὁ 1) 

Ἀ.-- κύριε ΤΤττΑ. 

εναν 



ΧΙΥ. ΜΑΤΤΗ ΓΕ Τη. 
ϱ/ 

ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 
ον {Σαατθᾶ  ᾖΤποθ πι] ἑαᾶςθ, ὮἨθοβΙΙ56 αδ 8 Ῥτορλθῦ ὨἨϊνα Τε Ποιά, 

6 "γενεσίων.δὲ ἀγομένων! τοῦ Ἡρώδου, ἆ ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ 
Ῥπαϊ α Ῥιτιπᾶαγ ὈῬεῖηρ οε]οργαίθᾶ οἳ Ηοτοᾶ,  Σἀάαποθᾶ "πο "ἀαιισηίετ 

τῆς Ἡρωδιάδος ἔν τῷ µέσῳ, καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρώδφ᾽ 7 ὅθεν 
305 “Ηετοβῖας Ίπ ἴμο πα]ᾖθέ, απᾶ Ῥθαδεά Ἠετοά; ὙΓπετεαροἩ 

μεθ) ὅρκου ὡμολόγησεν τε δοῦναι ὃ.τἐὰν" αἰτήσηται. 8 Η «δὲ 
σπα οσα] Ἅθ ο ει Μο Ἡετ ᾖΤο πς τυΏαῦεγοσ πα ςποι]ᾶαδκ. ἈἘΒπαῦ 5Ἡ9 

προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς.μητρὸς.αὐτῆς, Δός μοι, φησίν, ὧδε 
Ῥοῖης αοα οη ντ .. Ὦεσ πιοῦμοας, ᾳἴτο πιο, 3519 5478, Ἠθτα 

ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦὺ. Ὁ Καὶ 
προητ κα 451 ᾖἰπε Ἠεαᾶ οἳ φο]πα το Ῥαρίι]ςί- Απά 

σἐλυπήθη" ὁ βασιλεύς διὰ Ίδὲ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς 
Στναςστιονοᾷ 1πο9 Ἅ"κίπς: Ὁπί οπ ασοοαπῦΌοξ ᾖἴπο Ο8ἱ15 απᾶ {ποβο νο 

συνανακειµένους ἐκέλευσεν ΄ δοθῆναι' 10 καὶ πέµψας 
χοο]]ποᾶ ΥΠ Γη1πῃ αἲ {9Ώ]6] Ἡς οοπιπιαπάεᾶ [15]{ο Τε σΊγεῃ, Απᾶ Πατίτπς εεπῦ 

ἀπεκεφάλισεν τὸν!" Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ. 11 καὶ ἠνέχθη 
419 Ῥεπεαεᾶ 7οιπ ἵπ 0ηπθ ὮΤ)ΕΙ5δΟΠ, Απά αρηεοσεας 

ἡ. κεφαλὴ. αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ' καὶ ἤν- 
ης “ποβᾶ οηἳ α ἀἶδ, απᾷ παδ Ρίτεη ο ἴηπθ ἀαπισο], απᾶ 8ο 

εγκεν τῇ-μητρὶ αὐτῆς. 13 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
Ῥτουσηῦ ε. το Ἡεγ ο. Απά  ἍἨαγ]Ιπς οοτηθ Ὠ]5 ἀ15οίρ]68 

ἦραν τὸ Ὀσῶμα, καὶ ἔθαψαν «αὐτό'' καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν 
νοο]ς Ίπο Ὀοᾶγσ, απᾶά Ὀιτῖεᾶ 16 απᾶ Ἠατίπς οοπ1θ τοιᾶ 

τῷ Ἰησοῦ. 19 ἀκαὶ ἀκούσας' ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν 
πι το ὦθραβ. Απᾶ ο ο-- ἄποατά 11655 η (πάτοτν ἴηεποῬ 

ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ’ ἰδίαν. 
Ὁν ο»δηἱρ νο αἃ ἀοεετῦ ἍῬ]8οο 8Ρα1., 

Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ “πεζῇ' 
Απά ἩΠατίηρ Ἠεατᾶ Γοξ 15] ἐμε οχουᾶς {ο]1]1οπγοᾶ Ἠΐπι ϱοἩ Σοοῦ 

ἀπὸ τῶν πόλεων. 14 Καὶ ἐξελθὼν ᾖ|ὁ ]ησοῦς! εἶδεν πολὺν 
ᾷτοτ ᾖ1ἶηπθ οἵ[θς. Απᾶ Ἠατίηπς οσο ους 2ε5μ5 5ου ρτοβῦ 

ὄχλον,καὶ  ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ ἑαὐτόύς,! καὶ ἐθεράπευσεν 
1 ογοτνᾶ, απᾶ Ὑγβς πιοτοᾶ πΙτῃΏ οοπιραςξίοπ ἔοσγασᾶς ἴλαπι, βπᾶ Ἠεα]εᾶ 

τοὺς.ἀῤῥώστους αὐτῶν. 16 ᾿Οψίας δὲ Ὑρομένης Ἀπροσῆλθονὶ 
.. ὑποαίτίηπβτπι, Απά ετοπίηπς Πατῖης 6ΟΠ1θ σβΏ]θ 

αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ,! λέγοντες, ᾿Ἐρημός ἐστιν ὁ τόπος, 
το Ἠἶπα Ἠ18 ἀῑξποῖρ]ος, εαγίης, Ώεσετῦ 5 πο Ἡ δε ο 

.ε 

καὶ ἢἡ ὥρα ἸὙήδη παρῆλθεν"' ἀπόλυσον } τοὺς ὄχλους, ἵνα 
Άπᾶ πο {τιθ κο 15 σοΏθ πο ἀϊρπαῖςα 'Ἠθ οτοινᾶς, ἵπαῦ 

ἀπελθόντες εἰς τὰς κώµας ἀγυράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 
Ἠαβτίηρ ϱοπθ πο {πρ τί]]αρες Τἴπαγτιαγ Όαγ {ου ἴπεπιςε]τος πιθαῦ. 

16 Ὁ.δὲ.π]ησοῦς! εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν' 
Ῥταή ᾳ6βιι5 παίά ᾖΤο ἴμεπα, 3ο "πεθᾶ μον .Ὥατο ἴορο ΑΠΑΤ: 

δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 17 Οἱ.δὲ λέγουσιν αὐτῷ, Οὐκ.ἔχομεν 
Ρϊνο ΞΤο 3πεπι το το θαῦ. Ῥιθίης  αδαγ το Ὠΐπι, 9 Ὠαγο ποῦ 

ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 18 Ὁ.δὲ εἶπεν, Φερετέ 
Ἡετο εχοερ Άτε Ίοβτες απᾶ ἴυπο 3Ἠ5δΗθΒ, Απά πο οαϊᾶ, Ῥτίηας 

μοι παὐτοὺς ὧδε.ὶ 19 Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀἆνα- 
1103π16 λέμετα ἍἩἨστο, Αηά Ὠστ]πρ οοπιπιαπᾶεᾶ 3πθ οτοπᾶς Ἅτοτθ- 

κλιθῆναι ἐπὶ ὂτοὺς χόρτους,! Ῥκαὶὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους 
οἶῖπο ου {πο ΕΤ858, απᾶ Ἱατίηρ ἵακοη Ί1ῃο Ώτο 1οατος 

π γεγεσίοις δὲ γενομένοις 1ΤΤΤΑ, ἆα ἂν 1ΤίΑ. 
ῶ1ΤτΑ. δ-- τὸν 1ΤΤΤΑ, Ὁ πτῶμα ϱ0ΓΡ86 ΤΤΤΓ. 
5 πεζοὶ Τ. Γ---ὁ Ἰησοῦς (γεαά Ἠε 8ὰν)) ἐπτια.. 
ᾱ--- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴλο ἀῑδοίρ]εβ) 1τητΑ. κ παρῆλθεν Ίδη τ. 
πα «--᾿Ιησοῦς (γεαᾷ Ὦθ 5α14) τ. 3 ὧδε αὐτούς 1ΤΊιΑ. 9 τοῦ χόρτου 111. 

ο αὐτόν Ὠ1ηΏλ ΤΤτΑ. 
ξ αὐτοῖς ΕΙΤΤΓΑΥΥ, 

7 λυπηθεὶς είς βτ]ευθᾶ 1ΤττΑ. 

99 
Ἡο {θατοᾶ {πο πια] {- 
ναἀάς, Ῥθσβ1β86 ἍᾖΤΠεγ 
οοαπ{θᾶ Ἠϊπα 5 8 Ῥτο- 
Ῥμευ. 6 Ῥιῦΐ ὙΠοη 
Ἡοτοᾶ)Β Ὀἰτίλπᾶάαγ παβ 
Κερί, ἴπο ἀαᾳασλίετ οἳ 
Ἠετοᾶίββ ἀαπηπορᾶ Τε- 
άοτο ἴπεπι, η Ῥ]εβδεά 
Ἠετοᾶ. 7 ἨΓπετεαροπ Ἡθ 
Ῥτοπαϊςο 1 πλ αΏ οδ{Ἡ 
1ο Ρίτε Ἠεσ γα ῦςδοετες 
5Ώο9 πποπ]ά αδ]ς. 8 Απᾶ 
«πο, Ὀοῖπρ Ὀοεέοτο {π- 
βἰτιςοίἰθᾶ οξ Ώοσγταοίμας, 
βϱαῖᾶ, «ἱτθ πιο Ἠθγθ 
7οἈπ Ῥαρι]ςύς ἸἨεπά 
η 8 ΟἨΑΥΡΟχ. 9 Απᾶ 1Ἠθ 
Κίπρ ν/ι» 8ΟΓΤΥ: ἨΕΥΟΓ- 
Τμο]εξδ8 Τοχ πε οαῦπ)ε 
88Κθ. απά ἴπθπι τη] ο]- 
βοῦ ν/ΙίὮ Ὠῖτι αἲ πιθαῦ, 
Ὦθ οοπαπιαηἀθᾶ ἐέ το Ώᾳ 
Είνεπ Λε. 10 Απά ο 
5οηΏῦ, απά ΛῬεμθαᾶοᾶ 
ΖοηΏπ 1η πο ΡΙίδοΠ. 
41 Απά 5 Ἠεβά τναθ 
ὈτοιρΏί 1η α ΟΏβΙΡΕΣ, 
8Ώᾷ Ρῖτεπ ἴο 1ῃΠθ ἅατα- 
88]: απᾶ 5Ἡο Ὀτοιρηῦ 
ὲ Ίο Ἡογ ἩπιοῦἩθΓ. 
12 Απᾶ 5 ἀῑδοῖρ]θΒ 
ζ3Π18, 8Πᾷ Τοοκ αρ 1µ9 
Ῥοᾶγ, απᾶ Ὀατῖεά 15, 
8ηΠά πεπύ απᾶά τοὶᾶά 
{6515. 15 πει ᾖο5ιθ 
Ἠρθβτά ο 1, πο ἀερβτίθᾶ 
ἴπεμορ Ὦγ βΠἱρ ἰπίο 
αθβοσῦ Ῥ]ασθ βρατῦ, 

ΑπᾶτνΏσπ ἴῃπο ΡθοΡΙθ 
Ὠαᾶ Ἠεατά ἐλ6}8Ο], ΤΠεγ 
Σο]]ογγοᾶᾷ Ἠϊπα ου 2οοῦ 
οαῦ οΕ{μθ ο11ἱ68. 14 Απᾶ 
1655 πγεπῦ ΓοτίἩ. απᾶ 
δαν αρτοαῦ πιυ]1{μᾶς, 
ΑηΏᾷ Ὑσγα8β πτιοτεᾶ στη 
οοπιραδβίοπ {οπατά 
ἴποπα, απᾶ ο Ἠθα]οά 
τηαῖν βἰοκ. 15 Απᾶ 
πτΠεη 19 88 ετεπῖπς, 
Ἠϊ5 ἀῑβοῖριες οπταο ο 
Ἠ]τα, ΒΑΥΙΠΡ, ΤΗΙ58 15 8 
ἀρσετῦ Ῥ]αςς6, απἀ ἴπθ 
91πηθῬ {5 που ραδῦ; 5εΏά 
ἴπο τωα]{ιᾶς ΕπΠαΥ, 
τηςῦ ἴπεγ ΏιαΥ 6ο Ιπίο 
1ηΠθ Υ]]]4ρεΒβ, απᾶά Ῥαγ 
τΠεπιδε]τος τἰοῦἁα]8. 
16 Ῥαῦ ζε-α8 δαἷᾶ ἀππίο 
φῃΏθπι, ΤΠεγ πεοᾶ ποῦ 
ἀερατί; 6ἶνο το Όἴιετα 
νο θαῦ. 17 Απά ἴῃεγ 
547 Ἀαπίο Ὠίΐπι, 19 
Ἠατο ΆὮετο Ῥαῦ Ώτο 
1ο98Υ65, απά Ίπτο Π-Ἠ05. 
18 Ἠο βα14, Ὀτίτς {παπα 
ἨΙ{ΏθΓ Το πθ, 19 Απά 
Ἡθ οοπιπιαπᾶεᾶ {Τῃο 
τοι] ΜΙζιᾶο το 5ἱῦ ἄοσνα 
οη ἴπο ΡΥΓ35», ϱΏά ἴοοῖ]ς 
{ῃθ το ]οατεας, απᾶ ἴπθ 

ς. δὲ Όας 
ἆ ἀκούσας δὲ ΙΤΤΤΑ. 

Ὦ προσήλθαν ΙΤτο 
| -- οὖν ἰπετείογε τΓα]. 

Ρ --- καὶ ΑΙΤΙΤΑΥ. 



“0 

ἔπτο Πδμπος, ςπᾶ Ἰοοκῖπςρ 
τρ ὕο Ώεατοα, Ίο Ῥ]ο5.- 
εᾱ, απά Ώτα]θ, αηΏά ΡαΥθ 
ἴπο Ίομγος ο ἠίς ἆϊς- 
τἶρ]οῦ, θηΏά ἴπο ἀἱδοὶ- 
ρίες {ο ἴιο πια] 01{1ᾶς. 
20 Απάᾶ ἴπον ἀαῑά αἱ] 
εαῖ, απᾶ πύτο Π]εά: 
ΘΏά ἴἨΠεγ ἴοοἷὶ τρ οἳἑ 
πο {ταρπαεηῖς {Πα ῦχθ- 
πια]ηεᾶ πτε]γε ῬαδΚκείῖς 
{υ]]. 21 Απᾶ {Πογ ἑπαῦ 
Ἠαᾶ ἑδαἴεη πνοτο αροαῦ 
Ώτο {ἰποισαπᾶ -Ίπεη, 
|Ῥεξιᾶο ΤΝΟΠΙΕΩ απ 
ολΙ]άτεη 

22 Απᾶ Βἰγαϊρπένγαγ 
ὤὦεβις οοηβιγαϊἰπεά Ὠ18 
ἀλβοίρ]εε ἴο σαῦ Ιπίο 
ΕΠ{Ρ, απᾶ ἴο Ρο Ῥεέοτθ 
Ἠϊπα- απῖο: ἴηΠο οἴπες 
εἰάςῬ, ὙΏϊ]ο Ἡο κεεπύ 
ἴπε τι] υι1ᾶερ ΑΥΤΑΥ. 
25 Απᾶ νΠεἩἈ Ἡο Ἠδά 
πεηὸ μα παα]αναᾷθς 
ΑΥΤ, Ὦε πποηπῦ 1) 1910 
Α πποιπίαῖη αρατῦ ἴο 
ΡΤΑΥ: αηΏᾶ πἩεη ἴποα 
εγεπῖπρ 185 6016, Ἡθ 
πας ἴΠοΓε κ]οπθ, φ4 Βιιῦ 
ἴηο βΠ1ρ ππαςῬ που 1Ἠπ 
ἵμο τα]ᾶξύ οἳ ἴλμο Εεᾳ, 
ὑοβαδά υπ ὙΠάνες: 
ΣΟΣΥ {πε πγ]πᾶ τας ο0Ἡ- 
Ίτατγ. 25 Απᾶ 1π ἴπο 
ΣουτγίἩα πσγβῖοηἈ οἳ ἴλπο 
πϊρηύ ὦθδις πεπῦ απθο 
{ποτα, τα] ξϊπρ οἩἳ ἴμο 
Κε, 26 Απᾶ νΊεπ Ίο 
ἄἱβοῖριθ βαπ Ἠϊτα 
σπα]κϊπρ οη 1Πὸ 8θα, 
Ώ1εγ ππετο Ίτοιρ]εᾶ, 
Βαγίπα, Τὸ 19 α ρὶτ] ο; 
ἀπᾶ ἴπεσ ογ]εᾶ οἱιῦ ξογ 
198Τ. 27 ῬΒαὸ ΕἰταῖΙρΏηί- 
σπα «{εβΙβ εραΚο απίσ 
ἴπεπι, ΒΑΥΙηΠΡ, Ῥο οἳἑ 
ροοά οπεες; 19 1 1: 
Ὀο ποῦ αἰχα]ᾶ, 28 Απά 
Ῥεΐεγ αηπηβυγεγθᾶ τα 
Ώπᾶ εα1ά, Τιοτᾶ, 14 19 Ὦο 
ἴποι, Ρὶά ταρθ οΟΙΏΘ Ἡπ- 
το 1ηΏθρῬ Οη πο ΤΓΕΤΕΣ., 
29 Απᾶ Τε εαἰᾶ, 6οππο, 
Απά πΏεη Ῥεΐες 88 
οοπαιο ἄονἦπ οιιῦ οἱ 1198 
ΕΠἰρ, Ἡθ πα]]εθά οἩη Ώθ 
ν/αΌεσ, Το Ρο {ο ᾖ651β, 
30 Ῥαῦ0 τ/Ώεη Ἑδ 5ατ 
πο π]πά Ῥοϊβίετοιβ, 
Ἡδ τας αἰτι]ᾶ; απά 
Ἱεριπηϊῖπρ ἵο οΊπ], Ἡδ. 
οτῖεᾶ, οαγίηπςρ, ἸΤμοτᾶ, 
ΕΒ.ντοθ Ἰθ, 91 Απά 
ἱπαπιεβ1Ιβ1ΘΙΥ φεβαν 
εἰγθιοπεά «Σοτίηπ ᾖΛλῖς 
Ἠαπᾶ, απά οββἩ{, Ἠΐϊπα, 
ΏΏᾶ ϱα]ά υπτο Ἠϊπι, ο 

4 ηὐλόγησεν ΗπΑ. 
ηε οοπιρε]]εά) οιπττΑα ή, 

χ σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν ΤΘΏΥ βἰβά]α ἔτοπη ἴ1θ Ἰηπά ν/αβ ἀϊβ- 
Σ ᾖλθεν τής. 
5 οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν 1Ι,;, ἰδόντες δὲ αὐτὸν Τ. 

εὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς 1, ---ὃ ᾿]ησοῦς Τ; αὐτοῖς [ὸ Ἰησοῦς] Αα. 
6 ἐλθεῖν πρός σε 1ΤΤιΑ., 

ΕΠΙ) τς. 
ωπῦ πτ, 
ΣΤΤΙΑ. 

4 εὐθὺς 1115. 
εἶπεν αὐτῷ 1. 
ν-- ἰσχνρὸν τ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΙΥ. 

καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν Ἱεὐλόγησ:ν Ὁ 
Απᾶ πο πο Ἠδῆῃθβ, ἨΠατίπρ ]οοκεά ἱ1ρίο 3Ἡπθ Ίθατεπ Ὦρ Ὀ]οξςεᾶ ; 

καὶ Κλάσας ἔδωκεν τοῖς μαθηταϊῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ µα- 
θηᾷ Ἠανίτως Όχοκοη ἩὭςφρατο Το πο ἁἀλεοῖρ]ες Τη Ἴοατθβ, απᾶ ὥιο ἆϊςρ- 

θηταὶ τοῖς ὄχλοις. 20 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν' 
οἴρ]ες ὕο ἴχο οτοστᾶς. Απά Ἅαϊθ 1911 απᾶ ψπετο βα{]5βθά ; 

καὶ ἡραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, δώδεκα 
Ἀπᾶ ἴπεγ {οο]ς τρ ὑμαῦ /ΏΙοὮ πγΏΒοΥετ απἀ αροτπρ ΟΕ πο Ἅἀταρτιεπίς, ἔπνε]τθ 

κοφίνους πλήρεις. 32] οἱ δὲ ἐσθίοντὲς ἦσαν ἄγνδρες ὡσεὶ 
λαπᾶ-ραξκείς 4α]]. Α πᾶ ἴποςο νο αἲο ΥΤΘΓΘ ΙΗΕΠ αυοισς 

πεντακισχίλιοι, χωρὶς Σγυναικῶν καὶ παιδίων.! 
Ἀγο ἰποιξαπᾶ, Ῥεβ1άθ5 ὪΨΟΠΠΙΕἱ απᾶά «οΠ]]άτεῃ, 

22 Καὶ "εὐθέως' ἠνάγκασεν ἵὁ ᾿Ιησοῦς! τοὺς μαθητὰς Ἱαὐτοῦν 
Αγά Ἱππιρβ]αίε]γ 5οοταρε]]εᾶ 116518 Ἠ45 ἀϊαοῖρ]εβ 

.ω .” " ῷ ς 
ἐμβῆναι εἰς πτὸ! πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, 
το επίος πο ᾖΊἴπο Ἅ«εΠίρ Ἀπᾶ Το Ρο ῶοίοθ ἍἨϊπι Το 1μο.οίπογ ας, 
ο . , ο» 3 ῃ , 9 4 
ἕως.οὗῦ ἀπολυσ τοὺς ὄχλους.. 29 καὶ ἀπολύσας τοὺς 
τη 1] ο βΠοι]ά Ώανο ἀἱδπιὶβςθά ἴπο οτοτγᾶς. Απᾶ Πατίπρ ἄἱδηιίβεεᾶ τἴἨπθ 
” 2 / 7 8 3 2 29/ / »., / 

ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ Όρος κατ’ἰδίαν προσεὐξασθαι. Οψί- 
οςου/γάς Ἡθ πεπύἹρ Ιπίο ἰηθ πιοαπίπίῃ αρατΏ το ΡΤαΑΥ. ἛἜτεῃ- 

δὲ β. , τ η - ῃ 9 . ” πι χ,) 

ας δὲ γενομένης µόνος ἦν ἐκεῖ. 24 τὺ.δὲ πλοῖον ἤδη Σμέσον 
πρ Ἰρπᾶ Ὀθΐπρ οοπἱιθ καἱοηπθ Ἠθ γγ85{πετο, Ῥπί{ίηο 5Η ποπ 1π[ίπε]ηλ]άες 

.ν / ΐ η , « Ν ο» / 5. ) 

τῆς θαλάσσης ἦν,' βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων ἦν γὰρ 
οἱ ἴῃπο 5θ6ᾶ στα, νο5δβεᾶ υγ ἍΊμπο Υ/ΔΥΘΡ6, “πας '40Γ 
. [ή ς ” / Δ - ” μι 

ἐναντίος ὁ ἄνεμοο. 32ὔ Τετάρτῃ-δὲ «φυλακῇῷ τῆς νυκτὸς 
δοοΏπίτατγ 3ἴπο Ἀνηϊπᾶ. Ῥαϊ η Γτ]ιο) Σοατίπ ἍὭἨτναῖοα οξ ἵηο ηἱρληέ, 

γἀπῆλθεν! πρὸς αὐτοὺς 2ὸ ᾿Ιησοῦς,! περιπατῶν ἐπὶ "τῆς θαλάσ- 
Ἀγγεπίε 5µο 2Ε]ΙΘΙΩ 17685, ννα]]είπρ ου ᾖ{ἴπο 668. 

σης.ὶ 96 Ὁκαὶ ἰδόγτες αὐτὸν οἱ µαθηται!" ἐπὶ «τὴν θάλασσανι 
Απά 3βοεῖπρ ': “Πϊτ πό “ἀϊἱδοαριε οἩ Ὥᾖἴλπο βει, 

περιπατοῦντα ἐταράχθησαν, λέγοντες, Ὅτι φάντασμά ἐστιν’ 
σ/α]κίπς Ἡ/οχθ {τοιρ]εᾶ, βαγίπρ, Άπ αρραχ]τ]οαπ «ἲ 18: 

καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 27 Ἰεὐθεως! δὲ ἐλάλησεν «αὐ- 
απᾶ ἔπτοιρ]α 463Υ Ίλμεν οτ]θᾶ οιιῇ, Βιἳ ΙπιτωθᾶίβδεΙγ 3Ἄβροκθο 55ο 

τοῖς ὁ Ἰησοῦς,! λέγων, Θαρσεῖτε, ἐγώ-είμι, μὴ.φοβεῖσθε. 
0μθπα 170518, ΒΑΥΙΩΠΡ, ἛῬ9 οξ ροοᾷ οοπτββθ, 1 πι [πθ], Ἅ«4θΑΥ ποῦι 

36. ᾿Αποκριθεὶς δὲ: αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν, Κύριε, εἰ σὺ.εἶ, 
Απᾶ βπάγετίπᾳ Εάπα Ῥεΐετ 5818, 1οτᾶ, Τά ΙὐὈθίποι, 

κἐλευσόν µε ἔπρός σε ἐλθεῖνὶ ἐπὶ τὰ ὕδατα. 99 Ο.δὲ εἶπεν, 
Ῥὶά 19θ δ5ίο Ἅἴμερ 100 Ζο0Π1θ Ἄροπ ἴἩθ ΤΒί6Ι5, Απάᾶ ο καεἱᾷ, 

Ἔλθε. Καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου Ἀὸ' Πέτρος περιεπά- 
Όοπιθ, Απά Πανίηρ ἀοδοεπᾶθᾶ {χοπα ἴηο ἍοδΠΙΡ Ῥοΐετ ψνα]]ςν 

τησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, Ἰἐλθεϊῖν' πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 90 βλέπων δὲ 
θᾶ Ἡβροη ἴ1πθ ἹπβῖετΕ, το βο νο 76518. Ῥαῦ ϱθείπᾳ 

τὸν ἄνεμον Σ ὑνῖ ἐφοβήθ ὶ ἀρξά - μον Χισχυρὺνϊ ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος κᾶταπον 
πο υπ 5ιτοπς ορ πας θΏτὶρ]λίθᾶ, απᾶ ἡµορίηπίπρ νο 

τίζεσθαι ἔκραξεν, λέγων, Κύριε, σῶσόν µε. 9] Εὐθέως.δὲ 
»Απά ἱπαπηθά]βίθ]γ Βίπ]ς Ὦο οτ]οᾶ ουῦ, βαγῖηρ, 1οτᾶ, ΒΗΥθΘ Ἡθ, 

ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ λέγει 
ζθ5αι5 Πατνίπρ βἰχοίομεᾶ οιῦ ἴπἩθ Ἠαππᾶ  Ἅοοκ ποιᾶ οἱ Ἠϊπι, Επᾶ ΒΑΥΒ 

ἓ-- ὁ Ἰησοῦς (γεαὰ Σ παιδίων καὶ γυναικῶν 1. .-- εὐθέως Τ. 
π --- τὸ (γέαά 8 ν --- αὐτοῦ ()εαά ἴπο ἀἱβοίρ]θΒ) ατττΑΥ’. 

---- ὃ Ἰησους (χεαά Ὦθ γγθηί) αλ στα Ύ’. . την θάλασσαν 
ο τῆς θαλάσσης ΙΤΤΙΛ. 

{ο Ἱ]έτρος 
Ἀ --- ὁ ΕΝ ΤΤΑ. καὶ ἦλθεν θπὰ Ὦθ νθηῖ τ, 



αν, αγ. ΜΑΤΤΗΕ ΤΠ, 

αὐτῷ, ᾿ὈΟλιγόπιστε, κεἰς.τί ἐδίστασας; 39 Καὶ Ἰἐμβάντωνϊ 
{ο Ἠΐπα, Ο Γύποα] οξ Ηέν]θ ΓαἩ, πἩγ ἀῑᾶδὺ {ποια ἀἄοαλὈί ὃ Απά"Πβτίπς Ξεπίοτοὰ 

αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος' 95 οἱ.δὲ ἐν τῷ 
1{Πογ 1πίο ἴ1θ 5ΩϊΡ ὀοθωθδᾶ 3116 "γιπᾶ, Α Ώπά ἴποβε ἵπ πο 

’ η} ’ Π οί ) ο ΄ η] ν 
πλοίῳ Ἀἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, λέγοντες, ᾿Αληθῶς 

«Π{Ρ Ἠανίπςσ οΟΠΙΘ πγοτβἈΊγμροά Ἠϊτη, βασίης, Ττα]σ 

θεοῦ υἱὸς εἷ. 
304 "ᾳοὰ 1591 ποια ατῖ | 

84 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον Τεἰςὶ τὴν γῆν» ΡΓεννησαρέτ.! 
Απᾶ Πατίηπς Ῥαβ5δεᾶ ΟΤ6Σ ἴπαγ οππαθ ᾖἵο ᾖἵἴπο ἱαμά οἳ ἄοπηθςητεῦ. 

90 καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ.τόπου.ἐκείνου ἀπέ- 
Απά Ἠανίτπςσ τοοοστπ]σοᾶ Ἠϊπι ᾖἵηπθ ΤΠεηΠ «οἱ ἴπαβί ρ]αςθ 5οπί 

στειλαν εἰς ὅλην τὴν.περίχωρον.ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ 
ίο αἱ ἴπαῦ οοαπῖτγ τοιηᾶ, απᾶ Ῥτουρπύ {ο Ὠῖτα 

πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας' 96 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα 
81] 1λοβοσνπο πγετο 11; απᾶ Ῥοβδοιρηῦ Ἠϊτα Ἅπαῦ 

µόνον ἄψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ.ἱματίου.αὐτοῦ' καὶ 
οπ]σ λος πα]ρΏῦ {οµοᾶ πο ᾽ Ὀοτᾶος οἑ 15 ρατωεηῖ; θπιᾶ 

ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν. 
25 ΤΙΑΠΥ 88 ὕοιςμθᾶ νγετθ οατοᾶ, 

15 Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ 3οὶὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων 
Τπεπ οοι1θ {ο 7ε5α Ἅᾖ{ἴπθ “ἔτοπα 51ετύδβ]εΙΏ 

'γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι! λέγοντες, 2 "Διατίϊ οἱ µαθηταί 
18ογ1088 Ζαπᾶ 3ΕΏαΔΓΙΕΕΕΣ, 5αγΊπ5, ασ Φᾷᾳ15οῖρ]ος 

σου παρἀβαίνουσιν. τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ 
31ηπΥ ΑΡΤΑΤΠΒΡΤΕΞΞ Μμθ ἐχαᾶἹ οτι οξ {πο εἰάετς 2 ο ποῦ 

γὰρ νίπτονται τὰς.χεῖρας. αὐτῶν! ὅταν ἄρτο» ἐσθίωσιν. ὃ Ὁ.δὲ 
Ἔοτ 3ΊΠεγ ἆπαςα {παῖχ Παπάς πΏεα Ὀτεαᾶ ᾖἴμεγ εαῦ. Ῥαΐ Ὦθ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, "Διατίὶ καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν 
Ααηδιτοτίτις 5αἱᾶ ᾖἴο λεπτα, γη 3αἱο "Ύε ΣΤΥΑΤΏΡΟΤΕΣΒ 1ηε 
το λ να ρω ) μὴ / « -” ε ν 

ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν.παράδοσιν. ὑμῶν; 4 Ὁ γὰρ 
οοπιπιωηᾶπιεπύ ο ἄοᾶοπ αοοοαπῖ οξ τοιτ ἐταᾶ]ῦίοη ὃ Έοςτ 

θεὸς Τἐνετείλατο, λέγων, Τίμα τὸν.πατέρα."σουἳ καὶ τὴν 
ᾳοᾶ οοπαιπιαπεᾶ, 5αγΐπσ, Ἠοποασ τησ Σαΐἴπεχ απᾶ 

μητέρα’ καὶ ὍὉ κακολογῶν πατέρα ἢ µητέρα, θανάτῳ τε- 
ΠΠΟίΠεΓ;: απᾶ, Ἡο πἩο ερεαΚς οτΙ]οἳ απ: ος πιοῦμετ, Ὦγ ἀεαίπ Ἅ1εῦ 

λευτάτω. ὅ ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῷ 
Εῖπα 6, αῦ το β87, Ἴήποετες εΏα]] αγ το Ταὐπεσ οἙ 

µητρί, Δῶρον, Ὁ.ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῆς, Σκαὶλ 
τοοίπες, [Τὸ 15] α ϱ1ί Ὑπληαίενετ Ὁγ πιο ἴλποα παρηιεςί ο ρτοβεᾶ--: απᾶ 

οὐ. μὴ Ζτιμήσῃ! τὸν.πατερα.αὐτοῦ Ξἢ τὴν.μητέρα.αὐτοῦ"ἳ 
1η ηο πίςδθ Ἠοπουσ 5 {αΐποτ ου Ἠ18 πιοίΏετ : 

ϐ καὶ ἠκυρώσατε Ἀτὴν ἐντολὴν" τοῦθεοῦ διὰ 
ΑπΠᾶ τε τηβᾶο το]ῖᾶ ᾖΊπο οοπιπιαπᾶπιεπυ οἱ ἀἄοᾶ οη αοοοιπύ οξ 

δοσιν ὑμῶν. 7 Ὑποκριταί, καλῶς Ὀπροεφήτευσενὶ περὶ ὑμῶν 
ἀϊθιοη λτοιχ, Ἡπγροοτῖτες! πε] Ῥτορ]Ώοβθὶθδᾶ οοποετηίησ τοι 

Ἡσαίΐας, λέγων, 8 «Ἐγγίζει μοιὶ ὁ.λαὸς οὗτος Ἠτῷ στόµατι 
Ἐδαῖας, ΒΩΥΙΠΡ, Ὅταννς Ώθαχ Τοτπαθ ΌΠ]8 ῬεοΡ]ε ντ Ἅπιου{Ἡ 

αὐτῶν», καὶ" τοῖς χείλεσιν µε τιμᾷ ἡ-δὲ.καρδία.αὐτῶν πόῤῥω 
πομεῖσ, απᾶ ἍππιΗ ἴμο Ἡρς πιο 10 Ἠοποίσβ; ὭΌὈπτῖ {Πεῖτ πεατῦ ΜΑ 

τὴν παρά- 
Ἅιτα- 

| ἀναβάντων Ὠατίηρ σοΏθ 11 ΙΤΤΤΑ. ἍἩ -- ἐλθόντες τ[α]. 
ΟΘοππεβαβσεῦ) τη. 5 Γεννησαρέθ Ι.Μ. 4--- οἱ 1Τ1ς. 
. διὰ τί 1ττΑ. ἕ--- αὐτῶν (γεαᾶά Όπ9 Ἠσπάθ) τ[ττ]. 
[την ]) ατττια. χ---καὶ ιττ[ Αα]. 
μητέρα αὐτοῦ 1) α]. 
τηλ. ᾖϐ -- Εγγίδειµοι αΙΤΤΤΑ. 

π ἐπὶ ΤΤ-. 
τ Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς τητ. 

σ εἶπεν 58ἱὰ 11. 
7 τιμήσει υγΙ]] Ὡς Ποποις ΠτττΑ. 

π τὸν λόγον ΌἩς ποτά Ώτς; τὸν νόµον ἴπε Ι8ν7 τα. 
4 ---- τῷ στόμάτι αὐτῶν καὶ ΙΤΊΤΑ. 
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ἴποα οἳ Πεεο Βαΐνχι, 
ἸνΠοτοίοχο ἀῑᾷδί ἴἔ]λοι 
ἀοιρίρ 35 Απά πΏοπ 
ΤΏογ Ὑ/οΓθ 6ΟΠ1θ Ιπίο 
το ΒΠἱΡρ, ἴπο πση]τπᾶ 
ορµδεᾶ, ὁὗ ΤΏοπ {1ιογ 
τΠαῦ πγοχο 1Π Πο 5Π1Ρ 
6810 απᾶ πγογβΏ]ρροά 
Ὠίπλ, 5αγΙΠΡ, ΟΕ α ἐταα 
ἴμοα τὸ πο Θοηῦ ΟΕ 
σοἆ. 

34 Απᾶ τ/Ώεηπ ΊΠεγ 
ΊΓΕΥΘ ΡΟΠΟΘ ΟΥΟΣΥ, ἴΠεγ 
οςΙηο Ιπίο Πε ]ηπᾶ οἳ 
ἄοππερδατοῦ. 35 Απάᾶ 
Ίνμοι {Πε τπεη οἱ {παῦ 
Ῥιασο Ἠαπά Ἐποπν]εᾶσθ 
οἳἑ Πΐιπ, {που 5δεπύ ουῦ 
1π{ο αἲ] {πας οοιπίτγ 
χοηπᾶ αὐοαῦ, απᾶά 
ῬτοιρΏί πηπίο Ἠϊπα α]] 
τπαῦ σοτο ἀἱξοπβοᾶ ; 
96 απᾶ ὈθδοασΏτ Ὠῖτα 
τπαῦ ἴπαεγ ταὶσηί οπ]σ 
ΤοαοἩ πο Ἠετα οἱ ἨΙβΒ 
ΡατηιοΏῦ: 8ΏΟ ΒΡΙΩΒΠΥ 
85 {οπςΏσάᾶ ΊΥΘΕΓΘ τηβᾶθ 
Ρετ{εοῦΙγ πΏο]θ, 

ΧΥ. Τπεη οϱαπιθ ἴο 
Ίθξᾳς Ἅαοτἱθθς απά 
ΣὨβτῖς56ΕΒ, στἩ]οὮ Ὕγετα 
οἱ ο εγήξδα]ετα, δαγίπςϱ, 
2 ΊἨτ ἄο {Πγ ἀϊδοίρ]ες 
ΤΤΑΏΞΡΥΘΕ5 ἴῃο ἰτααῖ- 
Μ1οηΏ ο ἴπο ε]άςστβ ὃ Εοτ 
Πε τ/αδΏ τοῦ ἰλεῖτ 
Παπάς πγπεαπ ἴπεγ εαΏ 
Ὄτοαβᾶ. ὃ Βαῦὸ Πο βῃΠ- 
5«ηηογεᾶ απᾶ ραἰᾶ απίο 
ἴπεια, 1ΥΗγ ἄο Το 85ο 
τταηΏςστθςθς Τἴπο οοτη- 
πτιαπᾶιπεηπῦ οἳ ἄοάᾶ Ὦτ 
ποις ὑταάϊθ]οῦυ 4 Έοτ 
αοά οοπιπιαπάεᾶ, δατ- 
Ίπς, Ποποιατ {1ησ {αίπεσς 
Άπά πιΟίΏΠεν: απᾶ, ἩἨο9 
νπαῦ οατδείὮ ΣαΐΠεΥ ος 
πποίµεςτ, 1εῦ Ὠϊται ἀἄϊθ 
μπε ἀειζηΏ. ὃ Βαΐ το 
Β4Υ, ἸΓηοβοετες ϱΏα]Ι1 
6ΑΥ ἴο ἠῖ5 {αΐπετ οτ Λῖς 
πιοίµετ, Πέ ἵδ α β11ὲ, 
Ὀγ πἩβίβοετεσ ἴποια 
ππ{ρΏῖοξι ὃο Ῥτοβτεά 
Ὃσ Τηθ; 6 απᾶ Ἠοποις 
Ἰποῦ 5 {αΐπετ ου Ἠῖβ 
πΏοῖΠΘΣ, ο οσ]αῖῖ ὃε 
7γεε. ᾿ Τηαβ8 Ἠατο 7ο 
τιαᾶθ {Ώε οοπιπιαΏά- 
πιοΏὲ οἱ αοά οἱ ΠΟΠΘ 
εξεοῦ Ὁγ τουσ ἰτααί- 
ῴοπ. 7 Σὲ γροοτίΐθβν 
συε]] ἀἱᾷᾶ Εραῖαξ Ὅ{ο- 
ΡΠεςΥ οἱ τοι, 8αγίπᾳ, 
8 ΤΗΙ8 ρεορ]ο ἀταπεῦα 
πΙρη Ἀπῖο πιο στη 
ἐμαῖτ πιοαίἩ, - απᾶ 
ἩοποπτείἩπ τηθ . πΙζῃ 
ἐλεῖν 18: Ῥαῦ ἰπεῖτ 
ὨἨρατῦ 18 ἔασ Τοπ 16, 

9 -- εἰς (γαᾶ αἲ 

πἹ -- σου (γεαᾶ 

ο Ἑτηῃ 
ὃ ἐπροφήτευσεν, 
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9 ῬἙπὲ ἵῃπ ταῖη {πετ ἂο 
νΓοτβΏῖρ ταθ, ἴεπολίπς 
Ζογ ἀοοϊχίπεἙ ἐπθ «οπι- 
ὩιολάπαςοΏῦς οἳ ΤῃεΠ. 
10 Απά Ἰᾳθ οα]]εᾶ ἴποα 
Ὠλι] αᾶς, απᾶ βεαὶᾶ 
ππίο ἔλμαπι, Ἠσας, απά 
υηπᾷατρίαπᾶ: 1 ποῦ 
ἐλπαῦ συ]ίοη ροδίῃ Ἰπόο 
{π9 πιουῦη ᾿ἀεΠΙεῦα 
πηαἩ: Ῥαῦ ἐπαῦ συπ]ο] 
οοπιείη ουῦ οἱ {πο 
πιου{Ἡ, ἐπὶ ἀεβΙεῖἩ 
ΧΙΝΏ. 

19 ΤἩσπη οβτηε Ἠϊς ἀῑδ- 
οἵρίθς, απᾶ εαὶά αππῦο 
Ἠϊπι, Ἐπονεευ ἴποια 
ὑλαῦ πο ΕΠασίσθες Ίπετθ 
οβεπᾶςᾶ, αξθετ ἴπεν 
ἨἩεατά τἐπῖς εασῖπρ 2 
195 Βαῦ Ἡε απςπεγεᾷ 
Απᾶ εαἶἷᾶ, Ἐποαυγ ρλαπῦ, 
τυΏ]οη την ἨἈεαωτεπ]γ 
Ἐκαίμει ὨαίἩ πο Ρ]απί- 
εᾱ, εἰα]] Ῥε τοοῖθᾶ πρ. 
14 Τιοῦ ἴπειτι 81ἱ9Π6: 
ἔπεσ Ῥο ὈῬ]πᾶ 1εαάετς 
οἱ ἴλο Ῥ]πᾶ. Απα ἵἘ 
ἔπο ὉὈ]πᾶά Ἰεαά 1πο 
ὮῬ]μπᾶ, Ῥοἱα βπα]] ἕαὶ] 
Ἰπίο έλο ἀῑδολ. 15 Τηεπ 
αλιςπγεχεᾷ ἘῬοΐδγ απᾶ 
εαὶᾶ απῖο Είπι, Ώοσ]αχθ 
ππίο ας {πῖς ραταῦ]ο. 
16 Αιιά ᾖθ5δας βαὶᾷ, Ατο 
ο αἷβο γεῦ πλου ῦ 
ππάθτείαπάΐπᾳ 2 17 Ώο 
ηοῦ γοσοῖ ἀπάεχβίαπᾶ, 
τηαῖ συΏαίδοστετ επίοτ- 
οἵη ἵπ αἲ ἐπο πποπίἩ 
ροθῦἩ Ἱπίο Όπε Ῥε]]γ, 
Απά 5 οα5ὺ οαῦ 1πῦο 
{πο ἄτααιρηωύρ 18 Ῥιἡ 
έποςξο {ἐμίπρ τπνΗΙοΙ 
Ῥχοσθεᾶ οιαῦ οἳ ἴπα 
ΧΠΟΠ4Ὦ «ΟοΟΠ1Ιθ6 Ἅ«ΣοτίἩ 
Ίτοπα {πο Ὠθατί; απᾶά 
1Π86ύ ἆθβ]ο ἴπο ΠΙΑΠ. 
19 Εοχ οαί οξ {Πο Πεατῦ 
Ῥεοσσεά ετ]] ἐποαρΒίς, 
παιυτᾶρθτς, ααι]{ασία5, 
{ΟΥΒΙΟΔΙΙΟΠΞ, Ἅτποεξίς, 
{α]ςο νγ]ῖΏηςςς, Ὀ]α-ρ]ο- 
χηῖθε: 20 ἐπθ-9 ΆΓο {6 
ἐλήηρς Ὁνπῖοἃ ἄοβιο ἃ 
ππαῦ: Ῥαῦ ἴο θαῦ να 
ἩππγαςΏθη Ἠσπᾶς ἆοθ- 
Β]6ῦὶὰ ποῦ α ΠΙΑΠ. 

21 Τηεηπ ἆθδις πεπὺ 
άπεποε, αηπά ἀαραγίοᾶ 
ἀπῖο {πο «οα8ί8 οἱ Ίντο 
απᾶ ῥΡἱΙάοΗ1, 22 Απά, 
Ῥοπο]ιά, α ὙΝοπιαΏ ο 
ζβπαβΙ ϱ8Ί96 ουῦ ος 
ΤἨθ 59Π1θ οοδβί5, απ 
οτ]θᾶ απίῖο Πίτα, 5ατ- 
Ίπςσ, Ἠαπνθ ἨΠΙοτογ Ο0Ἡ 
πας, Ο Τιοτᾶ, {λοιί 8οιι 
οἱ Ὠατίά; Ίαν ἀκαρ]ῃ- 
νο ἵς ρτ]εγοβ]ν τοκεά 
σα α ἀετίι]ι. 25 Βαΐ 
Ὦς πηεν/γοτθᾶ Ἡογ ποῦ 
σιοτά, Απάᾶ Ὠὶ5 ἀῑδοί- 

9 --- αὐτοῦ (γεαά ἴπο ἀἱδοιρ]εβ) τα. 
Ἡ--- ταύτην (γεαᾶ ἴ]ο ραταβΙθ) τττή κ]. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΥ. 
» , } 7 3 ” ’ Ἡ ΔΝ μ ’ ” ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ. 9 μάτην-δὲ σεβονταί µε, διδάσκοντες 

16 ΩΊναΥ Ἅ«ΣΓΟΠΙ Ίθ: Ῥαῦ ἵπ ταῖπ ΤΠογ συογ5μῖρ π]α, νοποβίπσ [ασ] 

διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. 10 Καὶ προσκαλετάµενος 
ἐθθοΠΙηρββ 1π]αποβΙοΏ5 οἱ ΠΙϱῃΠ. Απᾶ Ἠρνίης οα]]6ς {ο [ΠΠ] 

τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖο, ᾿Ακούετε καὶ συνίεε. 1] οὐ 
Ὅηο οτονά Ὦο παὶᾶ ᾖ{ο ἔΏοπα, Ἠσατ απά απάοτδίαπᾶ ! ποῦ 

τὸ Ἅεἰσερχόμενον εἰς τὸ στόµα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον' 
ππαῦ συμ]οὮ επ/{ευς 1πύο πο ἩΠιοπίηπ ἀαπβίος Ἅἴπο ΤΙ ; 

ἀλλὰ τὸ  ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο κοινοὶ 
Όαῦ τἴπαῦ πΏΙοα 

τὸν ἄνθρωπον. 
νμθ ΤΩΒΗ. 

12 Τότε προσελθόντες 
Ἴπεαπ ὭἨΠανίηρ οοπΏθ ὕο [ηῖτα] 

Ροες Σοτία ουῦ οἱ ἴπθ τιου{Ε, τη]5 ἀεβ]ες 

οἱ μαθηταὶ «αὐτοῦ! Γεἴπον" αὐτῷ, 
Πῖ56 ἀἰδοῖρ]ος 5αϊᾶ ἴο Πάπα, 

/ - Π 

Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλί- 
Ἐπονεςύίληοα ὑμαῖ πο Ἐβατίδεες Ἠατίτπς Ἠθατά ᾖ1μαο ραγίπς πτετε Οἳ- 

σθησαν; 19 ὁ δὲ νἀποκριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ 
Φαηᾶθᾶ 2 Ῥιΐς το απδηετίπᾳ 5α1ᾶ, Ἐγετγ Ῥ]απῦ πλῖοα δποῦ 

ε / ε ’ ” 

ἐφύτευσεν ὁ.πατήρ.µου ὁ οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται. 14 ἄφετε 
Πας Ρ]απύεά ΌΊπιγ "Εαΐπες "Ὅμε Ἠθατεπ]γ, κἈσ] δε τοοῦεᾶ αρ. Τι6ατθ 

αὐτούς' Εὐδηγοί εἰσιν τυφλοὶϊ τυφλῶν' τυφλὸς -δὲ τυφλὸν 
ἔπεπα; “]ραάεις 10πΠεγ το 3Ῥ]πᾶ οἱ Ὠμπᾶ: δΡ]πᾶ Ἰαπᾶ ὁπ]]πᾶ 

εν - ” 4 

ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται. 15 ᾿Αποκριθεὶς. δὲ 
31 “Ἴθαα, Ῥοίπ Πίο α ρῖῦ πνι]] {α]]. Απᾶ αηδινετίης 

ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, ὥράσον ἡμῖν τὴν.παραβολὴν Ἀταύτην.ἳ 
Ῥεΐετ βαἱᾶ ᾖἵο Ἠϊπι, Ἐκχροιπά {ο τς τηἱξς ραταῦ]ο. 

Ν 1 .” ο ” 
16 Ὁ δὲ ΊΤησοῦς! εἶπεν, Ακμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστες 

Ῥαὸ ζε5ας 5αίᾶ, 11 ὁα]δο “ψε ὀνηύποαῦ δαπᾶετείαπᾶῖπρ 12τα 2 

17 Κοὔπωὶ νοεῖε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενο» εἰς τὸ 
Σποῦγοῦ ρεχοθῖτο 379 1λποῦ οτοτγπίης ν/Πῖο]ι εηπίετς 1πίο {πθ6 

ιᾖ » Δ / ” Δ εν . . ΄ 

στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ, καὶ εἰς αφεδῥῶνα ἐκβάλλεται; 
πηιουῦὰἉ 1πίο ἴπθ Ὥἡε]]τ Ρο65, απᾶ Ιπίο [πε] ἁταασ]λε 15 ομ5ῦ {οτίἩ 2 

18 τὰ.δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς 
Ῥαῦ πο ἐπῖησς πΠΙοἩ, Ρο {οτία οαῦ οἳ {ωθ πηοατη. οαῦ οἱ {πο 

καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 19 ἐκ.γὰρ 
Πεατῦ οοπαθ ΣοσῦἩ, απᾶ ἴῆμενο ἆἀθεβί96 μα ΤΙΒΗ. Έοτ οιῦ οί 

τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, Φόνοι, μοιχεῖαι, 
ἴπθ Πεατί οοππθ {οτί ᾿τεβροπῖηρς αον]], ΠΩἨΤάΘΥ5, αὀπα]ίστίθἙ, 

- / . / / ” » 

πορνεῖαι, κλοπαί, Ψευδοµαρτυρίαι, βλασφημίαι. 90 ταῦτα 
ΣοτΏΙοβ{1ΟΠ5Β, Ἅ1ΠθΕίΕ, {8]5ε-πνΙ{πεξδίΏΡ», Ῥ]αδρβεπιῖςς. Έπεςο ἐπίπρα 

ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον τὸ.δὲ ἀνίπτοις 
819 ᾖἴπογ ν/π]ο] ἀ4εβ]θ 1ηθ ΣΗΘΗ: Ῥαῦ ἐμο Αγ οὰ Ἀμπσγαςλεᾶ 

χερσὶν φαγεῖν οὐ.κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
"ηαρπάᾶς ᾿οβίϊπςρ ἆἀἄοβ]ος ποῦ ἴλμο ΤΙ8Η. 

Φ] Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ µέρη 
Απά ροῖτπς {οτί ἴπεποῬ Πεξας νι (πάταυν 1ο πο µρατίς 

''- καὶ Σιδῶνος. 323 καὶ ἰδωύ, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ 
οἱ Ίντο απᾶ ΒἱάοἩ; αηΏᾶ Ῥελο]ᾶ, α ἅποπιαν 1Ο0βΠπάΠεΑΠ  Έγοπα 

ρ. το Αμ, 3 λθοῦ 1 / απ) ας] / 
τωγ.οριωγ.-εκεινων έξε ουσα εκραυγασεν αυτῳ, λέγουσα, 

ἴποδθ Ῥοχάθτβ Ἠανίπρ οοπηε οιΏ οτ]οά νο Πΐτα, 5αγίΠ5, 

ἛἘλεησόν µε, κύριε, πυὶὲ Δαβίδ" ἡ.θυγάτηρ-µου κακῶς ὅδαι- 
ὭἩατε Ρίΐγ οη πιθ, Τιοτᾶ, Βοῦ ο Ώανίά; 1ΗΥ ἀαιισΏίετ ταῖδεταβ]Ισ 15 Ρροθ- 

μονίζεται. 25 Ο.δὲ οὐκ.απεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσ- 
εο5εθᾷ Ὦγ 3 ἆθπιοῃ. Ῥαϊ ο απΏοαπποτθᾷ ποῦ 'Ἠου τα ποτά. Απά Πατῖηπς 

Γλέγουσιν 54Υ ΠΤτιλ. Ε τυφλοί εἰσιν ὁδηγοὶ ΠΤτ. 
ἕ ος Ἰησοῦς (1εαά Ὡς βλ) ΌσττΑ. «οὐ μοῦ 1Ττει 

} ἔκραδεν Τε; ἔκραξεν Ί.  --- αὐτῷ ΗΤΤΑ. 3 νυἱὲ Δανϊδ ΩΝ; υἱὸς Δανείδ 1τττ. 

| 



ΧΥ., ΜΑΤτΤΊΤΊΗ Ε Ἡ, 

ελθόντες οἱ -μαθηταὶ. αὐτοῦ Οἠρώτων! αὐτόν, λέγοντες, 
90118 Το Πα] Ἠ]β ἀῑεοῖρ]θβ βοκθά Ὠΐτα, τα Ίπς, 

᾿Απόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν 24 Ὁ.δὲ αποκρι- 
Τ]ςπι]88 τα, {ος ΕΏθ οΓΙ68 ΑΣ1οΥ 118. Ῥαΐ Ὦρ ́  ΑΠΡΤΥΟΙ- 

θεὶς εἶπεν, Οὐκ.απεστάλην εἰ:μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα 
1ης αἱά, 1 ππθς ποῦ ποηῦ  οχοερῦ ο ἰπθ 6Ἠθερ ᾖ1ἴπθ 1ος 

οἴκου Ἰσραήλ. 26 Ἡ.δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ, 
οἑ [{πε] ποιςδο οἱ Ιβγμο]. Ῥαΐ ο Ἰανίπρ ΟΙ «ἀῑά ποπιβσο ἍᾖΤο Πΐπι, 

λέγουσα, Κύριε, βοήθει µοι. 326 Ὁ.δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ 
βάσίΏΕ, Τοτᾶ, ηε]ρ πηρ | Ῥα0 το αυτα Ρο, 3Νοῦ 

Ῥέστιν καλὸνϊ λαβεῖν τὸν. ἄρτον τῶν τέκνων, καὶ βαλεῖν 
πι 116 5οοα ο ἴακο πο Ὀτοαᾶ οἳ ὔ]πθ ολες Απᾶ ο σανὺ Π10] 

τοῖς κυναρίοις. 27 Η.δὲ εἶπεν, Ναί, κύριε; καὶ «γὰρ τὰ κυνάρια 
το ὑ]ο Ι00]9 ᾿ἀορς. Ῥνωῦ «πο εαὶᾶ, ὙΧθ6α, Ἰοτᾶ: ἆΈοχαγεη ἴπο 100] 4οββ 

ἐσθίει απὸ τῶν Ψιχίων τῶν πιπτόντων απὸ τῆς τραπέζης 
οαῦ ος ἴηθ ΟΣΙΠΙΡΡΒ πηϊοἩ ᾷα]] Ἔτοπι ' ἴπο αῦ]ο 

τῶν.κυρίων αὐτῶν. 28 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ ὁ Ιησοῦς εἶπελ' αὐτῷ, 
οἳ πεῖγ ΠιαβίοτΒ., .Τη6ι απηβτγετίης φεις εαὶᾶ ᾖὗοΠετ, 

”Ὢ γύναι, µεγάλη σου ἡ πίστις' γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. 
Ο ποπι”, µρτεαῦ [1] τησ 491{Η.: Ῥε 10 νο ἴῃποο 5 ἴποι ἀεβίτοδύ. 

4 , 4, β .” « 
Καὶ ἰάθη ἢἡ.θυγάτηρ.αὐτῆς απὸ τῆς.ὥρας.ἐκείνης. 
Α πα ταῦ Ἠθα]θᾶ Ἡογ ἀααρΏέεσ ἔτοτα νηαί ηοιτ, 

29 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασ- 
Απά Πανίης ἀεραχίθᾶ ἴμπεπορῬ 16818 σοαἵηθ 1Ἰοπατᾶβ πο βθᾶ 

σαν τῆς Γαλιλαίας καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος  ἐκάθητο 
οἱ ἄα11]εο; αηᾶ Ἠατίηρ ϱοπο πρ Ἱπῖο {πο πιουπύθίΏ 19 τας βἰὐθῖτπς 

ἐκεῖ. 90 καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, ἔχοντες μεθ 
σπα {ηοτο, Απά οςπ1θ νο Ἠϊπα Ξοτονάς Ἀ3ρτοαῦ, Ῥασιρ 

ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κωφούς, κυλλούς, καὶ ἑτέρους πολ- 
[λε ετ] Ίαπ1ς, Ῥ]πᾶ, ἀαπ1ς, πηβ]πηθᾶ, απᾶ "οίμετ ΆΠπΙΑπΠΥ, 

λούς, καὶ Ἱέῤῥιψανϊ αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας Στοῦ Ἰησοῦ"' 
Ἀηᾶ Ὅλογ ος ἄοπτπ πα επη τη 19ου οἳ ζεεας, 

καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς' 9Ι ὥστε "τοὺς ὄχλουςὶ θαυμάσαι, 
οπᾶ ηο Ἠεα]εᾶ ΤΠεη; 8ο ἴμαῦ ᾖἴλο ογοπγᾶβ πγοπάρτγεᾶ, 

βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, ἵ χωλοὺς περι- 
βεείπρ άστρο εροαξίπᾳ, πωβΙΏιθϱᾶ εοιπᾶ, 8ΠΙΘ πγθ]]ς- 

πατοῦντας, καὶ τυφλοὺς βλέποντας: καὶ Τἐδόξασαν!' τὸν θεὸν 
Ἰπς, Απᾶά Ῥι]ϊπᾶ εεεῖπς; αηΏά ᾖΤπεγ ϱ]οτίβεᾶ 1ἴμθ «ἄοά 

Ἰσραήλ. 92 Ο.δὲἸησοῦς προσκαλεσάµενος τοὺς μαθητὰς 
οἱ 1Σταε]. Βατ ὦθ5ιις Ἠανίηρ οβ]]θοᾷ ζο [Πάπα] 341βοῖρ]εβ 

αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὕτι ἤδη 
μὴ εβαίά, Ταπιπιοτοᾶ ντλ αμίσα ὑοπατάςίηο οτογίᾶ, Ώθοπαςε α]τοβᾶγ 

ημέρας"! τρεῖς προσμἐνουσίν μοι, καὶ οὐκ.ἔχουσιν τί Φφάγω- 
-ἀ4αγβ α1ἴἨχεο Ίπογ οοπίηπαο πΙΏ πας, ΕΠᾶ ἍΆἨατε ποὺ Ὑπ]αῦ παν ταν 

σιν’ καὶ απολῦσαι αὐτοὺς νῄστεις  οὐ-θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν 
κ. απᾶ {οξεεπάαγαγ ἴπεπι ᾖ{αδήητρ Ταπιπούπ]]]πς, 1ο μεν Εα]πῦ 

ἐν τῇ ὁδφ. 99 Καὶ λεγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λαὐτοῦ,' Πόθεν 
ἵπ {ἴλθ παψ. Απά 8ραΥ. Φο Πα αμίς Ξἀϊβοῖρ]ες, γπειιος 

ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον; 
το π5 ἵπ αἀεβδεγῦ 10ΑΥ6Β 50 ΏΙΑΠΥ Ἀδ' ᾖὉορβαθίϐγψ αἃ οτο/ᾶ οδορτεαύ2 

94 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; Οἱ δὲ 
Απά δαγ5 9το "Ίπεπι α1θδας, Ἐού ΠΙΑΠΥ 0µΥθ6Β Ώανο σε Από μεγ 

εἶπον, Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια. 3δ Καὶ Υἐκέλευσεν τοῖς 
εα1ᾶ, Ῥθετοηι, απά Ἅα.{δἩ Απια]] Β5Πο0Β. Ἅπάα Ἐθ οοπιπιαπᾶᾷθά Ίμο 

48 
Ῥϊθ65 ϱΆ1106 απάἆ ὮὉε- 
βοαρΏυ Ὠίπι, 5ΑΙΩΕ, 
Ῥοπά ἨθΥ απ/ΑΥ; ΣΟΥ 5]ιό 
οτΙείῃ αξίοετ πε. 24 Ῥας 
Ἡρ απβν/ετοᾷ απᾶ β5α{ᾷ, 
1 απι ποῖ εοπύ Ῥαῦ ππτθ 
Ὅπο Ἰο5ῦ ϱΠθερ οἳ Τπθ 
Ώηουβο ος 1ρταβΙ|. 25 Τετ 
Ο68ΊΠΘ 519 απά τ/γοτεΗΙρ- 
Ῥθᾶ Είπα, βαγίΏΡ, Τους, 
Ἠθὶρ παθ, 26. Βαῦ ο 
απΏβιγοτθά απᾶ εδ], 16 
6 ποῦ πιεοεῦ ο {α]χθ ἴἨθ 
οΠΙ]άτεις Ῥτεαᾶ, απᾶ 
ο οαδῦ ἵόὁ το ἆἀ9βΡ8. 
27 Απᾶ βπο εαἰά, ἹταίἩ, 
1,οτᾶ : γεύ {πε ἄορς εαῦ 
οἳ ἴπο οταταρ» ὙνΏΙοΙ 
{8Η 1γοηΏι τηδϊγ τηθβ- 
τευβ) ἴαρ]θ. 286 Τπεπ 
{6585 απςποτοεά απᾶ 
κα απίο Ὠςετ, Ο ν/ο- 
ΊΊςΠ, ΡΥθαῦ 18 {ΏΥ {ασ 
Ὄο 1ΐζ απο {πεῬ ετεη α8 
ἴποι τν]. Απά Ὠοετ 
ἀαἀβΏίεγ π8β5 τηλάθ 
π/Ώοίθ τοπ ἴλαῦ τετγ 
Ἡοιτ., 

29 Απᾶ ᾖ9βιβ ἀερατὶ- 
εᾱ {τοπι {λἨεπος, αηπά 
08Π1θ πΙβΏ ππῦο ΤΠθ 568 
οἳ 68111986; απᾶ πεπῦ 
πρ Ιπίο Αα πιουπίαΙτ, 
Απᾶ εαν ΌΆοππ Ίπετο, 
90 Απά ρτοαῦ τιι]{]- 
ναᾶθς οϱἈπαθ απῖο Πάτα, 
Ἠλανίπρ πα ἴπεπῃ 1ιοβ8θ 
ἴλαί 10εγθ απο, Ὀ]ά, 
ἀυπιὈ, πηαίπηθἆ, απὰ 
ΏΙΑΠΥ ΟὔΠετ5, οπᾷ οα5ῇΏ 
πεηπι ἄοπτω αὖὐ «ε5ις) 
ἀθεῦ; απᾶ Το Ἠθα]οά 
ῃΏοαπα: 9] {ωδοπααςβ τπαῦ 
ἴπο τω] {1 ἡιᾶρ ποπ άεγ- 
εᾱ, π'Ώεη ὕΠεγ 5ανν {πα 
ἄυιπιρ Το αρθα]ς, 1ἴῑπθ 
πηβπαθᾷ ἵο Ῥο πηο]ο, 
119 ]απαθ το πα], απᾶ 
ἴπο Ῥ]πά {ο εθεθ: οηᾶ 
ΤΠεΥ Ρ]οτίβεά ἴπε αοά 
οἳ 1βταε|. 5 πει 
{16845 οβ]]εᾶ 5 ἀἱξδοϊ- 
Ῥ]ες Λίο Πῖπι, απᾶ εβἰά, 
Ἰ. Ὠατο οοιωραββδῖοη ΟἩ 
1ηο πια] θ{ἑαἀθ, Ῥεοβας5θ 
Ὅμοαγ οοπὔ{Ώιαθ σηΙὔ] 1118 
ηΟὺ; ἴητεε ἆα75, απᾶ 
Ώβτο ὨοῦΠμίπρ το εαῖ: 
αηπά 1 τν]] «ποῦ εειᾷ 
ἴπεπα Ἀπαγ αα5ῦπς, 
1650 ἴπογ ταϊπίὺ Ίπ ἐπθ 
ππαγ. ὃὸ Απά 5 ἀἱῬ- 
οἴριεβ βαγ απίο Επι, 
ἼηοηπςῬ ΑβΠοι]ά  νθ 
Ώαγτθ 5ο πΙΠΟἩ Ὀτοκβᾶ ἵπ 
πο πηΠ]άετηςβς, α5 ἴο 
Β]] ϱο ρτεαύ α πια]{]- 
φαᾷρ 34 Απά Όεραβθ 
ςαἰζΏ απ{ο ὕπεπα, Ἠουν 
ΙΠΙΔΏΥ ]ο8τε5 πατο γοῦ 
Απάὰ ἴπαγ βαὶᾶ, ΡετεΠ, 
Απά α Έθγ/ 6516 Ώεμος. 
36 Απά ης οοπιπιβπάεά 
πο πια] ὑαάε {ο ες 

9 ἠρώτουν ΠΤΊΤΑ.' 8 έξεστιν Ἱῖ 15 αλοπνθᾶ πτΑ.. 4 ἔριψαν 5. 
ὄχλον ἴΠθ οτοννᾷ τα. Ὁ 1 καὶ ἃηὰ Ἠπττα. ᾖἵ ἐδόξαξον 1. 
(2εωᾶ ἴλμο ἀἱδοίριθβ) Γε]ήττ]α. 

τ αὐτοῦ οί Ὠ]πῃ 1 ΤτνΑ. 
Ν ἡμέραι ατιΊτΑΥΓ. 

Υ παραγγείλας τῷ ὄχλῳ ΠανΙηρ οοπωπηθηάθά {Ώθ οΓΟά ΙΤττο 

5 τὸν 
κ ο) - 

--- αὐτοῦ 



48 
ἄοντπ ΟἩΠ {ἩΠθ ρτοαπᾶ, 
36 Απᾶ ,Ὦο Τοοκ ἴπο 
5εθγεη 103Υ65 απᾶ Τη 
ΏςηἨςθ5,θΠᾷ ρατο {ΏηαΏηχα, 
8Ώᾷ ΌὍτακο {λεηι, θπᾶ 
Ε8νο ο Ἠϊῖς ἀἱδοῖρ]ες, 
Ἀπᾶ ἴπο ἀϊδοΙρ]εβ {ο 19 
χπα]μταᾶθ. οὁ7 
{Παεγ ἀῑᾶ αἩ οαῦ, απᾶ 
πνετο Ά]]θ6ᾶ: απᾶ {πετ 
ΜοοΚκ πρ οἳ ΤηΏθ Ότοκεῃπ 
τηεαίΐ τηπαῦ πας 1εΓ 
Εεγτεη Ῥεδεκείς {]]. 
38 Απᾶ Τπεγ {ἐ]μαῦ ἅἷά 
εαί ποτ {οασ ἐποιςαπά 
ΙΩΘΕΠ, ΄ Ὀεξῖιᾶθ ΤΟΠΙΕΠ 
βΏά οἩΏ1]άτοιπ, 39 Απάᾶ 
Πε 5εη/{ ἵνα 1ηθ ποπ]- 
θ1(απᾶς, απᾶ Τοοἷκ βΗ1Ρ, 
Ώηπά ΟΔΏΙΘ 1ΠΊἵο {πο 
οοβδίΣ ο Μαράδ]α. 

ΧΤΥΙ. Τ]1ο ῬηατίεεςῬς 
815ο τη Ἡ {ἐμο βαᾶᾶα- 
9865 ο8Π18, απᾶ ὑεπιρί- 
1πρ ἀεβ]τεᾶ Ἠϊτι {πας 
Ἡοθ ποια]ά «Ποστ ἔπεπα 8 
Εἶσι 31ΓοΟΠ; ἨΕΒΤΕΠ. 
2 Ἡθ αηςποεχθά απά 
Βθὶᾶ πηίο ἴπεπα, Πε 
15 18 ετεπΊΏηρ, 79 Β.Υ, 
{εως ὃε ΞαΐΥ ὙγεβίΒοτ; 
Σος Τἴμθ Αἰγ 18 τοεᾶ. 
ὃ Απάᾶ 1π (Ἠθ πιοτηίΏηΕ, 
{ἱ ουτᾷ1 ὂε 1ο] νγθδίΏετ 
{ο ἄαγ: 2ος 1Ἠ9 εἲγ 18 
χοᾷ απᾶ ΙοπτίηΡ, Ο 46 
Ἠγροοσ1{θΕ, Υθ ο.π ἀἱβ- 
οεύτι Τπθ ᾷαοθ οἳ ΤἨθ 
ΕΚ7; Ότπῦ «Βπ Τθ ποῦ 
αἰδοεγτι {Πο βἱρΏς οἱ ἴπθ 
11παρβ2 4 Α γγοκεᾶ απᾶ 
ϱάα]ύετοἈβ ΡεΠεΓΒΊΤΙΟἨ 
ΕθεκείΏ αξίετ ϱ βἱρη; 
αΏς Ίπετο εΏα]] ηο βἶστι 
Ῥο ρίτεηπ ππίο 16, Ὀαῦ 
τπεείρτ οἳξ {Ἠθ Ῥτορλεῦ 
«ωηβ. Απᾶ ο 1Ιεξς 
ἔπετω, απᾶ ἀερατίεᾶ. 

ὃ Απᾶ πΏςεη Ὠ]ς 4]β- 
οἱρ]θβ Ίπετε οοσΠ6 ύο {ῃΠθ 
οἵπες εἰάῬ, ἴπεγ Ὠβᾶ 
Σοτροῦύεη Ἱἵο Τἴ8χκο 
Ὀτεαά, 6 Τπεηπ ὦσαβιβ 
Επὶά υππίο ἴΏεπι, Τακθ 
Ἠεεᾶ απὰ Ῥθύψατο οἳ 
1Ἠ9 Ίθανεπ οἳ {Πρ ῬΓβ- 
1186868 αΏά οἳ {19 βαᾶ- 
ἄμορθθ 7 Απᾶ {πετ 
τερεοηθᾶ Ατηοπιρ ἴπετι- 
Βο]τ6Β, εαγίηᾳ, Ζὲ {ξ Ὀε- 
68186 ὙΠθ Ὠωνο ἵαΚκεη 
το ϐ Ηλίσλ 
ν Έ5πΒ Ῥοχοθίτ' 
Ὢθ βοἰᾶ ππίο λα ο 
79 ο 19519 {αἰ{Ἡ, νι 
ΣΘΒΒΟΩΏ ΥΘΕΤΙΟΠΡΤΟΙΓ- 
εθ]τον 9979 Ἠστο 
Ῥτοαρλέ πο ΌὈτεβάᾶ 2 
6 Ῥο το ποί τοῖ υπάᾶογ- ᾿ 
ε.α. ηείτηθγ ΤΘΤΩΘΙΙ- 
Ῥθχς {Ώθ Ώτο Ίοβνες οἳ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΥ, Χτι. 
ὄχλοιςϊ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν' 96 καὶ λαβὼνιὶ τοὺς ἑπτὰ 
οτουγᾶβ {ο τεο]1ηο οη 1ΤΠε ρτουπᾶ;: ΘηΏᾶ Ἠατίηρ ίακεπ ᾖ{ἴῃπο οετεαπ 

ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας." εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ Ὀέδωκενϊ 
1ο0βπες απᾶ ἴπε ΆΏςηες, ἩΠατνίης ΡΊνεη {Παπ]β Ἡε Όσοκο απᾶ Ρατο 

τοῖς μαθηταῖς  αὐτοῦ,! οἱ δὲ μαθηταὶ ἁτῷ ὄχλφ.! 97 Καὶ 
το Ἠϊ5 ἀῑδοῖρ]ες, ΑηΠᾶ {πο ἀϊδοῖρ]θς {1ο πΠθ ογοτπᾶ, Απά 

ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορτάσθησαν καὶ «ραν τὸ µπερισ- 
29ΐο 1911, απᾶ πετο βαὐἱ5βεᾶ: απᾶ {ῃεγτοοκαρ {λμαῦ τ’ΒΙοἩ ν;ης οτες 

σεῦον τῶν κλασμάτων! ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις. 98 οἱ δὲ 
απᾶαροτο οξ{πο «ἀ{Γαρπιεηῖβ Βεγτεη ὈῬασδκεῖς χα Απᾶ ἴΠεγ πΠο 

ἐσθίονγες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς 'γυναικῶν καὶ 
Ἀΐθ ππθτθ 4οασ ἑΠοπβαπά 14Η, Ῥεειᾶθξ ΤΟΠ1ΕΥἨ. απᾶ 

παιδίων.ὶ 39 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους Εἐνέβη! εἰς το 
ομΙ]άτεη, Απᾶ Ἠατνίπρ ἄἰρπιῖἝθεθᾶ πο οτοπά5 9 επτετεᾶ ἴπῖο τ1θ 

πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια ἈΜαγδαλά.! 
βΏ1ρ). απᾶ 6ΛΠΙΘ {ο ἴπε Ῥοιάᾶετς οἱ ΜΙαρᾶσ]α, 

16 Καὶ προσελθόντες "οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι 
Απά ἈἨΠατῖτπρ οΟΙηθ Το [Πῖπι]{Ππο ἍῬπατίςδοςς θηᾶ Φα ζάποςεες 

πειράζοντες Ἱεπηρώτησανϊ αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
ιεωρήτς .[ΓΠῖπα1 Βδκοά Ἠΐτω Ά 5ἱρη οπξοξ ἴπε Πεβτεηω 

ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς 39 ὁ.δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖο. Ν Οψίας 
Μο 9Ώ6ΥΥ {Ποπι. Ῥαΐ πο -αηβηοετίης εαἰᾶ Το ίμπεπα, Ἐτοηπῖπς 

/ [ ’ κ ξ ή 4 ε 7 ιά Πω 9 γενομένης λέγετε, Ἐὐδία  πυβῤῥάζει.γὰρ ὁ οὐρανός. ὃ καὶ 
Ἠρτ]ης 60ΟΏΙΘ 767, Ἐϊπο ΥθΒίΠεΣ; Ἅᾖἔοτ 5 Ἱεά ᾖ3ΤΠθ ΄Πεαβτεη. Απά 

πρωἰϊ, Σήμτρον χειµών' πυῤῥάζει.γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. 
Ἀ πιογπῖης, Ίο-άασ α βἴοστπα; {ος 18 ”τεά δ]οπετίηπς 1τΠε Ἠθατεμ. 

Ἰὑποκριταί. τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε 
Ἡγροοσ]θθβ! {πο 5Ιπᾶεοά 1408 308 31π9 “ἨΠεβτεη γε Κπον [πο] 

διακρίνειν, τὰ.δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ.δύνασθε:! 4 γενεὰ 
9ο ἀϊμοεχΏ, ὍὉὈπί ίπε εἰρῃπ5 οξ{ίπο ἍΊπῃθ8 σε οαπποῦ | Α. ΡεηπεταῖΙοη 

2 ο ν ας , 
πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ: καὶ σημεῖον οὐ-δοθή- 
ππιοκ ἆ απᾶ επ ἴθτοις αἃ 51ΡΏ 86ΕΚΕ, Βπᾶ αβἱρῃ  δ5Η8]] ποῦ ϱ8 

σεται αὐτῃ. εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ἰωνᾶ π'τοῦ προφήτου.ὶ Καὶ 
Ρἵτεωη οἱ, οχοορύυ {ἴλθ αἴρη οξἑ ζοπβς ᾖ1]Πθ ΡΥοΡΝΕΓ. Απᾶ 

καταλιπὠν αὐτοὺς ἀπῇῆλθεν. 
1εατίης Ώηθπι ο πεηί ΑγγαΤ. 

ὅ Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ."αὐτοῦϊ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο 
Απά Πανίπμάσυηθ  1Η18 Ξά15ρῖρ]ες {ο {πε οἴποτβίᾷε 1{Πεγ ξοτροῦ 

ἄρτους λαβεῖν. ϐ ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ορᾶτε καὶ προσ- 
.Ίρατεβ 1ἱ9.Ἴ8Κο. Απᾶ ύεεαβ Ββἱᾶ ᾖ{ο ἔΠαπῃ, Ὢε απἁ Ῥοθς 

ἔχετε απὸ τῆς ζύμης τῶν Ῥαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 7 Οἱ.δὲ 
Ὢάαπθ οἱ ᾖἵἴῃθ Ίεαγεη οΕ:Ἡθ ἘΕΠατίρθθβ απᾶ Βαάάπασεθς. Απά ΤΠΕ 

διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς, λέγοντες, Ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλά- 
χθβεοπθᾶ ΒΊΙΟΠΡ {Ώειηβε]τες, Βαγίπσ, Ῥεοβαδο Ίοατε ὁποῦ 1νγθ 

οµεν. 8 Γνοὺς-δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν δαὐτοῖς, Τί. δια- 
Ἴοοῖ. Απᾶ Πατίηρ ΚΕποντ [1Η] ὃσες5υ8 βα]ᾶ {οτηπεπι, η τεα- 

λογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς,  ὀλιγόπιστι, ὅτι ἄρτους οὐκ 
ΒΟἨΏ το ΒΊΙΩΟΩΠς6 Τοισβε]νεβ, Ο [τε]οξ Ηυθ]ε ΕΩΙ{Ἡ, Ὦθοβαξβθ Ίοβγεβ ᾖὁποῦ 

Ρἐλάβετει! 9 οὕπω.νοεῖτε, οὐδὲ µνηµονεύετε τοὺς πέντε 
1Υθ 3ΐ{οοχ ο ο ποῖ οί Ρετοβίτθ, ηΟΣ ΤΘΙΠΘΠΙΏΘΕ {πθ Άγνε 

5 ἆλαβεν Ὦθ ᾖοοῖς ΊΤητ. Ἅ -- καὶ 8Πᾶ Ἡτ. Ὦ ἐδίδου τη, 
ἆ τοῖς ὄχλοις {ο {πθ ογον/ᾶβ ττγΑ. 

παιδίων καὶ γυναικῶν 1. 
κ '᾿ΟὈψίας ».. . ἴο επᾶ οἵ υέγεε ὃ [τα]. 

βΠηά1, Ἡ --- τοῦ προφήτου ΠΤΤΙΑ, 
Ρ ἔχετε 79 Ὠῶνθ 1, 

Γα,]τίττ]α, 

! ἐπηρώτων τ. 

αΙΤΙΓΑ. 

9--- αὐτοῦ (γεαᾷ πο ἀἱβοίρ]εβ) 
ετὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἧἦραν Ἰττια. 

κ ἀνέβη Ὦε ΨΕΗΕ 11 αΤιΑΥ. α Μαγαδάν ν 8Ρ8άδΠ Ότττα. 
".--ὑποκρεταί υΤτια; -ἵ- καὶ 

5--- αὐτοῦ (γεαὰ ἴμο ἀἱβοίρ]θϐ) Επτιλ. «9 -- αὐτοῖς 

] 
| 



ΧΥΙ. ΜΑΤΤτΗ ΕΥ. 

άρτους τῶν πεντακισχιλίων, καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε, 
Ίομβνες οἱ ἴθ το ἰποιεηπᾶ, ΒΠᾶ Πο ΠιαΠΣ Παπά-ῬαξκείΕβ γε {οοκ [αρ]2 

10 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων, καὶ πόσας 
πΟΤ Τπθ Ε6ΥεΏΠ Ἅ08τπεβ οξίπε ᾖ1ουςσ {Πουβαπά, ΑΠᾶ Ἡοτ ΤΠΙΑΠΥ 

"οπυρίδας: ἐλάβετε 11 πῶς οὐ.νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ 
Ῥδεκείς τε ῖοοκ [1ρ]2 Ἡοιυ µ}ρετοεῖτο το ποῦ ἴπαῦ πού οοησεγηῖπρ 

τἄρτοψ' εἶπον ὑμῖν "προσέχειν! ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν ΦΒαρισαίων 
ὌὈχεαᾶ 1 6ροκε ἴίογοι ᾖἵο Τεπασθ οἳἑ «πο Ίεατεη οἱ πο ἍἘΤΗΠΑΓΙΒΘΘΡ 

καὶ Σαδδουκαίων; 19 Τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ.επεν προσέχειν 
ΒΠᾶ Βαάᾶιασαες 0 Τῃοπι {ποτ απάεγκίοοᾶ ἴπαῦ Πορβα]ᾶβποῖ Το Ώεπατο 

ἀπὸ τῆς ζύμης 'τοῦ ἄρτουι! Ἰαλλ' απὸ τῆς διδαχῆς τῶν 
οξ 1πε Ίεάατεῃ οἱ Ῥχγοεαᾶ, ναῦ οἳ Τπο ᾖ{ἰεαςπίησ οἳ ἴηο 

Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 
Ῥηπατίςοες απᾶ ΒαᾶἄποεθΒ. 

19 ᾿Ἐλθὼν δὲ 
Απᾶ “Πατῖηρ 3εοπαθ 

Φιλίππου 
Ἐπιρρϊ 

ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ µέρη Καισαρείας τῆς 
1]ο818 1Πίο ἴπο Ῥρατίς οἳ (8ρδατεα | 

ἠρώτα τοὺς μαθητὰς.αὐτοῦ, λέγων, Τίνα Ὑμε" 
Ἡε ααεξίϊοποᾶ Π]8 41ς5εΙΡρΙεΡ, βαγίησ, ποτ “πρ 

λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 14 Οἱ δὲ 
14ο ΄ρτοποιπςσθ 3τηεηΏ 509 10Ρε 5ίΠο 88ου 108 Ὅπαβτι ὃ Απᾶ {Πεγ 

αεῖπον,' Οἱ .μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν' 7ἄλλοι" δὲ Ἡλίαν Ἡ 
5αἱᾶ, ΡΟΠ1Θ 1οΏη ἴπο Ῥαρίει; ΒΠάᾷ ούπετς Ἐλας:; 

5” μ ε / Ἁ ε/ ” στ [ 2 -” 8 

ἕτεροι.δὲ Ἱερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 16 Λεγει αὐτοῖς, 
Απᾶ οἴΏετς :«ετοπ1ββ, οὗ ο0π6 οΕἱΠο τῬτορηείβ. Ἠε βαγΒ ἴο ύπετα, 

Ὑμεῖς δὲ τίνα µε  Ἅλέγεε εἶναι: 16 ΡΑποκριθεὶς.δὲῖ Σί- 
πῦ ο ποπ 8 140 γε ὄρτοποιπορ {ο Ὀοθ2 Απᾶ απαπετίης "οἰ- 

μ τ 4 ς , ε ει ” ω 
µων Πέτρος εἶπεν, Σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ 
ΤΠΟΠ. Ῥείεν εαἱᾶ, ΈΤποι ατὸ πο Ολτῖςῦ, 1ηο Ῥοτ οἱ ἀοᾶ ἍΤπο 

ζῶντος. 17 “Καὶ ἀποκριθεὶςἳ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος 
Ἠτίηδ, Απᾶ απηδπογῖηπς 165α8 παὶᾶ ᾖἵο Ἠΐπι, ῬἙ]εςξεεᾶ 

εἶ, Σίμων «Βὰρ Ἰωνᾶ,ὶ ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ. ἀπεκάλυψέν 
Ατὺ ἴποι, ΒΙπιοι Ῥατ-ζοπ88, 4ος Ώθεη απᾶ Ῥ]οοᾶ τετεα]εά [115] ποῦ 

σοι, αλλ᾽ ὁπατήρ.µου ὁ ἐν «τοῖς! οὐρανοῖς. 18 Κάγὼ.δέ 
{ο ἴπεο, Ῥαέ τιΥ Ἐαΐηος ὙπΠο [ΠΙς]ἱπ Ἅᾖἴπε Ίθατεης. Απᾶ 1 αἱξο 

σοι λέγω, ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδο- 
το ἴπερθ εαγ, ἘΤπαῦἰποιατυὸ ὨἘῬείετ, απᾶ οἩἳ ΜΗΙβ χοοξ Ίππι] 

... µου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ἆδου οὐ.κατισχύσουσιν 
π1]ᾶά ταγ ΒΕΞΕΠΙὮΙΨ, απᾶ µρσεΐθ5 ο Ὠαᾶςς εΠα]] ποῦ ρτετᾳα{] αραηςδί 
ΣΣ.» 19 4 1ῇ δώ . λ. 4 εκλεῖσαι ο λεί ρ. 

αυτῆς. και ὁώσω σοι τὰς Εκλεῖς' της βασιλειας τῶν 
16, Απά ΙΤ πη]] ρῖτο {ο ἴποῬ ἴμο Ἐεγβ οξ (πε ἸΚἰπσάοπι οἳ ἰπθ 

οὐρανῶν' καὶ ὃ Ῥἐἀνὶ δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεµένον 
ΏΘΑΥΕΏΒ: Απά ἩἨαίετεσ ἴποι πιργοεῦ Ῥ]πᾶ οπ {ἨΠο εατίἩ, 5111 Ῥουπᾶ 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς' καὶ ὃ Ἱάνι λύσης ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται 
ἴπ ηπθ ἍΆἨεατεπ5; απᾶ πλαίρτες ἔποαπαγεξί]οοδθ οπ ἴπο εατίῃ, ΕΠΑ Τ9 

λελυμένον ἔν τοῖς οὐρανοῖς. 390 Τότε Ἐδιεστείλατο! τοῖς µαθη- 

ϱ/ 

1οο5θᾶ Ίη Τἴπθ ἍἨἈθανεπα, Τποεπ οΏαγροᾶ Ὦθ 3418- 

ταῖς Ἰαὐτοῦ! ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν «ὅτι αὐτός ἐστιν ''"]ησοῦς" 
οἳριες ᾖΠϊ9 ἴπαῦ ὕοποοσπθ {λπεγ βΠοα]ά 6αγ ἐλαῦ Τι 18 Π6βΙ8 

ὁ χριστός. 
{πο Οπτῖςυ, 

4 σφυρίδας 1.  ᾖᾗ ἄρτων 198768 ΙΤΤΑΥΥ. 
Ὀεπαγθ ΙΤΤτΑ. 
Ῥηατίδεες απά Βαάᾶμσεθς τ. 7 ἀλλὰ ἹττΑῦ’. ᾗἳ--- µε [τ]τττΑ. 
: Ἠλείαν πτ. 3 -- [ὸ Ἰησοῦς]1εδιξ (59Υ5)1. Ὁ καὶ ἀποκριθεὶς Ἱν. 
ἆ Βαριωνᾶ ΩτΑ. ϐε --- τοῖς (γεαᾶ [1Ώ6]) τ[ ττ]. ἕ--- καὶ τ[Α]. 
ἂν τι. ΚΚ ἐπετίμησεν Ἡθ θατΏθβί]γ οΏατρθᾶ 1. 
..---]ησοῦς ΟΕΤΊΤΑΥΓ. 

Φτορβεῦε. 
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{πο Πτο ὑιουβαπᾶ, ατιᾶ 
Ἠούυ ΤΙΘΏΠΥ Ῥαξχκείς τε 
τοοξκ αρ2 10 Νείίζογ 
1Ἠο ϱετεη Ίοατας οἳ ἴ1θ 
4οαάς Ἰποιβαπᾶ, απᾶ 
ἨἩού ΤΙΒΠΥ Ῥβεκοαῖς το 
νορκ πρὸ 1] Που 18 
15 τηαῦ γο ἆο ποῦ πη- 
ἀθτείαπά 1Ἠβ6 1 5ρα]κθ 
Τὲ τιοῦ το Τοα ΟΟΠΟΘΓΗ- 
Ἰπσ Ὀτεαά, ἵΌλαῦ το 
βΏοια]ά Ῥεντατο οἳ ἴπο 
Ίεατεῃ ο {πο ῬΠατίδοεβ 
Βηπᾶ οἳ ἴπο Βαἀάὰσεες 2 
12 Τπεη απᾶετείοοά 
ἴΠεγ Ποπ ἰπαῖ Πε Ῥβᾶο 
ἴλοηι ποῦ Ῥεπατεο ος 
ἴπο Ίθανεπ οἳ Ῥτεβᾶ, 
Ῥαΐς οξ ἴπο ἀοοϊτίπο οἳ 
{πο Ῥ]πατίεεῬϱἈ απὰ ος 
ἴπο βαάάισεες, 

19 ΊΓΠπεπ Ζ6βαπβ 9ΆΊ1Θ 
1πῖο ἴπε οοββίβ' οἱ (α- 
βατθα ΕΠΙΠρρῖ,Πο αςδκεᾶᾷ 
Πὶς ἀῑςοῖριίθβ, 5ατίης, 
Ὕγποπι 4ο πιεη 5ατ {παῦ 
1 {πο Θοη οἳ ΤΙΔΏ ΑΠ] 2 
14 Α πᾶ {πεγ εαἰᾶ, Ῥοπαθ 
5αµ ἐλαί {πομκαγίέ οομτα 
νπο Ῥαρίϊκῦ: εοτῃς, Ἐ- 
88; απᾶ οὔΠεσε. 7 εΓο- 
ΤηΙΑ5, Ο5 9πΠ6 οἳξ 1πθ 

15 Ἐο 5αϊτπ 
ππίο {πεπα, Βαΐ0 τγποτα 
ΡΒΑΥ 7ο ἰπαῦ ἵ απιδ 
16 Απά ῥίπιοπ Ῥεΐοτ 
ΑΠβΥΤεΕΤΕᾶ απᾶά βαἰᾶ, 
Τποι ατὸ ἴπο ΟἨτῖςε, 
1ηθ βοπ οἳ ἴπο Ητίτς 
αοᾶ. 17 Απά ὅεδαβ 
Απςπγεγεᾶ απᾶ 5α]ᾶ πτι- 
{ο Ἠϊπα, Ῥ]εβεεά ατο 
ἴποι, βΙταοπ ΒαΓ-]οπᾶ: 
40ΟΥ ΏθβΏ απᾶ ὈὨ]οοά 
ἨαίἩ ποῦ χαεγεα]εά τὲ 
αππίο ἴπεε, Ῥαῦ τπαιγ 
Ἐαπίηετ τΠ]οὮ ἶ Ἰηπ 
Πεβτεπ. 18 Απά Ι 5αγ 
8ἶ5ο πηπίο ἴποῬ, Τηπ6 
ἴποι ατύ Ἐεΐες, απᾶ 
προτ 0Π15 τους 1 σι] 
Ῥα{]ά τα οΏυτοὰ; απᾶ 
{πο σαἰεὺ οἳ Ὠθ]] εΏα]] 
ποῦ ρτετα!ῖ] αρα]ηςύ 1ὔ. 
19 Απά 1 π]] ρἴτο 1Π- 
{ο ἴπεε {μθ Κεσς οξ 19 
Κἰπσᾶοπα οἳ Ίεαβτεπ : 
Απᾶ πΏβίδορτετ ἴποα 
εἰα]ύ Ὠϊπᾶ οηπ οατία 
5Ώα]] Ῥε Ῥοιπάᾶ 1π Ἠεα- 
τεπ: Επᾶ Υ/ΠβΊδΟΕΥΤΟΣΓ 
ἴποα εἶα]ί Ίοοδο οἩἳ 
οατίἩ 5Ἡα]] ο 1οο5ςᾶ 
Ίπ Ἡθβγτεῃπ. 3920 ΤΠεα 
οΏατροᾶ Ὦο Ἠϊς ἀῑδεί- 
Ῥ]ες ἴπαῦ ἴπεγ εποι]ά 
Τε]] πο τιαπ ἴπαῦ ΤΘ 
πγ8ββ ζεβις πο ΟΕτῖςῦ, 

5: (ίλε φιιεσίίοπι ειᾶς αἱ γοιι) προσέχετε δὲ ια 
τ τῶν ἄρτων οἳ ἴ1θ 108568 Ίπτα ; τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων Οἱ ἴηθ 

α εἶπαν 1ΗΤΤγ. 
ο ἀποκριθεὶς δὲ ΙΤΤτΑ. 

6 κλεῖδας ΤΤΤΤΑ. 
Ἱ--. αὐτοῦ (γεαᾶ λε ἀἱδοίρΙ6βΒ) 1Τ1:Α. 

Σ οἱ Τιο 

Ἀ ἂν ΙΤΙΑ. 
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21 Έτοπι ἴπαῦ πι 

ΦοτίἩἉ ὍΌοραπ ὧεδις ἐο 
Ελθυν αη{ο 11» ἀἱςοίρ]ες, 
1ου Όλα Ὦορ ταα»ῦ 6ο 
απίο ἀθγιβαίοπι, πιά 
5ιι”θς Ὠ]ςὉΣ Ον ήπρ: οξ 
ἴμο οἰάςτο απᾶ οἩίοαξ- 
τὶρςσί5 αηά σοτ]οες, απά 
Κ1]]θᾶ, απά Ὃε ταῖςεᾶ 

αδαΐπ ἴηπο ὑμ]τᾷ ἆαγ. 
20 Ίπο9ῦυ Ἐοΐες ἴοοκ 
Ἰάπα, οπά ῬεπαἨ {ο τΤο- 
Ῥακο Ἠϊπι, 5ησίπς, Ῥ9 
10 ἕαχ ἔτοπα ἴημοῬ, 1ο: 
ταῖς ελα]] ποῦ ὃο υπίο 
ἴποῬ. «25 Βαΐ{ Πεἰατηρά, 
Ἀηπᾷ βαἷᾶ απίο Ῥοίετ, 
ού ἴποο Ῥοπϊπά τηε, 
Βαΐαηπ: ἴποα ατί Αη 
οΏεποῬ Ππίο 168: {ος 
ἴποα εανοιτοςί ποῦ {πο 
{Π1ηΏρε {λαῖ ὃρ οἱ οᾶ, 
Ῥαῦ ἴποςε {παί ὃρδ οἳ 
ΊηΕῃ. ᾖζ Τπεη εαὶᾶ 
/θ65ας αηπίο ῖς ἀϊβοϊ- 
Ρ]65, ΤΣ απγ πια υνι]] 
90109 α11θσ της, 1εῦ Ἠϊτα 
ἀεηγ ἨΙτΏβε]{, Πᾶ {α]ΐο 
ΤΡ ΠΙ5ΟΓΟΡ8Ε, Απᾶ Εο]]1ουγ 
ὮὨθ. 325 ΕΟΓ πΠοξβοθτος 
σηι]] 84νο Ὠῖς 146 «πα]1 
1οςο 1ῦ: αηᾶ πἩοςοενος 
σι]] 1οεο ἎῖΦ 1156 {ος 
ΙΩΥ ΕΑΚθ ςεἙσδ]] ἄπᾶ Ἱσ. 
26 Έοτ πιΏαῦ 15 Α ΤΙ 
Ῥτοβίθᾶ, 1 Τε εμα]] 
παϊητ ἴηρ νγπο]ο ποχ]ᾶ, 
81ιά Ίος Ἡϊς οὗση 5ο] η 
ος υπαῦ εΏ͵κα]] α της 
βρῖνο ἵηπ εχοΏβηρθ 1ος 
Ἠὶς 5ου! 27 Ἐος ἴηθ 
ΒΟΠ ΟΕ ΏΙΑΏ εΏα]1 οῦπιθ 
1η Τηθ ρ]οτγ οἳ Ἠῖ8 
ἘβίΠο πΙ(Ὦ Ἠϊ5 απρο]ς: 
Απᾶ ἴπεη Ἡο εΏδ]] τε- 
ὙΥΒΥᾷ ΘΥΝΟΙΓΥ ΤηβΩ ας- 
εοτάῖηως ο Ἠϊς5 ποςχκς. 
28 Ὑοτ]]ν Τ ΕεδΥ, ππίο 
σοα, π6το Ὦοθ βοπ]θ 
βἰαπᾶϊηπσ Ἠθτο, πἩΙςἩ 
εἩθ]] πο {ἐπείο οἳ 
ἀεαίλ, 111 {πετ 96ο ἴποθ 
Βοπ οἱ τιαπ οοπωῖηρ 1η 
Ἠ18 Ιηρᾶοπα. 

ΧΥΠΙ. Απάᾶ αξίεν εἷσ 
ἆλταο οΌεξδις ᾖ{ἰβ]κείἩ 
Ῥεῖοχ, 91165, απά «οἩη 
Ἠ]8 Ὀτοίπες, απά Ὀχίηρ- 
οἵὮ ἴπεπι πρ ΙΠῖο 3Π 
Ἱάρῆ πιοαπταῖπ αρατῖ, 
2 απ τας ἵτοηςβσιιγεᾶ 
Ὀθέογε {ποπι: οπά Ἠίς 
Σπορ ἀἷά 5Ώίπο α5 ἴηθ 
Ε6αη, ἀπά Ἠϊ5 τα]πιςοηῇ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΤΙ ΧΥΠΙ. 

2] ᾿Απὸ τότε ἠρξάτο Ξὸ' Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς 
Ἔτοπα ἴπαῦ ὧἼταρ ῬεσαἩ 16εεας {ο 5Ώθυνν το” ἀἱδοῖρ]οβ 

αὐτοῦ, ὅτι δεῖ αὐτὸν ὑάπελθεϊν εἰς Ἱεροσόλυμα,! καὶ 
ας ᾖ{ἐπαῦ 10 ]ς σον 40ς Ἠϊτι ὭΊοφοαπαγ ο 2. ἁ ας λε απά 

πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ 
ΤΙΑΗΥ λες το 5αΆΏεσ Έτοπι ᾖ1Ἠπθ ο]άετς Απᾶ οἨἙῖθε Ρρτῖοςίς απά 

γρἀμµατέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῷ τρίτφ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 
εοτῖθος, απᾶ {ο ὃς Ε1]]εᾶ, Βηᾶ ὑηῃο (Ππ]τὰ 4δγ Το ύσο τα]εοᾶ. 

23 καὶ προσλαβόµενος αὐτὸν ὁ Πέτρος Τήρξατο! Ἱέπιτιμαν 
Απά "Ἠατίπρ ἴακεπ 5ζο [οἨ τα] “Ἠήτι 1Ῥοτες Ῥεραν το τορα]κθ 

αὐτῷ, λέγων." “Ἱλεώς σοι, κύριε οὐ-μὴ ἔσται σοι 
ο 5ογίης, Γᾷοᾶ Ῥε] Εατοιταβ]θ {ο ἴπεθ, Ἰιοτᾶ: 1πΠ πο πῇβθ ΕεΏαδ]1Το ο {πθΒ 

τοῦτο. 25 Ὁ. δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ, Ὕπαγε ὀπίσω µου, 
918. Ῥυαΐ Ὦρ Ἠατνίηρ ἑατπεᾶ εαὶά νο Εεΐες, αεῦ Ῥεβίπᾶ το, 

σατανᾶ, σκάνδαλόν 1µου εἶι ὅτι οὗ φρονεῖς τὰ 
Βαΐαπ: αΑποΏεποθ Ἅᾖοπιθ ἴποαατέ, Σος {γ{ποαρΒί5 ατε ποῖ οἳ ἴμο {Πῖπρ8 

τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
δε ἄοᾶ, Όαύ 11ο (πίπρε οξ πΙξη. Τηρη σε8Ι5 εαϊᾶ 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ἐϊ τις θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, ἀπαο- 
{ο Εϊς ἄϊξοῖρ]ος, πε ταν οηςῬ ἄθεῖτει αξό 3Ἡπιθ Το οοπε, οἳ 

νησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν.σταυρὸν.αὐτοῦ, καὶ ἀκο- 
Ἠϊπα ἄεπσ  Ἠάπαβε]ξ, απᾶ 1εῦ πα ἔα]κο αρ Ἠ1Β ογος58, Απά 196 

λουθείτω µοι. 25 ὃς γὰρ. ἂνὶ θελ προς, αὐτοῦ σῶσαι, 
Ἠϊτῃ {ο]]ου 18. Έοχ πιὩοσγός 1ΙΩΑΥ ἀε51Υ9 νο 58Υ6ι 

ἀπολέσει αὐτὴν ὃς .δ ἂν ἀπολέσφ τἡνψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν 
5Η51] 1ος 1ος Ῥαῦ π'Ώορνες κ νά 1969 Οµ βοοουΏῖ οξ 

ἐμοῦ, εὑρῆσει αὐτήν' 26 τί.γ ἰώφελεῖται ) ἄνθρωπος, ἐὰν 
ας. 5Ώα]] ἄπά ασ Έος τς 16 3Ῥτοβίθα ην 

τὸν κόσμον ὅλον κερδήσφ, τὴν-δὲ ψυχὴν.αὐτοῦ ζημιωθρ; ἢ 
ἴπθ Ἅ"Ἀποτιά ἍΆλγοιἰς ἩἨθραίη, ςηΏά Ἠῖ5 εοα] 1956 2 ) 

τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς. Ψυχῆς αὐτοῦ» 27 μέλ- 
σπα πο με 1 Τωβη Γα5]4η ϱχςἩβηρε {ος Ἠ]ς 5ου] 5 Έοτ 318 

λει.γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ.ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἓν τῷ δόξῃ τοῦ πατρὸς 
ο ες 1ῇµ9 35οπ 306 Τπαδυ ἲο90π1Ἴθ ἵη . 6]οςγ Ἔατῃος 

αὐτοῦ μετὰ τῶν.ἀγγέλων αὐτοῦ" καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ 
10Η 3Ἠϊς ἍπτπΙἩ Ἠὰ5 απρε]ς; ἈΑπᾶ ἵἴπεη ο υ]] τοπᾶεσ Λο εαοα 

ω -” ) -” 2 μ , ς - τ » , 

κατὰ µτὴν.πρᾶξιν.αὐτοῦ. 3268 ᾽Αμὴν λέγω ἡμῖν," εἰσίν 
βοοοτᾶίπς Το Ηϊ5 ἀοἶπς. γετι]γ 1568 ἴοτοα, Τηοθτε .τθ 

τινες Ὑτῶν ὧδε ἑστηκότων,! οἵτινες οὐ.μὴ γεύσωνται θανάτου 
ΞΟΊ1Θ οἱ {πος5ο Ἠετο ας πο ᾖ1ηΠ πο πήξβο 5Ώα]] ἰαδίε οἳ ἀεαία 

ἕως ἂν ᾖΊἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνύρωπου ἐρχόμενον ἐν τῷ 
πη{1] ἍΤΠεσ Ώαμτοεσθεηπ ἴπΠθ 5ου ΟΕ ΤΙ. οοπιῖης 1η 

βασιλείᾳ. αὐτοῦ. 
Ἠϊξ Κἰησάοῄα, 

17 ο μεθ’ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ιησοῦς τὸν Πέτρον 
ἆ αξίες ο αχεὶχ “"ἴβχκος ὄνηιτῃ Γδηἳπ] 3)ες5υβ Ῥεϊετ 

καὶ Γάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν .ἀδελφὸν. αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει 
απᾶ 78Π1965 Ἀαπά 1οῦἩ Π15 Ῥτοί]μος, απᾶ ἍὭΌὈτίπρς πρ 

αὐτοὺςείς ἄρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν. 3 καὶ μετεμορφώθη 
ἴπεπι ᾖΊπίο α Σπιοιπίθίη ᾿"ΠἱρΡα ιών Απᾶ ο πγθβ κκάνακεὰ 

ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ.πρόσωπον.αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, 
Ῥεξοτα ἴσεπι, απᾶ "Ἔλοπο 118 “Εαρθ 85 ηθ ααῃ, 

Ἀ --- ὁ α[ττ]Α. 
λέγων 1; λέγει αὐτώ ἐ 
ΣΤΤΤΑ. 

9 εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν ΠΤΊτλ. 

: ὠφεληθήσεται 5Ώα]] Ὀο Ῥτοβίεᾶ ἹπττΑ. 

Ρ --- Πρξατο Α. α αὐτῷ ἐπιτιμᾶν 
Γη 1ο] Α. τει ἐμοῦ πττα.. . ἐὰν 
ν -Ε ὅτι ἰπαί ὦτ. π τῶν ὧδε ἑστώτων 

ἐπιτιμῶν 8455 {ο πα τερακίης 

ΟΕ ΤΤτΑ ; ὧδε ἑστώτες ἵἩο 



ΧΥΤΙ. ΜΑΤΤΗΕ Υ. 
Ν Ν ανά Δ - » ι ” τὰ.δὲ.ἱμάτια.αὐτοῦ ἐγάνετο λευκἀὰ ὡς τὸ φῶς. Ὁ καὶ ἰδού, Σῶφ- 
8Ώά Ὠὶς σαγπιεηῖ5 Ὄθσσπιθ ἹὙΠΙίθ α8 ἴπο Ἠρητ; βηΏὰ Ῥεπο]ᾶ, "αρ- 

θησαν! αὐτοῖς ΣΤΜωσῆς! καὶ" Ἡλίας,' "μετ᾽ αὐτοῦ συλλαλοῦντες." 
Ῥεατοᾶ δίο5ἴποπα 1λος6 Λαπά "λα οπἰῖα πα Τεα]κΙηρ. 

4 ἀποκριθεὶς.δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, καλόν ἐστιν 
Απά απηβιγοετγίπς Ῥείος εστι 1ο ὀ6ε5α5, Τοτᾶ, ροοᾶ ϊ 18 

ἡμᾶς ὧδε εἶναι εἰ θέλεις, ὑποιῄσωμενῖ ὧδε τρεῖς σκηνάς, 
ξως 18 Ἰετοθ ᾖἴοῦθ, 1 ποια ση], 1εῦ 5 1ηακθ Ίετο {μπε {αειΓηαο]εξς 

3 ’ 3 » / Γ] η ’ 4 Γη 

σοὶ µίαν, καὶ “Μωσῃ! µίαν, καὶ ἁμίαν Ἡλίᾳ." ὅ Ἔτι αὐτοῦ 
:40Υ 1ηθθ ο9Π06, αηΏᾶ 2ος Ἀ[ουο 9Π6, απᾶ οΠθ6 ᾖ{οσγΕ]ω8. ἩἨΠπί]θ τεῦ Ἆθ 

λαλοῦντος, ἰδού, νεφέλη εφωτεινὴϊ ἐπεσκίασεν αὐτούς' καὶ 
πας ϐΡθαΚΙΠΡ, Ὀολμοιᾶ, α”οἱοαὰά οτὶο η ογετ5Βαάοπεά Ἅἵπετα : βπά 

ἰδού, φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ.υἱός.μου 
1ο, α τοίορ οαῖ οἱ ἴπα οἱοιᾶ, ευισίης, ΤΗΙς 18 ΏΙΥ ΟΠΗ. 

ὁ ἀγαπητὸς, ἐν ᾧ : [εὐδόκησα ἳ δξαὐτοῦ ἀκούετε.ὶ 6 Καὶ 
ἴπε ὭὈῬε]οτεά, 1η π]οια 1 Ώατε {ουπά ἀε]ῖσας: “Ἠϊΐπ ᾖ1πεασ 77ο. Απτά 

ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ Ἀέπεσον' ἐπὶ πρύσωπον.αὐτῶν, καὶ 
Ὡθογίησ [15] 1ο ᾿ἀῑξεῖριος 4911 Ἡροπ {Ποῖτ Έ:1σα, αηΏᾶ 

ἐφοβήθησαν σφόδρα. Τ καὶ ἱπροσελθὠν! ὁ Τησοῦς Ε/ψατοῖ 
π/θτο {οττ]ποά στοεα(]τ. Απηά Ἠανίπς οοηΏΙε{ο [παπι] 1655 τοἈαςπεᾶ 

αὐτῶν, |Ἱκαὶὶ εἶπεν, Ἐγέρθητε, καὶ μὴ .φοβεῖσθε. 8 ̓ Ἐπάραντες 
1λιοπι, απᾶ  οαίϊᾶ, Ἠ1δα 1, απᾶ ο ποιῖ τεστ]βος. ᾿Πατίτπσδ]Μτεᾶ αρ 

δὲ τοὺς. ὀφθαλμοὺς.αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὺν ᾿]Ιησοῦν 
1απά ἐπεῖτ 6798 3ηο ΄0ηΠ6 "9Πεγ "58 εχοερῦ 2658 

μόνον. 
8]9Π6. 

9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν πάπὸὺ' τοῦ ὄρους ἐνετείλατο 
Απά ας πνετε Ἰάεδοθπιίϊπᾳπ }ἴπεγ 1τοπι ἴλῃε πιοιηῖἙαίη 3ἈοΠατσεᾶ 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα, ἕως.οῦ ὁ 
3τποπα 1ᾳο515, ΑΒαΥΙΠΡ, ἜΤο ηΏο 0Π8 τε ᾖ1ἴπο τἰδίοῃ, απο] πο 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν Νάναστῇβ.' 10 Καὶ ἐπη- 
οη ΟΕ ΏΙΑΠ {τοτῃ απποπςσ [{πε] ἆοιιά Ὦε ΤΙξεΠ. Απά ὃαςκ- 

ρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ," λέγοντες, Τί οὖν οἱ λατ 
εἆ Ώϊπα 1ηὶς “ΩΙξοῖρίες, εαγίησ, Ίνπσίπεη "{Ποθ-”δοτίρες 

ματεῖς λέγουσιν ὅτι ΡἩλίανὶ δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον: 11 Ὁ δὲ 
18.7 τααῦ Έμας Ώιμδί οοιμθ τοι ὃ Απά 

α]ησοῦς! ἀποκριθεὶς εἶπεν Ταὐτοῖο,ι "ἩἨλίαςὶ μὲν ἔρχεται 
{1ΕΒΙ5 Βηδινετίησ 5οϊᾶ {ο ἴπεπα, Είας ὶπάεθά Ο6ΟΏΙ65 

Γπρῶτον' καὶ ἀποκαταστήσει πάντα 12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 
τει 8Ώά 5Ώα11 τεξῖογθ 811 (Πΐησς, Ῥαυο 1 5αγ ἴίοτοα τπαῖῦ 

«Ἠλίας! δη ᾖλθεν, καὶ οὐκ.ἐπέγνωσαν αὐτόν, ᾽άλλ”! ἐποίη- 
Έλαβς αἰτεαάσ ἱδοοιῃθ, απᾶά  Τῇῃεγ κπειν πού Ἠπα, Ῥας ἀϊά 

σαν εν αὐτῷ σα ἠθέλησαν' οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
το Ἠϊπι πΠΏπίθτεσς 1ηεγ ἀοξίθεά. Τηα98 αἱξοίπο Φοη οἱ Ώατπ 

/' ΄ ε η] Ι] - ’ -” ε ν ϱ/ 

μέλλει πάσχειν ὑπ' αὐτῶν. 19 Τότε συν]καν οἱ μαθηταὶ ὅτι 
5 αὈοπυ ᾖΤο 5υβος τοπ ἍᾖΊΤΠεπι, ΤπῬεπ υπάετετοοᾶά Τπθ ἀῑδοίριεβ ἴπαῦ 

περὶ ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 
οοπεετηῖπς 2 υπΏ {1ο Ῥαριςδε Ἡε 8ροΚε {ο τΏεπι. 

14 Καὶ ἐλθόντων "αὐτῶν! πρὺς τὸν ὄχλον προσῆλθεν 
Απά “Πανίηρ ΄οοΏθ {πετ το 1πε οτοτπᾶ βραπιθ 

: Ἠλείας τ. α ὤφθη ΕΤΤΙΑ. Σ Μωῦὺσης 1ΤττΑσΓ. 
ο Μωνσει ΠΤΤΤΑ; Μωῦσῃ ΥΝ. αὐτοῦ 1Τττ. Ὁ ποιήσω 1 πῖ]] ΏαΚθ 1ΤΑ. 

µίαν ΙΤΊτΑ. ἡε φωτὸς ο ΗςΏῦ α. Γηὐδόκησα τττ. 
1ΤτιΑ. 1 προσῆλθεν Ο8ΤΩΘ {0 11τ;. 
Ἱ.--καὶ ῶτ. αν ἐκ Θ1ΤΊΤΑΝΝ. 3 ἐγερθῇ Ὀθ τα]δεά 1ΤΊτΑ. 
ωτΊτ. Ρ Ἠλείαν τ. ἃ --- Ἰησοῦς (γεαά Ὦε αιᾶ) Ὀ0ΤτΑ. ἕ--- αὐτοῖς ΕΤτι[Α]. 
6 --- πρῶτον ΙΤΊτΑ, ᾖὉ ἀλλὰ ττΑ. ᾗὉ -- αὐτῶν ΙΤΤτΑ. 

' ταῖνι, 

Β ἀκούετε αὐτοῦ ΙΤΊτΑ. 

47 
πγας σΏϊ{ς α8 ἴπο Ἱϊρης, 
ὃ Απά, Ῥεπο]ὰ, τπετθ 
ΑΡρρεαγθοᾶ απίο {παπι 
ᾖἨ.ο565 απᾶ Ἐ]ίας τα]κ- 
Ίησ ΥνΙὮ ἨΙ1π, 4 Τηθυ 
ΒΠβιγετοά Ῥεΐοετ, απ 
5οἱά πηίο «ᾖθσας, Τιοτά, 
19 5 ροοᾷ {ος ΠΒ {ο Ὦθ 
Ώστε: 14 ἴΏοια νΠ]ὲ, 1εῦ 
Ἡ5δ ΊηαΚθ Ἠθτο {ῃτρῬ 
1α0θ6Γπασ]ε66: 9ἨΠ6 ος 
{ῃε6ε, απᾶ οπθ Σο Ἀ[ο- 
565, απά οπο Το Βίας. 
ὃ ἸΠί]ο ας γεῦ »Ραχθ, 
Ῥελο]ι], α Ὀτίσμέ οἱοιιᾶ 
ονογεΠα1ονθά (παπι : 
απά Ὀεποίᾶ Αα νοῖσο οα6 
οξ {πο οἸοιᾶ, πνΏίοα 
5αἱᾶ, ΤΗΙ5 15 τσ Όε- 
]οτοά Θοᾳ, ἵπ πΏοπα Ι 
8Πα Ἰγε]] Ρ]εαςεᾶ ; Ἠθας 
Ψψε Ἠίπ. 6 Απά πῄῃεπ 
τηε ἀῑδοεῖρ]ος Ἠεατά τὲ, 
1πεγ {ε1] οη τλεῖτ ἔαοθ, 
ΆΠά ΊΥΘΓΘ 50Γ8 αἰταίᾶ. 
7 Απά 1θξας οππιε απᾶ 
τοισπεά ἍΊπετα, απᾶ 
58], Ατῖ58, απἀ ὃο ποῦ 
Ἀταϊα. 8 Απά ππεη 
Τποσ Ἠδά Ἰπεεά αρ 
Ελείτεγες, {μον 881 πο 
ΠΙΔ1, 88Υε ο εδας5 ΟΠ]7. 

9 Απᾶ 88 {Πε οβΠηΦ 
ἄονπ ἔτοπα ἴΠθ ΤΙΟΙΠἨ- 

7ε515 οπατγσεά 
ΤΠετη, 5δδγἱΏΡ, Τε]] 19 
γἱδῖοΏ {οπο πια! πη]]. 
1Ώθ Θοπ οἳἑ Τηςηπ ὃθ 
ΤΙΞΕΏΠ αραῖηπ 4ΤΓοπι ΤἴηἩθ 
ἀεφθά. 10 Απά Πϊς αϊς- 
οἴρ]ες αδΚαιὶ Ἠίπῃ, 5αγ- 
Ίπρ. ΊὮγ τΏεΠ 5ασ Τῃθ 
5ογῖρες τηαί Ελαςπιαςς 
Ατςῖ οοπιεῦ 1] Απά ζ6- 
545 αΏςπογθά απά 55δ]ᾶ 
ππίο {Ώεπα, Βίας τα] 
5Πα]] Έτςυ οοἵ8, απά 
τεςίοτεθ κα] ᾖἵπῖπρς. 
12 Βαΐ Τρασ ἀπτοτοι, 
Τηαῖ ΕΙἰβς ἶ5 ουπ]ο ϱ]- 
ΤΘΕΙάΣ, αοΏἆ ΤΠεγ ἆΧποαν 
Ἠ]Ώλ ποι, Ὀαί Ώατο ἄοπθ 
πηπῖο Ἠϊπι π/ηαίςδοετες 
ΤΠεσ Ι5δίεᾶ, Ικενῖςθ 
βϱΏς11 αἷςξο {πο Φου οἳ 
ΤΗΛΠ σι ες Οἱ ΤἨρθΠπι, 
19 Τηεπ πε ἀῑξδοῖριες 
Ἀπάεγδιοοά {ἴπαῦῖ ο 
5ραΚκθ απίο ἴπεπι οξ 
{.ομπ {Πθ Βαρίϊςῦ. 

14 Απά πμεη {μεν 
ΊΠΘ6ΓΕ οΟΠΏο Το πε πιπ]- 
τἶταάς, ἴΏοτθ 08Π1θ {ο 

4 συλλαλοῦντες (συνλαλ. Τ) μετ) 
4 Ἠλία (Ἠλεία τ) 

 ἔπεσαν 
κ καὶ ἀψάμενος 4Ώα ἰομοΏίησ 1τ; καὶ ἤψφατο Ἰτ. 

9--- αὐτοῦ (/εαᾶ ἴπε ἀἱδοίρ]εβδ) 
. Ἠλείας Τ. 



4δ 
Επ ἃ ο αἴπ ΤΩΑΏ, 
Κποο]ῖπρ ἄοπΏ {ο Ἠΐτα, 
απ ββγ]ησ, 15 Τ,οτᾶ, 
ΠβναππεΓΟΟΏΊΊΥΑΒΟΙΝ: 
ΣΟΥ ο ἶ5 Ἱαπαύ]ο]ς, απᾶ 
5οἵτ6 τεχοᾶ: {ος οἑί- 
ύἶπαες Ὦθ {α]]1είΏ Ιπίο 
{πρ τα, απᾶ οἑῦ 1π6ο 
πο σ/αζογ. 16 Απᾶ ΙΤ 
Ῥτοιαραῦ Ἠϊπι ἵο ἴπγ 
ἀἱςοίρ]θβ, απᾶ Ἅἴ]πεγ 
εοα]ά ποῦ οὐτο Ἠάτη, 
17 Τπεπ ζεςδαξ ΑΠΡΥΤΕΙ- 
εἆ απἀ ςαἰᾶ, Ο Τα10η- 
1658 απᾶ ΄ Ῥεσνετρο 
Ε6επογα/ῖοὮ, Ἠοιν Ίοηρς 
5δηα]] Ί Ὃο πλ νοα 2 
ΊοἳΥ 1ος 5Πα]] Τ 5 ”εςγ 
γοι 2 Ὀτίπρ Ηϊπο Ἠ1{Πος 
Το πο, 18 Απά οὄε5ας 
τεριχκεᾶ ὑμε ἀεν]]; απᾶ 
Ἡε ἀερατυεᾶ οιῦ οἳξ 
1ήτα: απά ἴπο ολμὶ]ά 
88 οατεᾶ άτοπα ἑΠαῦ 
ειν πουν. 19 Τηοεπ 
οσήπθ ο ἀῑδοίριος {ο 
ζᾖεεαςθ αροτί, οπά βδαἱᾶ, 
ΓΗΥ οοα]ᾷ ποῦ πνε οαδύ 
Ῥήπι οα{ 2 90 Απᾶ ᾳαρας 
Ε8ἱά απῖο {ἴπεπι, Ῥε- 
οβιςοοἔγοιτιἉπρε]1θξ: 
ΣΟΥ τοτ]]γ 1 58γ αηί{ο 
γοι, 1 γο Ἠατο Μαϊίῃ 
5 ο ρταῖηπ οἳ πιαδίατᾶ 
5θεᾷ, Υε 5Ώ8]] 5αγ απῖο 
τπ]5 πιουηπίαΙπ, Ἐε- 
ΙΩΟΥΘ ὨεπορῬ Το γοπάος 
Ῥίαςθ; απᾶ Ἱῦ εηα]] 
ΥΘΠΠΟΤΟΘ; απᾶ ποίηῖπς 
5μα]] ο Ιπιροβεῖρ]θ 
ππίο τοι. 2ἱ Ηον)ροῖν 
υμὶς Κἰπά ροείΏῃ ποῦ 
οαῦ Ῥαῦ Ὦγ ΡΙαΨΟΕΥ θπά 
ΣΩ501ἨΡ. 

29 Απᾶ πυ]Πηϊ]ο Ίἴπογ 
8ΡΏοαο ἵπ ἄ.111ε8, Ζ68ι5 
καῖᾶ ππίο ἴπεπι, Τη 
Βοῦ ΟΕ πιαη εΏα]] Ὃο 
Ὀθίταγθᾶ Ιπίο μα 
Ἠαπάᾶς οἳ ΤΘ: 25 αηᾶ 
ἴπεγ επα]] ΚΙΙΙ Ἠῖπα, 
ΑΏὰ πο {Πὶτᾶ ἆδγ Ὦς 
ΕεΠαΙ] Ὀο ταϊδεᾶᾷ ασοἴη, 
Απά ἴΏεγ πγεχε οχοεοθᾶ- 
{πρ 8ΟΓΥΥ. 

24 Απᾶ πΏεπ ἴμογ 
ἩΨΕΓΘ σοη1θ {ο (,.ρετ- 
παλτα, πε ἴπαῦ τε- 
οεῖτεά ὑτίραίε Ίποιθ]/ 
98Ί1Ἴ6 {ο ΒΡείΐος, απἀ 
Β6ἱ4, ὉοίΏ ποῦ τοιγ 
Πηβδίος Ῥαγ τοπία ὂ 
25 ο 5αϊίζΏ, Ὑθ68, Απά 
ῬἨετ Ἠθνγας οΟΙΘ1ΠΡΟ 
Μηο Ἠοιςδε, οε5διξ Ρτο- 
τεπθεᾶ Ὠϊπι, εατίης, 
πα (λμΙπ]κθςὺ ἴποιι, 
ΒΙΤΩΟΙ 2 οἱ πποπι ἆο 
1µΗ9 Κίπσς οξ {Ώο θιγ{Ώ 
τακεοιξίοπι οἑ ὑτ]ρια ερ 
ΟΕ {Ποίτ οσπ οπΙ]άτει, 
ΟΥ ΟΕ5{ΤαΏΡΕΙ52 26Ρε- 
...- 

χ αὐτόν αΙΤΤΑ ΥΓ, 
υ---Ἰησοῦς ΙΤΤΙΑ, 
ἔνθεν 1ΤΤΤΑ, Γ--- νεγδε 21 πια]. 
Ἀ ἀναστήσεται Ὦθ 5Ώ8]1 1ί5ε ΑΡΕ1Ώ 1.. 

ΜΑΤΟΑΙΟΣ. ΧΥΙΙ, 

αὐτῷ ποτ γονυπετῶν Χαὐτῷιὶ 156 καὶ λέγω», Κύριε 
“0ο Πΐπι ὃς Ὥαη ἍἈΧΚποο]ηρ ἀονπῖο ἍἈἨίπι, Απᾶ. παγῖηςσ,  Τιοτᾶ, 

ἐλέησόν µου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ Ἱκακῶς πάσχει"! 
Ώατε Ρἱἱγ οἨη πιγ ΡΟΏ, 1ο; Ἠθ]ἱ5]απαιῖς απᾶ πηὶἰδογαβΙγσ 5αβοχς: 

πολλάκις.γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 
1ος οξίθη Ἡο ἔαῑΙβ Ιπίο ἴμο το, απᾶ οέτοια 1Πίο ἴπο Ἱῃητος, 

16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς-μαθηταῖς.σου, καὶ οὐκ.ἠδυνή- 
Απᾶ 1 Ῥτουιραῦ Ἠΐπα το {γ ἀἱδοιρί6ς, «ππᾶ Ίποαγ οτε ποξ 

θησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. «17 ᾿᾽Αποκριθεὶς.δὲ ὁ Τησοῦς εἶπεν, 
8019 Ώΐτα | το Ἠθα]. Απά εϱηςδιετίησ ο εδα5 βα]ᾷ, 

Ὢ γενεὰ  ἄπιστος καὶ διεστραμµένη, ἕως πότε Ξέσομαι 
Ο ρεπεταῖοᾳ απρομοετίπρ απά ρεττετίεᾶ, απο] ππεη ελμαὶ] Ι 9 

μεθ ὑμῶν! ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; Φφἐρετέ µοι αὐτὸν ὧδε. 
σι γου απο] ν/πεη «Ώα]11Τροθαβτ τή τοι ἍΒτίπρ ἴοπιθ ἨΠϊπι στα, 

. 9 / . ο ερ « να ὸνν ) ἂν Σο 
18 Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ιησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ 

Απᾶ Ξχευικεᾶ  "Ἠϊπι ᾿1ΠθξΆΒ, οπᾶ υνεπῦ οιῦ τοπ Ἠϊπι ᾖ7ῃπθ 

δαιµόνιον, καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς.ὥρας ἐκείνης. 
ἀθπιοἨ, ᾿απὰ  Ὑπας Ἀθαιεᾶ ᾖ1πθ Ὦού «1τοιη ἐῃαῦ Λου. 

19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν εἶπον, 
Έπεπ «πανίηρ ΄οοπιθ "πο "4ϊξοῖριθς νοσύεδι αραητί 5ο], 

δΔιατί! ἡμεῖς οὐκ .ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 90 Ὁ δὲ ὃΤι σοῦς!" 
αν ὅνγο απγετο ποῦ αρίθ «ο οιςδῦ οαῦ Ἠϊπη ὃ Αγιά ο οσα8 

εεἶπενὶ αὐτοῖς, Διὰ τὴν ἀἀπιστίαν' ὑμῶν. ἁμὴν.γὰρ λέγω 
βαἱᾶ {ο ἴπετα, Βεοαιςξο οἳ Ξππροε]]θε 1γΟΙΙΣ. ΈοΥ τετ] ἡἸ ξαγ 

ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ Ὦὄρει 
ἴογοα, 1 γεῄΏανο {9η αἂ βρταῖπ οἑ τιιςίατᾶ, ο εΏΒ]] δαΥ πιουπζαίτ 

/ Θ / . υθ ἡ } ᾱ - ὶ / - Νἃ υδὲ 

τούτῳ, «Μετάβηθι ἐντεῦύθεν! ἐκεῖ, καὶ µεταβήσεται' καὶ οὐδὲν 
1ο 20116, Έρπιοτο Ώεπορ 1Π1{Πεςσ, απᾶ 10 εΏα]] χοΏλοτθ; απᾶ ποίϊπίης 

, ω .ω η ι] 
ἀδυνατήσει ὑμῖν. 91 Ι᾿τοῦτο.δὲ.τὸ.γένος οὐκ.ἐκπορεύεται 

ΕΙ] Ὦο Ιπιροξ5ῖο]θ Το γοι. Ῥιΐ 1Πΐ5 ΚΙπὰ Εοθ» ποῦ οιῦ 

εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.! 
οχοερύ Ὁνσ ΏῬίαγες απᾶ ᾖ{αςῦϊτπρ. 

92 ξ Αναστρεφομένων! δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς 
Απά νῖ]θ Ἔπγετο δα ῦἱάϊΐπρ πε ᾖτ 6α]1]66, Ἐφα]ᾶ 3ἱο0 ́ Ἔμθπα 

ὁ Ἰησοῦς, Μέλλει ὁ υἱὸὺς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς 
1655, ᾖὉς 19αροαῦ 3819 “Βοη Ταξ ὅπιαπ το ο ἀε]]τετεᾶ πρ Ιπίο 

χεῖρας ἀνθρώπων, 29 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῷ τρίτη 
[υπε] Παπάς ΟΕ 1Π6Π, οηπά πες ση] κ1Ι1 Ἠίπι; απᾶ ἴπο τη]τά 

ἡμέρᾳ Λλἐγερθήσεται.ὶ Καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 
4ασ Ὦο 5μα]1 Ῥοε ταὶἰδοᾶ πρ. Απά ἱΠεγ πετε ρτῖιενεᾶ ϱτθα/]γ. 

24 ᾿Ἠλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς ἱἹΚαπερναοὺμ' προσῆλθον οἱ 
Απά ΑΠανίηρῄοοπιθ 11Ἡεύ ἵο «Οαρετηπαῦτα βρ8π1Θ 11Ποςβο”νγ]λο 

τὰ δίδραχµα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ Γεῖπον,! Ὁ διδάσ- 
39Π9 Σᾷἱἄταςηπιας Ξτεσείγεᾶ Ὁ υο οί απᾶ  καἰᾶ, 3ΤεβοἩ- 

καλος ὑμῶν οὐ.τελεῖ ἱτὰὶ δίδραχµα: 36 Λέγει Ναί. Καὶ 
ευ Ίγοιτ ἄοεβ Πρ πού ρα” ἴπο «ἀἰάταςηπιιας 2 Ἠο ΒΑΨ5, 1εβΒ. Απά 
4 . -” | ” Ν ορ [ή ΄ 3 ε 2 ” 

ὅτε εἰσῆλθεν! εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, 
ὪπΠθη το οεποτοᾶ Πίο Τἴπθ ΊἨομςδε "απιϊοιραῦθᾶ βμίτα α171εξυβ, 

/ ’ ο] / ε ο ρω ω » κ / 

λέγων, Τί σοι.δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων 
εαγίπσ, ΓΠαῦ ὑΠ]πκεςίίποι, βΙποπῦ πο ἈἘῑπρε οξῖπο θατίῃ ἔτοπι πῖποτα 

λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν.υἱῶν.αὐτῶν, ἢ ἀπὸ 
4ο ἴπεγ τοοεῖνο οπξδίοπι ος ἰχὶραίθϱῦ ἍΊτοπι. 9Πεϊχ ΒΟΏΑΒ, ος ἔτοπα 

μεθ’ ὑμῶν ἔσομαι ΙΤΊτΑ. «8 διὰ τί ΩΤΤΤΑΝΓ. 
ἆ ὀλιγοπιστίαν 00] {10 1ΤΊΙΑ. ϱ Μετάβα 

Ε Ἀνστρεφομένων Ἠετε αδίάϊηρ ἰορθίπες 1Τ1τ. 
Ι Κἀφαρναοὺμ ΙΠΤΙΑΝ, Κεἶπαν ΗΤΤΑ. ι ἃ 

5 κακῶς ἔχει 15 11 τς. 
6 λέγει Ὠθ 81Ψ85 ΤΤΤΤΑ. 

-- Τά τ. 

Ὦ εἰσελθόντα ΘΙΙΤΕΤΙΏΡ 1 ; ἐλθόντα ὨβνΙΗΡ 6ΟΠ1θ ΤΑ. 



ΧΥΙΙ, ΧΥΙΠΙ. ΜΑΤΤΗ ΕΠ. 
τῶν ἀλλοτρίων; 98 "Λέγει αὐτῷ" οὁ Πέτρος! ᾿Απὸ τῶν ἆλ- 
3 ΒΙΓΒΏΡΕΥΒ 2 378 31ο “Πῖτα αΡῬείΐοτ, Ἔτοπι ἴπο βίτ8η- 

λοτρίων. "Εφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 5’ Αραγεῖ ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ 
1τεθ. τηθ 6ους, Ξβα1ά το ΄Ὠΐτα 1Ίθβις, Τπεπ {πάεθά 8196 

« / . 9 / Ν 2 

υἱοί. 27 ἵνα.δὲ μὴ.Ἰσκανδαλίσωμενὶ αὐτούς, πορευθεὶς εἰς 
ΒΟἨΠ5. Ῥαΐ ἐπαῦ πΠθ ΠΙΒΥ ποῦ οὔεπᾶ τΏθπι, Ἠατίπρ βοπο ο 

ττὴνϊ θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον, καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον 
{19 5βεα, οββῦ 8 Ἠοοςς, ἈΑπᾶ ᾖΤμπο Ἅδοοπιῖηρ “αρ “βτβι 

ἰχθὺν ἄρον' καὶ ἀνοίξας τὸ.στόμα-αὐτοῦ εὑρήσεις στα- 
Ώ5]1 ἴ8κο, Απᾶ Ἠατνίηρ ορεπθᾶ 118 πιοα{Ἡ. ἴλοι μ8]0 Επά ς εἴα- 

τῆρα' ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 
δ6γ: υλαῦ ἈὨατνίπρ ζβχκεπ.μἰγο-ἴο [ποπ Το: 11θ επᾶ (προ, 

) 3 / . 5 Ι ᾖλθ ε θ 4 υ] “( » 
18 Ἐν ἐκείνῃ τῷ Σὥρᾳϊ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦι 

Τη νηαῦ Ἡουσς Ο3ΊΠΘ πο ἀῑβοῖρ]θβ το ἆθδας, 

λέγοντες, Τίς ἄρα είζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐ- 
βαγίπρ, πο ἴπεπ [2116] ὀρτεκίύετ (8 1η ἴπο ἸΚἱπράοπι οξίπο Ἰθα- 

ρανῶν! 39 Καὶ προσκαλεσάµενος ἵὁ Ἰησοῦς! παιδίον, ἔστησεν 
τεης Απά "Πατίηρ "οβ]]θᾶ “το [Πα] 116815 α Η10]9 οπ1]ᾶ, ο 5εῦ 

αὐτὸ ἐν μέσφ.αὐτῶν, ὃ καὶ εἶπεν, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ 
1 ἵπ ' πεί τοὶἰᾶςε, Ἀπά µβαϊᾶ, γετ]σ 1 68βΥ ἴοπτοι, Ὅτιοθββ 

στραφῆτε καὶ γἐνησθεὡὼςτὰ παιδία. οὐ.μὴ εἰσέλβητε εἰς 
γθ ατοοοητετύθᾶ απᾶ Ῥεοοπ1θ 48 πο Π{ί]θ οΏΙ]1άταπ, 1Ώ πο πήδο 5Πα]1γοεπύεγ 1πίο 

τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 4 ὅστις οὖν Ἱταπεινώσῃὶ 
τηθ Ἐἰπρᾶοπτι. οΕ1ΙΒΠθ ἨθατεΠβΒ, ΊΓΠοΟβοθΘτΘΣ ᾖπεχθίοτο πὶ]] παπαρ]ο 

ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον.τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ 'βασι- 
ΏΙπηβε]Ε 8 νπῖς Η1019θ οΏ114, ηθ 1  ᾖΤπο ρτεαύες Ἱπ ἰπο ᾖ«Κκἰπρ- 

λείᾳ τῶν οὐρανῶν. ὅ καὶ ὃς πἐὰνϊ δέξηται Ἀπαιδίον τοιοῦτον 
ἄοπι ο ἴΠθ ἨθατεΏης 1 ΑηΏᾷ ὙΠοθγος π]]] τασθῖτο 310019 ομ1]ᾶ 3βαςὮ 
εν ο 2 λ ν” ο / / 1. λ 2 ν εν 2 δαλί ἓν' ἐπὶ τῷ .ὀνόματί.-µου, ἐμὲ δέχεται" ϐ ὃς ὃ ἂν σκανδαλίσῃ 
1099 1η ΤΗΥ ΏςΤΩΘ, της Ἰχθοθίνεβ. ἘΒπῦ πποθτες βΠΒ]1 ρ81159 "ο Το επᾷ 

ἕνα τῶν. μικρῶν.τούτων τῶν πιστευόντων. εἰς ἐμέ, συμφέρει 
10Ώ6 398 20π9βθ “ἨΠθί]θ 5οπ86 ἩὙἨΠΠο Ῥε]1ετθ ἵπ πε, {6 18 Ῥτοβίαβ]θ 

αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς σέπὶῖ τὺν 
1ος Ἠΐπι Ὅπαῦ Ααλοτα]ᾶ ρε Ώαπρ “Α Σπα]]θίοπθ δατηθᾶ 7ργ 8απ 3458 11ροῦ 

τράχηλον-αὐτοῦ, καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσ- 
"Ἠὰν 3πεοξ, θηά Ὦο Ῥο βαπ]ς ἵπ 'ηθ ἀερίαῃ οἳ ἴπο 868. 

) Δ ” / 7 8 ” / 2, / σης. 7 Οὖὐαὶ τῷ κὀόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων’ ἄνάγκη-γάρ 
ου ἴο1ἱΠθ ποτά Ῥεοβαςο οἳ ἴμο οὔεησεΒ | Ἐογ ΏΘΟΕΒΒΑΣΥ 

Ζεστινὶ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷφ.ἀνθρώπφ.Ἀἐκείνῳϊ 
1618 31ο “οοπιθ1:Ἡθ Ἅ3Σο8εποςΒ, ψοῦ νο 9ο τπαῦ πιωπ 

δί οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 8 Εἰ δὲ ἡ χείρ-σου ἢ ὁ.πούς-σου 
7 π]οπι {πο ο/εποῬ ΟΟΠ16ΕΒ ! Άπα 1 - ὉΠσ Παπᾶ ος ΤΗΥ {οοῦ 

/ ” 1 ” 

σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον δαὐτὰ! καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ’ καλόν 
ο81156 "5ο 2ο επᾶ 1ΐπ68, οαῦ οῦ ἴπεπι απά οα5δί Γἴπεπι] έτοπα ἴπθεῬθ; ροοᾶ 

σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν «χωλὸν ἢ κυλλόν,ι ἢ 
Φος ἔπεο 1 {5 το επύεστ ΊΙπῖο 1ο Ίππο ος πια]πιεᾶ, [ΤΑ1ΙΠ6Γ]{Ώατ 

δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 
Ίπο  Ἠαβπάᾶβ ος ὕπο 1 Ἠπτίηπσ ᾖ1οῦοθοαβῦ Ἰπῖοἴῃπθ Άτθ ἴπθ οἴετηκ]. 

9 καὶ εἰ ὁ.ὀφθαλμός.σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε 
Απά ἵε εμίπο ετο οαβο”ΐο 3οᾶεπᾶ 11166, ριαοκοαῦ 1ξ ΑΠά οα5ῦ 

ἀπὸ σοῦ' καλόν σοι ἐστὶν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν 
ΠΠ] ἔτοπα ᾖμθῬθ; μροοᾶᾷ ᾖ{οτΐ1θῬο 1ξ {8 οπθ-εγεᾶ 1πίο 114 

Ἡ εἰπόντος δέ απᾶά Ἠανίηρ θαἱᾷ Ἱπττ. 9 ---- ὁ Πέτρος ΤΤΤτΑ. 
δαλίζωµεν π, Σ--- την (τεαᾶ [πε ]) υτττΑ τν. »ημέρα ἆαγ1.. 
” ταπεινώσει ΠΤΤΓΑΥΥ. ἂν ΗΤς. χ ἓν παιδύων τοιοῦτον (---ν τ) ΕΤΊΤΑ. 
ειῖοΑ. 3--εστιν (γεαᾷ [Πΐ 18]) ωπτΑ. Ἅ--- ἐκείνῳ (γεαᾷ ἴο Όλο τπατ) 11τν. 
1ἱ (απὰ οαβί [10]) τΤΊτΑ. 

Β 
"κλλὸν ἢ χωλόάν 11 

«ἀπ. ἴηοθ 

Ρ Δρα γε Ἱτά. 

49 
{ος βαἶίὮ ππ{ο Ἠϊπα, Ο8 
ΒΙΓΑΠΡΘΙΒ, ᾖθ8α8 ΒΑ 
αη{ο Ὠῖτα, ΤΏθηΏ ατο {Ώθ 
οΠΏ]ϊ]άταη 1χοο. 2/7 Νοῖ- 
πνλτηβδύαπάϊηπρ. 1650 νθ 
βποι]ᾶ οΏσεπᾶ τηΏστα, 
Ρο ἴπλοα {ο ἴλε ρβθΒ, απᾶ 
ο8βῦ Απ Ἠοο]ς, αηΏἆ ἴακθ 
Ἡρ ὕηο ΠβΏ Ίμαῦ ται 
οοπιεῖἩ αρ; απᾶ ἹΥΏεῃ. 
ἴποι Ἠαξύ ορεπεᾶ Ἠί8 
παου{Ἡ, που επα]{ μπα 
9 Ῥϊθσθ ΟΕΤΙΟΏΘΥ: Όπαῦ 
8βκθ, αηᾶ ρίτο υπίο 
ἴπθπα Σο πιθ απᾶ ερ | 

ΧΥΤΙΙ. Αί ἴπο βαπιθ 
9παθ ϱΒΠΙΘ ἴμο ἀῑδοί- 
Ῥϊος απζο ἆὦθεδας, 5αγ- 
Ἰπς, ΠΠποῖβ ἐπορτεαύεςῦ 

Κϊπράοπι οξ 
Ώθβγοεη 2 Απᾶ 2ε81β 
οβδ]]θά α 19ντιο οπ]]ά 
αη{ο Ητη,-απιᾶ βοῦ Ὠϊπα 
Ίπ πο το]ᾶςύ οἳ ἴπθτα, 
ὃ αηᾶ β81ᾶ, Τετ]]ν Τ88Υ 
ππτο τοα, Ἡχκοερυ 9 
Ὦο οοπγοτγἰθεᾶ, απᾶ Ῥθ- 
οοπ1θ 85 0519 οΏ/]άτεπ, 
πε 5Β8]1 ποῦ θηετ 1πῇο 
πο Ἱἱπρᾶοπι οἳ Ίεβ- 
γεη, 4 ἩΓΠοΟβΒΟετεΡ 
ΤΠοθτοθξογθ βΏΒΙ1 Ώαταρ]θ 
Ἠάπηωδθ]ξ ας 115 1Ητντ]θ 
οἙΏ1]ᾶ, Ὅποθ βαΠ19θ 18 
στεαιεεῦ ἵη πο Κίπρ- 
αοτα Οἱ Ἡθαγθῃῆ, ὃ Απά 
ΙΠΟΡο βπα]] τεσεῖνο 
οπθ ΒΙΟἩ Η00]θ ομ1]ά 1π 
ΙΠΥ πβπηθτοροεἰταῦΒτηθ, 
6 Βαῦ π/Ώοδο βπα]] οἳ- 
Σθηᾶ οΏΘ ΟΕ ἴπεςο Π100]8 
0η68 πγΠίοἩ Ὀθ]ῖοτο ἵτπ 
ππθ, 1ν πγετθ Ὀθυίετ Του 
Ἠϊπα ἰπαῦ α π]]5δίοπθ 
ππετο Ὡατρεᾶ αροιῦ Ἠ15 
ὨΘΟΕ., απᾶ τλαί Ὦς πΥθτθ 
ἀτονποεᾶ ἵηπ Τη9 ἀερι]ι 
οΕ ύῃοθμβοα. 7 Ίου απο 
νῃΏθ πποτ]ά Ῥεοβιβο οἳ 
οί επσοθβ! Το 16 πιαςῦ 
ηθθᾶς ο γπαῦ ο εποθΒ 
οοπἹθ; Ὀαῦδ ποῬ. Το 
λπαῦ πιαη Ὦγ ποπ 
'Ώθ ο θοποῬ οοπιοίῃ | 
8 ἸΠπετγείοτο 1 ὉὗΠπγσ 
Παπά οτ Ἡγ Μοοῦ ο{- 
ΣΞεπᾶ ΤμεῬ, οαῦ ΊΏετη 
ο, απά ομ5ὲ {λεῖη Έτοπα 
ἴπεο: 15 19 Ῥετίεγ 4ος 
.π9Ῥ {ο επ{ετ 1πῖτο 1149 
Ἠα]{ οἱ τια]παθᾶ, τβῖηες 
ἴπαη Πανίηρ στο παπάᾶβ 
ΟΥΓ ὕπγο {αοῦ {ο Ὀο οας5Ώ 
ἀπίο ετεγ]αβθίπρ Άχα, 
9 Απᾶ 1 ιηῖηπο ετε οἳ- 
Ζεπᾶ πες, Ῥ]αοκς 16 
σαῦ, απᾶ ομςῦ τέ ἔτοια 
ἔπεο: Ἱἵυ 15 Ῥεΐξίευ Το8 
ἶηποῬ {ο επίογ Ιπίο 1148 
πι τἩ 99 676, ΤΑἴΠεΣ 

4 σκαγ- 
ἵ---ὁ ]ησοῦς ΤΤιΑ. 
7 περὶ αὈοιὺ Όττν ὁ 

Ὁ αὐτὸν 



σ0 
Ύωσω Ἠπτίηρ Ίπννο εγοΒ 
ἴο Ὃο οαξὺ Ἰπίο Ἠθ]] 
Άτα. 10 Τακο Ἠθεᾶ λα ῦ 
ψε΄ ἀθερίβθ ποῦ 9Π9 ΟΕ 
ἔποςο Πέ] οπθΒ; 1ος 
1. β4τ ππίο τοι, Τπαῦ 
{η ΏθατοἨ ἰβιοῖγ ϱΏΡε]β 
ο αἱν/αγβ Ῥεπο]ά πε 
Ίασοο οἳ ΤΙ7 Ἐαΐμετ 
ννΏ]οῖι 5 ἵπ Ἡθατεηῦ. 
11 Ἐος 19 Βοπ ο ΠΙΑΏ 
9 οΟΙΠΟ {ο 34Τ6 Ἰλπαῦ 
τυηίοα σσας]οςῦ. 12 Ἡοπ 
τηπ]ς τεῦ 1 ἃ παν 
Ώντο απ ᾿ Παπᾶτεᾶά 
{Ἀθςρ, απᾶ ὅπε οὗ ἔπεπα 
ο ϱοπθ αδίτασ, 4οὔ μα. 
Ἡο ποῦ ]εατο ἴῃΠθ πΙπεῦγ 
πΏᾶ πηἶἷης, απᾶ ροεία 
Ίπίο ἴπο πιοαπία{18, 
απά εεεκοῦΗ {παῦ ἩΙοὮ 
ἴ6σοπο βξίταγὃ 19 Απά 
1 5ο Ὦο παν πο Άπᾶ 165, 
τοτ!ῖ]γ Τ ϱαγ ιπῖίο τοι, 
Ἡο το]οϊοθίπ Πποτθ οἳ 
εμας 6ΛθεΏ, ἴπὰτ οἳ ῦμθ 
ηἰποϊςσ απᾶ πίπθ πΠΙοΠ 
φοωῦ ποῦ Α8βἴΤ8γ. 
14 Ένεπ ϱο 1ῦ 18 ποῦ 
{πο σνι]] οἳ τοις Έα- 
ἴπετ ν;π]οἩ 15 {π Ἠθα- 
ψεη, ἴλαῦ οπθ οξ ἴμεςθ 
Πτι οπε αποαπ]ά 
ΡεΓῖςηῃ. 

15 Μοτθοτες 1 {μσ 
ὑτοίπες εἨΏα]] ἵτεεραςδα 
βραϊηθῦ ἴηεθ, Ρο απᾶά 
ιο] Ἠϊπτα Ἠῖς ζαα]Τίὸ Ὀε- 
ὕπεεια περ απᾶά ἨὨϊτα 
Β1οπθ: 1ξ Πο βπ811 πεας 
ἴπος, ὕπόα Ἠβξῦ σαϊπιθᾶ 
εασ Ὀτούμες. 16 Βυ0 146 
Πο π]] ποῦ Ἠθατ «ερ, 
ἐλεπ ἴα]κο υπ πεεοπθ 
ΟΥ Όντο ποτῬ, Ὅπαῦ 1τ 
ἴπο ταοαῦΏ οἳ πο οτ 
ἔπτεο πΠῦτιθβςθβ ΕΤΕΣΥ 
πτοτᾶᾷ τιαΥ ο ο5δῖαῦ- 
ἸδΏθᾶ, 17 Απάᾶ 1 Ὦθ 
επα]] περ]θοῦ ο Ἠεας 
{πεπα, ἴθ]ὶ ἴέ απίο ἴπθ 
επατοᾶ: Όα} 1 Ώεπερ- 
1θοῦ ζοΏεατ πο οἩάποἩ, 
1οῦ Ώϊπι ο απῖο 'ΌπθῬ 
Ά5απ Ἠθραΐπεπ πιαπ απᾶ 
Αα Ῥαρμσααπ, 18.:ΥετΙΙγ 
1 εαγ υπίοτοα, ἨΓηαῖ- 
βοετοσ ΥορΏβ]1 Ῥϊπά οἹ 
θατῦῃ ΒΠα]] Ὃο Ῥοιπά 
ἵῃ Ἠθεατειπ: απᾶ σπαῦ- 
βοθτε; Τθ 5Πα]1 Ίοοσᾳ 
οἩ θαγζπβης1] Ὀθ ]1οο5θά 
ἴη Ἠεατεῃπ. 19 Αραΐτ Τ 
ΡΑΥ υπίο τοι, ΤΠαῦ 1 
ἔπο οξ τοι βΏ811 αρτεθ 
οπ. θατζπ 38 [οπολβῖτπς 
ΑΠΥ {πίπρ ἴπαῦ Ίπεγ 
εΏα]] αξ]ς, 1ν επα]] Το 
ἀ49οπθ ἔοτ Έπετα οἳ ΤΑΥ 
Εαΐποτ πΠη]ον 15 1π 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΥΠΙΙ. 

εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν 
{ο επῖετ, [ταῦπετ] ἔΏαπι ντο εΥε5 Πανίπσ Ὥᾖἴατο ερ5ῦ 1πίο 1ἴπθ 

γέενναν τοῦ πυρός. 10 Ὁρᾶτε μὴ.καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν 
ἄεπεηππα οξ 1ο Άτα. οθ 79 ᾶερρίςο ποῦ οηθ 

μικρῶν.τούτων λέγω.γὰρ ὑμῖν, ὅτι οἱ .ἄγγελοι αὐτῶν. ἂὲν 
οξ ἴπεςο Ἠ901]9 οπες, {ος βαΥ ἵοπτοι, ἐπαῦ ὑλεῖτ απρο]β8 Ίπ Πο] 

οὐρανοῖς! διὰ.παντὸς βλέπουσι} 7ὸ πρόσωπον τοῦ.πατρός.µου 
Ώεαγεης σοοπύἹπια]]γ Ῥεβο]ᾶ 1πΘ χ909 οἳ ΤΟΥ Εαίποχ 

τοῦ ἐν  αοὐρανοῖςο 11 «ήλθεν-Πὰρ ὁ υἱὸξ τοῦ ἀνθρώπου 
ὙγΠο [15] ἵπ [πε] Ἠεατεπβ, ος ἵβσοταθ {ποθ Ῥοπ οξτιαπ 

σῶσαι τὸ «ἀπολωλός.ὶ 19 Τί ομῖν.δοκεῖ; ἐὰν γένηταί 
{ο 6ατο ἴλαῦ νγπ]οἩ ας Ῥοεπ 1οβῦ, πας {πίπχκ τε 1 ἴποτε «Πποα]ᾷ Ὦ8 

τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα, καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, 
νο ΑΠ ΙΩΒΤ. 8 Ὡαπᾶτεᾶ  5Ἡεερ,- ΕηΏᾶ Το 5οπεο ββίταγ οηπθϱοξ {ἴπετη, 

οὐχὶ ῄ[ἀφεὶοὶ τὰ ξἐννενηκονταεννέα! ἐπὶ τὰ ὄρη 
[ορ Ἡε] τοῦ, Ἠανίπς 165 {πθ . π]πεῦγ-π{ηθ οπ; ἴπο Ππιοππίαἰπβ, 

 πορευθεὶς ζητε τὸ πλανώμενον; 15 καὶ ἐὰν γένηται 
Ἑανίηςβ 6οπθ ε5εεκ ἰπαῦ πἨ]ΙοὮ {5 6οπο αδίταγ 2 Απᾶ ᾖξ ᾖἹ εποα]ά οθ 

εὑρεῖν αὐτό, ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον 
ἐπαῦ ο ἀπᾶ 15, τοτῖ]γ 1 βαγ ἴοσοι, ἐπαῦ Ἠετε]οίοες οτε ᾖ1δ ΙΩΟΤΘ 

ἢ ἐπὶ τοῖς ξἐννενηκονταεννέα! τοῖς μὴ.πεπλανημένοις. 14 οὔ- 
ἔπαπ οτεσ ἴπα πΙηΘἔγ- πῖτιθ σγΏ]οἩῃ Ἠατο ποίροπο αξίτατ. 5ο 

τὼς οὐκ ἔστι θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς Ἰὑμῶν! τοῦ 
19 1ᾳποῦ [πό] τν] Ῥεέοςσθ "Ἐαΐμετ «Ίγοας πλο [8] 

ἐν οὐρανοῖς, ἵνα ἀπόληταί Χεῖςὶ τῶν.μικρῶν.τούτων. 
Ίπ πε] Ἠδατεπβ, τπαῦ εποα]ᾶ ρεσίεἩ οπθ οξ ἴμεξδε Ηἡέ]ε 9Π68. 

16 ᾿Εὰν δὲ ἁμαρτήσῃ είς σὲὶ ὁ.ἀδελφός.σου, ὕπαγε Ἠικαὶϊ 
Ῥα0 1 δείη “αβαϊΏςῦ "ἴμεο {Την “ρτοίμες, Ρο απᾶ 

ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, 
χερονθ Ἠΐπ ἍᾖῬεύπθεπ πει απᾶ Είπα 91οΏθ. 18 ΄ ἴμεῬ ΠοπΠ]11θας, 

«ἐκέρδησας τὸν. ἀδελφόν.σου» 16 ἐὰν.δὲ μὴ.ἀκούσῃ, παράλαβε 
ἴποι Παδῦραϊπεᾶ  {πγ Ῥτοίπες. Ῥαῦ Ὁξ Ἶε νγῖ]] ποῦ εατ, ἴα]κα 
Ὦ π Ι ὐ ε/ ἃ 9) ο 56 ης , ως ν ο 
μετὰ σοῦϊ ἔτι ἕνα ἢ δύο», ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων 
νηζἩ {π6θ Ῥοβίάθς οπθ ος πο, ἴπαῦ αροπ[{πθ] τοι οἳ ἴπο πΙπεββθ 

ἢ τριῶν σταθῷ πᾶν ῥῆμα. 17 ἐὰν.δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, 
οἱ οἱ ἴἨτθῬ ΤΙΑΥ 5ὐαωπᾶ εΥετγ ποτᾶ, "Βαῦ 1 Τε Μα1ἱ {ο Ἡείαοη ὑρ ἍᾖΊπεπα, 

Ῥεἰπὲ' τῇ ἐκκλήσίᾳ' ἐὰν.δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, 
161] [11] 1ο 6θ ββεεπιΏ]γ. Απᾶ1ξ Αἶσο {Ἠθ ἄξεετιῬΙγ ο {411 ζο Πβύο ἐο, 

ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. 18 ᾽Αμὴν λέγω 
16ῦ Ἠϊπα Ῥθ{οἴἩ6ρθ 8.  1πθ Ἠθβίπεη απᾶ Ίἴπο ἑαχκπαῦμοΓοτ. γεν] ἸΤκαγ 

ὑμῖν, ὅσα. ὲἀνὶ δῄσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεµένα ἓν Στῷὶ 
{ο γοτα, ἨΠαΐβοετες ο επα]] Ῥιπᾶ οι {πο εατῦἩ, ϱἨα]1Ώθ Ῥουπᾶ ᾖπ {πο 

οὐρανῷ' καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα 
Ἡθαβνθοη: απᾶ πηβύβοεγετ΄ Το βΏαβ]] Ίοο5θ οηπ πε εατίῃ, εα]]ῶο ἹΙοος5θᾶ 

ἐν τῷ! οὐρανφ. 19 "Πάλιν! λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν δύο' ἵὑμῶν 
ἵπ ᾖΊἴπο Ώεατεῃ. ἈΑραΐπ 154γ οσοι, πα 1 πο οἴἔγοα 

συμφωγήσωσιν! ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν 
ΤΠΙΒΥ 8Ε198 οἳ ᾖἴμπο θατΏῃ οοποετηῖῃπΡ ΑΠΥ πιαῦίος ὙπΠβίετοτ 

αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ-πατρός.µου τοῦ 
Τπεσ Πια]] αεῖς, 1ὐ 5Ώα]1] Ὦο ἆοπθ Το ἴπεται Ἅἆτοπι ΤΑΥ Ελίμος πγἆο [15] 

ἆ ἐν τῷ οὐρανῳ Ἰπ {Πε Ώθατεν [τ]α. 
Ἡθ ποῦ 164Υ) τής. 
ά µου ΤΥ 1τ;. 

ζ ---- τῷ Τ[Ττ]Α.. 

συμµφωνήσουσιν ἐξ ὑμῶν οἱ γοι 5Ἡ. 

9 κ ἓν ΙΤ1γ. 
σοῦ 1; μετὰ σεαυτοῦ ντα 0πγβδε][τ. 

9 --- 26786 11 τττ[α]. 
6 ἐνενήκοντα ἐννέα Ἱιτττ; ἐνενηκονταεννέα Ἱν. 

Ι--- εἰς σὲ ΙΑ]. 
1 9 {- μετὰ σοῦ 1, 

» ἀμὴν νετ]]ν 1; πάλιν ἀμὴν ΤΑ, 
ΑΡτθθ ΤΊΤΑ. 

{ ἀφήσει (γεαἆ νν]]) 
Ὦ .- καὶ αηά 11τ, 

1 --- καὶ ΑΙ ΤΤΤΑ. π.-- μετὰ 
Ρ εἰπὸν Τ. 4 ἂν Ι.ΤΓΑ. 

΄ 3 5 - - 

ν συμφωνήσωσιν ἐξ ἅμῳν 1; 



ΧΥΙΙΙ. ΜΑΤτΤΤτΗΕ Ἡ. 

ἐν οἀρανοῖς. 90 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγµένοι εἰς 
1π (116 Ἡθανεπς, Έοχς πΠετθ ἴθ πο ος ἴητεο ραΐΏετθά {ορείμοχ απῖο 

τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν ἔσῳ αὐτῶν. 
Ἡύ  ΠΑΙΩΘ) {ἰποτθ απ. 1 1η [1η6] πα]ᾶςυ οἱ {πετα. 

2] Τότε προσελθὠν Ναὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν,' Κύριε, ποσάκις 
Τηπεπ ἨΠατίπρ οοπἹ8, 1ο Πίτα Ῥεϊετ β814, 1,οτᾶ, Ἠον οξεὮ 

ε , ) 3 κ 3 ος 3 .ν ῃ ” 5 
ακαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός.-μου καὶ, ἀφήσω αὐτῷ; ἕως 

βΠα]] 391 αβαϊπςῦ ὅπηθ αταγ “Ὀτοί]πες ΒΠΏᾶ 1 4οχρίτο Ἠϊπι τππ] 
« , , Φ ωε - ῃ , ο’ « , 
ἑπτάκις; 39 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὀύ.λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, 
πετεη ὕ]πιεβ ᾖ 3ΦµΥ8 3το Πτι ᾖΆλε5α8, 1 ε.γ ποῦ 1ο{μ96θ απ] ρετοπ ἶπαςθς, 

τἀλλ’”! ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 99 Διὰ τοῦτο ὡὠμοιώθη 
Ῥας υπ] βετοπύγ Τ1πιθβ ΒΘΤΟἨ. Έθοβιςο οἳ {ΠΒ -Ώας ΄Ώθοοπαο 5]1]κο 

βααιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησεν 
11µο Ἀκἰπράοπι 39Ε”.π9 Σῃορανοπς 7ο 8 ΠΙΒΏ Α ΚΙπΡρ, ὙὝὍπο ποπ]ά 

.” ή 3 - ΄ α) -” 7 μι ἱ 7 ” 

συνᾶσαι-λόγον μετὰ τῶν δούλων.αὐτοῦ. 24 ἀρξαμενου.δὲ αὐτοῦ 
ἰβ]εῦ αοοοατηό πμ Πΐς Ῥοπάίπεῃ. Απά "Ἠανίπρ Ἄρεραπ 9 

ή π . θ ὕ ποπ ταν λέ ή συναἰρειν, “προσηνεχθη" Χαὐτῳ εἷς' ὄφειλετης µυρίων 
το τεε]κοἨ, ΤΠθΥθ πας ὈτοαιρΗηῦ Ὦᾖἵο Ἠἶπα 9ΠΘ ἀερίος οἱ ἴεπ ὑποαξβπᾶ 

ια α΄ ὰ ς) -- 2 ”- } 

ταλάντων. 326 μὴ .ἔχοντος.δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦμάι, ἐ- 
{α]επῦς, αῦ “ποῦ “Ῥανίπρ 1πθ ᾖ[πΠοτοψα]) ἴοραγ, βοοπῃ- 

κέλευσεν αὐτὸν ὁ κὐριοςσαὐτοῦἳ πραθῆναι, καὶ τὴν γυναῖκα 
πτιάπᾶοᾶ ΑΏῖτα 1Η18 “]οτᾶ Μο Ῥε ς5ο1ᾶ, απᾶ Ἄννιβο | 
ον 1 δα μι, κα. Α , ε/ α.τ Ἱ 4 ᾽ ἡ 
αυτου και τα τεκγα, και παντα οσα ειχε», . και ἀποδο- 

118 απᾶ ἴἩο οἩί]άχοῦπ, οπὰ ΑΙ 8ΒΠΙΙΟΡ 45 η Ὠμά, απᾶ Ῥαγτπεπῇ ἔο 

θῆναι. 326 πεσώὼν. οὖν ὁ δοῦλοςῦ προσεκύνει αὐτῷ, 
Όο πιπάθ, ἩἨατίτπς Μπ]16π ἄοππ {Πετείοτθ πο Ῥοπάπιαπ ἀῑᾶ Ἡοπιβρθ ᾖἴο Πῖπα, 

/ σ ρ.. Ἱ θύ ” αν ΄ | 4 / ϱ 

λέγω», “Κύριε, μακροθύμησον ἐπ “ἐμοί, καὶ πάντα “σοι 
βαγἰτΏς, 1,οτᾶ, Ἡατοραί]επο πι Ἅττηε, Απά  δα]] Ἅ“ἱο 519Ῥ 

ἀποδώσω.! 97 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου 
1Τ Ανν] 9ραγ. Απά ΠανΙπβ Ῥεεπ πιογοαᾶ ψη{Ἡ οοχηραβείοπ πο Ἰοτᾶ βροπάτααρα 

Εἐκείνου' ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. 
ο 3παῦ τε]οαςθά Ἠΐτη, Ἀπᾶ 3ίπο Ἴοαη 1{0Υρπνθ αηΐπα, 

28 Ἐξελθὼν.δὲ ὁ δοῦλος ξἐκεῖνος' εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων 
Ῥυαΐῦ Πανίτπρ ροπε ουῦ υπαῦ Ῥοπάταβη ΣΞοαπᾶ οπθ 3ξε]]οσυ “Ὀοπάπαεπ 

αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήτας αὐτὸν 
10 3Ἠϊ5, πο ουπεᾶ Ὠΐτα Α Ἡαπάχοά ἀεπαβτῖ, απᾶ Πανίπρ ποῖσθᾶ ἨὨϊπα 
1 Η / 

ἔπνιγεν, λέγων, Απόδος:Άμοι 1ὅ τι! ὀφείλεις. 29 πε- 
Τε Ἡτοῦθ]εᾶ [η 1πα], βαγίτς, Έαν τη τ]λαξ ἔποι οπεβὀ. Ἡανίπρ «ξα]]επ 

|) ” - 

σὠν οὖν ὁ.σύνδουλος αὐτοῦ Κεἰς τοὺς.πόδας αὐτοῦ! παρε- 
Ἰάουγτ “Ἔλεσείέοτο 119 2461]οτ ΞῬοπάπιαπ  αὖ Ὠ]5 Μεεῦ Ὄο- 

κάλει αὐτόν, λέγων, Μακροθύμησον ἐπ᾽ ̓ Ιἐμοίμ καὶ ππάνταὶ 
ςεουιρ]Ώύ Πίτα, ςαγῖτρ, Ἠαγε Ρραΐϊοπςσθ ππιζπ τα, απᾶ 911 

ἀποδώσω σοι. 90 Ὁ.δὲ οὐκ.ἤθελεν, "ἀλλὰϊ ἀπελθών ἔβαλεν 
1] ραΥ {ἴπερ, Ῥπαὸ πο Ἅπποι]ᾶ ποῦ, Ῥαῦ ἍΠανίπρροπθ Ἶςψ σα8ῦ 

αὐτὸν εἰς φυλακήν, ἕωςθοῦι ἀποδφῷ τὸ ὀφειλόμενον. 
Ἠϊτ ἍᾖΙπίο  ΡΙΙΒΟΠΝ, απ] ἍἩε 5Πποα]ά ρασ ἴπαῦ πο πας ου/Ιηρ. 

9] ἰδόντε ἡή2δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦὶ τὰ αγενόμενα" 
"Ἠανίτπρ "εεπ "ραῦ "Ππῖᾳ 3{ε]]ου “Ῥοπάταεαπ υηαῦ ἴΠίπρβα Ἠαπᾶ ὕακεη Ῥ]πος, 

ἐλυπήθησαν σφόδρα! καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ.κυρίῳ.Ταὐτῶν! 
ππεχε ϱτ]εγοᾶ µΡτεβ!ΏΙΣ, απᾶ Πανίπσροηπθ παγταῖθᾶ το ἐπεῖσ 1οτά 

51 
Ἡθβτοαηῃ. 390 Ἐοσ πἩογθ 
Ὅπτο οἵ ἴητοεῬ 8τε ρα!Ἡ- 
οτεᾶ {οροΐπες Ίπ ταγ᾽ 
ΏπΙηθΘ, ἴΏθγθ Απα 1 1η 
{1ο πα]ᾶςῦ οἳ Ίλοτα, 

21 ΤἩεηπ οἈππθ Ῥοΐες 
{ο Πάπα, απᾶ ββ1ᾶ, Τιοτᾶ, 
Ίοσ οξύ εΠα]] ταγ Ῥτο- 
ἴπετ επ αραϊἰπεῦ Ταθ 
ΑΏά 1 ἔοτρῖνο Ἠΐτα 2 αἡ 
βετοετ Ππταες2 22 16318 
βαϊ{Ἁ απῖο Ἠΐτα, Ι βατ 
ποῦ ἀπβο ἔμεε, Όπου] 
Βοτοηπ ἈὈπηπθι: ΌῬαΐ, 
Ότι] βοτοπίγ Ί1πιθΒ 
ΒθτθΏ. 23 Τποτθῖοτε ΙΒ 
πο Κἰπσάοτα οἱ Ἠ68β- 
πεα Πκεπθά΄ ππίο 8 
οεταῖπ ἸΚίπρ, ἹΠΗΙΟἩ 
σγοι]ά ἴαχθ ποοοαπ{ οξ 
Ἠΐ8 5ογγαΏῦβ. 24 Απά 
πγΏεπ Ὦε Ὠβᾶ Ῥεραπ 
ο ΙΘΟΚΟΠ, ὉΌηΠθ 88 
ῬτοαρΏαῦ απο Ἠίΐπι, 
πτΏ]οὮ οπεᾶ Ἠϊπι επ 
ἐποαβατπᾶ {α]επίβ. 25 
Ῥαῦ ΕοταβπααοἩ 88 Ὦθ 
Ἠθᾶ ποῦ ο Ῥάγ, 118 
1οτᾶ οοπιπηβπάεά Ἠϊτα 
Μο Ῥρ ϱροῖᾶ, απᾶά ἩἨ]8 
πγὶᾷᾳ, αΏᾶ οπ11ἄτεπ, αηΏᾶ 
Αα] ὑπαῦ Ὦρϱ Ἠαᾶ, απᾶ 
ραγτηεπῖ ἴο Ὦθ πιπβᾶθ, 
26 ΤηΏο πετναηύ ἴἨΠεΓε- 
ᾷο9το {ε]] ἄοτντι,απᾶννοΥ- 
ΕΠΙρρεᾶ ἨὨϊπι, βασίπᾳ, 
Τ,οτᾶ, Ἠαβνο Ῥαΐὔϊεηςς 
ὉηιίΏ πηθ, θπᾶ 1 πι] 
ρας ἴπσο α1]. 27 Τπεαπ 
ἴπο ]οτᾶ οἳ ἴπαῦ 5ετ- 
παηῦ πας πιογεᾶ πΙυα 
οοπαΡρβξεΙοΠ, απᾶ οοβεά 
Ἠΐτα, απᾶ {οτρατο Ἠΐπα 
πε ἄερι. 28 ῬΒαἱ πθ 
Β8Τ1Θ, ποτταυῦ πεηῦ 
οαῦ, απᾶ Σοαπᾶ οπε ος 
Ὠ]5 {ε]]οπ5ετταπίΒ, 
ν/ΏϊοὮ οπεᾶ Ἠϊπι ΑΠ 
Ἠππᾶγεᾶ ῬεποῬ: απᾶ 
το ]α1ᾷ Ἠαπᾶς οἳ Ἠϊτα, 
απᾶ οοκ ᾖἸϊπι Ὦν Όηθ 
ἐπτοαῦ, ΒΑΥίΠΕ, ΈΤαΥ 
πας {Ππαῦ ἴποα οπεεῦ. 
29 Απᾶ ἨὨϊς Σε]1ού/8εΓ- 
ταηῦ 4911 ἄοππ αὖ Ὠ]α 
496960, απᾶ ΛῬεξοαρΏῦ 
Ἠϊπα, βαγίπΡ, Ἠατθ 
μερος ππΙΏ τας, απᾶ 

ση] ρα ἴπερῬ α]]. 
30 Απᾶ Ἡο ποι]ᾶ ποῦ: 
Όαῦ πεηπῦ απᾶ οαβῦ Ἠῖτα 
1πίο ΤῬτῖβδοηῦ, ῄὉ]] 19 
βΏοα]ᾶ Ῥαγ ἴπε ἄερῦ, 
31 ο πΏεπ Ἠὶς {θ]]1οτγ- 
βοτταπύςβα σπαῦ νγΘᾶ 
ἄοπο, Όπεγ Ἴψετθ τετΥ 
ΒΟΤΙΣ, απἀ οβΊτηθ απά 
τοιᾶ απῖο {Πποῖτ 1ογᾶ α1] 

ἃὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ ΙΤΊτΑ. 7 ἀλλὰ ΙΊτΑ. Ὁ προσήχθη Ψ8Β οοπάοῖεᾶ ΕΗΤτΑ.  εἷς αὐτῷ Τ. 
7 --- αὐτοῦ (τεαᾷ [Π]5] 1ο) τττΑ. Γέ Σ--- αὐτοῦ (γεαᾶ [115] νη{ε) τί Αα]. 
Ὁ -- ἐκεῖνος (/εαἆ ἔλαῖ Ὀοιιάπιπη) τ. ᾱ ---- Κύριε ΙΤΊτΑ. ἆ ἐμέ ΤΓ. 
ΙΤΤΤΑ. ᾱ--- ἐκείνου (/εαᾶ οί ἴλο Ὀοπάπηδη) 1, 
Ε μοι ΙΤΊτΑν. κ εἴ τι 1 αηγ(Π]πσ αΏτττΑΊ. ἆΚ --- εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ ατττι[Α]. 
ΓΑ. ᾗἩ ---- πάντα [τα ν. ᾖᾗἩ ἀλλ κα. 9 -- οὗ ΙΤτιΑ. 
δουλοι 1; οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ ΤττΑ. 

3 ἔχει Ὦε Ἠ88 1ΤτΑ. 
τ.. 5 ἀποδῶσω σοι ([σοὶ ] α) 

Ε --- ἐκεῖνος (Υἐαᾶ τΏο Ὀρπάπια) 1. 
] ἐμέ 

Ρ οὖν ({Πετε[οςθ) αὐτοῦ οἱ σύν- 
4 γινόμενα Ἱπετο ἰα]κ1πρ Ῥ]αοε Τ. χ ἑαυτῶν 11ΤίΑι 



52 
ἔλιοῖ 88 ἀοπο, 30 ΤΗ6Π 
Ἠ1β ]οτᾶ, βξίεχ ἐπαῦ Ὦηθ 
Ἠβᾶ οβ]]εά Ἠϊτα, εαἱᾶ 
πητο Ἠπἶπα, Οἴποι ση]ο]κ- 
θᾶ βοττατ{Ώ, 1 ἔοτρατοε 
ἴηθε αἱ {παῦ ἄεὈί, Ῥε- 
ο81566 ἴποα ἀθβίτεᾶξυ 
1ηθ: οὁδ βΏομ]ᾶεξί ποῦ 
ἴποα Αἱβο Ἠατο Ὠπᾶ 
οοπιρββ5ΙΟΏ ΟΥ Μµγ ε]- 
1οπβογταη!, θΤεΠ ας Ι 
Ναᾶ ορῖσψ οἩ 1πεῬγ 
94 Απά Ὠϊβ ]οτᾶ πας 
υυτοίἩ, απᾶ ἀθ]ϊτεγεᾶ 
Ἠΐτῃ {ο ἴπε ζοσΠΙΘΕΠΖΟΣΒ, 
Ὁ11] Ὦο εΠοιπ]ά ρα αἱ 
ὑμαῦί σας ἆπο πηῖο 
Ἠΐπι, 96 Ρο Ἰκετγςθ 
βΗς1] τισ ἨΠεατοπ]γ 
Ἐαϊπες ἄο 415οΟ πηῖο 
τοι, 1 γθ Ίτοπα ΤοΙς 
ἨΠεατίς ᾖ{οτρῖτθ ποῦ 
ΘΤΕΙΥ οπ9 Πΐ5 Ῥτοῦπες 
ΜΠεῖσ ἴτΘΞΡ8ΒΣ5ΘΒ. 

ΧΙΣ, Απᾶ δν ο9Ἀτηθ 
ἰο Ῥ485, ἰλαῖ πει 
Ίεςυς Ἰαᾶ Απὶςμοᾶ- 
[ἨἩθεο ΒΑΥΊΠβ8, ὮἩε ἄε- 
ρασίϱᾶ ἔτοπι ἄ.]1εο, 
ΒΏᾶ ϱ8Ίη6 Ιπίο {ΤΠ 
ρο8βςδῦς οἳἑ «αᾶρφα ὮῬε- 
γοπᾶ «οτάιβηα; 2 απᾶ 
στεοῦ τοα]{1μαιᾶθς 2ο]- 
Ιοπεᾶ Ὠϊτα; απᾶ Ἆθ 
Ὡθα]θά ἴπεπα .πετε, 

3 Τη9 ἘλατίεεῬς 815ο 
68ΙΠΘ απύῦο Πῖτα, θεπαρί- 
{πρ Ἠϊπι, οπᾶ βαγίης 
πιδο Ἠϊπα, 15 15 Ἱανγέαί 
ΣΟΥ 9, ΏΙ8Ώ Το ρα 8 Ίγαγ 
Ὠϊς τνῖο 3ος ΘΥετΥ 
ος1562 4 Απᾶ Ὦε Απ- 
Ἑππεγεᾶ απᾶ εβὶᾶ ππίο 
ἴπεπι, Ἠατόέ το που 
τοβᾶ, ἴΠΏαῦ ἙἩο τνΏΙοἩ 
Ὠιβᾶε ἐβεπι Αα 1ηθ Ῥε- 
εἰππίηςσ πιαᾶρ ΊἨεπα 
Ώιβ]θ απᾶ ΤεΙΩΒ16, ὅ απᾶ 
βαἱᾶ, Ἐοτ Ὁπῖβ οβΊ159 
ΕΗΘΙ Αα ΏιΒΏ Ίερνο 14- 
ΤΠεχ' απᾶ πιοίΏεσ, απά 
βΏς]] οἶεατο {ο ΠΒ π]{ε: 
ΒΏᾶ Πεν παῖτπ επα]] 
Ῥε οπο Βε5Ώ 2 6 Ἠπετε- 
ἔοτθ ἴπεγ ἆτθ το ΤΙΟΤΘ 
ὑναίπ, Ὀπό οπθ Έεςη. 
Γης ἴπετείοτθ  4οᾶᾷ 
Πα] ]οϊπεᾶ {ορεΐπετς, 
1εῦ ποῦ τιαη ραῦ α5ππ- 
ᾱ4εσ. 7 ΤΠπεγ 5αγ απίο 
Ἠΐπα, ΊΓΏψ ἀἱᾶ Μοςθς 
ΤπεὮ οοπππιαπᾶ 6ο ρῖτο 
8 ντι ήηρ οἳ ἄϊντοτος- 
ΣηΘΏ{Ε, απᾶ Το Ῥαΐ Ἠοεγ 
ΒΊΥΑΥ 2 8 Ἠε ςδβ1ζῃ ππίο 
Ώπεπα, Μο08ε5 ῬεσβΆβθ οξ 
πο Ὠβτάπεβε οἳ τοισ 
Ἠρατία κος γοι Το 
βαν ΒΥΤΑΥ ΤοιΒ νγῖτεξ: 
αῦ Ίτοτι ἴηΏθ Ὀερίῃπ- 

πίηπς 1 88 ποῦ ϱο, 

. κἀγώ ΗΤΤΑ. 
α -- τὰ παραπτώματα αὐτῶν ΕΙΤΊτΑ. 
Ρ--- ἀνθρώπῳ (γεαά Ὀμθ 8 υν/{8) 1ΤΑ. 
19ΊτΑ. { κολληθήσεται Ι.ΤΤΓΑΥΓ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΧΤΙΠ, Χισπ. 

πάντα τὰ Ὑγενόµενα. 99 Τότε προσκαλεσάµενος αὐτὸν ὁ 
α]ἱ  τἵπαί Παὰ ἱακοη Ρ]α08, Τπει ὁὃπανίπρ “οβ]]θᾶ 5ἱο [Τηΐπα] ΣΗΐτα 

κύριος.αὐτοῦ λέγει αὐτῷ; .Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν 
ο 19 "]οτᾶ ΒΑΥ5 1ο Ἠῖπι, "Βοπάπιαπ Σνηοχκεᾶ, 811 34ετς 

5] / κ) ” ά 1 Δ / / ) »” . 

εκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκἀλεσάς µε 99 οὐκέδε καὶ 
α{ηαῦ 1 ἔοχρατο ἴπορ, βἶπορ ἴποι ῬεβουρΏζεείχαης;  «ἀῑᾶ ἴῦδ ποῦ Ῥεμοτο 19199 

σὲ ἐλεῆσαι τὸν.σύνδουλόν.σου, ὡς "καὶ ἐγώῖὶ σε ἠλέησα: 
1{Ἠ9ρ {ο Ώατε ΡἱΕἱθ6ᾶ {8πγ Με]]οτ Ῥοπάτωβη, 856 αἷρο 1 ᾖἴπεε Ἠφᾶ ρίθΙεά 2 

94 καὶ ὀργισθεὶς ὁ.κύριος.αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανι- 
Απᾶ Ῥεϊηρ ΑΏΡΤΥ Ἠ15 ]οτά ἀε]γετεᾶ πρ ἈἨϊπι Ἅᾖ1ἴοίπο ᾖύΤοσπει- 

σταῖς, ἕως. οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον Ταὐτῷ ἢ 96 Οὕτως 
ΜΟΥ, τη] ἩΠερεποια]άραγ αἱ] ἐπ Ἅταςβ οπίηπς το Εϊπῃ, Τηαβ 

καὶ ὁ.πατήρ-µου ὁ Τἐπουράνιοςϊ ποιῆσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε 
81ο ἩΙγ Εαΐπετ Ἅ1πθ Ώεατεπ]γ νΠ]] ἄσο ἴοσοα ππ]οθ γο 2οτρίτθ 

ἕκαστος τῷ. ἀδελφφ-αὐτοῦ ἀπὸ τῶν.καρδιῶν.ὑμῶν Χτὰ παρα- 
εβοῖ Ἠ]8 Ῥτοῦπος ἔτρτα ουσ Πεβτίβ 3οΐ- 

πτώματα "αὐτῶν.ὶ 
29ΠΟΘΒ α{μεῖτ. 

19 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἔτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους 
Απᾶ 16 οἈπιε {ο Ρ888 Ὑλει "Ἠαᾶ "Ἀπθμθᾶ ΄Ίὔθθας Σγγοτᾶς 

τούτους, μετῆρεν!' ἀπὸ Στῆς! Γαλιλαίας, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια 
«Τῃε5ο, Ἡο π](πᾶτενγ ἔτοτα . ἀαμ]θε,  πηᾶ οἈπιθ ᾖἵο (πε Ῥοχάθτα 

τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 39 καὶ ἠκολούθησᾶν αὐτῷ 
οξ ζπάρβα Ῥεγοπᾶ ᾖἵἴπρο «αοτάββ: βπᾶ 5ΕοΙ]οπγεᾶ αμίτα 

[ιά / αρ) / . 4 } ” ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 
Ἀοτογγᾶς ΊριθΏῖ, απᾶ 9 Ἠθ8]θά «Ώθτα ᾖ{πετθ, 

ὁ Καὶ προσῆλθον αὐτῷ' οὶ' Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτόν, 
Απά βρ8τηθ 490 δἨῖτη 11196 “ΕΠαΤΙΞΕΘΒ πεταρθῖτπς Πίτα, 

καὶ λέγοντες αὐτῷ, Βίἔξεστιν Ῥάνθρώπῳ" ἀπολῦσαι τὴν 
βπᾶ ΒΑΥΙΠΡ το Ὠΐτα, 18 ϊξ ]αν/ξα] 30ΟΥ Α ΤΙΒΏ {ο ρυῦ ΑΘΥ 

γυναῖκα. αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; 4 Ὁ.δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
Ἠ]56 νο - εχον οπου οβτεθῦ Ῥαΐ Ἡθ απαπετῖης ϱεἰᾶ 

σ ἓ) ” η η] 7 [ή ε/ ς ἁ ΄ Ιῃ 7 ᾿ . 

αὐτοῖς,' Οὐκ. ἀνέγνωτε ὅτι ὁ Ἀποιῆσας ἀπ ἀρ- 
ῦο {πεπι, Ἠατε γε ποῦ τεβᾶ {Πβῖ Ἠθππο πᾶθ ᾖ{[ίμθπι]έτοπι [πε] Ὀερίτ- 

χῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς, ὅ καὶ εἶπεν, «“Ἐνεκενὶ 
ΠΙΠξ ἍΤΠβΙθ ΑΠᾶ ΣΕΠ] ατηβᾶθ΄ ο πεπε, θπά Ββαἰᾶ, Οπ βοοοαπί οἑ 

τούτου καγαλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ 
ΜΗ18 βεηα]] “Ἵεατο 1 Ύηπατ ΣΩΐπετ απᾶ Σ4ΟἱἨΘ6Υ απᾶ 

Επροσκολληθήσεται! τῇ-γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ΄ δύο εἰς 
βΗΏ8]11 Ῥε 1οἶπεά {ο Ἠίβ νν116, Ἑπά 5ΕΠς]]1 Μο 11Ἠρθ "πο 9ΐος 

σάρκα µίαν: ϐ6 ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο, ἀλλὰ σὰρξ µία" ὃ 
Ἰβεςᾳῃ Ἅδοπεῦ Ρο ἑΠΑί πο]οηΏβεσ ΑΓθ ἴἨΠθ6Υ πο, Ότο "Βεεμ ᾿οπθ. ἨΠπιβε 

οὖν ὁ θεὺς συνέζευξεν,. ἄνθρωπος μὴ. ωριζέτω. 7 Λέγουσιν 
ἴπετθέοτθ ἄοᾶ απίθεᾶ Μοβεῖμες, Σπιβη 1εἱ “ποῦ βεραταἴθ. Τ1εγ 88Υ 

αὐτῷ, Τί οὖν ΣΜωσῆςὶ ἐνετείατο δοῦναι βιβλίον ἀἄπο- 
{ο Ὠἶτα, ἨΠπσ ἴπεπ 3λΜοςθξ α41ᾷ οοπατηθπά {ο ϱίτο 5 ΡΙ]1 οἱ ἀϊ- 

στασίου, καὶ ἀπολῦσαι Βαὐτήν:' 8 Λέγει αὐτοῖς, Ὅτι ΕΜωσῆςὴ 
τοτοξε, Απᾶ ἑοραῦ ανα Ἠος2 Ἡο βαγΕ ἴο ῖμεπι, ΜοβεΒ 

πρὸς τὴν.σκληροκαρδίαν.ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι 
19 γίευγ οἳ ουσ Πατᾶ.ΠεατυεᾶπρΒΒ β]1]ουτεά γοα Ἁἵἴοραῖ ΒΝΑΥ 

τὰς.γυναῖκας .ὑῥῶν' ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ οὐ.γέγονεν οὕτως. 
ψοισ γ/ίνεβ; Στοπα [6 :] Ὀεορίππίπρ Ἡοποτες 16 πββ πο ἍᾖΤΠπβ. 

ἓ--- οὗ 1. -- αὐτῷ ΤΑ. Ὁ οὐράνιος Ππττ; [ἐπ]ουράνιος Α. 
Σ -- τῆς Ε. Σ--- οἱ ΏΤτΑ. .--- αὐτῷ ΙΤΤΙΑ. 

ε--- αὐτοῖς Ι/ΤΤΤΑ. ἆ κτίσας οτθβἰθἁ τν. 
Ε Μωὺσῆς ΙΤΤΤΑΙΥ. Ἂᾖἃ --- αὐτήν Η1Ττ. 

| 
| 
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ο Ἕνεκα 



αικ. ΜΑΤΤΗΕ ΤΠ. 

4 - 4 εἳ Ἀ Γ ’ .. . 

ϱ λέγω.δὲ ὑμῖν, ἰότιι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν-γυναϊκα. αὐτοῦ 
Απά 1 5αγ ἴοσοι, ἴπαδ Ὑποετεγ 5ηα]] ραῦ ΑΣ Π158 τγὶζθ 

κε! μὴ ἐπὶ πορνείᾳ,ὶ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχαται" πκαὶ 
πποΐλἩοσ, οοπιπα {8 αἀπι]έοτγ/; απᾶ 

10 Λέγουσιν 
.ραγ 

1 ποῦ Ίος ἀοτπίσαθίοΏ, απᾶ 5Ώα11 παατΥγ 

ὁ ἀπολελυμένην γαμῆσας μοιχᾶται:! 
μο πτλο 3ος [επαῦ 15] ραϊ ὄαπνΑγ "πιωσχ165 οοπιπα1ζ8 πάα]{6σγ. 3 

” ε Δ - ’ π ; -”. , 

αὐτῷ οἱ μαθηταὶ "αὐτοῦ,' Ἐἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώ- 
5ο "Ἠΐπα 115 Ξᾳ4ἱ5οῖρ]ες, Τὲ μας ἵς ᾖἴπο ο,δο οΕἶπο ΤΠ 

-” ’ -” « µ 

που μετὰ τῆς γυναικὀς, οὐ. συμφέρει γαμῆσαι. 11 0.δὲ εἶπεν 

πυιτ ἴπο σν1{ς, 15 15 ποῦ ρτοβίαὈ]θ Το ΠΙΛΣΣΥ. Ῥαῦ Ἡο 5δαϊᾶ 

ὃ ν ” / » Δ ὰ ’ ο; ” Π] ἀλλ 

αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωρουσιν τὸν-λόὀγο”- τουτον, ᾱ 

ιο ίπεπι, Δοῦ 811 χοοθῖτο {Ωἱ5 νγοτᾶ, Ῥαῦ [,ποβε] 

[ἡ / » Δ κ ιν) ” 4, . 3 λί 

οἷς δέδοται. 132 εἰσὶν.γὰρ εὐνουχοι οιτινες εκ κοιλιας 

Σ{οπ]οπα 1 ηα5 Όθεπ βίτεη; «{οτ {ΠθΓθ 41θ ΘΙΏΊΟΠΒ πο Έτοπι[1Πε] 1νοπαὈ 

Ν ΄ ϱ ΄ -” “ 

ητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καί εἰσιν εὐνοῦχοι οἵτινες 
οἳ [τπαῖχ] ταοῦΊπος  ἍἩἹετθ ὈοΓΗ ἴπας, Ἀπᾶ ἴΠθτθατο ΕΙΠΊΟΗΒ πἹἩο 

9 ” ’ ῃ ῳ - 1] 

εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καί εἰσιν εὐνοῦχοι οἵτινες 
πτετο πιιιάο εαηπςσὮς Ὦτ ΤΊΘΏ, ΑηΠᾶ ΊΠοτθ 4Γθ ΘΕΙΠΊΙΙΟἨΒ πο 

εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
πιαᾶρ οµηασης οἱ ἴπΠεπιδε]τες ΣΟΥ {με 54Κκο οἱ πε Ἱπρᾶοπα οΟΣ πε ἨθβτεβθΒ. 

ὁ δυνάµενος χωρεῖν  µΧχωρείτω. 
Βεππο βαβρίο ͵ ἴο τοσοεϊτε/{1{] 1εῦ Πϊπα χεοεῖτε [15]. 

18 Τότε Σπροσηνέχθηϊ αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας 
Τηεη πγοτο ὨτοισΏί {ο Ἠΐπι Πδέ]ε οἩί]άτεα, ἴπαῦ {[Π15] παπάς 

ἐπιθῇ αὐτοῖς, καὶ προσεύξηται' οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν 
9 παῖσΏῖ 147 οπ ἔποπι, απᾶ τπαὶρΏῦ ρτας; Ῥαΐ πο ἀῑδοιριες τερακθᾶ 

] ος « ο πι . τπ 3” Δ ’ χ 4 

αὐτοῖς' 14 ὁ δὲ Ἰησοὺς εἶπεν], Αφετε τα παιδία, καὶ μὴ 
ἰπεπα. Βπαῦ ᾖεδιις βα1ᾶ, 5αΆετ ᾖἴπο Η5{]εοΠΙ]ἄτεα, απᾶ ᾿ποῦ 

κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός 1μεὶ τῶν.γὰρ.τοιούτων ἐστὶν ἡ 
13ο {ΞοτΏῖᾶ ἴπετα 19 οοπιθ το πηθ/ {ος ΟΕ 51ςἩ 6 ᾖἴπο 

Αασιλεία τῶν οὐρανῶν. 16 Καὶ ἐπιθεὶς "αὐτοῖς τὰς χεῖρασὶ 
ΚΙπσᾶοπα οΕ{ῃΠθ ἨἈθατοΏς, Απάᾶ Ἱατίπρ ]αἱᾶ προπ ἴπεπι {[Πἱ5]Παπᾶβ 

ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. 
μ9 ἀερατίεᾶ ἴπεπορ, 

16 Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν «εἶπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε 
Απᾶ Ὀελο]ᾶ, οπθ Πατίης σοπαε ἔο [Πήπα] βαἱᾶ {ο Πΐπι, 3ἨεαςΏεσ 

"ἀγαθε,' τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα "ἔχωϊ 'ζωὴν αἰώνιον ; 
ιροοᾶ, π]Ἡβῦ ροοᾶ [ἰπῖπσ] 5Ππβ]1 1 4ο ἴλαῖ Ι πιαγ Ἡατο Ἠ1θ εἴετπα] 

« .” ’ 4 

17 Ὁ.δὲ εἶπεν.αὐτῷ, ΧΤί µε λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶ ἀγαθὸς 
Απάᾶ Ἡθ εαῖᾶ {ο Ἠϊπα, ης πιο ορ]]εδί ἴῃοαι ροοᾶ 2 ηοΟ 0Π6 15] ροοᾶ 

η .. 4 ΄ 

εἰ μὴ εἷς, ὁ θεόο.' εἰδὲ θέλει ᾖΦΥεϊσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν! 
οχοερύ οπθ, αοᾶ, Ῥαή 1 ἴποια ἀθεῖίγεεῖς ᾖΤοεπίετ πο 146, 

18 3Λέγει αὐτῷ.! Ποίας; ὃ Ὁ δὲ. Τη- 
Ἡο 5.58 ἴο Ἠϊπα, Πο 2 Απᾶ ὦε- 

οὐ. φονεύσεις" :. οὐ. μοιχεύσεις' 
εις 5α1ᾶ, Τπου ελα]{ πο οοπιπηῇ πιπτᾶρτ; Τποι εἩα]{ ποῦ οοπιπαῖῦ αἀα]έασγ; 

” , / οὐ. κλέψεις" οὐ .ψευδοµαρτυρήσεις' 19 τίµα τὸν πατέρα 
Τποι 5Πα]{ ποῦ Ξἰθα]; Τηοα 5ἨΏα]{ ποῦ Ῥεαχ α]56 πνπθςς; ἩἨοποισ ΞΓαἴποεςτ 

σουϊ καὶ τὴν μητέρα" καὶ ἀγαπήσεις τὸν-πλησίον-σου ὡς 
11η απά πιοῦπετ; απᾶ Τῆοι βΗα1ΐ 1οτθ {ΩΣ παῖρσΏροισ 88 

“Ξήρησορ. τὰς ἔντολάς. 
6ερ πο οσπιπηαπᾶπαεη{ 5, 

σοῦς εἶπεν, Τό, 

δν 

9 Απᾶ Ι 847 υπίοσοα, 
ἩΓποροστοχ 5πα!] ραῦ 
ΑΤΤΑΥ Ὠῖ5 πΐα, «κοερὈ 
ἓὲ ὂε 1οτ εογι]οα βίος 
απᾶ βΏα]] ΤΙΛΙΥΥ αἩ- 
οἴματ, οοπαπαϊζτεῖὮ αᾱ- 
ἀπ]ίατγ: απᾶ πηΏοαο 
τωαγτίαζἩ Ώετ πηΙοὮ 18 
φαί αππασ ἀοῖ]λ οοπιπα15 
πάα]ίετγ. 10 Πϊς ἀϊδ- 
οἴρ]θ» 5αγ απίο Ἠΐπι, ΤΕ 
{Πο οα5ο οἳ {πε 1ΠΑΠ 
βο πμ Λἱ5δ πν]θ, 10 18 
ποῦ Ρροοᾶ Το ΠΙΑΥΤΤ. 
11 Βαΐ Ἡας εαϊᾷ τπτο 
{Ώσπα, Α]] πιει οππποῦ 
χουοῖτο 1ἴπῖς καηγίπς, 
51ο {ΛεΨ ο πῆποπτα 10 
ϊ5 σΊτεπ. 12 Ἐου ἴπετθ 
ΔΥθΘ 8ΟΠΙΘ ἍΘΙΠΠΟΗ5,, 
π/ΏΊοῖὮ Ὑύογθ 80 ὮὈογΠ' 
4τοΊα {ἰΠπεῖ πιοϊπεγ5 
π/οΏιὈ : απᾶ Τλοτε 4ΓθΘ 
ΒΟΠ16 ΘΙΙΠΊΙΟἨΦ, ΠΙΟΗ 
ππθτθ πηβᾶρ ΘΙΠΊΟὮΘΒ 
οἱἑ Πιθη: απᾶ {ποτε Ὦθ 
ΘΙΠΏΙΙΟΗ5, ὙἹΠΙοη Ἠβτθ 
πιβᾶθ {ἴπΠεπασε]τες εἰ- 
πιαςἩΏβ {ος πο ΚΙπςᾶοπα 
οἱ Ἡθατεπ)5 6ακθ, ἩἨθ 
ἴπαῖ 189 αΏ]ο {ο τεςεῖτθ 
ἐὲ, 1εῦ Ἠΐτα τεοεῖτε 16. 

13 Τπεπ πσοτο {πεσθ 
Ῥτουιρπί απίο Ἠϊπα 
1τε]ο οπ1]άτεπ, {λα ί Ἡθ 
αποα]ᾶ Ῥαῦ ἠὶ Ἡρηᾶς 
οπ {ῃθπα, απᾶ ΡΤΑΥ: απᾶ 
{πει ἀἱδοίριες τεὈακεᾶ 
Πετι. 14 Ῥαΐ 5εβας 
βαἱᾶ, ῥαᾖες Ηττ]ο οπ]]- 
ἄται, απᾶ {ΜοτΏῖά {πεπα 
ποῦ, το οὀπ1θ ΠΠἴοΟ ΤΘ: 
4οὲΥ οἳ ΑβιοαἈ ἵ 1πθ 
Κἰπράοτα οἳ Ἡθβτεῃ. 
16 Απᾶ Ἡο ἸΙαιᾶ 18 
Ἠαπάς οἳ 1Ἠεπι, θπᾶ 
ἀερατίεᾶ ἴῃπθπος, 

16 Απᾶ, Ῥεπο]ᾶ, οπθ 
03Π16 Ααπᾶ επαῖά υπίο 
Ἠϊπι, 4οοᾶ Μαθίειν 
πγηαῦ ροὀᾶ 1πίπς Ἱπα]1 
1 ἆο, ἴπαύ 1 πιηΥ Ἐατο 
εἴετηφ] 1ΐερ 17 Απά 
Ἡε βαἱᾶ ππίο Ἠῖπα, σ΄ 
σα]]ο5ί ἔΏοι το σοοᾶ 2 
ἐλογε ἴξ ποπθ ροοᾶ Όαῦ 
οπο, ἵλαί ἴδ, αοᾶ : Ὀαῦ 
1 ἴποι συ] επ{ογ 1πίο 
1ο, ἆἛθερ ἴπο οοπι- 
τωςπάταυπῖ,. 13 ὨἩἨο 
Φα τἃ απίο Ὠῖπα, ἨΓΗΙο 2 
Πεεας 5α1ᾶ, Τποι επα]ῦ 
4ο πο πιατᾶοτ, Τποια 
εἩβ]{ ποῦ οοπιπηϊῦ α- 
ἀα]ίστγ, Τποι πα] ποῦ 
βἴεα], ΤῆΏοι 5Πα]ί ποῦ 
Ὄθας 1856 τυν/ύηοςς, 
19 Ἡοποιασ {Πγ {4ἴπες 
απᾶ {] πιοίΒος: απᾶ, 
Ἔποπ εΏα]ῦ Ίοτο ἴἩπγ 
ηρθῖρπροισς 38 ἴΠγβε]Ε, 

--- Κ-- εἰ αμτΊτΑτν. 
ΠΙΟΠΙΟἨ 1. πι... καὶ ὃ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται τ[τ']. 
ἀςοίρ]οβ) τ[α]. ο [τοῦτον]χ. } προσηνέχθησαν ΠΤπιΑ. 
5 τὰς χεῖρας αὐτοῖς ΙΤΊτΑ. ἵ αὐτῷ εἶπεν 1ΤΤνΑ. 

ἕ --- ὅτι ΊΠτΑ. 

7 --- ἀγαθέ ΙΤ Α. 

3 παρεκτὸς λόγου πορνείας εχοθΡί {ΟΥ οα159 οἱ {οτ- 
ἃ.---- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴηθ 

α --- αὐτοῖς {ο {Ῥοτῃ Τ. 
 σχῶ ΙΤΤΤΑ. 

τ ἐμέ Τ. 
Τί 

µε ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ ς εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός ἨὮΥ αξ]εςῖ ἴΠοιι ης οΟΠΟΟΥΏΙΗΡ {με σου 3 
Οµιο {6 σοὺᾶ (-- ὀθεός αοά π) αΙιττ-Α ΥΓ, 
5 ἔφη αὐτῷ Ἡθ βαϊὰ {ο Ἠίτη ῶ; --- λέγει αὐτῷ π. ὮὉὃ -- φησίν Ὦε Β4Υ8 τ. 

εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν 1ΤΊΤΑΥΓ. Ξτήρει ΥΤ:Α. 
ο --- σου αιτΊταΥ/. 



δν 
20 Τηα6 τοαπσ πιαη 
βαΐτη ππῖο Πίπα, ΑΙ 
ἴπρυς τηΏίησς Ὠατε ἶ 
Κερυ ἔτοπα πιγ γοιίἩ 
πρ: ππαί ]αοκ 1 τυτ2 
2] 6θουας 5αᾶ ππητο Π1:Π, 
1ΕτΏοι νν]]{ Όε ρογτςος, 
Ρο απᾶ 56εἳ] τππῖ ἴποί 
Παςτ, αηπᾶ ρῖτο ἴο ἴπο 
Ῥοος, απά ποια 5πα]5 
Ώατε ἵτεα»πτο ἵπ Ἠεα- 
τοηπ: απᾶ οοπιθ απᾶ 
{ο]]ον πα. 392 ἘΒπαι 
ὉΠοπ Ίπο τοαπςσ ΤΙΔΏ 
ἨΠοεατᾶ {πα εαιγίης, τε 
πγεηΏῖῦ- ανΓΑΥ ΒΟΥΤΟ 
ΣΟΥ Ὦς ὨἨβά ρτεβῖ Ῥος- 
ΒΕΞΞΙΟΠΒ. 

95 Τηεπ ϱαῖά 7εξιις 
πηπίο Ἠϊ Κἀἄξεῖριες, 
Ὑον]γ Τ6αγ ἀπίογοα, 
Τῃαί α τίοἈ Ώιαη 5ΠΑ11] 
Ἠατᾶα]ν επίεχ 1πίο ἴπο 
χϊπσᾶοπι οἳ Ἠεατεῃ. 
24 Απᾶ αραΐη 1 εα 
πητο τοι, Τὸ 1η θββΙΕΓ 
4στ  ϱΔπη86] {ο Ρο 
{μτοιςσἩ {Πο επε οἳ α 
πιερᾶ]θ, {Ώβδη ΓΟσ α τσ 
ΙΩΑΏ Το οεπίες Ιπῖο 
{πε ΚΙπσάᾶοπι οἳ ἄοᾶ. 
9ὗὃ ὪΠεπ Ἠϊς ἀῑς5αῖρ]ες 
ἨἩθατᾶ ᾖΐ, ΊΠεγ πετε 
εχοθθᾷῖπσΙσ απιαζεᾶ, 
εατῖπςσ, ἠπο {μεπ «απ 
Ῥοςανεᾶ 2 26 Βαΐσεσα5 
Ῥεμε]ά {ᾖεπι, απᾶ 5α1ά 
ππῖίο παπι, ἨΠΙτἩῆ ππθη 
1Πῖς 15 Ιπιροςςίρ]ε: Ὀπς 
πνιτη ἀαοά αἲἱ τπίπρβθ 
ΑΣ9 Ρο551016. 

97 ποπ απςτπνεγοᾶ 
Ῥεϊΐεγ απᾶ εαϊά ππίο 
Ἠίιπ, Βεπο]ᾶ, πο Ὥατο 
ΣΟΓΞΑΚΕΠ 81], αηπᾶά {ο]- 
Ἰοποίίπεε; π]Ώαϊ «Ώα]1] 
πνθ Ἠπτο ᾖ1πετ6ίοτε 2 
98 Απά ἆοδιςςσαῖᾷ ππῖο 
{πεπι, Ὑοετσϊγ 1 δα 
ππίο τοι, Τηπαύ τε 
πιΏῖοὮ Ὠπνο {οἱ]οτγεᾶά 
1ης, Ιπ ΤΠο τεορεπετα- 
{οι πΠεη ἴπο Βοη ος 
ππςδΏ 5ηΏα]] 5ἳς Ίπ Ίηποα 
{ητοπο οἳἑ ἩἨϊ5 ΡΙΟΥ, 
θ αἱ5ο 5Ώα]] 5ἱῦ προηπ 
ἴπε]νο ἴπτοπες, ]αᾶρ- 
1ΏΡ. Πο ἴνκε]τε 'τῖ]οεθς 
οἳἑ 1βαεΙ. 329 Απά 
ιεταοτγ οτε ἴπαῦ Ἠαίη 
ᾷΟΙΥ84Κκεπ Ὠοςςες, οἵ 
ΙτείΏτεπ, οΓ δ8ἱ5ίΕΤ5Ε, 
ΟΥ {8ΐἨετ, ΟΥ ΠΙΟἴΠΕΣ, 
ΟΥ 116, ΟΥ οΠ]ἄτατ, ΟΥ 
Ἰατᾶς, ΤοΓ ΤΙΥ ΠΒΊΙΘ)Β 
5αΚκθ, 5Πα]] τθοείτο αἩη 
Ἠιωπάτεαξο]ά, απά΄θΏαΙ1 

ἆ ταῦτα πάντα 1Ττ. 
Ἀ ἰ- τοῖς ἵο ἴΠθ ΙΤΓΑ. 
(γεαά :Π15 ποτά) ΤΑ. 
ΟΤΤΙΑ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΧΙΣ, 

σεαυτὀν. 390Ό Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκοο Πάντα ταῦτα" 
τΏγςο]ξ. 39475 ᾖὃο Πίτα {πο Ζτοιης-πιδη, ΔΗ {ῃοβθ 

εἐφυλαξάμηνϊ Τὲκ νεότητός.μωνἈ τί ἔτι ὑστερῶ; 91 ὅ Ἔφη! αὐτῷ 
Ἠπτε ] Κερ  ἍΊτοπι πιγγοαῖἩπ, Ὑυπαυγευ Ίαοκ12 Σβδαἱᾶ 51ο "Ἠἶτα 

ὁ ]ησοῦς, Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησύν σου τὰ 
12εξᾳς, 14 {Ώοι ἀεβιτεβῦ Ῥοτ{εοί Το υε, Ρο 8ε]] την 

ὑπάρχοντα καὶ δὺς Ἀ πτωχοῖς, καὶ ἕξες  θησαυρὸν ἐν 
μντορεχίγ απά πσἰὶτο 'ἳο[1πε) Ῥοος, απᾶ ἴποα 5Πα]ό Ἠαγτο ἵτεβριτα 1η 

ἱούρανῷ”ἳ καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι. 33 ᾿ Ακούσας.δὲ ὁ νεανίσκος 
Ἠεατεη: απᾶ οοπ1θ 4ο0]]ού πι ἘΕπαῖ Πβνίηπς,Ἠεατᾶ 111ε”γοιης παῃ 

κτὸν λόγον! ϊ ἀπῆλθεν ᾿λυπού ἦν γὰρ.ἔχων κτήµατ γον' ' ἀπῆλθεν ᾿λυπούμενος, ἠν.γὰρ-εχων κτήµατα 
ἴπε πνοτᾶ πγεηῦ ΑΥΓΑΥ ρτιετεᾶ, Σ0Σ Ἠθ Ώλ Ζροξεοεδίοηε 

πολλά. 
ΣΙΥΩΛΗΏΥ. 

25 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς.αὐτοῦ, ᾽Αμὴν λέγὼ 
Απᾶ σες5ας 5α]ᾶ {ο ὨΙ8 ἀἱξοῖρ]ες, 

ὑμῖν, ὅτι. ""δυσκόλως πλούσιος" εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασι- 
νογοα, ἴπαυ υσΙίηα ἀϊβοα]ίσ κα τίοῃ ΠΙΒΠ εΏα]] επίετ ἉἹπίο ἴπε ' Κίπρ- 

Ψ. λείαν τῶν οὐρανῶν. 24 πάλιν. δὲ λέγω ὑμῖν, " εὐκοπώτερόν ἐστιν 
4ἄοηπι. οξ {πε Ἠθατεῃς. Απά αρθῖη 1 5α4τ ἴοτοα, θᾳ516Υ 18 15 

κάµηλον διὰ τρυπήµατος ῥαφίδος 9διελθεῖν,! ἢ πλού- 
ΒΑ οαπιε] Ίἵπτοιςσῃ [1πε] επε οξα πεεᾶ]θ. 149855, ἴπαητη κα το 

σιον 5 εἰς τὴν βασιλείαν Ἱτοῦ θεοῦ! τεἰσελθεῖν.' 296) Ακούσαντες 
ο δεῖ πιο ἴπο Κἰπρᾶοπα οἳ ἄοά το εη{ες, ὝἩατ]ίης “πεατὰ 

δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" ἐξεπλήσσοντο σφόδρα, λέγοντες, 
1απᾶ Π1Π1ς] Ἠ18 ἀῑδοῖρ]ες πΥΕΤΘ α5ίοπΙςηεᾶ εκοεεᾶῖπσ]γ, δατίτς, 

Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; 26 Ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς 
πο ᾖΊἴπεῃ 16 αΏἱθ ἍᾖΤο Ὀοθ 5ατεᾶ 2 Ῥαΐ Ιοοξίτς οἳ [πεπι] Φε555 

εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ. δὲ 
βαῖά ἴοτπεπ, ΙΕ ΤΠΕΏ 118  ἀπιροξβεδίρ]ε 18, Ῥαῦ σαι 

θεῷ ἵπάντα δυνατά! Τἐστιν.' 
αοά α1ἲ] ὑπίηπσ5 Ῥρος5ίρ]ε 86. 

97 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ιδού, ἡμεῖς ἀφή- 
ΤηΠεηπ απαβπετῖηρ Ῥεΐεχ βαίᾶ ᾖἵο Ἠΐτα, Το, σγθ 1686 

καµεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι' τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 
8]]1 ἐπΐπσς απᾶ {ο]]ουγεᾶ 1πεε; νηαῦ ἴπεπ 5Ώβ]] ϱο {ο πβ2 

28 “Ο δὲ. ]ησοῦὺς εἶπεν αὐτοῖς, Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς οἱ 
Απά ζε5ας 5αἷά {ἴοΐπεπι, Ὑοεπ]σ Ἰδασ ἴοτοι, πα σε ἨὙπΠο 

ἀκολουθήσαντές µοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳιὶ ὅταν καθίσῃ 
Ἠατε {οοπεά 18, ἵπ {με τοσεποτα[ΊοὮ, πύΏαη 5Ώα]] 5ἳύ ἄοσνηα 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ 
ἴηο Βοη ο ΠΊΑΠ Ξεπο]] "εἰ 

καὶ λὑμεῖςὶ ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντεο τὰς δώδεκα φυλὰς 
35ο γε οη πειτε «ἵπτοπος, ἀαᾶσῖις ἴπο Ἅπε]νε ττῖρθΒ 

τοῦ Ἰσραήλ. 99 καὶ πᾶς Σὸςὶ ἀφῆκεν Ἰοϊκίας, ἢϊ ἀδελφούτ, 
ο Ι5γαε]. Απά 6ΥΤΕΙΓΥ οπθ Πο Ὠαςξ]6ξ Ἠομςε, ος Ὀτοίποτβ, 

ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ µητέρα, "ἢ γυναϊῖκα,' ἢ τέκνα, ἣ 
ος; εαἱ5δίεΙς, ου Ἅ«1Ι8ἱΠεΕΙΓ, ΟΙΓ ΠΠοῦΠΕΣΓ, οΟΓ πγ1ή6, ος οἩϊ]άτεηὮ, ος 

ἀγρούςιὸ «νεκενὶ τοῦ. Ἱλὀνόματός µου,! «Ἀἑκατονταπλασίονα 
Ἰαπᾶς, ᾖΤοτ ἴπε 5ακο οἳ ΤΙΥ ὨαβΤη6, Α Ἀυπάτοςᾶ{ο]ᾶ 

ε ἐφύλαξα 1ΤΤΤΑ. {Γ3-- ἐκ νεότητός µου ΊπτιΑ. Ε λέγει 54/5 1, 
! οὐρανοῖς [ἔ]ιε] Ώεανεης ΤΓΑ. κ. τὸν λόγον τ. "| -ἕ [τοῦτον] 

π πλούσιος ὁνσκόλως ΙΤΤιΑ. 3 -Ε ὅτι ἴπαί Τ. ο εἰσελθεῖν ἰο εηίαγ 

Ἄροπ [1πε] τητοπθ οξ Ἠἱ5 ΡΙΟΣΣ, 

Ρ -Ε εἰσελθεῖν ἴο επ{ετ 1 τν]. ἅ τῶν οὐρανῶν Οἱ πε Ἠεανεης ΙΤΊιΑ. { --- εἰσελθεῖν 
τττ Α. 3--- αὐτοῦ (γεαά ἴπο ἀϊδοείμ]εβ) αΙΤττΑν/. ἵ δυνατὰ πάντα τ. ᾗὉ --- ἐστιν (γεαᾶ [ατε |) 
Θ1ΤΤ:ΑΝΓ. 3 παλινγενεσία τ. Χ αὐτοὶ 7οιΙ5ε]τες την. 
.-- ἡ γυναῖκα ΙΤΤιΑ. 

Σ ὅστις ΙΤΊτΑ ΥΓ. :--- οἰκίας ἢ ΤΥ Α. 
ο ἕνεκα Τ. υ.-- ἢ οἰκίας ΟΓ Ώοιιδες τττΑ. 49 ἐμοῦ ὀνόματός π. 

9ἳ πολλαπλασίονα λήµψεται ΠΙΑΔΏΥ ΏΙΤΩΦ5 ΏΠΟΓΘ 5Πα]1] τεοείτε 1 Τ1ΤΑ. 

γε] Ἰ δα 

θρόνου δόξης ἀὐτοῦ, καθίσεσθε 

ἀ 

: ἵ 

ως  πτἥἥπ το 

μια. χο όποιο αλ Μ ά ι... 



ΜΑ ττηή ΕΤ. 

90 πολλοὶ δὲ 

προ κκ. 
λήψεται,, καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 

ε]ια]] τοσεῖτε, απᾶ Ἠξε εἴετηα] 5πα]11 ΙπΠοτῖῦ Ῥαῦ πιαἩΣ 

ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 90Ό Ὁμοία.γάρ 
Ἀεῃμα]] ο βτεί 1855, απᾶ 1456 Πτεῦ, Έοτ "μκε 

ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις 
δις 1ῃπο Ξκἰπσάοια 3ο "Πε πεινεπς {ο α ΤΙΒΏ ἃ ΠΙΑΣΙΟΓ ΟΕ α Ώομδο, ὙΠΟ 

ἐζξῆλθεν ἅμα πρωϊ µισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα 
πποπῦ οαῦς πιῖα [πε] πιοτηίπς ἔο Ἠἶτε τ/Οττπεη ΣΟΥ Ἀπιπεγατᾶ 

αὐτοῦ. 3 συμφωγήσαρ.δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν 
115, Απᾶ Πατ]πήσ αρτεοᾶ ΥΕΝ 1ο Πποσκππεη 10 4 ἀεπατίας ἴπε 

ἡμέραν, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὺν.ἀμπελῶνα. αὐτοῦ. ὃ Καὶ 
ἀαγ, Ἡε 5επῦ ἴπεπι ἍΙπίο ηϊς τιπογατᾶ. Απὰ 

ἐξελθὼν περὶ τὴν" τρίτην ὥραν, εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας 
Ἠατίπς σοπε οαξ αΌοαῦ ᾖἴπα τλϊτα ποις, Ἠθβδασ οἴἨοτ5 εἰαπᾶῖτπς 

ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς' 4 Ἑκάκείνοις, εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ 
ἵωπ τη πιατκείρἰασθ ἍΊά]ε: απά {ο ἴποεπι ο »αἶᾶ, σο 8]5ο 

ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ-ἐὰν δίκαιον Σἑώσω ὑμῖν. 
πε ἍἈΙπῖο ἴπθ τιπεγατᾶ, αηΏᾶ ἨηΠαΐθτεγιαγοο απ Ιπ]]ρίτε οι. 

ὃ οἱ δὲ ἀπῆλθον. Πάλιν" ἐξελθών περὶ ἕκτην καὶ 
Απ τηΏεσ τγετιῦ, Ασαΐπ ἨΠατίης σοπε οπῦ αΌοαῖ [πε] βἶχία απᾶ 

4} ’ 1 ε/ 3 ’ , ΄ Δ μ ἀ { ἃ / 

ἐνγάτην' ὥραν, ἐποίησεν ὡσαύτως. 6 Περὶ .δὲ τὴν ἑνδεκάτην 
ΠΙπΤΗ Ὥοας, ης ἀῑά Ἰακετγίςο. Απάᾶ αροαῦ ἴπο εἰετετπ{Ἡ 

κώρανὶ ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας Ιἀργούς," καὶ λέγε: 
µοατ Ἠαγίπσσοπε οαῦ Ἆε ξοαπᾶ οἴπεσ5 εἰαπαῖπς 1416, Απᾶ 5αΥ5 

αὐτοῖο, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; 7 λέγουσιν 
{ο ἴπετα, ΊΠΨ Ἠετο βἴαπᾶσεο α]] τΤηΏθ ασ 1419 2 Τηογ 5αγ 
αὐτῷ Ὅτι οὐδ λ εκ.» ΑΣ θώ να λέ 7 -ω κ ΄ 

μη εἰς ημας εμισθώσατο. Άλεγει αυτοίς,  πᾶγετε 
{ο Ἠϊπι, Ῥεοασαξο ποοπο ᾖὅας5 αηας “Πϊτεᾶ. Ἠεσαγς ἴο ἴποτα, 6ο 

οκ .. ᾽ κ. 7 -” τι Ὦη λ ει ο Ἡ στ ΄ ’ 

και υμεις εις τον ἀμπελῶνα, και ο0.εἐαν 2 δίκαιον λή- 
Ἀἱ5ο 7θ Ἀἀπίο ἴπθ τἰηπογατᾶ, ΆΑπᾶ πΠαΐστογ ΠΙΑΥῶοθ Ἰαξτῦ το5ς5παΗ 

” ΄ ι ’ ” .” 

ψεσθε.' 8 ᾿Ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος 
τεσεῖτε, Ῥαϊῦ ετεπίπσ Ὀείπσσοοπιθ 385αγς5 1ἴπο "Ιοτᾷ 3οἱ.ΐ.πε 3Ὀτίπογατᾶ 

.. ’ ” ᾽ Δ 2 8 

τῷ ἐπιτρόπῳ. αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας, καὶ ἀπόδος Οαὐ- 
το 5 5ἐεπγατᾶ, σ81 ἴπο  ἨΝΠΟΤΕΚΠΙΟΠ, απᾶ }Ῥαγ ἔπετα 

τοῖς) τὸν µισθόν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν 
ΓΠυπεῖτ] π]τε, Ὀοσ]ιππῖτσ Ίτοπτ ἴπθ 1α5ῦ ππῖζο ὭΊπα 

΄” Ρ Ν 3 ΄ η] ε Δ ν { - ΄ 

πρώτων. Ὁ Ῥκαὶ ἐλθόντες' οἱ περὶ τὴν ἐνδεκάτην 
Πτςῦ, Απάᾶ ἸΠανῖπς "σοοιπα Σποξε[΄ ΠΙτεᾶ] αῦοαῦ “πο 5ε]ενεπίΏ 

{/ 2 ν / 

ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. 
5ηΏοαχ ᾖ3ΤΠεΥ τεοεϊτεᾶ ϱ8οἩ αἃ ἀεπατίας, 
3 Π ’ ΄ ᾽ 2 ’ . 

ἐνόμισαν ὅτι Ιπλείονα λήψονται"' καὶ ἔλαβον "καὶ αὐτοὶ 
πετ ἴποιρβηῖ ὑμαῦ Ώιοτθ ἴἨεν ποα]ᾶ τεοεῖτε, απιᾶ ἔλογ τεσεϊτεᾶ αἶξο ἴπεπιδε]τες 
2 3 ὃ Π ’ ὃν 3 ΄ Γ -” 

ἀνὰ δηνάριον.' 11 λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ 
εδοα α ἀεπατίαξ. Απᾶ Ἠατίτπρ τεςοεῖτοᾶ [15] ἐπεσ πιαγπιατεᾶά αραϊηξύ ᾖἴπε 

.] ” / κά . ” ’ 

οἰκοδεσπότου, 19 λέγοντες, "Ότι οὗτοι οἱ ἔσχατοι µίαν 
τηαξίετ ο {πε Ἠοπαςο, ςεασίτπς, Τηεςθ 1.56 οηςθ 
«“/{ ] ΄ .) [ή .) 

ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς' ἐποίησας, τοῖς 
Ὥσατ ἍΆἨατε πογκεᾶ, απᾶ ὅΣεαιαὶ δ5δο7α5 πεπ ποια "Παξῦ ὁπιαᾶε, τυπο 

ή μ ΄ ο { 

βαστάσασιν τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα." 19 ὁ δὲ 
ΈἨατε Ὄοτπες Ἅᾖἴπε Ὀαπτάςη οξίπο ἅἄαγ απᾶ ἴπο πεαῦ. Ῥπέ τε 

ἀποκριθεὶς Σεῖπεν ἑνὶ αὐτῶν, Ἑταϊρε, οὐκ. ἀδικῶ σε' οὐχὶ 
᾿ Αππτοετίης 5Αῖά {ἴοοπο οἳ ἴπαιπ, Ἐτιεπᾶ, 1 ἄο ποῦ πτοηυρς ἴπεθ,. ὃδοῦ 

10 αἐλθόντες.δὲ' οἱ πρῶτοι 
Απᾶ “Πανίης 4ςοππε 'τπο 3"Βγ5ῦ 

1 

{-- την (γεαᾶ [1Ώε]) ατιτττΑνΓ. 
Ίτττανν. Κ--ὧὥ 

Β καὶ ἐκείνοις ΤΑ. 
ταν. Χ-- ὥραν ΙΤΤτΑ. ἍᾖἹ-- ἀργούς ΟΙΤΤτΑ. 

ὃ ἐὰν ᾗ δίκαιον λήψεσθε ΓΤΤτΑ. «9 --- αὐτοῖς Τ[ττΑ]. 
Τπλειον λήµψονται ΗΤ(Α; πλείονα λήµψονται Τ. 
ἕ--- ὅτι Ι1Τ:[Α]. αὐτοὺς ἡμῖν ΙΤ. 

Ρ ἐλθόντες δὲ 1. 

πο (γεαά Ὠ85δί ιο Πβὰε, ὧο. 1) 1. 

 τπο 

Ἀ -- δὲ ΑΠᾷ (ασαΙ) ΤΤτΑ. 
αι -{-[μου]τηγ (νΙιεγατα) 1. 

6δ 
1ηΠθγέ ετοτ]ηκ είπα 
1118. 30 ΒἙαπί ἨΠΙΑΠΥΣ 
ἐ]αί σγε Ετεῖῦ εΠα]ὶ Ὃεὰ 
1αςὲ; απᾶ ἴπο ]α5ὲ ελ αϊ 
ὂε Άτει. ΧΧΧ. Έοττι]θ 
Κίπσι]οτα οἳ Ἡθατοη ἰξ 
1ο απζο α πια {ια {8 
8Ώ ΠοιςξοΠπο]άοςσ, τ/Ώἰσϊι 
πποπῖῦ οαῖ θατΙγ ἵπ πε 
πιογηίηςσ {Το Ἠϊτο Ἰ]α- 
Ῥουτετς Ιπίο ἨὨϊς5 τίπε- 
γαγᾶ. 2 Απᾶ γ;πεη Ὦθ 
Ἠαά αστοοᾶ πα 1Ἠθ 
Ἰαῦοατοτς5 ΞΟΓ ἃ ΡΕΠΏΠΥ 
Αα ἄαγ, Ὡο 5οπ6 ἴῆθπα 
Ιπίθ 5 τἰπεγατᾶ, 
3 Απᾶ ο πσοηπῦ οαιῦ 
ΑΌοπί {πο ἐπ]τὰ ποας, 
αηΏᾶ 5.’ οἵπογς βἑατιᾶ- 
ἵῃσ 1ά]ᾳ ἵπ ἴπο πιατκεῖ- 
Ῥ]ασς, 4 απᾶ 5αῖᾶ απ{ο 
ἴποτα; ἄο τε α]-ο Ιπῖο 

πιπογαγᾶ, απᾶ 
τιΠαίδοοτετ ἶ5 τὶσπὺ Τ 
ππ]] σἶνο γοα. Απά 
που πγοτπῦ ἴποίγ τίαγ. 
ὃ Ασαϊη Ἡο πεπύ ουιῦ 
αὐοαῦ ἴπο εἰπίῃ απᾶ 
πΙΏΏ Ἰοατ, απᾶ αῑά 
Ἰκετγςα. 6 Απάὰ αρουτῦ 
ἐπο ο]οτεπίη Ἠοιτ Ἐθ 
πτοπὺ οαξ, απᾶ Ξοππᾶ 
οἴπεις εἴαπᾶῖπσ 1ά]ε, 
απᾶ 5αἰτπ αππῖο ἴπεπα, 
ΊΓΠΨ πἰαπᾶ τε Ἠετθ 
Σ911 {πε ἄαγ 1ά]ε2 7 Τπεγ 
ξασ απῖο Ἠῖτα, Ῥεοβας5θ 
ΠΟ ΠΙΦΏ Ὠδίη Ηϊτεᾶ 8. 
Ἠο ςεαϊῖη αππίο Ίπεπι, 
6ο τε 4ἶ5ο Ίπίο ἴπε 
π]ηπεγατᾶ: απᾶ τηπαῖ- 
5οετες 5 τἰσηέ, ἐλαξ 
5Ία]1 7ο τεοεῖτο. 8 3ο 
πΥπεη ετεη πα» 6018, 
1πθ ]οτᾶ οἳ ἴπε τίπε- 
τατᾶ ταϊῖΏ ππίο Ἠϊ8 
μξετνατᾶ, 0411 ἴπε 18- 
Ῥοπτετς, απᾷ ρῖτο ἔπεπα 
ἐλοαῖγ Ἠϊτο, Ὀερίππίης 
ἔτοπα ἴπε Ια5ῦ ππῖο ἴπθ 
γκι. Ὁ Απά τηεηπ 
1Πογ οΆτηθ ἴλαῦ Ίυετθ 
πϊγεᾶ αὐοαῦ ἴπο ε- 
Ἱοτοεηίλ Ἠοιτ, {Πεγ τε- 
οεῖτεᾷ ετετγ Ίη8α 8 
Ῥρεππγ. 10 Ρας ππεη 
ἴπθ Ἠτεῦ οἈπιε, ἴπεγσ 
«εαρροςεᾶ ἴπαῦ πετ 
εποαὶᾶ Ώατε τεοεἰτεᾶ 
πποτθ; 8πᾶ ἴἨεγ Ίκε- 
ππίςο τεοαεϊγεά ετετγ 
ΤΙΑΏ ἃ ρεηἩσ. 11 Απᾶ 
πυΏση ἴΠεγ Ὠπᾶ τεοεῖτ- 
εα τὲ, Τπεγ πιπτιπαγεᾶ 
ασαϊποῦ ἴπε ϱοοᾶπιαη 
οἳ πο Ἠοιςο, 192 εαγ- 
Ίπσ, Ἴποςε Ἰα5ῦ Ἠατε 
πυτουσηῖ θμΐ οπε ος, 
Αιμᾶ ἴποα Ἀα5δυ πιαᾶθ 
ἐΏοπι οᾳπς] απίο τβ, 
τν Ίο Ώστε ῬοτΏο ἴἨφ 
Ῥατᾶετ απᾶ Ὠοαμί ο 1πθ 
ἄαπτ. 15 Επί Ἡε αἩ- 
επγετεᾶ οπε οὗ 1ἴλαπα, 
αηΏᾶ παἷᾶ, Ετιειᾶ, 1 ἆο 
{ῃθθ πο Ἠπτοῦς: αἰᾶςς 

1 ἐνάτην. 
η. καὶ 

3 . ” 

4 καὶ ἐλθόντες ΊτΑ. 
5 τὸ ([τὸ] Α) ἀγὰ δηνάριον καὶ αὐτοί ΤΤτΑ. 

α ἑγὶ αὐτῶν εἶπεν τ. 



56 
ποῦ Ίποα αρτθθ πλ 
Υπθ 105 8 ΤΡΕΠΗΠΥ2 
14 Τακο ἐλαί εΠῖπο 16, 
θηΏηᾶρο1Ώγγαγ:1 πι] 
Εὶτο υπίο ἰπῖς 1αρῦ, 
6τεπ 45 υπύο ἴπες. 15 18 
ἄΐ5 ποῦ Ἱανα] ΣοΓ Ίηθ 
ἲο ἄο πα ῦ Γ νΙ]] ντα 
πη]ηρθ οπΏῳ 2 5 μῖηο 
979 εγ1!, Ῥεσααςθ 1 απ 
ροοᾶᾷ»δ 16 9ο 1πο 1.56 
ΕΠΙ] Ὀο Βτ5δῦ, απᾶ ἴμο 
Ἁτεί ]α55: Γος ΠΙΒΠΥ Ὦθ 
σα]]εᾶ, Ῥαῦ {θυγ ὤποβε, 

17 Απᾶ Όεσαβ ροῖπρ 
πρ Το «εΓάβ8]επα Τοοκ 
Ἴλμο Ίπειγε ἀἱδοῖρ]ες 
προτὶ 1Ώ πο πταγ, ππᾶ 
Εαἱᾶ απο {ΠΘΙΗ, 18 Ῥε- 
Ἠο]ᾶ, ν/θ Ρο πρ ἴο ὁ6- 
Ἠάββ]6Πα; οηᾶ. ἴποθ ΦοἨ. 
οἳἑ παθπ ελα] ο Τε- 
ἐταγθᾶ απίο ἴπο οἩΏ]θξ 
Ρτ1Ε855 απᾶ ππίο ἴμο 
ΒοτΐΡεΒ, απᾶ ἴΠεγ ΑΕΠα11. 
οοπάεπαπ ΠΠ {ο ἄθαῖα, 
19 απᾶ 5πβ]] ἄε]ῖνος 
Ἠϊπῃ {ο ἴπ9 αεπζϊ]ο5 ο 
ΙΠΟΟΚ, απᾶ {ο 5σοοιτρο, 
ἈΑπᾶ ἵο οτποί{γ» Λῖπι: 
Απᾶ ἴπθ ΌΠ]γᾶ ἄαγ Ὦθ 
ΕὈα]] τίβο αΡα1Ἠ. 

20 Τπεπ οαπηε 6ο Ἠϊπα 
1Πθ πιοῦμεσ οἱ Ζ6βε- 
ἀθθ)ς ομ/]άτετ πηΙτΕ Ώες 
ΒΟΠ5, πγογςμαρρίΏωρ Λῖπι, 
απᾶ ἀθεῖτίτπρ Αα οθγῦβΊἩ 
ἐπῖηπρ οἳ Πἶπι, 21 Απᾶ 
Ἡο βαἱᾶ απίο Ἠετ, ης 
πγ]]ν ἴποα  ῬΠθ βα1α 
ππίο Ἠϊτα, αταπῦ νηςδῦ 
Ἴποθρβο ΠΙΥ ΓποβοΏξΞΙΙΣΥ 
εἰ, ἴηΠθ οπθ6 οϱἩἳ λτ 
χὶρηι Ὠπηᾶ, απᾶ 1]Πθ 
ΟἵΠεσ οπ 1Ἠθ 1εΕ6, ἵπ 
Ὅπγ Κἰπρᾶσπι. 25 Βαῦ 
Ζεβας απ5τπγεγεά απᾶ 
ββὶᾶ, Ὑο ἆπονυ ποῦ 
σ]αί Υθ ΕΕ. Άτο Υο 
8Ώἱθ ο ἀτίπκ οἳ ἴπο 
οὗρ ἴπαῖ 1 5Πα]1 ἅτιτ]ς 
98, απᾶ Το Ῥο Ῥαρίισεᾶά 
τ/ΙέὮ το Ῥαρίϊστη {πα ῦ 
1 απι Ῥαρίισεᾶ υπ ισ 
ΤΠπεγ 5αγ ππίο Ἠϊπα, Ἡθ 
τε 3Ὀ]θ. 25 Απᾶ ο 
βαϊίἩ απύο ἔπετα, Ὑθ 
εΏα]] ἀτίτπ]ς Ιπᾶρθεᾶ ος 
ΠΙΥ ουΡ, θπά Τε Ῥαρ- 
11πεᾶ πγΙΏ] {πο Ῥαρίϊστη, 
βλαῦ 1 απι Ὀαρεπεᾶ απᾶ 1πο 
στη: Ῥιαό6 {ο 8 οἩ 
ΙΩΥ τἰρΏῖ Ὠαπᾶ, απᾶ οἩἨ. 
τηΥ 198, 6 ποῦ τοίηθ 
1ο ρῖτο, Ὀαῦ 1έ η α[ῖ ὃε 
οἴνεῃ ἰο ἐλεπι Έοτ νγποπα 
16 15 Ῥτορατθοά οἱ πιΥ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ, 

δηναρίου συνεφώνησάς 
Τξοτ 8ᾳ άθπαγίας 1άἱ48ὐ μοι ΄αρτεο Στης] 

ΧΣ. 

14 ἄρον τὸ.σὸν καὶ 
Τακε Ίππο οπω απᾶ 

ὕπαγε. θέλω-δὲϊ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ «σοί. 15 Σὴ8 

οι» 

ο Τη, 

δο. Ῥα0 1 π] Ἅᾖο τΠ18 1450 Ρθ 8 85ο ΐοίπεο: ος 

οὐκ.ἔξεστίν µοι "ποιῆσαι, ὃ θέλωϊ ἐν τοῖς ἐμοῖς; δεν 
1815 ποῦ]ανγξα] ἔοΠπως ἰοάᾶο π]ηαϊ Τπ1 1 ἐμαί νγμίοἩ [15] πιηο 2 
ας σ΄ , , 3 ε/ 2 ) / ϱ/ 

ὁ ὀφθαλμός.-σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι; 16 οὕτως 
“νμΐπε 3εγο Δεν1] 18 Ώεοααβο βοοά α1πὸ Τηιις 

ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι' «πολλοὶ γάρ 
βΏα]1 Ῥο {Ἡρ- ᾖἸ185δύῦ Ἠτεί, απᾶ ἴπο ἈἨτεῦ 19εῦ: 20ΣΓ ΩΑΏΥ 
” / 2 / ον λ ΄ | εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι.δὲ ἐκλεκτοί. 
81θ οα]]εᾶ, Ῥαῖῦ {οι ΟΠΟΣΕΗ, 

17 Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβεν, 
Απᾶ  ροϊπρ αρ 11εςας νο «{/εγπβα]θτα νοοκς 

τοὺς δώδεκα ἁμαθητὰς! κατ’.ἰδίαν "ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ! εἶπεν αὐτοῖς,' 
1πθ ἍΌπε]τε ἀἱξοίΙρ]θξ αρατί 1Π 1πθ ΤΑΥ, απᾶ οβαῖᾶ ᾖΤοίπεπι, 

18 Ιδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
Ῥε]λο]ᾶ, πθΡοτιρ το «9 εΓΠβΑ]6π1, απᾶ Πο Βοη  οἳ πιαΠ 

που παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν, καὶ 
νη]] Ῥο ἀεμγετεᾶ πρ ο πε οΠῖθξ ργίεϐί απᾶ 5οτ1ϱθ6Β, βπά 

κατακρινοῦσιν αὐτὸν Ἰθανάτῳι! 19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν 
Τηεγ ση]]] οοπᾶεπαπ Ὠῖϊπα ο ἀθαίῃμ, Απᾶ ἴπεγ πη]] ἄε]]τετ παρ ἍἨΕῖτα 

τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι' 
Το ἵΏο ἄἀεπίόί]ες ο πιουξ βπά το 5οουτρθ απᾶ {ο οτµοἰ{γ; 

καὶ τῷ τρίτῃ ἡμέρᾳ ξἀναστήσεται.! 
8ηΏᾶ ἴμοθ {πια ἅἆαππ τρ σγ]]] τῖδο αρβῖη. 

20 Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ 
ΤπεηἌ 68ΊΤ1Θ το Ἠϊπα ἴηρ πιοῦπεσ οΕ1πθ 5οη5 ο Ζερεᾶεο πίτα 

τῶν υἱῶν αὐτῆς, προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι ΆἈπαρ" αὐτοῦ. 
Ἠεσ ΒΟΠ8, ἀοἵιαρ Ἡοπιβρθ απᾶ αδξείῃπςψ ποπιεϊμίηρ ἔτοπι Ὠ]πι, 

9] ὁ δὲ. εἶπεν αὐτῇ, Τί θέλεις; ἍΛέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα 
Απᾶ Ἡο ϱαὶᾶ ᾖ7ο 1ος, ἨΓηαῦ ἀοξῦ ίποι ἀεεῖτοῦ Ώῃθσαγς ἰοπῖτα, Θα πας 

καθίσωσιν Ιοῦτοι! οἳ δύο υἱοί µου εἷς ἐκ δεζιῶν.Κσουὶ καὶ εἷς 
δπαβτ δεῖο 1{η9589 3. ΄"Βοηπ5 “ΤΙΥ ΟΠ9 ϱἩ {ΤΠ τὶρῃΏίῦ Ὠαπᾶ απᾶ οπθ 

ἐξ  εὐωνύμωνὶ ἐν τῇ.βασιλείᾳ.σου. 393 ᾿Αποκριθεὶς.δὲ ὁ 
ον Π1πγ] 1ος 1η ΜΥ Κἰπράοπα. Ῥαῦ αηςπετῖης 

Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐκ.οῖδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ 
{6818 5814, Ὑο Κπου ποῦ πἹἩβῦ Τε βΕδκ-2οΓ. Άτθαγο βὈ]ο Το ἄτίηχ {μα 

ο Ι εν νο Α ῃ ,. Ὦλ ον Α ν. , εν μμ 
ποτήριον ὃὉ ἐγω μέλλω πίγειν, Ὁκὰὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ 

οαρ πΠἩίοα 1 απ αροαῦ Το ἀτίπε, Απᾶ 3Ίπο δραρίθῖδτα Ἰπππῖοη Τ 

βαπτίζοµαι βαπτισθῆναι». Λέγουσιν αὐτῷ, Δυνά- 
ὃατα "οραρίισεᾶ [1ανπΙ] 1ἱο 2ο 3Ραρί]σεᾶ [36] ΤΏεσ δα το Πῖτ, 18 41θ 

µεθα. 25 "Καὶ" λέγει αὐτοῖς, Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, 
8919, ἈΑπᾶ Ἡθ Β4ΥΑ ἴο ποπ, Σ"Ἰπάεεά σοαρ ΤΗΥ 9 9Ώ9]] ἄτιπΕ, 

οκαὶ τὸ βάπτισμα Ὁ ἐγὼ βαπτίζοµαι  ᾖβαπτισθήσεσθε" 
Ἱαρίίβπα Ὑπλῖοαι 1 8πα Ὀαδρθιπεά [πα] ο 5811 Ὀο ὈῬβρίϊσοα 

8 ὃν / ) ο ντ ο ῃ , Ῥ Π ” τὸ. δὲ.καθίσαι ἐκ. δεξιῶν.μου καὶ ἐξ εὐωνύμων Ῥμου" οὐκ 
[πια]; Ότο βἶὸ ος ΤΟΥ τὶρηῦ Ἠβπᾶ απᾶ οἩἳ παν 166 3ποῦ 
” 1 Ν ον 7 ι] ιν ς [ή . « Ν . 

ἔστιν εμονἩ δοῦναι, ἀλλ εοἷς ἡτοίμασται Όυπὸο τοῦ 
11 τηῖπθ ᾽ ἴορἱτθ, ὈῬαῦ[ίοἼμοβθ] 2ος ποπ ΄1ἡ Ὦας Ῥθστὶ Ῥτεραχθᾶ ὮὗὮγ 

΄ 

7 --- δὲ Ὁαΐξ Ὑ. ᾱ--- ἢ Πτή[Α]. 3 ὃ θέλω ποιῆσαι ΙΤΊτΑ. Ὁ ἢ ΟΓ ΕαΤΤΊτΑΥ. ϐ --- πολλοὶ γάρ 
εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί τ[ττΑ]. 
θάνατον Τ. 
(γεαὰ [011γ] τίσ 6 Ὠβηά) τι. 
Ὁ ἐγὼ βαπτίόοµαι, βαπτισθῆναι αΙ/ΤΊςΑ. 
βαπτίζοµαι βαπτισθήσεσθε ΘΙΤΊΤΑ 
(19 ποῦ τηίΏς) ΤΑ. 

αι. μαθητὰς ΤΊτ. ἡϱϐ καὶ ἐν τῇ ὁδῷ 1ΤττΑ. ξεὶς 
μ ΄ . Σ. ὸ Η 

Ε ἐγερθήσεται Ὦθ βΏθ]ι Ὀθ ταϊθεὰ Τητα. ᾖἩ ἀπ Ι1τΑ. ἍᾖἸ[οῦτοι]1. Κ-- σον 
[-- σου ἴΏγ (1655) ατΊτΑΥΓ. πι. καὶ τὸ βάπτισμα, 

Ἀ--- καὶ ΙΤΤΤΑ. 9 --- και τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ 
Ρ --- κου (γεαᾶ [πογ)} 16{5) 1; ττᾶ. 4 -ἵ- τοῦτο Ι]ῖ8 



ΜΑΤΊΗ Εν. 

ἀκούσαντες' οἱ δέκα ἠγανάκτησαν 
Ἠατίηρ Ὠεατά [1118] πο ἴεπ ππρχο ἹπάΙρηαπῦ 

περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. 25 ὁ δὲ.Ἰησοῦς προσκαλεσάµενος 
βὈοαῦ ἴπο ἴπο ὓὈτοίῖἩετβ, Ῥαΐ 6θ6βας Ἠατίπρ οα]]εά "νο [5Π1π1] 

2 ” ” / 

αὐτοὺς εἶπεν, Οἴδατε ῦτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύου- 
1μηθτι- οραἱᾶ, Ὑεκποπίπαῦ  ἰπθ ἍτΠΙ6Γ8 οξ ὑῃπθ πα[ΙοΙ5 οχογοίξδο ΙογάδΗΙΡρ 

σιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 260 οὐχ 

ΚΣ, ΧΧΙ. 

πατρός.µου. 34 "Καὶ 
ΙΩΥ ΕΒίΗΘΡ. Απά 

οτος {παπι, απᾶ ἴ]πο ρτεαῦ 9Π68 οχεχοῖςδο α{ΠονΙζγ οπετ ᾖΤΠπεῃι, Νούῦ 

οὕτως δὲ [έσται ἐν ὑμῖν ἀλλ ὃς τἐὰνϊ θελη έν 
τΏὰπ5δ ΊἩοποετες ΕΒΠα]] 10 6 ΑΠΙΟΠΡ«ΤΟἳ; Ῥαῦ πποῬτεγ πυοι]ᾶά αΠοπς 

ὑμῖν! μέγας γενέσθαι, Τέστωϊ ὑμῶν διάκονος 27 καὶ ὃς ἐὰν" 
τοι οτεαῦ ΄ Ῥεοοπθ, Ἁ1εῦ ΠἶπιῬο τοις οεγγαπῦ; ἈΏά νηοεγότ 

θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, Ζέστωὶ ὑμῶν δοῦλος' 36 ὥσπερ 
πποι]ᾶ Αταοης τοι 9 Ἀτδυ, Ἰεῖῦ Ἠϊπι ον τοις Ῥοπάπιαη; ετεη 48 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ.ήλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆ- 
{πο ΒοἩ οξ πιαἩ σςπιε ποῦ {ο Ὦ6 5εγτνεᾶ, Ῥαῦ Το βεττε, 

σαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχἠν.αὐτοῦ λύτρον ἀντὺ πολλῶν. 
απᾶ Ίο ρῖτο Ἠ]8 14ο ΑΒ ΤΑΏΣΟΠ ἍὮΤος ΠΙΒΏΥ. 

99 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ "Ἱεριχὼ! ἠκολούθησεν 
Απᾶ ας Ἄποτο ὁροῖηρ “οπῦό 3ἴπογ Ίτοτ  κ«ετίοπο Αξο]]ονγοᾶ 

αὐτῷ ὄχλος πολύς. 90 καὶ ἰδού, δύο τυφλοὶ καθήµενοι 
ΣΏΐπα η Ξοτοπά "ρτεβῦ. Απάᾶ Ῥελο]ά, πο Ῥ]λπά [ππεπ] εαἰθθίπς 

παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκθύσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει ἔκραξαν, 
Ὡθρίάο πο Ἅτναγ, Ἠατίπρ Πθατά ἴπαῦ οε8ιαβ8 5 ραβείης Ὁν οτίαᾶ ομῦ, 

’ { -” Ν ο « κ 9” 

λέγοντες, Ὁ Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε;' ευὶὸς! ἁΔαβιδ.' 9] Ὁ δὲ ὄχλος 
εατίησ, Ἡατο ΡΙίγοιπ 6, 1οτᾶ, 5οη οἱ Ρατίᾶ. Ῥαἡ Ερ ογοττά 

ἐπετίµησεν ᾽αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν. οἱ-δὲ μεῖζον «ἔκρα- 
τοὈιακθά ἴῆἩθτι ᾖ{ἴπαῦ ἴπογυ 5ποι]ά Ῥεβί]επῦ, ἘΒιαῖ ἴπεγ {Πο πιογθ οτ]θᾶ 

ζον;" λέγοντες, ' Ἑλέησον ἡμᾶς, κύριε,' "υὶὸς"' ἀΔαβίδι. 52 Καὶ 
οιῦ, βατίπᾳ, ἨἩατο ρΙΐγ ου τἨβ, 1,οτᾶ, Ῥοπ οἱ Ρατῖᾶ, 

στὰς ὁ Τησοῦς ἐφώνησεν αὐτούς, καὶ εἶπεν, Τί θέλετε 
Βατίηρ 5ορρεᾶ, αἆθβαβ οα]]εᾶ ἔπετα, Απᾶ βαἷᾶ, Ἰπαῦ ἄογε ἀθοίτο 

ρ Ἑωτεω ’ κ ἓ) ο / / Ὦ } θ ν ή 

6 ποιήσω υμῖν; 9 Λεγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ινα "ἀνοιχθῶσιν 
1εποι]ᾶ ἄο ἴογοι ὃ Τηςγ κα” ᾖἵο Ἠΐπι, Τοτά, ᾖΌπαῦ πια "Όο Σορεπεᾶ 

ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί.ὶ 94 Σπλαγχνισθεὶς.δὲ ὁ Ιησοῦς ἥψατο 
λροατ ΕΤΕΡ, Απά πιονεά πὶὑ «οπιρββεῖοἩ. ;θδιας {οαςΏεᾶ 

τῶν Σὀφθαλμῶν! αὐτῶν' καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν Ἰαὐτῶν οἱ 
ὑπείτ, οσος; ΑπΠάᾶ ἀπιπιεᾷ]α{θΙγ Στεοθείτεά “Βἱραῦ }]1οαίσ 

ὀφθαλμοί,' καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
67εΒ, ΆΑπᾶ «πετ {ο1]1οπεά Ἠΐτα, 

9] Καὶ ὅτε Ίγγισαν εἰς Ιεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθ- 
Απάα πΊοτἨ ἴπαγ ἀτθιγ πθαχ Το ΓΡ ]16Πα Απᾶ οἈππθ ἵο Ρεί]- 

φαγῆ Ἀ πρὸς! τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τύτε Νὐ ᾿]ησοῦς ἀπέστειλεν 
Ῥηβρο ἍἈ{ἰοπατᾶς πο πιουηῦ οἑ 0ΟΠτεξ, ἴπεηῃ 7655 5οηυῦ 

δύο µαθητάς, 3 λέγων αὐτοῖς, "Πορεύθητεῖ εἰς τὴν κώμην τὴν 
Ἔπο ἀἱςοῖρ[ιες, ΒΑΥΙΩΡ ᾖ{ἴο-μεπι, 6ο Ἰπύο Τπο τ]]]αρο, ἴπαῦ 

Ράπεναντι! ὑμῶν, καὶ εὐθέως! εὑρήσετε ὄνον δεδεµένην, καὶ 
ορροβ1{θ τοι, απᾶ Ιππιεβ]αῦεΙγ τε πΙ1] Επᾶ απ 888 {19ᾶ, αΏᾶ 

πῶλον µετ’ αὐτῆς λύσαντες "ἀγάγετέ  Ἅµοι. ὃ καὶ ἐάν 
8 οοἱς πι Ἠετ; ἍἨΠατίηρ]οοβδεᾶ[ἔπεπα] Ὀτίηπς [1Πεπι]ίοτπα. Απά {1 

ἳ εστὶν 18 1ΐ ττ. 7 ἂν ΙΓ. τ ἀκούσαντες δὲ τα. «5 --- δὲ αΙτΊττΑ. ε 
1 ἔσται Ὦθ 8)α]] Ὀο τττς. Σ έσται Ὦε 8)18]] ε ΙΤΊτΑ. 5 ἂν ΙΤΤΤΑ. 

ἐλέησον ἡμᾶς ΙΊτΑ; --- κύριετ. ο υἱὲ ΙΤ. 
{ Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς 1 ΤΤτΑ. Ε -- [ινα] ἴμαῖ τα. 
ἡμῶν ΙΤΤτΑ. ἑομμάτων ΙΤΤΤΑ. ἰ--- αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί ΗΤΤΑ. 
-ἁπτ. ο Πορεύεσθε ΙΤΤτΑ. Ρ κατέναντι ΙΤΊΣ. 4 εὐθὺς Τ. 

. 

ο Απά 

3 Ἱερειχὼ Τ. 
ἆ Δαυϊὸ αν;; Δαυείὸ 1/ΤΊτΑ. 

Ἀ ἀνοιγῶσιν ΤΤΤτΑ. 

67 
ἘαίΠαχ, 24 Απᾶ ΨἩεΠ 
{19 ἴοη Ἡθατά 1έ, ἴπεγ 
ἩΓΕΤΘ πιοτθοᾶ υψΕΒ 1ῃπ- 
ἀἱρηπαίῖοη αρα]ηςεῦ πο 
Όπνο Ὀτθίητεη, 25 Βαΐ0 
76-15 σα]]εᾶ {παπα Πίο 
Τη, απᾶ 5αἷᾶ, Υ9 ποτ 
ὑπαῦ ἴ]ιε ΡΥίποθς οὗ ἴλο 
ἀεπίι]θ5ς εχετοῖβο ἆἂο- 
ΠΙΙΠΙΟΏ ΟΤΕΣΤ {παεπι, ηπά 
ὦλεγ {ΠΒ ατο βτοβῖ εκ- 
εΓοἵβο αιἰποτΙ{γ προητ 
ἴπειπ, 26 Βαὺ 10 5Ώα]] 
ποὺ ὃε 5ο ΑπΙΟηΠς Τοἳ: 
Ῥαῦ π/Ποδοθτεσ σνι]] τε 
ρτεαῦ απιοπΡϱ Το, ]οῦ 
Ἠϊτπα ο τοασ ΠΙΙΠΙ5ίΕ6Υ ; 
27 ΕΠᾶ ὙΥΏοςοθγοτ 11] 
Ὄο οπΙεξ ΑΠΙΟΗΡ τοι, 
19ὐ Ὠϊπι Ὄο τουσ ΕΒεζ- 
ταπὺ: 28 6ΤεΕΠ α8 ΤἴἨθ 
ΒΟἨ ΟΕ 1Π8Π ϱ8ΠΙΘ ποῦ 
{ο Ὀε πα]π]ςζετοά αλίο, 
Ῥαΐ {ο πιϊπἰς{ετ, απᾶ {ο 
Ρίνε Ἠϊς 116 8 τ8Ώβοπι 
10Υ ΤΙΒΗΏΤ. 

29 Απᾶ 35 ΊΠεγ ἄε- 
Ῥατγίεᾶ ἔτοπα ϱετίσοπο, 8 
ρτοβῦ πιι]ὐ]τιάο 2ο]- 
1ονγεᾶ Ἠϊπα, 3θ Απᾶ, 
Ὀεπο]ᾶ, ντο Ῥ]1πᾶ πε 
βἰὐὐϊπρ Ὦγ 1ἴπο παγ 
51ά9, πηθη ἴπεγ Πθατά 
παῦ «;ε5αβ Ῥαδξεᾶ Ὀγ, 
οὐ]εᾶ οαῦ, ββτίηᾳ, 
ἨἩανο ΠΠΕΤΟΥ οὗ 45, 0 
1,οτᾶ, {λοι εοπ οἳ Ῥα- 
να. οἱ Απᾶ {πο πιπ]- 
Φύαάᾶε τερακοᾷ ἴπεπα 
Ῥεσβαξο 1ΤΠογ ελοι]άἆ 
Ὠο]ά {Πεΐγ Ῥεαοε: Όαῦ 
πεγ ογίοά ΌΏθ πποτο, 
ΒΑΥΙΏΡ, Ἠατθ ΤΙΘΤΟΥ 
οἩ ας, 0 Τιοτᾶ, {λοι 5οἩ 
οἳ Ώανίᾶ. 55 Απᾶ σε- 
5α5ε5ἰ{οοᾶ 50111, αηά οα]]- 
εᾱἆ ἴπεπι, απᾶ οσαϊᾶ, 
Ἠγπαῦ τν] το ἴπαι ΙΤ 
βΠα8Ι] ἄο απίο τοι 2 
3δ Τηεσ 54Υ αηῖο Πῖτη, 
Τιοτᾶ, ἴηπαῦ οασ 6788 
ΙΠΒΥ Ὦθ ορεμεᾶ. 94 Βο 
268115 Ἠαᾶ ϱΟΠΙΡΒΡΒΡΙΟΠ 
οπι {]απι, Απᾶ ἰοισλεᾶ 
ὑπείγ 6765: απά {ἵπι- 
πιεᾷἰρίεΙγ Ίἴπείσ ογος 
χοοε]τεᾶ «αἱρῃῖ, απᾶ 
νμεγ {ο]]ογνοᾶ Ὠϊτα, 

ΧΧΙ. Απά ποπ {ποτ 
ἄτενυ πῖίρΏ απίο ζθτα- 
Ρ8]6Γα, Απά ΤΥΕΓ6 ΟΟΠΙΘ 
νο Βείπρπαςο, απο ἴπθ 
πιοαηῦ οἳ ΟΙῇτοΒ, ἴπεπ 
εεπί ὄεδας ντο ἀῑςδοι- 
Ῥ]6Β, 2 εαγῖπσ απῖο 
νηεπα, 4ο Ιπῖο πο τ]]- 
18βε οτεγ αρα]πβῦ τοι, 
απά αἰτα]ρηαύγαγ τθ 
βἩα]] ἄπά απ ας5 91εᾶ, 
Απᾶ α οοἱξ στη Ώεσ: 
19956 ἔλεπι, αιιᾶ Ῥτίπρ 
επι απΐζο Πθ, ὃ Απά 

π ὑμῶν οσοι Α, 
ὃ Κύριε, 

ε ἔκραξαν 1ΤΊτΑ. 
1 οἱ ὀφθαλμοὶ 

τα εἰς.{0 ΙΤΊΧΑ. 
τα ἄγετέ ΤΑ, . 



ὅ8 
148 απγ πιαη 6 οἀσ]ιέ 
ππίο Τοιι, γθ εΠπ]] βπΣ, 
Τῃο 1ιοχᾶ σπίθα που οἳ 
νπαπα;, απἆ αυταὶρηῖ- 
σαΥ Ὦρ σ/111 86: ΤποΠι, 
4 ΑΙ] 1ΠΙβ τνλβ ἆο1Ἡθ, 
τπαῦ 16 αάρΏί ο {]- 
]1θ64 σΠ]οϊ Ὑ/αβ8 Ββρο- 
χθὮᾳ Ὦγ ἴπο Ῥρτορπεῦ, 
ραγίτς, ὃ Τε]] το ἴμοθ 
ΔαιρΏίεε οἳ ἍἨΑἱ9Η, 
Ῥοπο]ᾶ, ἴπγ Είπσοοπι- 
οίἩ απῖο {πεῬ, Ί1θεΙ, 
ιά δἰθιίΏσ Ἴροητ αἩη 
868, απᾶ α οοῖ {πο ἔομ] 
οἳ 8Ώ 855, 6 Απᾶ {πο 
ἀϊβοῖρ]ες ποηπ{, απά ἀϊά 
Α5 ζΖθβας οοπιπιαπᾶεᾶ 
άΠοτα, 7 απά Ῥτουρηῦ 
{Ώθ 455, απᾶ ἴπο οοΙῦ, 
θηά ριαῦ οἩ ἔῃεπα ὑποαῖσ 
οἸοῦ]μος, απᾶ Τπεγ εεῦ 
λίπι ἵπεχεοῃ. 8 Απάα 
νετ ρτεαῦ ηα 1 ναᾶς 
8ρτεβαᾶ ποαῖτ ϱαΓΠΙΟΠ{Β 
19 ἴηε σγαγ; οἴπετς οσα 
ἄοπηω ὮῬταπομπες Έτοπι 
1πο 1Τθ685, απᾶά 5ὐγτατγεᾶ 
ἔλοηι ἵη ἴπο σταγ. 9 Απᾶ 
τηο που] θ]ίαᾶες ἴΠπαῦ 
ν/θηἳ Ὦς6ίοσε, αηᾶ ΤΠαῦ 
4ο]]ουγεᾶ, οτ]εᾶ, 5αγ- 
1πςρ, Ἡ οξδαηππα ο ἴμο 
ΡΟ οἳ Ῥαν]ιά : Ῥ]ες5δεᾶά 
ἶδ Ἡο Τπαῦ οοπιείἩ 1π 
ΤΏθ ηαπιθ οἱ ΊΠε Τιοτάᾶ: 
Ἡοβαηπα {ἵπ πα Ἠϊσ]- 
ο50. 10 Απᾶ τΊεη Ἠθ. 
πΓ85 6ΟΠΙΕ 1ΠΤο :ετάδα- 
Ίεπι, α]] πε οἱῦγ ννας 
ΙΠΟΥΘᾶ, δαγΙΠΡ, πο ἰ5 
1Ώ152 11 Απάα ἴπο ποπ]- 
φΙιαᾶο ραϊὶᾶ, Τηῆϊ5 18 
ᾖθ5ις πο ρτορποῦ οξ 
ΚαζατείΏ οἱ 41116, 

19 Απᾶ ἆε5ιβ ποπῦ 
1πίο {πο {επιρ]εοξ οᾶ, 
Απᾶ οα5δί οι α]] ἴποπα 
ἐπαῖ 5ο]ᾷ απά Ῥουιρηῦ 
1π ᾖἵπρ ᾖἸεπιρ]θ, απά 
ονοτίµται ἴπο ἴαρ]ες 
ο ἴΠε ΙΠΟΠεΥΣ οΠαπςοτΒΕ, 
8Ώᾶ ἴπο 5εαῦς οξ ἴποπα 
{Πατ εοἱά ἀἆοτθες, 19 απᾶ 
εα]ᾶ απ{ο {παπα, Τυ ἶ5 
π/τίτεηῃ, ἈΝγ Ἰουςο 
5Ώα]] ὈῬο οπ]]εᾶ ἴπεα 
ποιξβθ οἳξ Ῥταγογ; Ῥιυ0 
γθ Ὠαπτο πια(ο 15 α ἄεη 
οἱ {λίοτος. 14 Απιά {Ώο 
η] πά απᾶ ἴπε Ίαταρ 
6ΑΠΏΘ Το Ἠϊπι ἵπ ἴηο 
(επιρ]α; απ Πο Ὠθα]εᾶ 
νπθπ, 15 Απᾶ πῃΏοπ 
τπο οἵΙεξ ργιο5ί5 απἆά 
Βοτ1ρ6ς σαν’ {πο νοη- 

. εὐθὺς ΤΊτ. 

που δοΐ [Πω] μα. 
1ΤΤτΑ. ε ὁ προφήτης ᾿Ιησοῦς ΗΤΤΤΑ. 

ἑ ποιειτε ἴιιὰ]ςὸ Ι ΓΤτΑ. θεοῦ ΙΤ. 

το ἴμθτι, Τί Ώαςδ Όεεῃ στ] θε, 

ἕ ἀποστέλλει Τθ 565 α. 
1ΤΊτΑ. ᾖἆ συνέταξεν ἀῑὰ ἀϊτθοοῦ 1ΊτΑ. 5 ἐπ ΙΤΊτΑ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΧΙ. 
ᾳ αν [ 2 

τι ὑμῖν εἴπῃ τι, ῥἑρεῖε, "Οτι ὸ κύριος αὐτῶν χρείαν 
ΑΠΥ 0Π6 {οτοι δα βηγίΠπΊπᾳ, ΤθΡΠΑΠ αγ, 719 ἸΙιοτᾶ 2ο Αἴλοτπι 

ἔχει "εὐθέως!.δὲ ἰἀποστελεῖ' αὐτούς. 4 Τοῦτο.δὲ "όλον" γέ- 
1ππ8, Απά Ιπιπιθδᾶ]αέεΙσ ο πῃ]] βεπᾶ Ίἵλαπι, Έπαΐ είς ϱϐ οπιφ 

“ ϱ - 

γονθν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου, 
{ο ρᾳ88 Τπαῦ παπα ο {14 1οᾶ {παί τπίσα ἵβδεροκοαι Ώγ ᾖτἴπο Ῥτορποι, 

/ ” ρ 

λέγοντος, ὅ Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, αδού, ὁ.βασιλεύς.σου 
Βητίης, Βατ {ο τἉθ ἀπιραίες σὲ βίοαπ, Ῥεποῖ]ᾶ, ». 1ἴπγ]ΐπο 

” / ντ μην. ”. 3 4 4 3 «ή ο 

ἔρχεταί σοι, πραῦς ἵκαὶι ἐπιβεβηκώς ἐπὶ ὄνον καὶ " πῶλον 
οοπ188 {ο ἴμοθ, πιθθς απᾶ πιουπίρᾶ οϱη ΑΠ 986 οπά 8 σο]Ιύ [119] 

υἱὰ ὑποζυγίου. 6 Πορευθέντες.δὲ οἱ µαθηταί, καὶ ποιήσαν- 
ᾷο8] οἳἑ α Ὀομδῦ οἳ Ῥιχᾶςῃ, Απᾶ ἁΠανίηπρ ΄"ροπο 1119 ἀἱποῖριθβ, ᾽ απᾶ Πανίπα 

τες καθὼς Ἀπροσέταξενὶ αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς, 7 ἤγαγον τὴν 
ἄοπο καβ Ἀοτᾶοτοᾶ 5γΠοπα 116βα8, ἴπογ Ὀτοιρπί {πο 

ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν 7ἐπάνωϊ αὐτῶν τὰ-ἱμάτια 
α55 Αηπᾶ Ίπο οο]ϐ, απᾶ ραῦ προ. νπετα Ξσαστηρπς 

ξαὐτῶν,ἳ καὶ Ἀἐπεκάθισεν! ἐπάνω αὐτῶν. 8 ὁ δὲ πλεῖστος 
αμΠεῖτ,  απᾶ Ἡρ 5αῦ οπ ἔΠοτι.  Απά {πο στεαίοτ ραγί Γοξ {πθ] 

ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἵμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ  ἔκοπ- 
οτοπᾶ ετενυεα ΜΠεῖτ ᾽ ραγπιοηίς οἨη ο Τ/ΑΥ, Άπᾶ οἴμοτβ πετο οπυυῖτπᾳ 

τον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ Ὀἐστρώννυον! ἐν τῇ 
ἄοππι Ῥχαηςηπος 1χοπ Τ1ποθ ἴτεθξ πᾶ  ἨὙὝετε 5δἰτεπγίης [παπι] οὮᾳ Το 

ὁδῷ. Ὁ οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες" καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 
ΝΑΥ. Απά ἴηθ οτοσγᾶς ἴἔποςο Ροΐπρ Ῥείοτθ απά {ποςθ Ζο]ον]ηρ 

ἔκραζον, λέγοντες, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ ἸΔαβίδ'' εὐλογημένος 
πγετο οιγίηρ οαῦ, ΒΑΨΙΠΡ, Ἡορβαππα Το ἴπά Ροηῦ οἳ Ὀανίά; Ῥ]εβεθᾶ 

ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου Ὡσαννὰ ἐν τοῖς 
ΠΏε]ἩΏθτνπο οοπιθΒ Ίπ ΠἩε] Ώαβπο ο [Τπε] Τιοτᾶ. ὶ Ἡοξδβππα Ἱἵπ {πο 

ὑψίστοις. 10 Καὶ εἰσελθόντος.αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη 
Ὠϊρῃηεςῦ, Απά 85 Ὦο επεγεᾶ 1πύο «/6γ4β8]16Π Ίγγας πιοτθοά 

πᾶσα ἡ πόλις, λέγουσα, Τίς ἐστιν. οὗτος; 11 Οἱ δὲ ὄχλοι 
111 3πο ᾖ5οἱΐγ, ΒΑΥΙΗΡ, πιο ᾖ8 ταῖς 2 Απάᾶ ἴὰο οτγογ/άς 

τή μα - . 

ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν «Ἱησοῦς ὁ προφήτης, ὁ ἀπὸ ἵΝα- 
βαἱᾶ, Της 18 ζεδιθ ᾖ3πθ )Ρεορμεῦ, ἩθπΠο[Ιβ]έτοα Νε 

ζαρὲτϊ τῆς Γαλιλαίας. 
πατοῖὮι οξ ἄΑ]1]996. 

12 Καὶ εἰσῆλθεν ΕὺΙ᾽᾿]ησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν Ἀτοῦ θεοῦ,! καὶ 
Απᾶ επιετοᾶ 11εδιβ ἈΙπίο ἴπα Ττεπιρ]θ οὗ ἀἄοᾶ, απᾶ 

ἐζεβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ 
οα5ῦ ουῦ 811 ἔλος5θ 5ε] πρ βπᾶ Ὀαγίηρ 1π ᾖ1ἴῃθ 

ε - 4 4 [ή -” ” [ή ἃ 

ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν, καὶ 
πεπωρίςθ, ππΏά {πα ἔαῦ]ες ᾽ οἱ ἰἩθ ΠΙΙΟΠΘΥ ΟἨΒΏΡεΙΑ ἍἩρθ οτοετίὭχοιν, απᾶ 

τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς. 19 καὶ λέγει 
τμθ εερῖς οἳ ἴποςθ 5ε]]Ιπρ τηθ ἄοτ6Ρ, Απᾶ Ὦε 5.78 

αὐτοῖς, Γέγραπται, Ὁ.οἶκός-μου οἶκος' προσευχῆς κληθή- 
ΜΥ Ἠοιδθ, α Ἠοαδθ οξρίαγεγ 5Ώα]1 Ὀ8 

σεται ὑμεῖς.δὲ αὐτὸν Ἰἐποιήσατε' σπήλαιον λῃστῶν. 14 Καὶ 
οβ]]εά; ΌὈπίγτο 1 Ώατο πιαάθ 9 ἄεπ ΟΕ ΤΟΡΡΕΙΒ. Απά 

προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευ- 
ἌρβΠηΘ 5εο-Ἠϊπι 1Ρ]ηπᾶ Ζαπᾶ απο ᾖΊπ ἴπο ἱεπρίθ, απᾶ ηο Ὠεα]οά 

σεν αὐτούς. 16 Ἰδόντες.δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
τΏετη. Ῥιϊ Ἰρδοεῖησ 11Πε ΖοπΙεξ"Ῥργίοςίς “απᾶ 5δίηθ δεοτίυο» 

α ο ὅλον ΗΤΤΑ. Υ --- καὶ Α. 
Σ--- αι τῶν [1,]ΤΊτΑ. ' Δ.ἐπεκάθισαν 

) 9 2 . ΄ 

ο -|- αὐτὸν ΙΙΤΏ 1 ΤΤΕΑ. ἆ Δαυνϊὸ αΝ ; Δανείδ Ὁ ἔστρωσαν 5ίτενεᾶ Τ. 
ξ --- ὃ ΙΤ1τΑ. µ--- τοῦ { Ναζαρὲθ ΕΙΤΊΤΑΥΓ. 

---Ἕ 

π -- ἐπὶ ΟΏ 

| 



ΧΧΙ, ΜΑΤΤΗΕ ΤΠ, 

τὰ θαυ[ιάσια ἃ ἐποίησεν. καὶ τοὺς παῖδας Νκράζοντας ἐν τῷ 
4199 Ὁ ψ/ο η ἀθΓΝ ὍἨ1 ο Ὢτομρβμί, απᾶ ᾖἵἴπο ᾿ολι]άταοι οτγίπρ ἵπ Όῃθ 

ἷ «αἱ λέ : ο ΗΗΙ (δι ἡ : ἱερῳ. καὶ.λέγοντας, Ὡσαννὰ τῷ ουἱῷ 'Δαβίδ,ὶ ἠγανάκτησαν, 
ἔομαρ]ο, Απᾶ ΑΒΑΥΙΗΡ, ἩοβαπΏας {ο πο οπ Ὁξ Ώανίά, ἴλαγ ππετο Ιπάϊρπαπῦ, 

10 καὶ εῖπον!ὶ αὐτῷ, ᾿Ακούεις τί οὗτοι λέγονσιν; ὉΟ.δὲ Ἰη- 
Ἀπᾶ Βαϊᾶά ᾖἵο Ἠϊπι, Ἠεαγεςύ {ποια γγηαῦ ἴλεςθ βαΥ 2 Α πᾶ 7ο- 

αι { ᾿ ν 1” 8) δι ο. / κ) ΄ 
σοῦς λέγει αὐτοῖςο. Ναί’ οὐδέποτε ἄνεγνωτε, Ότι «εκ στοµα- 
5Ἡ5 8.5 ᾖΌοίπετ, Ὑοα: Άπετου 1ᾷ41ᾷ 3γε τεαᾶ, Οτπί ος [πε] ταοι{Ἡ 

τος νηπίυν καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον; 17 Καὶ 
οἳ Ῥαῦ6ες απάᾶ 5αςκ]1πρ8 νποιι Παξδῦ Ῥρεγεθοῦεᾶά Ῥτα15ο 2 Απᾶ 

καταλιπὠν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν,καὶ 
Ἠατίης 1αΜ6 ποπ. ͵Ἠθ πεπί ουῦοξ πο «οἵγ το ἍΒείΠπαμΣσ, αηᾶ 

ηὐλίσθη ἐκεῖ. 
Ῥβ5586ᾷ {πο πἰρΗΏ 1ᾳπσγο, 

18 "Πρωΐας! δὲ οἐπανάγων!ὶ εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν, 
Κου εατΙγ ἵπ ἴπε πιογηίησ οοπαίἩρ Ῥαοἷὶ πο Ώθ οἶιτ ὮἩθ Πιησογοά, 

19 καὶ ἰδὼν συκῆν µίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ 
΄αηπᾶ βεοῖπρ "Πρ-υτοο 1οπ6 ὉὗΥγ ᾖἵἴηποθ ἍἨπασ, Ἡθ 6ΛΏΙΘ ἴο 16, αηΏά 

2 ὃἱ τ ῃ ταν 2 4 , , . Δ , » 
οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ.μὴ φύλλα μόνον’ καὶ λέγει αὐτῇ, 
ποΏῖπρ ᾖ«{οππᾶᾷ οἩἳ Τδ οχοερῦ 16εαΥθ6Β οπ]τσ. Απᾶ Ὦο βαγ8 ᾖΤο 1τ, 

Ρ Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἐξηράνθη 
ΧετεΓπιοτο οἳ ἴπεο ᾖἀΕτι  Ἅᾖ1εῦ ἴπετε Ῥο {ος ΕΤεΥ. Απᾶ “ἀτὶεᾷ δαρ 

- ε ” ὴ ιά « 5 / 

παραχρῆμα ἡ συκη. 20 Καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν, 
αΙπηπιεᾶἰαίαΙγ 3ἴῃμοε2βς-ίτεθ. Απᾶ κβδοοΐης Π6] πο ἀἱδοῖριας πιοπάᾶστοᾶ, 

λέγοντες, Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ; 91 ᾽Αποκριθεὶς 
βαγίης, Ἠου Ιπιπιραβ]αίθΙγ Ἰβδάτιεᾶ πρ Ίἴμο Βσ-ίτεε ! ΞΑπατγετίηρ 

δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν, 
αλΏᾶά «168118 5βαἱᾶ ο παπι, Ὑοασί]σ, Τβ87 ἴίοτοι, 1 τοῄματο 1491, 

καὶ μὴ.διακριθῆτε, οὐ µόνον. τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, 
Απᾶ  ᾖἄο ποῖ ἀοαρῦ, ποῦ οΟΠΙΥ Ὕ«πε[παίταοιε]οίίηο Βρ-ίτεο εἨΏα]] γε ἄο, 

ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, "Αρθητι καὶ βλήθητι 
Ῥαῦ οετεπ 1Ε {ο ἰΠῖς5 πιοµπία]ηπ ο 5Ποι]ᾶ ϱαγ, Βθ ἴποι ύβκεπ απΓΑΥ απᾶ ῬθούΠοι οαςῦ 

εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται’ 23 καὶ πάντα ὑσα. ιάνὶ 
1πύο 1ωθ 86, 15 βΏ811 οοπιο Μο Ῥ858. Απᾶ αἲ] ἑπΐπρς ππβίβοθτον 

αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύοντες, 1λήψεσθε.ὰ 
Ὑε πΙαγ 8β]ς 1η ΡΤΑΥΕΣΤ,, Ῥε]οτίης, ψθ 5Ώα1] τεσθῖτθ, 

κ Δ 5έλθ ” 7 πι α Δ « 4 Πλθ 2 . 

29 Καὶ "ἐλθόντι.αὐτῳ] εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ 
Απᾶ οπ Πἶ5 οοπιίηπς ΊΙπίοίΠοθ ᾖεπιρ]θ ἴπετο οβπηςῬ 1) {ο Πίτα, [πετ] 

διδάσκοντι οἳ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τσῦ λαοῦ, λέγον- 
{εαεΏῖησ, πο ομ]εξ ργὶε5δί5 οπᾶ ἴηο ε]άενς οἳ 1Ἠ6 ῬοοΡ[ε, 887- 

τες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς: καὶτίς σοι ἔδωκεν τὴν 
Ίπρ, Βτγ πιο ααὐΏοτΙίγ {μεςε {Π]πρβ.ἀοεδῦ ἴΏοιῇ απᾶ πἩο ἰοίηερ Ρ8ᾳτθ 

ἐξουσίαν. ταύτην; 24 ᾿Αποκριθεὶς. δὲ' ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, 
1Π]5 αιθποτ]όσ ὃ Απά αποπετῖης 76515 5αῖᾶ , το {πεπα, 

᾿Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ µοι, κἀγὼ 
3ΥΥ1ΠΗ "αβὶς ὅγοια 1124] ἸτΠίηπβ οποθ, πΠίοὰ 1 ψε 6] τηε, 1 α8ἱδο 

ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξζουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 26 τὸ βάπτισμα 
{οσοι τσΠ]] δα ὮῬτ πΠαῦ αιαὐποτὶῦγ ἐπθεορ πηρα Ι ἆο, Τηο9., ἹὈαρθίβτι 

Ἱ Ἰωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ, ἢ ἐξ ἀνθρώπων ; 
οξ ζομ, πιπεηπσο Ὑπας 1 τῶωπι Ἠθατεη, ος ΤΤΓοπ1 ΤΩΕΠ 2 

Οἱ δὲ διελογίζοντο Ἱπαρ᾽ ἑαυτοῖς, λέγοντες, ᾿Εὰν 
Άπά ἴπεσ χθα5οπεά πηϊἩἉ {πθπιδε]τας, καατίης, 1ε 

υ σ , ”- 4 - : -» π μη γ ] 3 , 

µεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ερεῖ ημίν, ΣΔιατί' οὖν οὐκ.επιστεύσατε 
ΡβΑΥ, ἜΈτοπι ἨθατεΏ, θ π]] 5αΥ {ο 318, ΓΗΣ πει ἀῑᾷ τε ποῦ Ῥοε]ίετο 

εἴπω- 
σε «ποι]ᾶ 

σ5 
ἀ4εγέαϊ επίπρθ ἐλπαί Ἶιε 
αἱ, απᾶ πο οἰη]άτεῃ 
οΙΥΙΠΡ' Ίπ ἴμο ἰθιπρίθ, 
αηΏὰά 5ΗΥΙΠΡ, ἨΠοβπλπα 
νο 1Π9 Βοη οἱ Ῥατιά 
ΤΠοΥ Ὑποτο 50196 ἀ48- 
Ῥ]θαξβθᾶ, 16 απᾶ ραϊᾶ 
απ{ο Ἡίπα,Ἡθαχοβδῖ ἴῃοα 
σγπαῦ {ηοβθ βαγ2 Απά 
16βιβ΄βα1ύῃ αηπ{ο ἴπετι, 
Ὑθιβ; Ἠαγε γο ποθγοεΓ 
τοβᾶ, Οπή οἳ 119 πιο] 
οἳ Όαῦρο» απᾶᾷ 5αοκ- 
Ίϊῃπσβ ἴποι Ὠαβδῦ ῬοΓ- 
{εοῦεά Ῥταϊςοῦ 17 Απά 
Ἡο 16Εῦ ὕΠοσα, ατιᾶ τγοη 
οαῦ οἳ ἴμθ οί Ιπίο 
ῬθίΏπαγ ; απᾶ ηο ]οᾶρ- 
εᾱ {πετο, 

18 Νου 1π ὑῃπο ΠΙΟΓΠ- 
1ης α5 Ποτοαίιγποαά ἰπίο 
{πο οἱ ὔγ, Ώο Ἠαπροτθᾶ. 
19 Απᾶ νπεη Ὦο βατ’ 8 
{Ρ ὕτεο 1η 0Ἠο ν/αγ, Ὦθ 
οςΏ1θ Το Ἱν, απᾶ {οιτιᾶ 
ηοίηϊῖης πετεοῦ, Ῥαῦ 
1θαγοβ οἩ]γ, απά εαϊᾶ 
πηπίο 16, Τεῦ πο Μταῖξ 
Ρτοπ οἩπ ἴηθῬ Ἠεποο- 
Σοτσγατᾷ {ος ετετ. Απάᾶ 
Ῥτγεδεηῦ]γ πο Αρ τεθ 
πγιθπετοᾶ Α7ΥΑΥ. 20 Απάᾶ 
π/Ώεη {Π9 ἀἱδοίρ]εξ 5.π 
5ὲ, .Ώεγ πιατγε]]εᾶ, 5αΥ- 
Ίπρ, Ἡοπ 5οοηῦ 195 {19 
4ρ ἴτοο πΥΙΠετεᾶ απΥΟΥΊ! 
21 1 ὃὅδας αηςτγτεγεά ανά 
5η] απο ἴπεπι, Τετί]γ 
1 β4Υ ππίο τοι, ΤΕ το 
Ώατο {Α10{Π, απά ἄουοῦ 
ποῦ, Το βΏβ]] ποῦ οπ]ν 
4ο τίς αρ]ίσ]ι { ἄοπο 
Το πο Πρ ἔτοο, Ῥαΐ α15ο 
ΙΙ το 5Ώθ]] 87 απῖο 
υπιβπιοαηύα!α, Βοΐμοια 
χεπιογθεᾶ, απᾶ ο ἴποι 
ομςῦ ἰπίο ἴπο εεα: 1σ 
«ΒΏς]1 Ὀο ἆοπθ, 22 Απᾶ 
81] ὑΠΐτπρς, πγΠβίξοετος 
το 5Ώβ]1] α5]ς ἵπ Ῥταγος, 
Ῥομονίτπς, Το 5Ώβ]1 το- 
οείτε, ζ 

25 Απά π/Ώεη Ὦρ νγβΒ 
6οπ1ο9 Πίο {Ώθ ΣεΠ1ΡΙ6, 
Τηθ οἨΏίθξ ρτὶοςί5 βπά 
Τηοθ ε]άοτα οἱ ἴἩθ Ῥεο- 
Ῥ]6 68ΠΙΘ Πο Ὠϊΐπα 38 
Ἡο ππΒ ἑοβοπίηςσ, απᾶ 
παῖᾶ, Βν νυπαῦ αιζπο- 
τ1:γ ἄοεςῦ ἴποι ὕπεςθ 
ΤηϊΙΏς8 2 Απᾶ πΠο-σατθ 
1πεοθ ΌΠῖς ααὐποτ]ιόγ2 
24 Απάᾶ θδα5 απςνγγετεά 
8ηΏά βα]ᾷ πηΏΐο {Πετα, Τ 
315ο ν]] α5κ τοι οπς 
νηΐτπσ, π/ΏΊοἩ 14 τα {ει] 
Ὢ1θ, 1 ἵπ Ί1]ο τΥ]5δο νη]] 
το]]γοι Ὁγ νΏαῦ αιιῖΒο- 
τιγ 1 4ο ἴλεςο ύπίπρα, 
205 πο ἸὈαρίδτι οξ 
ᾖσΏμ, πλθπορ πας 19 2 
4ΤΟΙΠΙ ῬὨθβτεηῦ, οἱ ο 
ΠΙΘΩ2 Απάᾶ ἴπεγ τεᾶ- 
βοπεᾶ τΙζἩ {Πεπιδε]τος, 
ΒΑΥΙΏΡ, 1 πο 5Ἡθ] 
847, Βτοπῃ ἨθατοἨ ; Ὠθ 
σν]]] 647 ἁπίο Ἡς, Ἠπγ 
ἀἱᾶ γε ποῦ ἴπεη Ὦο- 

Ι Δανϊδ αἩ; Δαυείὸδ ΙΤΤτΑ. 
Ρ -- Οὐ τπ[α]. 4 ἐὰν Τε, 

ν --- τὸ (παῦ ΕΤΊτΑ. 

κ -ἵ- τοὺς (γεαᾶ νο Ὑνεγε) Τ/ΤΤτΑ, 
5 Πρωϊ Τ1ς. ο επαναγαγὼν ΙΤΑ. 
ϱ ἐλθόντος αὐτοῦ Ιτττ. ἵ---- δὲ 8ιιά 1, π ἐν ΔΤΏΟΗΡ 1τς, 

πι εἶπαν ΤΤΊΤΣΑ. 

. λήµψεσθε ΕΤΊΤΑ. 
κ διὰ τέ ΙΤΤΤΑ. 



60 
Ἰετο Ἠϊπι ὁ 26 Ῥατ 1 
το 5Πθ]1 8αγ, ΟΕ πιεη: 
Ὑθξεατ ἴΠε ρθοΡρ]θ; έοτ 
α]Ι Ἠο]ά ζοἩΏπ 35 α ρτο- 
Ῥπεί. 27 Απᾶ {Πεγ απ- 
Επ/ογοᾷ ἆθδας, αηΏᾶ 5α1ᾶ, 
ο οατιποῦ Με]]. Απᾶ 
Ἡο κεαϊὶᾶ ππίο Ίμπεπι, 
Νεϊίπετ {ε]] 1 τοι ον 
σΏπαῦ ααὐπονίψ 1 ἄο 
Ίπεςο ἴπϊησς. 286 Ῥαῦ 
πνλλαῦ τμίπ]ς το» Α ϱΕΓ- 
ἰαΐο Ἠιαη λἨαᾶ πο 
ΡΕΟΏΞ; Απᾶ Ἡθ οαππθ 10 
{ηο Ἀτεδί, απᾶ καῖᾶ, 
ΡΟΗ, Ρο ποτκ {ο ἄαγ 1η 
ΤΗΥ τἱηπεγατᾶ. 29 Ἡο 
θηβπ/γεγθᾶ Απά εαἱᾶ, Τ 
πν1]] πού: Ῥαῦί αξίαχγ- 
πνατᾶ Ἡε τεροπ{θεᾶ, απά 
ψ/εΏῦ, 30 Απά ης ο8Ίθ 
{ο ᾖΤτπο 5πεοοπᾶ, απᾶά 
βα]ᾶ Ἰκονήςθ. Απᾶ Ὦο 
Ἀπβυγεγθᾶ απᾶ σαἱᾶ, ΤΙ 
ϱο, οἵτ: απᾶ σνεπύ ποῦ. 
91 ἸΠπείπετ οἳ {πεπα 
ὑνναῖη ἄῑᾶ 11ο πσ]] οἳ 
Ὠῖς {αΐἴπεγδ ΤΠεγ 5αγ 
ππίο Ἠΐπι, Τπο Πτεί, 
Πδεας ϱα1{Ἡ ἀπ{ο ἔπεπι, 
γετί]γ Ι 5αγ ππίο τοσα, 
Τπαῦ ἴπὸο Ῥριαβ]ῖομπς 
βηά ἴῃπο Παχ]οίς5 ϱο Ἱπίο 
έηο Κἰπρᾶοπι οἳ ἀοᾶ 
Ὀείοτο γοι. 3 Ἐοσ 
«9ΟἨΠ ο8ΒΊπ1θ ππίο γοι 
1η ἴπο τ/αγ οξ τὶρηί- 
ΘΟΕΗΘΕΕ, απᾶ Ὑο Ὦο- 
Ἰετεά Ἠΐπα ποῦ: Ῥαῦ 
ἵΏο ρα]οβσβ απᾶ 1ηθ 
Ἠατ]οῦς Ῥε]μενεᾶ Ἠϊτα: 
ΑΠᾶ Τε, ὪΨΠεη τε Ὠαᾶ 
ΒΕΕΠ ᾖζέ, τορεηπίθά ποῦ 
αιεγπναχᾶ, ἵπαῦ γο 
ταὶρ]Ώύὺ Ῥε]ίεγο Είπα, 

33 Ἠεαγ αποἰίΒεσ ῥρα- 
ζταβ]θ: Τη6γε Ἱβ5 8 
οετίβίῃ µἩΠοιιδεπο]άες, 
π/η]οἩ ρ]απ{εᾶ α νίπε- 
ΨΑΤᾶ, απᾶ Πεᾶσεᾶ 1ΐ 
χουηᾶ αροιῖ, ππᾶ ἀϊρ- 
Ρε α νῖπερτοςς Ίπ 19, 
ΑΠ 115 α {οπποσ, θπά 
1εί 16 ουῦ {ο ἨΠιαςραπᾶ- 
ΙΩΕΠ, ϱπᾶ υγοηῦ Ιπίο 8, 
Σας οοιηίτγ: 34 απᾶ 
σ/πεη 119 ἴἶτας οξ ἴπο 
Στιϊὺ ἄτον Ἠθαχ, ΤΘ 
Εεεηὺὀ ἩὨϊς 5εγγαπῖίς ἴο 
{Π9 Ἠαξραπάπιεν, της 
116γ πιῖρΏί τοοεῖνε {πο 
Σταϊςς οἳ 1, ἃὅ Απά 
τπο Ἡπεραπάπασπ ἰοοῖς 
Ἠΐ5 βεγτναπΠίς, απά Ῥουῦ 
91Π6, απᾶ ΚΙΙΙοά απ- 
ΟοὗΠεσ, απᾶ 5ἰοπεᾶ Απ- 
οἶμετ. ὁδ Ασαϊπ, Ὦοϱ 
εεπό οἶἴπας βοιταπίβ 
ΠΟΣΟ ἴπβπ {πο Πτεί: 
ΑΠ ᾖΊἴπεγ ἀἷά απίο 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΧΙ. 
αὐτῷ; 326 ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ᾿Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν 
Ἠ1Τὴ Ῥαΐ 1 πο εΠπου]άσασ, Έτοτα πιΕη, πε σαχ 19 

ὄχλον' πάντες.γὰρ Ἰἔχουσιν τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην.! 
πια] θΙθαᾶς ; {0Σ α]] ποιά {οΏἩ 88 8 ῬτοβρΠπεῦ. 

27 Καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ “εἶπον,' Οὐκ.οῖδαμεν.. "Ἔφη 
Απά Βηςιγετίης { Πεδας ΥΠεγ παἷᾶ, Ίο ποτ ποῦ, Βοαϊᾶ 

αὐτοῖς "καὶ αὐτός, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἓν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 
ΑΓοδίηεπα 29189 11ς, Νοϊίπες Ἴ α1ο]1 σοα Ὦ π]Ἰαῦ αιἰποτίέσ 

ταῦτα ποιῶ. 328 Τί.δὲ ὑμῖν. δοκεῖ; ἄνθρωπος" εἶχεν Ὀτέκνα 
{πθβο ἐμίπρε 1 ἄο. Ῥαῦ π]παῦ {Πίπ] το 8 ΤΙΒΊΏ. παᾶ  ομ]άτοα 

δύο," “καὶ προσελθων τῷ πρώτῳ εἶπεν, Τέκνον, ὅπαγε 
ίππο, αηπᾶ ἈἨὨανίηπρ οοπθ ΊἸοίπο Πτεύ Ὦο εαἰᾶ, Οπ1]ᾶ, Ρο 

σήμερον ἐργάζου ἔν τῷ-ἀμπελῶνί-μου.! 99 Ὁ.δὲ ἀποκριθεὶς 
Μο-ᾶατ νγοσ]ς 1π 1ΑΥ νὶπεγαχᾶ, Απά Ἡθ απβπετῖηρ | 

εἶπεν, Οὐ-θέλω' ὕστερον- δὲ’ μεταμεληθεὶς .ἀπῆλθεν. 90 ΓΚαὶ 
βαῖᾶ, Ι νη]] ποὺ; ᾿Ῥιύ αξεεγατᾶς Πανῖπς τερθηυθᾶ 6 πεηῖ, Απά 

λθ 4 Ἱ ” σδ , | ῃ ιό ῤ ε δὲ 2 θ χ 

προσελσων τῳ ευτερῳ ειπεν ωσαυτως. ο0.0ὲε αποκρισεις 

Ἠανίης 9ΟΠΙΘ 390119 εβθοοπᾶ ηο βαίᾶ κοπής. Απᾶ ἵθ αηςνετίης 
, 4 ω , .- / 

εἶπεν, Ἐγώ, κύριε’ καὶ οὐκ ἀπῆλθεν. 91 Τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίη- 
εα1ᾷ, 1 [σο], Εἴτ, απᾶ πεπῖῦ ποῦ, ΗΙοΟὮ οἳ πε πο αιᾶ 

Α , : μα , Ἡ.Ι 1 «μμ 
σεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; Λέγουσιν Ααὐτφιϊ ΧΟ πρῶτος. 

ἴπο ση] ο ἴπο Ταῦποςσ 2 Τηεγν 5. νο Ἠΐπι, Τηοθ τει. 

Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι καὶ 
39475 31ο ”ἴπεπα 1]εε.ς, γεν] 1 βαγ ἴοτοι, ἰπαξίπο {αχ-ραἴπετογ5απᾶ 

αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
1πθ ἩΠατ]οῦβ 6ο Ῥεέοσθ σοα ἍΙπίο πο Κἰπσάοπα οἳ ἀοᾶ. 

92 ἦλθεν.γὰρ Ὑπρὸς ὑμᾶς Ἰωάννης! ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, 
Έοχ ΄οβτηθ 5το Ὑοι Σ]0ΟἨΠ 1π Γ1Ἡ6] αγ ο τἰρμίεοπςπςβΕ, 

καὶ οὐκ.ἐπιστεύσατε αὐτῷ, οἱ.δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι 
Ἀπᾶ το ἀῑᾶ ποῦ Ῥε]ίετο Ἠΐτα,- ὍὈαῦ {πο ἴᾳχ-ραίπετοτ απᾶ ἴποθ ἨΠατ]οῖς 

ἐπίστευσαν αὐτῷ' ὑμεῖς δὲ ἰδόντες Ἰοῦῇ.µετεμελήθητε ὕστερον 
Ῥε]ενοά Ἠΐτα: Ῥιυσο Πατὶῖηρ βεοπ 4ἷά ποῦ τερεπυ  α[ίθαγγητᾶς 

τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 
το Ῥε]]ετο Ἠΐπι. 

90 "Αλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ᾿Ανθρωπός Ἀτιο ἦν 
Αποζἥἦες Ῥαταῦ]θ Ῥεαγ, Α.πιοπ Ἅᾖ᾿οετίαῖπ ἔπετο πβα 

οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ φραγμὸν αὐτῷ 
Ά ΠιβΕίΕ6Γ οἳξ Α Ἠοιδθ, ὙἩΠο Ῥ]απὺθᾶ Α τἰπεγαχᾶ, απᾶ “Α 546π6θ 510 

περιέθηκεν, καὶ ώρυξεν ἐν αὐτῷ ληνόν, καὶ Φκοδόμησα 
αρ]αοθᾶ Ξαροαπῖ, απά ἄπρ ἵπ ᾗἩ αἃ ΠΙΠΘΡΙΘΕΒ, απᾶ Ῥαϊ]6 

πύργον, καὶ "ἐξεδοτοὶ ᾿ αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 
Α ἲονθτ, απᾶ 1εῦ ου ῦ τή Μο ὨπβραπάππεἨπ, απᾶ 1Ιαεξ 11ο οοιΠίσγ. 

94 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὃ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλεν τοὺς 
ΑἉπᾶ πΏεη ἄχετν πεαχ ἴἩο ΒεΒ5ΟΏ οἳ ἴπο Ἅἀ{παϊΐΒ, Ἡθ δεπύῦ 

δούλους. αὐτοῦ πρὸςτοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς.καρποὺς. αὐτοῦ. 
Ἠϊς Ῥοπάᾶπιεν το ᾖΤλμο ἨὨιπδραπάππεη Το τοσεῖτο Ἠϊ5 {τιλῦς, 

Δ / ς λ ) / .) » ο Λ 

96 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς.δούλους.αὐτοῦ, ὃν-μὲν 
Απά "Πατίης “ἵακεπ 11Πο “Παξραπάπιθῃ Ὠϊ5 ῬοπάπααΠ, 06 

ἔδειραν, Ὁν-δὲ ἀπέκτειναν, ὃν.δὲ ἐλιθοβόλησαν. 96 πάλιν 
ἔπαγ Ρεαῦ, απᾶ αποῦΒεσς {Ἠεγ ΚΙΙΙθᾶ, απᾶ οποίες «ἴπεγ 5ὐοπεᾶ, Αραϊη 

να, » , ” , 4 η ᾿ 
ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτωγ, καὶ ἐποίη- 

ηο εεπύ οἵπος Βοπάππεη ΙΙΟΙΘ ἍΊΠαβπἴπο ἍΠτεί, απᾶ 1ηογ 

7 ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην Ι/ΤΊτΑ. 
9---- και Τ. ) δύο τέκνα 1.. 

{ προσελθὼν δὲ 1/ΤΊτΑ. 
αίτεγνναιἀς [οΏεγεα] 1ττ. 
χερειι{) 1Τς} οὐἱδὲ] Α. 

8 -- τις (γεαᾶ ἃ μη ος 
ε--- δὲ Ὀαῦ [1]τ. 

-.. ὁ ὕστερος Ὦθ πύΠο 
! οὐδὲ (γεαά ἀῑά πεϊνηες 

:« εἶπαν Τ. 
ἁ «μον (}εαᾶ υπθ νΙηεγαγᾷ) ΤΤΤΑ, 

Ε ἑτέρῳ οἴΏεσ ατΑαγ’. Ἀ--- αὐτῷ ΙΤΊΤΑ. 
ὰ Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς 1ΤΤΑ. 

τὸ τις ΟΙΤΊΤΑΥΓ. 9 ἐξέδετο ΤΑ. 



Να ΤτΕ Ες. 

97 ὕστερον.δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς 

παπι κκ. 
σαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 
ᾷἷὰἁ Το που ἵπ 1ο ΠΙΑΏΠΟΣ, Απά αἲ 1456 ηθ 5οπ6 {ο τποπ1 ̓  
; - Λ πα 

τὸν. υἱὸν αὐτοῦ, λέγων,  ᾿Ἐντραπήσονται τὺν.υὶόν.μου. 
Ὠϊ5 6ο, ΦΑΛΥΙΠΡ, ΤΠπεγ σῖ]] Ώατε τεδρεοῦ Σ0Υ ΙΠΥ 50ΟΥ. 

. σα Λ ώς 3 Π ο τ , 

98 Οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν εαντοῖς, Οὗτος 
.Ἔαι ἔ]ιο ἨαςΡαπάιποιπ 5οοῖπςσ ἵἴπο 80η δηῖᾷ ΑΒΠΙΟΠΡ {Πεηλδοίτο5δ, Τηῖ8 

’ ο, 7 ιά ΄ ᾽ 

ἐστιν ὁ κληρονόμος δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ "κατά- 
1 Όἴπε Ἠεῖτ; οοΊ1Θ, 1αῦ ας ΙΙΙ] Ὠίπι, απᾶά σα ρο»- 

σχωμεν! τὴν. κληρονομίαν.αὐτοῦ. 99 καὶ’ λαβόντες αὐτὸν 
ΒΟ55101Π οἳ Πἱ5 1π]πεγ]ζαηςο. Απά Ἠβτίης ἴακειπ ἨΠῖτ 

ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. 40 ὕταν οὖν 
έπεσ οα5ε [αἴπα] οαῦοξ τπεθ τσἰπεγατᾶ ΑηΏά ΚΙ]]αᾶ Παπ]. Ποπ {Πεχγθξοτθ 

ἔλθῃ ὁ κύριο; τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποι]σει τοῖς γεωργοῖς 
8ια]ἱ οοππθ {πε Ἰοτᾶ οξἴ]με πἰπογατᾶ,  π]Ώθῦ ὙγΙ]] πε ἄο βΏιβςῬαπάπιεπ 

’ [ή ”- ” ) ’ 

ἐκείνοις; «41 Λέγουσιν αὐτρ, Κακοὺς κακῶς ἀπολεσει 
11ο Ἔῃοςο 2 ΤΠεΣ αγ ᾖἰοβυῖπα, Ἐν] [πιεπ]! πι]δεταὈ]γ Το ππΙ]] ἀεξίτογ 

αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα Ῥἐκδόσεταιϊ ἄλλοις γεωργοῖς, 
Τλεπι, απᾶ ᾖἴηο πἰηεγατᾶ ηε πΙ]] 1εῦ οὐ ἍᾖΤο οἴποτ ἩἹα»απάτηςεἨ, 
./ . ΄ -” -- -” ] -” 

οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς.καιροῖς.αὐτῶγ. 
σ]ιο σνϊ]] τοπᾶετ  ἍᾖοἨπῖπι πο Στα]ῦς 1η {ηεῖτ 56:180ΗΠ5. 

43 Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐδέποτε.ἀνέγνωτε εν ταῖς γρα- 
3δαυς ὅτο ποτ 11οδ.5, Ῥ]1ά το ποτεσ τοαᾷ Ίπ ἵἴπο βοτὶγ- 

φαῖς,  Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος 
{ατος, [Τη6] 5ίοπο ἸηΏϊςοἃ Αχγε]εοτεᾶ 11ηο5ε ἆππο Ξρα1]ᾶ, θη]5 

’ . ΄ / 1 ’ “/ ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας παρὰ κυρίου ἐγενετο αὕτη, 
15 Ὁοσοπιθ Ἠεαά ο [116] οοίποΓγ: 1τοπι [π6] Ποτά τ/θι5 τη5, 
. ι -” .” ” [ή 

καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; 45 Διὰ τοῦτο λέγω 
Ἀπᾶά ᾖ 15 Ὑφηζεγζυ] 1η ουσ εσες 2 Ῥοσαιαςδο οἳ ΤΠ 1 56ετ 

ὑμῖν, ὅτι ἀρθήσεται ἀφ' ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ 
ἴογοα, ἐπαῖῦ 3κμα]1] "ρο ΣίαΚκεη 1ΐτοπι οι ᾖἵἴπο Ἐπράοτα οἱ ἀοᾶ, απᾶ 

δοθήσεται  (ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. 44 Ἀκαὶ 
15 «Πα]1 Ῥε σίτεηπ {ο 4 παῦΙοΏη Ῥτοᾶιοϊίπς Ἅπθ Σταῖίς οἳ 1ῦ, Απά 

ς Δ Λ Λ , - ’ . » 

ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον.τοῦτον συνθλασθήσεται’ ἐφ᾽ ὃν.δ ἂν 
Ἡο ππο {α115 οἩ {Π15 5ὔοπθ 5Ώβ]] Ὃο Ῥτοκειπ; Ὀιῦ οη ΥΓΠΟΠΙΡΟΕΤΘΣ 

κ τς ’ 3 ’ | 4δ τς Δ ” ’ "ῃ ε 

πεση, λικµήσει αὐτόν. ὅ ΤΚαὶ ἀκούσαντες' οἱ 
15 5Ώα]11 {α11 τν 1] στ]ηπᾶᾷ το ροινᾶοτ ἍἨΠίπα. Απᾶ Ἰηεατίης πο 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς. παραβολὰς.αὐτοῦ ἔγνωσαν 
Ἀο]]αί ὁρτῖοκτςο "απ 5ῦπο "Ῥ]μαγίδοςς ς Ἠ{5 ραταΏὈ]ος ποτ; 

ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει. 46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι, 
ἐπαῦ αὐοαῦ Ἅᾖτ]ιοηπι Ὦθ εΡροαχς, Απᾶ εοεκίπς Ἠϊπι ᾖὉὗο Ιαγσ Πο]ᾶ ο, 
2 ΄ 4 ”/ 9} ὃ Λ " { « | ΄ 2 Δ ον 

ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, Σἐπειδὴ" ἵὡςὶ προφήτη» αὐτὸν εἶχον. 
τΏηςσ Σεατος ἴμο ογοπάςδ, Όοσσα5δθ 88 9 Ῥτορηοῦ ὨἨϊπι 1ΤΠεγ Ἠε]ᾶ, 

33 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ]ησοῦς πάλιν εἶπεν Ἰαὐτοῖς ἐν παρα- 
Απά απησποτίησ 6 ο5α5 Αβαῖη 85ΡΟΚθ6 ᾖἵοΐμει 11 Ῥετα- 

βολαῖς,' λέγων, 3 Ὡμοιώθη  ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
Ῥ]ες, εητίησ, "Πας ΄ρ6σοπαο "κο 11196 3Κίπσάοπι 30”:1Ἠ96 ἍΠπεβγεπβ 

γάμους τῳῷ-υϊῷ.αὐτοῦ' 
2 ” -” «/ ) κά 

ἀνθρώπῳ ῥασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν 
Αα ποᾶᾶίηρ Μεαξῦ Το α ιαπ 8 Κῖπς, πΏο πιαᾶθ ΣΟΥ Ἠΐ5 ΒΟΠ : 

Ὁ καὶ ἀπέστειλεν τοὺς.δούλους. αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλη- 
αηᾶ συπ{ Ἠἱ5 Ῥοπάτησπ {ο οα]] {ποδε ππο Ἠαᾶ ῶθεπ 

µένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκῆθελον ἐλθεῖν. 4 Πάλιν 
Ἰην]ισᾶ {ο τῃο ποάάίηπς Μεαςῦ, απᾶ ἴηΏογ ποιαιᾶ ποῦ «ο0Π16, Αραϊη 

ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, λέγων, Ἐϊἴπατε τοῖς κεκλη- 
1ο 5οπ6 οἴπεν Ῥοπάπιεηπ, οαβγίπς, 98 ᾖὉο 1Πο5θ πο Ὠαᾶ Ῥεεπ 

61 

ἔποαπα ]]ςοσ/ίςθ. 37 Ἐιιί 
Ἰμιδῦ οἱ α]] ης εοηπῖ ππιο 
{Ώαπι ἨὨἱ5 6ο, βατῖΏς, 
Τηεγ τν] τογοτεπςθ 
ΏΙΥ 50Η. ϐ3δ Μαϊ πΏθη 
Τηθ Πιβραπιάπαρη 841Υ 
ΤἨθ 80Η, ΙΠεγ σαϊῖᾶ ᾱ- 
ΏΙΟἨΡ {λ6ιδε]τος, ΤΗΙ8 
15 ἴπο Ἠοίτ; «ο1πθ, ]εῦ 
ας ΚΙ] Ὠΐπα, απά ]1εῦ 115 
βεὶζθ ο Ὠϊς Ιπῃογίί- 
ΆἨσςθ. 39 Απᾶ ΤΠεγ 
οπαβἩΏί Ὠϊπα, αηᾶ οα5Ώ 
Μπι οπύ οἱ {πο τίπε- 
στ, απᾶ ε]αειν Λίπη. 
40. Ὕπεηυ ᾖ1ἶπο Ἱοτᾶ 
Τπετεξοτο οἳξ {πο τίης- 
Ατᾶ οοΏιθίἩ, πγΏαῦ σν1]] 
ϱ ἄο απίο {ποςο Ὠνς- 

Ῥαπάη.εΏ) 4] Της 5αγ 
ἡἁπιίο Ἠϊπα, Ἠθ σηΙ]] τα]- 
5ΕΓΑΏΙΨ ἀεξίτογ 1λποβθ 
πγιοκεᾶ ΠπεηΏ, απᾶ σπῖ]] 
1εί ους 1 νιἰπεγατᾶ 
πηπίο οἴπετ Ἡαβεραπᾶ- 
πωεΏ, πγΠΙοὮ 5Ώβ]] τεπ- 
ἄεχ Ὠῖτα ἴηοθ {ταῖς 1π 
ΜΠείχ 86Λ5ΟΠ5. 4276515 
ΒΕΊΤἩ απίο ἔπεπα, Τιᾶ 
γε ἨΕΤεΓ τεαᾷ ἵπ 119 
ῥογ]ρίατες, Τηο βίοτπθ 
1νΠΙςὮ 1πε Ῥαϊ]άετβ 
το/οοίεᾶ, 1Ώθ 88Π16 18 
Ὥοσοπιθ 1Πθ Ἠεαᾶά οξ 
{πθ οοΓηΏεΓ: ΤΠῖ5 {5 ἴηθ 
Τ,οτᾷ”5 ἀοῖτπς, απᾶ Ιξ 18 
πηΡΥΤΕ]]οαβ{τπ οιιγεγε8β2 
45 ΤΠΕΤΕΕΟΤΕΞΑΥ 1 ἀπίο 
τοι, Τηο Κἰπσάοπι οξ 
ἀοᾶ εϱπα]] Ὀο ἴακεπ 
άτοπα Το, αηΏᾶ ρίτεη 
το α παίίοη Ὀτίηρίης 
ΣοτίἩ ἴμο ΕγαΙ{β ἴπετε- 
ΟΕ. 44 Απάᾶ πῄΏοβοθβτες 
5Πα]11 {α11 οη Π]5 βίοπθ 
5Η811 Ὦο Ῥτοκετπ: Ῥα6 
ΟΏ πΤΏΟΙΩΞΟΘΤΕΣ 145 5Ώς]1 
ΣΑ11, 15 ννι]] στ]πᾶ Ὠῖτα 
το Ῥοπάεγ. 45 Απᾶ 
Ῥ/ΏεΏ ἴπο οΏῖεξ Ῥρτ]εβίβ 
Απᾶ Ἐληατίσοες Ὠβδά 
Ἠρεατᾶ λϊς Ῥρογαβ]ες, 
ΤἨεγ Ροτοεϊτεᾶ {παί ο. 
ερακε οξ ἴπετα, 46 Ῥαὸ 
π/ηεπ 1Ώθγ 5οαςβΒύ ἴο 
1αγ Παπᾶς οἩη Ὠῖτα, ἴΠεγ 
Σεβτεᾶ {πο πια] 1{αᾶθ, 
ῬεσαΆςο {πετ {οο]ς Ὠῖπα 
ΣΟΥ α Ῥτορβεῦ. 

ΧΧΤΙ. Απᾶ οΌεδας 
ΒΏςΙΤεγΘᾷ απᾶ βραΚκθ 
απο Πεπι ββα1ἰΠ Ὦγ ρα- 
ταΏ]ες, απᾶ σα1ᾶ, 2 ΤΠ9 
Κἰπράοηι οἳ Πεατει ἵ5 
«1κο απίο α οθργίαίη 
Ἐϊῑπρ, Ὑ/ΏΙοἩ ταβᾶρ 8 
πιβχτ]ασο ΕΟΓ Ἠ]8 ΒΟἨ, 
ὃ απᾶ εεπύ {οτίΏ ἨὨῖϊς 
5εγταΏί5 {ο οα11 ἴπετα 
τΠαῦ πγετο Ῥίάᾶεηω {ο 
{πε πνοᾶᾶίηρ: απά ἴπεγ 
πιοα]ὰ ποῦ 90ΙΠ16. 4 Α- 
σαϊπ, ἨἩο επί ΣοτίἩ 
οίπεσγ εεγταπίς, 5α7- 
Ίπσ, Τα]] {ποια τ/ΏῖςοΕ 
ατο Ῥϊάᾶεμ, Ῥεπο]άᾶ, 1 

ο σχῶμεν ]εῦ 5 Ροβ5655 ΙΤΤΤΑ. Ρ ἐκδώσεται αΙ.ΤΤΤΑΥΓ. 
δὲἐτ. 5 ἐπεὶ ΤττΑ. ᾖτ εἰς {ΟΥ ΙΤΤτΑ. Υ ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς ΙΤΊτΑ. 

4 --- υ6Υ8έ 44 [1]. ς ἀκούσαντες 



62 
Ηπτο Ῥτερασαᾶ πι ἁἷπ- 
ΏΟΥ: ΠΙΨ ΟΧεΠ απ η! 
Σα1]1ησ» αγε κὶ]]ο. απᾶ 
91] τμλαρσς ἆ)ε τοπᾷσ: 
6ΟΠ16 Πίο {ἴπθ πιοτ- 
τἶσο. ὃὁ Ῥαῦ ΤἴΠπΠογ 
χηαᾶο Ἱρπί οἳ ἐξ, απ 
πυγοηῦ ἴποῖν Ίαγ5, 0ης 
1ο Πῑ5 14ΤΠ1, αποἰΏοεν 
{ο 5 πιοτομαηἆ]βε: 
6 ππᾶ ᾖ1ἴπο τεππηατπῦ 
{οοκ μῖς.βεγταπίς, απά 
οπ/ταατεᾷ {λαπι 5ρὶίε- 
{4μ]]γ. απᾶ 5]οπ έλοσπι, 
7 Ῥαῦ0 ν]οη {πο Κίπα 
Ἠοεατᾶ {ιαγεοῇ, Το σγβς 
πυτοῦΏ: απᾶ Ἡθ βοτπῦ 
{οσζλ ης αγπιῖθς, θπηά 
ἄοθίτογεᾶ ἴποςο πιἩτ- 
4ετετς, απᾶ Ῥατηεᾶ τρ 
{ποϊσ οἱ υγ. 8Τπεπ 5α1{Ἡπ 
Ἶε {ο Ὠϊς εετγαηίς, ΤἩο 
Νθάᾶΐπσ 1 τοαᾶτ, Όαῦ 
οπογ πυΏῖοἩ ππετο Ῥἱά- 
ἀθῃπ ππετο ποῦ ποτίᾖγ. 
9 «ο τε ἴποτεξοτο 1πίο 
ἴπο Πϊσηπνίαγβ, απᾶ α5 
ΤΙΔΏΥ ας το 5Ώα]] απᾶ, 
Ῥιᾶ Το ἴπθ τπαττίαρο, 
10 Φο ἴποςξε δογταπῖς 
νγεπύ οαῦύ Ιπίο ᾖΊπο 
ἨἩϊρηΏνναγς, απᾶ ραΐποτ-' 
εᾱ {οσοίηεΥ α]] α5ΙΠΑΏΥ 
5 ἴπον Τοαπᾶ, Ῥοῦ]ι 
Ῥαᾷ «πά ροοᾶ: απᾶ ἴπο 
συοᾶᾶῖηπς πας Εαγηῖςη- 
εᾱ τυ]{Ἡ ριαοςίς. 11 Απά 
Πε {Πο Κίπροαπηο ἵπ 
{ο 5οθ ἴπο ρᾳαοςείς, Ἡθ 
εατγ {πείς ϱ ΤΠΑΏ συἩΙοἩ 
Ἠαά ποῦ οἩἳ α Ἰεᾷᾶϊπσ 
ΡΗΥΤΙΕΠΕ: 12 απᾶ τς 
βαἰ(λ απο Ἠΐπα, Ετ]επᾶ, 
Ἠοῖν οἈππεςῦ ἴΏοα Ἰπ 
Ἠϊίπογτ ποῦ:. Πατίηπρ 
8 πσεᾶᾶιησ ρατγτιεπί ὃ 
Απιᾶ Πο πγα8 ερεες])]οξβ, 
195 Τηετ 5α]ᾶ ο Κίπρ 
1ο πο εετταΏπί5, Βϊπά 
Ἠῖτα Ἠαπιᾶ απιᾶ {οοῦ, απᾶ 
Ί8κο Ἠϊπι ΑπΠΑΥ, Απᾶ 
ομδύ ἠζπι Ίπίο οιζετ 
ἄατκηοθςε; ἴπετο 5πα]] 
ο πεερίΏπρ απάᾶ ρπβς]- 
{τρ οξ 16θίμ, 14 Ἐοτ 
ΙΩΑΏΥ αἴθ οα]]εᾶ, Ῥαῦ 
{ΕΥ αγε οἩοξδθ. 

15 Τηπεπ πεπύ ἴ]ο 
ΈΠαχϊδεεβ, απᾶά ἴοοκ 
«οαηςθ] Ἠου πετ 
τωϊρΠῦ οπίαησ]ο Ἠϊπα 1τι 
Μῖς τα]]ς. 16 Απᾶ ἴπεγ 
βετπύ οὐ απ{ο Ἠῖπα ὑΠαῖχ 
ἀῑξοῖρ]ες πυϊτΏ {πο Ἠε- 
τοᾶίαπς, βαγΊΠςΡ, Μαβ- 
τετ, σε Κπον {παῦ ἶποια 
Ατὶ ἴτιαε, αηπᾶ ἴθεασπεςσυ 
ηΠο τΑΥ οἳ ἄοᾶ ἵτπ 
ἐταίῃ, Ὠηθίίπος οβτεξῦ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΧΧΙΙ. 
[4 » Αλ ΄ αὐίβ. -” , 

µένοις, Ιδού, τὸ.ἄριστόν.μου Ὑἠτοίμασαι" οἱ .ταῦροί-µου καὶ 
νἀπν{τεᾶ, ἈἘεμο]ᾶ, παγ ἀἱπηποετ 1 ργορατοᾶ, ΏΙΥ οΟχοη Ἀπά 

τὰ σιτιστὰ τεθυµένα, καὶ πάντα  ἴἔτοιμα' ὃ ὕτε εἰς τοὺς 
ἔπο ξαζίεᾷ Ῥεηξίδ. ατε Ι]11εᾶ, απᾶ αἲ] ἐΠπίπσςΓατα] τοαάγσ; «0Πἱ196 {ο νηΏα 

γάμους. ὅ Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ΧὸΙ μὲν εἰς τὸν 
συοάἁἶπᾳ {9μδῦ, Βταῦ ἴηαγ Ῥείπρ περΗσοπ{ξοξΠε]πεπίαναγ, 9η96 ἵο 
” ” , γρ! δὲ Ζ 2 Ἱ 1 3 / ” ο, ε λ 4 

(ὀιον ἀγρόν, 7ὸ -δὲ λείς! τὴν.ἐμπορίαν.αὐτοῦ. Ὁ οἱ δὲ λοιποὶ 
Ἡΐκοπιπ Πε]ᾶ, απᾶ αποϊΒοσ Το Ἠ18 οοπΊπΏσΥΟς. Απᾶ ἴπο τοςῖ, 

κρατήσαντες τοὺς.δούλους.αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. 
Ἠαν.Ὠσ]α]ά Πο]ᾶ οἳ Ὠϊ5 ῬοπάᾶππεἨ, , ἀπδι]ιεά απᾶ ΚΙ]εᾶ [ίπεπα]. 

7 ""Ακούσας δὲ  ὁ βασιλεὺς ὠργίσθη. καὶ πέµψας τὰ 
Απά Πανίπς Ἠεατᾶ [15] ἴπε Κίπρ πας ὙτοῦἩῃ, απᾶ Ἠβτίπς εουῦ 

” » / χ 

στρατεύµατα.αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς.φονεῖς.ἐκείνους, καὶ τὴν 
15 ΣΟΙΟΘΒ 'Ἠο ἀθξίτοσεά ΤἨΠοξε ΠἤΙΙΥάΕΓεΕΤΕ, απᾶ 

πόλιν.αὐτῶν ἐνέπρησεν. 8 Τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ, Ὁ 
τΠεῖχ οἱ Ὦο Ῥατηῦ, Τπεα Ὦςθ 5αγ8 το Ἠ]5 Ῥοπάτωςη, Τπθ 

ἐν Ὑγάµος ἵἕτοιμόςέἑστιν, οἱ.δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν 
δᾳ1πᾶςεᾶ 1γγεᾶᾶῖης 3Εθαςὺ ὃτοαᾶν 318, Ῥαῦ ἔποςς ππο Ἠαιὶ Όεεπ Ιπν]ζεᾶ υγετεποῦ 

ἄξιοι' 9 .πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ 
πΙΟΤΙΗΥ; 6ο ἐπογείοτο Πίο ἐπο ἐποτοιφμέατος οξίῃο Πἱβηπγασβ, απᾶ 

ὅσους .δᾶν' εὕρητε, καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. 10 Καὶ 
«ΔΒΠΙΑΏΠΥ45 πο επα]ἱ απᾶ, Ιπνιθα ἵο ᾖἴπο πεᾶᾶίηρ {8αςῦ, Απά 

ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι.ἐκεῖνοιεἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας 
δῃανῖηρ΄ροποα Σοαῦ 110988 ΖΡοπάᾶπιοπ ΊΙπίο πε ΠίρΏναγς ὈτουιβΏέί{οροτπος αἱ] 

ὅσους εὕρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς καὶ ἐπλήσθη ὁ 
Β5ΤΗΑΏΥ 45 ἐπαογ Τοαπᾶ, Λενί] αροῦΏ απᾶ Ρ6οοᾶ; απάᾶ ΄Ῥεοβπιο 561] 11119 

γάμος" ἀνακειμένων. 11 εἰσελθών.δὲ ὁ βασιλεὺς θεάδα-. 
Στνοιιάϊης Ἡθαςῃ οἳ ραθΕίβ. Απά ὀοοπιῖπρ Ίππο 3Ἔκίις το {εθ 

σθαιτοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὖκ ἐνδεδυμένον 
{πε ραε5ῦ5 Ῥεμε]ᾶ ἴπετα 8 ΏΙ8Ἡ. ποῦ οἸοῦπεᾶ 

” , ὁ ς ῃ ον να τε ω ω 
ἔνδυμαά ἅμου", 12 καὶ λέγει αὐτῷ. Ἑταῖρε, πῶς 
ση(Ώ α ρατιπετῦ ος [πε] πεάάἴπρ Ξεαςὶ : ΑΠᾶ Ἠθβαγς ο Ὠϊΐπι, Ἐτιεηᾶ, Ίου 

9 μεν γ΄ νο 3 κ ε ι 
εἰσῆλθες ὧδε μὴ -ἔχων ἔνδυμα άμου ; Ο.δὲ 

ἀῑᾶεί ἔποι οπΊθς Ίετο ποῦ Ἠατίπβ Α βατπιεη{ ΟΕ [ίΠε] πεάάἶπρ {εαςὲ2 ἘΒπί πθ 

ἐφιμώθη. 19 τότε ἀεῖπεν ὁ βασιλεὺς! τοῖς διακόνοις, Δήσαν- 
ύ/85 ΞΡΕΕςΠΙ66Β, Τπεηυη βαἰᾶ ἴπο Κῑπρ νοίμο µβεγταηῖς, Ἠατίηρ 

τες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας «ἄρατε αὐτὸν καὶῖ ἐκβάλετε ἕ 
Ῥουπᾶά µἩΠῖς 490 απᾶ ἨὨδπά ἴακε ΘπαΥ Ἠϊπ απᾶ οα5ύοαῦ [Ππῖπα] 

εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον' ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 
«1πίο ἴπο ἄατκποξςς ἴμθ ΟΙ ὔΕΣ 1 "πετο ΕϱΠα]] Ῥε ἴπθ Ἅµα/οορίΏς α]λᾶ {μθ 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 14 πολλοὶ.γάρ εἰσιν κλητοί,.ὀλίγοι.δὲ 
Ρπαβηίησ οΓἴπο Ἅ«τεείῃ. Έοσ ΠΙΑΠΥ 8τθ οα]]θᾶ, Ῥαῖ 1ΘΥΥ 

ἐκλεκτοί. 
ΟΏοςξεΠ. 

15 Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως 
Τηρπ Ἠαρνῖισ ϱοηθ ᾖ1ἴπο ῬπατίδεῬςς 3ςουπςο] 11οο]ς Ώου 

: » / . 

αὐτὸν παγιδεύσωσι» ἐν λόγφ. 16 καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ 
'Ἠϊπι ᾖἴποτ ταὶἰϱηῦ 6Π5ΠΗΤε ἵπ ἀἱξοοιτςοθ, Απά ἴπεγ 5επάἁ σο Πίτα 

τοὺς-μαθητὰς. αὐτῶν μετὰ τῶν οι. -- 6, »γοντες,! Διδά- 
οπεῖτ ἀἱδοῖρ]ες σπα πο εγοβῖαΏς, βατίτς, ΤεασΠες, 

σκαλε, οἴδαμεν ὑτιάληθὴς εἶ, καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ 
πο Ἐπον {πβί ἵταο ἴποαατί, απᾶ {πο ΎναΥ οἑ ἄοᾶ ἵπ ἍᾖΊταθα 

π ἠτοίμακα 1 Ώατε ὑτερατεά 1ΤτιΑ. χ ὃς Τ/ΤΤΤΑ. Υ ὃς 1/ΤΤΤΑ, 5 ἐπὶ ΙΤΤΤΑ. 
5 ὁ δὲ βασιλεὺς ἀκούσας 1,; ὁ δὲ βασιλεὺς ΤΤτΑ; καὶ ἀκούσας ὁ βασ. Υν. .. Ὁ ἐὰν ΙΤΊΤΑΝΓ. 
ε νυμφὼν Ὀτιάεσπαπ]Ώετ τ. 
{-Γ αὐτὸν ὨΙΏ 1ΤΊ{Α. 

4 ὁ βασιλεὺς εἶπεν ΙΤΊΤΤΑ. 96 --- ἄρατε αὐτὺν καὶ ΗΤΤΑ. 
Εξ λέγοντας 1ΗΤ11. 



ΧΧΙΙ. 
’ [ή 

διδάσκεις, καὶ οὗ μέλει 
ιοαοἈοδῦ, απᾶ ἴπετο 15 οπτο ὑοίπες αροα 

εἰς 

ΜΑΤΤΗ Ε5 Ἱν. 

σοι πεοὶ οὐδενός, οὐ.γὰρ βλέπεις 
ηΟ ΟΠ6, «1ος ὁποῦ "ποια "]οοκοξί 

πρόσωπον ἀνθρώπων' 17 Ὀεἰπὲι οὖν ἡμῖν, τί ”σοι 
οἩ [1ηε] αΡρεδΓαηοθ ΟΕ ΠΠΕΗ ; 161] ἰπετοίοτο ταξ, ὑἈπαῦ "Ίποιι 

δοκεῖ; ἔξεστιν δοῦναικῆνσον Καίΐσαρι ἢ οὔ; 18 Γνοὺς δὲ 
αεηἠπκοςς2 15 16 ]απνέα] {ορῖτο {ἰτίυαίοθ ἵἴο0ςθξας οἵ ποί ὁ Ῥαξ "Κποννίης 

ὁ Ἰησοῦς τὴν.πονηρίαν.αὐτῶν εἶπεν, Τί µε πειράζετε, ὑπο- 
116518 ἐλιοίσ τνἱο]κοἄποςς εαἱά, ἨἩγ πιεθ ἆο το ἰσπιρί, Ἠγρο- 

κριταί; 19 ἐπιδείξατέ µοι τὸ νόµισµα τοῦ κήνσου. Οἱ δὲ 
οσ]ζες ὃ ΒΗουγ πι Ίπο οοῖτ οἳ ὕπθ "α1ραο, Α πα {Πεγ 

προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. 90 καὶ λέγει αὐτοῖςὶ, Τίνος 
Ῥχοξεπίσᾷ το Ἠΐτα 8 ἀοπατίας, Απᾶ Ἠθεβεαγβ ἴοίποπι, ἸΠοφβε [15] 

ἡ εἰκὼν. αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; 91 Λέγουσιν Καὐτρ,ὶ Καίΐσαρος. 
τΠῖς Ίπιαρθ πε! ος Ιπςοτ]ρθίοἩ ὃ Τηπογ βατ  ᾖἴΤο Πἶπι, (σο5αχ)5. 

Τότε λέγει αὐτοῖς, ᾿Απόδοτε οὖν τὰ Καΐσαρος Καίΐσαρι, 
ΤΠεπ Ἶςθ βαγ5 Το {Πεπα, Ῥοπᾶες {ποτ {πο (πίπςσς οἳ 02251 το 05ατ, 

καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 399 Καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν' 
βιά ἴπο (Πῖπς5 οἱ αοᾶ {ο 64ο. Απά ἨΠατνίηρ Πεατᾶ {πετ ποπάργεᾶ; 

καὶ ἀφέντες αὐτὸν Ἰἀπῆλθον.! 
Δηάᾶ ὭἸΙοαωτίηΡ Ἠΐτα Ἰγθηῦ ΑΥ/ΑΥ. 

25 Ἐν ἐκείνῃ τῇ τος προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, ᾗ'οἳἳ 
οπ Ἅᾖἴπαῦ οςπ1ο το νέα Φαάάμσοος, σν]ιο, 

λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, 24 λε- 
807 ΊἨοθτο 15 ποῦ 3 τεεαττεοίίοἩπ, απᾶ ἴπαεγ απεβιίοποά ἨΠίπι, 5ΗΥ- 

γοντες, Διδάσκαλε, "Μωσῆς' εἶπεν, ἜἘάν τις ἀποθάνῃ μὴ 
ἶπε, Τεασπες, Μοβθ58 απίᾶ, 1 ΑΠΥ οπο 5ποπ]ᾶ ἀϊθ ποῦ 

ἔχων τέκνα, 5 ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς.αὐτοῦ τὴν γυναϊῖκα 
Ὠανίπρ οἨΠϊ]άτετ, Φεῃα]] “ΠιΘΙΥΥ 1Ἠ15 “ὈτοίΏετ δτγ]{θ 

) νά Δ α ’ / νο ; Γ-ᾱ πλ 

αὐτοῦ, καὶ ἀναστήσει σπέρµα τῷ. ἀδελφφ.αὐτοῦ. 326 Ἠσαν. δὲ 
ώς Ἁπά εΏα]] ταῖδο πρ εοί το Ἠἱ5 ὈχοίΠατ, Κουν {πετο πεις 

παρ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί καὶ ὁ πρωτος Ργαμήσας" ἐτελεύτη- 
πίτὰ ας 6ενεπ Ῥχοίῃασθ; απᾶ πε ἍΕτςδύ Πανίης πιαττ]εᾶ ἀἱθᾶ, 

σεν, καὶ μὴ έχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν.γυναϊκα. αὐτοῦ τῷ 
απά ποῦ Ἠπτίηρ 5εοᾶ 1εεύ - Πἱ5 νν11θ 

ἀξελφφ.αὐτοῦ. 36 ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος, καὶ ὁ τρίτος, 
το πί5 Ρτοῖ]μος. Τη ἨΚθ ΤΙΔΏΠΠΘΓ 3150 ἴΠθ 5οοοπᾶ, ΑΏᾶ πο Ἅ«πίτά, 

ἕως τῶν ἑπτά. 97 ὕστερον.δὲ πάντων ἀπέθανεν Ἱκαὶϊ ἡ γυνή. 
πΏῖο Τμ εετεη. Απά ]αξύ οξ α1] αἰεᾶ Ἄ]πο ἴλμε ΠΟΠΗ. 

2ὃ ἐν τῇ τοῦν ἀναστάσειὶ τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; 
“Ίπ 3ταρ 1{μεγεξοτθ τοβιττεοῦίοη ο πγηίοὮ οξ {Πθ βετοπ «Ἠα]] 5Ἡο Ὃε τση]{ε 2 

πάντες.γὰρ ἔσχον αὐτήν. 329 ᾿Αποκριθεὶς.δὲ ὁ Ιησοῦς εἶπεν 
405 811. Ῥαἆ Ἡογ. Απᾶ αηςτγοτίης φ6δ8α5 παίᾶ 

2 -” » 4 . / 4 ή Δ Γι / 

αὐτοῖς, Πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν 
{ο {πετα, Ὑο εττ, πηοῦ Κηπονίησ 0ηθ δοΓἱρΌασθ», ποτ Ἅᾖἴπεα Ῥου/θς 

τοῦ θεοῦ. 90 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει . οὔτε γαμοῦσιν οὔτε 
οΕ ἀοᾶ. Έοτ ἵπ ᾖἸπο τεβδυιγτοοῦίοαᾳ Ἠπθϊίπες ἄο ἴπεγσ ΏΙΑΤΙΥΣ ποτ 

"ἐκγαμίζονται,ὶ ἀλλ ὡς ἄγγελοι ἴἵτοῦϊ θεοῦϊ ἐν Ἡ οὐρανῷ 
Αγο Ρίτεη απ πιαχτίαρθ, Όας Ἅαἃβ ΘΏΡΕΙΘ8 οξἑ αοά ἵπ Ὥθατεπ 

εἰσιν. 9] περὶ.δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, οὐκ. ἀνέγνωτε 
ἴπεγατθ, Βπΐόοοις ών πο µτοεβδαττεοῦ]οπ οἑ {πο ἀεβᾶ, Ἠατο τε ποῦ τεαά 

τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, λέγοντος, ὃλ ο εἰμι 
ὑλαῦ στπῖοἩ τας 5ροΚκεπ ἴο ΐοι σσ 6οἆ, βαγίηρ, ΒΠΙ 

65 
ἐποα {ογ απγ ΙΛ : Το: 
ἔλοα τοσατοςί ποέ τ]α 
Ῥ6υ 5ος οἳ πιοῦ. 17 εἰ] 
18 ἍᾖΤλποτοίοτο, πας 
τπϊτπ]κοξύ ἴποαι 2 15 16 
1ανν{α] {ο ρῖτο ἑτίραίθ 
ππίο (ᾳρατ, ος ποι 2 
18 Ῥιτιΐ{ ;ε-αβ Ῥογοοίτοε 
ΜΠεῖν υ/ιοκοᾶπεξβς, απᾶ 
βαἱά, Ἠησ ἰομαρί το 
Ίηθ, 36 :ἨΜγροοτίίο» 2 
19 Ρ]ουν πε ἴπο υτίῬιι{θ 
ΠΙΟΠΟΥ. Απά ἍΤμογ 
Ὀτοιιρηύ απίο Ἠϊπι α 
Ῥοπμγσ. 20 ΑΠ Το 
ιτ απο {πεπι, }Υ ηο5θ 
ἶς (Πῖ5 ἵππαρο τά διι- 
ρετςοτ]ρῖου 2 21 Τπογ 
5αγ απίο Ὠῖπα, 02954Υ”8. 
ΤηαἨτ κοαϊί] ο απίο 
ΤἨθΘΙΠ, Ώοπάςτ {πετοξοτθ 
ππ{ο 088581 ἴπο Γπίπςδβ 
πΏ]οα ατε (α.δατ)5; 
απά απίο ἀοά {ῃθ 
ἔπΙπσ5 {παῦ ατο 6ο”, 
ϱ0 ποπ ἴπεγ Ὠπά 
ἨΠθατᾶ Ἅ{ῇό6δο Ἅυογς8, 
Τμοσ πιατνθ]]εᾶ, απᾶ 
166 Ἠϊπι, απᾶ πευῦ 
τπεῖσγ αγ. 

23 Ἴηθ Ἅ8ΒΠΙθ ἅἆατ 
6816 {ο Ἠϊπι ἴΏθ Βιᾶ- 
ἀϊιοοθβΒ, π/ΏΙοἩ 5αγ ὑλαῦ 
ἴΏοτοθ 18 πο ΤΘΡΙΙΤΟΟ- 
919Ώ, απᾶ αδκεᾶ Ἠΐπι, 
24 ΒαγΙΠΡ, Μαβίετ, Μο- 
965 δβἱά, 1ΐ α πιαπ ἀἱθ, 
Ἠατίπρ πο ολί]άτεα, 
η]8 Ὀτοί]οτ εΏα]] Π1ΑΥΥΥ 
Ὠ]58 πνγ]{α, απᾶ Ταΐ5δε πρ 
5οεᾶ απ ηπῖίο Ἠΐ5 Ῥτοί]πες. 
25 Νοιν ὑΏετεππετο ΙΙ 
Ἡ5 5ογεη ὈτείΏτεἨ: αηᾶ 
1πε Βτ8ἱ, πΠεη Ἡο Ὠπά 
πιθχτ]θά α -νάθ, ἆθ- 
οθαςεᾷ, απᾶ, Ὠανϊπρ πο 
Ίδαιιο, ΙεΕί Εἱ5 ννἰζα ἀ1ο 
Ἠῖς Ῥτοίπεγ: 326 Ίἶκε- 
ππὶδθ ἴηε Βεοοηᾶ αἱ5ο, 
απάᾶ ἴπε ὑπ]τα, απο {πα 
βοτοηίἩ, 27 Απᾶ ]ηςῦ 
οἱ α]] {πο ποπιαπ ἀῑοᾶ 
81560. 28 Τπετοείοτο ἵπ 
ΤΏο τοςαχτοςσῦίοη πΏοβθ 
νγὶζο «Πα11 5Ἡε Ῥο οἳ ΤΘ 
5ετεηπ ὁ 20: ἴπεγτ αἱ 
Ὠαά Ὠετ. 29 ἆθδαςῬ αἩ- 
βν/οτοᾷ απά βαϊᾷ απίο 
νῃεπα, Ὑε ἆἄο 611, ποῦ 
Ἐποπνίηπσ ἴπο οεοτὶῖρ- 
{ᾳχ68, ΠΟΥ ἴπθ Ῥοῖγεχ οξ 
ἀἄοάᾶ. ὁὃθ Έοτ ἵπ 1ἴ]1θ 
χεβιιτχθοῖίοΏη ἴἨα6Υ απθὶ- 
ἴΏατ ΤΩΒΙΤΥ, ΤΟΓ 4Τθ 

"ρῖτει Ίπ πιαστίαρο, Όαξ 
ατθ αξ ἴῃθ 8Πρεὶ» οξ 
αοᾶ ἵπ Πεατεῃ. 5] Βαὸδ 
45 ὑοαοβίηρ {πο τεξΙτ- 
χοοµῖοη οἳ πο ἀεαᾶ, 
Ὥατο τε ποῦ τοαᾶ ἴπεῦ 
πυΏ]οῇ γναξ8ροκεπ απίο 
ποια Ὦγ ἄοά, βαγίηΏρ 
ϐν 1 πι {1ο ἄοά οὗ 

Ἀ εἰπὸν τ. ἵ - ὁ Ἰησοῦς 16815 (5878) 17. 
-- οἱ (’εαᾷ 54Υ1Πϱ) ΗΤΤΤΑ. . Μωῦσῆς ΙΤΊΤΑΥΥ. 

ᾱ-- καὶ τ[ττ]ὰ. µ ἀναστάσει οὖν ΙΤΤτΑ. 
στ ---θεοῦ υτσ[Α]. π - τώ ἴπθ ΙΤΤτΑ. 

Κ.--- αὐτῷ τ[Α]. 

5 γαμίόθνται ΙΤΤΙΑ. 
ο -|- ἵνα υΏβῦ 1, 

Ι ἀπήλθαν 1 ΤΤτΑ. 
Ρ γήµας ΙΤΤΤΑ, 
ἕκ-- τοῦ ΙΤΤΤΑ. 
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ΑΌΓΑΠΕΠΙ. απᾶ ἴλο ςοἆ 
οξ Ἴβ8βᾳςο, απᾶ {πο ἀοά 
ΟΕ ὅαοοῦρ2 «ἄοᾶ ἶ5 ποῦ 
πο ,ἄοᾶ οἳ ἴπο ἀοαᾶ, 
Ῥαῦς οἳ ᾖἵἴπο Πτίπρ. 
ὸ Απάᾶ πΠεη {πο πια]- 
θΙαᾶθ Ἠεατα {Λῖς, Όπαογ 
ΊΠΘΥΘ ββδ{οη]δηθά οἱ Ὠ]8 
ἀοοῦσίηο, 

34 Βαΐο, ππεπ {πο 
Ῥ]ηασίσεες Ἠαᾶ Ἡθατᾶ 
ἐπαῦ Ἡθ Παρά Ῥραῦ πο 
Ββάἆιοθθβ Το 5ἴ]επσθ, 
ΊἨΠΘΥ Ὑπετο βραϊπετοᾶ 
ἰορείπαχ, ὃὅ ΤῃΏεπ οπθ 
οἳ ἴπεπα, τοσο] 258 8 
Ίβνγγετ, α5Κκεᾶ ᾖἡίπι α 

69ἱἱοµ, νεπαρίῖπς 
Ίπ, αηᾶ  «ὀαγΙΠΡΕ, 

96 ἸΜλαφύες, ὍΠίου {8 
{πο ρτεοῦ οοπαιπηαπᾶ- 
πηοης Ἱπ ᾖἴπο Ίαν 2 
37 ᾖο8ις δαἱά ἀπῦο Ὠΐπι, 
Τηοι βΠα]ῦ Ίονο ἴπεα 
Τ,ογά {Ώγ ἄοᾶ στη αἱ] 
ΤΗΥ Ὠεατί, από νΙτῃ α]1 
{ἨΏγ 5ου], απᾶ ο ῦα ϐ]] 
ἩγΥ παπα. ὃδ ΤΗΙ8 ἵ5 
τρο βτςδί απᾶ ρτεαῦ οοπ]- 
πηβηᾶπηεηῦ. 399 Απᾶ πο 
βεοοπᾶ 18 Ίϊκο πηπίο 16, 
Ἔμοα ελα]6 Ίοτο πγ 
πθῖρΏροις 8 1Ἠγ5ε]έ. 
40 ΟἨ {θβθ ἔπνο οοπ]- 
πηθηάπιεηίε Ἠαπρ εἰ: 
Τπο Ίαν αηΏᾶ {Πθ Ῥτο- 
Ρη9ἴ8, 

41 ἨΓΠϊ]0 ἰπο Ἐμα- 
χἶδεεβ Ἴθτο ϱαϊπετεᾶ 
άορείμες, ἆθ8εαςβ αρκεά 
{Ποπα, 42 βαγἰηΡρ, Πα ῦ 
ὑἨῖπ]ς το οἳ Ομτῖςί ο 
ΥΥΠΟΞΘ 50η Ἰς Ώθ2 Τπετ 
ΒΑΥ απ{ο Ἠΐπι, 7'06 8οΊι 
οἱ Ῥανῖᾶ. 45 Ηεςα]ίι 
απίο ἴπΠθμι, ΗοιΥ ἴΏατ 
ἀοίαπ Ῥανιά ἵπ δρ]τιξ 
ος]] Ἠϊπι Τιοτᾶ, 5αγίἱ16, 
44 ΤΠΕΤΙΟΠΡ 5α1ᾶ απ{έο 
ΥΩΥ Τιοτᾶ, ΦΙ0 ἴποι οἩ 
ΙΩΥ τὶρΏί αγά, 111 Τ 
Ώιβκο 1ΤηΠϊπθ εποπα]θ8 
ΤΠΨ {οοΐξίοοιδ 45 ΤΕ 
Ὀανὶᾶά ἴῃεπ ος]] Ἠϊπι 
1,οτᾶ, Ὠουν 15 Ἰθ Ὠϊ8 
ΒΟΏΩ2 46 Απᾶ Πο ΙΠΙΔΗΠ 
πα 9ο ἵο ΑΠΞΠΜΘΓ 
Ἠϊπ α υοτᾶ, ποθἰίπεν 
ἀιτεῦ αἩΠγ Ίιαπ Έτοπι 
ἴπαὺ ἄανγ {οτί αδ]ς 
Ἠϊπτ ΑΊΏΥ ἩΙΟΙΘ6 αμεδ- 
{ἴοπ8. 

.ΧΧΙΤ. ὙΤΠπεπ 5ραΚκθ 
φο5δας{ο παπι] δαᾷς, 
Αηά ο Πὶς5 ἀῑξοίρ]θς, 
2 ΒΑΥΙΩΡ,΄ ΤἨ9 «εογϊῖρες 
ΑπΠᾶ {ἴηαο Ῥπαγίδοςς 5ἳς 
1η ἨΜοςες) σεαῦ: 3 αἰΙ 
Ἰποτρίοτο ἹΏπίξοετοας 
ἴπεγ Ρὶᾶ τοι οὔσεστο, 

---ὁ θεὸς (γεαᾶ Ὦε 18 ποῦ) Τ. 
ἔφη αὐτῷ α; ὁ δὲ ἔφη αὐτώ ΙΤΤΤΑ; ἔφη αὐτῷ ἸΙησοῦς Υ/. 

ΜΑΤΘΑΠΤΟΣ, ΧΧΙΙ, ΧΧΙΠ: 
ε 4 , « 4 ῄ Λ ’ ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὺς Ἰακώβ; οὐκ 

ἴπο ἄοά οἳ ΑὈτοπαπα απᾶ πο ἀοᾶ οἱ ]5δαμθ απᾶ ἰλο ἄοᾶᾷ οἑ αοοῦὀὂ 3Νους 

ἔστιν Σὸ θεὸς" Υθεὸς! νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. 88 Καὶ ἀκού- 
18 1αᾳοᾶ αοά οὐ [ιπε]άεκά, Ῥαῦ οἑ [Πε] Ητίτπσ, Απᾶ ΠὨατίηπρ 

σαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ.διδαχῇ αὐτοῦ. 
ὩἩθβτᾶ, ἴπο οτοπἀᾶς Ὑποτεο Α5ἰοπὶσηθᾶ  αἲ Ἠ]5 τεασβίπς. 

94 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ο... τοὺς Σαδ- 
Ῥαΐ πο Ῥπατίροος, Πανῖηρ Ἠεητά ΌΠαί Πθ Ἠαᾶ 5Ι]εποθᾶ {ἴπο σθᾶ- 

ὀουκαίους, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, Ώδ καὶ ἐπηρώτησεν 
ἄποεες, πγετο ϱαίΏεγοᾶ ΜοβθίΠες, αηπᾶ 3Ἱαᾳπεςβίοπεᾶ [9µ1π1] 

εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός, πειράζων αὐτόν, Ἰκαὶ λέγων,! 
Ἰοπ6”οξ “Ἔλεπι “α Ξἀοοῦοχ 508 71ο 31.νν, ἱρπιρθίης Πίπι, Απά δαγίπᾳ, 

90 Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ εγάλη ἐν τῷ νόµῳ; 
ΤεβεΒ2χ, πγΏ]ο]ι “οοπητηαπἀπιρπῦ [11 34Ἡο] 3ρτεαί  ἵπ {]θ 18τν 2 

97 "0.δὲ Τησοῦς εἶπεν αὐτῷ;! ᾿Αγαπήσεις κύριον τὸν θεόν 
Α πᾶ ζεξυβ ββὶάἁ ο Ἠΐτ, Τῆοι ϱΏα16 1οτο [πε] θα σαοᾶ 

. ὃλ Ὀ || δί Ν . ε/ ) ς) 8 » 

σου εν 0, Ώ τῇ -καρ ιᾳ σου.,και εν δλῃ τῇ -ψΨυχᾷ-σου, και εν 

1η ψΙῃ αἱ] 1ηγ Ἠεατ6, αηΏᾶ χνΙῃ 1] ἴηπσ 5ο, απᾶ ντα 

ὅλῃ τῇ.-διανοίᾳ.σου. 98 αὕτη ἐστὶν «πρώτη καὶ µεγάληϊ 
81] {Ἡγ παὶηᾶ, Τηῖ8 ἵδ [υπ] ἍΕτδί Ἀπᾶ Ετθβῦ 

ἐντολή. 99 δευτέρα.δὲ  ὁμοία αὐτῇ, ᾿Αγαπήσεις τὸν 
οοπυπιαπᾶπηρθη ὔ, Απάᾶ [1Πε] 5θοοπᾶ [15] 1] 19, ΤΏοι 5Ἠαθ]έ Ίοτο 

πλησίον.σου ὡς σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαἴἲς 
{ΤΗΣ ποῖρηνὌουισς ϐαξ ᾖ1ἴἨῃγεε]έ, Οπ ἍᾖΊλμοςθ πο οοπιπΙπβ)ζπιθυβ 

ὅλος ὁ νόμος «καὶ οἱ προφῆται κρἐμανται.! 
811 ἴμο 1Ανν Ἀπᾶ ἴπο ᾖῥρτορΏοείϐ Ώαπρς. 

4] Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν 
Βαν "Πανίπρ "Ὄθεπ Να5βεπιρ]θᾶ 5ἱοβοείμαχ, 1119 ΣῬηατίσεςς δᾳαεςἑοπεά 

αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, 49 λέγων, Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ χριστοῦ; 
ΣύΠοεπι 7]εες, ςαγίΏΡ, ἡηαί “Ύα ΤΠίπΚ οοποριηίπς {πο Ολπτὶςυ 2 

τίνος υἱός ἐστιν; Λέγουσιν αὐτῷ, Τοῦ. Δαβίδ. 49 Λέγει 
οἱ πποπα ὅρου 35 Πο2 ΤΠαδγ δαν ᾖἰο΄Πῖπι, ΟΕ Ὠανίά, Ἠε 5ΑΥΒ 

αὐτοῖς, Πῶς οὖν [Δαβὶδ' ἐν πνεύµατι Εκύριον αὐτὸν καλεῖτ" 
1ο ἨΏοπ, Ἠον ἴπεπ "Ὠανίά τπ Ξερίτ]ῦ 7Τιοτᾶ δῃίπι }άοες ὅσα11 

λέγων, 44 Ἐἶπεν Ἠὸλ κύριος τῷ.κυρίφ.µου, Κάθου ἐκ δεξιῶν.μου 
ΒΑΥΙΠΡΕ, Ξπβ]ᾶ Ἅ1πο "Τιοτᾶ {ο παγ Τιοχᾶ, ΒΙ οἩἨ πιΥ τίβΏῖξ Πατιᾶ 

ἕως.ἂν θῶ τοὺς.ἐχθρούςσου Ιὑποπόδιονὶ τῶν ποδῶν.σου. 
απ] 1 ρ]αοθ {Π]πο επεπιῖεΒ [α5] α Σοοΐδίοο] {οχ 9Πγ {εεῦ. 

4ὅ Ἐἰὶ οὖν ᾿[Δαβὶδὶ καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ 
15 ἴπεχείοτο Ὠατίᾶ οβ]]5 Ὠϊτα 1ιοτᾶ, που Ὠ]5 5οπ 

ἐστιν; 46 Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο Καὐτῷ ἀποκριθῆναιὶ λόγο», 
15 ο 2' Ἀπᾶ ἩΠο90Πθ 385 8Ρ]θ ΕΠΙ Το ΒΏΞΙΥΕΓ Ἑ τνοτᾶ 

οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν 
ὨΟΣ ἀατθᾶ ΒΏΥΟΠΘ {Τοπ ἴπαῦ ἆασ νο ᾳἀθβΏϊοη Ὠΐπα 

οὐκέτι. 
ΒΗΏΥ ΏΙΟΣΘ (116. πο ΠΙΟΓΘ). 

τι’ α) ” οὓ , ” ” Ν » ».. 
99 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς.μαθηταϊε 

Τηενπ 7ο5ις 8ΡοΚκθ Το ης οτοινᾶς απ {ο “ἀἱδοῖρ]εβ 

αὐτοῦ, 39 λέγων, Ἐπὶ τῆς ὶΜωσέωςὶ καθέδρας ἐκάθισαν οἱ 
1ηἱ5, θαγἰΠΒ, Οπ Ἅᾖἴ]ο Σο "Ἴμοςες 1ου Ώαγε 5αῦ ἄοπγπ {Ώθ 

γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι Ὁ πάντα οὖν ὅσα. ἂνὶ εἴπω- 
ΒΟΥΙΏΘ5 αηπᾶ {πο ἘῬηατίςεςς ; ΘΙ1 π]ηπρθ ΤΠεΓεξοΥο π/Ἡβίετοτ ἴπεσταςγ 

8 ὁ δὲ Ἰησοῦς 
ο ἡ µεγάλη καὶ 

 ---- θεὺς 1,ττ[ Αα]. Σ--- καὶ λέγων ΤΤ1:. 
ϱ [τῃ] Α. 

πρώτη 1ΤΊΤΑΥ. κ --- δὲ αηΏά Τ. 8 κρέµαται καὶ οἱ προφῆται ΕΤΊΤΑΥ. { Δανῖδ ΑΝ; Δανείδ 
ΙΤΤτΑ. Ἔ καλεῖ αὐτὸν κύριον ΕΤτΑ; καλεῖ κύριον αὐτὸν Τ. Ἀ.-- ὁ (γεαᾶ [1Ώε]) ΠΤΔ. 
}ὑποκάτω υπᾶςε ({ἨΥ {εοί) ΙΤΊΤΑ. Κ ἀποκριθῆναι αὐτῷ Ι1ΤΤΑ, ἰ Μωὺσέως ΙΤΊΤΑΥΤΥ, 3 ἐὰν ΤΗ, 



ΧπΙ]. ΜΑΤΤΗΙ ΕΣ ΤΝ. 

σιν ὑμῖν υτηρεϊν, Ι οτηρεϊῖ τε καὶ ποιεῖτε"Ἱ κατὰ. δὲ τὰ ἔργα. αὐτῶν 
Με]] τοι το Κοορ, Κοορ απᾶ 4ο. Ῥι{ αΕΐου {είς πνοτ]ςς 

μὴ. ποιεῖτε λέγουσιν.γὰρ καὶ οὐ.ποιοῦσιν. 4 δεσμεύουσιν Ργὰρ!ι 
ἆο ποῦς ΣΟΥ {1ου δα απᾶ 4ο ποξ, 3Ύπογ 3ρΙπά 1ου 

φορτία βαρέα Ἱκαὶ δυσβάστακτα,' καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς 
νατάσμς5 Ἠθιτγ  απᾶ Πατᾷ ἴο οσοας, απᾶ Ίαγ ᾖ{[ι1ησπα] οι ᾖ{ἴλο 

» ν ) ’ ὃν η ο Δ ὃ κ ε νο ες) θελ 
ὦμους τῶν ἀνθρώπων' Στῷ δὲ δακτύλῳ.αὑτῶνὶ οὖὐ.θέελουσιν 

ΞΏομ]άου5 οἱ Ἠ1οἩ, Ῥαῦ πηΙτα τ]λοίν ου” Πησος 1ἨΏογ σν1]1] ποῦ 

κινῆσαι αὐτά. ὃ πάντα δὲ τὰ.ἔργα.αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ 
ηηοτο 1ποπα, Απά αἰΙ τλ1οΙΥ που 8 {Πογ ἆο το 

ἠ .) -”ω υ) ’ 

θεαθῆναι. τοῖς ἀνθρώποις. πλατύνουσιν 3δὲῖ τὰ φυλακτήρια 
νο 5οοπ )γ 1161. ι μες ὅπιαΚκο "Ὀτοαᾶ Ἰαπᾶ ο ος 

αὐτῶν. καὶ µεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα ἴτῶν.ἱματίων αὐτῶι”' 
δεηοῖτ, απηᾶ ου]άχρο το Ῥοτάᾷσατς οἳ Όπεῖτ ο παθανς, 

ϐ φιλοῦσίν "τε τὴν πρωτοκλισίαν ἔν τοῖς δείπνοις, καὶ τὰς 
ΞΊοτο 1ππᾶ έλα ατ 0 ρ]αςθ ἵπ  τῃο ρροτο απᾶ ᾖΊπο 

πρωτοκαθεδρίας ἐ ἐν ταῖς συναγωγαῖς, 7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν 
Άτνῦ εοαῦ5 1π ἴλμο Αγηασοσις5, αιᾶ ἴπο ςα]αζαῦίοΏ5 ᾖἱῃ 

ταῖς ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαι ὑπὺ τῶν ἀνθρώπων Ὑῥαββί,ῥαβρυ 
ἴπεπιατκεί- ον απΠᾶ ἴο ο οα]]οᾷ Ὦγ Ώ]ΙΘΏ «μι, Παρυ1, 

δὶ ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε χραββί;' εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ καθηγητής, 
Ῥαΐ τε 'υο”ποί οα]]εά Ἠαρρὶ; ᾖ«{οσοπθ 18 τοις 1εαάᾶος, 

2ὺ χριστόςἹ πάντες.δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. 9 καὶ πατέῥα μὴ 
[ή οἴο] οστ]ςῦ, Απᾶ α]] το Ὀτείητεη 419, Απά Ἅοαϊίπετ "ποῦ 

καλέσητε ὁ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς" εἷς.γάρ ἐστιν Ἀὸ πατὴρ.ὑμῶν  ! 
1ρα11  ὁὅγοιτ[αητγ”οπε]οτᾳ με θαγία; {ο οηο 18 τοιχ {1ΠοΣ, 

Ῥ ς 

ο ἔν τοῖς οὐρανοῖς.ὶ 10 - κληθῆτε καθηγηταί᾽ "εἷς γὰρ 
π/πο [15] ἵπ τλα ἨθανεΏς, ἈΝεϊίποτς Ἐὃε οα]]οᾶ 1θαάοτε ; ΣΟΥ 0η9 

ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής»! ὁ Χριστός. 11 ὁ.δὲ µείζων ὑμῶν 
τοις 118 1εαᾶες, πο Οπτῖεῖ, Ῥαῦ ἴπο ρτεαίο οἴἔτοι 

ἔσται ὑμῶν διάκονος. 13 ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθή- 
6Πα11 Ὀο γοιιγ 5ετναπῦ. Απᾶ «/Ἀοξδοετοτ π]] εχα]έ Ἱϊταςο]Ε εΏα]] ο 

σεται καὶ ὕστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
Παπιυ]θᾶ; αιιᾷ ἹπΠοροστος τν{]] Παπιρ]ο Ἠἰπιδοϊξ «ε]α]] Ὀο οχκα]{εᾶ, 

19 44) «Οὐαἱ.δὲι ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, 
Ῥαΐῦ ποῦ ἴοτοα, ΞΟΣ1968 ππᾶ Ἐλαχ]5εςς, Ἠγγροοχ1168, 

ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει ακρλὰ 
ῥο; σε ᾷετοιτ ᾖ1ἱἴπΠο ἨοςςδθΒ οἳ νν1άοσγΕ, απά 88 4 Ῥτεϊοσὶ Λαὖ ὃρτ.' "Ἱεπρύα 

προσευχόµενοι' διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον .«ρίμα.Ἡ 
αρταγίτηρ. Ῥεοααρεοξ ἴΠίβ το 5Ώα]] τοσοεῖτθ ποτε αραπάαπύ Ἱπάρπιοηῦ, 

14 43 Οὐαᾶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι 
ου ἴοπτοι, βογ]οος Απᾶ ΈΤΠατΙβεΘ8, Ὠγροοχ]ΐζο, 1ος 

κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων! 
γερμαύ αρ ἴπε ἈἘἱπράοπι οξἰμο Ἠεαβτεπβ Ῥεξοτο ΤΙΘΗ: 

ὑμεῖς γὰρ οὐκ.εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε 
{0Υ το ᾱο ποῦ ος ΏΟΓ ΕΤΕΠ ποςο ΨἩο Ἅατε οπΌετίηπς ἄοτεςαἈεχν 

εἰσελθεῖν. 16 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, 
το εΠῖετ. Ίου τοσο, 5οχΐρθς5 απᾶ ἘΠατίςδεςῬς, ὩἈγροοτ]ίες, 

ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα 
1ος: ὙΤορο αροαῦ {1πθ 568 απά ἍΆΊπο ἄττ [απᾷ] ἵο Ώιῶκο 90ηἨ9 

656 
{λαέ οΏξοτνο απἆ ἆοι 
Ῥαῦ ἆο ποῦ το αξτοτ 
{Ποῖχ νγοτκς : Έοτ ΤΊιοΥ 
547, οπᾶ ο ποῦ. 4 Ἔον 
'πεγ Ῥϊπά Ώρπνσ 01” 
ἀἆοΏς5 Α]ιᾶ ρτῖοτοις τὸ 
Ῥο Όοτπα, απ Ίαν {ον 
οἨ. πιοπ8 αποιι]άον»ς 
Ῥαῦ Όπογ ᾖ{ἰ]σπιδαίῦσβ 
σνἽ]] ποῦ παονο ΤΠο)Π 
πι οηςο οξ ἴΠοίγ βη- 
Φ6Ι8. ὅ Βιαΐ α)ἱ ποτ 
ὙΨΟΣΊΧ5 {ΠεΥ ἄο 1ου {ο 
Ὃο 5εεπ οἱ ΠΙ6Ἡ : {λεν 
1ης]ζθ Ότοας {παίγ ρΙιγ- 
]αοἱοτῖοβ, απά οπ]ιχσθ 
τπο Ῥοχάστς οἳ {οί 
6ΩΤΏΙΕΠΊΒ, 6 ππᾶ Ίοτο 
ἴπο αργρογπιοβῦ ΤΟΟΙΠ8 
δὖ Τοαξ5ῦ5, απᾷ {πο οΏ]εξ 
εεαῖς Ίπ ᾖ1]πθ ϱΤΏΔ- 
Εοβτιε», 7 απᾶ ρτοεῖ- 
πρβ ἵπ {πο πιβγκοίβ, 
ππά {ο Ῥο ορ]]οᾷ οἱ 
1163, Παρβθί, ἸἨαρδί. 
8 Ώαὲ Ῥο πού γε οα]]εᾶ 
Ἠαδδὶ : {οΥ ος ἵ8 γοιισ 
Μηβίετ, ευσπι Οπτὶςί : 
απᾶ α]] Ψύο ατο Ῥτος]ι- 
1εΠ. Ὁ Απᾶ οπ]] πο 
ηια γοιχ Σπύῑος αροη 
1Πθ επχύ]: Τοτς οπο 18 
γοιτ Ἐαΐμετ, πγπίοὮ 198 
1Π Ἠθαγεηῦ. 10 Νείιίπεν 
Ῥο το οα]]θοᾶ πιαβίεις: 
ΣΟΣ οπο 15 τουσ Μακίετ, 
ευεπ ΟΠτὶςδῦ. 11 Βαὶ Ώα 
τλαῦ 15 ρτεαίεςδῦ απποπσ 
σοι 5Πα]] Ῥο τοιτ 5οΓ- 
ποηῦ. 12 Απά ΤἹνΠΟΒΟ- 
ετετ επα]] οχη]ῦ Ἠϊπι- 
5ε1ξ αἶια]] Ὦο απὗαςοί 
Απᾶ ο ὑλαῖ -πα]] πατα- 
Ῥ]ο Πϊπιδε]ξ ε]α]] νο 
εχο]ἰθᾶ. 

19 ῬἙαύπγου απ{ο τοι, 
βοτίνες απᾶ ῬΠπτϊσεος, 
Ἡγροοτ1{ρςί Τος τοδπυ 6 
αρ ἴπο Ἱἰπράοαπι οἳ 
Ώθατεη αραἶπδῦ ΤΙΟΠ : 
{ο; Το ποϊῖπες ρο 1 
γοιιγ5εῖυ6, τιαῖ{Ώεγ 5ξ- 
Τ6γ γε ἔποπι ἰπαῦ αγθ 
επῖαετΙΏηρ ἵο ρο Ἱῃ. 
14 Ὢοο Ἀαπίο τοι, 
5οτῖοθς απᾶ Ῥήηητί]-οσα, 
ἨΠγροοτ]{ὰδςδ! {ος ο ἆο- 
γοιτ πΙζοσνς) Ἠοίςες, 
απά Τοῦ α )τοεῖἙη:ς 
Ίι9Κο 1οηςϱ )ΡΤΩΥΟΓ:Σ 
ἐχιεταίοχο το »ΠΣΙΙ 10- 
οοἶτο ἴπο ρτειίογ ἆῑνσή- 
ΠΒ{ΙΟΠ. 15 Πορ πὴτοι 
σοι, εοτῖωες απ Ῥῃα- 
Υ19685, Ὦτροσι]{65! {01 
γὸ οοπΙιρΏ8β δει απᾶ 
Ἰαπᾶ {ο πιαΚκθοηΏο ΡΓος- 

Ἠ --- τηρεῖν παπα 6 ποιήσατε καὶ τηρεῖτε ΗΤΤΑ. Ρ δὲ Ὀιιὸ 1 ΤΊτΑ. 
Τακτα π[τν]α. 
5 γὰρ {ΟΥ 1ΤΤτΑ. Ἑ--- τῶν ἱματίων αυτῶν ΙΤΤΙΑ. ν δὲ Ότττα. 
ῥαββὶ [ῥαββῆ Α. . ῥαββεί τ. Υ διδάσκαλος ἴεαςἨθΥ 1ΤΤΓΑΥ. 
5 ὑμῶν ὁ πατὴῤ ὉΤΊτ. Ὁὃ ὃ οὐράνιος ἴπε Ἠθανεπ]γ ΓΤττΑ. 
ἆ ὔεγεεΙδ ρἰασεᾶ α[ίθι 14 Ε; --- υετθε 19 ΙΤττΑ. ῥϱε --- δὲ δυίΐ ες, 

3 --- καὶ οτε 
: αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν Ὀμῖ πε ὕπεπιδε]νες σης υπεῖτ Πηρετ Η1ΥσΑ 

μη, μτς; ῥαββεί τ: : 
---ὁ χριστός ΘΕτΈτΑΥΝ- 

ε ὅτι καδηγγηνὶ ὑμῶν ἐστὶν εἷς Μ1ΤΓΑ. 
{ -- δὲ Όαί (908) ΚΙ ΤΤΤΑΟ 

Ε 



66 
6ἶσιο, απἀ Ὑ δι θ 1Β 
απιἆς, Υβ Ἰλα]κο Ἠίπα 
Όσνοίο]ὰ πιοχο ιο ομΙ]ά 
οἳ Ἰε]ὶ {πμανηπ γουί- 
5οἱτοθ. 16 Ίου απίο 
γοιι, 6 Ὀ]πά ριι]άε, 
ννλιίοὮ βατ, ἨΠοβοεσος 
εἰιν]] 97/ΘΔΥ Ὀγ ἵΏο ἴθπι- 
νίο, 16 15 ποίπῖας; Ῥαῦ 
3 οβοθύοες ΒΗ 1] 5Ί/ΘΑΥ 
Ὦψ τπο σο]ᾶ οἱ ἴπο ἴεπι- 
ας πο 6 ο ἀοδίοτ | 
17 }ε ἔοο]ξ αιιά Ῥ]ϊπά : 
Ἐυσ ΥΝΠσΙΠΟΣ 15 στεαίος, 
{λθ ρο]ἀ, ο ἴΕΒο {ειηρ]θ 
ἐπαί βαποβΙΠείπ 1πθ 
σοὶᾶδ 18 Απᾶ, Ίπο- 
5οθγοσ βΏα]] 6πεατ Ὦγ 
ἔ]ιο π]έατ, 10 15 ποεβῖης; 
δις νυοξοθτες ΒΥ/ΘαΓ- 
ει] ὓγ ἐπο ϱ1Εῦ ἐπαῦ 18 
Ρο 19, Ὦο {5 ϱυ110γ. 
19 }ετοοὶ5 απά Ὀ]παάς 
{ΟΥ νγπείπεχ ᾖ5 ρτεβ/οες, 
ιο ρἱ{ῦ, οτἳ ἴπο α]ίας. 
τλπυ δαπουιΠεία "πο 
μὶέτρ 90 ΊΝποςο ἔπετε- 
ἆοτο ϱΏα]1 βνγεαΥ Ὁγ υπο 
βἰύΑτ, 5θατοίὮ Ὦν 10, 
πι] 5 ο] 1Ώ]ηςα ἴπθτε- 
ΟΙ, 21 Απά τ]ιο5δοςις]1 
8ινθατ Ὦγ {πο ἴεπαρ]ο 
ΞινοαχθῦἈ Ὦγ Ἱδ, ατιά 
Ὦν Πίπα ἰπαῦ ἀτνε]]οίλῃ 
{ου 1π. 22 Αιιᾶ 1ο ὑπαῦ 
5Ιιο]1 βἹγεαχ Ὁγ 1οώγεῃ, 
εποαγθίἩ ον Όπο Όηχο]ιο 
ξ ἀοᾶ, απᾶά ὃν Ὠῖτι 
πα 5Ι(ζεῖη Ὅμπετοομ, 
29 Ίου πηϊζο το, 
5ο1ρες θπᾶ Ἐβαγίεοος, 
Ἡγροοσ{{οβ! {ος Ὑο ρα” 
τ1πο οἱ παϊπῦ απά αηίςε 
ΦΠιᾶ οαΠΩΧΩΙΠ, α1ιᾷ Πατθ 
οπα]ετεᾶ πο πγεϊσ]θῖθυ 
πιαίίεγς ος ἴπο Ίατ, 
Παάσπαθηῦ, ΙΩΘΤΟΣ, απά 
4βΙίἩ: ἴπεςο οαρβῦ ου 
ο Ἠατο ἆοπθ, απᾶ ποῦ 
το Ίεατο {πο οὔπευτ ἩἩ- 
ἆοπο. 24 Υε ὈῬμπᾶ 
β'11498, πγπ]οῖι Εὐταῖτι αὖ 
8 ρηαῦ, πᾶ ΑΥΥΘΙΊΟΤΥ 8 
οβΙηπε]. 25 Ἴοο Ἰιπίο 
τοι, 5ογἱ0θς απᾶά Έπα- 
11-65, Ἠγροοχ1ζθ5Ι ΣοΥ 
πο 1πωίο οἶθοπ Όπο οπ{- 
Εἶᾶθ οἳ ἴηο οι απᾶ οί 
ἴπο ρ]αζζοτ, Ῥαῦ τν ηῖη 
ΤΙΜΕΣ ατο 11] οἳ ες- 
ΤΟΥΌΙΟΏ απᾶ ϱΧ0Θ8Ρ8. 
26 Τ]ουι ἸῬ]ηπᾶ Ἐπα- 
χ]ς5ες, οἼθαΏ5ο Πτεῦ ἴΏαῦ 
ευλίση ἐς ν]ελμίπ ἐο ορ 
Φαηᾶ Ῥ]αῦΐετ, {Βαῦ πο 
ουίδὶάο οἳ {ῆθπα Ώ]αγ 
Ὦο οΊεαη α]βο. ’ 27 Ίου 
υπίο τοι, βοσ1θεΒ. απά 
Ἐλπατϊδεες, ἨἩγροογ]ΐζος! 
{0Γ Το ἆἴο Ίϊκο απῖο 
πυη]υθᾶ 5ερι]οἩτες, 
ψγπΊο Ιπᾶοεά ΆἈρρθας 
Ροαα τα] οαύννατά, ρατ 
νο πηναῖτπ ΕΙ] οἳ ἆθαά 
Ώι6Υ’8 Ώ911ι6Β, απὰ οἳ 11 

Ετέι. Ἀ μεῖζόνι. κ ἁγιάσας 5ΒΑΠποῦϊ8θά 1ΤΤΤΑ., 
πι κατοικήσαντι ἀνπε]ῦ ἵΏ αΊτΑ ΥΓ. 
{0 ]εᾶνε αδἰἀο ΙΤΤτΑ. 
; ἀδικίας υΗΥ1ΡΏ{ΘΟΙΙΒΩΘΒΒ ΩΥΓ. 
Ψ ὁμοιάσετε 115, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. 

προσήλυτον. καὶ ὅταν γένηται, 
Ῥτοςε!γῖθ, 

ΧΧΙΠ. 

ποἰεῖτε αὐτὸν υἱὸν γε- 
ηπᾶ Ὑ Τοπ Ἡθ Ὠῃβ Ῥθσοπιο [πο], ΨεΕΠηΛΚο6 ἍἨΐπ 8 βοπρ{ο- 

, ῷ ΄ ε ορ ” ο , 

ἔννης διπλότερον ὑμῶν. 16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ 
Ἠεππα Ὥτποξο]ά πιοΓθ ἴΠβΏ ΥΟΙΥΡΕΊΥΘ, ἍΊοθ Ίἴογσοα, "ραϊάςς "Ρ]πᾶ, Ὑπ]ο 

; αι -. ” 

λέγοντες, Ὁς ἂν ὁμόσῃ ἓν τῷ ναῷ, οὐδὲν ἐστιν' ὃς.ὃ ἂν 
ΡαΥ, ΎΝποσγες ε]α]1] βΊ/εΩς Ὦγ ἴπο ἐεπιρ]ο,πούμῖπρ 1615; ἍΌῬαῦ πηοοτος 

] ’ 9 ” ” ” ” ΄ . 

:. ὀμόσῃ ἓν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. 17 μωροὶ καὶ τυφλοί; 
Ε]α]]1βυθβΣ ὉΥ ἴποθ µρο]ᾶ οἳ ἴλθ {απιρ]ε, ἶ5 α ἀερίου. ἘοοΙβ απιά  Ῥ]πιᾶ, | 

ο] ] / . Σ. . 

ἐτίς' γὰρ Ἀμείζωνὶ ἐστιν, ὃ χρυσός, ἢ ὁ ναὸς ὁ ᾿ἁγιάζωνι 
ΣΟΥ πη]ο]ι ρτεαῖίος 118, ᾖΤπο µρο]ἀ, οἱ ἴπο ἵοπαρ]ο τνπίοα Βου σβ 

κ Ν ῤ . 18 [ά Ὃ |) 1 Ι 2 ΄ ) ον , 

τὸν χρυσὀν; καὶ, Ὁς."εανὶ' ὁμόσῃ ἓν τῷ θυσιαστηρίῳ, 
1πθ ρο]ά Ἀπά, Ίποετος 5Ώα]] βν/θας Ὦν Τπο α]ίας, 
δε ϱ) ει ὃ᾽ ἂ ) , ) - , ο ΐ , 2 ” 

οὖδεν ἐστιν' ὃς.ὃ-ἂν ὀμόση ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, 
ποϊλίηρς 19 18: «Όταύ πποετες βΏθ]]δυ,ο..ὉὈγ ἴπο ρἰξ ἴπαῦ [ἱ5] απροι πι 

] δι 9 / / ο) - ὀφείλει. 19 Ἰμωροὶ καὶὶ τυφλοί, τἰγὰρ µμεῖζον, τὸ δῶρον, 
16 9 ἀερίοχ. Έοο]Ιβ απᾶ Ῥμπᾶ, 1ος πΠἰοᾶι [15] ρτοαίοχ, πο οσἰεῖ, 
Ἁ μ θ / νε / λ - « γ΄ 2 , ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 90 ὁ οὖν ὀμόσας 
ος ἴμθ βαν ὉΏΙοἩ ϱαποῦ]ῇες {πο ϱἰε2 Ἠο” πα ἔΠεγθξοχο 5υνουΣ8 

ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἐπάνω 
Ὦψ ἴπο βιύπς ΒΠΘΑ8ΙΕ ὃν ἂν απᾶ ὃν α]] υμῖπρς ἰπαί [ατθ] Ἴροπ 

2 [ὰ ο « ιν] ” ιά ιά ο) 

αὐτοῦ" 31 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναφ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν 
1έ, Απ Πο ὐπαῦ 5τνοιτ ὮΥ ἴπο ἰοηιρίο 5ποαι Ὦν Ἀπᾶ ὮΥ 

τῷ ἈὨὶκατοικοῦντιὶ αὐτόν 22 καὶ ὁ ὀμόσαρ ἐν τῷ οὐρανφ 
ΏΙπιπἩο ἆἄπειςρ 185. Απά ο ἰπαῦ Άπεατ Ὦγ ἴμο Ίεανοι 
7 .. ι ” ” 8 ο ; , 

ὀμνύει ἐν τῷ θρόγῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημµένῳ ἐπάνω 
βοβτς ὃν πο ῄὍπγοιρ οξἑἀοᾶ οπᾶ Ὦγ Είπα πΠο Ες] αροηἨ 

αὐτοῦ. οὐ Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι 
16, ὪοῬ οσοι, . ΕΒοΓἱ065 Επᾶ Ἐπατίδεθ Ἠγροοχίΐτθς, {ος 

ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡἠδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ 
ψε}ας μοβ ο πο Ἅµτπαῖπῦ Ἀπᾶ ἴπθ απΠἱ5ς6 απά 1πθ ουππαῖΏ, αλα 

ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νύμου, τὴν κρίσιν καὶ "τὸν 
γε]ατο ]οξί α5]ᾶς πο πνοϊρ]ι1ετ [πιβῦίοσ»]οἳ πο Ίατ, Πιᾶρπαθηῦ, απᾶ 

ἔλεονὶ καὶ τὴν πίστιν’ ταῦτα»  ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ 
πιθῖου βηπΏᾶ ΣΊδΗ : ἴπθυθ ᾖξ Ῥεποτεᾶ[γοα] το ᾶο, απᾶ ἴποσθ ποῦ 

ρἀάφιέναι.ϊ 324 ὑδηγοὶ τυφλοί, Δοὶὶ διὐλίζοντες τὸν κώνωπα, 
1ος Ιεανῖηρ ακἰᾶρ. "πάς 101πᾶ, ἍἨτν]ο Β]{οτ οι ῦ τπο ρηαί, 

τὴν δὲ κάµηλον καταπίνοντες. 325 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 
Ῥαΐῦ πο οβπαθ] ΑΙΤΘ]]ού’. Που ὕο τοι, βοσ1ρθ8 απᾶ 

Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποΓηρίου 
Ῥηβτίεεθϐ,  ἩἨγροοτῖθεβ, 310ςΥ Ύγθο0εβΠδε {πο οπίεϊάο οἳ ἴπθ σαρ 

4 - (ιδ ” θ δὲ , τὸ | « 2 4 

και της παροψί ος, εσωῦσεγ.0ὲ ολ ἐξ αρπα}γι]ς και 

ΒηΏᾷ οἳ 1π9 ἀἱ5ῃ, Ὅιαῦ να] {Που ατο {ι]] ο Ῥ]απάςι βπᾶ 

ἀκρασίας.ὶ 36 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς 
ἀποοΏύίηθηςθ. : 2Ρηιτῖπεο 3ρΗπᾶ, οἱθαπ8βθ Ἀτεδῦ Ίππο 1πδιάθ 

τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος,! ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς 
οἑῦπο ορ Απᾶ οξ{ηθ 4158, {πα ὅηΏλαγ ΄ρεοοπαθ δᾷΐςο 19 Ἰοπίεϊάθ 

γαὐτῶν! καθαρόν. 27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, 
3ο “πετ οἸθβη. Ὢου ἴοτοι, ΜΟΥΙ0ΏΘ5 θηᾶ Ῥλμαχ]εοος, 

Ὁποκριταί, ὅτι “παρομοιάζετεὶ τάφοις κεκονιαµένοις, οἵτινες 
Φγβροσσ1{θβ, ος 79 819 19 ᾿3ΡΘΡΙΙΟΏΥΘΒ αγγμ]ἡοᾶ, υυμϊολ 

ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν.δὲ γέµουσιν ὀστέων 
οι ῦγ/ατάΙσ Ἰπᾶθθᾶ  8ΡΡΘΑΥ Ῥοβυέα], Ῥυαῦ ναοί 819 Σι11 ΟΕ Όοπος 

ἂν υττιλ. Ἅᾗἵ -- μωροὶ καὶ ΓΕ]τττλ. 
Ὦ τὸ ἔλεος ΕΏΤΤΤΑ., ο 4- δὲ Ὁυί αΤτΑΝ. Ρ ἀφεῖναι 

4 --- οἱ (γεαὰ Β10θί οἳδ,. .. ΒΡΑΙΙοΊΗβ) στα... Σ--εξν[τε 
6-- καὶ τῆς παροψίδος ΤΑ. ν αὐτοῦ οἱ ἐῦ τττα.. 

.ἳ 

: 



ΧΧΙΙΙ. ΜΑΤΤΗ Ε Ἰ. 
. 4 ΄ ύ 98 «ϱ/ λ 8 ” ἔξ θι , 

ν κρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. οὕτως καὶ υμεῖς εξωθε] 
οἱ Γίπα] ἀθαά αιᾶ οἳ 81] απΠπο]οδΏΘΣΒ. Τπαβ 41ο 7ο ουυπατά]σ 

3 ’ - ιά ΄ Λ οι) Π] 

μὲν. φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν «δὲ Σμεστοί ἐστε 
Ἰμάοεά αρροας νο ΠηΘΏ τὶσπίεοας, Ῥαῦ πι ῦπΙη. Στα] 199 

’ ’ ια] ΔΝ « -” -” ᾽ 

ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 39 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φα- 
οὲ Ἡγροοτϊ5ύ απᾶ 14Τ/]655ΠΏ6ΡΒΒ, Ἅγοο Τογοι, βογ1Όευ απᾶ Ῥμα- 

ρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητών, 
ΓΙ50868, Ὠγροοχίίο», {ος πο υὈαϊ]ᾶ Τηθ 5ορα]οΏγοβ οἑίπθ Ῥτορβεί5, 

3 « - Ἡ -” - ’ 5 ΔΝ / ” ” 

καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 90 καὶ λεγετε. Ει σὴμεν! 
απᾶ «αἄοτω ᾖἴπθ ᾖοπῦς οξίπο τὶβΏίθεοιΒ, Απᾶ 7ο αγ, 14 πιθηαά Ώ6ςἨ 

ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν-πατέρων ἡμῶν, οὐκ.ᾶἂν γήμεν' ᾿κοινωνοὶ 
η αιβ ἀἆδσς . οἳ ος Σ4ἴΠΘΥΒ πο ποι]ά ποῦ πανε Ώθεη Ῥατίακοσ” 

ν ο ω ᾖ , ο 
αὐτῶν" ἐν τῷ αἵματι τῶν πρυφητῶν. 9] ὥστε μαρτυρεῖτε 
ση] ἑπθτα. ἵὪ πο Ὀ]οοᾶ οξῖπε Ῥτυρ[θίβ, 5ο ἰπαῖ γεῦεαχ υ1ἴπεςς 

ἑαυτοῖς, ύτι υἱοί ἔστε τῶν «Φονευσάντων τοὺς προφήτας' 
{ο ψοιχεθ]γες, ἴπαῦ 8οη» Ψθ68τθ ΟΕ΄{Ἠο5θ πο πιατάετεᾶ Τπθ Ῥτορπείς; 

80 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ µέτρον τῶν.πατέρων.ὑμῶν. 95 ὄφεις, 
Απᾶ τθο, Β]1γειρ ᾖΤἴΒθ ΠΙΘΑΞΙΤΟ οἳἑ τοι {Α1ἨΏΘΥ8. Ῥετρεπίς, 

γεννήµατα ἐχιδνῶν, πῶς Φφύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γε- 
οβερείπρ οἱ νίρείβ, Ἠού 5Ώα]] γο ε5οαρε ἔτοπι πο Ἰαάρτιενῦ οξ 6ε- 

, 4 .ω λ / 1 ι 2 / 4 ς οί 

έννης; 94 Διὰ τοῦτο, ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προ- 
Ἡεππαῦ ἈἘῬθοβαβε οἱ ἴπῖβ, ἸῬεποιά, 1 5οπᾶ το τοι ΡΓο- 

φῆτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς" "καὶὶ ἐξ αὐτῶν ἀπο- 
ΡΠεῦ5β απᾶ π/ὶβοθ ΓΏιεπ] απά 5οτἱ88; Ἀπᾶ Γ5οπιθ] οἳ ἴπειτ τοπ] 

κτενεῖτε καὶ σταυρώσετε. καὶ ἐξ αὐτῶν µαστιγώσετε ἐν ταῖς 
κι απᾶ οτιοΙ{γ, ΒΏά [Εοπαθ]οξ ποπ 7ο π]]] βοοπτρο 1Π 

συναγωγαῖς ὑμῶν, καὶ διώζετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν’ 
Ψοισ ΔΥΏΒΡΟΕΊΘΒ, 8ηΏά νπ]]] ρετδεοιίο Έχοπι οἵ υγ, το οι ιτ; 

96 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον Ῥἐκχυνόμενον! 
8ο ἐ]λαῦ 5Ποπ]ᾶ οοταθ προπ γοα «αἲ] [1116] 3Ρ]οοᾶ 1ΤἱσΏίεοιαβ Ῥουτοᾶ ους 

ἐπὶ τῆς γῆς, ἀπὸ «τοῦῇ αἵματος ᾿Αβελ τοῦ δικαίου, ἕως τοῦ 
αροηυ ἴλπο οατῦῃ τοπ 1πθ Ῥ]οοᾶ οἱ ΑΏθὶ πο Ὥτὶρηίθοαςδ, Το Τηθ 

αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ 
Ῥ]οοά οἱ ΖαεΠιτίας 5οηπ οἳ ΒαΓαοβίαβ, Ψποπα Υθ πιηχγάετθᾶ ὮῬεῦγ/θεη πο 

ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 96 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, Ἱ ἥξει 
{ρπιρ]θ απᾶ ᾖἴ]μο β]ζασ, Ὑετ!ψ 1 58βγ ἰἴρτοι, "511 ὁοοπιθ 

ἑταῦτα πάνταϊ ἐπὶ τὴν.γενεὰν ταύτην. ὃ] Ἱερουσαλήμ, 
Ἄῃοςο ΞυΠΐπρς » 1811 Ἄροη ΜΗ15 ρεηοταΜΙοἩ. /6ταδα]θΠα, 

Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα 
«/ογαβα]ετι, ὙπἩο κι]]εςε Τπθ  ὈῬτορβεῦβ βηᾶ 5ἰοποςῦ 

4 ο) , Ν ο ῇ, , λω; η : 
τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἔπισυν- 

1Ποξδετ/ηπο Ἠατο Ῥοεπ βεηΏ το Ὥετ, Ώου οξῦεη ποι]άΙ ἍΊἨατο ϱα{Ἡ- 

αγαγεῖν τὰ.τέκνα σού, Ὁν.τρόπον ἍἸἐπισυνάγει, ὄρνιο! τὰ 
ογεᾶ τορείηος ᾖὉπτ οπϊ]άτεἤ, 1Ώ πο ἵνα ὁραΐποτβ "Πορθοίπες 19 ΄Πεη 

νοσσία.ξἑαυτῆς! ὑπὸ 
ηετ Ὀτοσᾶ πμ πᾶςς [πετ] “Ἀπᾶ πο που]ᾶ πο | 

98 ἰδού, ἁβίεται ὑμῖν ὁ.οἶκος ὑμῶν Ἱἔρημος.ϊ 99 λέγω.γὰρ 
Ῥεπο]ᾶ, 195 ἴογτοι τοι Ποιξο ἀεξο]βίε; ᾷοτ 1 εαν 

ς 9 , ως ϱ/ κά » 
υμῖν, Οὔ-μῆ µε ἀπ᾽ ἄρτι ἕως-ᾶν εἴπητε, Εὔλογη- 

π/ΙΠΡΡ, 

ἴδητε 
ίσγοι, ΙπΠ πο πίβθ παθ ΕἩβ]] Το εοο Ἠεποείοτίπ απ] 7θ 647, Ἐ]9ββ- 

μένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 
θᾶ Π18]1Ἡρ πο Ἅο0π1θ8 1π [1Ἡθ] Ώππιθ ο [116] Τιοτᾶ, 

αχ ἐστε μεστοὶ ΤΤΤίΔ. 7 ἤμεθα αΤΊτΑΙΥ, 
9 ἐκχυννόμενον 1ΤΊἵΑ. ϐ -- τοῦ. ἆ {ὅτι ἴπαῦ ο[Α]ν. 
ἐπισυνάγει ΗΤΊΤΑ, ϐ αὐτῆς τ[ητ]Α ΥΓ; --- ἑαυτῆς (γεαᾶ [1ετ]) 1, 
ὁ--- ἔρημος 1. 

3 [ Ἱ Δ ια] μα / 

τὰς πτέρυγας", καὶ οὐκ.ἠθελήσατει : 

5 αὐτῶν κοιγωνοὶ ΙΑ. 
9 πάντα ταῦτα ΙΤΤΑ. 

Ἀ -- Γαὐτῆς] Ώετ(πίΠρΣ)1,, 

67 
Ἡπο]θαπηθβ. 28 Έτρη 
8ο Υο αἱβρο ουμυπιτά]σ 
αρρουτ τίρ]ίεοαδ ππτο 
παει, Όσο υπ 7ο υΥΘ 
τα]] οἳ ἨγροςγίΙ5γ απᾶ 
1π]ᾳα1{γ. 29 Ίγοε υπίο 
σοι, 5οτἱθ απά Έπα- 
τί5οςθ», Ἠγροογ]ζε5! Ὦ6- 
ο8η.θ 7ο ὨὈυσ]]ά ἴπο 
νοτηῦς οἳ {πο Ῥτορβοίς, 
ΒΏᾶ ϱατΩΙ5ΗΏ ἴῃΠο 5ορα]- 
οΏτεβ οξ {πο τἰςΏΤθοίΒ, 
90 απιᾶ ραπ, ΙΕ νε παᾶ 
Ῥεεπ Ἰπ ἴηο ἆαγβοξ ος 
Σ41Ἠ9Υ8, πο που] ποῦ 
Ἠατο ὮῬοβη ῬαΓἴΑΙΘΥΒ 
πνιαπ ἴπεπι ἵπ ᾖτἨπθ 
Ῥ]οοᾷ οἳ πε Ῥτορ]μείς, 
31 Ἠπονείοτο το ὃῬά 
ψ/Ιίηεςβες πο γοιτ- 
8ε]νες, ἰπαΐῦ γε ατο ἴ]πθ 
οΏί]άτεπ οἱ ἔπετα νΥ]]ο]ι 
ΚΙ]]θά 1ἴπο ῬτορΠεῖϐ, 
32 ΕΙΙ] το Ἡρ πετ 1Πθ 
ΏΙΘΒΡΙΥΘ οἱ σουτ 18- 
ἴ]εις. 98 Υ6 βετρεπίβ, 
7ὲ Ρεπεταβίοη οἳ τί- 
ΡΕΙ5, ΒΟΙΤ 6ΛΊ 7θ 68089 
Το ἀαπαπαδίοη ΟΕ Πο] 5 
34 ΊΓπεγείζοτε, Ὀε]ο]ᾶ, 
1 βεπᾶά ππί{ο τοι Ρτο- 
ῬΗο9ἱ 8, Επᾶ νγίβο Ώιεπ, 
ΑΠᾷ Μοτίρθ8: ΑΏᾶ 503ἱ6 
οἳ πεπι το επα]] ΚΙ 
ΒΏᾷ οταοΙ{γ; 9Πά 8οπιε 
οἳ ποπ. 8δΠαὶ] το 
5οοαχρο Ἰπ Το 87118- 
ΡΟΡ1ΊΘΒ, απᾶ Ῥετδθοιι{θ 
ἴλεπι Έτοπα οἱ ὔγ {ο οἱ ϐΥ: 
90 ἴπαῦ αροἨ Τοιι ΏἹΒΥ 
οοἵπα6 Α]] {πε τἰσπίεοαβΒ 
Ὠ]οοά βλθᾶ προι ἴπθ 
εβΓ{Η, Έτοπι ἴπο Ὀ]οοά 
οξτίρΏίεοας ΑΌε] απίο 
νπο Ῥ]ουοά οἳ Ζαοπαγία8 
βοῦ οἳ ἈΒεταςΏίας, 
ὝνΏοσα γθ Ίου Ὀούιθεπ 
1Πθ Ίεπιρ]θ απᾶ {1ἴῃθ 
Α]ζατ. 96 γετῖ]γ ΙΤ εαΥ 
ππίο σοι, ΑΙ] ἰπεξθ 
{μῖπρα εΏδ]1] οοπιθΊροπ 
ΤΠ15 ρεπετα[]οηπ. ὂ70ο 
Γ6ΓΙΒΑΙΕΠΙ, ᾳετιβδβ]επα, 
ἰλοι ἴπαῦ Ἰε]]]ο5ί το 
ΡΤΟΡΗΘΊΕΒ, Απᾶ 5ἴοπεςς 
νηθτα τσ/ΏϊοἩ απο 5εηῦ 
Ἀπίο Ίἴμπορ, που οἑίθι 
νγου]ᾶ 1 πατο ρα(πετοᾶ 
ΤΏΥ οΏ]]άτεη ἑοβεῖπες, 
ΕΥεη αξ 8 επ ΡβἰΠετεῦι 
Ὦεχ οΏίοκθεην απᾶςεςγ 6 
π/ΙΏΡΕ, απᾶ το ποιά 
ηοῦ! 38 ἙΒε]μο]ᾶ, τοις 
Ώοιςο 15 Ι1εΕ) ππτο γοα 
ἀεδο]αίθ. 99 Ἑοτ] 5αΥ 
απο τοι, 9 5Ώα]] ποῦ 
5696 πιθ Ἠρποεξοτίῃ, 0111 
γθ 8ΕΏ81] 8ΑΥ, Β]εββεᾶ {8 
Ὦο ἰἐπαύῦ οοπαιεῖΏ ἵπ (Π9 
ΏβΤΗΘ ο 119 Τιοτᾷ, 

5--- καὶ ΙΤΤιΑ. 

{ὄρνις 
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ΧΧΚΙΥ. Απᾶ οζοςυβ 

κοπί οαῦ, απά ἀεραγίεᾶ 
Ετοῖα ἰΠο ὑεπηρ]θ: απᾶ 
Πϊ5 ἀἱςδοῖριθς σαπΏιο ἴο 
ΛΙ 1ο0Υ ἴο 5Ώ6υν ΠἨΙτη 
πα Ῥιι]άϊπρςβ οἳ ἴμο 
{εὐιρίθ. 2 Απᾶ οεδας 
οαἱᾶ απίο {λοπα, Θοο 76 
ποῖ αἱ] ἰπο-ο ἐΠῖησς 2 
νοτῖ]νγ Σ ξ5αγ ἀπίο τοι, 
Τ]οτο «Ώα]] ποῦ ο 1εΕ6 
Ἠστὸ ΟἱΠ6 5ἱἰοπο Ἱροη 
ΔΙΟΙΠΑΟΣ, ἐπαῦ 5Ώς]] ποῦ 
Ὦο6 (Ώτοῖνπ ἄουγη. ὁ Απᾶ 
45 Ὦς δαν αροπ {πο 
ηιοαπύ οἳ Οῑτες, ἴηε 
ἀἱκοῖρ]εξ ος ης απο 
Ἠῖωι ρήτα{ε]σ, δαγίπα, 
Το]] τα, ππεηυ 5πα]] 
ἴποςε ἐπῖηπρς ὃορδ απᾶ 
ανΏεῦ «ἡα]ί ὃε ἴπΠο δἶἷσῃπ 
οἳ {Πγ οοἵαΙΏΡ, ατιά οἳ 
ίπε οπᾶ οἳξ πο πγοσ]ά 2 
4 Απά ζεβδας απ5ιπογεᾶ 
Απά αβαῖᾶ υπίο {ἨΏεΠπῃ, 
Ταχκρ Ποεεᾶ ἰΠαῦ πο 11Η 
ἀεσοίτε γοι. ὃ ΕΟΓ 
ΓηΔΏΥ 5ΗΏΔ]] οοπαΘΊΏ ΠΙΥ 
ΏΛΠΙΟ, 5ΑΥίΏΡ, 1 81η 
Ολσγ]ςεί; απἁἆ 5Πα]] ἆε- 
οεῖτε ΠΙΛΩΥ. 6 Απᾶ το 
εΏα]] Ώου οἳ πατ5 απᾶ 
ΤΙΠΙΟΙΥ5 οἳ ΠΑΤ5: 5ε8 
ἴηαῦ γε Ῥο ποῦ ὕτοι- 
Ῥ]θ6ά: 1ο; αἲ] 1]αδθ 
{)ιῶισ5 παιιςεῦ οοπἹθ ἴο 
Ρας, Ὀμί ἴπε επᾶ 5 ποῦ 
γοῦ. 7 ΕΟΓ ΠαἴΙΟΠ 5ΕΡ]] 
τν αραϊπδῦ ἨΠβίΙοἩ, 
αμᾶ ἹΚἰπρᾶοπι αραϊηςί 
Κἰπσᾷοπι: απᾶ Ίἰποαγθ 
5δμα]] Ῥὸ Σαπιϊηος, απᾶ 
Ῥοξἱἵ]επσες, απά εατίἩ- 
απφκθδ, ᾖἵπ ἀϊτεγς 
Ῥίασο5. 8 ΑΙ] {ῃοκε α2ε 
έαπο Ὀεριπηίηωρ οἳ 5ο{- 
ΤΟΝ. 9 Τπεπ επα]1 
{πεγ ἀε]ίτετ τοι πρ ζο 
ο αΠΠϊοίεᾶ, απᾶ εΏα]] 
ΚΙΙΙ σοι: απά το 5Ώς]] 
Ὀο Παίεᾷ ο[ α]] παῦῖοης 
{ος ΠΙύ ΠΒΥΙΘ᾽8 58Κθ,. 
10 Απά ἴμεηι εδπα]] 
ΠΙΛΏΥ Ὦο οβεπάἀεᾶ, απᾶ 
ελα]] Ῥείταγ 9ἨΠ9 4Ἡπ- 
οί]ιος, απᾶ, 5Ώα8]1 βία 
ουε αποίηΠεσ, 1] Απά 
ΙΗΒἩΥ Τα]56 Ῥγορ]ηείβ 
θΠα]] τίδ, οπᾶ 5Ώα]] 
ἀεοοίτθ πιαΠγ. 12 Απά 
νθσαμςο ἱπ]αα1ἴσ επα]1 
αὈοιμά, ἴπο Ίοτο οξ 
Π]ΩΠΣ 5Π8]] νταςσ «ο]ᾶ. 
1 Βαῦ ο ἴπαῦ 5πα]] 
επάωτε απίο ἴηο οπά, 
ἵμθ 58Π1θ 5δΏα]] ὃοα 
Βιτσθᾶ. 4 Απᾶ ἴπὶς 
δοω5μρε] οἳ ἐπο Κἱἰπρᾶοπι 
5Ώα]] Ὦε Ῥγεαοπθοά ἵπ 
Α]] πε ποτ] Τογ αἃ 
σ'Ιῖηςξδθ απΐο α]] τπα- 
Π1ο15; απᾶ ἴπεπ 5Ώα]] 
{πε επᾷ «ο9Π196. 15 ἸλΠθη 
πο ἴπετοίοτο 5Ώα]] 5εο 
πε αὐοπαϊπαβίοαι οἳ 
ἀεςο]αί]οᾳ, 8ροκεπ οἳ 
Ὦτ Ώαπ]ε] ὑΠο Ῥτορπεί, 
βίαπά ἵπ 119 Ποίγ ρ[αςσο, 

κ απὸ (ἐκ οιιό ΟΕ 1.) τοῦ ον ἐπορεύετο ΤΤΊΤΑ. 
πι ταῦτα πάντα Ι.ΤΊΤΑ. 
4 --- πάντα υττι Αα]. 

“ΑΡοΏαΙτΌΙΟΠ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΧΙΝΥ. 

94 Καὶ ἐζελθὼν ὁ Ἰησοῦς Κἐπορεύετο ἀπὺ τοῦ ἱεροῦ,ὶ καὶ 
Απᾶ ὁοῖησ {οτῦἩπ ζεβας ποηῦ Άνναγ 1τοιπι πο ἴεπιρίθ, αιᾶ 

προσῆλθον οἱ μαθηταὶ. αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς 
οππ1θ το {[δηῖπα] 1Ἠ15 Ξ1ςοῖρ]ος νο Ροϊπῖ οιῦ {ο Ώΐηπιν {πο ὭὮὈπ]]άίπσα 

τοῦ ἱεροῦ. 39 ὁ δὲ ]ησοῦς! εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε πάντα 
υξ {Πο {εηιρ]θ, Ῥαΐ ὁα5τι5 5αἱᾶ Το {ποπι, Ἐεο γε ποῦ πει 

ταῦτα»! ἀμὴν λεγω ὑμῖν, οὐ.μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον 
ἰπεςεἰμίπρς 2 Υετῖ]γ 15. {ογοι, ποῖ αἲ α]] 5ηα]1 Ὃο Ι6Ε{6.Ώοτο δ5ίοπθ αροηῦη Ρίουθ 

ὃς οὐ. μὴ! καταλυθήσεται; ὃ Καθημένου.δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ 
πἨΙεὰ σΏα]] ποῖῦ Ὦο ΕΩΤΟΙΝΗ ἆοσνΏ, Απά α5 Ἔγγας ὀπι είς . προηπ {ῃθ 

Όρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ» κατ’ ἰδίαν, λέ- 
πιοαηῦ οἱ Οτο  «ὅοαπιο "το Σπίτι Λ"ίηα Ἰαεοῖρικ ΒΡΩΓΕ, 5ασ- 

γοντες, Εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον 
Ἰηπς, Τε] ταξ, πηοπ ἼῃορεΣίηίηςε "«Πα]1 162 απά τηαῦ [1511196 είσαι 

τῆς σῆς παρουσίας καὶ Ῥτῆς"' συντελείας τοῦ αἰῶνος; 4 Καὶ 
ΟΣΕ ΤΠΥ οοηιιςσ απᾶ οξ ἰηθ οοπιρ]είίοη οξἰπο αρθο 2 Απά 

ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ῥλέπετε, µή Ἅτις ὑμᾶς 
ΒΠΡΜΟΣΙΏΡ 2 ε5σα5 βα]ά Το ίμεπ, Έακο Ἠεεᾶ, ]εςῦ τσ οπο σοι 

πλανήσῃ. ὅ πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί-μου, λέ- 
Σπη]ς]εαᾶ. Έος ας πνϊ]] «οΏ1θ πι 1ΙΥ ΏβΠ16, 

γοντες, . εἰμι ὁ Χριστός καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 
ΒΑΥΙΠΡ, ΑΠ. ἴπο Ολπτῖςεί: θπᾶ ο. ἴμεγ αν1]] παϊς]οπᾶ, 

6 ος δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων. ὁρᾶτε, 
Ῥαΐ γο 5Ώα11 Ῥο αὈοαί {ο ῄηεατ οξ ΝΑΥΒ Αηᾶ ΤΙΠΙΟΙΙΘ ΟΣΕ Υ/4ΥΞ. ὴ 

μὴ .θροεῖσθε" δεῖ γὰρ απάνταϊ γενέσθαι ἀλλ᾽ οὕπω 
Ῥο ποῦ ἀἰςιιτΏοᾶ ; 2ος Το {5 ποςθξβατΥ α]] [ποσο] ἱἰἉῖπρς ο ἵακε ρ]ασθ, Ὀπέ πο τοῦ 

ἐστὶν τὸ τελος. 7 ᾿Ἐγερθήσεται.γὰρ ἔθνος "ἐπὶ έθνος, καὶ 
18 πο επᾶ. Έ ος μα] ος. 1ηβίΙοη Αραϊηςδύ πβί]οπ. αλλά 

βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν’ καὶ ἔσονται λιμοὶ "καὶ λοιμοῖ! 
Κἰπράοωι αραϊπδ ἈΚἱπράοπι; απἆ {ἴ]οτο ϱηα]] Ὦο {4ΠΙΙΠΘΒ αιᾶ ΌῬοδΏΙ]εΏοςς 

καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους. 8 πάντα.δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδί- 
απᾶ θατ(ηααακοβΊτ Γά1Τοτεπ{] Ῥ]ασο». Ῥυαἡ 1] ἴποςε ως οξ 

νων. 9 Τότεπαραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλίψιν, καὶ ἄποκτει οὔσιν 
ΤΗΤΟΘΒ. Τηευ υγ11] (Πογσ ἀοιινεγταρ τοα ᾖἴο γ]ρα]αδίοηῦ, απά νη]1 ΚΙ]λ 

ὑμᾶς' καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων 'τῶν! ἐθνῶν διὰ 
γοι; απἆ γο π1]] ρε Παίϊεά ον α]] {Πθ Ἠβ/{ΙΟΜΒ ΟΠ ποσοοαη! οξ 

τὸ.ὄνομά.μου. 10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί, καὶ 
ΠΙΥ ΏβΙΩΘ. Απά ἰποῃ ση]] Ῥο οβοπᾶᾷεᾶ ΙΔΗΣ, Ααπὰ 

ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ µισήσουσιν ἀλλήλους, 11 καὶ 
ΟηΏ9 αποίΒθγ {παν σν]]] ἀο]ϊτετ πρ απᾶ τ]] Παῖΐθ 0ἨΏ6 ΩΠΟΐΗΕΣ; απὰ 

πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται, καὶ πλανήσουσιν πολ- 
ΣΩΑΠΥ Σᾳ]5ο Ῥτορπεί5 απὶ]] ατί5ε, απᾶά ππὶ]] παὶς]οσά 

λούς' 132 καὶ διὰ τὸπληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν, ψυγήσεται 
κά, Απ Ῥοσσ 15ο 51] πατο Όεεπ πια] 11ρ]]οᾶ  Ἰαπ]εςηθςς, πακεκονη δροιᾶ 

ἡ ἀγαπη ο πολλῶν' 19 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, 
α:ῃο οταοι που ΣΠΙΑΠΥ/; Ῥιίῦ Ὦρ πϊπο επάατεβ ἰο[ίπε] επά 

οὗτος ος 14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο.τὸ.εὐαγγέλιον 
Ἡθ 5Πα]] Ὀε5ατεᾶ, Α πά {ποτε βΠα]1 Ρο Ὀεοκαασα {οςε ρ]αά θἰάῑπρ5 

τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ., εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς 
οξ {πο ἸἘἰπρᾶοωι ἵπ αἱ] Ίἴπο Βαβίζαβ]εεατῖΗ, {ΟΥ ἃ ὑθβῦίπιοπψ ᾖἴοα] πο 

ἔθνεσιν' καὶ τύτε ἥξει τὸ τέλος. 16 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ 
ὨΒΙΙΟΏΞ;: απᾶ Ίἴλετ ΞΠΩ]] οοπαθ ἐπθ επᾶ, Ἠπεπ {Ποχοίογε γε ξ5Ώα]1 5ες (6 

βδέλυγµα τῆς ἐρημώσεως, τὸ µῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προ- 
οἳ ἀερο]αίθῖοι, νΠΙοἩ γα «ροκεποί σ΄ Ὠαπῖει 3ἴπθ ἍἉἨζο- 

͵ ἀποκριθεὶς αηςΝΘΓΙηρ (Ώε βαἱά) ΗΤΤ/Α. 
ο --- [αὐτοῦ] οἱ ὨΙπη 1. Ρ --- τῆς ΙΤΤτβ. στ μη αι Τ.Α, 

ἕ --- των Ε. ξ επ᾽ Τ. ᾱ--- καὶ λοιµοί 1 1Τ.Α. 



ϱ ον 8 ὁ 

φήτου, "ἑστὸς! ἐν 
ΡΠε6, 

τω", 
ἀετείαωπιᾶ), 

0ρηή᾽ 
τΠΟΙΠΤΑΙΩΒ ; 

ΜΑΤΤΗΕ ΊΥ. 

τόπῳ ἁγίῳ' ὁ ἀναγινώσκων ἍἈνοεί- 
εἰαηᾶῖης Ἱπ [Πε] ΄Ρϊας6 ΛΠοὶσ (Ἠθ πο τεβᾶβ 1εί Ἠϊτπι ππ- 

16 τότε οἱ ἔν' τῷ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν Σἐπὶϊ τὰ 
ἴπεπ ᾖἴποςο ἵη φαᾶεας 1εί ἴπεπα Περ ἴίο Ἅἴπθ 

17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω" ἅραί τι 
Ἡθ οἩπ ἴπθ Πομρδείορ ᾖ1εί Πίτα ποῖ οοπιθάοπτι {οίακεαπγπίηρ 

ἐκ τῆς.αἰκίας αὐτοῦ" 18 καὶ ὁ ἐν "τῷ ἀγρῷ μὴ.ἐπιστρεψάτω 
οαῖ οΕ Πΐ5 ποιςε; ἈΑηπᾶ Ἡβδ ἵπ ᾖἴπο ΑΕΠειᾶ ἍἹἸαῖ Ὠἶπι ποῦ τετατΏη 

ὀπίσω ἆραι "τὰ ἱμάτια" αὐτοῦ. 19 οὐαὶ.δὲ. ταῖς ἔν.γαστρὶ ἐ- 
Ὅλοκ {ο Τ8Κκθ Σσαττωευΐς ᾖή1Ἠ18. Ῥπΐ ποε {ο {πορε {παῦ ατο ΥΥΙΕΠ 

χούσαις καὶ, ταῖς θηλαζούσαις ἓν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 
οπ]]ά πΏά {ο ἴλποςο ἰπαῦ  µῥΡἶτο ςαοκς 1Π ἴηος5θ 4αγΒ. 

20 προσεύχεσθε.δὲ ἵνα μὴ.γένηται ἡ.φυγἠ «ὑμῶν χειμῶνος, μηδὲ 
Α πᾶ Ρταγ ἐλαῦ Ὅπααγ "ποῦ 309 'γους 3ηισΏί 1τι νηΙΏίετ, ὮἨος 

Ρεν" σαββάτῳ. 391 ΄Ἔσται.γὰρ τότε θλίψις µεγάλη, οἵα «οὐ 
οη 5αὈραί{] : ᾷοτ ἴπετε ςεΏα]] Ὃε {πεπ ἰχίρα]α[ίοι Ἰρτεαῦ 5ΠΟΠ α82ποῦ 

γέγονεν!ὶ ἀπ᾿ ἀρχῆς , κόσµδυ ἕως τοῦ νῦν, οὐδ οὐ.μὴ 
1Ἠω5 Ὄεεαη Ίἆτοπι [πε] Ῥεριωπάηπς οἑ [1πε] υ/ογ]ά αλ 011 ΟΥ”, Ὦηο, ΠΟΙΘΕΥΕΣ 

γένηται. 99 κὰὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι.ἐκεῖναι, οὐκ 
ΕΏα]] Ὀε Ἀπᾶ Ἀπ]εςς «Ώρα "Όεου αΠοτίοπθᾶ  ᾖποςο "άαψ», Σποῦ 

μμ, -. , ὦ ι κ ὁΥη 4 
-ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτσὺς 

5{Πογε Ἱτνοἰ]ᾶ Ώατε Ὀθεπ ββγεᾶ απ7 : Ά65”, Ῥαΐ ΟΠ βεοοαπί οἱ 1Τπθ ε]θοί 

κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι.ἐκεῖναι. 25 Τότε ἐάν τις ὑμῖν 
δεηα]] "Όο αποτίεπθά 11ῃθςε "4πγβ. Τπεηπ -Ιξ ΒΠΥΟΠΘ ΐοτου 

εἴπφ, Ιδού, ὦὧδε ῥὁ χριστός, ἢ ὧδε, μὴ. Δπιστεύσητε.! 94 Ἔγερ- 
βαγ, Εε]ο]ᾶ, Ἠετε[Ι5]{πο ϱΏτίεί, ος Ὠετο, Ῥε]οτο [15] ποῦ. 3Τηετο σγἩ] 

θήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψΨευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν 
“ατῖξθ ΣοΓ 19156 (Ἠτ]εί απᾶ 29158 Ῥτορπείς, Απά Ὥπτῖ]] ρίτο 

σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε "πλανῆσαιὶ, εἰ δυνατόν, καὶ 
ΝεῖσΏς αρτεβιΏ ΒΠᾶ΄ πΟοΏᾶεΓΒ, 8Ο 88 το πο]5]εφᾶ, 1 Ῥοδείρ]θ, ετεη 

3 3 / -- ή ΄ « - ..) τ- ” 

τοὺς ἐκλεκτούς. 26 ἱδού., προείρηκα ὑμῖν. ὀθεὰν οὖν εἴπωσιν 
τηπθ ε]θοῦ, Τιο, 1 Ώατο {οτοβο]ά [16] ἑογύοα. Ἅ 14 {Πετεέοτο ἴπεγ βαΥ 

ὑμῖν, Ἰδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ-ἐξελθητε' Ιδού, ἐν 
1οτοα, Ῥεπο]ᾶ, ἵπ {πο πΙ]άετπεξββ Ἠθῖ5δ,  Εοτποῦ ΜοτῖἩ : Ῥο]λο]ᾶ, ΠΠΠε 15] ἴτ 

τοῖς ταµείοις, μὴ.πιστεύσητε. 37 ὥσπερ.γὰρ ἡ ἀστοαπὴ ἐξέρ- 
1Πς «ϱΠβΙΠΌΘΤΒ, Ῥε]μετε [15] ποῦ. Έος π8 1θ Πρηινιις οσομιθς 

χεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως 
1οτῖἩπ 1ΓοΓΙ [118] εαξΏ Άηπά ΑΒΡΡΕΑΤΕ Β5ΣΑΓΑΡ[ἴἨΠε] ποεεῖ, 5ο 
” { ΜΗ. ος μη. - : » ”. 3 0 ’ ., σς ν] 
έσται ἱκαὶὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 328 οπου.Σγὰρ 
Ε]ια]1 Ὃο Α1βο ἴηθ οοπαῖηπς οξῖπε Φοηυ Οἱ ΤΙΑΗ., Ἐοχ ΜἩοτετεσ 

ἐὰν ᾖὢ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 399 Βὐ- 
ΏΙΑΥ Ὦθ {ἰπθ οβΓο858, ἴπετο πι]] Όε ραϊπετεᾶ ἰοσεῦπεσ {πο 6πρβ]ες. 3Ττητηθ]- 

θέως δὲ μετὰ τὴν ' θλίψιν τῶν. ἡμερῶν.ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτι- 
αἰεῖ]σ. Όαῦ αξίετ {πο {πιρα]αίίοτ οξ ἴποςο ἆθσα 1πθ απ εππ]] Ὃρ 

σθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ.δώσει τὸ φέγγος.αὐτῆς, καὶ οἱ 
ἀπτκεποᾶ, βπᾶ 1Πθ ΊπΠιοοῦ 8ΠΒΙ1 ποῦ σὶτθ ηετ 11ρῃὲ, Ἀπᾶ ἴμθ 

ἁστερες πεσοῦνται Ἀπὸ! τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάµεις τῶν 
βἴατ5 εηα]1 {11 {τοιπι ᾖΤἨθ , Ἠεατεηῃ,  Απᾶ {Ἡθ Ῥοπθχβ οἱξ {πο 

οὐρανῶν σαλευθήσονται. 90 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον 
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(πΠοςοτγεαᾶεἰἩ,]οί Ἱῖτια 
ππάσχβίβιιά 1) 16 τει 
1εί ἴπθτα τυπ]οὮ Ὦε Τὰ 
Γπᾶςα  Ώεςθ Ιπίο τ]ια 
παοιηἑαΐας : 17 1εί Πῖνα 
Πολ 15 οἩ {με Ἠοµ-ε- 
Τορ ποῦ οοπιε ἆἄονη {ο 
ἰακο ΑΏΥ {ΠΙπΠβ οιιῖ ο 
Ὠϊα Ἠοιβθε: 18 ποϊίπος 
16 Ἠϊτα συΠῖοαἃ 5 ἵπ 
{πο βειά τειαγ Όποκ 
το ἴακο Πῖς οἰοϊμε», 
19 Απᾶ πνοε ἀπῖο Όμοια 
ἴμαῦ Ἁτο πίἩ ομ]]ᾶ, 
ΒΏᾶ Το {πεηι τΏιιῦ Ρίνο 
βαοκ ἵωπ {λος ἀπταί 
20 Βαΐέ Ῥταγ το {λα 
γψοᾶχ ΒἱβῃΠί Ῥο ποῦ η 
118 τν]πῖες, Πθῖ{Ἡεχ Ο11 
{Πο β8Ὀδαί{Ἡ ἆατ: 2] {οἵ 
{Πεηπ 5Ώα]] ὃε ρτεαῦ 
ἐτ]οι]αθίοτ, βδαςοἩ 5 
νυμβ.Ποῦ 5ἶποε 11 Ὀε- 
ρἰηηῖηπσ οἳ {πε ποτ]ᾶ 
το υπῖ5 ᾖἶπαθ, Ἡο, 110Γ 
ετες εΏα]] Ῥε. 22 Απᾶ 
οχοερῦ λος ἆἀατ8 
ςΠοι]ά Ὃο επογίθπεᾶ, 
ἴπετο 5Πομ]ᾶ πο Πεςη 
Ῥε εατοεά: Όαΐ {ος ἴ]πθ 
ϱ]οοῦ5 βαΚ9 {ποβδοθ ἆπτα 
5Ώβ]] Ῥο εποτίεποαᾶ. 
25 Τ1Ἡθι 1ξ ΑΠΥ Ὠ]ΛΙ 
5Ώβ]] δα απίοτοι, Το, 
Ώετο {5 ΟΕτ]»έ, ο Ίπετε; 
Ῥε]οτο ἴἐπόί. 24 Εοτ 
ἴπετο 5Ώα]] ατῖδε Σα159 
ΟΠτ]ςίβ, απᾶ 18]6ε Ῥτο- 
ΡΠΕΙΒ, απᾶά 5Ώα]] 5Ώον/ 
ρτεαῖί 5ἶἴσης απᾶ ἵο- 
ἀ4ετς; Ιπ5οτααοἩ ἐπαῦ, 
18 {έ1υε)ε Ροςρϊο]ο, 1Παγ 
5ηΏα]] ἀεοεῖτε με τεσΥ 
εἰεοί. 25 ἘΒε]πο]άᾶ, ᾖ 
Ώατο {ἰο]ά τοι Ώοξωτθ, 
26 Ἰ/πετεχοτε ΙΕ ᾿Τ]ιε7 
5«Ἠπ]] εα7 απίο τοι, 
Ῥολο]ᾶ, ο ἵ5 η τπθ 
ἀ4εςετῦ; ϱο ποῦ Μοτῦ1 : 
Ῥε]ιο]ᾶ, ᾖε ἱ ἵωπ {πθ 
«θογεῦ οΏαηιοογς:; ὮῬε- 
Ηετο ἐέ ποῦ. 27 Εοῦ 8 
{πε ΠρΏίπῖηςσ οο1είἩ 
οαῦ οἳ {πε επ, πιιά 
ελϊπείὮ ενατπ 1ι1{ο {]ιθ 
πυοςῦ; 5ο5Ώη]ἱ 55ο ἰπ6 
σοοπαιρ οἳ {πο Φοτ ος 
Ώιῃπ Ὀρδ. 28 Ἐωσ νΝ]ιετο- 
Βοοτες ἴὴθ οαΓο85θ Ἰδ, 
ἔποτο 1] ινε 6ασ]ον 
Ὦο ραἰλετεᾶ ἰομείπετ. 
29 Ἰπιπιοδ]πίαο]γ ἈΑΤ1ετ 
ιθ ᾖὈτρα]αθίοιᾳ οἳ 
ἔπους ἄασς ελα] λα 
ει Ὦορ ἀατκειιοιί, ππᾶ 
ἴηθ ππουῦ εΏα]ὶ πόοῦ 
5]τε Ἠεγ 116Π{, απ 1]ιθ 
βίατς ε]ἰα]] Εα]] ἔτοιι 
ἨἈεαταὶ, απά ἴπε ΡΟ ΨΕΣΝ 
οξ ἴπο Ὠθρατετης 5«Ἠα]] ὋΘ 
5«ΏακοὮ: 30 απᾶ ἴπον 
5Ώα]] Άρρεασ {πο εἶμῃη 
οξ πο Ὀοτ οἳ Πι8Π ἵπ 
Ἡθανθη: απά ἴπεη ε]ιΒ]1 

ΏΘβΥοΏΒ 5Ώ811 Ὀο6 εἩακετ, Απάᾶ ἴλειπ ἍεἨβ]] θρρεαςς ἴπε αἶσῃπ 

τοῦ υἱοῦ τοῦ 'ἀνθρώπου ἐν Ἰτῷὶ οὐρανῷ' καὶ Ἐτότε' κὀ-' 
οἑ ἴΒο ῬοἨ οἱ ΠΙΒΏ 1π πο Ἠεβτεηῦ; Βπᾶ πει 5Ώα]] 

{7 ἑστὼς το. 3 νοείτω; ἆο88 Ἡθ αμάθιβίαηπά ὓ τς. α εἰς Ίτγ. 
: τὰ ἴπο Ό]ίησς σττΊτανγ. 
ἐγένετο τ. ἆ πιστεύετε 1.. 
{--- καὶ ΙΙΤΤΤΑΥΙ. 

5 τὸ ἵμάτιον ΡατΏεηϊ Ἱττι. 

Ες -- γὰρ ΓΟΓ ΗΤΤΑ. ή ἐκ ουῖ ΟΙ τ. 

υ--- ἐν αἰΤτ-α γ΄. 
επλανηθηναι Τ; πλανᾶσθαι (γεαᾷ 5ο ἴπαῖ νγ]] Ῥε πη]β]οὰ) Ἔτ. 

ἕ -- τῷ ΕΤΤΙΑ. 

γΥκαταβάτω 1ΤΤττ. 
5 οὐκ 

κ. τότε Τ. 
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β]] ἔπο ἐγῖοες οἱ {μα 
θὐτέὮ πιοὦσ1, ςηᾶ {εσ 
βλα]Γ εοο ἐπο οι οἳ 
ΊπΠπΏΠ οοπιῖησ η Τπο 
οἸοιάς οἳ Ώεατεη ση ῦ]ι 
Ρού/εΓ απά σρτεαῖ 51ΟΥΥ. 
3] Απᾶ Ἡο 5Πβ]] 5επᾶ 
Ἠϊβ απρε]ς πηίὮ α ρτοςῦ 
εουπιᾶ οἳ α ἴτυππρεῦ, 
βιιᾶ {Που 5Ώα]1 ραΐῃοτ 
ἑοσοί]ιετ Τις ο]εοί ἔτοπα 
ἐ]ιθ Έοαχς νυἶπάς, Έτοπι 
ο1θ επᾶ οἳἑ Ἠσαβνεηπ {ο 
{λε οἴποτ. 35 ΝΟΥΥ 188ΤΏ 
Α ρητιδὶο οἳ ἴπε Ώσ 
1τερ; Ώεπ Ὡῖς ΌΓΑΏΟἨ 
15 γοῖ ἰοπάες, απᾶ Ῥπῖ- 
νθυιπ {ογῦὮ Ίθατος, τα 
Έπονν ]λαῦ ΒΙΙΠΠΠΙΘΥΓ 18 
ηῖση: ὁὃδ 5ο Ἰϊκενί-θ 
ο, Ὑπεπ Το Εἰια]] εο8 
δ]] {λθςο {ΠἱΠΡΒ, ΚΠοὺ 
ἐπαῦ 6 ἶ5 πει, 61"ΕΏ 
{ο ἆοοτβ. 34 Υοτ]]γ 1 
5ΠΥ αιιπίο οι, Τηϊ8 
Ρεποεγαῖῦῖοη 5Ώπ]] ποῦ 
Ῥιμ., ΠΠ αἲἱ ἴπεςο 
ἰπῖπρρ ὃὋε {α]8]]οᾶ. 
3 Ἠνεανοιτ αι οπτί 
ελα] Ῥαβς αγ, Ὀαῦ 
1ΩΥ Ὑοτάς ελα]] ποῦ 
Ρ488 Αν/ΑΥ. 56 Βιΐ0 ο 
ἐπαῦ ᾱμγ απᾶ ΊΏοισ 
Ἐιονείη το ΛαΊ, το, 
ὧοῦ ἴπε βηΏρε]ξ οΕ Ἴθα- 
πεαπ, Ῥαῦ πι Ἐπίπες 
οπἱπ. 957 Βαν ας ἴπθ 
ἄπγά οἱ Ἀοο Ίυεγε, 8ο 
ΞΗΡ]] π]κο {πε εοταῖπς 
οἳ ἴλο 8οη οἱ ΠΙδη 9. 
3ὲὺ Έοτ πς ἵπ ἴμπε ἆθγα 
{ππῦ Ἵετθ Ἠείοτθ ἴπα 
Ώοοᾷ ἴΠεγ πετθ ομΜΐτςσ 
απά ἀτιπκίηπασ, ΙΩΑΤΙΥ- 
1ηρ απᾶ ρἰτίηρ 1π ΤΙΑΤ- 
τΊνρο, απθ] {πο ἅπτ 
ἐλαῦ ορ επἰετεᾶ Ἱπίο 
ἴπο ατ]ς, 99 απᾶ Ἐπον) 
που υπ] 1μοθ .Πὸοᾶ 
99ΙΩΘ, Ἀπά Ίοοἷς ἔλθπα 
ΛΙ ανα : Βο βΠΑ]] Αἶαο 
{Πο «οπιῖτπρ οἳ ἴπο Βοῦ 
οἳ 1η1π Ὀθ. 40 Ἴπεπ 
ελη]] ὑτγοῦς 1Ώ {πε Βε]ά; 
νο οηπα επα]] ο έπκο,, 
ππά ᾖἴπο οἴτπογ Ίσες: 
4] Τνγο 1ὔοισε λαζ! δε 
ετϊπό ης πό ἴπο τα{]] : 
ἴλο οπςο 5Ώη]] Ὃε ἔρκετα, 
Απᾶ Ίἴπο οἴπες 1Ιεξὲ, 
45 ὙἨαϊοϊ ΊΜΕΓΕΓΟΓΕ: 
ΐοτ γο Ἐπον ποῦ σν]πς 
ποισ σουσς Τιοτᾶ ἀοίὮ 
οοιι8, 49 ἨῬιέ Κπονφ 
{πῖς, ἐΠαῦ 1 1Ποθ ροοᾶ- 
1Ώημ1 ΟΕ ΕΏθ Ὠοακθ Ὠαᾶ 

 ----ᾱ 

Ι ---φωνῆς (γἐαᾶ 8 ριεαῦ ἴγαπυροῦ)τ. 
ο ταῦτα πάντα τήν. 
.. οὐδὲ ὃ νὶὸς ΠΟΥ {Ώθ 801 1Τ. 
ο καὶ ΕΤΤΤΑ. 

5 --- ταῖς πρὸ (/εαᾶ οἱ ιο Ώοοά) Α. 
6 ἔσονται δύο Ι.τ. 

ΜΑΤΟΘΑΙΟ Σ. ΧπΙΥ. 
” : 4 - - μ.) ” . ει - 

ψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ 
τς] α1ἱ ᾖἴπο ττῖοθς οσΕίλἉε Ἰαπᾶ, απᾶ {Πεγ 9ΗΠΙ15ε0 ἵπθ ἍῬοη 

ἀνθρώπου, ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τουῦ οὐρανοῦ μετὰ ὃν- 
οἳ πια, οοιηῖτπς οαπ ᾖΌπο οἰοαᾶς σί Ώεατεηυ τν 

ιά Δ ιά -”- α 3 -- 4 αυ) νάµεως καὶ δόξης πολλῆς. 9] καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους 
ῬοπΕΕ θπά "Ε]οτγ αρτοειΏ. Απά Ἠεςβα]] 5επά 3ΑΠΡΘΙΒ 

αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος Ιφωνῆς! μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν 
1118 ση] ει 3ος -α Ἀἐγαπηρεςύ “Βοαπᾶ “Ετεαί, απᾶ ιαρειωοῇ σαϊπεγτοσείπος 

τοὺς. ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων. ἀπ᾿ ἄκρων 

Πῖς εἶ]εος 4τοΏι {πο 4οατ πάς, Έτοπι[ζλα]ἐπιτεταϊεἱθΒ 

οὐρανῶν ἕώς 3 ἄκρων αὐτῶν. ὃδ Απὺ-δὲ τῆς συκῆς 
οἑ[έπε]Ώθατεηπό ᾖο [πε] εχἰτεπιϊθῖοι οἳ {Ποπι. Ῥπῦ Έχοπα ἴπο Ώρ-ίτεθ 

µάθετε τὴν παραβολήν’΄ ὕταν ἢ η ὁ.κλάδος αὐτῆς γένηται 
«1εωτη Ἅᾖἴ]πο Ῥητα)Ρ]ε : ὝΓπειπ α]τγεκάγ 108 ΏγαΕοἩ 6 Όβοοιαθ 

ἁπαλός, καὶ τὰ φύλλα λἐκφύμ.ὶ γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ 
ἐεπάσθς, Βπά Τἴωο Ίθανος Ἱξ ραίΒ Σοτίτ, γε ΚπΟΥ ἐπί πεις [15] {9 

θέρος 98. οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε «πάντα ταῦτα») 
ΒΩΏΣΠ1ΘΥ. Ἔ]ας Ἅαἶξδο πε, πΏςοηυη Ἠθ6βεε αἱ ἴηοςο {Πίπρ8Β, 

γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 54 ἀμὴν λέγω ὑμῖν 
Κπονς τη τπεβτ 15 15, αἲ [πε] 4οοτ, Υετι]γ 1 Ρηγ ἴοτοα, 

οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ.γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα 
1η πο σπίθα πηϊ]] Ηανε ραβ5εά ΑύΥΑΥ Τηίῖς ροπεγα{]ὸπ αλβ] 811 1ηρθρε ὑωΐπσ8 

ένηται. 96 Ὁ οὐρανὺς καὶ ἡ γῆ Ἀπαρελεύσονται,ὶ 
5ΕΏΑ]] Ώβγο {βκθη Ῥ]αο9. ἨἨδ Ἠθατεη απᾶ ἴΏο οδγ6Ἡ 5Ώς]] ραβ5 ΑπΤαΑΥ. - 

οἱ δὲ λόγοι.µου οὐ.μὴ παρέλθωσιν. τῆς ἡμέρας 
Ῥαΐξ παγ ποτᾶς ὮᾖηΠ ηο γ/ῖβο Πα] ραθς ΑΤΥΗΥ. 34πγ 

ἐκείνης καὶ "τῆς! ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν 

96 Περὶ δὲ 
Ῥυΐ οοπσεγΠίης 

νἀµβ5  απᾶ ᾖἴπθ Ὥοιχ ἍἩοο0ηΏθ ποπ ποῦ ΘΥΕΏ ἴπθ ΑΏρβε]5 ο {19 

οὐρανῶν, " εἰ μὴ ὁ -πατήιρ-'μου] ωόνος. 97 ἝὭσπερ. Σδὲἳ αἱ ἡμέραι 
ὨἨθατοῦς, ραῦ παγ Ἐβίπεγ οπ]γ. Ῥαΐῦ 88 1ηθ ἆαγε 

τοῦ .Νῶε, οὕτως ἔσται Ὅκαὶ! ἡ παρουσία τοῦ νἱοῦ τοῦ ἀνθρώ- 
οἱ Νοο, 5ο Ε]ια]] Ὦς/ ́  91βο {πο θοσαῖας οἑ ἴποθ δοπ ος 

που. Ὁδ Σὥσπερ' γὰρ ἦσαν ἓν ταῖς ἡμέραις “ταῖς πρὸϊ 
ΙΒΗ. 3Λ8 140 {Πατ 1Υεχο ἵπ {ἴλθ ἂανε ΨΠΙοἩ [ποτθ] Ῥεέοςθ 

τοῦ κατακλυσμοῦ, τρώγοντες καὶ, πίνοντες, γαμοῦντες καὶ 
μθ Ώοοᾶ, δοαῦῖιπσ Απᾶα «. ἀτιικίηᾳμ, μες ππᾶ 

ἐκγαμίζοντες,! ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, 
Εἰνϊίως 1η πιβτγίαςσθ, τιπΌῖ] πο ἄλγ Ποπ "οπίθγθά ᾖ1ΝοῬ 1μίο ἴλπο αχ]ς, 

99 καὶ οὐκ.ἔγνωσαν, ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυαμὺς καὶ ἠρεν 
αλά μον’ που ποῦ 1]  ὅοππις Ίπο "βοοά ππᾶ ἐοοῖς ΑΝΑΥ 

ἅπαντας, οὕτως ἔσται Ὁκαὶ! ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
8Η ."ίημθ ΑἨΑΙ1Ῥο Αἱρο ἴπο οοππίηπς οξἴπο ῬοἨ οἳ 1πΝΤ. 

40 Τότε «δύο ἔσονταιὶ ἐν τῷ ΄3ὐ], εἷς παραλαμβάνεται, 
Ἔπεπ πο Ἅπτῃ]]1Ὦο ἍἅἹπ {1θ {Ώθ οπιθ ἀν {ακοιι, 

καὶ όλ εἷς ἀφίεται. 4] δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ εμύλωνι”ἳ μία 
Αηπᾶ {ηΠθ οπθ Ἅᾖ8]οξ; ἔτγο[ποπιεπ] Εχλνάΐπα βἲ ἴπο ταῖ]], οωθ 

παραλαμβάνεται, καὶ µία ἀφίεται. 49 Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι 
18 {ακσπ, :Απᾶ οπὸ Ἂᾖδ]εΒΟ. Ἠπίοἃ . ἴπθτθίογτθ, 3ο9χ 

οὐκ οἴδατε ποίᾳ Γὥρᾳ' ο ὑμῶν ἔρχεται' 48 ἐκεῖνο.δὲ 
Υ9:ΚΠΟΙΤ ποῦ Ιπ οαὺ Ώοισ Ψοισ Τιοτά ΦΟ0ΠΓ168. αυ ΠΙΑ 

, 
α σολ 

ο -- τῶν ἴηε Ττ. 5 εκφυῇ 3τε ρα ΓογίὮ Ιττα. 
Ρ -- ὅτι ᾱ- Παπ. 4 παρελεύσεται αΙ.1Τ:Α τ--- τῆς ΟΙ ΤΤΤΑ. 

--- µον (γεαά {ια Ἐαίπετ) αμττε[α]. ύ Ὑὰρ Έοσ (38) τττ. 
7 -- ἐκείναις (}εαᾶ λοδθ 44Υ8) Ἠ[τε] 

πο ος καὶ ΙΤτΑ. 
α ὡς 88 ΙΤΑ/; ὣς 5ο .. 

/πομέσρρισες 3 γαμίζοντες τ 
ᾱ-- ὁ ΙΤΤΤΑ. 9 μύλῳ ΙΤΤ.Α. {ημέρα ἀ αγ 11 1τΑ. 



ΕΙΝ ΧΧΡ. ΜΑΤΤτΗΙΗ ΣΕ Τ. 

γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾖδει ὁ  οἰκοδεπότης ποίᾳ φυλακῇ 
Κπονν, ἴπαί ο ομκᾶ, Τοπ 11πο Ἄπαρίετ 39416 Σποιιςο ἶη πηπξ  παξοἩ 

ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν.ἂν, καὶ οὐκ ἂν.εῖασεν ἔδιο- 
Όιο ᾖ{ἰΠῖαθξ οοΠ165, Ἆε που Ἠιιτο πυασοπεᾶ, απᾶ ποῦ Ὠατο 5αβοτοᾷ 3ἱο "να 

ουγῆναι! τὴν.οἰκίαν.αὐτοῦ. 44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε 
σπα 5(πτοασΏ 1Π5 ΄Ῥουςε. Ἡ/πθτείοτο Β]5ο 3γο 1ρο 

ἔτοιμοι' ὅτι ᾗ."ώρᾳ οὐ.Δοκεῖτεϊ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 
χοαᾷσ, ᾖ1οχ 1π ππαῦ Ἄοατ γο ἐΠπ]π] ποῦ {πο Βοπ " ΟΕ πιβΏ. 60Ί168, 

4ῦ Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὺς δεῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κατέ-, 
πο ἴπεπ 16 πο Εαιμέα] Ῥοπάπιαη βπά σηας 

στησεν ὁ. κύριος αὐτοῦ! ἐπὶ τῆς.Χθεραπείας" αὐτοῦ, τοῦ ἰδιδόναι! 
"9οῦ 1Πῖς Ξ]οτά ΟΤΕΥ Ὠ]5 Ποι5επο]ά, {ο σ]νο 

αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐ ἐν καιρῷ 40 μακάριος ὁ.δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν, 
{ο ἴποπι ᾖἴ]ποα 4οοᾶ ΙΏ 5Θ6Π5ΟΗΣ 2 Ῥ]οςς5αοᾶ υπαῦ ὈοπάπιαπὉ, ΤἨΠοΟΠ. 

ἐλθὼν ὁ.κύοιος αὐτοῦ εὑρήσει Ἁποιοῦντα οὕτως." 47 ᾽Αμὴν 
ΞΏανΙης ἄοοπιθ ἡμις “]ογά πγ]] απᾶ ἀοῖης 115. γετί]γ- 

λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς. ὑπάρχουσιν.αὐτοῦ καταστήσει 

Ῥτιᾶεηϊῦ, ἹπὝλοπα 

1αγ {ἴογσοα, ἴπαίῦ 9ΤεΥ 811 Ὠ]5 ρτορετίγ Ὦο σ1]1 8ε{΄ 

αὐτόν. 48 ᾿Ἠὰν.δὲ εἴπῃ ὁκακὸς δοῦλος λἐκεῖνοςἳ ἐν τῇ 
Πῖτα, Ῥαῦὅ 1 “εποπ]ά σαν οτί] 3Ῥοπάτααη Ἅᾖῄῶλαῦ ψεὶ 

καρδίᾳ.αὐτοῦ, Χρονίζει δὸ.κύριός.μουἩ Ρἐλθεῖν,' 49 καὶ ἄρξηται, 
15 Ὠρατῖ, 3Ῥε]ασ 1ΥΑΥ 3]ογᾶ {ο οοπ]ε, Ἀπᾶ ϱΏοια]ᾶ Ὀορίπ 

τύπτειν τοὺς συνδούλουςὶ, ΤΣἐσθίειν' δὲ καὶ ὄπίνειν' μετὰ τῶν 
{ο Ῥεαύ {[π1ε] {Με]]οιπ-Ῥοπάπαεηπ, απᾶ {ο εαΏ 3Βᾶ Το ἀτίπκ ἍπῖΙπ ᾖἴπο 

µεθυόντων, ὅθ0 ἥξει ὁ κύριος τοῦ.δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ 
ἄτατχκοῃ, 5γγ1]] Ίοοπας 106 "]ογᾶ δοξ "Ειαῦ "Ῥοπάπιαη 1ῃπ ϐ ασ 

Ἡ οὐ.προσδοκῷ, καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ.γινώσκει, ὅ] Καὶ 
1Π τυΠῖο] Ὦθ ἄοες ποῦ πχροςι, απᾶ Ιπ ΑΠἨΟΙΓ πΠΏϊοὮ Ὦε Ἐποτς ποῦ, βπᾶ 

διχοτοµήσει αὐτόν, καὶ τὸ.μέρος.αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν 
ση] οι ῦ "1 νντο 1Πῖπα, απᾶ Ἠ]5 Ῥοτῦ]οη. ην πο ἩγροστῖζεἙ 

θᾳσει᾽ ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
π]] αρροίπε: ἔπετο π]] ο ἴμο πεερίης 'απᾶ ἴΠο ρηακηίπᾳ οΕἴ19΄ ᾖἰθοίῃ. 

20 Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα 
Τποαπ ΑνγΙ]] Το δπιαᾶφ Ἴχκο 1:Πᾳ9 “ΚΙπσᾶοπα 30Ε”:Ἡ9 "Ἠθαγεης [1ο] ἴεπ 

παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν! ἐξῆλθον 
τὶν Εἴτις πΏο Ἠατίπρ ἴακεηι 1Πεῖτ Ίαπαρς πεηῦ ΣοτίΏὮ 

"να Ἱ] Φ . δὲ σα ἐξ Ἱ 
εἰς. ἀπάντησιν τοῦ νυμφίου. -“ πενγτεοε σαν ἐἓ αὐτῶν 

{ο τιθεῦ 1Ώθ ὈτγιάρστοοΠι., Απάᾶ ᾖτο Ἄγγοτο οἱ 2ϊῃοπι 

Ἰφρόνιμοι,' καὶ Σαὶ" πέντε Ἅμωραί.' ὃ Ααἵτινει  µωραί, λα- 
ρτιᾶσςηῦ, ο 

βοῦσαι τὰς.λαμπάδας δἑαυτῶν,! 
απᾶά το Τηογσ πο [ππετε] {οο]ἱξα, Πατ- 

οὐκ. ἔλαβον μεθ) ἑαυτῶν « 
ἵηπσ {ακεπ ΜΠεΐσ 114}, ἀἰάποζίακο πι 1ἴπεπηςεῖτθς 

ἔλαιον' 4 αἱ δὲ ὀρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις 
οἱ]: Ῥαῦ πο µτῬρταάσπ ΦΟοοξ οἱ] {π ἄπε 5ε]ς 

δαὐτῶνί μετὰ τῶν.λαμπάδων Ἰαὑτῶν.! ὅ χρονίζοντος.δὲ τοῦ 
αἡΠεῖτ πι Β ἡμοῖχ 1ΑΤΗΡΑ, Ῥαΐ ο οναα 11ο 

νυμφίου, «ἐνύσταξαν µπᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. ϐ μέσης δὲ 
Ἀντιάοσχ σραες ἐπεσ “Όθοβπαθ ορ 191] απᾶ 5]ερῦ, Έα ἵπ Γτω6]πιϊᾶᾶ]ς 

νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν, Ιδού, ὁ νυµφίος Ξέρχεται,! τρ: 
σὲ [ιο] πΙσηύ “α “οτγ ᾖ1Ποχο 8, Ἑο]λο]ᾶ, ἴπο Ὀτίάσρτοοπι  ΟΟΠ168, 

Β διορυχθήναι Ττ:. Ἡ οὗ δοκεῖτε ὥρα ΙΤΤΑ. 
κ οἰκετείας Ι/ΤΤΤΑ: 1 δεῦναι, σι ΤτιΑ. πὶ οντως ποιοῦντα ΤΤΤΙΑ. 
εν1] Ὀοπάπιαμ) 3. 9 μον ὃ κύριος ΙΤΤτΑ. Ρ --- ἐλθεῖν 111τ. 
Ὀοπάπιειι) μτΤτΑΥΝ. τ ἐσθίῃ 5Ώοι]ά εαῦ αλμττταν’. 
: ἑαυτῶν 1ΤτΑ 5 αὐτῶν τν. ᾗὉὑπάντησιν ΙΤΤιΑ. 
ἓττια. ὅ-- -αἱ ΕΟΙ,ΤΊΤΑΊΥ,. 3 Φρόνιμοι Ῥτιάεηί 1 ΤΤΣΑ. 
πἩο τε: αἱ γὰρ Τος {πθ τα. αὐτῶν αν; ; αὐτῶν ΙΑ; --- ἑαυτῶν τ. 
νεςβεῖς) ΙΤΊΓΑ. ἆ ἑαυτῶν Ι.Τ/ αὐτῶν ΊτΑ. 9 -- έρχεται Ἱπττα. 

ᾳ 

: γθεΡΙ1ὰ 
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Έτιοσῃ ἵηπ πΠἩηι ππῖςοιἃ 
της τΠῖοξ ποπ]ά ο0π]θ, 
Ίο υΥου]ά Ἠατο υυηῖς]ι- 
εᾱ, απιά υνοιι]ᾶ πο ΠαγΥθ 
κιιᾷογοᾷ 5 Ποιιδο {ο Όᾳ 
ὮὈχοκοη αγ. 44 1Ἠετε- 
1016 Ῥο Το 4]ξο τοβάγ : 
ΣΟΥ 1π 5ποὮ αΏ Ποσ 458 
γο ἐπῖτι]ς ποῖῦ ἴλα Βοηῦ 
οξπιαη οοπιείἩ, 46 ΊΥΠο 
ἴπονι ἶς α Είπα] απάᾶά 
τν]δο 5ογγαΏῦ, πΠοπα 
ηϊ5 ]οτὰ ᾖΊἸιαίᾶπ πιαᾶθ 
τα]ος οτος Ἠϊ5 Ἠοιιδθ- 
Ὠηο]ᾶ, {ο σῖτο Ίποπα 
1πθαῦ ἵηπ ἄμο .58645ΞΟΠ2 
46 Ἡ]οβ5οᾶ ἴς ἰππῦ 8οτ- 
ταπῖ, πποπι 5 ]ογά 
πνΏοὮη Ὦθ «ΟοΏο{Ἡ 5Ώα]] 
Βπᾶ 5ο ἀοἶπμ. 47 Υετὶ]γ 
1 βαγ απίο τοι, Τηπύ 
Ἱο 5Πα]] Ίηπκο Ἠίΐτα 
τη]ο.ΟΥΟΣ 1] Π]5σοοᾶς. 
48 Ῥπέ απᾶ ΙΕ τηαῦ οτί] 
βεγτναπῦ 5πα]] Βασ ἵπ 
Ἠϊ8 Ἠαατί, Μσ Ἱοτὰ 

᾿ ἀοἶαγετα 5 οοπ]Ίηρ; 
49 απᾶ 5Ώα]] Ὀεσίπ Το 

: ϱπα]ΐοθ ᾖῖς 18110ύΥ5εί- 
ταηῖς, απᾶ {ο οδῦ απά 
ἁτιι]ς τνΙζῃ ἴπο ἀταπκ- 
εηω; 50 ἴπε ]ογᾶ οἱ {λα 
βογναπί 5ηΏα]] «οΏ1ο ἵπ 
Α αγ πΏση Ἠο ]οοκοείἩ 
ποῦ {ΟΥ Λίπι, Απᾶ 1π 8η 
Ἠοιχ {παῦ Ὦε 16 ποῦ 
ἄπαχθ 98, 6] απᾶ εΏα]1 
οαῦ Ἠϊτπα πβαπᾶσς, απᾶ 
πρροϊπῦ Λτῖπι Ὠϊς Ῥοτ- 
τίοα πα ἴΏο Ἡσρο- 
οτίίας: ἴπετο 5πα]] 9 

απᾶ ρπαββηῖηςσ 
οξ οσο. 

ΧΣΧΥ. Τῃαπ ελα]] {πο 
Κἰηράοτα οἳ Ώεατου 8 
Ἠ]κοαπεά ππίο ἴεη τὶτ- 
Ρίπ5, ν/Ώϊο]μ {οοκ ἐπαῖτ 
14Π1Ρ5, αηΏάᾶ ππεπῖ ΕοτίἩ 
το Ἀπιθοῦ Τἴηῃο Ὀτίάςθ- 
ΦΥΟΟΙΠ. 2 Απᾶ το οἳ 
{Ώθιῃ Ἴοχο 1156, αηᾶ 
ᾖπε Ἅ106γθ Ἅ«3Τοο]Ιδῃ. 
ὃ ΤηΠεγσ ἰπαῦ 10ε)ε {οο]- 
1-Ἡ ἴοοκ ἐΠπεῖτ Ἱαπ1ρ5, 
απᾶ Τοοξ πο οἱ] πΥίΠ 
Ίποπι: 4 Ῥαῦ ἴπο σὶ5δθ 
{οοκ οἳ] 1π {ἐ]λαῖτ τες- 
β6]ς πΙ(Ὦ {Ποίτ Ι1Ώ1ῤ8. 
ο ΊΠΙΙ6 ἴπο ὈῬτιάςε- 
5τοοπι {αχτῖθᾶ, ΤΠογ 
81] κβἰαπιυοτοᾶ απᾶ 
5Ιορῦ. 6 Απά αὖὐ ηι]ά- 
Ὠηϊσ]ῦ ἴΏατο Τνβ5 Αα ΟΙΥ 
πιαᾷς, Ῥοπο]ιά, τΊΤπα) 
Ὀτιάοργοοσπι οοπιείΏ: 

Ι.. αὐτοῦ (:έαά [η15]) τπτ Α. 
π.-- ἐκεῖγος (γεαἆ Ό]ιθ 
-- αὐτοῦ Ὠϊ5 ({ε]]ον 

Σπίνῃ 5ποι]ᾶ ἀταὶς αὐττγαΥγ. 
ν ἐξ αὐτῶν ἦσαν ΗΤΤΤΑ. α μωραὶ 0015 

3 αἱ δὲ Όαέ ἐ]νθ 15 αἳ γὰρ ἔωσ ύποςθ 
α ---᾽αἡτῶν (τεαὮι Όσα 
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6ο γθ9 οπῦ {ο πιεεῦ Ἠ1πα. 
7 Τποεηυ αἲ] ἴποξο τΙτ- 
Ρ6Ώ5 ἆἴΟ5ο, απᾶ ὑτῖπῃι- 
Ίη6ᾷ Ποεῖτ]αταρς. 8 Απά 
ηΏο Εοο]ῖδΏ δαϊῖά απίο 
τπο πίςε, ἄἶτε ας οἳἑ 
σφι οἳ] : {οτ ος ]απ1ρ5 
αχο Ροτπο οι. 9 Βαΐ0 
{πο σνὶς6 αηΏςιγοτοᾶ, δασ- 
1ΠςΡ. οί σο; 1950 ἴπεχθ 
ῬὋε ποῦ εποισΏ {ος τἹ5 
απᾶά τοι: Ῥαῦ 5ο το 
ΤΑἴΠοΥ ἵο ὕπετα ἴπαῦ 
ςε]], απᾶ Ῥαγ Μογ τοιἵί- 
εε]τος. 10 Απά πηῖ]α 
ΤΠεγ πεπύ {ο Ῥαγ, ἴπα 
Ὀτιάθβτοοτω οβτΏΘ; απᾶ 
ἔπεγ ἴπαῦ πετο τεαᾶγ 
ππεηὲ ἀπ πίηπ Ἠϊπα Το 
{Πο τιαττῖαρε : απᾶ ἴπο 
ἄοοτ πας εΏαῦ. 11 Α{Ε- 
{θγτνατά «.ΤΏθ 4ἱ5ο ἴῃπα 
οἴπες νἱτρίπς, 5αγἱΏΡ, 
Τ,οτᾶ, Τιοτᾶ, ορεῖπ ὕο 
ας. 12 Ῥαῦ Ώρ ΑΠΡΊΥΕΙ- 
εἆ ατάᾶ 5α1ᾶ, Υοσῖι]ψ [ 
5ασ ππ{ο οι, Ι Έπουν 
γτοα ποῦ. 15 ἸΠαΐοπ 
{πεταίοτο, {01:76 Κπον; 
ποθΙ{Πογ {πο ἄδγ ποτ πο 
Ώοις υπετείη πο 5ου 
οξ Π19Γ οοπιείἩ. 

14 Ἐον πο ᾖἰπρᾶοπι 
ο Λεαυεπ ἶξ 5 α ΤΙΒΏ 
{τατε]]ης Ιπίο α Τατ 
οοπΏ/σγ, 101ο οα]]εά 
Ἠϊ5 ΟΥΏ 5ογγαΏῦς, απᾶ 
ἀο]]νετεᾶ απίο ἴποπα 
Ἠ]5ροοάς. 15 Απᾶ αηπίο 
οπθ6 Ὠθ 6πτο Έτο ἴἵα- 
1ετπῖς, το” αποΐῦΠπετ πο, 
αηπᾶά ἵο ΑΏΟΤΠΕΓ Ο0Π6/ 
ΤΟ ΘΤΟΙΥ ΤΠ αοοοτᾶ- 
1ΠΡ {ο Ὠϊς εετοτα] αὐΏ]- 
Ἠ{γ: αηΏᾶ 5ἰταϊρΏῦναγ 
ἴοοὶὺκ Ἠϊς Ἰοάχπεγ. 
16 Τπεη Ὦο ἴπαῦ Ὠ8ᾶ 
τεοαοϊγοά Τπο το {α8- 
Ίοτπίς νεπύ απά ἰταᾶεά 
σπΊτη 1πε 54116, απᾶά 
πιβᾶς {επι οἴπει το 
Μα]επῖς. 17 Απᾶ ]κο- 
πγίςεο Ἡο ἐπαῦ Λαά γε- 
οεϊῖυεᾶ Ίἴπνο, Ὦθ αἷςο 
Εαϊπεᾶ οἵπες πο. 
18 Ῥαΐ Ἡε ἰΏαῦ Ὠφᾶ τε- 
οεϊτεά οΏωο πνεηῦ απᾶ 
ἀἱρρεά ἵη ἴηο εατίἩ, 
απᾶ Ἠϊᾶ Ἠἱδ Ἰοτᾶ5 
ΠΙΟΠΟΘΤ. 19 ΑΤἴεγα]οτπς 
ντος πο ]οτᾷ οἱ ἴποςαο 
βογγαΏίς5 οοιοίξἩ, απᾶ 
χγροκοπεῦἩ τυ]ζΏ ΤΠετῃ, 
20 Απά 5ο Ἡο υπαῖ Ὠαᾶ 
τεοο]γοᾶ Ώτε ᾖἰα]εηπίς 
ζ0ΩΠ186 απᾶά ᾿Ῥτουιρλῦ 
οἵποτ Ώτε {α]εηῦ-, 5αΥ- 
ἴπᾳ, Τιοτᾶ, ἴποι ἀε]ϊν- 
ετράἀςυ απίο τηθ Άτα 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΧΥ. 
θ 5 ᾽ ά (ξ 2 ανά Ἱ Τ , ιά ” ι 

χεσῦε᾽ εἰς.ἀπαντησιν ᾿αὐτοῦ.ὶ 7 Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ 
ΞοτίΏι το πιεεῦ Ὠ1πα, Τπεπ 8χο59 α]11 

θε 9 ω ο τὸ 4 νο ος δν πω Π ε τν 
παρθενοι.ἐκεῖναι, καὶ ἐκόσμησαν τὰς.λαμπάδας ξαὐτῶν.! 8 αἱ δὲ 

νποςο νιτρίης, αηᾶά {ἰτιπαιπιθά υλεῖτ Ίαπιρς, Απά {Πε 

μωραὶ ταῖς φρονίμοις 9εϊπον,ὶ Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, 
Ἔοο]ῖδΏ 1ο πο ῥρταάεπί 5αἱᾶ, τε 'Ἱ59 οἳ σος οἵ], 

ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. 9 ᾽Απεκρίθησαν δὲ αἱ 
40Τ οατ 14Π1ῤ5 ατο σοῖηπρ ουῦ. Βπῖ ὁαππτνεγεᾶ , Τῃα 

ὀρόνιμοι, λέγουσαι, Μήποτε οὐκὶ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν” 
Ἀρταᾶσηῦ, εαγίης, ᾖ[πο, ἸΙοδῦ δποξ 318 ὅαας 5αΊἩος ἔογας απᾶ γοα: 

πορεύεσθε.Κδὲῖ μᾶλλον πρὺς τοὺς πωλοῦντας, καὶ ἀγοράσάτε 
Ῥαΐῖ σο ταῦΏεχ ἴο ἴποδο πο 5ο]{, απᾶ Ῥρασ 

ε -” ρ , λ ος τοι Ρ , σ 
ἑαυταῖς. 10 ἀπερχομένων.δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι, ἦλθεν ο 

ΦΟΣ γοπτεε]τες. Ῥα0 ας “νγεηπῦ ὄατταγ 11Πογ {ο Ῥαγ, ἄσαπαο 11Π9 

νυμφίος' καὶ αἱ ἔτοιμοι εἰσῆλθον μετ) αὐτοῦ εἰς τοὺς γά- 
3Ῥτιάερτοοπα, πᾶ ἴποςς τεβαᾶγ πεπΌϊη Ἱτπ Ἡ Ἠϊπι ἵο ᾖτμπο πεᾶᾶῖηπσ 

µους, καὶ ἐκλείσθη Ἡ θύρα. 11 ὕστερον.δὲ ἔρχονται καὶ" αἱ 
4θ45ί, απᾶ ὄτνας “εΠαύ 1{Πο 3Ζ4οο5ς, Απτιᾶ αξεετινατᾶς  «οσοτιθ 85ο Ίἴπο 

λοιπαὶ παρθένοι, λέγουσαι, Κύριε, κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. 19 Ὁ δὲ 
οἴμποας νἰτρίτς, 5αγίης, 1οτᾶ, Τιοζᾶ, ορεἩ {ο 45. Ῥα6 πο 

ἀποκριθεὶς εἶπεν, Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 19 Τρη- 
Βηςυγετίπς κεαἰᾶ, ὙετΙΙγ 1 5αΥγ ἴο σου, 1 4ο ποῦ ΚποἽὦ Το. ἨαῦοἩ 

γορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ.οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν 'ὲν 
ὀπετείοτο, Έοτ Τε ἄο ποῦ Κπον {πε αγ πο; ᾖἵἴπο ἎἨοις 1η 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται." 
ππΏΙοὮ πε Βοη οξ ΠΙΛΏ 6ΟΙΠΘΕ. 

|, , » ” 4 ρφ/ 

14 Ὥσπερ.γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τοὺς.ἰδίους 
Έοτ Π1{ 15] αξ [1] α Παν 1εατίησ {πε οοαπύτγ οα]]οᾶ Ὠἱ5 οὐ η 

ὃ υλ 3 ; - ια. ὃς ’ ) ο. πετ. 

ούλους, καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ.ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 15 καὶ 
Ῥοπάππεῦ, απᾶ ἀε]ϊτετεᾶ ἔο ὕπετα ὶς Ρτορετίγ. Απᾶ 

ᾧ-μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα, «ᾠ δὲ δύο, ᾧ.δὲ ῥἕν, 
6ο0πθ Ἶρ ρβτοα Ώνο {α]εΠί5, απᾶ ἴο αποῦἨθγ ἴπττο, 8Πᾶ {ο αποΐλοςσ 916, 

ἑκάστῳ κατὰ τὴν.ἰδίαν δύναμιν καὶ ᾿ἀπεδήμησεν εὐθέως. 
9ο εαςὮ αεοοτᾶάἶηρ {ο Ὠϊς5 τεερεοθῖνε αΡῖίσ:; απᾶ 1εξῦ {πε «οαπ{τγ ΙπιπαβᾶΙα1ε]γ. 

16 πορευθεὶς".9δὲι ὁ τὰ πέντετάλαντα λαβὼν Ρεἰργάσατοϊ 
Απά Σπατίημ ὃροπο 1Ἠε Πο ἴπθ νε {α]επῦς τεοεϊτεᾶ τα βιοκεᾶ 

. , -” Ν . ’ Ι »” μι τ 4 Πῃ ον / 

ἐν αὐτοῖς, καὶ Ἰεποίησεν!" ἄλλα πεντεΣτάλαντα.ὶ 17 ὡσαύτως 
σηιτἩη πετ, απά τηρᾶθ οὔπεςε ΆΈτο ἐς]επίς. Τη 11 ταβΏπος 

"και Ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν ἵἱκαὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. 
8ἱ5ο Ὦο υπο[τεοαϊνοᾶ] ἴπο πο Ξραϊπεᾶ 39]5ο 1ηθ οἵπες Ἅπο. 

18 ὁ δὲ τὸ ἓνὶ λαβὼν ἀπελθὼν ὤὥρυξεν Σὲν τῇ γΏμ καὶ 
Ῥπαϊ Ἠρτνπο ἴπο οπθ τοοεἰτθᾶ Ἠκτίηρ ΡοΠθαγαΥ ἅἄαρ Ίπ ἴπε θϱατίἩ, απᾶ 

χἀπέκρυψεν! τὸ ἀργύριον τοῦ.κυρίου.αὐτοῦ. 19 Μετά δὲ Σχρόνον 
πιᾶ ΤἩθ ΤΟΠΟΥ οξ Ἠΐ5 ]οτᾷ. Απᾶ αξίο α "τπθ 

πολὺν] ἔρχεται ὁ κύριος τῶν.δούλων.ἐκείνων, καὶ συναίρει 
1]1οηπρ «0ΟΠΙ65 ᾖἵἴπο "Ιοτᾶ οἳ έπος Ῥοπάτηςη, θΏᾶ Τ8Κ685 

Ἰμετ΄ αὐτῶν λόγον. 320 καὶ προσελθὼὠν ὁ τὰ πέντε τά- 
Ἀγιϊτη Ἵπεπι, Ἰφαοσοοαπί, Απά "Πανίτπρ ἔοοπιθ 1Ἠθ πΠο ἴηπθ ἍΈτο {8- 

λαντα λαβὼν, προσήνεγκεν᾽ ἄλλα πέντε τάλαντα, λέγων, 
1επῦς τοοεῖτεᾶ,  ὈτοιρΏῦ ο ᾖ[Πῖπι] οἴπετ ἍΆτο {8]εΏίς, 5αγίπᾳ, 

Γ- αὐτοῦ (/εαᾶ [π1πι]) τα. 
Κ--- δὲ Ὀαί αΙΤΤτΑ ΥΓ. 

6 ἑαυτῶν Ἱπττα. ὮἩ εἶπαν πττΑ. ᾖ| οὐ μὴ πο αἲ α)].τττΑνγ. 
. . -- 3 α. ε εκ.  Ὁ ΄ ” 

αο-- καὶ τ[ητ]. τι --- εν η ὃ νιὸς τοῦ ἀνθρώπον ἔρχεται ΟΏΤτίΑ. 
η ἀπεδήμησεν. εὐθέως πορενθεὶς 16{ὲ ἴΏε οουπίτγ. Τποπιεάἱαίε]ν Ἠατνίωρ ϱοη6 π. ο --- δὲ απά 
Γι τ[σει, 

Σ ἐκρυψεν ΤΤΊΤΑ. 

Ρ ἠργάσατο τα. 
[τ[τ. ἕ --- καὶ αὐτὸς Ὁττι[α]. 

4 ἐκέρδησεν Ρ8ΊηΏεά 11:. τ--- τάλαντα Ιπτ[Α]. κ ον 
σ --- τάλαντον ἴδ]εηῖ 1. γῆν [1Πε] δατίὮ ΤΤιΑ. 

} πολὺν χρόνον 1ΤΤΤΑ. Σ λόγον μετ) αὐτῶν ΙΤΤΙΑ. 



ΧΧΥ. ΝΑ ΤΙ Ἡ Ε ΙΥ. 

Κύριε, πέντε τάλαντά µοι παρέδωκας' ᾖἴδε, ἄλλα πέντε 
Τιοτᾶ, ΆΏτο ἰδ]εηῖ5 {ο πε ἴποα ἀῑᾶδέ ἀρ]ίτετ: Ὀομο]ᾶ, οἵμεζ ἄγε 

"τάλαντα! ἐκέρδησα Ὀἐπ᾽ αὐτοῖς.ὶ 91 Ἔφη.: δὲ αὐτῷ ὁ κύριος 
ἰα]επίς |) Ώατο 1 ραϊπεᾶ Ὀσδίᾶες {παπι, Απάᾶ ὁᾳφιά “το δΠῖια Σ]οτά 

αὐτοῦ, Ἐὔδ,' δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς 
αμ, οι]! Ῥοπάπιαπ σοοᾷ απᾶ ᾖ{απνιξα], οτε α {6 ἐπίπσς ἴποι παθῦ 

πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω' εἴσελβε εἰς τὴν χαρὰν 
Σαϊιπεα], οτε πΙΑΠΣ ἐΠίπσςίπεο υγ] 1 ϱεύ : επίες Ιπίο ἴπο 197. 

τοῦ.κυρίοι.σου. 93 Προσελθὠν.ἀξὲῖ καὶ ὁ τὰ δύο τά- 
εξ Τσ ]οτγᾷ. Απάα Πατίης ο πρ {ο[Πῖπα] 2α]5ο "Πο Πο ἴποθ πο ᾖ{δ- 

λαντα «λαβώων! εἶπεν, Κύριε, δύο τάλαντά µοι παρέδωκας᾽ 
Ίοπίς τοσεῖγεᾶ ςαἷᾶ, 1μοτᾷ, ἴπο Ὥᾖἴβ]επίς ᾖἴο πιο ἴποα ἀῑᾶςιί ἀε]ϊίτετ; 

ἴδε, ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα Όὑέπ᾽ αὐτοῖς.ὶ 99 "Εφη 
Ὀολο]ᾶ, οὔπεγ πο ἴπ]επίς Ώμτε 1 σαϊπεᾶ Ῥεδίάες Ίλποπι, Ξσαἱά 

΄ -. « ’ .) -” ΤῬ - ο ο Δ [ή ια) 3 

αὐτῷ ὁ.κύριος-αὐτοῦ, ἩΒύ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστε, ἐπὶ 
«(0 ὁΠΐπα 1Π5 "“Τιοτᾶ, ὮΓε]]! Ῥοπάπαιπ ροοά Ἀπᾶά ᾖταϊπεα], οτεχ 

ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω' εἴσελθε 
Ά {6 ἑηῖησς ἔλοι παδὺ Εαιζπξα], οσοες ΤΗΥ ἑΠϊπσς ἴπεε Ἅµτνῖ]] 1 5εῖ: επίος 

εἰς τὴν χαρὰν τοῦ-κυρίου-σου. 394 Προσελθὠν.δὲ καὶ ὁ 
ἴπτο ἴπο 1ο ος ἴπγ Τιοτά, ΑπάΠανίπρ «οπιθ{ο[Πἴπα]"α]5ο Πα πγΏο 

τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν, Κύριε, ἔγνων «σε ὅτι σκληρὸς 
ἴποοπο Ἅᾖἰαπ]οτπῦ Ἠφά τοοθ]τεᾶ καἱᾶ, Τοτᾶ, 1 Κπου ἴπθο ἴπκῦ “Ἠατά 

εἶ ἄνθρωπος, θερίζων Όπου οὖὐκ.έσπειρας, καὶ συνάγων 
1έποι ᾽ατο ὃα ΠΙΦΏ, τραρίησ Ὑηοτο ἴποι ἀ1ά5ίποίςου, ππᾶ µραϊποτῖπσ 

ὅθεν -οὐ.διεσκόρπισας' 325 καὶ φοβηθείς, ἀπελθὼν ἔκρυψα 
πιΏοησο ἴποα ἀῑᾶςξύ ποῦ 5οα{ῦετ, οπᾶ Ὀείπρ αξγαῖᾶ, Ἠμβτίηπσβοπεαπσαν 1 ΠΙᾷ 
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ἐπ]οπές: Ὡοπο]ᾶ, 1 Ίιπτο 
Ραϊποά Ὀορϊ(ε (παπι βτθ 
Τπ]ΘΙ{Φ Πιοτθ, 2ἱ Ἠϊς 
]οτά φαῖά απίο Ἠῖπα, 
ἨΓε]] ἄοπο, {ᾖοι. σοοά 
Ἀπά Εαϊτπέα] βετγβηῖ: 
ἴπουι Ἠαςί Ῥεετπ Εαϊ(ίη- 
Τα] οΥες α Μεν’ {Πῖηρς, 
1 νυν] πιακο ἴπεε χα]ες 
οτε ΠΙΑΠΥ (Πΐπσς: 6Ἡ- 
Μετ ἴποι ἴπίο {Πθ 1ο 
οἳ ὉἩγ Ἰ]οτᾶ. 22 Ἡα 
8]5ο ἔπαί Ἠβᾶ τοοεϊτεᾶ 
ἴπτο ἰα]οΏίβ 9ΆΠπ1ιοθ αηᾶ 
Βαῖᾶ, Τιογᾶ, ποια ἀε]ῖτ- 
ετεᾶ»ὲ απίο πιο ἴπο 
ἴα]επίς: Ῥεμο]ά, 1 πατφ 
ΡΑϊπεά Ίπο οἴπεγ ἴᾳ- 
Ἰθηί5 Ὀλοδιἀάο Ίπεπῃ, 
25 Ἠὶς ]οτᾷ 5αϊἷᾶ τιηπ{ίο 
Ὠῖτα, Γε]] ἆοπθ, ρουᾶ 
Απᾶ Εαϊίηξα] εεγταηί; 
ἴποα Παρί Ὀεεη {αίτι- 
Σα] ονετ α Σεν ὑλίπρς,, 
1 τνΙ]] 1παΚκε {πεε τι]ες 
ΟΥεΓ ΤΠΑΠΥΣ {πῖηπσα: 
επίοτίποι Ιπίο ἴμο 1οΥ7 
οξ «ΤΠπγ Ἰονᾶ. 9ἱ Τηοαπ 
Ὦο σ;Ώῖοἃ Ὠπά τεσοεϊγοᾶ 
1πε οπο 1ἴα]επῦὸ ϱΛΙΠΘ 
Απά δαῖᾶ, Τιοτᾶ, 1 Ίκπενγ 
1πεο ἰπαῦ έποιι ατὶ ΑΏ 
Ἡατά τοῦ, τοαρῖηςσ 
πιποτα {ποιι Ὠαςδί ποῖῦ 
ΦΟΥΠ, Απᾶά ραἰλποτῖπσ 
πυἩετο {ποιι Ὠαβί ποῦ 
5ἰγανγεᾶ: 20 απᾶ Ι πταβ 
βἰταϊά, απᾶ ποπ αηᾶ 

τὺ.τάλαντόν.-σου ἔν τῇ ΥΠ’ ἴδε ἔχει τὸ-σόν.. 26 Απο Ἀϊά ΌἊν ἴα]σαυ Ίπ Όλο 
τητ κών : 1η "με πο. Ῥοπο]ᾶ, ας Ἠρςῦ Ὅπῖπε ο ο : τον ο. ο, 

κριθεὶς δὲ ὁ.κύριος.αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, 'Πονηρὲ δοῦλεϊ καὶ ες μις ὃς 
αυνοτγίηςσ Ἰηπᾶ 315 3Τ,οτᾶ 5αἱᾶ ο Ὠϊπα, ἨΓιοκεᾶ ὁῬοιπάπιαπ ἹἸαππᾶ ον ανα) 

ὀκνηρξε, Ίδεις ὅτιθερίζω ὅπου οὐκ.ἔσπειρα, καὶ συνάγω ὅθεν 
3ε]οῦΏωξα], ποια Κποθνγεςῦίπας Γτουρ Ὕηετο 1 5οπεᾷ ποί, απᾶ µραΐπεγ ππεησθ 

9 η ’ ἃ ”8 σ { η -- Ἆτ 9 .) τη ΄ | 

οὐ.διεσκόρπισα} 27 ἔδει οὖν σε' βαλεῖν "τὸ ἀργήριόν'.µου 
1 5οαΜίετοᾶ ποῦ;  1Ι5ηοεπογεᾶ “ἴπετεξοτο 1ΐ1εε {ο ραῦ ΤΩΥ ΏΙΟΊΙΕΥ 

τοῖς Ἱτραπεζίταις Ἡ καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ.ἐμὸν σὺν 
το ἴπο ΠΙΟΠΕΥ ΟΒΔΙ5ΟΙ5, ΑηΠᾶ οοπιίηπσ Ι ε5ποιπ]ᾷ Παγνε τοοθεῖγεᾶ ταῖπο οὗ ππΙζι 

τόκῳ. 38 ἄρατε οὖν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸτάλαντον, καὶδότε «τῷ 
1Ππίετεςῦ, Τα]ο ἔΠετείοτθ ΕΓΟΏΙ Ἠϊΐπι {ἴπθ Τα]οΏῦ, απᾶ ρ]ντοα[{Ιδ]{ο Ὠίτα νΠο 
” Δ , / { - ᾽ ” 3 , ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. 29 Τῳῷ.γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθή- 

ηα5 Ἅἴπο ἵἴεη {α]εΏῖς, - Ἔουπ Ὕπο "ας ᾖ}ίο”6τετγ2οηπθ οδΏδ]] 

σεται, καὶ περισσευθήσεται Χάπὸ δὲ τοῦ" μὴ.ἔχοντος, καὶ 
Ῥο Ρῖτεπ, απά [πε] 5Πα]11 Ὀο {π αὈαπᾷαποο; Ἔτοια 1Ὀαΐ Ἠϊπα πο Ὠας πο, ετοη 

Ὁ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 90 Καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον 
{ἐπαὶ ν;ΠπῖοὮ ρε Ώας 5Ώ 811 Όο ἰακεπ ἔτοτι Ἠϊπι, Απᾶ πε αδείας Ὀοπάπιβη 
ι /᾿ «2 λ ’ ν ο, ολ δει « Α 
ἐκβάλλετεῖ εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον' ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
οβ5δῦγε οαῦ ᾖ1πῖο ἴῃΠο ἄαγκποςς ἴπθ οαΐος: ᾖἴπετο 5Ώπ]] Ὀθ ἴπο ποερίωρ 

καὶ ὁ΄’ θρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
Απᾶ ἴπο σηαςηῖπσ οξῖπο ᾖἰθείῃ. 

ὃ1 “Οίαν.δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ.δόξῃ.αὐτοῦ, 
Ῥαῦ τ;πεη 3ο0Π165 'ἴπο "5οη 808 "ΠΒ 1π Ἠϊς 6ΙΟΣΥ, 

καὶ πάντες οἱ  ἅγιοι ἄγγελοι μετ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ 
8ηά 81] Ὥἵπο ἍἈἨοιγ ΒΏΡΕεΙΣ πλ ἍἨϊτ, Ίἴπεη ση] Ώθςδῖς αροπ[1τπε] 

ο. δὲ αΏᾶά αΙΤΤΤΑΥ. κἆ --- 8 Γτάλαντα] Τι. ὮὉ --- ἐπ᾽ αὐτοῖς Πτττ. 
Ε σε οὖν ΤΊτὰ. βὼν (γεαά [τεοςῖνθᾶ]) Ἱτττα. { Δοῦλε πονηρὲ χ. 

1 τραπεζείταις Τ, κ τοῦ δὲ Ὁυῦ ΟΕ ἠήΠι ΥΠΠΟ 1ΤΤιΑ., 
αττΓΑ. 

ἵ ἐκβάλετε αΙΤΤΙΑΥΥ. 

Σα] εετταπί,ύποι]κποισ- 
εδί ἑπαῦ 1 τοαρ ν’ποτθ 
1 5δοπεᾶ ποῦ,,ππᾶᾷ σα- 
ἴΏοχ πυπετο 1 Ὠατε ποῦ 
5ὐταννος : 27. ἴποα 
οαςἩΏ{εςί ὑπετεξότε {ο 
πατε ραῦ ΠΙΨ πιΟΠεΕΣ {ο 
Τἴπε εκεΠαησοτς, ' απᾶ 
{λέπ αἲὐ παγ οιπῖης 1 
βΠοα]ᾷ Ἠατε τοοεϊὶγεᾶ 
πα]Ώθ ΟΝΏ πλ πδαχγ. 
28 ΤαΚκο ἴπετείοτο ἴπθ 
Μα]επί Έτοτπα Ἠΐπα, απᾶ 
Ρῖτο τί απ{ο Ἠϊπα νΥπῖοὮ 
Ἠβίηπ ἍᾖΌεηπ ἍᾖΤα]θηίβ, 
29 Ἐοτ απίο ΕΤεΕΙΥ οπε 
τπαῦ Ἠαίαπ Πα] ο 

-Ρίτεη, απᾶ Ἡα βΠα]1 
Ἠβτε αραπάαποε: Ότο 
ΣΤΟΙΗ Ἠῖτω ζΠαΐ Ἱαξῃ ποῦ 
ςΠα]] Ῥο ἴακειπ Αιταγ 
ετεη ἰπαῦ σΏϊοα Ἡθ 
Ἠαίῃ. 90 Απᾶ οπξδῦτείτθ 
τιπρτοβίέαρ]θ κεετναπ{| 
1πῖο οπυῖετ ἄατ]κηεςς :' 
Τπετε 5Ώα]] ὃε πτεερῖης 
8Πᾷ ϱηα5Πίης οΕ {εείῃ. 

3] Ίγπετπ {πε Ῥοπ οξ 
ΤΙΦΠ 5πα]11 οοπιο ἵω Ὠϊ5 
61ΟΥ, απᾶ 31] ἔπο ΠοΙγσ 
ἈπΏρε]ς γη Ὠἶτα, ἴπετ 
5πα]] Ἠε 5ἵῦ προπ ἴπθ 

δὲ αμά π. ἡϱϐ --- λα- 
μ τὰ ἀργύριά τ. 

Ὦ --- αγιου 
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ἐλχοπθ οἳ Ἠϊς ρ]ουΥ: 
39 α]ιά Ῥοξοτς Ὠἶ η βα]] 
ὃο σα λογθᾷ π]] τπα- 
Μ1οηΏ»: απᾶά Ἡο απα]] 
εορηωχθίθ Όπεπι οπΠ6 
ΣΤΟΠ ΑΠΟΙΗΘΣ, 5 8 
ςεπερποτᾶ ἀῑνιάεία Μὲ5 
5Ίοορ {τοπι πο ροβῖς: 
3) απᾷ Ὦρ 5Ἡα]] 5εῦ ἴΏο 
ΞἨοορ οἸἳ Ὠϊς τση 
Ἰαπᾶ, Όαῦ Πο ροαῦ5 οπ 
το 1ε{0. 4 ΤΠοῦ 5Ώ]] 
πο Ἐϊπσ 5αγ Ἱπῖο 
{ποιπιὶ ο, Ἠϊβ τὶρηύ 
ἨἩριιᾶ, 609ΠΠ8, 7ε Ρ]98-εᾶ 
οἳἑ τιν Ἐσαίπος, ΙπΠοτϊό 
{πο Κἰπράοπι ρτερητεᾶ 
ΣΟΥ τοι Ίτοπῃ “μα {οιἩ- 
ἀαΐϊοη οἳ ἴπο ποτ]ᾶ : 
95 {οτ Ι 88 8 ἨΙη- 
στεᾶ, απᾶ Υθ ΡΆνθ Ὠ]θ 
πησοπῦ: 1 παβ πϊτείγ, 
βηΏᾶ σε Ρατε πο ἀγίπ]ς: 
1 τας α 5ἱΥΑΗΡΕΣ, απᾶ 
γε {οοκ της ἵπ: 6 τπα- 
Κο, απᾶ γε οἰοίποᾶ 
1η86: 1 πας 51ο, αμᾶγο 
τὶς]{οᾶ πε: Ἰ πας Ἱη 
ΤΕΙΦΟἨ, απᾶ το ΟΛΊΠΘ 
ἈπίοΙΊθ. 357 ΤΠεΕΗ ΣΠΑ]1 
{πε 1σηίεοας ΑΠΕΝΕΥ 
Ἠϊπα, δαφῖπς, Τοτᾶ, 
ΝΙΠεη 5. πο, ηἼθο ϱΏ 
Ὡππρτοᾶ, . απᾶ ᾖ{αά 
1]ιοοξ οἳ 9ΒΙχ5ίγ, ππᾶ 
διινε ]εε ἁτίικ2 
38 Ἰ/πεη 5αἩ πο ἴΏθο 
8 5ἴΓΑΠΡΕΣ, ἀπᾶ ἴοο]ς 
έλος 1 2 ΟΥ ππ]κεᾶ, ΑπΏά 
ο]ου]μεά {]οεξ 3 Οτ 
ΤΥΠΟὮ 5. πε ἔπθο 5ἷο]ς, 
οΥ ἵη ΡΓῖδοηΏ, απά 9ἈΠ1ς 
υπίο ἴμθεδ 4θ Απᾶ 
ἴπο ΚΙπρ 5«Ώς]] βΏςτνετ 
ΑπΠά 5αγ απίο ἴμεπι, 
γετὶ]σ 1 βαγ απίῖο τοι, 
1ΠΑΘΠΙΠΟἩ 85 ο Ἠανοα 
ἄοπο {έ πἈηῖο 9ηΠ9Θ οξ 
{πε 1επςῦ οἳ ἴποσε ΤΙΣ 
Ὀτοίπτεη, γεΏαγνο ἄοπθ 
ἓὲ αηῖο Ἡθ, 4] Τηεπ 
ΡΏα]] Ὡς 5αγ Αἶς5ο Πίο, ἅἷᾶ [Ι1{]. 
ἴ]ιοΏι οἨ {πο Ι186Εἱ Ἠαπᾶ, 
ῬὭορατύ Έχοπι της, Τθ 
οπιγδεί, Ιπίο ετοτ]αςί- 
{ης το, Ῥτερατοᾶ {ος 
{πο ἀετὶ] απ Πϊ8 βπ- 
Ρε]ς: 42 Του Ἰ ν/Ββξβ Αη 
Παηρτεᾶ, απᾶ Τε πατε 
ΙηΘ πο πεαῦ: 1 πας 
ΜΠΙτ6ύγ, απᾶ γε ΡαΥθ 
Ίηε πο ἁγ]π]ς: 43 Τ πας 
8, ΞΤΑἨΡΕΣ, απᾶ γεῦοοκ 
1ης Ὠοῦ {η ηπ]κεᾷ, απά 
πε οἰουπθᾶ πε ηοῦ: 
εἴο]ς,αΏ.! 1ΠΡΓΙ5ΟΠ, Β1ά. 
πο τνὶεϊιεὰ πιο ποῦ, 
44 Τπου ελα] Ίἴπεγ 
818ο ΘΠΒΙ6Γ Ἠΐτῃ, 54Σ- 
πρ, Τιοτᾶ, ν/πεη βΑΤΥ 
Ὃνθ ΊἨθό Αη Ἠαπρτεᾶ, 
ος αἰΠΙσεῦ, ος α 5ἶταη- 
6εσ, οὗ πακθᾶ, οἳ ἷο], 
ου ἵηπ ΡΓΙΡΟΗ, απᾶ ἀἱά 
ποῦ ἩΠαΠΙΘῦΕΥ απίο 
{προ 40 Τπεπ ϱΏα]] ηθ 
ΒΠΑΊΥΕΣ {Ἠθπα, εαγῖπμ, 
γεγῖ]γ 1 βαγ παπίο τοι, 

5 συναχθήσονται 1ΤΤΓΑ. 
ῶστιλ. . [τῶν ἀδελφῶν µον]1. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΧΥ. 

θρόνου δόξης.αὐτοῦ, 932 καὶ "συναχθήῆσεταιὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ 
ἴἩχγοηπθ οξΠί5 ΡΙοσγ, Ἀπά οΏμ]] Ὀε ραύπεχεᾶ ροίουθ Ἠῖτα 

πάντα τὰ ἔθνη., καὶ ὑάφοριεῖϊ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ 
Α]] πο ΠαΜΙΟΠ5, απᾶ 1ο συν] 5εραταίς ἴποπι «ΕΓΟΠΑ 9Ώ8 ΑΠΟίΠοΣ, α5δ τπθ 

ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 99 καὶ στήσει 
Βπερηετά ε5εραταῖίες πο 5Ποερ ἆτοπι ἴπο Ρδο8ί5; αΠᾶ ο σν]]] 5ος 

τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ.δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 
τποε 5«Ώσερ οµ Στὶρηῦ "Παπά 1815, Ὀαῦ ἴπε ρο8ί5 ον [Π5] Ἅᾖ1ας. 

94 Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεζιῶν αὐτοῦ, Δεῦτε, οἱ 
Τπεπ 3Υγ1]1”βαγ πο "Κκίπς {ο ἴπο5ε οὗ “χ]ρΏῦ ἁηαπᾶ 1Πἱ5, ΟΌοπιθ, ἴἨθ 

εὐλογημένοι τοῦ-πατρός.µου, κληρονοµήσατε τὴν ἠτοιμασμένην 
Ό]εςςθά ΟΕΊηγ ΕΑύΠΟΣ, ἸπΠοτ]ς νηο Ζρταρατοᾶ 

ε ο ; » ᾿ - , ὦ ; , 

ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 95 ἐπείνασα.γάρ, 
Σογ΄γοι ΙΚκϊπράοπι ἆτοπι[ζμ6] ἑοαπᾶκτῖοπ οξ [πε] πνοτ]ᾶ. Έοτ 1 Παπροχφα, 

καὶ ἐδώκατέ µοι φαγεῖν' ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ µε' ξένος 
Αηπά Ὑγεβατθ 1Ἱθ Ἅᾖἴοοθαῦ; Ι{Π5ιεᾶ, απά γεραγνε”{ο ἠτιπ]ς Ίτης; α8ἴΤταὨσθες 

μην, καὶ συνηγάγετέ με 96 γυμνός, καὶ περιεβάλετε µε ἠσθέ- 
1 πας, αηπᾶ γοτῖοοκ”-ΐπ πρ: ηακοᾶ, Απᾶ τσοοουμεᾶ πιο; 1 τνο8 

κ .. θε . .) λ -” »”/ Ν Ρρ Ἴλθ ' ” 

νησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ µε’ ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ Ῥήλθετεϊ πρός 
Εἰοξ, απᾶ γε τὶςϊσεά 116; 1η ὮΛΤ)Ῥτίδοη 1 ταξδ, Επᾶ 7ο ςαβπιθ το 

µε. 97 Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι, λέγοντες, Κύριει 
Ὠ1θ, Τηου πγϊ]] ΑΠ ΦΤΥΟΣ Ἠϊπι ποχ]ςεΏηίοοας, ᾿5αγίΏβ, 1,οτᾶ, 

πότε σὲ Ἱεῖδομεν' πεινῶντα, καὶ ἐθρέψαμε»; ἢ διψῶντα, καὶ 
ὍύΏεη 3Ἴπεε 14419 πθ ἨΠαπροεχίπςδ, Επά 194 ᾖ{[ἴπεε]ὸος ἰΠ]τεῖπρ, απᾶ 

ἐποτίσαμεν; Ώδ πότε δέ σε εἴδομεν ἔένον, καὶ συνηγάγοµεν } 
Ρ6άτε[{ηθε]{έο ἀτιπ]ς2, απᾶ ππεἨ 3Ἴμθο Ίαν πνο α.5ἴΓ8πρ6Σ, απά ᾖΤοοῖς [Ἴπ6ε] {η 2 

ἢ γυμνόν, καὶ περιεβάλοµεν: 99 πότε.δὲ σε εἴδομεν 'ἀσθενῆ,ι 
ος ιακθᾶ, απ ο]ούμοαά [ἴπεε] Απά πηρπ 3περ 1841/ νο Ἅἱοξ, 

Ὢ ἐν φυλακῃ, καὶ ἤλθομεν: πρός σε; 40 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
ος ἵπ ἍᾖτοῬρτεξδοηῦ, ' απᾶ 68ΠΠΘ ἰο ᾖ1περ 2 Απά απςπογῖης ἴπθ 

4 . .” ) ” ι) 4 , « .. } »ε/ εν) / 

βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς, Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ .ὅσον ἐποιῆσατε 
Κίπρ Ἅυπὶ]]δαγ ὑούμεπι, Ὑετ]]σ Ἰβαγψ ἴοτοι, Ιπβ5πιιοὮ 58 γεαϊᾶά {[Π01 

ἑνὶ τούτων τῶν.ἀδελφῶν.μου! τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιή- 
{ο οπθ οἱ ἴῃοςθ ΤΗΥ Ῥτείητεηυ Τηοθ 1εαςΏ, το 1ηθ γθ 

σατε. '4] Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων, Πὸρεύεσθε ἀπ᾿ 
Τ]επ π]]]Ώε 5ασ βἱ5δο {ο ίποςθ οπ [116] 1εξῦ, 6ο ΣΓΟΙΩ 

ἐμοῦ, οἱ" κατηραμένοι, εἰὸ τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ ἤτοιμα- 
ης, ᾖἴπο οιχςθᾶ, 1Πίο ἴΏο Άτα {ᾖἴπο οἴθοτηπαβ], ἹὉπΠηΙοἩἃ ας Όοςῦ 

σµένον τῷ διαβόλῳ καὶτοῖς.ἀγγέλοις.αὐτοῦ. 42 ἐπείνασα.γάρ, 
Ῥτορβτεᾶ {οτίπο «ἀενῖ] βηᾶ Εὶ5 απρε]ς. Έοτ 1 παηρετοᾶ, 

καὶ οὐκ .ἐδώκατέ µοι φαγεῖν' ἐδίψησα, καὶ οὐκ.ἐποτίσατέ µε" 
Αηπᾶ τορανεποῦ ἴοπο ἴοθαῦ; 1 1πἰχριεᾶ, απᾶ γερατο”ποῦ "ο "ἀτίπκ ]πιθς 

49 ξένου ἤμην, καὶ οὐ-συνηγάγετέ με' γυμνός, καὶ οὐ.περιεβά- 
ϱ 5ἴχθηροτ 1 188, θπά γε ἴοοκ ”ποῦ Ἱπ 3πι6; Πακεᾶ, απᾶ γε ἀῑᾷ ποῦ 

λετέ με ἀσθενής, καὶ ἔν φυλακῇ, καὶ οὐκ.ἐπεσκέψασθέ µε. 
οἸοῦπο πες βἱοῖς, Απά Ἱπ  ἍἉῬΓΙ6ΟἨ, απᾶ πο ἀῑᾶ ποῦ τι  τ1ηΠθ, 

44 Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ! καὶ αὐτοί, λέγοντες, Κύριε, 
Τῆεν ΞνγΙ]] ΄βΏβσγεσ ΣἩϊπι 2α]5ο 14167, ΒΑΣΙΠβ, 1ιοχᾶ, 

πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα, ἢ διψῶντα, ἢ ξένον, ἢ γυμνό», ἢ 
Ἡ/Ώεη 3ΠεςῬ Ίδανγ 3νθ Ἱππρετίπρῃ ος ὉΠΙγβίίης, ΟΓ Α ΘΙΓΑἨΡΘΣ,ΟΣ ηαἷκθᾶ, οΟΣ 

ἀσθενῆ, ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ-διηκονήσαμέν σοι; 456 Τότε ἀπο- 
5Ίοκ, ΟΥ η ἍΤ)ΡΓΙδΟὮ, απᾶ αἀῑα πού παϊπϊθίες Τοίπεςζ2 Ίπει νι] 

΄ ] - , ᾽ Δ / ε -” 3 Σε » 7] 

κριθήσεται αὐτοῖς, λέγων, Αμὴν λεγω ὑμῖν, ἐφ͵ ὅσον οὐκ.έποι- 
Ἡθ ΒΠςΙΥΘΣΥ {ποθπα, ΒΑΥΙΠΡ, Ὑεσ]γσ 144 ὕοτοι,]ηαςηιαοᾶ 5 Υ9 ἀῑᾶ ποῦ 

Ρ ήλθατε ΙΤΊτΑ. Ἅ« εἴδαμεν Ίτ. ἕ ἀσθενοῦντα ο ἀφορίσει τ. ΤΓΑ. 
ὅ--- αυτῳ ΑΙ ΤΤΓΑΊΨ. ἓ--- οἱ 2. 
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ΜΑ ττἩῃ Ε Ἰ. 
ς Δ ” μη ἥ Ν α 

ήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων. οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιῆσατε. 46 Καὶ 
ΙΕ] ἴο οιο ΟΕ ἔμοδο ἴπο 16υςῦ, ποἸζΠοχ ομ1οθ ἁἀῑάᾷ σο (α5]. Απά 

ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον' οἱ.δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν 
:5]ια]] -σο "αννασ ἴλοδο ἱπίοριαηἰςαιαοαῦ οὕοχμα], Όατ ίαο πςπίεοαβ Ιπίο 119 

αἰώνιον. 
εἴεγπα]. : 

«6 Καὶ ἐγένεο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Γησοῦς πάντας τοὺς 
Απιᾶ Ἱδ «ππ]ο ἴο ρᾳ5ς Ὕπει "παά ᾽απίςποᾶ 1}ο5α5 811 

λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς.μαθηταϊῖς αὐτοῦ. 9 Οἴδατε ὅτι μετὰ 
ἴπεςο αγ Ίπρ5 ηε 5αἷἆ {ο 5 4ἱδοῖρ]ος, Ὑε Κποὶν ἴπαῦ ΑΕίαΓ 

δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
{πνο 4ισ5 ἔλο Ῥ4βδογος ἴακοςρίασο, απᾶ ἴπο ΒοἩ οἱ ΠΙΦΠ. 

ἱπαραδίδοται εἰς.τὺ.σταυρωθῆναι. Ὁ Τύτε συνήχθησαν οἱ 
15 ἀαιιτειοά τι {ο Ὃο ογαοἰβςᾶ, Τηαπ πγογο σαἰποχγοᾷ ἑοσείηοτ ἴπο 

ἀρχιερεῖς "καὶ οἱ γραμματεῖς! καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ 
ολίοξ φγῖοςῦ απᾶ {πο 5οτίθες ΒΠά ἴπο ο]άοτς οξ πο Ῥοορ]θ 

εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα, 4 καὶ 
ἴο πο οοιχυ οξίμο Ἠϊση ργτίοῦ Νπο πας οι]]εά Οαίαρηας, ππᾶ 

συνεβουλεύσαντο ἵνα τὺν Ἰησοῦν Χκρατήσωσιν δόλῳ.' 
{ουκ οοιιηδεὶ ἑοφοξπος ἵπ ογζος ὑΠαῦ 71οδα5 ΠΟΥ ταϊσΏῦ δοΐπο Ὃσ σα]]ο, 

Δ . ’ ” [ή . .. / 1 

καὶ ἀποκτείνωσιν. ὅ ἔλεγον.δέ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ίνα μὴ 
απά κι} Πιῖπα]:  Ὀαῖ ἔπου σαἱᾶ, Νου ἀπτίπρ ἴιο 1θΗ5ί, τΌπαοῦ “πού 

θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαφ. 
“αρ διαταα]5 Ἰ]οτο “Ὁθ ΑΊποπς {πο Ῥοορἱθ. 

ϐ Τοῦ.δὲ.Ἱησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ ἔν  οἰκίᾳ Σίμωνος 
Νου σεειι5 Ῥείπσ ἵπ  Βοίπααγ πα] Ἠοαςθ οἳ ΦΙΠΛΟΠ 

-” -” - ” 3 -- Δ » / ’ 

τοῦ λεπροῦ, 7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ 7ἀλάβαστρο» μῦύρου 
11ο Ἱερος, ὃραιωθ 1ο Πΐτι Ία νΟοπΙιαΏ, απ π]πὈαδίογ Παξκ οξΓοἰπωπεπῦ 

ἔχουσα" Ζβαρυτίμου,! καὶ κατέχεεν ἐπὶ "τὴν.κεφαλἠν. αὐτοῦ 
Ἠανίῖησ, ποτΥ Ρτοςσίος5δ, απᾶ γρουτοᾶ [15] οἩ Πὶ5 Ποςᾶ 
ε) , να, Δ ε 3 ή . η µ / 

ἀνακειμένου. 8 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ. αὐτουὶ ἠγανάκ- 
85 Πο του]1ποᾷ [αὐ {αῦ]ς]. Ῥαῦ εοοῖηπς 18] Ὠὶ5 ἀῑϊδοῖριεβ Ῥδσππαθ 

τησαν, λέγοντες, Εἰς τί ἡ.ἀπώλεια. αὕτη: 9 “ἠδύνατο". γὰρ τοῦτο 
ἀποΙσηαπῖῦ, Φ4ΥΙΗΡ,  ἜΈοτληνλαῦ Ε15 τναςίο 2 {οτ Οοοα]ᾶ ατΏῖς 

ἀτὺ μύρον! πραθῆναι πολλοῦ, καὶ δοθῆναι 3 πτωχοῖς. 
Σοϊπίταεπῦ Ἠατο Ώεοτ 5οἱᾶ Ἅ«2ο0Υ πΙΙΙΟΠ, απᾶ Ώαστο Ὀθεπ ϱῖτεη ἴο [πα] ροος. 

10 Γνοὺς-δὲ ὁ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τί κόπους παρέχετε 
Ῥυΐ Κποννῖης [115] 16515 παῖᾶ ᾖο πεπι, Αγ ἰτοιρ]θ ἆἀἂο στο οια5δθ 

τῷ γυναικί; ἔργον.γὰρ καλὸν Ἱεἰργάσατοὶ εἰς ἐμέ. 11 πάν- 
Φο με ΨΟΙΠΑΗ 2 {ογ α ὄπνοτκ ροοᾶ 5ο Ὢτουβμς {ουνατᾶς 1168, 3Α]- 

τοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ.δὲ οὐ πἀντοτέ 
πηγα 14οΥ ἍᾖΤπε Ῥροος γα Ἠαπο πα τοι, ῬαΐςχαῬ ποῦ ΑΙΨΑΥΕ 

ἔχετε. 132 βαλοῦσα.γὰρ αὕτη τὸ μύρον.τοῦτο ἐπὶ τοῦ 
το Ἰατε, Έον η “ρουγίως ΛΙΙΠπὶς [ποπαπ] Ἅᾖτπῖς οἰπίπιεπό οἩ 

σώματός.µου πρὸς τὺ.ἐνταφιάσαι.µε ἐποίησεν. 19 ἀμὴν λέγω 
ΏιΥ Ὀοάγ ΣΟΥ ην Ῥατγίηςσ »Ώο αιά [5]. γου]σ 1 δαν 

ὑμῖν, ὅπου. ἐὰν κηρυχθῇ  τὺ.εὐαγγέλιον.τοῦτο ἐν ὅλῳ 

χχν. ΧΣνι. 

) 

τογοια, Ἰμογοβοστογς 5Ώα]] ο ρτοςσ]αἰπιθᾶ νπεςο ρ]αᾷ τάϊπςσς ἵπ αἱ 

τῷ κύσμῳ. λαληθήσεται καὶ Ὁ ἐποίησεν αὕτη. εἰ 
το πνοσ]ἀ, ΄ Επα]] Ὀο 5ροΚεπ οἳ αἰδο ἔλαῦ τν]ίοι 

μνηµόσυνον αὐτῆς. 
8 πιοπιοτίς] ΟΣΟΥΣ, 

δᾷιά αεΏῖς (πνοπησ η], ἔοχ 

76 
Ταπβπιηςσ]ι 48 ο ἀἱᾶ {ΐ 
ηοῦ {ο ΟἨο οΕ ἴπο ]οδς 
οἳ ἔποφα, γο ἁ1ά {{ ποῦ 
ἴο 119, 46 Απά τηοςσ 
5Ώπ]] Ρο ανα ἴπιο 
ετοτ]αςιίῃσ τοριαπῖςη- 
αποπῦ: Ὀιῖς {πο τὶσΠί- 
οοις Ιπῖίο 1119 εἴοτια]. 

ΧΧΥΙ. Απά Ἱδ σβηθ 
Το Ῥα85, πει οὦο5ιι8 
Ὠπᾶ Απὶςηθᾶ α]] ἴΏορβο 
ραγίπσ5, Ὡς δαῖᾶ απίο 
Πὶ» ἀϊ-οἴρίας, 2 1ο κποιν 
ἐλαῦ αξίοτ Όννο 44Υ- ἵ5 
ἐ]ιε Τοαδί οὗ ἴπο ρα55- 
ο7οΣ, απᾶ ἴπο οη οἳ 
Ώ]4Π ἶ5 Ὀούταιγοᾶ Το α 
οτιασ]βοά. ὃὁ ΤΠπεῃ ϱ8- 
εοπιυ]οά {ἰοσεῖπες ἴ]μθ 
οἶιῖοῖ ρι]ο»ί», απᾶ τπο 
5ογῖρο», απά ἴπο ε]άοιβ 
οἳ ἐ]ιε ρουρ]ο, ἀπΐο ἔπο 
Ῥαίασο οἳ ἴπο Πὶση 
Ῥγ]οςῦ, ἵΥπο γὰς σα] 
Οαἵαμπμας, 4 απᾶ «ΟἨ- 
5α]ίοὰ (παῖ ἐΏογ παρ 
ἴπκο ὄοδας υγ δαυτ]]τγ, 
απαά ΙΙ Λζπι. ὁ Βιιῦ 
ἴΏογ διιῖᾶ, Νοῦ οη 1πθ 
{εαςί αγ, 1ο50 ὑποτο ωθ 
ΔΛΏ αργουῦ ΒΠΙΟΠΡ πο 
ῬοοΡ]ε. 

6 Κον πποηπ ἆοσιις 
πνας η ΕΒείπαπγ, ἵηπ 
1πε Ἠοι-ο οἳ ΘΙΠΙΟΠ ἴωθ 
Ίεροτ, ᾖ7 ἴπεγτο οςπ]θ 
πηπίο ὨΙπχ Ἁ ΤΟΠ 
Ἠαπτίωησ απ καἱδβαρῖογ 
Ὄος οἳ τουσ Ῥτγεσῖοι5 
οἰιπασπό, πΏᾶ Ῥρουγοᾶ 
15 οπ Πῖ- ὨἨθαά, α5 ο 
εαὐ αἱ ινα. 8 Βιῦ 
τνΏστ Ἠϊ5 ἀῑςοίρ]ος 5.τΥ 
εἰ, ἐ]ιεγ Παπά ἰαύϊσπα- 
Μἱοιι, δαγίτπς, Το πια 
Ῥαχροςθ 15 υῖ5 πνηςίο 2 
9 {οτ ΊΌΠπί5 οἰπίπιευί 
πηϊσΏῦ Ὠαπτθ Ὄεειπ 5ο]ὰ 
ΣΟΥ πιαοὮ, πΏᾶ ρῖτεῃ ἵο 
Μμο Ῥοοχ. 10 ἸΏοη 7ε- 
85 υἹπογςζοοᾶ 1{ὲ, Ὦο 
βαῖᾶ απίο ἴμεπι, ΊΠΥ 
ἐτοαῦθ]ο το ἴῃθ πΙοΠΙαἩ 2 
403 5Ώᾳ Ὠδία πντουςσαῦ 
Φα σοοὰ σνοτξ προ 11ο. 
11 Ῥοτγεπατε ἴΠε ροογ 
ἈΊννανς πῖτῃ τοι; ουν 
πι Υθ Ἠατο ποῦ α]- 
ννασς. 1ὸ ΕοΥ 1π πα 
5ης Ἠπίηπ Ῥοαγεᾶ ἐΠῖ5 
οἰπύπαοηῦ οἩὮ πας Ὠοάᾶγ, 
5Ἱο ἀῑα 1 ἔον ιγ Ὀατ]α]. 
19 γεν] 1 8αγ απίο 
τοι, ΊΥΠσδγθδοενος {ΠῖΒ 
Ρο5Ρο] 5Ώ811 Ὃο ργθαςἩ- 

ς εᾱ ἵπ ἴπο πνμο]ο πγογ]ᾶ, 
{]ιγ6 5Ἱια]] αἷςξο 1Πῖν, 
τπαῦ {Π]5 νύΟοπΙιΑἩΠ ὨδίΠ 
ἆοπα, ὈὋοδ τ{οὶὰ {ος 8 
ΙΩΕΠΩΟΣΙΑ] Οἱ Ὦετ. 

ὰ δόλῳ κρατήσωσιν ΟΣττταἵν. 
τῆς κεφαλῆς 111. 

ἆ --- τὸ μύρον ΟΕΤΙΤΑΥ. 

π --- καὶ οἱ γραμματεῖς 11ΤιΑ. 
µύρου 1ττ. Σ πολντίµου ΙΤ. 
ΤΤΤτΑ. 6 ἐδύνατο ΤΑ. 
{ ἠργάσατο Ἰ. 

Ψ ἔχουσα ἀλάβαστρον 
ὃ-- αὐτοῦ (}εαά Όλο ἀῑδοίρ εδ) 

ε -ἵ- τοῖς (/εαᾶ ἴο ἴπε ΡΟΟΣ) 1ων, 
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14 Τηοη οπο οξ ἐπθ 

ἔπνεῖτο, οα]]νᾷ οπάας 
15οαχ]οῦ, συεηπῦὸ ππθο 
ὑπεοπιεξρτ]οςίς, 15 απᾶ 
5ηϊὶᾶ 1ιίο έλεπι, ἩΥ πα 
πη]]] γε ρίτο της, απᾶ ]- 
πνϊ]] ἀθ]ΐνενχ Ὠΐπα απο 
σοι» Απά ΤΏεγ οονε- 
πβιιθᾶ συ Ἠϊτη 4{ο0Υ 
υλϊτέγ ρῖθοες οἱ 51]τετ. 
16 Απά ᾖΊτοπι ἰμαῦ 
Τ1πιθ ο «οὐιςΏῦ ορρος- 
ταπῖςγσ {ο Ῥεύταγ Πίτη, 

17 Νον {πο Πτεί ὧαν 
οἳ ἴπο /6αςδί οὗ «η- 
Ἰοιτεπεᾶ ὑτοαά Ίἴπο 
ἀἱςοῖρ]εβ σαπ1θ {ο ὧε- 
5Ἡ5, 5αγῖπρ απίο Ἠϊτη, 
Ίπετε μ]ὸ ἴΠμοι ἐηβῦ 
νο Ῥγερατθ ος περ 
το ϱδῦ Ἠθ ῬΠπΕξονοΓ2 
18 Απάᾶ Ὦε ςα]ᾶ, ἄο Ιπῖο 
ἵηε οἳ {ο δαζΠ α ΤΠΘΠ, 
θηΏᾷ 5.’ απ{ο Ὠῖτα, Τηοθ 
Μαςύετ αα]ίΏ. Μγ εἴπιθ 
15 Αἲ Παπά ; 1 νν1]] Κεορ 
'Ἡθ Ῥββδοντεγ αἲ {πγ 
Ἠοιαβο πα πα ἀῑςδοι- 
Ῥ]65. 19 Απά {πο ἀϊς- 
οἱρ]θς ἀῑά ας ζεδας παᾶ 
αῬροϊπίεα {πεπι; απᾶά 
1Πεγ πιαᾶρ τειᾶγ πο 
Ῥ8550Υ6Γ. 

20 Νοπῦυ π]επ {λθ 
6Υ6Ώ ἩὙΤαπξβ ϱ901Ι1Π6, Ὦςθ 
βαῦ ἄονωπ πι Ώο 
.ννε]νο. 2] Απάας ἴΠογ 
ἀἷά οαΏ, ηε 5α1ᾶ, Υεσί]γ 
1 5ατ ππίο τοι, ἴπαῦ 
ΟΠ οἳ τοι εΠα]] Ὅε- 
ἴταγ Ίηθ. 22 Απᾶ ΌΠογ 
ππθτε οεχεεεᾶίπς Α6οζ- 
τονξα], απᾷ ὭΌῬεραη 
6ΥΕΣΥ οἵπςθ οἳ {πΠεπι {ο 
58Υ απῇο Πἶπα, Τιογᾶ, 15 
1012 95 Απᾶ Ὦο αη- 
Επεγθοᾶ απά σαϊῖᾷ, Ἡδα 
οπαῦ ἀἱπροῦπ ᾖΜῖς Παπᾶ 
ΦηΙΌὮΏ ταπἙ {π Τμε ἀἱξῃη, 
πο ΞΦΠ]ε 5πα]1 Ῥαΐτατ 
Ὦ]θ. 24 ΤΠο Φου οἑ τη 
Ροοίμ ας 10 {5 πτ]νίεη 
οἳ Πῖπα: Ὀαῦ που ἀππίο 
ἑΠαῦ πιαη Ὁγ Ἱνποηι ἴπο 
Βου Οἱ ΠΩ} ἶ5 Ῥοίχαγ- 
ες ! 1δ Παᾶ Ῥεεπ σοοᾶ 
ΣοΥ ἴΠαῦ παν 1 ο 
Παπά ποῦ ῶθοῃ ῬοΓη. 
20 Ίπει ο αάαλςδ, ὦνΏΙοὮ 
Ῥευγαγθᾶ Ἠίπι. 4ΏΞΤΥΟΓ- 
οἆ αιιᾶ σαἱᾶ, Μαδῖςσχ. 15 
15 12 ὨἩο καἱᾶ απίο 
ΠΠ, Τηοα Ἠαςδί 5α1ᾶ. 

26 Απᾶ ας ἔΠεν πνθχθ 
6ΠΙΙΩΡ, ὅὧσδμς {ἴοοκ 
Ὀτθαᾶ, απ Ῥ]ος5θᾷ 14, 
αμᾷ Όταχκε ᾖ;, απᾶ σανο 
Σέ {ο ἴηο ἀΙπαίρ]εςβ, απᾶ 
βαἱᾶ, Ἰακο, οαὲ ; 15 15 
πΙΥ Ὀοᾶγ. 27 Απάᾶ Ὦο 
Τοοκ ἴλΠο οἩΡρ, ϱΠά ϱὰνοα 
ἔλαηχς, απᾶ ρανε Τί Το 
ἴηεπα, ςαγίΏςΡ, Ὀχίπκ 

ξ καὶ ἐγὼ τ. 

ΟΩ6 1ΤΤ:Α, 
Ώανιηρ Ρἶνεη 1ΤΤτ. 

Ἀ--- αὐτῷ ΜΤΤ: ΑΥΓ. 
Ἱτὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ 1/ΣΤΤΑ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΧΧΥΙ. 

14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος ᾿Τούδας 
Τπεπ 19Πανίηρ 11σοπο 'ομο 3οξ21Πθ “νππε]τα, ὄπνπο πας Ἰοσ]]εά  "σαάιν 

Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, 15 εἶπεν, Τί- θέλετέ µοι 
ο]5οατ]οίᾳο, το πο οΠίεξ ργ]ο5ί5, βαἱᾶ, παῦ ατα γε πηϊ]] πρ ὅπιθ 

δοῦναι, ἕκἀγὼ' ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; Οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ 
α1µρ3ρΐνε, απἀ1Ι ἴοσοια π]]] ἄε]ῖτετ πρ ἍἨϊπιδ Απᾶ ἴπεγ αρροϊἰπίέεᾶ {ο ήτα 

Δ 7 Δ ” } ΄ . ΄ 

16 καὶ ἀπὸ τότε ῥἐζήῆτει εὐκαιρίαν τριάκοντα ἀργύρια. ἰ 
Απᾶ {τοπ [ηπβῦ 01πηο Ὦς 5οαρῖ 81 ορροτζαπῖίγ νωϊτῖγ Ρίεοςς οἱ 511γετ. 

ἵνα αὐτὺν παραδῳ. 
τπαῦ Ἠϊπι ο πῖρηῦ ἀεΙτεχ ΠΡ. 

17 Τῇ.δὲ πρώτη  τῶν.ἀζύμων προσῆλθον οἱ µαθη- 
Μοπ οη ἱμο Ἀτδί [άµγ] οἳ ππ]εατεπεά [ογαπᾶ] Ο68ΠΙς ἴποθ ἀῑνοί- 

ταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες Ναὐτφ,ὶ Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσὼμεν 
Ρ]ες {ο ύθδιςξ, 5ΗΥΙΠΕ6 ζοἩΐπα, Ἴπετο πηϊ]{ ίπΠοι Γεια] πας Ποα]ά ρτδρα γα 

σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 18 Ὁ.δὲ εἶπεν, Ὑπάγετε εἰς τὴν 
ξοτ ἴπθο ᾖ{οοςαῦ ᾖ7Πθ Ῥ855ΟΤεΓ2 Απᾶ Πε απἱᾶ, 6ο Ἰπζο ἴπα 

2 Δ 3 ο” Δ 2 ) - ε ῤ ” 

πόλιν πρὸς τὸν.δεῖνα, καὶ εἴπατε αὐτῷ, Ὁ διδάσκαλος λέγει, 
οἵιγ πΠπίο 5Ι0Π 30Π86, απᾶά 5αΥγ νο Ἠΐπι, Της {6βοΠοτ 845, 

Ὁ.καιρός-µου ἐγγύς ἐστιν πρὸς σὲ ποιῶ τὺ πάσχα μετὰ 
ΜΥ εάπια 3Ἠθαν τρ πΙΜἩ {περῬ Ι π]] ΚθΘρ ἴπο Ῥαδδοτος πσίτα 

τῶν .μαθητῶν.µου. 19 Καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν 
ΠΩΣ ᾖ196ἱρ]ο5. Απάᾶ δαιά 11ο 34ἱκοῖιριθς "5  οάῑτοσίσά 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 
7ίΠεπα ὄρεσδας, αηπᾶ Ῥτερατεᾶ ἵἴ]Πθ ῬΒΒΒΟΤΕΓ. 

20 ᾿Οψίας.δὲ γενομένης ἀνέκειτο ετὰ τῶν δώδεκαὶ. 
Απά ετεηϊης ὈῬεῖπς οοπιθ ο τουποᾶ[αῦ {πο]θ] τν Ἅᾖτἴπα {πνε]νε, 

9] καὶ ἐσθιόντων. αὐτῶν εἶπεν, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἲς ἐξ 
Απάᾶ Ἅα8 ἴμαογ πνετε απ θίηπρ τε σαῖᾶ, Ὑετσϊσ Ἰ15δαγ ἴοσοαι, ἰπαῦ ους ο 

ε -” ΄ 8 ’ / 2/ 

ὑμῶν παραδώσει µε. 3932 Καὶ λυπούμενοι σφόδρα Ίρξαντο 
σοα- υψῇ]] ἀεμτει πρ 1Π8, Απᾶ ὭΛῬεῖησ ϱτγῖεγεᾶ εκεθεᾶῖησΙγ ἴΠογ Όεσαυ 

λέγειν αὐτῷ Ύἕκαστος αὐτῶν,! Μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε; 28 Ὁ δὲ 
{ο δασ ᾖΌο Πΐπια, Ε8ΟΠ οξ πει, ΙΙ  ὭΊαπι[πε], Τον 2 Ῥπι ηο 

ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ὁ ἐμβάψας µετ ἐμοῦ ἐν τῷ τρυβλίῳ 
ΏΡΤΥΘΤΙΠΡ Βαῖᾶ, Ἡοθ ππο αἀἲρρεᾶ τη Ἡηιθ απ ἴμο 4ἱ5ῃ 

τὴν χεῖρα," οὗτός µε παράδώσει. 324 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
ΓΠ15] Παπά, Ἡθ τρ γΠ]] ἄε]ίτετ πρ. Τ1η9 "Πιάθθᾶ -Φομ Λο νλι 

που ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ.δὲ τῷ 
50968, 85 16 Ώᾳβς5 Όθ6εη τ/τ]θέοη οοπσεγηίησ Ὠῖϊπι, αξ νου 

ν) ” . , » τε ς ει ”. ΄ α/ ν 

᾿ἀνθρώπφ.ἐκείνῳ δι οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται 
νο υπο ῦ 18Η Ὦγ πΝποπι ἴηπο 5ου οὗ π]αΠ 

καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 
ροοᾶ  πεταῖῦ 1ο Ώΐπι 1 «Πας “ποῦ Ύρεεπ "ρου πας "πιαἨ. 

ὢῦ ᾿Αποκριθεὶο.δὲ ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν, Μήτι --.-  )] 
Διιᾶ αηδιοτίης ο απᾶας5, ππο Ὑπ5 ἀεμγετίης πρ Πἱπλ, 5αἱα, 

ἐγώ εἰμι Ἀῤαββρί5' Αέγει αὐτῷ, Σὺ εἶπαο. 
Ι Ίαπν [Πο], Παβρυί 2 Ἠο »αγ5 ο πι, Τηποι Παςέ ςαἰᾶ. 

926 ᾿Ἐσθιόντων.δὲ αὐτῶν, λαβὼν ὁ Ἰησοῦς "τὸν! ἄρτον, 

19 ἀο]λνεγοᾶ αρ; 

Απᾶ α5 ἴΠαγ ποτθ οαβίης, "Πατνίης Ἀακοπ Ἅᾖ}οδα5 ΤηΏοθ Ρτοαά, 

καὶ εὐλογήσας, ἔκλασεν καὶ ᾿ἐδίδουϊ τοῖς μαθηταῖς, Ῥκαὶ! 
απᾶ Πατίης Ῥ]θεςεᾶ, ᾗ᾽ Ῥτοκο θηΏᾶ 6ατο Όο ἴπο ἀἱξοῖρ]ες, ας 

/ ” / η Γ -” /΄ . 

εἶπεν, Λάβετε, φάγετε' τοῦτό ἔστιν τὸ σῶμά.μου. 397 Καὶ 
βαίᾶ, Τακεο, εδῦ; ΜΗ18 15 πιγ Ῥοάγ. Ανά 

λαβὼν τὸ! ποτήριον, Ἱκαὶ! εὐχαριστήσας, ἔδωκεν αὐτοῖς. 
Πατίησ {ακαρπ Τἴπθ οἱΡ, ΔΏᾷ Πατίης ςἶνεῃ ζΏβη]ς, Πρ ρανε[Ι{] {ο ἵπευι, 

ἆ ἰ- μαθητῶν ἀἱδοῖρί]ερ 11. κ εἷς ἔκ-στος ει'οἷι 
πι ῥαββείτΤ. 3ο τὸν ΠΤΤΙ[Α]. ο δοὺςε 

Ρ --- καὶ 1115. 4 --- τὸ (Γέας ἃ ορ) ΤΤΓΑ., Σ--- καὶ Π[ττ]. 



ΧΧΤΙ. ΜΑΤΤΗΕ Ἡ. 

λέγων, Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες! 28 τοῦτο.γάρ ἐστιν γὸ.αἶμά.μου, 
βασίἩς, "ΠὈτίαὶκς ο Ἅᾖ3Ἡν απ]. Έου Τ]ι]8 18 ΤΟΥ υ]οοῦᾷ, 

τὸ! τῆς Ὀκαινῆς' διαθήκης, τὸ περὶ πολλῶν πἐκχυνόμενον' εἰς 
Ελαῖ οἳ ἴπε Ώθνν οοτεπαΏῦί, πυΏῖοὮ {ος ΠΙΛΏΥ «18 Ῥουτεᾶ οι! ΣΟΥ 

’ ’ 

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 329 λέγω.δὲ ὑμῖν, Σότι! οὐ. πίω ἀπ 
ΤΟἨΙΊΦΡΙΟΏΠ ΟΣ 5ἱΠ5. ΕῬαΐ Τ δαγ ἴοτοι, ἴλπαῦ ποῖ κῦ α11 σπ]] 1 ἀτιπ]ς Ἠεησε- 

ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ Σγεννήµατος"! τῆς ἀμπέλου, ὃ ἕως τῆς ἡμέρας 
{οτί οἳ νηῖ5 Στοαῖς οἱ {πο νῖπο, η] 

ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ’ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ ο, τοῦ 
λεπαῖ πῆηου ᾖἰς 1 ἀτίπὶκ ππΙη τοἄά Ώοσπ ΊΏπ ἴηο Ἐἰπρᾶοσπι: 

πατρός.µου. 90 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν 
οἳ ΠΙΥ {4ἱΠοτ. Απάᾶ Πθτίης ααραΏντητι Ίπεγ πεπύ οαῦ ἴο ἴπε πιοαπῦ 

ἐλαιῶν. 9] τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πάντες ἡμεῖς σκανδα- 
οἱ Οµτε», Τηπεπ Ἴ5αγβ 309 ”Ίπετα 176β.5, ΑΙ γο σπ]] ο 

λισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ.νυκτὶταύτηῃ. γέγραπται.γάρ, 
οποιιᾶεᾶ αν αι ἀπτῖπς ἴ ἐΠῖ5 πρ, Έοτ 1ΐ 88 Όεεπ πτ]ζίεη, 

Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ Ἰδιασκορπισθήσεται! τὰ πρόβατα 
1 τν Ι]] ῥπαῖτεθ ἴπε απορ]λετᾶ, απά πτ]] τε 5οαΌτοτεᾶ αυτοιά ΊΤπε 8ΠΘ6ΘΡ 

τῆς ποίµνης. Ὁδ μετὰ.δὲ τὸ.ἐγερθῆναί-με προάξω ὑμᾶς 
οἳ πε ἍΒοοκ; Ὀιαῦ αξίετ  παγ Ῥεῖηρ ταὶδεά 1 γη]] 5ο Ὀείοτθ τοι 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ὃδ Αποκριθεὶό δὲ, ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ. 
1πῖο απ] 1ος, Απά απ.ποτίωσ Ῥεΐοτ μπίᾶ ᾖἵο Ἠμα, 

᾽ 3 ’ ρ ; ῃ . 

Εἰ "καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ο οὐδέποτε 
1ε ετοη β11 νγΙ]] Ὃο ο οιάθᾶά 1π Ίποο, ΏΘΥΘΣΕ 

σκανδαλισθήσοµαι. 94 Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αμὴν λέγω σοι, 
σν1]] Ὦε οβειάρᾶ, Ξσαἱᾶ 34ο “Πίτα 11εξδα., Ὑοτ]σ Ίσα ίοίπερ, 

ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς 
Μια μρες ΜΠ15 π]ρΏῖ,. Ὀοδέοτε [1πε] οοοκ οΓΟ1Υ5, Ὅητίῖρο 

ἀπαρνήσῃ µε. 9δ Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κἂν δεῃ 
ἴλοι νν]ζάεπγ πας, ο, Έτετ 1 15 ποτ πεθᾶξα] ΣΟΥ παθ 

σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ.μή. σε ἀπαρνήσομαι. Ὁμοίως ὃ καὶ 
354Υ9 30ο Πίτα 

ννλίἩ Ίἴποα 1ο ἀἱ6ε, 1 ποῖν1ρθ ἴλθρ ππῖ]] 1 ἆοπγ. 1656 «48ο 

πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον. 
εἳ] ᾖἵπε ἀῑξοίρ]ος πα 

26 Τότε ἔρχεται µετ᾽ αὐτῶν ὁ ̓ Ιησόῦς εἰς χωρίον λεγόμενον 
Τηετπ οοπιο πηταπ ᾖἴπεπα 681 ἵο ϐα Ρ]ασθ οβ]]θᾶ 

«Γεθσημανῆ,! καὶ λέγει τοῖς μαθηταϊῖςλ, Καθίσατε αὐτοῦ, ἕως οὗξ 
άεἴΠβεπιαπεθ, απά Πε βατ5{οΐπε ἀἱβείρ]θς, οιῦ Πετα, η] 

ἀπελθὼν “προσεύξωμαι ἐκεῖ.ὶ 97 Καὶ παραλαβὼν τὸν 
Πατῖης ϱοπϱαπασ 1 5λα]] κά ψοπᾶςς, Απά Πανπιρίακεν ντα Παῖπα] 

Πεέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου, ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ 
Ῥοαΐετ απ ἵπΠο ἍΊπο 560Π5 οἳ Ζερεᾶθθ, «Ἡε ῬεββΏη ἴο ο βοττοπ{α]΄ βπᾷ 

ἀδημονεϊῖν. 98 τότε λέγει αὐτοῖςξ, Περίλυπός ἐ ἐστιν ἡ.ψυχή-µου 
ανν 4εργεςςθᾶ, Τπειυ Ἠεβδαγ»5 ἴοἵμπεια, Ύοσγ βοττοσέα] 18 ταν 5ο] 

ἕως θανάτου' µείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ ἐμοῦ. 99 Καὶ 
ανν ἴο ἀθατα; τοπ]αῖη Ίετο απά ντο πτἩ της, Απά 

Ἀπροελθών! μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχό- 
Ἠβτίησροηο Εοτινατᾶ 8 Πτι ἍἎο ας ο Ὠ]5 {ας ΡΙΑΥ- 

ενος, καὶ λέγων, Πάτερ.μου,! εἰ δυνατόν ἐστιν “παρελθέτωϊ τή 
πε, Απᾶ οατίης, ΙΩΥ να 18 αν κ: 1 ἶ6 1εύ Ῥραςς 

ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον.τοῦτο' πλὴν οὐχ ὡς τε θέλω, ἀλλ᾽ ὡς 
ἔτοπι 1πθ {Πἱ5 ου; πετετίΏε]εβδΒ ποῦ α5 πι], ὃῬαί 88 

7 --- καινῆς π[Α]. 
µατος ΤΤΤιΑΤΥ. Σ διασκορπισθήσονται 1πτ'Α. 
(1ἠκοννίςε) γγ. « Γεθσημανεῖι ΗπΤΑ 5 Τεθσηµανεί πτ. 
{ ἐκεῖ προσεύξωµαι 1ΤτιΑ. Ε -- ὃ Ἰησοῦς ό 6818 (5478) τση. 
(οννανας [1161] τττ. ἄν µου τιν [τε] κ παοελθάτω ἸΤΊτΑ. 

Έτ φὸ ΤΤΤγΑ, - ἐκχυννόµενον 1ΤΊτΑ. ---- ὅτι ο 

8 --- καὶ ΑΠΤΤΤΑΥ. 

ἆ .|- αὐτοῦ οἱ ὨΙΠ] 1, 
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το α]] οἱ ἵν: 28 Το {Πῖ5 
16 ΏΙΥ Ῥ]ουᾶ οἳ ἴπο 
Ώοὶν τεοβίαπαοπΏ, τΥΏ]σὮ 
15 9ηΏοᾷ Τογ ΠΙΔΏΠΥ ος 
τΏο τοπαμβίοη ΟΕ ΕἶΠΒ, 
29 Βατ 1 βαν υπίοσοι, 
1 τ/1]] ποῖ ἀγιη]ς Πθηςο- 
ξοτίἩ οἳ {πἱ9 {ταν οἳ 
ἴχιο τὶηπθ, απΌί] ἰΠπαῦ 
4 Ὑπεη 1 ἀἁτ]ιηκ 
1ῦ π6εύ νΙΏ τοα ἵηπ 
πι Εαϊπετς Εἰπρᾶοπι. 
90 Απάᾶ  πΠοηὮ ᾖΤΠεγ 
Ὠβπᾶ 5αἀπς απ ἨὨτπη, 
Τπογ πεπύ οαῦ Ιπίο 
τπο πιουπῦ οἱ Ο]ῑτες. 
91 Τπευπ βατ ὦθθις 
ππύο ἔΏεπα, Α1176 5]1ια]1] 
Ὄε οξεπᾶεά Ώθοβ]ιξο ος 
ο ΤΠί6 πὶρπῖ : Τοτ 1 
16 στ επ, 1 νγ]] Επι]{θ 
ἴπο αἹλορλοτᾶ, Απᾶ ἴτε 
ΑΠεεΡ οξ {ηθ Ποσο] «Ἠα]{ 
Ὃρ βοβδετοά αρτοβᾶ. 
32 Βιαΐ αξἴετ Τ ΑΤη τΊδετ 
βΘραΐτ, Ι ππΙ]] ρο Ώείοτε 
γψομ {πῖοααβ]]εθ. 93 Ἐο- 
τευ απςτγετεᾶ απᾶ βαἱά 
ππίο Ἠϊπα, ΤΠοιΡΏ α]] 
πιεη Ρ]ια]] Ὄθ οΏοιλὰσᾷ 
Ἠεσοααςδθ οἳ ἰποο, εί 
πυΙ]] 1 πογοχ Ῥο ο επα- 
εᾱ, δὃ4 ζε5ιας βαἷᾶ απίο 
Ἠΐπα, Ὑοτί]γ1 εαγ απῖο 
ἴπεε, Τηςὲ ἰπῖς πὶσ]ιτ, 
Ὄεέξοτθ ἴΏθ «ος οτοἩ;, 
ποια β]λα]υ ἄεπγ τπιθ 
ΤἨτίοθ, 4δ Ῥοεΐετ βα]ᾶ 
ππίο Ἠΐτα, Ίποισ]ἃ 1 
"επου]ᾶ ἀῑο τη ἴπορ, 
"πεῦ πη]] Ί ποῦ ἄεπγ 

ε ἴπεε. 1ήκαννῖδθ αἷςδο 
βαίᾷ 1] {πο ἀϊβοῖριθβ, 

96 Τηεπ ᾿οοππείἩ ἆ6- 
β45 τσ (Ἡ ἔπετ 'απίο 
8 Ῥ]αοεῬ οα]]εᾶ αθίμ- 
ΞΕΠΙΔΠ6Θ, απᾶ 5β1τπ αηπίο 
ἐπο ἄ]καῖρ]ο», 5 Το 
Ἠετθ, Πιο Τ ρο απᾶ 

«ῬΓΑΥ ψοπᾶετ. 37 Απᾶ 
Ἠθ Τοοκ σπΙτἩ Ἠΐτα Ῥε- 
ἴεσ απᾶ {1θ ἓνύο 50Π8 
οΕ Ζευθᾶεε, απά ΌεραὮα 
ἔο Ῥθ βοττοπ{α] απᾶ 
τοιγ Ἠθανγ. 38 Τπεη 
ΒΑΙ0Ώ Ὢθ ιιπύο ἴπεπα, 
Μγ βοι] 18 οποθεᾶΐτα 
βοττοΥ/{π], οτοηπ Ἡπίο 
ἀθβῖμ : ἔβττσ γο Ἠετθο, 
Απᾶ πβτοϊ ση πι, 
39 Απᾶ Ὦε ποεπύα Π1τ]α 
ΣαΤίΠεΥΣ, θπᾶ ᾖ{4θ]] .οἩ 
Ἠἱ8 (808, απᾶ Ῥταγεᾶ, 
βαγ]πᾳ, ο. ΠΙΥ ΕαἴμΠετ, 
1 10 Ῥο Ῥος5ϊρ]θ, 1εῦ 
ΤΠἱ5 οι) ρα855 ΕΓΟΠΗ πθς 
Ἠετοχίῃε]θβς ποῦ ας Ι 
σπα]], Ῥαῦ ας ἔποι ο0ὲ, 

Π γενή- 

τ δὲ απ 
ε -- ἂντ, 

Ὦ προσελθὼν Ἠδνίπρ ϱΟΠΏΘ 
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40 Ἁγιᾶ το οοπιοίἩΆΙπ{ο 
όπε ἀἱκςοῖρίες, απᾷ Πιιᾶ- 
εί ἔπεπι Α»]ορ, οπά 
εβίὮ απίοΡοίοσν, Υηαῦ, 
οοιι]ἆ γε ποῦ -πῖολ 
πο 6 9πΠ6 Ίοιιςῥ 
4] Ἰγαϊζςοη αηᾶ ρχαγ, 
τ]ιπῦ γε οπ/{οχ τιοῦ 1Πῖο 
τεπιρεΦί]οη : ὐῃπο ςρ]τ1 6 
Ἰπᾷοεά ἐς φ]]]μα, Ὀιαῦ 
{ῃσβος] ἐς νοα]ς. 42 Ἡα 
/οιῦ 4ἵΥΑΥ Ἀρβαϊη πο 
ςεοσοπᾷ {ἶππε, απᾷ Ῥγατ- 
εᾱ, εαγῖπς, ο πὶν Έα- 
Όπος, 1 9Πἶς ορ πιαγ 
ποῦ Ῥὴὰξ5 ΑΠΑΥ Τοπ 
ηλο, εκοερί 1 ἁτίη]ς Ἱὲ, 
ΤΏΣ τν] ορ ἄοπο. 
4 Απᾶ Ἡορ οϱςπ1θ θηά 
Σοαηπᾶ Ίπεπι α4ΡΙ6εΡ 
ΦΕαῖπ: {ος τπεῖτ οσος 
ΊνοαΥςθ Ὠθανγ. 44 Απᾶ 
τε 1εΓί ύΏεπα, απά«τνεη 
ΘἵΥαΥ αβαἶη, απ ρτασ- 
εᾱ {πε ὑπ]τά {ἴππς, 5αΥ- 
1ηπρ ἴἨΠο «4Π16 ΤΤΟΓᾷ5. 
45 ΤΠοπ οοπιεῦΏ Ὦς {ο 
η]5 ἀΐποιρ]ες, απ 5α1 τι 
ππίο ΤΠοαηπι, Β]6Ῥρ ΟἩΠ 
Ἡοῦ απᾶ ἴρκο 1ο 
τεςῦ: Ῥερμο]ᾶ, ἔπο Ὠοτιτ 
15 οὐ, Παπᾶ, απᾶ ἴηο 
8ο οἳ ηχΩΠ ἰς Ῥοῦγαγοᾶ 
1η9ο ἴμε Ἡμιιᾶ» οἳ οἱπ- 
Ἡθτβ, 46 Ἠϊςο, ]οῦ ας 
Ῥε ροῖτπς: ὈεΏο]ᾶ, Τα 
15 οὐ Παπά ἴηπυ ἀοῖα 
Ρδίταγ πιο, 

47 Απᾶ πλῖ]ο Ὦε γεῦ 
5ροΚθ, 1ο, {αάφ5δ, οπθ 
ΟΕ πο ἴνο]τα, οβηπο, 
απᾶ πηΙνΏ Ἠϊπι α στον 
πι) 01ι1ᾷς τν ]ῦἩ ῥυγοτᾶς 
Βᾷ εἴαγνο-, ἔγοπι {μο 
οΠπιεΕργ]οςῦ5 απ ο]ᾶστς 
οἳ {πο Ῥθορ]ο. 48 Νον 
Ὦο ἴπαι Ῥοίγαγοᾶ Ἠϊπα 
Ρ8τ9 ἴΏοτῃ α δἶσῃ, 5αΥ- 
1ης, Ὥοπιξοεγετ 1 
βμα]] Ἐϊςδς, ἐλπαῦ 5.απιθ 
15 Ὠδ: Ἠο]ᾶ Ἠϊπι {ᾳςῦ, 
49 Απᾶ {ογίηνθη Τε 
03199 Το οὧθθας, απᾶ 
βαϊῖᾶ, Ἠσα]], ταββίογ: 
Θηᾷ Κὶρςεᾷ Ἠϊπι. 00 Αηᾶ 
φορας δαῖᾶ απίο ΠίΠα, 
Ἐτίοπᾶ, τ/Πογοτοτο ατῇ 
ἴποι «Όπαθ 2 Τ]εη ο1Ώ1θ 
2Η6Υ, απᾶ Ἰπ]ᾷ Ἰαπᾶς 
ΟΠ ἆεθδας, απᾶ ᾖἵἴοοκ 
Ἠϊπλ,. 51 Απᾶ, Ὀεπο]ᾶ, 
οηπθ οἳ ἴπαπ πηῃΏίσὮ 
ἩΥΘΥ6 ΠπῃΙη «ρδαβ 
βἰτείοπεᾶ οι{ ἠῖ5 Παπᾶ, 
απᾶ ἄτειν Ὠϊ5 απογᾶ, 
8Ώᾶ 5ἰναοκ ο 5δεγναηπί 
οἳ Πο Ἠϊδῃπ ρτίοςῦ”, 
ΑΏᾶ βπιοίε οἳ Ὠῖ» 64, 

ἴζαι εἰς 

ΜΑΤΘΑΤΟΣ, ΧΧΤΙ. 
ῤ 4 . 4 Ν 4 4 ἑ . 4 συ. 40 Καὶ ἔρχεται πρὺς τοὺς μαθητὰο καὶ ευρισκσι αὐτοὺς 

ἔ]ιοιι, Ἁιά Ὦθοοπιθς, {ο ἴπο ἀἰδαίρίος  απᾶ - Βιᾶς ίπευι 

καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, 'Οὕτως οὐκ.ἰσχύσατε μίαν 
β]εερίης, Απᾶ δαγ5 νο Ῥεΐζος, ἸΤΠἨππς π/ετο γε ποῖ αΌῖθ οἳ,θ 

π ” » } ” ᾽ ὡὦραν Ὑρηγορῆσαι µετ ἐμοῦ; 41 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, 
ποισς το πΘῦοΟἩ ση τρ Ὑγαΐύσι. ππᾶ ΡΙΑΥ, 

/’ η -” , ἵνα μὴ-εἰσέλθητε εἰς πειρασµόν. τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυµον, 
ἴπαυ γεεπίετ ποὺ Πίο Ἱεπιρίαδίοα: πο "μιᾶοθᾶ Ἱβρίτίς [15] τἙαςγ, 

ἡ δὲ. σὰρξ ἀσθενής. 43 Πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν Ἅπροσ- 
Ῥαΐ ἴπο Ώθρα ππεα]ς. Αραΐηπ α5οοοπᾷ 6ἶπιο Πατίηρ ποπο ατναγ [ετ.] 

ηύξατο, λέγων, Πάτερ.μου, εἰ οὐ.δύναται τοῦτο Ιτὸ ποτήριον" 
ΡΙαγεᾶ, δΑΙΠΡ, 1ΩΥ ἘανΠΏεΣ, 1 Βοβητιοῦ αγΠ5 Ἔοτιρ 

παρελθεῖν '"ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέληµά 
Ῥ855 41Ο ἩἈθ ἍἍππ]ος 3 1Τ3άτίηκ, δρα ἆσπα ο δν 

σου. 4 Καὶ ἐλθὼν ΡὈεὺρίσκει αὐτοὺς πάλιν: καθεύδοντας, 
31ἨΥ. Α πᾶ Ἱατίπς οοΏ1θ Ὦε Επάᾶς τΏθτα αΡβθῖΠ 5Ιοερίῃς, 
τσ 4 ν . . 7 Δ ή Ν » . 

ἦσαν.γὰρ αὐτῶν.οἱ.ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. 44 Καὶ ἀφεὶς 
{οχ Ἄννεια α{Ποῖσ "οψος . Ἠεβττ. Απά Ίεπνηισ 
2 ῤ ο θ η ’ η] ΄ Ῥὸ µν Δ : 2 ν 

αὐτους, Οἀπελθων πάλιν" προσηύξατο Ῥέκ.τριτου,' τὸν αὐτὸν 
νποτπα, Πανίηςσ ροπθεαπαΥ αραϊη πε Ριαγεᾶ κα πίτα εἶπαα, 361θ ὅταιηθ. 

λόγον εἰπών]. 46 τύτε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς ταὐτοῦ,! 
ιωίηςσς ἍᾖΙαγίμρ. ΤηΏσπ Ἆε «011685 το ης ἀῑδοῖρ]ες 

καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε δτὸ' λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε' 
απᾶ  8δατ5 νο ποια, Ρ]6ερ 0Ἡ ΠΟΥ απᾶ 'ἴακογοιν τοῦ; 

ἰρού. Ίγγικν ἡῥἡ ὥρα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδιδο- 
1ο, Πας ἄτανγη 3ηπ6αχ 1ἴμε Ποια, απᾶ {Πε 90ἩΠ. οἳ πιω 15 ἀε]]γοτεᾶ 

χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 46 ἐγείρεσθε, ἄγωμεν' ἰδού, 
πρ. Ιπίο [πο] πα μᾶδ οἳ ΡΙΠΏςΕΓ:. Ἠ]ϊδο αγ, 1εύμ5 ο; ὈῬεποίᾶ, 

ἤγγικεν ὁ  παραδιδούς µε. 
ηα5 "να ννπ “Ἡθβχ 1Ἠθ πο 5 ἀειιτετίπρ πρ πῃΠθ, 

41 Καὶ ἔτι αὐτυῦ λαλοῦντος, ἰδού, ᾿Ιούδας εἷς τῶν δώδεκα 
Απᾶ 'τεῦ 85ο 31. θρεακίπᾳ ΛῬεπο]ᾶ, ο«παᾷαδ, οπο οξ (πο τνο[νε, 

ἦλθεν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, 
3198, απά γη Πιν  "οτοπά Ἰδτεαῦ Ὑυέ]ι βτνογα5 απ  δῖατοβ, 

ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 4ὃ ὁ δὲ 
1γοπΙ ᾖἵηο οΠὶεξ ρτϊεδς απᾶ εἰάετ» οΕξ {ῃΏο Ῥεορ]θ. Απά Ἱό πο 

παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον, λέγων, Ὃν. ἂνι 
πας ἀθιτετῖηρ πρ Ὠῖπα 6ατθ έπειτα 8 5ἱΡΗ, 5ΕΥΙΠΡ, Ποπιςθετες 

φιλήσω, αὐτός ἐστιν' κρατήσατε αὐτόν. 49 Καὶ εὐθέως 
1 5μα]] Κκίςς, ηθ 10 15: εείζο Πίτη, Απά ἱμηθβΙατοΙγ 

προσελθὠν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν, Χα1ρε, ἵῥαββιί,! καὶ κατεφιλ]μσεν 
Ἠπνίης οοπῃθ πρ Μο ἆοβας5 Ἠορδαίᾶ, Ἠασι], Ἠπλδοὶ,  απᾶ ατᾶοπυ]σ ]εΐρμθά 

αὐτον. ὅ0θ ὁ δὲ Ἰησοὺς εἶπεν αὐτῷ, ἛἙταῖρε, ἐφ "ῳὶ. 
Ἠΐτη, Ῥαῦ ᾖθ5αβ 5αὶᾶ ο Ὠϊπ, Ετιεπᾶ, 1ος π]ιαῦ [ρατροβε] 

πάρει; Τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ 
ΑΥΓ Ποια οοπιθ2 ΤΠπεηπ ἨὨπτνίηρ «οππθς{ο [ηῖπα] ᾖ1πεσ ]αιᾶ μαμᾶς οἳ 

τον Ιησοῦν, καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 51 Καὶ ἰδού, εἷς τῶν 
765ᾳ5, ΑΏά: βοϊζθᾶ Πίτα. ς Απά Ῥεπο]ᾶ, ουθ οἱ ἔ]μοςδθ 

μετὰ Ἰησοῦ, ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν µάχαι- 
σπι(ι ὄεδας, Πανίηρ 5ἰτείοπεᾶ οαῦ [Π15] Ὠαιά ς ἄτονν 3φινοτό 

. ᾽ , ” . Π ο 

ραν αὐτοῦ, καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν 
1η15, Αηπᾶά απ ίησ {Πο Ῥοπάπιαη ΟΕ ἴΠθ ὨίξΩ νυγίθδ Ὥτοοκοῦ. 

| --- τὸ ποτήρ:ον ΗΤΤΓΑ. 
{(οατπᾶ {Ώθιη ΊπττΑ. 
παΙη τ. 
Ἰ ῥαββεί τ. 

τ--- αὐτοῦ (/εαὦ ἴπο ἀἱδοίρΙθβ) ττΊτΑ. 
π ὁ αἰ τα”. 

π πάλιν εὗρεν αὐτοὺς ασιίη Ὦθ 
Ρ -- ἐκ τρίτου [1.]Α. 9 -Γ πάλιν 

.---τὸ [τε]Α. :ρὰν ΤΑ. 

πλ ἀπ ἐμοῦ [1]τητΑ. 
ο πάλιν ἀπελθὼν ΙΤτιΑλ. 



ΧΧΥΙ. Πτα, 

αὐτοῦ τὸ ὠτίον. ὅδ τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ᾿Απόστρεψόν’ 
5 ΘΑ. Τπθη 3ββγβ "το “Πτα ολη Πιείυτη 

ἴσου τὴν μάχαιραν! εἰς τὸν.τόπον.αὐτῆς' πάντες.γὰρ οἱ λα- 
ασ 5οτά {ο 199 Ῥ]ασο ; άουτ αἱ] Πο 

βόντες µμάχαιραν ἐν  Σμαχαίρᾳϊ ἀπολοῦνται. ὅ9 ἢ δο- 
Ὄλχκο κα βπγογᾶ Ῥσ [πε] οΑδποτά ΞΠα]1] ῬογίςδΗ. ΟΥ υπίηκ- 

κεῖς ὅτι οὐ.δύναμαι "άρτιὶ παρακαλέσαι τὸν.-πατέρα.µου, 
εβῖῦ Ὅμοα ὑπαῦ ΤΙ απ ποὺ αρ]θ το ο8]] προἩπ 11Υ ΕΑἴΠΕΣΥ, 

δώδεκα ἀλεγεῶνας! ἀγ- 
ον 

ΠΟ 

καὶ παραστήσει µοι 3 ὑπλείουσὶ Ἠ' 
Άλι ο νν]]] ΕατΏΙΘΗ ἴο πἹθ 1ποςθ ας νο]το 

γέλων} ὅ4 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως 
βαρος 2 ἨἩον {ἐλοι 5πομ]ᾶ Ὦο {αΙβ]]6ᾶ 9ο δοχ]ιρίαχθς παῦ 1πμβ 

δεῖ γενέσθαι ; 
1{ Ἱπιςέ ραθῦ 

ὅδ Ἐν ἐκεινῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ 
1ηπ- ἰπαῦ Ἠοις ρδαὶᾶ ᾖθ815 ἴο:ῖπθ οτοπά5, ΑΦ αραἰηθῦ 

λῃηστὴν ἐξήλθετε' μετὰ μαχαιρῶν καὶ ἕύλων ο μες 
8 τοὺναχ 4ΤθΤο οοπιε ουιῦ ἵνα Νιγοσἀς απᾶ δίανθς το ἴλ 19 

καθ’ ἡμέραν Γπρὸς ὑμᾶς' ο. διδάσκων ἐν τῷ ἱερφ,ὶ 
ο π πια τοι 1 80 ο. 1π 1Ποθ Τοιμρίο, 

καὶ οὐκ.ἐκρατήσατέ µε. ὅ6 τοῦτο.-δὲ ὕλον Ὑγέγονεν ἵνα πλη- 
Θπᾶ Ἅγο αἱᾷ ποῖ δ0ἱσθ η1θ, χαῦ ταῖς αἰἰ Ἱδοολιο {ο ρα5ς λος αγ 

ρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ μαθηταϊ" πάντες 
Ῥε {α]1β]]εᾶ {πο 5οχιρύαχε ο ἴπθ µῬτορβείβ, Τ{εη ὑμθ ἁἀἰδοῖρ]εβ 811 

ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον. 
Σογρακίης ἍἸη" Βεά. 

ο] Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καὶ- 
Ῥαϊ λεν πτ]ο Ἰβᾶ βοιπθοᾶ ᾖουας Ἰσὰ ΓΠἱ οψ νο σα]- 

άφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
8ΡΊΛ85 πο ἨΠῖσλ ρτὶθδῦ, ὙἈΝηΏεχγθ {πο 5οχ{ρος 8η. υπο αι 

συνήχθησαν. ὅδ Ὁ.δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ Ἱάπὸῖ µακρό- 
πποτο ρα υεγοᾷ 1οβοίἩοες, "Απᾶ Εεΐεχ {ο]1]1οιγεᾶ Ὠΐπι 1γοη} ΑΤΑΣ 

θεν, ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως" καὶ εἰσελθών ἔσω ἐκάθητο 
εγεπίοτι]Ἀθ σοαχὺ οἳ ἐπο Ἠ]ρῃ ρτίεδῦ: απά Πανίπρεμῖετθᾶ Πα ον βαῦ 

μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. 69 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς "καὶ οἱ 
ππιῦχι Όλο οὔᾷσστβ 19.586 πε οπᾶ. » Απά {πο ΟΠΙεΓ ρτ]εξείς απᾶ ἴπο 

πρεσβύτεραμ καὶ τὸ συνέ τρ ὅλον ἐζήτουν ψευδοµαρτυρίαν 
ο]άεν5 ΑΠᾶ πο "5αηΠο 1γ/ηποἰθ β5δοασμῦ {859 εν]ιάσποθ 

κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν,!ὶ 600 καὶ οὐχ 
βραϊηςί 96518, 5ο υπαῦ Ὠϊπι ΤΠθΥ παϊσηί μια {ο ἀεαίῃ, απᾶ "ποῦ 

εὗρον'  ἨὨκαὶ' πολλῶν "ψευδομαρτύρων προσελθόντων' οὐχ 
α{οωπᾶ [24ΠΥ]: 6γεΏ ΠλΒΗΥ {α15ο ΥΥ1ῦἹθ9βος Ἠανίπςα οοτηε {οτυγατᾶά 3ποῦ 

εὗρον.ὶ 61 ὕστερον.δὲ προσελθόντες δύοτψευδομάρτυρες" 
1{Πεγ "{ουπᾶ [αηγ]. Ῥυαῦ αἲ 450 Πατίπρ «οπιε ΜοΥ αγᾶ πο ᾖΤαἱ5ο τ/Ιιπεβδος 

εἶπον, Οὗτος ἔφη, Δ ύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ, 
5εἰᾶ, Τηὶς οσηικα, 1 ατα αΌ]θ νο ἀθΞδίτογ πο Όεπιρ]θ οΕ αοᾶ, 

καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν Δοἰκοδομῆσαι αὐτόν.ὶ 629 Καὶ ἀναστὰς 
αμᾶ 1η τΏχαῬ 4875 το Ῥα1]ά 10. Απά Πανὶηβείοοά αρ 

ὁ ἀρχιερ'ὺς εἶπεν αὐτῷ, Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου 
Τπε ἨΙβθΏ Ῥχιου οα]ᾶ ᾖΤο Πΐπι, ΝοίμΙπβ απςπετοςί ἔμοι 2 Παν “ἴμεςο 5ίΠεθ 

1» 
6ρ Τπσπι βηἱᾶ εδαδιχη- 
το Εἶπα, Ραΐ6 πρ αραϊῖπ 
ΙΠΥ ΑβΥοτά Ἱπίο Εμ 
Ῥ]αοο; {οΓ 81] ἴπεγ (πα! 
ἴακο ἴπθ βποτά 81911 
Ῥοτἱμα υΠΙΏ πο βποτᾶ. 
60 Τηϊπχκοξδυ ἴποα ἴπαί 
1 ὁὀππηοῦ ηΟΥ ΡΤΑΥ ἴο 
πι Ἰαίπετ, ππᾶ Το 
5Ώβ]] Ῥτοβεηπ{έΙγ Ρίτο 
ΏΠιθ πιοτο {ΠΑΠΑ Γπρ]τθ 
Ἰεσίοηπ5 οἳἑ απβθὶ82 
δ4 Βαπίῦ Που {ποπ Πα]. 
{πο βΒογΙιρίαχθς Ίο {α]- 

 βΗοᾶ, ὑπαῦ ῃαβ ἵτπινδ6 
με 

δὺ ΤΠ {Παῦ ββπηο Ἡοτς 
Β8ἱ4 «οβας {ο {πε πια]- 
Ὁ1ὐιπᾷθΕβ, Ατο το οοπΠθ 
ουῦ 45 αρα]ηςῦ α ΤΠ]θξ 
σγϊζη 5υ/οτᾷς απ 5{8Υθ8 
ΣΟΥ Το Όβ]κο πιο» 1 κα 
απ] πίτα τοι ἴθβοῃ- 
Ἰηρ 1 ἴπο {επρ]ε, μπᾶ 
πο Ι8]ᾶ πο Πο]ά οἩἳ Ὦ]θ. 
66 Βυιΐ0 αἱ] ὑπ τη 
4916, ἴλαῦ ἴπο 5οτίρ- 
{τες ο ἴπθ Ρρτορῃοίϐ 
πιὶρπύ Ῥο {υ]]]εᾶ. 
Τῆηθυ αἰ] {πο ἀἰδοῖρΙθβ 
ΣΟΥΑΟΟΚ Είπα, αμ Βεᾶ., 

9/7 Απᾶ {ποτ ἴπαί Ἠπά 
1μ1ᾶ ηοἱά οἩἳ ᾖοδας Ιοά 
Λι ΘΝΘΥ Το Ο81ΑΡΏΦΒ 
τπο Πὶρὶ Ῥρτϊθςυ, Υ’ΠθΓθ8 
ἵπθ β5ογίρθς απά τΏθ 
ο14ογβ πγογε αββθηι}]εᾶ. 
ὃδ Ῥα6 Ῥεϊιετ Μο]]ουγεᾶ 
ΠΙπλ αἴατ ος υπίο 1πθ 
ΠιρΏ φτὶεεῦ5 ρα]ασθ, 
Απά πυεηί 1Π, απά δαῇ 
πι ἴ]ε 5ογναΠίΒ, -το 
566 {Πο οπᾶ. ὃδ Νου 
ἴπο οΏίοξ Ρρτγὶθβῖ5, αηπᾶ 
εἰάεγα, απά αἱ τλιθ 
σοοωλοΙ], εοµμβηῦ 14159 
πν]ζηςθςς απαἱηςῦ ᾖθοις, 
το ραῦ Ἠίωι {ο ἄθαιη; 
60 Ῥαῦ {οαπᾷ ποπο: 
γοα, ὑποισῃ ΠπιαΣ {4199 
π/Ιῦροβδος ο,πθ, /6ὲ 
{οιηπά ἵΠεγσ ποπο, Αἲ 
Τηο ]α5ῦ ομ1Πς Όινο Ε839 
τπ]ίΏθδσε-, 6] απᾶ βαἱᾶ, 
Τηϊς 7εἰῖοιυ βαἱᾶ, Τ απα 
8Ρ]θ6 Ίο ἀεξίτογψ ἴπθ 
Τεπιρ]ε οἳ ἀἄο., Απᾶ το 
Ῥα1]ά 16 ἵπ {ῃτοε ἀασς. 
62 Απᾶ ἴπο ΗΙΡΗ ρτῖοςε 
8ΓΟ5Θ, ἀπᾶ 5αὶᾶ απίόο 
Ἠϊτα, Απονιεγεςῦ ποια 
ΠΟΙΠΙΠΡ2 ππαῦ ς τέ 
Ἰωμτο] πες ἩΙΠΟΡΡ 
Αδεϊηςῦ ἴμοελ ϐ65 Ρα 

Σ τὴν µάχαιράν σου ΕΤΊΓΑ. Σ µαχαίρῃ 1ΊΤΓΑ. τ--- αρτι Ττν. 
Ὁ πλείω ἨτττΑ. ϱϐ --- ἢ ιγεαᾷ [η ]) [ο ττια. ἀ λεγιώνων τ. 
ὑμᾶς τ[ τι] 
ἃ -- αὐτου οἱ Ἠΐπι | 1]. ---ἀπὸ Τ. 
θανατώσουσιν ΠΤΤΤΑ ; ας αὐτὸν νι. 
Ψεψδοαμαρτύρων ΗΤτιΑ. ο ---- οὐχ εὗρον α[1.]τττα. 
οἰκοδοµῆσαι τ/; -- αὐτὸν ΊτΑ. ’ 

μ.ο καὶ 6ΠΊ11γ. 

6 ἐξήλθατε Ππτν». 
ε οκαλεοόµηνς ἐν τῷ ἑερῳ διδάσκων 1; ἐν τῷ ἱερῷ πα διδάσκων ΤΤιΑ. 

κ.-- καὶ οἱ πρεσβύτεροι ΗΤΤ:Α 

Ρ --- ψευδομάρτυρες τΣίΑ. 

"8 -- ἄρτι ηον” πττ., 
{. πρὸς 

ΓΙ αὐτὸν 
π α προσελθόντων 

.] » 

8 αυτον 
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᾿οβας Ἠε]ᾶ Ἠϊς ρεαςο, 
Απάὰ ἴπε Ἠϊρη ρτγίθςῦ 
8Η» ΥΝΘχθᾷ απά δα] αΠ- 
{ο Ἠϊπι, 1 αά]ατο φόμθῬ 
Ὁγ 1πο Ητίηρ ἄοά, ἐπαῖῦ 
ἴποα {ε]] 5 υἩΠοείΏετ 
ἴποα Ὃοδ ἔπο ΟΠτ]ςὲ, ἴπθ 
ΦΟη οἳ ἄοάᾶ, ϐ64 ζε5δα5 
5 τὮ απίο Ἠϊπαι, Τποι , 
Ὠββί δα]ά: πανετίηε]εξς 
1 5αγ υἀπίο ος, Ἡοτε- 
Ἀξίος 5Ώα]] ο 5εε ἴπθ 
Φοηῦ Οἱ ΤΠΠ8Π εἰθῖπρ ση 
ἴπο τὶρπὺ ἨὨππᾶά οἳ 
Ροπεύ, οπά οοπιίπς Ἰπ 
{Πο ε]οιάβ ος Ἡρθατεῃ. 
65 Τλεμ.ἴπο ΠἶσΏ ρτ]εςῦ 
τοηξ Ὠϊ5 οἱοίπες, εαγ- 
πρ, Ἠε Ἠβίηῃ 5ρόκεπ 
Ῥ]αβρηεπισ; ππαῦ ἔατ- 
τΏεσ πεθρά Ἠανο πθ οξ 
νγ]ίπεςσςος ὁ ὈθΠοίά, ποὺ 
ψθ Ὠπτο Πεμτά Εΐ5 δΙας- 
Ῥήμθπαγ. 66 Ἠ πα υπ]ῃ 
γψοὀὲ ἜΤΠεγ αηςπετεᾶ 
απά επἰᾷ, Ἠο ἶ5 ραϊ]ὲν 
οἳ ἀεβίἩπ. 67 Ἔπεη ἁῑά: 
ἴμεν ερὶῦ 1 Ἠϊς 1Αο9,. 
απᾶ ῬαΠοίθά Εϊπητ ϱἩΏ 
Ο{ΠθΣβ Απιοῦθ ἡπὸ πΙῦι 
ἴπο ρβῖπις οἳ ἴπαίγ 
Ἠαπάς, 68 εβΥΙΠΡ, Ῥτο- 
ΡΠεΡΥ υπίο τ8, ποια 
Ολιτὶςς, Πο 18 Ἡθ λα 
βηιοίε ἴμοῬ ὃ 

69 Νοπ Ῥοΐες εαὺ 
(ποιό ἰπ πο ΡβΙβοθς 
Βιά α ἆαπιξδθὶ ϱ9ΑΠΙΘ 
απ{έο Πίπῃ,βαγίπε, Τποι 
Αἶδο 'ναξυ πο γθ5ας5 
οξ ἀἄα1]εε. 70 Βαῦ ο 
ἀεπίεᾶ Ὀείοτε ({λεπα 91], 
Β4ΥίΠΡ, ἵ Κήοπ ποῦ 
νῃαῦ ἴποα βαγοξῦ. 
7Ι Απά πΠεη Ὦε ἵναΒ 
ποιο οαῦ Ἱπίο ᾖἰπθ 
ῬοωτοἩ, Αποϊπες πιαῖα 
εαὶν Πίτη, ϱπά 5θἰᾶ ἀηΏίο 
τποθιι ἐππῦ πετο ἴπετα, 
Τηϊς /οἱοιυ Ὑγαβ Φἱδο 
συτἩ ενας οἳἑ ὙΝα- 
ΖιτοιἨ. 72 Απάᾶ αρ8αίῃ 
Ὡς ἀοπῖεά πΙ(η ςΠ οβίἩ, 
4ο πουκποπᾳ {Πο ΙπαΠ. 
735 Απά αξίεγ α πγηί]θ 
ΟΑΠ1ΙΘ ἀπίο ἠέπι "πετ 
ἴλπαῦ φἰοοά ὮὈσ, απά 
παἰά ἵο Ῥεΐεγ, Βατε]γ 
ἴλοιι Ἁἶξο ατῦ οπε 
οἳ ἴλεπ; {ος {ἴπγ 
Ερεθοῃ Ῥενταγείμ {πεθ. 
714 Τπειπ ῬεσαἩπ Ἡο ο 
σατβο απᾶ {ο 5πΘΒΣ, 
φαἶπᾳ, 1 Ἐπουνν ποῦ τΏθ 
ΙΙΛΏ. Απά ἹἸπιπιθάί- 
ΒἴεΙΥ πο αοο]ς ϱΓ6Υ’. 
7ο Απᾶ Ῥοΐθς ΤΘΠΙΕΠΙ- 
Ὀοχεὰ ἴπο ποτὰ οξ 
/θδι»-, ππῖοὮ επἰᾶ απίο 
Ἠϊπι, Βοεΐοτθ ἴπο οοο]ς 
οτο, ἴποα ελα]0 ἄεητ 
πιο Ίμτίο, Απά Ἰθ 
πιεις ουῦ, απὰ υερῦ 
Ὀἱτιετ]γ. 

.-- ἀποκριθεὶς Τ{. 
} -- αὐτῶν ἴλεπι α. ἔξω τμ Ττλ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ, Χπγ]. 

καταμαρτυροῖΐσιν; 69 Ο.δὲ.Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ἑἀποκριθεὶς! ὁ 
τᾷο 3πίιπε 5 “αρα]ηςί 2 Ῥαῦ ζεβας ͵ πας φ]θΏῦ,. Απᾶ αποποτῖίηςσ {ἴπθ 
» 4 ο ᾗ) ’ . ” ” ” - 

ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ἑξορκίζω σὲ κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος, 
ἨΙβῃ Ρεϊοσύ επ]ᾶ ΌολἨίπα, 1 αάατο περ Ὦγ 8ᾳοᾶ 11Π9 3ΣΗνίπᾳ, 

/ « - ο ) 4. - ε / ε εη ωά μω, / 

ινα ημιν ειπῃς. εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός. ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 64 Λέγει 
ἐμοῦ. 8. ἔμοι ίοιΙ ἰὲ τηοι ατὲ-μο ΟἨμτὶδὲ,. 119 Ῥοπ οἑ ἀοά. 25479 
Εμ. - ει) ” - Ν ή »” ) 

αὐτῷ ὁ Ιησοῦς, Σὺ εἶπας. πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε. 
δὲο “Πα Ἰσεβας, Τῃοι Παδίσαϊἷᾶ, ΜΟΓΕΟΥΕΓΣ 1 6αγ΄ἴο σοι, ΗεποθξοζίἩ γθε]α11 908 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπουκαθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάµεὼς καὶ 
{η οπ οἱ ΠΙβΠ αἰθήμσ αἲὐ[ζπε]τίρῃί Παπά οἱ Ῥροΐ6ς, απᾶ 
3 ΄ ν Ν ο νο ω ο ἴσω μα » ἃ Ξ 3 

ἐρχόμενον ἐπὶ πῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. ϐ6 Τότε ὁ ἀρχιερεὺς 
οοπ]ἶπρ Οη ᾖἴπο οἰοιά5 οξ Ἡθβτεῃ. Ύμετ {πε Ηϊρη ρτἱες 
, « ε αλ ’ , διέῤῥηξεν τὰ.ἱμάτια.αὐτοῦ, λέγων, ' Ότι! ἐβλασφήμησεν' τί 
τεηῦ Πἱς ραγπιεηίς, ΒΑΥΙΩΡ, Ἡε ας Ὀἱαςρ]ιοπιθᾶ; ν.Ἡτ 

ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων: ἴδε, νῦν ἠκούσατε τὴν βλασ- 
ΒΏΥ 1ηοτθ “πεεᾶ "Πατε-νο οἳ πΙιίπθςςοςὸ Ἰο, ποσ γ7εἢατοΠεατᾶ {ῃθ τ]ας- 

, .. .) ” - Δ φημίαν Ἰαὐτοῦ.ὶ 66 τι ὑμῖνιδοκεῖι Οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον, 
ῬΠεπισ οἳ Εΐπι, πας ἆσο γο ΠΙπ]λκδ Απᾶίηεσ απαπετίησ εαἰᾶ, 

"Ἔνοχος θανάτου ἐστίν. ϐ67 Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον 
Ῥρεεττίης οἱ ἀθθίῃπ Ἅε ἶβδ. Τπεπ Ἅᾖἴπεγ ρα ᾖἹἵπ' κος 

. ρω τη) ΄ ω ) ιά ε Γ ο) ος Ἡ 

αὐτοῦ, καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐῤῥάπισαν, 
1Πΐ απᾶ ὈαΠειεά «Εΐπι, αΏᾶ 5οπιθ εἰτασ]ς Γηἴτα] νο ἴπε ρ8]Π] οἳ ἐλπθ 

08 λέγοντες, Προφήτευσον ἡμῖν, χριστε, τίς ἐστιν ὁ 
Ώαπᾶ, ΒΑΥΙΠΡ, Έτοριοςγ το 38, «ΟἨπσὶξί, Ίππο ἵ Πθιμαῦ 

παίσας. σε; 
βἰτιο]ς ᾖἴπεο 2 

69 Ὁ.δὲ Πέτρος Σέἔζω ἐκάθητοῖὶ ἐν τῇ αὐλῆ, καὶ προσῆλθεν 
Ῥαΐ Ρεῦζε πιποαῦ 1ος “εἰώΙπδ ἵπ {πο οοατο, απά  3ρβιπθ 

αὐτῷ µία.παιδίσκη, λέγουσα, Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ 
4ο δΗΐτα 1 3τηρ1ᾷ, βασίΏρ, Απά ἴποα υαεῦ τσ ὅὄεδαβ τ1πθ 

Γαλιλαίου. 70 Ο.δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν} πάντων, λέγων, Οὐκ 
α111ρθαἨ. ῬἙπυ]ο ἀεπῖεᾶ - Ὀθέοτθ 811, εαγίπᾳρ, "Νοῦ 

οἶδα τί λέγεις. 71 Εξελθόντα-δὲ ᾽αὐτὺνϊ εἰςτὸν πυλῶνα 
1 Ἄκπουγ πΠαῦ Όλοι βΒάγεξῦ. Απά "Παντίηρ ροπο οαῦ ο ἈἸπίο πε  ΌῬοτος 

εἶδεν αὐτὸν ἄλλη, , καὶ λέγει Ἀτοῖς!' ἐκεῖ, ὃΚαὶὶ οὗτος 
Ἀρανν "Είπα 1Αποί]Ἡες [πιβ]ά], απᾶ 5878 ἍᾖΤο ΌΠΟοΡΘ ἔπετε, Απά ᾖ{ἐπὶδ[πιππ] 

ἦν μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου. «72 Καὶ πάλιν ἠριῄσατο 
νὶπς Ι ἆθθαν ᾖἴπθ ΝασασΡΩἩ. Απά αραίη Ἡε ἀοπ]εᾶ 

εµεθ’! ὅρκου, Ὅτι οὐκ.οἶδα τὸν ἄνθρωπον. 79 Μετὰ μικρὺν.δὲ 
στι 8η οαἱἩ, 1 Ίπιον; ποῦ πο ΤΩΒΙ. Αΐΐεγ α Πτέ]ε 4ἲ5ο 

προσελθόντὲς οἱ  ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ, Αληθῶς 
δῃατίπρ 8οοπιθ {ο [σἩϊπα] 11Ἠο5ο πο "Βέοοᾶ ὃν βαῖά {ο Ῥείογ, Ττυ]σ 

καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ' καὶγὰρ ἡ-λαλιά.σου δῆλόν σε ποιεῖ. 
85ο ἴποι οἳ ἴπεπὶ ατί, {ος ε6ετεη τσ 5ροθεοῖ ὃιησπ]εςί "ἰ]λιοῬ Ἰπωβκος. 

74 Τότε ἤρξατο ἀκαταναθεματίζειν' καὶ ὀμνύειν, Οτι οὐκ.οἶδα 
Τπεπ Το Ώεραπ το οιγ5δθ 814 τἵο βπρας, 1 Κποιν ποὺ 

τὸν ἄνθρωπον. Καὶ “εὐθέωςὶ ἀλεκτωρ: ἐφώνησεν. 76 καὶ 
{πο ΤΙΒΗ., Απά Ἱπιπιεβ]αῖοἰ 8 οοοξς 0167. Απ 

ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ! ᾿Ιησοῦ εἰρηκότος ἑαὐτφ!, 
3γρτηρπιρετθᾶ 'Ῥοῦυ; ᾖἵἴπο ποτᾶ 

"Ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με καὶ 
Ῥεέοτο [πε] οοο]ς οτοῦν, ὑλτῖορ ἔλοα υη]ὲ ἀθΏύ παθ, Απά 

ἐζελθὼν ἔξω ἔκλαυςεν πικρῶς. 
Ἱατνίπρ ροηΏθ οαξ 9 περ ὨὈἱδτεγ]γ. 

ε- ὅτι ΙπττΑ. ᾖὉ-- αὐτοῦ [1]τητΑ. ὮᾗὙὉ ἐράπισαν 11ΊτΑ. ἍἉα ἐκάθητο 
ών ο » (ο) - 9 

« --- αὐτὸν [1ᾖ,] ττ. 5 αὐτοῖς ο ἴπετα Απ. ὍὉ --- καὶ 

ε μετὰ ΙΤτιΑ. ἆ καταθεµατίζειν ΟΙΤΊτΑΤ-. « εὐθὺς ττ. { --- τοῦ ΗΤΤΑ. 8--- αὐτῷ [υ]τιΑ. 

οἳ ἆθβαξ, Πο Ἠαά ϱαῖᾶ 1ἴο Ἠἶπα, : 

κκ «λες 



ΧΧΝΥΙΠΙ. ΜΑΤΤΗΕ Ν. 

5] Πρωΐας.δὲ γενομένης, συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ 
Απᾶ πιογηῖπς ὮῬοῖπρ οοπ]θ, 13601158] 1110οΚ 11] ἍἈίμπο 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ ΄ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, 
Σ0Ηἱ6Ε “ρτὶσδίς αμᾶ 5ἱ19 Ἰρ]46εγβ 508 31μο "9ρεορ]θ αραἰηςῃ 26818, 

ὥστε θανατῶσαυ αὐτόν' 3 Καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγα- 
εο ἐλαῦ ἴΠεγ παϊὶρΏῦ ραῦ {ο ἀεαῦα Ἠίπα; Ἀπᾶ Πανίπρ Ῥοιπᾶ Ἠϊπα Τπεγ ]θᾶ 

γον καὶ παρέδωκαν ἰαὐτὸνὶ ἙΠοντίῳ" ἸΠιλάτφ' τῷ 
ΑπΤΑΥ [Πηπ] απᾶ «ἀθ]ιτοτεᾶ αρ Ὠῖπα το ῬΕοπ/118 Ἐ]αΐθ Τηθ 

ἡγεμόνι. 
ΕΟΥΕΓΠΟΣ. 

Ὁ Τότε ἰδὼν ᾿Ἰούδας ὁ Ἀπαραδιδοὺς! αὐτὸν ὅτι κατ- 
ἸἨεπ δΠατίης Ἴβ6επ Λο μάας “πο Ἰάε]ίντοτεά διρ Ἅ“Ἠϊΐπ Ὥἰπβί Ὦε παβ 

εκρίθη, µμεταμεληθεὶς 3Ἀ᾿ἀπέστρεψενὶ τὰ τριάκοντα ἀργύ- 
οοπάεπιπεᾶ, Ὠπγτίπᾳ τερτεῦίαᾶ [10] τεῦαχησά ἐπθ ταιτίιν ῬίθςθΘβΒ οΕ 

ρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ ὁτοῖς' πρεσβυτέροις, 4 λέγων. 
Ε1]γΥες {ο ἴπο οἩἰςε ργὶιεδί8 βπά Τπε ε]άετς, ΡΒΑΤΙΩΡ, 

μαρτον παραδυοὺς αἷμα Ρἀθῶονὶ. Οἱ.δὲ εἶπον, Τί 
1 ΒΙπποᾶ «ἀε]ϊτετίηςρ πρ ΣΡρ]οοά 1ρι1]ΐ]ε5. ἘἨτπῖί ίπεγ βαἰᾶ, ἸπαίΠβἰπαῦ] 

πρὸς ἡμᾶς; σὺ ἀόψει.! ὅ Καὶ µῥίψας τὰ ἀργύρια 
νο Ἡβδ ποια π]]ζ ςεο [έο 1σ], Απά Πανίπρ ρᾳ5δὺ ἄουππ ἴπο ΡϊεςΘΒ οξ βἴ]τετ 

ἐν τῷ ναῷ' ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. 6 0ἱ.δὲ 
1η {ἴπα ἴεπιρίθ τε ν(Πᾶτεσ, απᾶ Πατίπρ σοπθ ΠΤΑΥ Ἠδηρεά Ἠϊπαδε]ξ, Απᾶ τῃο 
ο) . ” 4 2 ’ 5 ΙΙ η ” λ -ν 

ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια "εἶπονιὶ Οὐκ.ἔξεστιν βαλεῖν 
οπῖεξ ρτϊεβί5 Ἠατίηρ {ακοπ πο ΡίεσοθΣοξδί]τες κεαἰἱᾶ, τι 16 ποῦ Ἱατζα] {ο ραῦ 

αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ  µτιμὴ ᾽αἵματός ἐστιν. 7 Συμ- 
νπεπα Ιπίο 1πθ ἍᾖΤτεβξεατγ, 5ἶποῬ [{Ππο] ρτῖοε οἳ Ῥιουᾶ 15 18. “0ουπ- 

βούλιον δὲ. λαβόντες, ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ 
8ε] Σχιά "Πατνίηρ 3ΐακεπ, ἴΠεγ Ῥουαρμί πνΙ(Ἡ πετ πο ἨΠειᾶ οξίλπα 

[ » Δ -” ’ Δ 3 ΄ ε 

κεραµεως, εἰς ταφὴν. τοῖς ξένοι. ὃ διὸ ἐκλήθη ὁ 
Ροίΐζετ, {0Υ Α ΡΙΥγΙΗρ ρτουπᾶ {ΟΥ ΒΙΓ3ΏΡΟΙ5. Ἰπετεξοσςθ Ύγγα» "σθ]1]1εά 

ἀγρὸς.ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς-σήμερον. Ὁ τότε 
αγμα!ί 3βο]ά Ἐιε]ά οἳ Ῥ]ουᾶ το τπῇς ἀαγ. : Τηπευ 

Ι ’ 4 « 8 42 ΄ -” ΑΒ [ 

ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου, λέγον- 
πας Σα4141εᾷ τΠαῦ π/πΙοἩ πας ΒΡΟοΚΘ6Π Ὁσ κ«ετειπίαβ ἴπο Ῥτορβεῦ, ΡΒΥ- 

τος, Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ 
ΊἨςΡ, Απᾶ Τίοοις ἍΤπο Ὅπιίσ ἍὭΌῖεοες Οἱ ΒΊ1ΥεΣ, πο µῬτίοε ΟΕ Ἠϊπι π/πο 

τετιµηµένου, ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ, 10 καὶ 
τυββ5δεῦα ρτῖσθ οἩΏ, ΨΠΟΠα {Πο ο5εῦ Ἰ8 δρτῖοε "9ος [2016] 35οπβ οΕ315γλε], απᾶ 

ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραµέως, καθὰ συνέταξζέν 
βατο 'πεπα 1ος πο ΕΒεἱἰᾶ οξῖπο ῬΡροῦΐό6ς, αοοοτᾷῖηπρ 8 “ἀϊιθοίεά 

μοι κύριος. 
πιο Γ1{1πε] “Τιοτᾶ, 

11 'Ο0.δὲ.Ιησοῦς ἴἔστηϊ ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος" καὶ ἐπηρώ- 
Ῥαΐ σεδας 5ἱοοᾶ Ῥείογε ταθ ΕοτεΙπος; απᾶά 8ᾳπες- 
μ) 8 ε ε ΄ [ὴ 4 ε 4 υὰ 

τησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμών, λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν 
οπεᾶ "Ἠϊπ ἍὭ31ΠθΘ Ύρπονετπος, ΒΑΥίΠΡ, "Τποι 1ατῦ ἴπο ιπρ οξ ἴπο 

Ἰουδαίων; Ὁ.δὲησοῦς ἔφη ἹἸαὐτῷ, Σὺ λέγεις. 19. Καὶ 
16νγς 2 Απᾶ ζε5ας ποιά Το Ἠϊπ, Τποι βαγεςῖ, Απάᾶ 

ἔν τῷ.κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ Ὑτῶν' πρεσ- 
ππεη 3νγας ᾽ιοοιδεᾶ 1ηθ Ὁσ πο οΏίεξ ρτὶἰεδίβ απᾶ ἍΌπο 

βυτέρων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 19 τότε λέγει αὐτῷ ὁ ΣΠιλάτος,! 
ἄςΥ5, πούπίπς θ βηρπγογεᾶ, Τηεηπ Ἴβαγσς ὅτο “Πΐπα 1Ρ11419, 

εἷ-- 

8] 

ΧΧΥΤΙ. ΊΓπεη ΄{Πθ 
ΥΩΟΓΏΙΏΡ ΥΓ88 6016, α]] 
ἵηο οἨ]εξ Ῥτίεβις απᾶ 
ο]άθτβ οἳ Τἴ]Ἠθ ῬθορΙθ 
ἴοοξκ οσοαηςδο] αραίςί 
Ίθ6θυ5 ο ραῦ ἨΙπα Το 
ἀεαίιω: 2 απᾶ ἩΠΠεη 
ΤηΠαγ Ἠβδᾶ Ῥοιπᾶ ἨὨίπα, 
ἴπεγ ]εά Λίπι Απαγ, 
Απά ἀθ]]τεγοά Ἠϊπα το 
Ῥοπίίας ϊαίθ Ὥᾖ1ΤΠο 
ΡΟΤΕΙΠΟΣ. 

ὃ Τπεπ ο πᾶαβ, πἩῖο]α 
Ἠαᾶ ὨῬοίχαγεά ἈἨϊπα, 
π/Ώεη Ὦο αν’ ἴηαῦ Ὦο 
85 οοπάεπιπεᾶ, τε- 
Ῥεπίεᾶ ἨΙπβε]{, αμά 
Ὀτουιρηί αρα ἨἜτλῃθ 
υΠϊτίψ Ῥίθσες5 οἳ βἴ]τεγ 
νο ἴπο οΠΏΙεξ ρτγ]ε5δέβ Αη 
6Ι4εΤ8Β, 4 δαγΙΠᾳ, { Ὠατθ 
εἴπηποᾶ ἵπ ἴλαί Ι Πατο 
Ῥείχαγεά πε Ιπποσεηῦ 
Ῥ]οοᾶ. Απᾶ {πεγ εαἶᾶ, 
Ἠγπαί ἶ5 ἐλαί {ο 5 2 5εθ 
νλοι {ο ίλαὶ.  Απᾶ ηθ 
οαδῦ 4οἵΥἩ {πο ρίθουΒ 
ΟΓ 5ἶ]τετ ἴπ {πο Τεπιρ]θ, 
Αηᾶ «ἀορατίεᾶ, απᾶ 
τυεηζ Αη Παπρεᾶ Ὠϊπι- 
5ΕεΙΕ, ϐ6 Απάᾶ ἴπο οΠίεξ 
Ῥτϊεείε Τοοκ ἴῃο 5ἰ]νος 
ῬίεσεΒ, απάᾶά ραἱᾶ, Τί ἷ8 
ηοῦ Ἰαν/{α] {ογ το ραῦ 
Όπεπη {Πο {ο {ΓΘβΣΙΤΣ, 
Ῥεσφαςθ 19 15 ἴλπο ῬγὶοῬ 
οξ Ὀ]οοά. 7 Απά ἴπεν 
τοοκ οομηςδε], απά 
Ῥοιρ]ῦ ὙπΙτΏ τΏθη {Ώθ 
Ῥοΐζεσς Πε]ᾶ, το Ῥαχσ 
ΒΙΤΑΠΡΕΙΒΊηΠ, 8 ΊΓΠετθ- 
40ἵ6 ἴπαῦ Βειᾶ τν/ἉΒ 
οβ]]εᾶ, ΤἩε ΔΕε]ᾶ οξ 
Ῥ]οοά, απίο ὑπῖσ ἀατ. 
9 Τπῆεηυη ννας {α]1ῇ]1εά 
πα ῦ τΥυΏ]οΏ πγας ΞΡΟΚΕΠ. 
Ὦγ «εχεπαγ {λε ργοΡρΏοξ, 
Ββατίηςρ, Απᾶ ΤΠογ ἴοοκ 
πο τυΠπίτίγ Ῥῖεσε» ος 
Βἱ1Υεχσ, Πε Ρρτίσοθ ΟΕ Ὠῖπα 
τηςῦ να να]αεᾶ, ν’Ώυπα 
{Πεγ οἱ ἐπς «ἨΏϊ]άγειι οξ 
15γαρ] ἀἰά τα]αε; 1θαπά 
ΡαΥ9 ἴπεπι {ΟΥ {Πε Ροῖ- 
νετ’5 Πθ]ᾶ, 35 ἴπο Τιοτὰ 
βαΡρροϊπίθᾶ 16, 

1] Απά ἆοδας εἰοοά 
Ῥοεέοτεο ἴἩο 6ΟΤΕΓΏΟΓ: 
ΒΏάᾷ ἴΠΘΡΟΥΘΓΠΟΥ ανκαεᾶ 
Ἠϊπι, εατίΏς, Αγ {ποια 
{η ΚΙΙρ οἱ {πο ᾖσουνς2 
Αγά οὧεδας ραῖά αηπίο 
Ἠϊΐπ, Ίποι «αγεςδΏ., 
12 Απᾶ τυμεπ Ἡε τναβ8 
Ἀοοαςδεᾶᾷ οἳ {πο εΠΙθεξ 
Ρτὶεβδίϐ απᾶ εἰάετ», 
ο απΏβποτεά πολης, 
15 ΊἨευμ δαίᾶ Ε.]α1θ 
ππίο Ἠϊπ, Ἐεατοβῦ 

Ἱ --- αὐτὸν ΙΤΊτΑ. 
π ἔστρεψεν ΤΤνΑ. ο --- τοῖς ΙΤΤΤΑ. 
1πίο {19 {ετηρ]θ ττς. 5 εἶπαν Ἱπατ. 
α Πιλατος Ὅτς; Πειλᾶτας π, 

κ--- Ποντίῳ τα. ᾖ Πειλάτῳ π. 
Ρ ἀθφον ΙΤΑ. 
ὐεστάθη ΙΤΤΙΑ. 

πι παραδὀὺς Ὠαά ἀε]τετεαᾶ αρ Πττ. 
4 ΟΨη 1πττΑ. 
Ὅ--- αὐτῷ Ί. 

τ εἰς τὸν ναὸν 
π --τῶν τΑ]. 

ς 
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«Ὅλοα ηοῦ Ἠου ΠΙΑΠΤ 
ὑμ]ηρςθ Ίἴπογ ΤΙἴπεδΒ 
βραϊηςυ ἰηθοῦ ἹΙ4 Απᾶ 
ὮἩρ απςνγογθᾶ Ἠϊπα 1ο 
ΊΘΥΘΥ α Ὑνογᾶ; 1Π8ο- 
ΙΩΠΟἩΓ {ἐλαῦ ἴηο ροτοα- 
11ΟΥ ΠΙαΣΥθ]]6ά ϱτθα/1γ. 

16 Μον αἲ έλμαί ζομβὺ 
{Πο σοτεΓΠοσ τνας ποπ ῦ 
ἰο το]εαξθ υπίο Όπο 
Ρεορ]θ α ἍΤΡΙΙΞΟΠΕΣ, 
ύποπτα παν ποι]ᾶ, 
16 Απᾶ ἴπεγ Παᾶ ἴπεπ α 
ποίαΏ1ο ΡΤΙΒΟΠΕΣΥ, ος]]- 
εἆ Ῥαταῦβαςβ. 17 Τπογο- 
ΐοτο «Ώθπ ΤΠθγ ποτθ 
Ρα ἰπετοᾶ υορβθύΠοεσ, Εἷ- 
1βΐο6 ςαἱᾶ απίο ἴποθπα, 
Ὕηποπι πῖ]] γο πεί 
1 το]θηβοθ Πίο τοι 2 
Ἑπταθσραβ, οἨ «ὁθειβ 
συλίολ 15 οβ]]1εά Οπτίςυ 5 
18 Ἐοτ Ἡορ παν ἰπαῦ 
ΣΟΥ ΘΏΥΥ Ίποαγ Παᾶ ἆθ- 
11νογεᾶ Ἠῖτα, 19 ΊΤπεῃ 
Ὦο ππας 5οὔ ἄοππ οἩἨ 
νο ἠαάρπιεηῦ βεαῦ, η] 
πγ]το εοηῦ ππίο Ὠΐπα, 
βατΙης, Ἠατο ἴπμοι 
πιοῦΠίπςσ ἵο ἄο πὶα 
ἐλαῦ Ἰαδῦ πιβΏ: Τοσ Τ 
Ἠπτο ευι{ετεᾶ ΤΙΑΠΥ 
τηΐπρυ 95 ἅκγ ἵη 8 
ἀτερπι Ώ6οβΆα5ο οἳ Ἠΐπῃι, 
20 Ῥαΐ πο οΏῖθξ ΡΓΙεΞΊΒ 
ΆΑπᾶ ο]άετα Ῥετ5διιβᾶθάᾶ 
ἴπο απια](ἑιάο τηβῦ 
9πεγσ βΠου]ά αε]ς Βαταῦ- 
9α8, απᾶ ἀθβίτοτ «7 6β118. 
21 Τηο ΡοτοθΓγηΏος ΑηΠ- 
Ειγετεά απἀἁ επἰᾷ υπ{ο 
ΤΏθτα, ἨΠιείμαετ οἳ ἴ]ιθ 
ναίη υνι]] το ἐπαῦ ΙΤ 
το]εηβθ ἀπύοτοι Τε 
παϊᾶ, Βαταῦικβ. 22 Ἑ]- 
1βΐο βα1Ὦ Ππῇο ἴπεπι, 
Ὑγηαῦ επα]] 1 ἄο πει 
ππ]ῖη ἆθθις υυηῖοἃ 18 
οαπ]]εᾶ ΟἨτὶςυς Τήεµ α]] 
βαν απῖο Ἠΐπι, Τ,οῦ πίτα 
Ῥο ογασἶβθᾶ. 23 Απᾶ ἴπθ 
Ροτσατπος ΒΒβίᾶ, ΊΗγ, 
σ]λαῦ ον] ἨἈαίπ Ἡηθ 
ἆοποδ ῬΒιῦ ἴπογ ογῖθᾶ 
οαῦ πο ἩΙΟΓ6, ΒΑΤίΏΡ, 
Τιεῦ Ὠϊπι Ὦο οταοίῇθά, 
24 ὙΓηπευ Ῥϊ]πΐο βατ; 
γΏαῦ Πε οοι]ά ρτεναῖ] 
ποϊμίπς, Ῥαυ {ἰλαί 
ταῦβετ α Ὀυπτοαα]ὸ νναβ 
Ἰηπᾷθ, Ὦθ δοο]ς πΓβίοΥ, 
Άπᾶ ππβςΏεᾶ 5 Ὠβιιάβ 
Ῥοΐξοτο ἔπο τω] 1ὐιιᾶδ, 
ΒΑΥΙΩΡ, 1 απι Ἰπποσεπῦ 
οἳἑ ἴπο Ῥ]οοᾶ ᾿οξ ἴπῖβ 
ἠαεῦ ΡΘ6ΣΡΟἨ : 58θ 79 {ο 
εἰ. 395 Τηθηπ Ααπβπγοτεά 
81] ἴλο Ῥθορίθ, απᾶ 
εαῖᾶ, Ἠϊς Ῥ]ουά ὃ6 οἹ 
Ἡς, απᾶ ον ους οΠμί]- 
ἄτειι, 26 ΤΠθπ τε]οββεᾶ 
Ἡο ἘῬαταρῦρπβ υπίο 
έῆθπι: απᾶ ὙΠΊἨθΘηΠ Ἶρ 
ἨὨβᾶ 5οοατροᾶ 1θδαβ, θ 
ἄθ]μγετοά πι ἵο ὃὮθ 
οτιο]ῃθᾶ. 

7 Πιλᾶτος Ίπτ; Πειλᾶτος Τ. 
ε--- ἡγεμὼν (εαᾶ θπᾶὰ Ὦο 58ἱά) ΤΤτΑ. 

λέγων, «᾿Αθῶός! εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος Ιτοῦ.δικαίου-τούτου.Ἱ 

ΜΑΤΟΑΙΟΣ. ΧΧΥΠΙ. 

Οὐκ.ἀκούεις πύσα σοῦ καταμαρτυροῦσιν; 14 Καὶ 
Ἠεατοςί ἴποι πού Ἠοἵὗ πιαηγ {ΠίΠρ8 «πθρ μεν νίηθςς Δαρηίηςί ὁ Απᾶ 

οὐκ.ἀπεκρίθη . αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμαι ὥστε θαυμάζειν τὸν 
Ἡοθ ἀἱά ποῦ 8Ώβπες Ἠϊπ ᾖἵο ετπεΏη 9ηΠθ6 Ἱποτᾶ, Βο1παῦ ὁποπᾶργθά ᾖ}1119 

ἡγεμόνα λίαν. 
Ύρογτοετποτ θχοεθεᾶΙηρ]Ιγ. 

16 Κατὰ.δὲ ἑορὴν εἰώθι «ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα 
ον αὐ [πε] {θαςὺ -παβ΄ αοοαβοπιεᾶ 1119΄ροτειπου {ο τε]θαβθ 

τῷ  ὄχλῳ δέσµιον, ὃν ἤθελον. 16 εἶχον.δὲ τότε δέσ- 
3µο3ΐ19 Απαπ] ἡναᾷο 1ρτΐδοπεσ, πΒοπα {67 πνςΠοᾶ, Απάα Ίπεγ Παᾶ πει αΣρτι- 

µιον ἐπίσημον, λεγόμενον Βαραββᾶν. 17 συνηγµένων 
ΒΟΠ6Σ αποΐβΏ]ο, οα]]εᾶ Ῥαχαρραββ. “ΒείΙΡ"ραῦμοτοᾶ Σὐοροίμεν 

οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ΣΠιλάτοσ,ὶ Τίνα θ6λετε ἆπο- 
“τλετείοτο 1ΐμεγ Ἅ᾿βνϊᾶ 35ο Σηθηι «Ῥῆαίϊε, Ἡὔποπα πΙ]] σα[πα] 1 

λύσω ἡμῖν; Βαραββᾶν, ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν; 
χρ]θβ5θ ἴοσοι Ῥαταββαβ, ος οὅεδας ἩὙππο 18 σα]]εᾶ οὐτ]ςὺ 5 

18 ᾖδει.γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. 19 Καθη- 
Έοχγ Ὦο Κπονγ ἐ]λαῦ ἑἩτοαρἩπ οπτγ «Πεν ἀε]]νετεᾶ πρ ᾖΗἱπῃ, 3Α8 "γγαβ 

μένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ 
εἰφθίηρ 1Ῥαέ. Ἡθ ΄ οἩ ᾖ{λπθ ἠπαρπιεπύ βερῦ 3ρεπῦ το δΗίτα 

ΚΑΙ ) ω / , Ν ο” , γυνἡ αὐτοῦ, λέγουσα, Ν Μηδέν σοι καὶ τῷ δικαίῳ 
Ἠ]9 3υν146, βαγίΏης, [Το ἴμοτο Ὀ6] πούπῖπς Ῥούῦποθη ἐπθθαπᾶ 3ἈχΙφΏίζεοιβ 

ἐκείνῳ' πολλὰ.γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ ὄναρ δι 
απού [πηαπ]; 40; ΠΙΔΩΥ ὑΠίηρς 1 5αΏετοᾶ {ο-ᾶαγ ἵπ α ἄτεαπι Ὀθοβαςθ ο 

” / ε 4 ” ” Ν ε ’ ”/ 3 αὐτόν. 20 Οἱ.δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς 
Πτα. Ῥαῦ ἐπο οΏίθῖ Ῥτ]οβίς Απᾶ ἴπο ε]1άετΒ Ῥοχειβᾶεᾶ {1θ 

” ο ο ρ ν - ρ] ν” ” .. 
ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν.δὲ.]ησοῦν ἀπολ- 
οτοπ/ᾶς {παῦ ἴπογ εποι]ᾶ Ὀδρ Μος ΈΒΤΑΌΡΑΒΑΒ, Βπᾶ 3576518 Σεποτ]ά 

, ᾳ το» ε ε ι ος ) ο πι’ ῃ 
έσωσιν. 21 ἀποκριθεὶς-δὲ ὁ ἡγεμών εἶπεν αὐτοῖς, Τίμα θέλετε 
388ίτογ. Απά Δαπβυγετίπᾳ Σ119 Ἴροτοετπος βθίᾶ Ἅᾖ1οίηθπι, ἨΠιΙοὮ ΙΙ] γο 

ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; Οἱ.δὲ Ξεῖπον', "Βαραββᾶν. 
οξ ἵπο ὑπο[παῦ] Ττείθ!ϱθ ἴοτοιβ Απᾶ ἰπεγ ββἰᾶ, Β4Τ8 9088, 

29 Λέγει αὐτοῖς ὁ ΣΠιλάτοος! Τί οὖν ποιήσω ᾿Ιησοῦν, τὸν 
35ΑΥ8 30ο “Ἕμοτα 1Ρἱ]αΐο, ἨΓηαὺ ἴπετ ελα]] 1 ἄο ση ἆὦθραβ ἍὙπἩπο 

λεγόµενον Χριστόν; Λέγουσιν αὐτῷ! πάντες, Σταυρωθήτω. 
148 οα]]δᾶᾷ Οπίου αγ Σο Ἠΐαπι ἍᾖὈ, τοῦ [Παίπα] ο ογαοἰβεᾶ, 

29 Ο.δὲ "ἡγεμὼνὶ ἔφη, Τί γὰρ κακὺν ἐποίησεν; Οἱ.δὲ 
αρτ1] 

0ηΠ8 

Απά ἴἩθ ροτθιτπος Ἅαπᾶ, Ἠπαῦ "μετ ἁλᾶ ο οοΏιπαΙῦ ὁ Βιιῦ 1Ώεγ 

περισσῶς ἔκραζον, λέγοντες, Σταυρωθήτω. 394 ᾿Ιδὼν.δὲ ὁ 
{Π9 ΤΙΟΓΘ οτὶθᾷ οιῦ, Ββαγίηςρ, 1μθὺ Ππίπχ] ϱο οτιοἰβθᾶ, Αιιά Ξ5εοῖπς 

ΣΠιλάτοςϊὶ ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, 
ΣΡΙ]αΐθ ἴπαῦ ποῦπῖπρ Ἱῦ ανα]]θᾶ, Ῥαῦ τβῖΠες Α ὑαπιι]ὸὁ 5 ατὶδίηᾳ, 

3 ϱ/ η 4 - ἆ Σ [ ΙΙ Ἐ ο) 

λαβθὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἁάπέναντι τοῦ ὄχλου, 
Ἠατίηπρ ἴβκοη παίος ο παβιθά [ΠΜ] Ὠππᾶβ Ῥείξοτθ {19 οτοτνᾶ, 

οὗ ἐλμῖ5 τἱρΏίθεοια5 αιϊ]]θβ 1 Απ οἳ ᾖἴπο δ]οοά [πιαη] 

ὑμεῖς ὄψεσθε. 26 Καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς «εἶπεν, Τὸ 
το ππά]] 5θθ [1ο 15]. Απᾶ Ἅ“απαεποτίπρ ἍἉα]] 3ίῃπο -ρεορ]θ µμαἰᾶ, 
τ ν -” ο ον να κ ροο ψ εν , αμ 

αἷμα.αὐτοῦ ' ἐφ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ.τεκνα.ημῶν. 26 Τότε ἀπέλυ- 
18 Ῥ]οοᾶ Γπο]οα Ἅβ απᾶ οἩ ος οπΙ]άτον. Τπεηυ Ἡρ τθ- 

βαγίΏηρ, 

σεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν' τὸν.δὲ.Ἰησοῦν φραγελλώσας 
Ἰθαεεᾶ {Το ἴηθπα ῬαγαὈῦ8β ; Ῥαῦ 3486818 Σηατίηρ 3οοιχροά 

παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ. 
Ίο ἀθ]ίνοτθα πρ Παἱπα] ὑλαί ο παἰρηῦ ὃθ οχαοἱῇοᾶ, 

5 --- τὸν τΤΓ. .--- αὐτῷ Ι ΤΤΓΛ. 
ε ἀθῴός 1.1Α. 

| Ί εἶπαν Ττ. . 
{ τούτον [τοῦ ἆ κατέναντι ΊΤε. 

δικαίου] 1; --- τοῦ δικαίου (γεαά οἳ ἰΠ]8 [πιαῦ]) τ[ττ]Α.. 



ΧΧΤΙΙ. Μα τταηῃ ΕΙ. 

27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος, παραλαβόντες 
Τπεπ ἴμθ ΒΟ]416Σ8 οξ ἴπθ ρῤμην οτε {ακοη πηΙ{τῃ [1πεπ}] 

τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον, συνήγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν ὅλην 
7888 νο ἴπο ἉτΤῬτερύοσίαπι, Ραϊπετοά αραἰπβῦ Ἠϊπαι 811 

τὴν σπεῖραν 398 καὶ Εἐκδύσαντες' αὐτὸν Ἀπεριέθηκαν αὐτῷ 
119 Ῥαπᾶ ; : Αηπᾶ ἨΠατίπρ αἰχ]ρρρά  Ἠϊπι 'πεσ ραΐῦ τοιπᾶ ἨὨῖπα 

μ]] Δ ια. / 1 » -” 

χλαμύδα κοκκίνην'' 399 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν 
8 "ο]οη]ς αροατ]οί ; Απάᾶ Ἠανίηπρ Ρ]βῦὌθά Αα οτονπ οἳ {ποσπς 

ἐπέθηκαν ἐπὶ Ἱτὴν.κεφαλὴν! αὐτοῦ, καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν 
ἴπετ ραῦ Π{] οηἳ Πΐ9 Ὠσαᾶ, απᾶὰ 8 γοθὰ η εὶ 

δεξιὰνὶ αὐτοῦ: καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ 1ἐνέ- 
τὶρΏὺ “παπα 118; Απᾶ Ῥοπίηρ {Πο 1«ΠΘΘΒ Ῥεξοχθ Ὠΐπα ἳπεγ 

παιζονὶ αὐτῷ, λέγοντες, Χαἲρε, Πὸ βασιλεὺς! τῶν Ἰουδαίων' 
πηοσκθά Ὠΐπα, μασίαε, Ἠαῖ], ερ οξ {Πο 21618 | 

90 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπ- 
ΑἈπᾶ ἨΠανίπρ αρὶῦ 3ἩΠΡροα Ἠϊπι ᾖἴπεγ ἴοο]κ ἴπθ τθεᾶ Απᾶ Βἰτασ]ς 

τον εἰς τὴν. κεφαλὴν.αὐτοῦ. 91 Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ 
Γη ίτα] οἳ Ἠ18 πεαᾶ. Απά ππθη {πεγ Παᾶ πιουκθᾶά Ἠίτπι 

ρἐξεδυσαν! αὐτὸν τὴν χλαμύδα, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ 
{Πεγ ύοοζ οί Ἠίπα νηθ οἶοα]ς, Αηᾶά κ ραῦ οἳ Ἠΐτη 

ἱμάτια αὐτοῦ" καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ.σταυρῶσαι. 
Εἱ5 οὐΏ ΡβΓΠΙΘΠίΒ; αμᾶά θά "μσναγ αἨῖπι ἍᾖΤο οτιιοΙ{γ. 

92 ο... εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι 
Ροΐπρ {οτῦἩ νμεη Μοαπά 8, ὨΙβΠ. 8 ΟΨΙΘΠΡΘΡΒΗ, Ὦγ ΠάπΙθ 

Σίμωνα" τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα «ἄρῃ τὸν-σταυρὸν.αὐτοῦ. 
ΡΙΤΙΟΠ Ὠΐτα ως ακα ἰπαῦ ηθ παῖρΏῦ ΟΑΤΙΥ Ὦ19 9Γ0ΒΒ. 

99 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον ΡΓολγοθᾶ, 3ὓςιὶ ἐστιν 
Απάᾶ Ἠπνίηπρ οοπαθ Το 8 Ρ]βσθ σα]/οά ο]ροίπα, ήν 18 

Σλεγόµενος κρανίου τόπος, 94 ἔδωκαν αὐγρ πιεῖν' "ῦξος" 
σα]]1εᾶ 308 3ᾳ “ακιι]] 'Ῥ]αος, να 6ατο Ἠϊπι ᾖ1ο άἁτίπκ κο ον 

μετὰ χολῆς μεμιγμένον᾿ καὶ γευσάµενος οὔκ.τῆθελεν! Ἀπιεῖν.' 
σπα ρα] πηρες ; Ἀπᾶ ἨΠβτίηπρ ἰαδἱοεᾶ 9 ποι]ά ποῦ ἀτὶπ]ς, 

6 Σταυρώσαντες.δὲ αὐτὸν διεµερίσαντο τὰ.ὶμάτια.αὐτοῦ, 
Απάᾶ Ἠανίηρ ογαοίβεά Ἠϊπα {πεγ ἁῑτιάθᾶ η]Β Εβποεπία, 

πλ πθάλλοντες' κλῆρον᾽ Χϊνα ηραθῇ τὺ ῥηθὲν ὑπὸ 
οα5ὐϊπρ 8 ]οῦ; ἴπαί παϊὶραὺ Ὀθ Θα] Ώ]]οᾶ λαῖ ὙΠΙοὮ Ίναβ 5ροκοτπ Ὦγ 

τοῦ προφήτου, Διεμερίσαντο τὰ.ἱμάτιά-μου  ἑαυτοῖς, καὶ 
ιπθ Ῥτορ]εῦ, Τπογ ἀῑνιὰεᾶ ΤΗΥ ΡΑΥΠΙΘΩΙ8 ΑΒΠΙΟΏΡ ἴΠειηβείτεβ, απᾶ 
α] Ν Ν { ο) Ι η , 

ἐπὶ τὸν.ἱματισμόν.µου ἔβαλον κλῆρον.' 9θ Καὶ καθήµενοι 
Σοτ ΤΙΥ γεδίατθ ΤΠεγ ομδῦ - α]οῦ, Απά εἰθθῖηπρ ἄοντπ 

ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. ϐ7 Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς 
{πεγ Κερί ϱαατᾶ οπες ἍἨίπα 1πεγο, Απά πες ραῦ πρ οΥες 

κεφαλῆς.αὐτοῦ τὴν-αἰτίαν.αὐτοῦ. γεγραμµένην, Οὔὗτός ἐστιν 
Ὠϊ5 Πεθά Πϊ5 αοοαβαὐίοτι τυτΙθυεη : Ὠ1β 18 

᾿Ιησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων. 98 Τότε σταυροῦνται σὺν 
ᾖεειβ ἴπθ ἉΚίπε οΕ ἴπθ 261Υ8. Τμεπ Ἅκατθ ογαοϊβεᾶ τσι 

αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. 
Ἠΐπι ἍᾖΊἵπο τοΏῦΏΘΓΒ, 9Π9 αἲ [1ο] τὶβΏῦ Ὠβηπᾶ απᾶ οπο αἲ [Π]ιο] 1616, 

99 Οἱ.δὲ παραπορευόµενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες 
Ῥαῦ ἑποεθ Ῥαβείπρ Ὦγ τα]ὶ]εᾶ αὖ Ἠΐτα, ςΏακίπς 

4 ) - Ν , « Ε 4 

τὰς. κεφαλὰς.αὐτῶν, 40 καὶ λέγοντεο, Ὁ καταλύωντὸν ναὸν 
οπεϊτσ Ἠθβᾶς, Απᾶ ΒαγἰπΡρ, Τ]ηοι πΠο ἀθοιτογθδῦ {ἔπε {θπιρ]θ 

659 
27 Τηεη {1ο βο]άϊογα 

ΟΕ {ο ΡΟΤΘΕΓΠΟΣ {οοκ 
{65118 1Π{Ο ἴΏθ σοπΙπἹοἩ 
Ἠα]], απὰ ραἰπετεᾶ απ- 
1ο Ἠϊπα {Πο πγπο]θ Ῥαπάᾶ 
οὗ δοἰαίιεγ. 286 Απᾶ 
ἴπαεγ βἰτ]ρρεά Ἠϊπι, απά 
ραῦ ος ὨἨϊπι α βοβτ]εῖῦ 
χοῦθ. 29 Απά νεα 
ἴπεγ Ἠθά Ῥ]αϊίοεά 
οτούν/Ώ Οἱ {ΠογΓΠΒ, ἴΠεΥ 
ραῦ ἴέ προη 5 Ἠεαά, 
ΒΏᾷ α Τεθᾶ 1π Ἠΐς τὶρμῦ 
Παπά: απᾶ {πογ Ῥοπψεᾶά 
1ο Έπεο Ῥοίοτθ Επι, 
βηΏᾶ πιουκθά Ἠΐτηα, 5αΥ- 
ΙΠΡ, Πα!], ΚΙπρ οἳ {πθ 
θπΒΙ ὃθ Απάᾶ Ίἴπεγ 
αρὶν απροωη Ἠϊπι, αηᾶ 
τοοκ {πθ τοθᾶ, απά 
ΒΠιοῦθ Ὠἶτα οπ {πο Ἠθβά. 
9] Απᾶ αξί6γΥ (λαῦ {Πεγ 
Ἠβά ὩὨιουκθᾶ Ἠίπα, {Ώεγ 
Τοο]ς {6 τοῦο οβϐ ἔχοια 
Ἠϊπα, απᾶ Ῥιαῦ Ἠϊ8 οπ/τ 
τβ]πηοηῦ οἩ Ἠΐτα, Επά 
1εᾷ Ὠίϊπα ΕΥ/ΑΥ ἴο οτι- 
οἱ{σ πα. 
2 Απᾶ ϐ8 ἴΠαογ ϱΒΠΙΘ 

οαῦ, ΤἵΠεσ ΑΙοιαηπᾶ 8 
ΙΙΒΏ Οἱ Ο07τοθΏς, ΡΙπΙΟΏ 
Ὁγσ ἨβπΘ: Ἠϊπι {Ἠεγ 
οοπιρε]]εᾶ ο Ῥεας Ἠ]8 
01058. ὃδ Απά πΊπεὮτ 
ἴπεγ Ὑν/εΓθ οοίαθ απῖο 
Β Ῥ]αςϱ οβ]]εᾶ «οὶ- 
Εβοΐμα, παι ἶ8 {ο β8γ, 
Β Ῥιας6 οἳ α ει], 
94 ΤΠεΣ ρατο Πίτα τἰ- 
6ραςσ {ο ἀτίπ]ς παὶηρ]εᾶ 
σπα σα]]: απά π/Ώεπ 
Ὦθ Ἠαά {αβίεᾶ {Τιθ}εοί, 
Ἡοθ ποιυ]ά ποῦ ἁτίη]ς, 
3δ Απᾶ Τπεγ ογιοῖβεά 
Ἠΐϊπα, απᾶ ρατίεά ἩἨΙ8 
ΡατπιεΠ{β, οὔδυίηρ ]οῦδ: 
τπαῦ 15 παὶρηῦ Ῥο {]- 
Ώ]]εᾷ τσΏίοὮ ἹπβΒ 5Ρο- 
Κεπ Ὦγ ᾖἴπο ῬτορβοΒ, 
Τηεγ ρατίθά πιγ ρατ- 
ΙΙΕΩΊΒ ΒΠΙΟΗΡ ἴπΠαιω, 
βΠά Ἡροπ Πγσ τθςῦιασθ 
ἀἱᾶ Ίἴπεγ οδὺ Ἰοΐ». 
36 Απά Αἰεθῖπς ἀἆονπ 
Πού Ὑπαϊοπεά Ἠϊπα 
ἴπετθ; 7 απᾶ δεὺ αρ 
ΟΤΟΓ Π]8 ἨἩθρά ὨἶΒ 8οοιι- 
βαίῖοηι νυτ]θίοιπ, ΤΗΙ5 
15 48505 ΤΗΕ 
«να ΟΕ ΤΗΕ 
2819. ὃ8δ ΤἨεπ πειθ 
ἔΏοτο ὄτνο ἰπϊενεἙ οσιι- 
οἰᾷοᾶ υπ τἩ Ἠϊπι, 9Π9 
ΟΠ ἴηε τὶρΒΏύ Ἠβπᾶ, απά 
Αποίηες οἩ {19 1910. 

39 Απᾶ {ποτ {παί 
Ῥθβεεᾶ Ὁγ τον]]εά Ἠϊπη, 
σαρρῖπρ ἰπεῖν Ἠθβάς, 
40 αηπά ΒΑΥΙΗΡ, Ίποα 
τπαῦ ἀεβίτογοεῦ 1ἴπθ 
ὑεπιρ]θ, απὰ Ὀμ{]άεεῦ 

Εξ ἐνδύσαντες πανίηρ. ο]οίπεα 1. 
κεφαλῆς πΤτΑ. κ ἐν τῇ δεξιᾷ ΙΤΤτΔ. 
95 ἐκδύσαντες Ὠανίπρ ἴαχει ο π. 9 --- καὶ Τ. 
Σ κρανίου τόπος λεγόμενος ἹττιΑ. . πεῖν Τ. 
ἐθέλησεν Α. π βαλόντες Ὀαν]πρ οβθῦ ΤΑ. 

1 ἐνέπαιξαν τ. 

{οἶνον νγίΏθ 1Ι/Τ1τ, 

 χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ ΤΤΤτΑ. Ι τῆς 
απ βασιλεῦ Ο κίηρ υπ. 

Ρ Γολγοθά τς.  ὅ ΟΙΤΤτΑΥ’. 
7 ἠθέλησεν ΙΤΊτ; 

Σ.-- ἵνα πληρωθῇ {ο επιά οὗ νε18έ αΣΤΤΑ. 



δ4 

ἓὲ ἵη {πτεο ἆργς, 5979 
{Πψςοξ, Τε ἰποα ὃῬε 
1Πθ 9οἨ οἳ ἀοᾶ, «οπιθ 
ἄοππ ΕγΟΙΠ ἴἨθ οΓ055, 
41 Τήκετνῖςα αἱ5ο ἴπθ 
οἩ]εξ ρτ]ο8ύς πηοσκῖηρ 
λΐπαι, υπ νἩ το βογίωος 
Όπά ο]4ετς, εαῖᾶ, 42 Ἡο 
ΒΑΥΘᾶά οίΏεΓβ; ΠΙΠιξδε]Ε 
Ἡθ οβμποῦ 84τθ, 11 ηθ 
Ῥο [πο Εἰπρ οἳ Ίρτας], 
19 Ἠϊπι Ἠποι ϱΟ1θ 
ἄοννπι ἔτοτα 1Ἡθ 9Υ055, 
Αηᾶ σε συ Ῥε]ετο 
Ἠϊπι, 45 Ἡε ταβίαάᾶ 1π 
ἄοά; 1εῦ Ἠϊτα ἄθ]ῖτεν 
Ἠϊπι που, ξ Ἡε σ]] 
Ώαγο Ἠϊπα : Ξοσ Ἐε εαϊᾷ, 
1 ΑΠ {Ώε θοπ οξ ἀ.οᾶ, 
44 Τηο Ίπίετος α]ςο, 
πυΏΙοὮ νετ ογιαο]ᾷεᾶ 
σπ]ιΏ Ἠϊτα, οαςύ ἴπε 
Β8Ιη9 ἵη Ὠ]8 {θείΗ. 

45 Κοπ Ίτοπι 1μθ 
ΒΙχίῃ Ώοαν ἔπετο τας 
ἄβτεηεςς ΟΥεΓ α]] {πα 
Ἰαπᾶ απῖο ἐλο πϊπίη Ύ 
Ἡοιυγ. 46 Απᾶ αροπῦ 
Πο πΙπ{Ἡἡ Ἠοαχ ὦθδας 
οτ]εᾶ σηΙζἩ α ]1οιάᾶ τοῖσθγ 
ΒΑΥΙΩΠΡ, ἩΒΠΙ, ΒΗ1, 
ΙΑΜΑ ΒΡΑΒΑΟΠΤΗΑ- 
ΝΙ 2 {Παῦ 81ο αγ, ΜΥ 
ἀοᾶ, πισ «ἀοᾶ, ΨΏΣ 
Ἠαεί ἴποα «{οΓξ8βκθ6Ἡ 
1η 47 ΒΟΠΙΘ οἱ ἔπεπα 
τπαῦ βίοοᾷ 1πετο, π/Ώεη 
ἴλογ Ὡεατᾶ {λαῖ, 5α1ᾶ, 
ΤΗϊΙ5 πιαπ οα]]οί]λ Τος 
Είθε. 48 ΑπᾶςίταἰρΏῖ- 
ὉΤΑΥ 9Ἠ6 Οἱ ΊΠεΏηι ταἩ, 
ΦΠᾷ Ίοοκ α 5ΡΙΠΡΟ, απᾶ 
Β]]οά 1ὲ νηΙίΏ νίπερας, 
απά ραΐ Τέ οἨ α τοεᾶ, 
8Πᾷ Ρατο Ὠῖϊπι Το ἁτ]ι]ς, 
49 Πο τεςύ 5αἶἷᾶ, Τιεῦ 
Ῥ6, εί 118 5εε πΠδίΠογ 
Έ]ίαςΒ ππΙ]] οοΠ1θ {ο βΒ8ΥΘ 
Είπα, 

50 ἆοθδαβ, Ὅποδι ορ 
ἨὨαά ογ]εᾶ αραῖτ ν/{λ α, 
1ομά τνοῖσε, γἱε]άεᾶ αρ 
1Π9 ΡῃΏο5έ, 61 Απᾶ, Ῥε- 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. 

καὶ ἓν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν.-εἰ υἱὸςι 
απᾶ ἵπ, {ἴἨπτορῬ ἆατσβ Ῥυ]4ες Ἅᾖ{Π5], 8ατε {πψθο]ιξ, 1ξ 8οη / 

Σεῖ τοῦ θεοῦ,ῖ ” κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 41 Ὁμοίως 
ἴποι ατό , οξ ᾷοᾶ, ἀοσεσεπᾶ ΐτοπι ἴπο 0ΓΟΞΒ. Τη 3Ἠθ ΄ΤΠΑΊΠΠΕΣ 

δὲ καὶὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμµατέων καὶ 
χαπᾶ αἷ5ο ἴπθ οἩίοξ ρτ]εςίς,  πιοοκῖπᾳ, σπΙΏ Ἅἴπο βοσίρος απᾶ 

πρεσβυτέρων ἔλεγον, 43 Άλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται 
εΙἸάθσα, πα]ᾶ, ΟίπΠοΓ5 ος βατεᾶ, Ἠϊπιδε]ξ τς 18 ποί 3019) 

σῶσαι. δεί! βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ 
Μο Ε8Τθ. 1 Κίπςσ Ὁξ Ίδταε] 615, 1εῦ Ἠϊπι ἀεδοεπᾶά ποπ άτοπι 119 

” . ” 4 ς : 

σταυροῦ, καὶ “πιστεύσομεν! λαὐτῷ.! 48 πέποιθεν ἐπὶ ἐτὸν θεόν Ἱ, 

ΧΧΥΙΙ. 

6Υ055, απᾶ πο πὶ]] Ὀσιιετο ἍἈἨϊπι, Ἠε ἐτυςξίεά οἩἨἳ αοᾶ : 

ῥυσάσθω νῦν αὐτόν! εἰ θέλει. αὐτόν. εἶπεν.γάρ, Οτιθεοῦ 
1εῦ Ἠ]πα ἄε]ίτογσπου λΠϊΐπ, 18 Πρ πη]] Πιανε] πι, Έογ Ἶε βα1ᾶ, “0656ᾳο0ά 

ῃ εν Α , ον μ ε Ν « : , 
εἰμι υἱός. 44 Τὸ.δ αὐτὸ καὶ οἱ λῃησταὶ οἱ Ξσυσταυρωθέν- 
11”Ατα 3991. Απά [ν/{Ἡ] {Πε 6απιθ {Πίπρ αἱδο ἐπ χοῦΏοτς Ὑππο Ἅπετθ ογαο]βεᾷ ἴο- 

τες! Ἀ αὐτῷ ὠνείδιζον Ἰαὐτῷ.' 
Ρείπες πΙῦἩ Ἠϊπι ταρτοβοπεᾶ  ἈἨϊπι, 

46 ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
Ἄοῦυν ἔγοπι “εἰπίη [1116] Ώου ἄπτκηεςς 811 Μηθ 

”. ε/ ε/ ο) / Ἱ 6 8 δὲ 4 12 4 "] ε/ 

ἦν εως ὦρας "ἐννάτης ἳ 46 περὶ δὲ τὴν ᾿ἐννάτην' ὥραν 
Ἰαπᾶ απο] Π/ηε] Ὥοας ἍἈἀππίη; απᾶ αροιαῦ {πε ηἰη{]ι Ῥουτ 

ποἀγεβόησεν! ὁ Ἰησοῦς Φφωνῇ µεγάλῃ, λέγων, "Ἠλί, Ἠλιμ 
Δοτὶοᾶ 3οι{ 1Ίεεις ΑγηΙΏδαγοῖοο 9οιᾶ, ΒΗΥΙΩΡ, ΒΗ, Ῥῃ, 

ολαμὰ" Ῥσαβαχθανί;Ἡ τοῦτ’ ἔστιν, Θεέ΄μου, θεέ-µου, ἀνατί! µε 
Ίατια 5αὈβοΏίηβπϊ 2 τπαῦ 1, Μγ ἀοᾶ, πιγ αοᾶ, "πἩσ τπιθ 

ἐγκατέλιπες; 47 Τινὲς δὲ τῶν ἐκε Ιἑστώτωνὶ ἀκού- 
Ἠρςῦ ποια 1ογ5βκαιι 2 Αιιᾶ 5οπ1θ Οἱ ἴποςθ πο {πεχθ πετο 5ὐαπᾶϊπςσ Πανίηρ 

σαντες, ἔλεγον, Ότι "Ἠλίαν! φωνεῖ οὗτος. 48 Καὶ εὐθέως 
Ἠεατᾶ, βαἱᾶ, Ες 8ρα115 ας [γπιαπ]. Απά Ἱπιπιεᾶ]α{εΙγ 

ὁραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον, πλήσας.τε 
«ηανίηρ ΞτΙη 1016 20 3Ἴπεη απᾶ Ίἵπκεη 8 ΔΡΟΠΡΕ, απᾶ β1]εά [15] 

ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν: 49 οἱ δὲ 
σηϊτΏ γίπεραχ απᾶ ριῖ[Ιζ]οη ατεθᾶ, ῥΡατο το Δάτίπις 1Η1πι, Ῥπή {πο 

λοιποὶ 'ἔλεγον,ὶ "Αφες, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται. "Ηλίας! σώσων 

πΒβδ οτετ 

τεςδῦ ΒΛ, Τιεῦ Ὄο; 1εί 18 5εθ Σοοπιθ8 1Ε ΑΡ Μο 8316 

αὐτόν. 
Πϊτῃ, 

: 

50 “Ο δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας «Φφωνῇ µεγάλῃ ἀφῆκεν 
Απᾶ σε5α8 ραπ Πατίτηρ οτἷθᾶ ψὶ(Ὦ α ᾿γοῖορ ]οιᾶ τγἰε]ᾶεά αρ 

τὸ πνεῦμα. δ1 Καὶ ἰδού, τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη 
ἨἈο]ᾶ, το νο] οἳ πο [1] αρσῖθ, Α πᾶ Ῥομο]ά, ἴπο γε] οξ{μθ ἔπιρ]ο πας τοπ 
τεπιρ]θ σας τεηῦ Ἱπ . ν ρω ν ο ο... ν « αν ος ῥᾷ Ἡ 
ἑνναῖπ ἔτοτα {Μο ἑορίο Ρείς δύοῖ Σάπὸϊ ἄνωθεν ἕως κάτωἽ' καὶ ἡ γη ἐσείσθη, καὶ 
ΤΘ Ῥοΐίοπις απᾶ {πε ἍἈπίο πο Ίποπ ΟΡ {ο Ῥοξίοπα:  απᾶ ἴ]Ἠθ εηγίἩ πγας βἨα]οἨπ, απά 
εατίΏ ἀῑᾶ απθχκθ, απᾶ κ. , β / η ἤ ω Β , « 1 
{πο τουκ» τεπὲ; 50 απᾶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, ὅ» καὶ τὰ μνημµεῖα ἀνεφχθὴσαν, καὶ 
ἲηθ ΡταΥες Ίετθ Ορεη- 1Ἠθ τουκ5 γγοτὲ τοηξ, Αηπᾶ {πο  ΑΟΠ198 ψθτθ ορεπθᾶ,  απᾶ 
εᾶ; απᾶ τβηπγ ὈοᾶίεΒ ν , ο , ο. περα Ἱ ν 
οἳ ἴμο εαίπι πει πολλὰ σώματα τῶν κεκοιµηµέενων ἁγίων 73ήγερθη,! ὅδ καὶ 
Β]ερῦ 058, ὅδ απᾶ ΠιβΩΤ νοᾶϊε οξίπε α]]6ῃ 38516ϱΡ ααα1πύ5 8ΥΟ56, βηᾶ 

} θεοῦ εἶ 1. Σ -- καὶ αηΏᾶ ΙΤ. 3 [δὲ] καὶ ΤτΑ; --- δὲ καὶ [1,]Τ. 5 --- εἰ ΣΑ. 
ο πιστεύοµεν Ίνθ6 Ώε]ί6Υθ61,, πιστεύσωµεν 1εῦ 16 Ῥε]]ενετ. 4 ἐπ᾽ αὐτόν ΟΏ Ὠϊπα τττ; ἐπὶ 
αὐτώ υγ. ε τῷ θεώ 1.. Γ--- αὐτόν τ[ττ]. Ε συνστανρωθέντες 1/ΊτΑ. Ἀ -ἵ- σὺν 
στη (Π1Π}) ΙΤΊτΑ. 
ογἰεά ττ, 
σαβαχθανεί ΤΊςε. 
7 Ἠλείας τ. 
1 ΤΤΓΑ. 

πἨλὶ ἡλὶ ΤΑ; Ἠλεὶ ἠλεὶ τ. 

π εἰς δύο ρἰασεά αΓίεγ κάτω ΤΤΤΑ. 

Ι ενάτην ΙΤΤΤΑ. πι «βόησεν 
Ρ σαβακθανί 1,» 

{ εἶπαν Ι1τ. 
3 ἠγέρθησαν 

κ ἐνάτης ΙΤΊΤΤΑ, 
9 λημὰ 1; λεμὰ ΤΤτΑ. 

: ἑστηκότων Τ1:. 5"Ἠλείαν τ. 
χ ἀπ᾿ τς; --- ἀπὸ Τ. 

1 αὐτόν Ο61Ι,ΤΊΤΑ ΥΓ. 

4 ἵνα τί Α. 



ΜΑΤΤΗ Ε Ὑ. 
” ’ ο ” ” 2 . 

ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν.ἔγερσιν. αὐτοῦ, εἰσῆλ- 
Ἠατίηςσ ροπο ΣοτίὮ οι οξ ἴπο τοπαῦ5 ΑΤἴοΓ Πῖς ατὶδῖπς, οπἱογοᾶ 

θον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 

ΧΧΥΠΙ. 

Ίπίο πο ἍἨο]γ οἷι απᾶ ΑῬρεφβτοά 1ο ΠΙΑΠΥ. 

ὅ4 Ὁ δὲ Σἑκατόνταρχος! καὶ οἱ μετ αὐτοῦ τηροῦντες 
Ῥαΐ πο οβαασ]οἩ. απᾶ ἔλπογ νο πι ἈἨϊπι Κερί ϱιθτᾶ οΤος 

τὸν Ἰησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ "γενόµενα,! 
Ἴθρυδ, ΠβτΙἩρ 806 Πο επτίµαιακο απᾶ {ο ἐλῖπρς ἐΠαῦ Τοοκ Ῥ]αος, 

ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες, ᾿Αληθῶς ὑθεοῦ υἱὸς! ἦν οὗτος. 
άθαγεᾶ ρτοβ!]γ, βυγΊἩς, Ττι]τ 8ᾳοᾷ”5 “Βοπ πας 1Πἱ5, 

ὅδ ΄Ησαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ µακρόθεν θεωροῦ- 
Α πᾶ πετ πγετο ἴμεχο 3πΟΙΠΠΕΗ 1ΤΠΑΠΥ Ίτοιπ.  αἲβτ οἳ 1οο]ίτρ 

ε/ η ΄ . ,ωϱ 2» Δ ” . ’ 

σαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας δια- 
ος, πΠο {ο]]1ογγεᾶ φοδας Έτοτα 6α11]1εο ποῖη- 

κονοῦσαι αὐτῷ, ὅθ ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ 
ἡδετίπςρ νο Ὠϊπα, ΑΏΙΟΏΡ π]οπι 45 Ἅ3ΠΑΙΥ ᾖἵἴπο ἨΜαρᾶλ]επο, απᾶ 

Μαρία ἡ τοῦ Ιακώβου καὶ “]ωσῆἳ µήτηρ, καὶ ἡ µήτηρ τῶν 
Μαχψ Ἅ{λπο 308 34 8Π16ε8 “αλά 390568 11ιΟ{ΊΕΣ;, αηᾶ ἴπο ταιοίΏετ οἳ ἴπο 

νἱῶν Ζεβεδαίου. 
8οη5 οἳ Ζερεᾶρο. 

67 ᾿Οψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ 
Απαὰ ετοηίἰησ ὭΛὈοῖηρ οοπις Ο81ΠΘ 1Α πιβΏ ΣΞτΙοἩ ΣΤΟΠ 

4)λ [1] / 1 ” 2 ’ εν Δ ς) μ [αμ θή Ί 

ριµαδαιας,' τούνομα Ἰωσηφ. Ὁς και αὔὐτος “έμασητευσεν 
Ατίπααίπεα, Ὦγ παπαθ ΦΟ8ΕΡΠ, πἩο 45ο Ἠϊπιβε] τας ἀΙςδοῖριεᾶ 

τῷ ̓ Ιησοῦ: ὄβ οὗτος προσελθὼν τῷ [Πιλάτῳ'! φτήσατο τὸ σῶμα 
{ο Ζε511β8. Ἠο9 ΄ Ἠανίης ροπο Μο Εἰ]αίε Ῥερρεά ᾖἴπο Ῥοάγ 

τοῦ Ἰησοῦ. τοτε ὁ ΕΠιλάτος! ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι Ἀτὸ σῶμα.! 
οξ ζεξΙβ, Τπεπ Ῥ]]αΐα οοπιπηρπᾶάθά {ο Ῥο ϱίγταηπ τρ ᾖἴπο ΤῬοάγ. 

69 καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιζεν αὐτὸ ἶ σινδόνι 
ΑπάλΠανίηρ ίακεπ ἴπε Ῥοᾶγ 1 ο5δερΏ πιταμρεᾶ 15 ἴπα πεπ Ξο]1οῦἩ 

καθοαρᾷ, 60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ.καινῷ.αὐτοῦ µνηµείῳ ὃ 
1016βἨ., Αηπᾶ Ῥιηοσά Ἠ]μ ΏΘΙΥ ἰοπῦ  ἹὙπ]ῃῖο 

ἐλατόμησεν ἐἔν τῇ πέτρᾷᾳ καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν 
Ὦε Ἱισᾶ Ίθινω ἍἊᾖπ ἴηθ Ἅτοςκ; Αηπᾶ ἹΠατίης το]εᾶ τα Ξνίοηπθ Ἀρτεαῦ 

Κτῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. ϐ61 ἦν-δὲ ἐκεῖ 'Μαρίαἳ 
ἴο πε ἄοοτ οἳ ἴπε ΝΟΏΧΤ πυοηπῦ ΛΤΥ8Υ. ΑπΏᾶ ἴΠεχθ ΠΩΣ ἰΠετο ΜΥ 

ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήµεμαι ἀπέναντι τοῦ 
1πθ ἴπθ Μασάα]επε 8Η πε οἵπεε Ματγ, 1 υσ11ρ ορροβῖΐθ 

τάφου. 
Βεριι]σΏτο, 

- , 

ϐ2 Τῷ.δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευην, 
Ἄουν οἩ πε ΠΟΙΟΙ, Πίο 5 ἈΕ.ευ ἍὭΊἴπα Ῥτερατα{1οἩ, 

συνῄήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ. οἱ Φαρισαῖοι πρὸς "Ἡι- 
πετο ραίπετεά ζορβῦπεχ πο οἩΏ]θξ Ῥτίοβί απᾶ 1πο ΡΠΑΓΙ5ΕΘΒ το Ρι- 

λάτον,' ϐ5 λέγοντες, Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος 
1αΐο, βαγίτρ, Ματ, στο Ἀατο οα]]6ᾶ {ο ταϊπᾶ  παῦ νηπαῦ 
« ο ϱ ” ο. 4 - εν ] / ’ 
ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 64 κἐ- 

ἀεξεῖτετ εαἰᾶᾷ πΠη]]5ί Ἠνιπρ, ΑΕἴε; ΤἨχεο ἆἄἆατ5 1 ατῖρο. οπι- 
γ ) α 4 , ε/ . ’ ε ) ος 

λευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ημερας 
πιβιᾶ Ἰἰπετέξοτθ ᾖἴο ο βεοατεᾶ ΤηΠο 5ερα]ομῃτο απ{1] ἴπο Ἅτηϊτᾶ άαγ, 

’ ἐλθ ” ῃ ε θ Γι Ἱ . -ῃ ο Γ | λ [ ) , 

μηποτεὲ ογτες οιμµα Ίται. αυτου γυκτος' κλεψωσιν αυτον», 

1εδί βροπιῖης 115 Ζά]δοῖιρ]θς Ὦγ π]ᾳῃῦ του] ινα Πίτα, 

” ἑκατογτάρχης Τ. Ὦ γινόμενα Ἠθτο ἰα]κίηρ ρ]ασς 1ΤΤιΑ. 
οδεμΏ τ. 4 ᾿Λριμαθείας Ὑν. « ἐμαθητεύθη Ι1Τ1τ. 
Πειλατος Τ. Ἆ--- τὸ σώμα (/εαᾶ [11]) ττν]. 
οΥεΓ ({θ ἀσογ) 1, Ι Μᾶριὰμ π. τα ΤΓιλατον 11ν; Πειλᾶτον Τ. 
ἀἱδοίΙρ]εβ) τ. ο --- γψυκτὸς αΙΤΊτΑ. 

υ νὶὸς θεοῦ 1:Ε:Α. 
{ Πειλάτῳ τ. 

ΙΕ ἐν Ίῃ (Α πει ο]οῦῃ) ττΑ. 
Ἀ.--- αὐτοῦ (γεαά ἰωθ 

56 
οβΊηοῬ οιῦ οἱ ἴγο ρχατος 
ΒΕΐ{εΓ Ἠ]5 τεβδιαχτεοῦῖοἩ, 
ανά ποπ ῦ 1Π{ο {1ο Πο]γ 
οἱ σσ, απά αρρεμτθά 
ππίο ΠΙΒΠΥ. 

64 Νονυ πὝποηυ (πο 
οἙΠ{ιιΤΙΟΠ, απά Ίπογ 
ἴπαῦ Ἴοτο συ Ἠίΐπα, 
πυαοΏῖρ οὦοδιςδ, 541Υ 
της δαπτίπαπα]ε, απά 
ἴποςο {Ώῖπσ» ἵΠαῦ πετθ 
ἆἄοπε, Ίλο ᾖ{εατεᾶ 
ΡτοαΏ]γσ, βασίησ, Έτα]τ 
{Π]5 Υ/Β ἴπο οι οἩἨ 
ἀοά. 

56 Απᾶ πιΙηΠΤ πΟΠΙΘΠΙ 
π/οτθ ΤΠοΓΘ πρι οαα, 
Αἴην ο, πΠΏϊοὮ 2ο]-' 
1οτγεᾶ «εεας ἴτοιι αα- 
Ί11]οο, πα ϊρίετίης απίο 
Ἠϊπα : 96 αταοΏΡρ πΥΠΙοΗ 
Τ/85 Ματγ Μαθάα]επο, 
οπά Ματγ ΊΠε πιοίµες 
ο{ ᾖαβπιθϐ αηπά ὦο9086Β, 
Απᾶ ἴπο πιοῖμετ οξ 
Ζευεᾶερ΄5 οΠ1]άτει., 

57 ΊΠπεηπ {πο θνεη 
πγα8 60Π16, ΤἨΘΙΘ 68ΏΙΘ 
Β τίεὮ ΤΙΛΗ οἱ ΑτἴΏιβ- 
Ώρα, Ὠαπαθᾶ 0 οβδερᾗ. 
ΥΠΟ 315ο Ὠϊταβε]ξ τνἉβ 
/ο51ς) ἀῑξοῖρια: ὃ8 9 
πγοηῦ {ο Ῥ]]αΐε, απά 
Ῥερρεᾶ {πο ροᾶγσ οἱ ἆθ- 
5415. Τπεη Ε]]αΐθ ο0πι- 
πιβπᾶςθᾶ {πο Ῥοᾶγ {ο Ὦθ 
ἀε]ϊτετεάᾶ. 69 Απά πἩςη 
«9 ο5ορΏ Ἠαά ἵακοεη 119 
Ῥοάγ, ο σταρρεᾶ 1ῦ ἵπ 
8 οἶεΝῃ πε ο]ού], 
60 απᾶ Ἰαϊᾶ {υ ἵπ Πἱ8 
ΟΊΠΏ ΏΕύ {οησὈ, σ/Ώ]οὮ 
πο Ἠβᾶά Ἠεπτπ ους ἵπ 
{πθτοο]ς: απᾶ ο το]]εά. 
9 ρτοαῦ 5ἴοπο ἴο ἴῃ6 
ἄοογ οξ ἴπο 5ερα]σ]το, 
Απᾶ ἀθρατίεᾶ. 6ἱ Απά 
ἴπετο πας Ματγ Μαρ- 
ἄαθπς, απᾶ ἴΏε οίπες 
Ματγ, βἴθθίτπρ οτετ Α- 
Ραἱπδύ {πο 5ερια]ςἩΏχο. 

62 Νου ἐπεπεχίᾶαγ, 
τπῃῦ Εοϊ]οσγεά ἴλό ἂκγ 
οΕ πε ρτεραχα1ΙοἩπ, ἴΠθ 
ομῖθεί Ῥτῖεςί5 απᾶ Ῥῃα- 
1150656 Οϱ3ΊΠ1θ ἴορείμοεςγ 
πηπ{ο Ῥ]]λΐέα, θᾷ ατίπς, 
ΒΙΣ, πο ΤΕΠΙΘΙ1ΡΕΣ {πα 
τηιθῦ ἀεοοίτετ οδαϊά 
ν/η]]θ Ἡθ πας γοῦ α]]το 
Α{Γΐἴεγ {ητεε ἆασς ΤΙ] 
τῖδο αραὶῃ. 64 Όοπι- 
πιαπᾷ ΤΠοτθξοτο ἴπαῦ 
Τηο 5ερα]οΏτε 6 πιαᾷθ 
5αχαο απτ]] {Π9 ἰπιτά 
ἄᾳψ, 1εςδύ 5 ἀϊξοῖρ]ος 
060116 Ὁψσ πὶρηί, απά 
βὐοιι] Ἠϊπι α1γΑΥ, αηΏᾶ 

5 Ἰωσὴφ 
6 Πιλατος 1Τ.; 

κ -- ἐπὶ 



Ε6 
ΕΑΥΣ Ππίο {πο Ῥεορ]ε, 
11ο 15 τῖδοη ΕΓΟΙ1 ἴπο 
εη]: 5ο {Πε ]α5ὲ ΕΓΓΟΓ 
5]ια]] Ὦε σνογςς {Παπ 
πο τει, 65 Ῥ]]αΐο 
επὶἁ Ἱπίο Ίποπα, Ὑ9θ 
ἩΏατεπ τ/βῖοὮ: ϱογοασ 
1νΑΥ, ΏιαΚο 1 α5 51Γθ 
Α5 ΥθΟΔΗ. ϐ6 5ο ἴμεγ 
τιοηῖ, απᾶ πβάο ἴπε 
ς«ερι]οΏτο 51ε, 5εα]ῖτπρ 
1η9 5ἴοπθ, απᾶ 5ο πρ 
Α παἰοἩ. 

ΧπγΤΠΙ. Τη {με επᾶ 
ιοἳ ἴΏο 5αὈδαίῃ, ας Ιδ 
ῬΏδσαπ {ο ἄπνη ἑουνατᾶ 
{πε Ηχςεί αν οἳ ἴπο 
νγεε]ς,σαπ]ο Ματν Μαρ- 
ἄπ]επε απᾶ ἴπε οἵμες 
11 1γ {ο 5εε {πε εερι]- 
ο,σθ, 

2 Απᾶ, Ὀεμο]ᾶ, {ποσα 
τας  ρτοαῦ οπτίη- 
αβκε: {ος ἴπθ Αηροὶ 
οἱ {πε Τιοτᾶ ἄεξςοριὰθᾶ 
{ΓΟΙΩ ἨΘαΝΕΠ, απᾶ 6ΒΏ]Θ 
απᾶ το]]εᾷ Ῥπβοκ {ἴποα 
είοΏθ ΕΓοΟΠὶ 1πο ἆοοςτ, 
β]ιά δδῦ προπ 19. ὃ ΗἶΒ 
εοΙπίεηππος πας Ίϊκθ 
ΠἩσηίπίηπς, απᾶ Ἠΐς τη]- 
ηιεπί π'Π]ΐέςθ α5 ΕΠΟΝ: 
4 απᾶ 1ο 1θΑΥ οἳ Ἠϊτη 
{η9 Κεοερετς ἀἆῑά 5«Ώπκα 
απ Ῥοσππηο ας ἀελά 
πιεπ. ὃ Ἀιπᾶ ἴῃο βηροα] 
βηςπνεγτεᾶ απΏᾶ 5αἷᾶ πη- 
1ο ἰποθ Ῥ/ΟΠΙΕΠ, Ἐσθαβγ 
ποῦ γε: 1ος; 1 ποτ 
ἰλαῦ πο εθο]κ σεσας, 
τν Π]οὮ ας ογασϊβεᾶ, 
6 Ἡο ἶς ποῦ Ἠετε: 1οΓ 
Ὦε 15 τῖδεη, α5 Ὦο 5αἰἱά. 
6οπε, 5ο8 1Πθ Ῥ]ασς 
τηεγαο ἴ]ςθ Τιοτά αγ. 
7 Απά σο απΊοΚκ]γ, ππᾶά 
Μο]. ης ἀῑκοῖρ]ες ἐπαί 
Τε ἶ5 τίδεη άτοπα Τηθ 
ἄοπᾶ; παπα, Ὀεπο]ᾶ, Ὦε 
Ροοΐ]ι Ὀθέοτε τοι 1Πίο 
6α]111εε; ἔπετε «Ώπ]] τε 
εεθ Ὠϊπι: Ἰο, 1 Ώατο 
το]ᾶ τοι. 8 Απάᾶ ἴμετ 
ἀερατίθᾶ ααϊοκ]γ ἔτοτι 
{Ώθ εερΙ]οῃπτο τντη 
194Υ ΑηΠᾶ ρτεβθῦ Ίο; 
απᾶ αῑᾶ τάη {ο Ῥτίπρ 
Ὠἱς ἀϊλςδοίριες υοτά. 
9 Απάᾶ α5 ΊΠεγ πνεπύ {ο 
{ε]] Ὠϊς ἀἱδοῖρ]ες, Ῥε- 
οἷα, 5ᾳε5ας πιεῖ {Ώαπι, 

ΕΑΤΙΗΡ, ΑΙ] ὨαΙ]. Απᾶ 
{ἨΏ6ΕΥ ϱΒΊΙΠΘ απᾶ Τε]ά 
Ἠϊΐπι Ὦγ ᾖἰπε ᾖ{9εξ, 
ΑηΠᾶ ποτςη]ρρεᾶ Ἠάπῃ, 
10 Τηεπ κα] θεάς ππ- 
1οΐμοεπι, Βεποί αἰτα]ᾶ : 
Ρο {ει πι Ὀτείητει 

Ρ --- δὲ αιιᾶ ΟΙ/ΤΤΤΑΥΡ. 
ἰ--- ἀπὸ τῆς θύρας ΥΤΊτΑ. 
κύριος (/εαά νε ν/α8 1Υ1Ώβ) τ[τια]. 
ἐπορεύοντο ἀπαγγείλαι τοις μαθηταῖς αὐτοῦ ΙΤΤΓΑ. 

Ἡβτνίηρ ἀεςοεπᾶςεᾶ οαῦ οἱ Ἠεβτεῃ, 

ΜΤΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΧΥΙΙ, ΧΧΥΙΙΙ. 

καὶ εἴπωτιν τῷ λαῷ, ᾿Ηγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν' καὶ ἔσται 
Δηᾶ 84Σ Μο ΤἵΏθ Ῥεορ]θ, Ἠε ἶ5 τΊδεπ. ΐτΟΊπΙ ἴπε ἀεεᾶ; βπᾶ “"5πα]] ρο 

ἡ ἐσχάτη πλάνη Χείρων τῆς πρώτης. 65 "Εφη Ρδὲϊ αὐτοῖς 
11Πε 3]ας5ί δάεεερίίοι  ΊΟΙ586 {παηπ ίπε Ετεῖ. Α πα Ξεα]ᾶ το «λεπτα 

ὁ αΠιλάτος.,! Ἔχετε κουστωδίαν' ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς 
1Ρ]]αΐ6, Ὑε Ώατο Α ριρτᾶ : 6ο ΙΙΑΚΟ 16 α5]5εευτε 8 

οἴδατε. 66 Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον 
ο πουν [ποπ]. Απά ἴπεν Ἠατίπρβ ροπθ τηβᾶθ πθοατθ ᾖ}έπο 3ρερι]εῃτε 

σφραγίσαντες τὸν λίθον, μετὰ τῆς κουστωδίας. 
Ἰεεα]]πσ 5ιηο ὁ6ΐοπθ, πι Σΐπθ δριςτᾶ. 

28 ᾿Οψὲ δὲ σαββάτων, τῇ.ἐπιφωσκούσῃ 
Νον Ι8ΐ6 οἩἳ βαρραίῃ, 

σαββάτων, ᾖλθεν ΤΜαρία' ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία 
ο [{ηΏθ] πτεοξ, οβπιθ ΜΑΙΥ ᾖἵπο ἨΜαεπᾶφ]επθ βΏᾶ-ἴπο οἵπες ἈΤατΥ 

θεωρῆσαι τὸν τάφον. 
το 598 1Πο εερι]ςῃτο. 

2 Καὶ ἰδού, σεισμὸς 
Απᾶ Ῥομο]ᾶ, ὃῃ Ξεατίπααακο Πορ Ἅνγη» ργελδί; 

καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, Σ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον 
Ἠπτίης ϱ0Οἱππε το]]εᾶ βταΥ ᾖἴπο 8ἴοπθ 

Ιὰπὸ τῆς θύρας,ὶ καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. ὃ ἦν.δὲ ἡ Τἰδέαϊ 
ΣΥΟΠ1 1η ἄοος, ΒΠᾶ τ/ας αΙτ]πσ 3απροηΏπ 19. ἐπᾶ 3π88 ]οοἷκ 

αὐτοῦ ὡς ἀστραπή, καὶ τὸ.ἔνδυμα.αὐτοῦ λευκὸν Σὠσεὶϊ χιών. 
αμ  ἨἩσηίπίηπς, απᾶ Ὠ]5 ταἰπιεηῦ πμ] τθ Β5 ΕΠΟΣΥ. 

4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες, καὶ Σἐγέ- 
Απᾶ ίτοπι ἰπθ {θεα ο Πῖπι “ἱτεπιρ]εᾶ '{Ποβρ"Κκεερίης3ριυβτᾶ, απᾶ  ὮὉθ- 

νοντο ὡσεὶϊ νεκροί. ὅ ᾿Αποκοιθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς 
6βΏ]Θ 88 ἀθβλᾶ [ποπ]. Ῥπέ ππδτνοτίηρ 11ης ”Απρο] βαὶά {1ο {πα 

’ η ” ε α 5 4 ε/ ᾽ . μ Ε 
γυναιξίν, Μὴἡ.φοβεῖσθε ὑμεῖς' οἶδα.γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυ- 
ΙΟΠΙΘΗ, Έθαχ ποῦ γε; {οτ 1 Κον ἐηππῦ ἆθδι ὙπἩπο ας Ώθεῦ 

ρωμένον ζητεῖτε. 6 οὐκ.έστιν ὧδε' ἠγέρθη-γάρ, καθως εἶπεν. 
ογαοϊποᾶ γε εεεῖς, Ἡε Ε ποὺ ετθ, 20: ης 15 τἶξεἩ, 85 Ὦε βη1ᾶ. 

δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο Σὸ κύριος.ὶ 7 καὶ ταχὺ 
Όοπιθ 5εΘ ᾖἰπθ ῥῬἶαςθ Ὑηογο ἆγνας ]γσίπρ 111 "]ιοτᾶ, Απά "ᾳαϊοκ]γ 

πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν. 
αροίπς βαΥ το Ἠΐ5 ἀἱςδοίρίας, ἐπαῖ ο ἶς τίςεπ ἔτοπα 1ἴπθ 

νεκρῶν' καὶ ἰδού, προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν' ἐκεῖ 
ἀεαά; αηΏᾶ ὈῬελο]ᾶ, Ὦθ ροος Ὀεέοτε τοι ᾖΙπῖο 6α]]εε; ἔπετο 

αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδού, εἶπον ὑμῖν. 8 Καὶ "ἐξελθοῦσαι' ταχὺ 
Ἠϊΐτι το εἨα]]56ο. Το, 1 1ατε ζο]ᾶ γοιι, Απᾶ Ἠπτίηρ Ροπε οιξ ααἱοκ]σ 

ἀπὸ τοῦ µνηµείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης, 
ΣγΟΙ4 1Τηθ {οπαῦὮ ση τετ ἈΑπᾶ "]ογ αρτοφΏ, 

ἀπαγγεῖλαι τοῖς-μαθηταῖς αὐτοῦ. 9 "ὡς.δὲ ἐπορεύοντο 
{ο δε]1 [πα] {ο Ἠ]5 ἀϊξοῖρ]ες. Ῥαΐ 8 ΤΠεγ Ίετο ροΐησ 

ἀπαγγεῖλαι τοῖς. μαθηταϊς.αὐτοῦ,' καὶ ἰδού, δό!]ησοῦς ἑἀπήν- 
{ο τε] ᾖΠτ] {ο Εῖ5 ἀδοίῖρ]εβ, 3β]ςο 1Ῥεπο]ᾶ, 16518 ταοῦ 

) - / 4 ε 1 δω ᾿ / 

τησεν! αὐταῖς, λέγων, Χαίρετε. Αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκρά- 
έπεσα, ΒΑΥΙΣΡ, Ἠλί] ! Α πι ἴπογ Ππνίτπρ οοΙΏε {ο [Ππήπα] βεϊζεά 

τησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ προσεκύνγησαν αὐτῷ. 10 τότε 
Ἠο]ά οξ 8 Σεεῖ, απά υυογ5Ώϊρρεᾶ Ἠΐπι, Τπευ 

λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς, Μἠ.ϕοβεῖσθε' ὑπάγετε, ἀπαγγείλατε 
1β4Υ8 3240 Ἵπετα 1 ]θεα», εας ποῖ: 6ο, τε]] 

ες µμµίαν 
95 16 σα» σεξθῖπρ ἀπςκ ἑοπατᾶ [1π1ε] βτςί Γᾶαγ] 

ἐγένετο µέγας' ἄγγελος.γὰρ κυρίου 
ΣΟΥ Απ Απρε] ο [{ημ6] Τιοτὰ 

” ἔδραμον 
ἴπεσ ΤΑΏ 

4 Πιλᾶτος Ἱττ; Πειλᾶτος Ττ. ᾖᾗ} Μαριὰμ Τ. ο 5 Ἑ καὶ απᾶ ττς. 
 εἰδέα Τῖτ, π ὡς ΙΤΤΤΑ. αχ ἐγενήθησαν ὡς 1ΤΤιΑ. 7 --- ὁ 

Σ ἀπελθοῦσαι Ῥανῖωρ ἀορατίεὰ τττα. δ--- ὡς δὲ 
Ρ--ὁ τΑ. ε ψπήντησεν Ττε. 



ἄκτΙΠ. ΝΑΤΤΠΗ Ε Ἡ 

τοῖς.ἀδελφοῖς.μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀκάκεῖ! µε 
παν ὈνείἩτοη τλβῦ ἍΤΠεΥρο ἍἈΙπῖο 41196, Βλιᾶ ἴλιοτς 11θ 

ὄψονται. 
εια]] {πεγ 899, 

11 Πορευομενων.δὲ αὐτῶν, ἰδού, τινὲς τῆς κουστωδίας ἑἐλ- 
᾿Απά α5 3νενο "ροϊηρ Ώ}ΙΠεγ, 1ο, 50Π16 Οἱ 119 Ρβυατᾶ ηατ- 

θόντες εἰς τὴν πόλιν «ἀπήγγειλαν!ὶ τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα 
{ης ϱοΏο ἱπίο ἴπο οἳιγ τεροχυεᾶᾷ νο ηθ οἰίεξ ρτῖθἙίςβ αἱ] ἴπίπρ8 

τὰ γενόµενα. 13 καὶ συναχθέντες ετὰ τῶν πρεσ- 
ληὰῦ ἨὙε)θ 49ης, Απάᾶ Πατῖηρ Ῥθει ραἳπετοᾶ ἰορείπου πυΙζη {ἴπε εἷ- 

βυτέρων, συμβούλιόν.τε λαβόντες, ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν 
46τ5, απὰ οο1βε]. Ἰανίπρ {ακοια, "πιΟΠεγ 1ΤΙΠΕἨἈ ΊΤπεγ ϱατθ 

τοῖς στρατιώταις, 19 λέγοντες, Εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
1ο ἴπθ 5ο]ά1ο55, ΞΗΥ11ς, αγ Τα ηἱς ἀἱβδοίρ]οβ 

}υκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὺν ἡμῶν κοιμωμένων' 14 καὶ 
Ὦσ πὶρΏῦ Ἠατίπσςοοπιθ οῖο]θ Ἠΐπη, τνθ Ῥείπρ α5]οεΡ. Απά 

ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο [ἐπὶῖ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσοµεν ξαὐτὸν" 
Ἡ  3ρο ΞΠοβτά ᾖ3Πδ Ὁψ ᾖἵἰπθ ΒοΤεΤΛΟΣ, νο ση ]]ροιςσαβᾶο ἨὨίπω 

καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιησοµεν. 16 Οἱ.δὲ λαβόντες τὰ 
μπὰ ὅοα ΄4νεοθ ΄ἔγοπι 8ρᾳτο 1ν/]]] Ἴπακο, Απᾶ ἰπογ Πανίπρ {απκειμ ἴπο 

ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ Ἀδιεφημίσθη" ὁ λόγος 
ΙΟΏΘΥ ἀιᾶ 85 ἴπογ ποτε (ααρβηζ. Απά 35 55ρτοαᾶ ᾽αρτοαά ' Ζτεροτῦ 

οὗτος παρὰ Ἅ᾿Ιουδαίοις µέχρι τῆὸ σήμερον]. 
α1Π15 ΑΠΙΟἨΠΡ [πε] Ἅοθπβ πητί] Ίἴλπο Ῥτοροπῦ, 

16 Οἱ.δὲ ἔνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 
Ῥιμὺ Τηθ ὀἶστοαη ἀῑἱξοίριοβ Ὕνοπῦ 1Π{ο άαμ]οο, 

Δ 3 ς« 1 / μα] ” (νο -” κ οσο, 

εἰς τὸ Όρος οὗ , ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ]ησοῦς. 117 καὶ ἰδόντες 
το ἴλο πιοµπκίη συΏΙίμουγ "αρροϊηίεᾶ ὀνποτα ὧ9 6518. Απάᾶ ἍοεοθὶἩς 

αὐτὸν προσεκύνησαν Καὐτῷ'' οἱ δὲ ἐδίστασαν. 18 καὶ προσ- 
Ὠΐτα τπαεγσ πυοτςδμιρρεᾶ Ὠΐπι: ΌῬαῦ βοῦΏις «ἁἀοαριςᾶ, Απᾶ Ἠατίης 

ελθὼν ὁ ]ησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς, λέγων, Ἐδόθη  µοι 
οοωοίο[ζπαοπι] «οεδας βΡροκθ ἴο {Ἠοπα, 5796, “Ἠας΄ Ῥεεη Ίψινοπ 5ἴο7πιθ 

πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῳ καὶ ἐπὶ .γῆς. 19 πορευθέντες Ποῦν" 
1α]11 "ααἰποτΙῦψ ἵπ Ὥθατεη απᾶ οη εβτῦῃ, αοΐπε Τπθγείοτο 

μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, "βαπτίζοντες! αὐτοὺς εἰς τὸ 
ἀϊδοίιρ]θ 811 9πθ πβΤΙΟΠΑΒ, Ῥαρσίησ ΤηΏσπι νο ἴποα 

ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 
π8ΊΊΙθ οΟ1:πθ Ἐπίηπετ απᾶ οἱ πο Φοητ απᾶ ο πο Ἠο]γ Θρ]τ]ῖ : 

20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα σα ἐνετειλάμην 
νεασΒίπΡ ἴηεπ ᾖ{ἰοοὔῦδεττο αἲ] ἰπΙηπρβ ν'Παίδορτετ 1 οοπιπηβιᾷεᾶ 

ὑμῖν καὶ ἰδού, ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς 

57 

{λαῦ ἴπογ ρο Ιπίο ϐς- 
11168, αηά ἴποεχο εΏα]] 
Τηεγ Βοὺ 199, 

11 Νου π ση ἴπα 
Φ/6Υθ6 Ροἱηρ, Ὀε]ο]ά, 
ΕΟΠΙΘ οἳ ἴπο τν/αϊοῖι 
08Π1θΘ Ιπίο Ίἴπμο ος, 
πιά βἩονγεᾶ απίο ἴπθ 
οπῖοξ Ῥτὶοςῦς αἱ Τ]θ 
πίπρς ὑπαῦ Υγοτο ἆοπθ. 
12 Απάᾶ π'Ἠςη ἴηαγ Ἱνεγθ 
βΏδοπορ]οά ὑυνΙ 11θ 
ο1άεΙ8, αηΏᾶ Ὠαᾶ ἰακετ 
οοιαπβθ], {ἴλογ ῥΡρατνθ 
Ίαχρβθ ΠΙΟΠΕΥ Ἀπίο 11θ 
βΦ]4ΐ6Υ5, 15 δαγίπβ, 
δαΥ Υο9, Ηὶς ἀἱμοϊμίαεξ 
οαιηἹςθ Ὁγ πηἱρΏῖ, αιπά 
5ίο]ε Ὠίϊτπι αιωα πνηῖ]θ 
τνο β]ορῦ, 14 Απά 1 
ΜΩῖς5 οὐυπιο ΙοῦΠεροτσεΓ- 
ὨΟΥ)5 6415, τό /111 ρεί- 
5ιαᾶθ ἨΙπω, βηά 8ος Θ 
Το. 19 9ο ἴΠεγ ἰοοῖς 
ΤΏο ΠΙΟΗΕΥ, θιιᾷ ἀῑᾷ 88 
{πετ πνετο ἰααρφΒῦ : αηΏᾶ 
ΤΠ] εαγίηπρ ἱ5 «0ἨΠ]- 
ΊΟΠ]ΙΥ τεροτθεᾶ ΑΠΙΟΩΡ 
ἴλο ὀθδνβ αηδ] {πί8 
ασ. 

16 Τπειπ {πο εἶετεῃπ 
ἄἱδοῖρ]ες σ/οηῦ ΕΥ 
Πίο («ἄλ]]]οο, Ιπῖτο 
Ὠη]ουπ{αϊτ πνΏογο 658 
Ὠαπᾶ αρροϊπί{θᾶ 1ποτῃ., 
17 Απά ννηθη {πεσ βαν 
Ἠΐπα, ἔπεγ π/ογ5Ώ]ρρμαᾶ 
Ὠϊπα : Ῥαΐξ 5οιπο ἀοιιρί- 
εᾱ. 18 Απιὶ ζςδαςῬ οα1θ 
αμᾷ 6ραΚκθ απίο ἴπαπι, 
Ξ4ΥΙΠΡ, ΑΙ] ροπτοτ 18 
Εἶτεἤ {ο Ώ1θ 1η Ἠθι- 
πεπαπᾶ ἱπδυτίῃ, 196ο 
γε πεγοείοτο, απᾶ {θας 
81] ηβίΙοΏΕ, Ὀαριυσίπρ 
νΠετι {Π Τ1θ Ώᾶβπιο ΟΕ 
πο Εαΐμηεσ, αηά οἱ ΤηΏθ 
ΒοἩὮ, απᾶ οξ ἴηπε Ηο]γ 
ἀποεοὂ:ι 20 ἱεασΏῖπ 
νπεπι ο. οΏξεθττε α] 
{πίηρς νυΠβίδοοτοτ 1 
Ώατνθ οοπιπιβπ/εᾶ τοι: 

το. Απά ᾖἸἹο, 1 νι τοι ατα 811 [ὴ ες) ἀπ ταπή] ἴπθ απᾶ, 1ο, 1 απι πα τοι 
, σα ο) Αν ΙΙ Ῥ ΒΊσνΑΥ, ευεπι αλμῖο ἴπθ 

συντελείας τοῦ αἰῶνος. ο Αμην. επᾶ οἱ {πο υοτ]ά, 
οοπαρ]αῦῖοι οἱ ἴπθ 8βΡθ, ΑΠΙΘΙ, ΑΤΩΟΗ, 

ἆ καὶ ἐκεῖ Τ. ε ἀνήγγειλαν αηποιηοθᾶ τ. {ὑπὸ Μ1Γ. 6 --- αὐτὸν (γεαᾶ [πϊπλ]) τΓττ]. 
Ἀ ἐφημίσθη ἵ8 βρο]κεη οἱ ο. Ι -- ἡμέρας 48Υ ΤΑ. 
ω- ον σι. 3 βαπτίσαντες ὨΏδνἶπρ Ὀαρίϊσεᾶ 1:. 
Μαθθαιον Δοοοταἰπρ ἴο λαίιΠευν τιΑ. 

κ--- αὐτῷ ΙΤΤΙΑ. 
ο---᾽Αμήν Ο111τΑ. 

1 4- τῆς ἴπε ΙΤιΑ. 
Ρ -- κατὸ 



ΤΟ 
ΤΗΕ “ΑΟΟΟΒΡΙΝα 5το 

ΤΗΕ ἠὈῬεσϊιππῖηπρ οξ 
{πο ρο5ροὶ οἳ ὑεεας 
ΟΠπ156, {Ώε Φοη οἳ αοᾶ; 
Φ αξ Ἱὸν 15 στίευ ἵη 
πο Ῥτορ[πείς, Βεπο]ᾶ, 
Ι ςεοπὀ ΏπΙσ ΤΙΘΕΞΞΕΏΦΕΣΓ 
Ροΐογς 6ΏΥ ἔασθ, πΠΙο 
εΠα]] Ῥτορατο ἴµγ παν 
Ὀείέοδθ (πε. ὃ Τηο 
τοἰοῬ οξ οηο οτγἰπρ 1π 
Πο πϊ]άστπεςς, Έτε- 
316 γε ἴ]ο παγ οἱ ἴῃο 

Έοτα, Ἰηρ]έο Ἠ156 ΡαἴΠ8 
βἰσαϊρηῦ. 

4 «οἩμπ ἀῑᾷᾶ Ῥαρίϊσθ 
{π Ὄμο πηΙ]άετηςςς, αΏᾶά 
ΡΙΘΩΟὮ {πε Ὀαρίΐρπα οΕ 
τορεηίαηςθ {ος 116 Υθ- 
ΤΩΙΡ6ΙΟἨ ΟΕ 8ἱΠ5. ὃ Απά 
ἴπεγο τνοηπύ οιῦ ππῖο 
Ἠϊτα αἰ] ἴηο ]απᾶ οἳ 
{αάρα, απᾶ Όπεν οἳἑ 
6ΓΙΘΑΙΕΊ1, απᾶ 3Τ6ΘΙ6 
β]] ῬαρΏῖσεᾶ οἳ Ἠΐπι ἵπ 
{πθ τἶτειγ οἳ ὁοτᾶδη, 
οοπ{εβδίηςρ {ἰπεαῖν εἶης, 
6 Απᾶ ζομπ πας ο]οῦμ- 
ο πΙῖΏ οβπηε]’5 Ὠαὶϊτ, 
Απᾶ πΙῖηΏ α σ]τᾶ]ε οὗ 
Εἷΐπ αροαῦ Ὠΐς 1οἵπβ; 
βπιὶ ηε ἀῑά ο. ῦ ]οοαςίς 
ΏΏς πν]]ά Ἠοπεγ; 7 απᾶ 
ῬδασηΏοαᾶ,δαγσίΏρ,ΤΠεΓΘ 
οοιπείπ οπ6 πηϊσΏζίος 
Παπ Ἰ αξίἴεγ τε, ἴηθ 
Ἰαΐολπεί οἳ ύΏοςε 5Ώοθ5 
1 Απι ποῦ Ἠοτίμγ το 
ΕἴοΟΡ ἄονπ απά τππ- 
1990596. 81 Ιπᾶεεά Ὠατθ 
Ὀαριπεᾶ τοι ὭγΨψΠίΠ 
ππαίεγ: Ὀας Ἡε εηΏα]] 
Ὀπρίάίπε τοι πὶίπ 1πθ 
Ἠοίγσ ἀποςῦ. 

9 Απᾶ 16 «Ἀβππθ {ο ΡΑ58 
ἵπ ἴμορε ἀαγς, τηαῖ ὦε- 
Β1Π5 ϱ8Π196 Έτοπι Νασα- 
χοίη οἳἑ ἄαἱῑῑεεθ, απᾶ 
να Ῥαρθϊσζοᾶ οἳ ζοητ 
ἵηπ οτάμῃπ. 10 Απά 
βἰταϊρΏῖνιαν οοπιῖπρ 
πρ ουζ οἳ ἴπο ναῦετ, 
Ἡθ σαν; ἴπο ἨΠεατεπς 
ορεπεᾶ, αιιά ἴπο Βρίϊτϊδ 
Ίϊκο α ἄοτε ἀεξοεεπάῖπςσ 
αροπ Ηίτα :11 απάᾶ {πετο 
ϱ8Ί198 8 γτοῖσθ ΤΟΠ 

8 Ἐναγγέλιον κατὰ Μάρκον ΑΙΤΙΑΥΓ; κατὰ Μάρκον Τ. 
6 καθὼς αοσοτά(ἶης 45 τττ. 

ε--- ἐγὼ (γεαᾶᾷ ἄποσ. 1 5επᾶ) 1τ:Α. 
ΤΤτΑ. Ἁ ο καὶ [ττ]Α. 
Ι ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐν τῷ Ιορδάνη ποταµώ ΤτιΑ. 

αιτττΑα ή”. 

[ 

ΜΑΡΚΟΝ ΑΙΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ.Ι 
ΞΜΑΒΚ 1ΗΟΙΙΥ ”41ΑΡ ΣΤΙΡΙΝας. 

ΚΑΤΑ 

” -” ’ - - -” . - ΑΡΧΗ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, δυὶοῦ τοῦ θεοῦ-Ἡ 
ΒΕΑΙΠΝΝΙΝΑ οξ {πο ρ]αᾶ ἐἰάϊπρε οἳ ζεςαᾷ οτ]ςε, ΦΟὮ οἑ ἀοᾶ; 

ο. Π] ; 3 ἆ . 4 1 2:ὡς' γέγραπται ἔἓν τοῖς προφήταις,! Ιδού, "ἐγὼῖ ἀποστέλλω 
95 1δ Ώας Όεεη ντ] ζει ἵπ {μα Ῥτορ]είς, Ῥεπο]ᾶ, Ἡ 5εεπά 

4 ” ’ Ν ’ ε , - τὸν. ἀγγελόν.μου πρὸ προσώπου.σου, ὃς κατασκευάσει τὴν 
ΤΗΥ .ΠΙΕΡΞΕἨΏσΕΥ Ῥεέοτε ΤΗΥ 2α5ς9, ὪἩο βΏφθὶ] Ῥτεορατε 

ὁδόν-σου Ἱἔμπροσθέν σου.! Ὁ Φωνὴ βοῶντος ἐν τῷ ἐρήμῳ, , 
ΜΗΥ παν Ῥεέοτοε ἴπεε. [Τπε] νοῖοε οἳ οπθ οτγῖηςρ ἵη ἴ]ο ος 

ε , η ε , , - 4 , Ἐτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 
 Ῥτερατθ {πε παν οἳ [ίπε] 1ιοτᾶ, φἰταὶρῃηῦ  πια]εθ ΑραΐΏς 
αὐτοῦ. 

118. ᾽ 
» , » ” ’ ” 3 4 Ἐγενετο Ἰωάννης ἔ βαπτίζων ἐν τῷ ἐρήμῳ, ὈκαὶἩ κηρύσ- 

Ἓσαπια 11οΏη Ῥαρθϊσίης η 1Πθ νε]άρτηθες, απά ργου]αίπι- 
΄ / - η σων βάπτισμα µετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. ὅ καὶ 

Ίπς [πα] ΤῬαρίίδηι οἳ τορεηπίβηςς ΤΟΥΣ τεπ1ϊβςίοη ΟΕ 4ἱΠ5, Απᾶ 

ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ιουδαία χώρα, καὶ οἱ ἵἹερο- 
ππεπῦ οαῦ νο Εῖπα αἳ] με Αοξ ο αάρρα 1οοαπΏ/τγ, απᾶ {πεγ οξ ἆε- 

σολυμῖται,! ἕκαὶ ἐβαπτίζοντο πάντες! 1ὲν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμφ 
ΣΙΡΑΙΘΠΑ, Απᾶ ἍἨπετο “Ραρίεισεᾶ 181] 1η με "ο οτᾷαπ ατῖτεχ 
ε » ” / . . 

υπ᾿ αὐτοῦ,! ἐξομολογούμενοι τὰς.ἁμαρτίας αὐτῶν. ϐ πιῆν δὲῖ 
τν Ἠϊπα, οοπ{εςδεῖπς ΜΠεὶτ 5ἶης. Απά Ἴπαβ 
» ΄ [ή ’ . Δ ” ’ 

"]ωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας κἀμήλον, καὶ ζώνην δερµατίνην 
11οἨηΠ οἰοίλμεᾶ ἵπ Ὠαίτ ΟΕ 4 οβΏ]ε6], αβπᾶ α σἰτᾶ]ο ΟΕ ἸεβίΏετ 

περὶ τὴν .ὀσφὺν.αὐτοῦ, καὶ 9ἐσθίωνὶ ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 
αροαῦ Ἠϊ5 1οἵης, απ οαίϊῖησ Ἰοομςί απᾶ "Ἠομεγ ἍἈἀπηϊ]ᾶ, 

7 Καὶ ἐκήρυσσεν, λέγων, Έρχεται ὁ ἰσχυρότερός µου ὀπίσω 
Απάᾶ πε Ργοο]αϊηιεᾶ, ΦΗγΙΠΡ, ἈἩδο οοπιες ΝΠο[Ι5] παρΏέίετ {ἴπαητΙ αξίετ 

µου, οὗ οὐκ.είμὶ ἱκανὺς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα 
.πηθ, Οἱ π/Ποηι Τ 4Ώ1 ποῦ λἡ ἨβνίΙπρ 5{οορεά ἄοπππ {ο Ίοο5ε πο Ὥἴποπα 

” ε ὃ ” ΄ -” ια) ) Ῥ 3 ἠ . ΄ « - μμ. 

τῶν.ὑποδημάτων. αὐτοῦ. 8 ἐγω Ρμὲν! ἐβάπτισα ὑμᾶς έν! ὅδατι, 
οἑ 15 5απᾷα]ς. 1 ἸΙπᾷεθᾶ Ὀαριπεάᾶ του πὶ παίες, 

αὐτὸς. δὲ βαπτίσει ὑμᾶς τἐνὶ  πνεύματι ἁγίῳ.. 
Ῥας1Ἡο τσ] Ῥαρίσθ τοα πγνψὶα Ππε] 3“δρισίς 1Ἠο1γ. 

9 "Καὶ"! ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις  ἦλθεν Ἰηδεῦς 
Απᾶ Τζ οβΠΙΘΊΟΤΓΡΒΘΒ ΙΠ ᾖ1ἴποθο ἀατα [Πα] -οαπιο ᾖ16βά8 

ἀπὸ' ἵΝαζαρὲτι σῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη Τὑπὸ ᾿Ἰ]ωάν- 
Στο Ναζατεία οἱ ἄα1ϊ]εε, απᾶ τΒ8 Ὀαρίισεά ον ζοῦἩτ 

νου εἰς τὸν Ἰορδάνην.! 10 καὶ Ἱεὐθεως" ἀναβαίνων Σἀπὸϊ τοῦ 
1η ΊΤηΠο φοτάβη. Απᾶ Ιτιπιεάίἰαῦει ροῖπρ αρ ἍΊτοπι ἴπθ 

ὕδατος, εἶδεν σχιζοµένους τοὺς οὐραναύς, καὶ τὸ πγεῦµα 
π/βῖατ, Ὦρ δα Ῥατίϊηρ β5Ξππάες πο Ώθατεπς, ΒηΠᾶ 1πθ Βρϊτις 

}ὠσεὶ! περιστερὰν καταβαῖνον Σἐπ᾽' αὐτόν" 11 καὶ φωνὴ "ἐγένε- 
88 8 ἆοτο «ἀθδοεπάϊπσ 3αροη Ἠϊπι, Απᾶ α τοῖς 6ΒΙΩΘ 

5 --- νἱοῦ τοῦ θεοῦ Τ: ἵ-- τοῦ ΙΤτΑ. 
4 τῷ (-- τώ [ττ]αυγ) 'Ἡσαΐα τῷ προφήτη Ι5αϊ8) {πε ρταρπεῦ 

{--- ἔμπροσθέν σου αΙΤΤΤΑΥΙ. κε ἃ 
κ πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ΟΙ.ΤΤτΑ. Ι Ἱεροσολυμεῖται Τ. 

Ὦ -- ὃ ΤΤΓΑ. 9 ἔσθων τττΑ. π καὶ ἦν ΙΤΤΤΑ. 
ν --- μὲν [1.]τττΑ.  --- ἐν (γεαὰ ὕδατι νΙεὮ νναἴεγ) τΓττ]Αα. τ--- ἐν (γεαᾶ πνευµατι ΥΙΕἩ [1πε] 
Βρϊτιϐ) Ττ/τ]Α., 5 [καὶ] τ.. ἓ Ναζαρὲθ ΕΤτΥΓ. Ψ εἰς τὸν Ἱορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου ΤΙ.ΤΊτΑ. 
5 εὐθὺς Τττα. «εκ οί Οἱ ΥΤΊΤΑ. Υ ὡς αΙΓΤΊΤΑΥΓ. Σεις ΟΣΙΣΕΓΑ, .. -- ἐγένετο 
(γεὰἁ ΓοἈταε]) Τ. 

η 



1. ΜΑ Ἐ Κ-.. 

3 ” α) - 4 πε ε, « 3 , 1) |] τι 

τοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἰ ο-υιος-µου ο ἀγαπητος εν ὁ 
οτῖ οξ.ἴ1θ Ἠεβτοθῦ», Ίποι ατ ἩΙΥ Ῥοᾳ Ἅᾖἴ]πθ Ῥε]οτεᾶ, η νοπα 

εὐδόκησα. 
1 Ἠατο Ξοαπᾶ ἀε]ΠΙρ]ῦ. . ς 

3 ρω / 

19 Καὶ «εὐθὺςὶ τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς την ἔρη- 
Απᾶ Ιπιπιεᾶ]αῦε]γίπο Βδρὶτιῦ Ἅμῖτι ᾖ1άτϊνερ οαῦ ἸΠπῖο πε π]λάετ- 

ον. 19 καὶ ἦν 
ΓΕ αοτίγ, πιθςς. Απᾶ Ὦθ τγαβ΄ ἴπετο Ἰπ ἴπθ π]άογηθεςς άασβ 

υ ” ” Δ ο ά / . Ν 

πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων’ καὶ 
πεπιρίεά [ολ Βαΐαπ, απᾶ πας ΠΙΑ ἴο ἍᾖὈθμδθίδ; απᾶ 

ε ”/ ’ 3 - 

οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῳ. 
{πο απρε]5 παϊη]ςίοτεᾶ ᾖἵο Ἠίπα, ͵ 

ῃ Δ ” ” ὃν ας Ὁ ” 

14 ΙΜετὰ  δὲῖ τὸ.παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Τησοῦς 
Απᾶ αξίες να 24ε]ϊγετεά "αρ 11ο οβΊηθ ᾳ;εεαθ 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας" 
1πῖο α]1ΐ]ες, Ῥτοσ]αίταίπς ἴμο Ε]αά τάΐπρ οξίπο Κἰπρᾶοπα 

-” Ἡ ” « ο Σ. πῶς 

τοῦ θεοῦ, 16 Ἀκαὶ λέγων,' Ὅτι πεπλήρωται ῥὁ καιρός, καὶ Ίγ- 
οἳ α.οᾶ, ΑηΏᾶ ΕΑΤΙΗΡ, «ῆας “ρεοη 5{α]8]]οά Ίτμο 3πίπαα, Απᾶ Ἠ88 

΄ - -” - Γ ’ ” 

γικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ: μετανοεῖτε, καὶ πιστεύετε ἐν τῷ, 
ἀγανπ πθατ{ηο ἸΚἰπβάοπι ο ἀοά; τερεηξ, Ἰπ Τπθ 

εὐαγγελίῳ. 16 ΙΠεριπατῶν.δὲῖ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Ταλι- 
ρ]αά 1άΐπρς. Απά πα]κίηρ τσ τποθ 5ε8, - οἱ ἄα- 

λαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν Γαὐτοῦ" 'βάλ- 
11]1εε Ἠθ 5η ἍΛΦίπιοηπ απᾶ Απάτεη ᾖἴπο Ὀτοῦμου οἳ Ἠῖτα οαςί- 

λονταο! πἀμφίβληστρον" ἐν τῇ θαλάσσῃ' ἦσαν.γὰρ Ἀἀλιεῖς"' 
ης - 3 8 Ίπγσε πεῦ 1π 19 ΒΕΑ } Σοσ ἴπεγ πετο ΄ Β5ΠεΤΒ. 

17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω µου, καὶ ποιῆσω 
Απάᾶ Αρπὶά 3ΐο ΄Ἵπεια 1]6ρς, Όοπις αξίας. 1πθ, απά 1 ν]]] ταα]κθ 

ὑμᾶς γενέσθαι Ἀἁλιεῖς! ἀνθρώπων. 18 Καὶ "εὐθέωςὶ ἀφέντες 
ποια  Ἅο Ώθροπθ ἨΠ5δΠεΙ5 οξ ας. Απά Ιπιπιεᾶία{οε]γ Πανίηρ 1εΕῦ 

τὰ.δίκτυα.Ραὐτῶνι ἠκολούθησαν αὐτφ. 19 Καὶ προβὰς 
ΜΠεὶτ ποῖ5 πεγ {ο1]1οπγοαᾶ Ὠΐπι, Απά Ἠαρνίπρ 6οπΠε ος 

Ἰἐκεῖθεμ" ὀλίγον εἶδεν ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ 

απά ὭὮῬε]ενο, 

Τπεποε Α Πττιε ΏὭθδαπ 1ατ1θς ἴπο Γ5οτ] οἱ Ζερεᾷεε, απᾶ 
7 , λ ϱ Ν μ - μ 2 ὴ ὦ να ον 
Ιωάννην τὸν.ἀδελφὸν.αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ 

7οππ Ὠϊ5 Ῥτοίλες, απᾶ  ᾖἴπεςο [νετε]ῖτπ Ἅ{ἴπο 5ΏΙρ 
“9. ) , ν εσαη | 3 ’ ] ΑΡΗΣ 

καταρτίξοντας τὰ δίκτυα. 90 καὶ Τεὐθέως! ἐκάλεσεν αὐτούς 
πιρηάῖπς Πε Ὥἡτηείς. Απιά ΙπαιπαδόΙατε]σ ο οα]]εᾶ ἴποθτα; 

καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα.αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ 
Απᾶ ἨὨατίηως εξ ἐηοῖτ Τ41Π6Υ ΖεὈθᾶςεςθ 1π ᾖἴπο δΠῖρ οι 

τῶν μισθωτῶν, ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 
ἴπο Ἠϊτεςα εογγαΏ!Β, ἴΠεγ νεηῦ ΑπΤαΥ α1ἴετ Ἠάπα, 

9] Καὶ εἰσπορεύονται εἰς "Καπερναούμ'ἳ καὶ Ιεὐθέωςὶ τοῖς 
Απά ΥΠεΥ 6ο Πίο ΟαβρετΙρΙτη απᾶ Ιπιπιθάἱατε]γ οη ἴΏθ 

σάββασιν Τεἰσελθων" είς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν.! 23 καὶ 
βαυραἴις Ἠατίηρ οηπῖετεᾶ Ιπίο ἴπθ Ααγηαδοριθ πο {ααρΏῦ. Απά 

Ε) ’ 5 Δ . ς .- 3 ” τ ’ ια) η 

ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ.διδαχῇ-αὐτοῦ' ἦν.γὰρ διδάσκων αὐτοὺς 
ου πετε Α50οπ]δηεά αὖ Ὠ15 Μεασηϊτρ: 40Υ Ὡς πα Ἰεαοπῖισ  ἴπεπι 

ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖςΣ. 25 ΚαὶΣ ἦν 
15 ἈααίΠοτϊίτν ἸΠατίης, αλιᾶ ποῦ α5 ἴπο 50Γ1068, Απᾶ ποτε 88 

.- { / 

ἀξκεῖι ἐν τῇ ἐρήμῳ “ἡμέρας τεσσαράκοντα»'' 

65 
Ἡεβγεη, δαγύιρ, Τποα 
ΑΤ5 ΤΙιΥ ὑε]οτεά Βοα, 
1η πΏοτι 1 ατα υοιὶ 
Ῥρ]οββοεά. 

12 Απάᾶ ἀἐπιπαεᾶ]α{ε]σ 
ἴπο αρἰτῖζ ἀτινεί]α Ὠῖπι 
1πίο ᾖἵἴηΏο υἰ]άθττςβς, 
19 Απάᾶ Ὠο τας ἴπετο 1π 
ἴπο π]Ι]άετπερς {οτίγ 
ἆατε, ἰεπιριθά οἳ βα- 
απ; ΑΠᾷ ν/α8 σΙΤΏ 116. 
ππὶ]ᾶ Ῥεαξδί5; απά πα 
Απηρε]βδτωϊπ]βίετεά ππ{ο 
Ὠ]τα, 

14. Νου αξτεοτ παν 
ΖοΏπ πββριαῦ 1π ρτῖ5οἩ, 
εξαξ «βΏ]θ Ιπίο Ο.]]- 
Ἴθο, ῬτθβοΏΙΏΡ ἔ]ιε ϱοξ- 
ρο] οἱ ἰπο Κἰπρᾶοπι ος 
ἀοᾶ, 15 απᾶά δαγίΏΕ, 
Ἐπο ᾖϊπιο 15 Σ418]1εἆ, 
Απᾶ ἴπο Κἰπρᾶοτα ος 
α.οᾶ ἶς ϱὐ ηαπά : τερεὈῦ 
πθ, αμᾶ ὮθἱΙετοθ ἴ]ποθ 
Ρο5Ρρο]. 16 Νου 5 Ἡθ 
πνα]κοά Ὦγ {πε 5εα ΟΕ 
(6ᾳα11εε, Ώς βατ ΒΡΙΤΙΟΠ 
Απᾶ Απάτοαν Ὠίβ Ῥτο- 
{ποτ ομ5Μῖπρ ϱ πεῦ 1πύο 
νῃο εεα: ἔοτ ΤΠεγ ΠΤΕΓΘ 
Πφηποτς. 17 Απάᾶ 1εξαβ 
βαἱά ππῖο Ίπεπα, 6οπιθ 
γε αξίοτ πιο, απά [ σΙ]] 
τωβκε τοι ἵο Ῥθεοοπαθ 
ΕΠΕΣΕ ΟΕ ΤΙΕΠ. 18 Απᾶ 
εἰταϊσΠίνγαγ ἴΏεγ Σος- 
5οο]ς {παίσ πθίς5, απᾶ 
4ο]]οπγεά Ἠϊπα. 19 Απᾶ 
π/Ώεη Ὦορ Ὠαπά Ρροηθ 8 
Πτ0]ο {ατίπετ 1Ώσαπος, 
Ἡο εαν ζαταθς το 5ο 
οἳ Ζερεᾶεε, απᾶ «ομπ 
Ἠϊ5 Ῥτοίπος, πΠο 8159 
πγοτο 1Ώ πο 5Π1ρ πιεπᾶ- 
1ΠΡ ἴΠεῖτ πείς. 20 Απά 
5ἰταϊρΏίτ/αγ Ὦε οπ]]εᾶ 
ΊΏΠοη}: απά Τἵπεγ 1εΕῦ 
τΠοῖτ 1αἴπογ Ζερεᾶεθ 
Ἰηπ Ίπο 5Πἱρ π]Ιη "ἴμθ 
Ἠϊτοᾶ κεγναπίς, ΑηΏᾶ 
πυεηῦ θΕΐετ Ἠϊτα, 

21 Απᾶ ἴπεγ ποπῦ 
Ἰπίο ΟαρετΏηβατ.; απᾶ 
εἰταϊΙρΏύνγαγ οη ἴπθ 
5αυραῦΏ ἆαγ πε επ{ετοᾶ 
Ἰπίο Τπο ΑΥΠΑΡΟΡΊΕ, 
απᾶ ἰβαρῃἉῦ. 22) Απά 
ΊΠεΥ Ὕνεγε αεοπὶςηεά 
Ἀἳ Ὠϊ5 ἀοοῦτίτε : ΣΟΥ Ἠθ 
τααρΏῦ Ίπεπα 85 09Π8 
ἴπαῦ Ὠθᾶ ααἰποτίγσ, 
βΏᾶ ποῦ α5 πε 5ογ10ῬΒ. 
25 Απᾶ ἴπετο ννθςῬ 1η 

ᾱ-.-. ἐκει αΙ,/ΤΊτΑΤΥ. 
Ε --- τῆς βασιλείας [τ,]τττα. 

5 σοὶ ἴ]εςῬ 1ΤΊτΑ. ο εὐθέως 1ΥΓ. 
Ἑμέρας τεσσε. Α. { καὶ μετὰ ΙΤνΑ. 
Σ καὶ παράγων 8πᾶ Ρ8β5ίΏΡ ΟΠ ΙΤΤΤΑ. 
Φ.βάλλοντας οββδῦῖῃπρ αγοἀπιά αΤΤΊτΑΥ. 
ο εὐθὺς Τ. Ρ --- αὐτῶν (τεαᾷ ἴπε ηείΒ) Ἱττι Αα]. 4 --- ἐκεῖθεν [1,]πττΑ. 
. Καφαρναούμ ΙΤΤΙΑΝ. ᾖἵεὐθὺς τ. ᾖἵ -- εἰσελθὼν π[ττ]α. 
πα; --τὴν Ε. κ -- [αὐτῶν] (γειτᾶ ἴπείχ 8οχἱΏ98) 1, 

ε τεσσερᾶκοντα ἡμέρας ΤΊτ; 
Ἆ--- καὶ λέγων Τ; --- καὶ Α. 

κ τοῦ Σίμωνος ΟΕ ΒΙΠΙΟΠ 1,; Σίμωνος ΤΊτΑΥΓ. 
πι. ἀμϕίβληστρον (/εαᾶ [α ηεί]) τττα. 

ιἆμ- 
η ἀλεεῖς ΤΑ. 

τ εὐθὺς 1 Ττα. 

5 ἐδίδασκεν εἰς την συναγωγήν 
} Γ εὐθὺς Ιππιεαἱα{ΕΙΥ ΤΑ. 



90 
4Ποῖστ ΑΥΏβΡΟΡΌΟΘ ΕΠΙΑΆ 
γη ζΏ 8Ώ ΠπΠο]ΘΒΏ αρἰτῖθ; 
Αηπά Ἡθ οχγὶθά ουῦ, 
24 ααγῖηπρ, ευ τς 
8Ἴοπ6; πυΏβῦ ανα ντο 
{ο ἆο ια {ᾳπ9θ, ἴποα 
ᾖθει οἳ ἸἨΝασατεῦἩπ2 
Ατὸ ἴηοι οΟΠ1θΘ Το ἆἀε- 
μίτογ α5 2 1 Κποπσ{ηοῬ 
π/Ἡο ἐποιατῦ, ἴηθ Ἠο]ψ 
Όπο οἳ ἀοἀ. 25 Απάᾶ 
Ζε5αβ τεὈακοᾶ Ἠΐπῃ, 
ΒαγίηΏΡ,Ηο]ᾶ «Πγ Ρρεασαε, 
ΑΠᾶ οοπιε ού οἱ Π1Π.. 
26 Απᾶ πΏεη {Πο απ- 
οἶθαπ αρ]τ]ύ Ἠβά Ίογη 
Ὠϊπα, Απᾶ οτἰθᾶ νι 
8 ]ομᾶ νοίοθ, Ὦθ οϱ8Ώηθ 
ουῦ οἳ Ἠϊπι. 27 Απᾶ 
1Ἡθγ πετ αἩ] απιαπεᾶ, 
1πβοτηπςὮ {Όπαδῦ ἴπεγ 
ααεβύῖοπεά ΑΠΙΟΠΡ 
{Πθπαβθ]τθβ, ΑΒΑΤΙΩΡ, 
Ὅπιαῦ {πῖπςσ ἵς {5 2 
σπα πουν «Ποοῖτίηπο {8 
1ΠἱΑ2 {ον πι αι- 
{Ποσῖέψ οοπιπηβπᾶείΏ 
Ἡθ επεη Τπο Ἱπρ]θαῃ. 
βρὶτϊζς, Απᾶ ἴπεγ ἆἄο 
οῦεγ Ἠΐπα,. 28 Απά ἵπι- 
πηθᾶἰβ{εῖσ ὮἩἨϊ5β 24Ώ1Θ 
ερτοβᾶ αὈτοβᾶ (Πτοιρ]- 
οαύ αἲ] {πο τεβἰοη 
χοιπᾶ αροιῦ 6Α111εΘ. 

29 Απᾶ ᾖ{ΕοτηνγόἩ, 
ὉΦἩθη Πε Ί/ΘΓΘ 6ΟΊ1Θ 
οτί οἳξ ἴηπο ΒΣΠΑβΡοΡυθ, 
ΊΏεσ επίογεᾶ Ιπίο ἴηθ 
Ὥοιβδο οξ ΦΡΙΠΙΟΠ βπᾶ 
Απάταενν, πΙ(Ὦ ”απθ68 
απᾶ ζομΠ. 650 Βαΐ δἷ- 
ΙΩΟΥ)9 Τ146)8 ΠἨιοίῃμος 
1αΥ 5ἰο]ςοξ Αα 46ἱ96Σ, διά 
ΒΏΟΠ {ποτ {9]] Ἠϊπα οἳ 
Ἡοχ. 91 ἃ ὮἩο οϱ8ηΏΙΘ 
Απάᾶ ἴοοκ Ἡογ ὮὉγ {πο 
Ἰβπᾶ, απᾶ ἸἨΕίιεᾶ Ἡες 
πρ; απᾶ ΙηπιθάἸαύθΙτ 
ἔποθ ἔετεχ 1εΕί Ὦεσ, απά 
βΏο πα]π]θ[οτθά απίο 
{Ώαπι. 32 Απᾶ ϱὐ 9τοῦ, 
ν/πθη {πο απ ἀῑᾶ εοῦ, 
{πο ὈῬτοιρπύ υπίο 
Ὠἶΐτα 1] πα ποετο ἀῑξς- 
θβ5δεᾶ, απᾶ ἴποεπι Όπαί 
ππθτθ Ῥοβ5οςεεά υη 
ἀθνῖ]ᾳ. 985 Απᾶ α]] ελα 
οἶίσ πβςβ ραϊπετεᾶ {ο- 
είπες αξ ἴλπο ἆἄοογ. 
94 Απᾶ ο Ἡθα]εᾶ ΠΙΒΠΥ 
{λβῦ Ἱοχο βἰοὶς οἳ ᾱῖ- 
Υθγ5 ἀἱβδθβς5ΘΒ, απᾶ σα5ῦ 
ουῦ ΠΙΣΠΣ ἀενῖ]8; οπᾶ 
ραβετεᾷ ποί {πο ἄρτι]ς 
{ο ΕΡΕΑΚ, Ώθοβιβθ ΤΠοΥ 
που Ἠἶπῃ, 

3ο Απᾶ 1η {19 ΤΙΟΣΠ- 
1ηρ, τὶξίηρ πρ Αα ρτοβῦ 
πγἩΏ]]οθ Ὦθ4οσθ ἀπγ, Ἶθ 
ποπῦ οιῦ, ςηά ἀερασίθά 

ο ταὶςεᾶ πρ ες, 

ΜΑΡΚΟΣ. {ἱ 

ἐν τῇ συναγωγῇ-αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύµατι.ἀκαθάρτῳ, καὶ 
{π {Πεῖχ 5γπαςοριαθ 8 ὨΙ8Π σπιν ΒΏ ππς]εατ 5ρ]τϊς, απά 

ἀνέκραξεν, 94 λέγων, " Εαιὶ τί ἡμῖν καὶ σοί. ᾿Ιησοῦ Ναζαρηνέ; 
Πε οτἰεᾶ ουῦ, 8ΑΥΙΤΩΡβ, ΑΗ! πῃΏαῖ {ο π5 απᾶᾷ {οίπερ, ᾖεδαβ, ὙἈαζατεπο ὃ 
2λθ , τς μι ών ἶδάῖ , των 
Άλθες ἆἄπολεσαι ]μᾶς; 3οἶδά" σε τίς εἷ, ὁ ἅγιος 

βατ ἴηποα οοπ1θ {ο ἀεείχο τα5ὸ 1 Κποῖὶν ἴπεθ πποίποι ατί, ἴῃπθ Ἠο]ν ΓΟπε] 

τοῦ θεοῦ. 32ὅ Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὀλέγων,! Φιμώ- 
οξ αοᾶ. ΆΑπά 3τοριχκθᾶ δηΏίτα 1168.ς, ΒΑΥΙΠΡ, 9 

θητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 26 Καὶ σπαράξαν 
βἰ]οπί, απᾶ οοπης {οτ{Ώ οί οἳ Πϊπῃ. Απά ὁΠανίπρ δτητοπἩ δ1πίο Ἀοοπνυ]δίοπβ 

αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, καὶ “κράξανὶ φωνῇ µεγάλη, 
Ἰμϊτο 1:16 Σεριτις 3Ὑμα ΄“πποίθαπ, βηᾶ Ὠανίηρ οσῖοᾶ ψηλα "γοΐοε 1]οιᾶ, 

ἐξῆλθεν «Αξὶ αὐτοῦ. 97 καὶ ἐθαμβήθησαν επάντες,ὶ ὥστε 
68Π16 {οτίἩῆ οαῦοξ ἍἨΠϊπι. Απά Ἔνετο Δᾳ5ίοπϊςῃθᾶ 191], 6ο ἐπαξ 

Γσυζητεϊῖν! Επρὸς! Βαὐτούς,! λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο; 
{πογ απεβθϊοπθά ἑοσθίΠθς ΑΠΙΟΠΡ ἴμεπικεῖ]τες, ϱαγῖπς, Ὑγηαί 18 1Π15.2 

Ἱτίς ἡ διδαχἡ ἡ καινἠ αὕτη, ὅτι κατ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύ- 
σης Ἀθαομῖπ πει Ἅᾖῄ}ὴΠῖ ἴπαῦ πα καπἰποσῖσ 6νοεη {πο ερἰτῖε8 

µασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ; 
Με ππο]θαπ Ὦςθ οοπιπιαπᾶς, απά ἴπεγ οΏεΥ Πῖπη ἶ 

28 5 Εζήλθεν δὲῖ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ Ιεὐθὺς' 3 εἰς ὅλην τὴν περί- 
Απᾶ τνεηί ου ᾖἴπο {απιθ ο Ἠίπα ἱπαπιθᾶϊατε]σ ἵαπ αἱ] {πθ 3ατουπά 

χωρον τῆς Γαλιλαίας. 
οοιπ{χγ. 6α]11ε8, 

29 Καὶ πεύθεως" 
Απά {πιπιεᾶία{ε]σ οι{ οἳξ {πο 

ει η 3) ορ ; .2 ῃ πι. , 2 ΄ 

εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ανδρέου, μετὰ 'Ιακώβον καὶ Ἰωάν- 
1Πίο ἴπθ Ἠοαςθ Οἱ ΦΙΠΟΏΠ απᾶ Απάτεπ,  ἹΙΗ ᾖαππιθ απᾶ οὁὐοβῃ. 

νου. 90 ἡ.δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα᾽ καὶ 
Απά {πο πιοίΠεγ-ἵη-]ανγ οἱ ποπ πας ]γίηρ 1η Αα 2ΕΤεΓΥ. Απά 

Ρεὐθέως! λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 9] καὶ προσελθὼν 
πιπαρᾶ]α{εΙγ ΤἴΠεγ 8ρεβ]ς {ο Ἠίπι βροαῦ Ἠετ. Απᾶ Ὠθτῖηωρ οοσ]ε {ο (ποσ] 

ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆςχειρὸςἸαὐτῆς"' καὶ ἀφῆκεν 
Πανίτπρ {βΚκεπ Ἡοθσ Ἠαπᾶ. Απά 5165 

αὐτὴν ὁ πυρετὸς Τεὐθέως,ὶ καὶ διηκόνει αὐτοῖς. ὃν Οψίας 
“μετ ᾖ1{Ἡθ 3ατος ἀπωπιθᾶ]β{θ]γσ, βΏᾶ εΏθ παἰπ]ςυγεᾶ {ο {πεπι, 3Ἐτνεπῖησ 

δὲ γενομένης, ὅτε ᾖ3ἔδυὶ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν 
1ᾳπᾶ Ὀθίης οοἱ18, ὙΠΗΘΠ πγεηῦ ἄονπ ἴἨθ ΙΙ, 3ΤΠοΥ Ὀτοιςσῃίέ {ο Ὠΐτα 

πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους' 99 καὶ 
81] Ὅπο 31 πγεχθ απᾶ {ποδθ Ῥο55οβςεᾶ Ὀγ ἄθπιοπς; βαπά 

ες ’ ε/ ) , 4 Ἱ Λ ] ’ . 

η πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἠνὶ πρὸς τὴν θύραν. 94 καὶ 
{πο 3ο Ἰπποῖθ "ραϊπετεᾶ Σορείπες 388 αἲ {πθ Ἅἆἀοος. Απά 

ἐθεράπειυσεν πολλοὺς κακῶς.ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ 
πρ Περ]θά ΏΊΒΏΥ ἴλαί πετο 11] ο τατῖοαςβ ἀἶδεβςσθα, απᾶ 

δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ. ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, 
346Ππιοπ8ϐ  ΤΙΑΗΠΣ τε οββῦ οαἵ, απᾶ ειΏετθά ποῖ 35ο “ΒΡρθα]ς "1Πθ ”ἀθπιοπβΒι 

ὅτι ᾖἴδεισαν αὐτόν. 
Ῥθσατιβο ἴπεσ Ἐπεν Ἠϊπα, 

9ὅ Καὶ πρωῖϊ "ἔννυχονι λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ 
Απά τοςγ θατ]ν Ὑπ]Ππ]ο γοί ηἱρπί Ἡατνίηρ τἶεει πρ Ἡθ πθπῦ ους απά 

ἐκ τῆς συναγωγῆς Οἐξελθόντες ἠλθονὶ 
ΒΥΏβΡΟΡΙ ἨΠατίπσ Ροπο ΣοτίἩ ἔπεγ ο8π18 

.--"Ἔα ΤΤΤΑ. 5 οἴδαμέν ντο χπουν Τ. Ὁ ---- λέγων τ. ε φωνῆσαν ΤΊτΑ. ἆ ἀπ᾿ 
{ποσο 1, ε ἅπαντες ΤΊτΑ. {Γ συνζητεῖν ΙΤΤτΑ. Ε --- πρὸς Τ. Β αὑτούς Ε: ἑαυτοὺς 
1 ΤτΑΥ’. ὶ διδαχη καινή ἃ ὨΘΥ {88οΠῖηρ ΙΤΤΓΑ. Κ καὶ ἐξῆλθεν ΙΤΊτΑ. | Γεὐθὺς] τι. 
.. -- πανταχοῦ ΘΥΘΤΥΥ/Ἠετο Τ[ττ]Α. 

Ρ εὐθὺς ΙΤΤΓΑ. 
ε ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη ΏΤΊτΑ. 

Ἡςδ σαΠΘ 1, 
5 6ὀνσεν ΙΑ. 

5 εὐθὺς ΙΤΤτΑ. ο ἐξελθὼν ἦλθεν Ἠανίπᾳ ρυπε ΡοτίἩἉ 
4--- αὐτῆς (τεαᾶ Γπθτ] Ἠνιπά) Πτ[τε]Α. Γ--εὐθέως Ττε, 

σ ἔννυχα ΙΗΤΤΤΑ. 

Εν 



ο. ΜΑ ζ. 
- - [ή 3 

ἀπῆλβεν εἰς ἔρημον τόπον, "κάκεῖὶ προσηύχετο 9θ καὶ 
ἀερατιεᾶ Ίπτο ᾽ἀθθετί 3 ρίὰσ, απά ἴπετθ π/α5 Ῥταγίηρ. Απάᾶ 

ακατεδίωξαν! αὐτὸν Σὸ' Σίμων καὶ οἱ μετ αὐτοῦ. 97 κἂι 
Άτγεηπῖ Τα 1{ογ Σηΐπα 19ΙΙΠΟΠ Ἰρπᾶ μοβ Ανα δΠίτα; αηᾶ 

ς ’ ’ . - [ή / ” ’ 

τεὑρόντες αὐτόν! λέγουσιν αὐτῷ, Ότι πάντες "ζητοῦσιν σε." 
Πατίησ{οαιπᾶ ἨὨίπι νΠσ6γ βαγ ᾖἵο]Ἠ]πα, ΑΙ1 5οθ]ς 1198, 

Ν -” / ΄ 

96 Καὶ λέγει αὐτοῖς, Αγωμενὺ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, 
Απάᾶ Ὦρ ΒΑ78 ὃο ἴλεπι, 1Τιθῦ πβρο Ἰπῖο ἴπε πεϊἰᾳσπροιτίπς οοαπῦσγ Τουγης, 

ἵνα «κάκεῖ Κηρύξω' εἰς τοῦτο γὰρ 3ἐξελήλυθα." 99 Καὶ 
Ειαῦ ἴπετο α]5ο 1 πια7 Ργεβοᾶ; Ἔξοχ ὁεΠὶς Ῥεσαίαβο πατε 1 9οΠ1θ Εογ{ΗΏ, Απά 

-”» - - «/ λ 

εὖνὶ κηρύσσων {ἐν ταῖς συναγωγαῖς'.αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Ταλι- 
Ἡρ να Ῥγοαομῖηπς ᾖἵηπ ὑλοῖγ ϐΥηΑσΟΡΙΘΒ 1π αἱ σα- 

λαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 
1166, ΑΠᾶ ἴηθ ἄθπιοηπβ ορβύΐπρ ουῦ, 

ΦΝ Δ ” 3 . 

40 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, παρακαλῶν αὐτὸν Εκαὶ 
Απάᾶ 3Ο5οπιθβ το Ἅ«ὁΠίπι }143Ἴ6οΥ, ῬεδεεσΏίπςϱ Πτα Απά 

ο ᾿ / "Ἡ 1 ’ ευ) - ο ια θελ δύ / 

γονυπετῶν αὐτόν,' Ἀκαὶὶ λέγων αὐτῷ, Οτιἑὰν θελῃς δύνασαι 
Κποεε]ίηπρ ἄοππ]ίο Ἠϊπι, Απᾶ ΒαγίΠΡ {ο Ὠίπι, 18 ἵποι πΙ]{ ἴποι Ατῖ αΌ]α 

µε καθαρίσαι. 41 ἳΟ.δὲ Ἰησοῦςὶ σπλαγχνισθείς, ἐκ- 
Ὦ1ως ᾖὗο οἸθαπςο, Απά θεια µ}Ῥεϊπρ πιοτθᾶ τη οοπιρβΒΒΙΟΠ, Ἠατίπς 

τείνας 'τὴν χεἾρα Χψατο αὐτοῦ,ὶ καὶ λέγει λαὐτῷ,! 
βἰτοίο]λεᾶ οαί [η{] Ἠαπᾶ ὮἩθ {οιοιἈθά ἍἈἨϊπα, ΕΠᾶ ΑΒΑΥ8 {ο Είπα, 

Θέλω, καθαρίσθητι. 49 Καὶ πεἰπόντος αὐτοῦ," Πεὐθέωσ!ϊ ἀπῆλ- η ρισνη ; 
1 νγΙ]], ε {ποια οἸοφηςεᾶ, Απά Ὦρε Πανίηρ ΕΡΟΚΕΣΞ, ἀπιπιεά]μίαΙγ ἀερατί- 

θεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ 9ἐκαθαρίσθη.! 48 Καὶ ἐμβριμησά- 
εἆ τοπ. Ἠϊπι 119 16ΡΓΟΒΣ, :Απᾶ Ἡθ 88 ο]εβηβεᾶ, Απά Ἠρτίημ εἰτῖοτ]γ 

µενος αὐτῷ, Ῥεὐθέωςϊ ἐἔξεβαλεν αὐτόν, 44 καὶ λέγει αὐτῷ, 
επατροὰ Ἠϊτα, ΙπιπιθᾶϊβίθΙσ Πε επί αππαΥ ἍἉἨΠίπι, Απά 8478 Το πι, 

Ὅρα μηδενὶ Ἀμηδὲνὶ εἴπῃς' "ἀλλ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον 
66 {ο ποοΠε απγἰλίπσ ἴποι βροακ; δῬυαῦ Ρο, {Πγεο]ξ «ΒΏθ6υΥ 

ὦ (δέ. πο πϊπρ) 

τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ.καθαρισμοῦ.σου ἃ προσ- 
Μο {πε ρτ]θθὲ, Απά ο ες {οτ {ΝΥ οἸεαησίπρ σης 10Ι- 

έταξεν "Μωσῆς,' εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 46 Ὁ. δὲ ἐξελθὼν 
ἄετεᾶ 1Μο565, ΣΟΥ  ἴθβτΙΏπιΟΏΥ ᾖΤο {Ποπι. Ῥι{ Ἡθ Πατίπρ ῥοπο ουῦ 
» / η] Δ / Δ , ϱ/ 

Πρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφηµίζειν τὸν λόγον, ὥστε 
Ῥεραῦ το Ργου]αίπα 10] πιο απᾶ Το 5ρτοαβά αὐτομᾶ ἴπθ ΠιβΌίαχ, 5ο ἴ]λαῦ 

/ ΑΦ , ε ῃ , Ι η ες 
µηκετι αὐτὸν δύνασθαι ''φανερῶς εἰς πόλιν! εἰσελθεῖν 
ΏΟΊΟηβο; Ἅθ π/88 9Ό]θΘ ορεΏ!Ισ 1πῖο [1πθ] οἱ το εΠπ{θΓ; 

ἀλλ"! ἔξω, σηἐνι ἐρῆμοις τόποις "ἦν! καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν 
Ῥαό πσποαῦ Ἱἵπ ἀθδοτῦ Ρο ἩὙ8, ΒΠᾶ ἴΠεΥγ 909ΠΙΘ ᾖΤο Ὠἶπα 

Σ.πανταχόθεν.! 
{τοπι 6Υετγ αβτίΘΥΣ, 

9 Καὶ Ἅλπάλιν εἰσῆλθεν! εἰς" Καπερναοὺμῖ δ ἡμερῶν, 
Απά 9βαϊη 9 θη[ογτθᾶ Ιπίο Οβρεσζηπβ τα ΑΕΤεΥ Γβοπας] ἆαγα, 

Ῥακαὶ! ἠκούσθη ὅτιιλείς οἶκόνί ἐστιν" 9 καὶ Ξεὐθέως! συνη- 
Άπά Τζ πας Ἱθαρτά ἐπί ᾖἹπ [1Πθ] ποιβθ ο ἵς; Απᾶ ἱπιπιθᾶίθίειν  Ὕετα 

χθησαν “πολλοί, ὥστε μηκέτι.χωρεῖν μηδὲ τὰ 
Εαίπετοᾶ ὑορθίπες ΤΙΠΠΣ, 890 ἴλαῦ 11θΓθ Ἱγ88 ηο 1ΟΏβ6ς ΑΏΥ ΓΟΟΠ1 ηοῦ 6Υ6η 

π καὶ ἐκεῖἹ. 3 κατεδίωξεν Ἱ. 7 -- ὃ τ[ττ]α. ὗρον « 
«σεζητοῦσιν 19. Ὁ -- ἀλλαχοῦ ΘΙβΦύ/ΏθΓΘ ΤΊτΑ.' 5 καὶ ἐκει αγ’. 
ττια. ε ἦλθεν Ἡθ πθηί Ττς, { εἰς τὰς συναγωγὰς ΑΙ ΤΊΤΑΥ. 
αὐτόν Ι[ΤτΑ]; -- αὐτόν Τ. Χ. καὶ τα]. .καὶ αΏα Ἱτῖττ. 
Ι ---αὐτῷτ,. τν --- εἰπόντος αὐτοῦ ΙΤΊτ. 3 εὐθὺς Τττα. 
Ετττα κα -- μηδὲν 1[ττ]. ς ἀλλὰ ΙΤΤτΤΑΥΓ. . Μωῦσης 1 ΤΊτΑΥΓ. 
τ ἀλλὰ ΙΤτΑ. π. ἐπ᾽ ΤΤτΑ. α. [ήν] 1. 7. πάντοθεν ΙΤΤτΑΝ. 
εἰσελθὼν πάλιν 19 Ὠθνίηρ επῖθτεἁ αραἶΏ ΤΤΤΑ. 
Π]ττιὰ ϱ5 ἐν οἴκῳ ΙΤ1τ. ᾱ...... εὐθέως [τττ]τ. 

9] 
1ΠΤΟ α Βο]{ασγ Ῥίασα, 
Ώπᾶ ἴπΠοθτο })Ῥταγοά. 
36 Α πιά ΒΙΠΙΟΠ βηΠά ΤΠεγ 
τηαῦ Ὕνετο ία Ἠα 
χο]οπεᾶ αξίες Ἠϊπι, 
37 Απᾶ νηεη Τπαγ Ὠνά 
Σοαπᾶ Ἠήπα, ΤΠπεγ βαὶᾶ 
ππῖο Ὠῖτα, Α.Ι] {επ 5θεκ 
4οΥ ἴἨερῬ. 38 Απᾶ Ἰθ 
βαὶᾶ υπίο {λοπα, Τεἲ ας 
ρο]ηπίο ἴπο πεχίίοπης, 
που Ι πιαγ Ῥγεβο]λ 
1Ἠοθχθ 8βο: 2οτ ἴπετθε- 
{0:6 ϱΑΠΙΘ 1 ᾖ{οτίῇ. 
39 Απᾶ Ἡο9 Ῥτγθβο]λοθά 
1π 1Τμεῖγ αγηπΡορΡιοΒ 
ἑΠτοιρΏουῦ α]] αα]ι- 
1969, απά οβ8ί οαῦ ἀοτι]5. 

40 Απά ἴηποθτο οΒΠΙΘ 8 
Ίερες ἴο Πτα, Ώθβθεσ]- 
1πρ Ὠἶπα, απᾶ Ἐπθε]ίπα 
ἄοσγηΏ {ο Ἠΐτα, βηᾶ β8Υ- 
πα απ{ο Πΐτα, Τ ποια 
σπ]έ, ἴποιι ομπβῦ ΠΙΑΚΘ 
Ώ]θ 0ΊθβΠ. 4] Απάᾶ ἆᾖ9- 
Β48, πιοτθᾷ πΙτΏ οοπι- 
ῬβββΊΟἨΣ, Ῥρυῦ {οτι 18 
Ὠαπᾶ, απᾶ ᾖοπσπμεά 
ἨὨϊπα, απᾶ δα απίο 
Ἠϊτι, 1 ση]; ο ποια 
ο]θαΙ. 45 Απᾶ 88 5οοἳ 
85 ο Ὠαδά ΑΡΟΚΕεΠ, ἵπι- 
ΤΩΕΦΙΑΊΕΙΥ {Ἠθ ΙΕΡΓΟΣΥ 
ἀερατίεᾶ Ίτοπα Ἠῖπα, 
ΑηΏᾶά Ὦρ 88 ζ]ομηβθᾶ, 
45 Απά Ἡο µβἰταϊι]γ 
οπατρεᾶ Ἠϊτα, ΄ απά 
ΣοτιἉνῦ εεπὺὀ Ἠ]πι 
ΒΊΤΑΥ;: 44 απἆά ββἰ(ἩἉ 
ππῦο Ἠΐπα, 9ο ἴποι 5αγ 
ποῖΠῖης 1ο ΒΠΥΣ ΤΙΒΏ : 
Ῥαΐῦ ρο ἴἨγ αγ, ΡΒΏΘΤΓ 
ΤΏΨΕΘΙΕ ἴο πο ρτγῖεςτ, 
Απᾶ οΆος 1οτγ ΤΗΣ 
οΙεαπβίηρ {ποςο {πῖπρβ 
πΠΊΙοη ἨΜο5βθ8, οοἵπι- 
πιθπᾶθᾶ, 2ος ϐ ἱερ[ϊ- 
ΙΠΟΠἩΥ ἨἈπίο ὮᾖΊἵλαπι. 
45 Ῥιαΐῦ Ὦο νιθηῦ οιῦ, 
βπᾶ Ὀεραβη ἴο ραβ]15α 
ἓὲ πααςὮ, Επᾶ {ο Ὦ]ασθ 
βὈτοβά Πο ΠΙβ{{οΣ, ἱπ- 
ΒΟΠΙἩΟΝ {ἴπαῦ ἆθευβ 
οοι]ά πο Ίποσθ ΟΡΕΠΙ7 
εηῦοσ 1πίο {πε οἵ ο, Ῥας 
σας πηυποας ἵπ ἀθβεχν 
Ῥ]8688: απΏᾶ ἴἨεγ «8ΠΙΘ 
το Ὠΐπι ἔτρτι θτοσΥ 
αᾳιβτίος, 

11. Απᾶ ασρεἰπ Ἡθ 
επίεγθά Ἰπίο ΟἈρετηα- 
ατα, Ε0εΓ 80Πιε ἆβγβ; 
ἈΠά 10 ΤβΒ ποῖδεά {λαῦ 
Ἡθ τας η ἴΠο Ἠοιβθ, 
2 Απάᾶ εἰταἰρηίναγ 
ΙΩΗΑΏΥ Ίνοθχο ραϊπετθοά 
ΜοΡείΏς6τ,  ΙΠΒΟΠΙΙΟΙ 
τλβῦ 1ΏθΓθ Ί8Β ΏΟ ΣΟΟΠὰ 
8Ο τεσθἰτθ {λεπι, πο, 
ποῦ 80 ΠΙΙΟΕΓ 88 αὐουῦ 

5 εὗρον ἄντον καὶ Γοιιιιὰ Είπα Θιλά τττΑ. 
ἆ ἐξῆλθον 1 οΏπαε {οσίὰ 

Ε --- καὶ γονυπετῶν 
ὰ αὐτοῦ ἤψατο ἹΤττΑ. 

9 εκαθερίσθη ΤΑ. Ρ εὐθὺς 
Εεἰς πόλιν φανερῶς Τ. 

.. εισῆλθεν πάλιν Ι.Μ 5 
.. Καφαρναοὺμ ΗΣ1(ΑΥΓ. Ἡ ο...» καὶ 



9» 
ἲἨθ ἆοογ: απᾶ Ἡς 
Ῥτεβολθᾶ ᾖἴπο ποτά 
ππ{ο {ἨθΠι, ὃ Απᾶ {πετ 
«ΟΠ18 αηΠ{ο Ἠΐτα, Ὠτίης- ε 
Ίπασ οπ6 εοῖο]ὶ οἱ ἴπα 
ΡΑΙ5Υ, ΠΙΟ τας Ώογπθ 
οἑ {οαχ. 4 Απά πΠεηυ 
{που οοα]ᾶ ποῦ οοτθ 
π]σΏη αππ{ζο Ἠϊπα {οτ ἴπε 
ῬΓο5δ5, ἴΏεγ αποοτετεά 
Τπε τοοξ 1Υηθγε Ὠο τγας : 
Απᾶ ΤΠεη 1ΤΠογ Ταᾶ 
Ότοκετ Τέ αρ, πετ 1εῦ 
ἄοση {πε θρά πυΏετοίη 
Τηῃο βδίοκ οἳ ἴπο ρα]5γ 
Ιαγ. ὃ Ἡπεπ σεξαξ δαν; 
νηαῖτ {αϊθῃπ, Ὦο εαὶά 
πηπίο ἴπο βδὶο]ὶκ οἳ {πο 
ΡΔ]5Σ, Φοµ, {Ἡγ εἶπς ο 
Σογβίτεη ἴπεε, 6 Βαῦ 
ἔ]ιετο ντεγε οργίαῖη οἳξ 
ἴπε οδοετῖυες εἰτῖπςρ 
1Ποχ6, απᾶ σεαξςοηῖης Ίπ 
νΠεῖτ Ἠοαστίς, 7 ἨΠΗΠΥ 
αοίι πίς ιαπ πας 
Ρροακ ὭὮὈῬ]αςρπεπιῖος 2 
Πο οαπ {οτσίνο 5ἵηπ5 
Ῥαῦ ἄοά οπ1γ2 8 Απά 
Ιπιπιεᾶ]αίεΙγ πΏεη ὦ6- 
ΕΙς5 Ῥρετοεϊτεά Ἰπ ἩἨ]β 
ερϊτ]ό ἴπαῦ {ἴπεγ 5ο 
χεβξοπεᾶ πι ἑηίη {πεπι- 
εοΐτεςξ, Ἡο βδαῖᾶ αππίο 
ἔπεπι, ΠΓΏΥ τθβξοη τα 
ἴπεςο {πίηρα Ίπ τοισ 
Ἠεατύς 9 ἸΓπείπετ ἶ5 
165 Θβ5ἱ6Γ Το 587 ἴο {πα 
εἷοὶς οἳ {Πε ρ8]5σ, Τ14/ 
Εἶηπς Ὃρ ΣΟΓΡΊΤεΏΩ ἴπεε; 
οἳ Το 547, Ατῖςδ6, απᾶ 
{κο πρ ΤΗΥ Ῥεᾶ, απά 
ππα]Ικ»δ 10 Βαΐ τΠαῖ το 
ΏΙΣ Έπος ἴηΠαῦ ἴποα 
5Ο1 ΟΕ ΠΙΑΠ ΠαῖΗη Ῥουγετ 
οη οατΏ ἴο {οτρῖτο 
ΕἴΠ5, (Ἠα εαϊῦπ {ο Της 
εἰοὶ οἱ {μο ρα]ςγ;). 
11 1 {αγ παπίο {περ 
Ατῖ56, αηᾶ ἔακε πρ {ΠΥ 
Ῥεᾶ, απά Ρο {πγ παγ 
Ἰπίο ᾖἴπῖπο ἨΠοιβο, 
12 Απᾶ Ιπιπιεβ]αθε]γ 
Ἡθ αΑἴο58, ἰοοκ αρ πο 
Ῥεᾶ, απά πιοπῦ Ῥοτίλ 
Ώ6έοΓε {παπι α11 : Ίηπς5ο- 
ΙΑ1ΟἩ ἴπαῦ ΤΏεγ ὙἩετθ 
ΒΙ1 απηαζθᾶ, απά ρ]οτῖ- 
Πεᾶ οᾶ, εαγῖπε, Ίψ9θ 
ποτοσ εαν 1 οἳ ἴΠ]β 
ΙΣ88ΗΊΟἨ. 

195 Απᾶ Ἡο τγοπῦ ξοτίᾗ 
ΑΡαἱηπ Ὦγ ἴπο 568 516: 
ΛΏά α]] {πο πια] Μ1{αᾶςθ 
χεξογτιοᾶ απίο ἨὨῖτα, 
βηά Ὦο {ααρΏί Ίπετα, 
14 Απά α8 Ὦοε Ῥρ8ςςεᾶ 

6 πρὸς αὐτὸν φέροντες παραλυτικὸν τν» 
ενέγκαι {ο Ὀτίησ ηΘαΗ Τ. 
κ ἀφίενταί 8Τε Γουβῖνεη ΤΤΊΤ. 
πι; βλασφημεῖ (σεαά ΊΠγ ἆοεβ ἴπ]ς [Πηαη] ἴἨτις βρεαὶς Ἰ Ἡθ Ὀἱα5)Ποπλε5.) 1/ΤΊΓΑ. 

ο --- οὕτως 1. 

. Σ᾽Αϕίενταί 8τε {ογρµῖνεη ΥΤΤ;. 
τττγΑ. 

-- καὶ α[τε]ανγ. 
σα 

-- λέγοντας [1,]Α. 
: ἔγειρε 6ΙΤΤ: ΑΝ. 

ΜΑΡΚΟΣ. 11, 

πρὸς τὴν θὐραν' καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. ὃ Καὶ ἔρχονται 
αὐ πο ἄοοςτ; απᾶ ηο 5ΡοΚκο {ο ἔῆθπα {πε ποτᾶ, Απαᾶ οφ 6ΟΊ1Θ 

πρὸς αὐτόν, παραλυτικὸν έροντες,! αἱρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 
ξο Ἠῖϊπα, τα “ρατα]γοῖο μάρκας, Ῥοτγπςθ τσ ΣΟΓ. 

4 καὶ μὴ δυνάµενοι Σπροσεγγίσαι! αὐτῷ διὰ τὺν ὄχλον, 
Απᾶ ποῦ ΛΌῬεῖηρ αΡ]α Μο οοπιρ πεατ Το Ἠἶπι οπαοσουπ{6οίξ {ηπθ οτονᾶ, 

ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν. καὶ ἐξορύξαντες Ἅχα- 
ΥΠεγ πποοτοτθᾶ. ἴπο τοοξ σγηθτθ πο ο. απᾶ Πατίης Ότοκετ πρ ΠΕ] ἴπεγ 

λῶσιν τὸν ἔκράββατον! Ἀἐφ᾽ Φὶ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 
1δῦ ἄοσπ {πο οοιςο] οἳ ὉυΠΙοὮ πα ατα]γτῖς πας ]τίης. 

ὅ Ιἰδὼν  δὲῖ ὁ Ἰησοῦς τὺν.πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ, 
Απᾶ 3εεεῖπςσ 1}ε5α5 ἐλαῖτ Ε.Β βασ5 {ἰοΐπε τρατα]τίεῖς, 

Τέκνον, Κάφξωνταίϊ Ίσοι αἱ. ἁμαρτίαι. σου.! 6 Ἠσαν.δέ τινες 
ΟΠ114, ἆΠατε”Ῥεεπ ΣΕοτρίνεπ δίΠεθ ΤΗΥ 38115, ῬΒπαῇῦ ἔποετο πεγε 5οπ18 

τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήµενοι, καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς 
οξ {πα βοτῖρος Ξίηπετο αβ1θί1Ἠᾳ, Απᾶ τεαςοπίης 1π 

καρδίαις αὐτῶν, 7 Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ Πβλασφημίας!; 
ἐπεῖτ Πεατίς, Ἠηγ Σεπῖς [πιαη] “μας 1ᾷοες ὄερεαὐὺ)ὶ ῥὈῬ]αςρηεπαῖος 2 

τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μὴ εἷς, ὁθεός; 8 Καὶ 
Πο Ἰ5αρ]6 ἍᾖΤο2οτρίτο αἶπς, εχοορί οπς6, [Παῦ 15] «ἄοάν Αἁπᾶ 

εὐθέως! ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ.πνεύματι.αὐτοῦ ὅτι «οὕτως! 5 
ἀπιταθᾶ]α{ε]σ Ἀκποπίπϱ 11ο5α5 ἵη Ἠϊ5 ερῖτ{ῦ ἴΠαῦ πας 

διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εῖπεν' αὐτοῖς, Τί ταῦτα δια- 
ΤΏογ ατε τοβδοηπῖησ ση τπῖη ες εἶκον 5παἱίᾶ ο {Πεια, ΤΗΥ ἐπεςα {ῃῖπΕς τεᾶ- 

λογίζεσθε ἐν ταϊὶς.καρδίαις ὑμῶν; 9 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, 
ΡΟη το 1Π τοις Πεατῦς 2 πυΏϊῖοὮ 5 ος, 

εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, 3" Αφέωνταίὶ σοι αἱ ἁμαρτίαι, 
9ο 58Υ 1οΐπθ µῥρατα]γίέῖς, ὡς ομό ρθοπ Ξ{οτσίνοη 9ἴμεο [111] 5ἱΠ5, 
Ἆ 7 ” [4 "α ντ στ Δ 

ἢ εἰπεῖν, 'Ἔγειραι;,' καὶ ἄρόν σου τὸν κράββατον!' καὶ 
ος ἴο βατ, Ατίςο, αηᾶ ᾖἰακοιἹρ ᾖ{πσ οοιςἩ απᾶ 
χ ’ Πῃ “ λ στὸν ’ ει ” 

περιπάτει!; 10 τνα.δὲ εἰδῆτε - ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ 
νγα]]ς 2 Ῥαῦ ἐπαῦ γετηαγ κΚπον ἐπαῦ δαπἰποσ]γ Πας ὔ1θ Ἴ5ομ 

ἀνθρώπου Σἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆςὶ ἁμαρτίας, λέγει τῷ παρα- 
304 ΄ΤηΔΗΏ Μο {οχβρῖτο οη ᾖΤἴπο οθατίῃ αἶης,--- Ἡθ ΒΑΥ5Ξ 1ο Πε ἍΤῬραΤ8- 

λυτικῷ, 11 Σοὶ λέγω, "ἔγειραι," "καὶὶ ἄρον τὸν Σκράββατόν" 
1ψίῖς, Το ἴπεε ΙΤ βαγ, ατί5ε, Απᾶ {ἴακο πρ 3οοαςἩ 

σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν. οἶκόν.σου. 19 Καὶ ἠγέρθη Ῥεὐθέως, καὶ! 
1{Ἡύ απᾶ ρο Το {Ηγ Ἠοπςο, Απᾶ Ἆε 4ΓΟ58 ἱπαταρᾶ[αξοἶς, απᾶ 

ἄρας τὸν Εκράββατονὶ ἐξῆλθεν «ἐναντίονὶ πάντων, 
μαικε {ακοη πρ ἴπθ οοαςσἩ σνεηῦ ΕοτίἩ Ῥθέξοτα 811, 

Ξ , , , ᾗ 
ὥστε ἐξίστασθαι πάντας, καὶ δοξάζειν τὸν θεόν, ἂλεγοντας,! 
5ο {παῦ Ἄγγογε 3Άπιασθᾶ 121], απᾶ µρ]οτ1ιβεᾶ οᾶ, ΡαΤΙΏΡ, 

“"Ὅτι «Ἀοὐδέποτε οὕτως" 1εῖδομεν.! 
Νετοσγ τηας ἀῑᾶ το 5ερ Γ1{]. 

19 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ξ παρὰ" τὴν θάλασσαν, καὶ πᾶς ὁ 
Απᾶ ο πεηῦ Εοτία πα ολ το ΞΕΑ, Απᾶ αἩ 1πθ 

ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 Καὶ 
οτοπᾶ οβπιθ ἴο Πΐπα, Απᾶ Ἡτε ἰααξαῦ ΤἨεπα., Απᾶ 

φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν ΤΑ.  Ύ«προσ- 
Ε κράβαττον Ἰπτνανν. Ἡ ὅπου ὪἨετο 11ΤτΑ. 1 καὶ ἰδὼν Τ. 

σου αἱ ἁμαρτίαι 6ΊΤτΤ'Α; σοι αἱ ἁμαρτίαι [σον] ἃς 
η εὐθὺς 

Ρ -- αὐτοὶ ἴΏ6Υ (.το τεβδομ]ἠρ) αἱ ΑΝ. ᾳ λέγει 5αΥ5 ΤΤΙΑ. 
.σου ἴὮγ (51Ώ5) οττγαν’. ἵ Ἔγειρε αἱ, Ἅνς ᾿Εγείρου ΤΓΑ. 

Χ ὕπαγε ξο Τ. γ ἐπὶ τῆς γης ἀφιέναι 

Ὁ καὶ εὐθὺς ΤΤιΑ. ΄ ἐμπροσθεν τ. 
ἔα εις {ο Τ. 

» τὸν κράβαττόν σου ΙΤΤΤΑΥΓ. 
5 καὶ μας 

ες οὕτως οὐδέποτε ΤΤτὰ. [ εἴδαμεν ΙΤΤιΑ. 



ΜΑΣ ΕΜ. 
- : -” ’ ’ α.- Ά Δ 

παράγων εἶδεν Ἀλευϊνὶ τὸν τοῦ) Αλφαίου καθήµενον ἐπὶ τὸ 
Ῥρηδδίησοᾳη Ἰθδαν ᾖἸΙετὶ ἴπο Γ5οῦ] οἳ ΑΙρῃαρα5 ςἰυτίης αὖ ἴπο 

΄ -- Ν 2 

γελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ, ᾿Ακολούθει µοι 'Καπὶ ἀναστὰς 
{αν ο/Πσα, απᾶ βαγ5 ᾖΤολίπι, Ἔο]]οτυ Ὠ]θ, Απά Ππτίῖης αΓΙ5δΟΠ 

ἠκολούθησεν αὐτῷ. 15 Καὶ Ἰἐγένετοὶ Νἐν.τῷ'.κατακεῖσθαι.αὐ- 
ιο {ο]]ονοά Ἠϊπα, Απά 16 οα1πθ Το ρᾳ55 35 Ώο γοσ]ιποᾶ 

- ΄ .. Ν . Φ) { 

τὸν ἐν τῇ.οἰκίᾳ.αὐτυῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτω- 
[αῦ ἑωῦ]ε] ἴτι Ἠῖ5 Ὠομςο, ἐπαῦ  ΤΙΑΠΣ ἑαχ-σπίποτετ5 αμᾷ 5ἵπι- 

-- .- 3 - - ια) -- 

λοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς.μαθηταϊῖς αὐτοῦ 
Ἡογ5 ποσθ τεο]Ιηῖης [αἱ {αῦ]α] σης, 76815 απᾶ Ἠϊ5 ἀῑδοῖΙρ]ες; 

ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ Ιἠκολούθησανϊ αὐτῷ. 16 καὶ 'οῖ! γραµ- 
ΣΟΥ ἴπΠογ ΊΝΟΤΟ ΤΙΛΗΣ, απᾶ ἴποσ {ο]]οσνεά Ἠΐπα, Απά ᾖἴπο , 5οΓί0ο08 

ἴς "καὶ οἱ Φαρισαῖοι! 9 ἰδόντες Ῥαὐτὸν ἐσθίοντα" μετὰ µατεις και οι αρισαιοι͵ ιόοοντες αυτον εσσιοντα με 

απᾷ ιο Ἐλαχῖδαςς, Ἠατνίησ 5εοἩῦ Ὠϊπα εαίῖιπς συ 
” ” ν ” ” ” η ” 

τῶν ἄτελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν,' ἔλεγον τοῖς.μαθηταῖς.αὐτοῦ, 
ἴπο {απκ-ραίποτοι5 απᾷ 5ΙΠΠΟΤΣ, εαϊά {ο Ὠῖ5 ἀἱδοίρ]θς, 

"τα ὅτι μετὰ τῶν ὑτελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν! ἐσθίει "καὶ 
Ίπγ [5 19] λλαῦ ΠΠ ᾖἴμο {αςκ-σαῦλμοχοτς απᾶἁ ΦΙΏἨΘΓ5 Πο ους απᾶ 

πίνει;' 17 Καὶ ἀκούσας ὁ Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οὐ χρείαν 

11. 

ἀτίη]ς ὃ Απά “Πατίης Ξηοατᾶ 116815 95475 ᾖἵοῖπεπι, «πού ᾿ποεά 

ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ. ἀλλ οἱ κακῶς ἔχον- 
«ῃατο 1ἴΠοεγ Ἔπτπο 3ᾳ1ο9 δίτοπς οἱ α ΡΏγβίοίαπ, Όαν Όπεγππο ᾖ1] 96. 

” στ ’ / ῳ 4 «{ 4 ΄ το» 

τες. οὐκ.ᾖλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς "είς 
1 9αΏ]ο ποῦ το σα11 τ]σΏίεομ8 Γοποβ], Ῥαῦ ΒΙΠΏΘΓΒ το 

µετάνοιαν.Ἀ 
τερεηίαηος, 

18 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ Ξοὶ τῶν ΦαρισαίωνΙὶ 
Απά 10γγοτθ 11ο Ζάϊςοῖρίες 308 30ομτι δαπᾶ 3,ποςο7οξδ1ηπο ΤΡΠαχίβεθς 

νηστεύοντες' καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ, ΣΔιατί' οἱ µαθη- 
{λδῖης; απιά 1ου «ΟΠ1Ιθ απᾶ 5αΥ το Ἠΐπι, ἩἨΠΥ 2ίπο δ54ἱδοῖ- 

ταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ Ρ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ 
ρίος “οξ ζομη δαπᾷ Τἴποςε Σοξ "πο «Ῥηματίεεος α1{α8ῦ, τραῦ ἴπτ 

μαθηταὶ οὐ.νηστεύουσιν; 19 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ 
ἀῑςαἴρίος Σαςῦ ποῦ 2 Απᾶ Ἀπαϊά ὅΐτο “ἴμεπτα 1716515, 

΄ ε ο αν ” εν ” 

δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος. ἔνῷφ ὁ νυμφίος μετ αὐτῶν 
απ νπο 5οπς5 οἳ ἴπε Ὀτιάοσπαταθοτ, πΏϊ]ο ἐπο Ὀπνιάερτοοτα πὶῦπ Ίἔποατα 

ἐστιν, νηστεύειν] ὅσον.χρόνον Ζμεθ᾽ ἑαυτῶν ἔχουσιν τὸν νυμ- 
18, {50 5 Δ5 1οπβ 458 πυϊτα Τλεια ΤΠεΥ Ὠατο ἴπο ὮὈῬτιάθ- 
΄ ι .] δύ ΄ ο 90 ἐλ φι δὲ { [ή ϱ/ 

φίονιὶ οὐ. δύνανται νηστεύειν ἐλεύσονται.δὲ ἡμέραι ὅταν 
βτοοῖα, ᾖἴπεγ ατα ποῦ Αρ] Ἅᾖ{Το 2ᾳ50. Ῥαἱ σ]] οοπωθ 4αγβ ἩΤΏΘη. 

ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυµφίος, καὶ τότε νη- 
σπῖ]] Ἠατο Ώοση {αΚοπ ΑππαΥ ἔγοπι ἍᾖΊἶ]αεπι ᾖἴλπο Ὀτιάρρτοοτπ, απᾶ πεη ἍΆΤἴπογ 

στεύσουσιν ἐν 3ἐκείναις ταῖς ἡμέραις." 21 καὶ" οὐδεὶς ἐπίβλημα 
σνϊ]] Εα5ῦ 1π  Ίἴποσ ά4αγς. Απά Ἡποοπθ ε8)Ρἱεοθ 
ο. ΙΓ 5 / ἀ} πε» Γ 2 ι ϱε / σ[. | δὲ ῤ 

ῥάκους' ἀγνάφου “ἐπιῤῥάπτει: ἐπὶ ἱματίῳ.παλαιφ!" εἰ.δἐ.μη, 
0 Ξο]οῦμ Σαπέα]]οᾷ 56175 οη ΒΏ ο] ρβτπιεπῦ; οὐπετνγίςο, 

αἴρει ξ τὸ πλήρωμα» λααὐτοῦϊ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ 
Ίτακος Όαστασ Τίμο "Π 11ης "αρ 50Ε οἳ0 Ἅπον Ίτοπι ἵπθ ο]ά, θπᾶά 
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Ὦγ, Ἡο: 6. Τ,οτὶ {]ο 
8ΟΠ οἳ Α]ρηροα5 στις 
πῦ ἴλο τεςεῖρί οἳ οιι»- 
Τοπ, απά δαϊῖᾶ απίο 
Ἠΐτω, Ἐο]]οτ το, ΑΏπᾶ 
Ἠθ ΑΓ056 απᾶ {ο]]ουγεά 
Ἠΐπα, 15 Απάᾶ 16 ΑΠΘ 
{ο Ρ885, ἰηπΐ, 85 ὀθδαβ 
δοῦ αὐ πιενῦ 1π Ἠἱ58 
Ὠομβο, ΤΙΑΠΥ Ρα Ώ]1σβΏβ 
απηπᾶ ΒΙΠΗΘΥ5 εδ 8ἶ9ο 
ἰοσείπος πι ἆὦθβ8ιβ 
ΆΑπᾶ 8 ἀῑκοῖρίθς: Εοτ 
{λογο ΊΘΓΘ ΠΙΑΏΥΣ, Απ 
1πεγ ᾖ«{ο]]οπθᾶ  Ἠϊη. 
16 Απάᾶ ππεηυ τΤἴ]πθ 
Βοτίρος βηπᾶ Ῥ]βτίβεο» 
ΒπΤ/ Ὠϊπα ος ῦ πΙτἩ ραῦ- 
Ἰϊσππβ Απᾶά ΒΙΠΏΘΙ», 
Τπεγ εαῖᾶ ππ{ο Πϊβ ᾱἷς- 
οἶρ]οβ, Ἡουν 15 15 Όπνί 
Ὦο ϱρ{οίἩ απᾶ ἀτ]π]κοίη 
ππιὮη Ῥιρ]ίσαπε απά 
βἰπΏςτθὸ 17 που ᾖ9- 
Βι5 Περτᾶ {ὲ, ο βηἰτὮ 
πηπῖο ἴποπι, ΤΗο9Υ ἰππο 
Ώτο ὙΠΟΙθ Ἠπτο πο 
ηρεᾶ οἱ ἴπο Ρ]ηγβὶοίβῃ, 
Ῥαΐ πετ {παῖ Ωτο Ροκ : 
1 οππηο ποῦ ο ου]] ἴ]ιθ 
τὶσπίοοις, Ὀαΐς ΒΙ1ΠΘΓΒ 
{ο τερεΠίβηοθ, 

18 Απᾶ {πο ἀἱδοίρ]θς 
οἳ «οηππ απᾶά οἱ 1πθ 
Ῥηατίδεες α5εᾶ Το {8βἱ: 
πΏᾶ ὕΠεγ 6ΟΠ1Θ απᾶ ΒΑΥ 
πηπ{ο Ἠΐτα, ΊΓΠπγ ἆο ἴηπθ 
ἄἰἱξοῖρ]ες οἳ ομπ απά 
Οἱ πο Ῥ]πατίςοςς 1988, 
Ῥαῦ {Ἡγ ἀἱςοῖριθβ ξαςῦ 
ηοῦρ 19 Απά οὦοθβας 
Βαϊά Ἠπίο ἴπεπι, 05η 
{ο οἨί]άτοι οἱ {ο 
Ῥτιάεςπαταρος 1480, 
πγΏῖ]ο πο Ὀχίάρρτοοπα 
18 συ] {ποπ 2 8 Ίοηασ 
88 η Ἠλτο {πο Ὀτὶᾶε- 
Ρτοοπι ση ζἩ {πθπα, ἰπετ 
ομπποῦ {Ααθῦ. 20 Ῥαὸ 
1ηΏθ ἄασα σηὶ]] οοπαθ, 
Ὁ/Πεη πο Ὀτίάερτοοτα 
ϱἩα]] ο ἵβκεη ΑΤΙΑΥ 
1τοΏπι ἴῆθπα, απᾶ 1πεπ 
5Ώς]] ἐπετ {4βῦ 1π 1Πο»θ 
ἆλβγβ. 21 Νο ΤΠΒΏ 8150 
βοπγείΏ α Ῥϊθςθ οἱ ηθΘΊ 
ο]οίἩ οἩἳ 5η οἱᾶ ρατ- 
πιρΏῦ: εἷξο ἴπο που 
Ῥϊεος τπαῦ Β]]θᾶ 1: πρ 
Τβ|ΚθίΏ ΑΤΓΑΥ Στοτα ἴλφ 
οἱᾶ, βπάἆ {πο τετ 18 

Ἀ Λευεὶν ΤΑ. γίνεται Ιξ ο0ΠΠΘΒ ἴο ρ855 τττΑ. κ --κἐν τῷ τ[ττ]. 
ππθγο Γοἱ]οπΊπς ΤΤτΑ. πα --- Οἱ τ, 3 τῶν Φαρισαίων οἱ ἰηθ ΡΠατί866Β Τητ, 
8ἶδο [{.Ίττε. Ρ ὃτι ἐσθίει 1,; ὅτι ἤσθιεν ἴ]αῦ Ὦθ γγα5 οαἴἰηρ Τη, 
τελωνῶν 1ΤτΑ. Σ--- Τό ΊΤτΑ. 5 ἁμαρτωλῶν καὶ τῶν τελωνῶν 115. 
7 -- εἰς µετάνοιαν ΕΙ,ΤΤΤΑΥΥ. 
7 -- µαθηταὶ (οἱ ἴπε) ἀϊςοῖρ]ες ΤτττΑ. 
3 εκείνῃ τῇ ἡμέρα ἴ]ιαῦ 4αγ οἱ,τΊτΑΥ. 
ΤτιΑ.  ἰμάτιρν παλαιύν ΙΤΊΤτΑ. 
Ἀ--- αὐτοῦ [ττ]ὰ. 

ὃ ---. καὶ ΟΙ ΤΊτΑΥΓ. 
{ - ἀπ᾿ αὐτοῦ {τοπα 15 Α. 

π οἱ Φαρισαῖοι ἴπε Ῥηαγίδεες αΙΤΊτΑΥΓ. 

1 ἠκολούθουν ἴπεσ 
9 Ί- καὶ 

4 ἁμαρτωλῶν καὶ 
ε[καὶ πίνει] 1.. 
α Διὰ τί ΙΤτΑ. 

{ ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ αὐτῶν (μεθ᾽ ἑαυτῶν 1/) ΙΤΊΤΑ. 
6 ῥάκκους 1., ὰ ἐπιράπτει 

6 -- ἀπ {τοῦι 117, 



94 
χαδᾶθ ἸΨ«ΟΥ56. 32 Απᾶ 
ἩοΟο ΤΙΑΠ ῬυθίοῦΏ ποπ 
πῖηρ Ἰπίο οἷά Ῥοῦτ]ες : 
οἶβο ἴῃπο παν πίτπο ἀοῦτ 
Ῥατβῦ πο Ῥούθ]εβ, απᾶ 
{πθ γίπο 15 ερἱ]1θ6ᾶ, απᾶ 
{πο Ὀουυίθς σ]] Ὃο 
τηβρχχθᾶ : Ὀαῦ που ν/ῖπθ 
τιαςύ 6 ραῦ 1πίο Πεν; 
Ῥοΐ{]εβ. 

23 Αιᾶ 16 99Π19 ἴο 
ΤΑ58, ἰπαῦ Ἡο πεπῦ 
τῃητουρΏ ἴλθ οογΏ Πθ]άς 
ΟΠ ἴπο εαδραίι ἆατς 
απᾶ ΠὶΦ ἀϊἱδοίρ]νβΏθραπ, 
Ὡς ἴπεγ υεηῖ, ἴο Ρ]1οἷς 
ῃλθ Θ4Ι98 οἳ οοΟΓΗ. 
24 Απά 1ποθ Ῥηρτίςερς 
βαῖᾱ, απίο Ἠΐπα, Βεπο]ᾶ, 
ν/ἩΥ 4ο ἴἨΠεγ οἹη ἴηο 
εποθαίαπ ἂπ Ὥἰπαῦ 
πυΏ]ο]Ὦ 8 που Ιασγξα]2 
20 Απάᾶ Ἡθ δαῖᾶ απίο 
ἴπεπι, Ἠατο γο πετεσ 
τοβᾶ νΏβῦ Οανιᾶ ἀῑᾶ, 
ΝΜΓἨΠΕΏ Ὡς Παᾶ πεθᾶ, απᾶ 
σπββ 9η Ὠππρτεᾶ, Ὦο, 
θπᾶ ἴπεγ ἰηπαῦ Ἱνετο 
υπ Ἠϊπι 32 Που 
Ἠθ υγεπῖ 1πίο ἔπο ποιςα 
ΡΕ Όυά ἵπ ἐπ ἀμγσς οἳ 
ΑπίοίΠὓτ ᾖἴπο ἨΠϊρῃπ 
Ῥτϊοςίέ, απᾶ ἀῑᾶ ου .α 
επεινοτεπᾶ, πἨ]οῖ Β 
ηοξ Ἱαγέια] {ο οαὲ Ῥαῦ 
{οτ 1ἴποθ Ῥτίεςίς, απᾶ 
ΡΩ7ύθ6 3Άἱ5ο {ἵο ἴποπι 
νυπῖοὮ Ὕνεγς ππΙΏ Ὠῖτα 2 
27 Απᾶ Ὦθ εαὶά απῖίο 
ἴποπα, ΤΗο βαὈΡαῦΏ τνα8 
πτηαᾶρῬ {30Υς ΠιΑΠ, απᾶ 
ποῦ ιαπ {ος ἴπο βα)Ὦ- 
Ῥαΐϊῃ : 298 ἰπετείοτε ἴπθ 
ΒοἨ ΟΕΊΠΑΠ 15 Τιοτᾷ π15ο 
9 {πε εαὈΏαῦΗ. 

111. Απᾶ Ἡο επ{ογθᾶ 
Αραϊη Ἰπίο ἴπθ ΑΥη8- 
Ρροσᾳς6; απᾶ Ίπετο π/β8 
Ὦ ΠΙΏ ἔηετθ πἩ]οὮ Ἠαᾶ 
Α ππζηεγαᾶ παπᾶ, 2 Απᾶ 
επεγ πνατοπεᾶ ἨΠίΐπα, 
υυπδίπεσ ορ ποι]ᾶ περ] 
Ἠΐπι οη 1ἴπο 5αὈραῖ]ι 
αγ ; ἴλαῦ {που παὶρΏῦ 
Άος15θ Ἠϊπι, 3 Απᾶ Ἡθ 
ΒβαΙΤΏ απῖο ἴπθ ΤαβΠ 
συηΏ]οῖὮ Ὠαᾶ πο νΙέΏοτ- 
οᾱ Ἰαπᾶ, 5ύαπᾶ Εοτί]μ, 
4 Απᾶ Ὦο βαἴ(ῃ απίο 
{Ποπι, 15 16 Ἰανέα] {ο 
ἄο ροοᾶ οπ {πθβα ροκ 
ἆαγα, οτ {ο 4ο ετί]2 το 
εανθ Ἰ1ΐ6, ος {ο ΚΙΙ12 
Ῥιαῦ ἴπεν Ἠε]ά {ποῖτ 

Ἀσθ, ὅ Απᾶ γεη Ἡθ 
αᾶ Ιοοκθοά τουιπᾶ α- 

Όουῦ οϱἳ {ἴπθπι στα 
8ΠΡΑΥ, Ὀοεϊΐπς ρτὶετοά 

ῥήξει συ]]] Ὀωχδί 1 ΤΊτΑ. 
αι. υπο βἰεῖης5 ΤΊΤΑ. 
πορεύεσθαι (διαπορεύεσθαι μα. ΩΤΤΤΑ. 

ια -- αὐτὸς [π]τττ, 
π ---. τοῦ ΙΤΤΤΑΥ. 

. -- ἦν (1εαἆ [νας]) τ[ττ]. 
9 παπηηαμήακν {πεγσ εΏθ]] αοοδε 11’. 

4--- ἐν ΙΤΊτΑ. 

[πῶς] ττα. 
Γ119]) τ[ττ]α. 
πεύει πο Ὠθα]8 πλ. 
τὴν ξηρὰν χεῖρα ἔχοντι Τ. 

ΜΑΡΚΟΣ. ΠΠ η, 

χεῖρον σχίσμα γίνεται. 3232 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς 
4ος Ἰατοπί ᾖἵἴπκες ρ]αςθ. Απᾶ πο οπΠπθ ο. ας 1ου 1ΠίΟ 

ἀσκοὺς παλαιούς εἰ.δὲ.µή, Ἰῥήσσει! ὁ οἶνος Χὸ νεος! τοὺς ἀσ- 
Ἀεκίπε αχο]ᾶ οἑπετιίσα, “Ῥιγςί 11ο "ίηθ Πεν  ᾖἵἴπε οκίτπΒ, 

κοῦς, καὶ ὁ οἶνος Ἰἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται"' "ἀλλὰ 
8Ώ4 ἱποθ ππο ἶ5 ποια ουῦ, απᾶ ἴπο εκῖηπς υγ] Ῥο ἀθξείτογεά ; ραῦ 

οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον.! 
Ἀνγίπο 1πθυυ Ιπίο δΕΚΙΠΒ Ώθνγ 15 {ο Ῥε Ρα 0. 

20 Καὶ ἐγένετο Ἀπαραπορεύεσθαι.αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν! 
Απά 1ῇζ 68119 Το Ρα58 ὑπωῦ Ὡρ ποεηῦ οπ ἴπο εαυβραία 

διὰ τῶν σπορίµων, καὶ ἠρξαντο οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ! Ρὺδὸν 
ρα 1ἩΠθ οοχγη-Πο]άᾶς, απᾶ εραν 1ῃὶ5 Ξάϊκοῖρ]θἙ [ιπείτ] τσ 

ποιεῖν' τίλλοντες τοὺς στάχυας. 34 καὶ οἱ Βαρισαῖοι ἔλεγον 
{ο πιακο, ριαοκῖπς Ἅᾖ1ἴῃθ 6875, Απά ἴπθ Ἐλατίςδεες 5αίᾶ 

., 4 , ” ι] Ι ”, / ελ α ” . 

αὐτῷ, Ίδε, τί ποιοῦσιν ἐν! τοῖς σάββασιν Ὁ  οὐκ.ἔξεστιν; 
1ο Ἠϊπα, Βε]μο]ᾶ, πἩγ ἆο ἴπεγ οἩπ {ἴπα βαὈραίαι ἰπαῦ πΠῖοα ἶ5 ποῦ Ιατνεα] 2 

26 Καὶ αὐτὸς! 3έλεγενὶ αὐτοῖς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίη- 
Απᾶ πθ βαἱᾶ ο ος ἛΝετετ Ἅᾖ4ἱᾷ 3γε τεαᾶ πλαῦ “αἷά 

σεν ἴΔαβίδ,ὶ ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν, αὐτὸς καὶ οἱ 
αΏανίᾶ,  Ὑνπεηπ ποεᾶ Ὦο Πβᾶ απᾶ Ἠπαπρετεᾶ, Ὦθ απᾶ {ῃποςθ 

μετ’ αὐτοῦ: 36 Ἱπῶςὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ 
ια Επι Πού τς επίετεά Ἰπίο ἴπθ Ίοιςθ ο ἄοᾶ Ἱπ 

Αβιάθαρ Ἱτοῦ' ἀρχιερέως, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς 
[ίπ9 ἄασς οξ] Αίαίπατ τπο ἨίδΏ ρτὶεςῦ, απᾶ ᾖἴμα 1οπτες οἳ ἰπθ 

προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ.ἔξεστιν φαγεῖν εἰ-μὴ τοῖς ἱερεῦ- 
Ρτεδεη{α{ῖοπ αἴθ, συΏὶο] 16 15 ποῦ Ιανέα] ᾖἴο επὺ εχοερῦ {ος {πο Ῥτίεςί8, 

σιν, καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν; «27 Καὶ ἔλεγεν 
ΑηΠᾶ ΡΑΥθ οετεη ὐοἴΠοξδαπἩο ΤΠ Ἠϊπ Ἅνψετοῦ Απά ἍἾε βαῖᾶά 

αὐτοῖς, Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, Σούχ ὁ 
ἰο ἔπεπα, ΤΠ βαρραἰπ ϱοἩἨ βοοουπύ οξ ΤΙΛΏ ψ/85 ων. ποῦ 
” 4 8 / ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον. 328 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ 

ΠΙΑΠ οἩἨηαοοοππ6οξίπθ επὈραίΠ: εο ἴπειπ Τιοτᾶ 8 ᾖ1ἱπθ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. 
Βου οἱ πιςἩ 85ο οξ ἴπο :ββὐραίΗ, 

3 Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς Στὴν!ὶ συναγωγήν, καὶ "ἠνὶ ἐκεῖ 
Απᾶ ςε επἰετεάἁ αραῖᾳ Ἰπίο ᾖ1ἴπο σσπλξοξυο, θπᾶ ἴπετο ν/α5 {πετα 

ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν ἄειρα, 2 καὶ ὕπαρ- 
8 ΠΙΑΠ Αγγιτποτεᾶ Σπανίπρ [5Πϊ5] ἁηαπά, ππᾶ ΥΠεΥ 

ετήρουν' αὐτὸν εἰ " τοῖς σάββασιν ἀθεραπεύσει" αὐτόν, 
ππετο ο. Ἠϊπι νπεῖμοθτ Οη ἴπθ κ5αρραῖα Ἡθ ση]] Περ] Ἠϊπι, 

ἑκατηγορήσωσιν! αὐτοῦ. ὃ καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ ἵνα 
1π οχᾶςγ ὑπθῦ ἍΆΤΠΕΥ ας 8οσα5θ Ἠΐπα, Απᾶ Ἡθ βΒ8ΣΒ ο {ἴπθ ο δε] 

τῷ [ἐξηραμμένην ἔ ο ο τὴν χεῖρα,! ἕ Εγειραι! εἰς τὸ 
31Ώ9 Ἠππᾶ, Ατίεθ ᾖΓ[απᾶ οοπι6] ἰπίο ἴηπθ 

μέσον. 4 Καὶ ο. αὐτοῖς, ἜΕξεστιν τοῖς σάββασιν Νάγαθο- 
πηἰᾷ5ῦ, Α Πᾶ θ 8474 ἵο ἴῆεπα, 15 10 Ιαφ{α] οη ἴπς δβαββαἲΗΒ 1ο ἄο 

ποιῆσαι,! ἢ κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι, ἢ ἀποκτεῖναι ; Οἱ. δὲ 
τοσα ος ᾖἴο ἆο ενί]2 31406 1ο” πο ος . κι]ρ Ῥιῦ ἴΠεγ 

ἐσιώπων. ὅ καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς µετ ὀργῆς, 'συλ- 
Ῥ/θτο 51]εηῦ, Απᾶ Ἠανίηρ ]οοκεᾶ θτοιηά οἨη ΊἨΠεπι ἍἩὙΠΙἩΠ ΑΒΠΡΕΣ, ρεῖπσ 

κ.- ὁ νέος ΙΤΤτΑ. . ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοὶ 15 ἀεδίτον εὰ 
-- ἀλλὰ... Βλητέον τ[ττ]Α. 5 αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παρα- 

ο Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ΤΤΊτΑ. Ὦ ὁδοποιεῖν 1. 
5 λέγει Ώθ 875 ΥΤΤΣ. ἵ Δανείδ ΕΗΣΤΕΑ/ Δανίδ ἀν). 

α τοὺς ἱερεῖς Τ. 5 Ε καὶ 4η ΤΓΑ. --- την (:εαά 
Ὁ παρετηροῦντοϊ. 5 Ί ἐν ΟἨ (6ο) πο θερα- 

Γτὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν Ι.τιΑ 
9 συγλυπούμενος ΤΑΔ. 

ν/πο 3γγιιηογοᾶ 

Εξ Ἔγειρε ΕΙΤΤΤΑ. Ἁ ἀγαθὸν ποιῆσαι Τ. 



Τε ΜΑ Ἐ Κ. 
- ο] / -. , - 

λυπούμενος! ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς.καρδίας.αὐτῶν, λεγει τῷ 
δτὶετεᾶ ϐὖ ᾖἵἴπο ἨἸβτάπερβθΒ ο {λοαῖσ Ἠεαςῦ, Ὦο Β4Υ5 ἴο {π9 

” ’ 4 . 4 - ” χ Ἱ Γ« 3 γ9/ 3 

ἀνθρώπῳ, Ἐκτεινον τὴν.χεῖρά.σου. αἱ ἔξετεινεν, και 
ΏιαἩ, Βἰχοίςοἃ οι τησ παπά, Απάᾶ ο βἰτοίο]λθάᾶ ουῦ [16], αππᾶ 

Ιἀποκατεστάθη! ἡ.χεὶρ.αὐτοῦ "ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.ὶ ϐ καὶ ἔξελ- 
Ἅνγηβ κποεἰοτοᾶ 1µ18 “παπά βοαπᾶ 5 ἴπο οὔ]ογ. Απά Πατίπρ 

θόντες οἱ Φαρισαῖοι "εὐθέως! μετὰ ον νο - συμβούλιον 
ποπο ουῦ ἰπθ ἘῬπαχίβεθς ἱπιπιεᾶϊαί{ο]σ σηϊζ ἴπθ εγοᾶΙαιβ 3σοοιπςε] 

οἑποίουν" κατ αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 
1(οοκ αραϊηπςύ Ἠῖϊπα, Ἠοιυη ἍἉἨΠϊπι {πετ ταῖρηῦ ἀθβίτογ. 

7 Καὶ ὁ Ἰησοῦς Ρἀνεχώρησεν μετὰ τῶν.μαθητῶν αὐτοῦ" ἀπρὸς! 
ο Απά 18818 πγιθηάχευ πίτα Πἱ9 ἀῑβοίρ]ες τ 

τὴν θάλασσαν καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
ἐμα 588; ΑπΠᾶ ρτοπῦ }π πια] αιᾷθ ἆτοπι α1ῖ]ερ 

τἠκολούθησαν! Σαὐτῷ,! καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, 8 καὶ ἀπὸ Ἱε- 
{ο]]οσγεᾶ Ἠίπα, ' απᾶ τοπ Παᾶρα, Αηᾶ Τοπ ἆε- 

ροσολύµων, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου" 
ΤΙΞΩΙΕΠΙ, Επᾶ ἔτοπι 1άαπιεβ, Απᾶ Ὀογοπᾶ ᾖἴπεα Φοτάρη; 

καὶ οι περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, Ἰάκούσαντες! 
Επᾶ ἴπεγ ατοαπᾶ Ίστο απᾶ Βἱάο., κα πιιι]Ημαᾶς 1ρτεαῦ, πανίῖηρ Ῥεατᾶ 

ή στ} / Π 0λθ 5 7 , Ν τ ο- θ 

ὅσα ἐποίει'. ἠλθον πρὸς αὐτόν. 9 καὶ εἶπεν τοῖς µαθη- 
Ίου πιµοὮ Το τνα8 ἀοΐπρ «ΒΏΙΘ το Πϊπι. Απά πεεροΚκο το 5 ἀἴθ- 

ταῖς αὐτοῦ, ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν 
οἴρ]ες, ἐηπῦ α ΒΠια]] 5Π{ρ µταὶρηῖῦ ν/αὶῦ προπ ἍἨίπι, ΟΠ βοοοιιπῦ οἱ ἴπθ 

ὄχλον,ῖνα µμὴ.θλίβωσιν αὐτόν. 10 πολλοὺς.γὰρ ἐθερά- 
οτοσᾶ, Όπαῦ ἴπογ παὶρΠύῦ ποῦ ῬΙΘΒΒ προπ Ἠίπα, Έος ΠΙΑΠΥ Ὦθ 

πευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ, ἵνα αὐτοῦ ἄψωνται, 
Πεα]εᾶ, -εοῖλαῦ Όπεγ Ρε5οῦ Ἠΐπα, 

εἶχον µάστιγας' 11 καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν 
ηαά 5βεουχρες; Ἀπᾶ πο βρϊσ1{ τπθ πΠο]θαἩ, που Ἠϊτα 
κε ’ ’ | ) ι) 3 τρ Π] 2λε μα 4 

ἐθεώρει, προσέπιπτεν! αὐτῷ, καὶ Σέκραζεν', λέγοντα,! Ότι σὺ 
{ποσ Ῥεπε]ᾶ, {εο]ὶ ἄονγα Ῥοίοτο Ἠϊπα, απᾶ οτῖθᾶ, ΡαΥΙΗΡ, Τποα 
τε π. -- ” ζ Α ον 5 , ο ας ει 1 

εἶ ὁ υιὸς τοῦ θεοῦ. 132 Καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς, ἵνα μὴ 
Ατῖ {πο Φοη οξ ἀοᾶ. Απά πιπολ ἎἾς τερακθά Ίπεται, 5ο τπαῦ “ηοῦ 

αὐτὸν φανερὸνϊ Ὁποιῆσωσιν! ". 
5ηΐτι  ὁπιαπἰ{αεῦ 11ηΠογ 2ςΠοι]ά 'πιβΚΘ. 

19 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος, καὶ προσκαλεῖται οὓς 
Απᾶ Ίθεροες πρ ᾖΊΙπῖο ἴπθ τιοαη{αίπ, απᾶ οβ]15 {ο [Πτα] συποτα 

3 / ο Ν 2 ” Ν » ΄ 8 . [ή 

ἤθελεν αὐτός' καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 14 καὶ ἐποίησεν 
Σπιου]ᾶ 1ηο; Απᾶ ἍΤΠπεγ πεηῦ το Ἠ1πῃ, Απᾶ ἘὮθ αρροϊηίοᾶ 

δώδεκα ἵνα ὧσιν µετ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς 
πε]το ἵπαί ἴπογ ταὶρΏῖ Ὀρ ση ἍἉἨῖτα, βΠᾶ ἴ]αῦ ο ταϊρηὺ βεπᾶ Ίπεηι 

κηρύσσει», 16 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἀθεραπεύειν τὰς νόσους καὶἩ 
Μο Ρ{εαοἩ, ΒΠᾶ {ο Ὠατο ααὐποτῖίγ Το Ἠθα] ἀἱβθβδθ απᾶ 

ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια. 16 «καὶ ἐπέθηκεν Ιτῷ Σίμωνι Ὦὄνομαὶ 
ἰο σα5ῦ οαῦ ἀΕεΠΙΟΠ8, Απάᾶ ο πἀάθά {ο ΒΙπιοπ [πε] παπαθ 

Πέτρον’ 17 καὶ ᾿Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννην 
Εεϊεσ; Απᾶ  «βΠ168 ἴμε Γβοῦ] οἱ Ζεῦεᾶες, Ἀπᾶ «ολα 
αμ 4 -) ΄ η] , ” ” εν ή 

τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου' καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς  ὀνόματα 
1Ἡθ ἍοῬτοίπες οἳ ζαταςς; Ἀπᾶ ες οἆᾶεᾶ Ἅᾖἵο πετ [1πε] . παπῃθς5 

Κ--- σου (γεαά [1Ώγ }) Ὠασπά τ[τε]α. | ἀπεκατεστάθη αΙ.ΤΊτΑ ΥΓ. 
οι τΊτατν. 3 εὐθὺς ΤττΑ. ο ἐποίησαν Τ; ἐδίδουν ϱινε ΤτΑ. 
ἀνεχώρησεν ΟΙ ΊΤτΑ. 4 εἰς ΙΤ. 
Ἰουδαίας Ὁ. .--- αὐτῷ [ω]τττα. ἓ --- οἱ [Τί Α]. 
Σ ποιεῖ Ὦθ 18 ἀοΐηρ ΊτΑ. χ ἐθεώρουν, προσέπιπτον Ι.ΤΊτΑΥ. 
Ύοντες Τ. Ἀϕφανερὸν αὐτὸν ΟΥ. ἡὉὃ ποιῶσιν ΤΤτΑ. 
νεομιςε ἴπευ Ὠδά Κηοντ Ἠάπῃ {ο Ὦε {πο Ολὐσ]βῖ .. ἁ--- θεραπεύειν 
ε {- καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα, 8ηΏὰ Ὦε αρροϊηίεὰ {πο ἴπε]τε τ. 

ὅσοι 
ἴπαῦ Ἠϊπι ὕπος ταϊρΏί ἰουοἩ, βΕΠΙΑΠΣ 8 

9ὅ 
49Υ {πθ Ἱιαχάπεες οἳ 
1Πεῖτ Πεατίς, Ἡο αη] 
απίο {ηε Τα, Βιτοίοῖ 
ΣοτίἩ ὑπῖπο Παπᾶ. Απά 
πε εὐταίοποᾶ {έ οι: 
ππᾶ 8 Ἠπιιᾶ ΥΓΑΒ Το- 
βἰογτοᾶ π]ΊἹο]ο 88 {]πθ 
οἴπος. ϐ Απά Ίἵπα 
Ῥ]λατίβδερς πεπὺ Μοτό, 
βπᾶ αἰταίβ]ένναγ {οο]ς 
οουπςο] υηίὮ πο Ἠε- 
χοᾶίαηπ8 αραϊπςύ Ἠϊτα, 
Ἠου ἴἨπογ παϊρηί ἆο- 
βίτογ Πΐπι, ᾿ 

7” Βιπὸ ζεεις τν{Π- 
ἄτοαιγ Ἠ{πιβο]Εξ ντ] Ὠ]Β 
ἀϊξοῖρ]θς {ο Ίμε 8θΗ: 
απᾶ α ρτεαῦ πια] 1 γιάθ 
άτοπα ἀβ]119ο {ο]]οτνεά 
Ἠΐτα, απᾶ ἔτοπι αιιᾶςα, 
8 απᾶ Ετοπὶ ζοθγαβα]επα, 
Απᾶ ἔτοπι 1άσπιθεα, απᾶ 
οι Ὀεγοπᾶ «οτάπη; 
βπᾷ ἴπογ αροαῦό Ττγθ 
Απᾶ Βδἰάοπ,  ριοαῦ 
πι] 1{ιάᾶος, Ὑ/ηςη ΌΠθΥ 
ηαβᾶ Ἠθατά ν]λαῦ ρτεηνῦ 
{ΠΙπρβ Ἡοθ ἀῑᾶ, οἈΠ1θ 
ππύο Ἠϊπι, 9 Απᾶ Τθ 
Ερακθ ἴο Ἠΐ5 ἀϊξοῖρ]εβ, 
ιπβῦ α απα]] Πρ 
Επουα]ᾶ νιαῖῦ οην Ἠίτα 
Ώθοβιεθ οξ {πο τοιι]{]- 
ΜαᾶθῬ, 1968ὺ {πο εποιι]ά 
ἑπτοηπρ Ἠϊπι, 10 Ἐοσ 
Ἡθ Ἠπρά Πεα]οᾶ ΠΙΑΠΥ ; 
1ΏΘΟΠΙΙΟἨ ᾖ{λαῦ ἴΠεγ 
Ῥχοεββθᾶ 1ροπ Ἠϊπα {05 
{ο ουσ] Ἠΐπα, 5 ΠΙΑΠΥ 
88 Ὠμά Ῥ]αριθβ. 11 Απά 
πΠο]εβΏ βρἰχ108, ει 
πε βα Ἠϊπι, 1811 
ἄοππ Ὁδίοτο ΠΙπι, απά 
οτ]θᾶ, βαγίπς, Τηοιι πτὸ 
ἴῃο 9οη οἱ ἄοᾶ. 12 Απά 
Ἡθ οεἰταῖυ]γ οἩαχγρεά 
ἴπεπα ἑπαῦ ἴπεγ «εποι]ά 
ποῦ ΏιθΚκο Ὠίπι ΚποννΏ, 

19 Απά Το ροείἩπ Ἡ1ρ 
Ἰπ{ο Αα πιοαηίαϊίη, πηά 
σα116ἱὮ 1ιέο ιο νυοπα 
Ἡθ νοι]ᾶ: απᾶ 1Ἠπογ 
οβΊΏς ἀΠ{ο Ἠΐπα, 14 Αιιά 
Ἡρ οτᾷαίπεά {νειτε, 
ΤΠβὺ ἴλογ εποι]ᾶ ο 
σηΙνη Ὠΐτα, απά {παῦ Ἰθ 
τοϊςσΠύῦ 5επᾷ ἴποτα {ογία 
το Ῥ{ΘΔΟΠ, 15 απᾶ ἴο 
Ἡβνο Ῥούψος {ο θεα] 
Εἰοκηοθςςθς, απά {ο οπεῦ 
οιῦ ἀθτνι]β: 16 απᾶ δὶ- 
ΙΠΟΠ Ὦς βυτηβπαεᾷ ΡῬο- 
ύεχ ; 17 απᾶ ᾖαπιεε ἐπθ 
80η οἳ ᾖΖευεᾶεε, απᾶ 
Ποηππ {πο Ῥτοίπες οξ 
74πιθςδ; πηᾶ ο 5ΙΓ- 
πατηθᾶ Ίπεπι ἘῬοηρη- 

πα ὑγιῆς ὡς ἡ ἄλλη 
Ρ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 

ς ἠκολούθησεν ΙΤτΑ; ἠκολούθησαν γἰαεεᾶ αγίεν 
7 ἀκούοντες Ἠθατίηρ 1ΤΊτΑ. 
7 ἔκραζον ΙΤΊτΑΥΓ. 

6 --- [ὅτι ᾖδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι] 
Σλέ- 

τὰς νόσους καὶ ΤΤΓΑ. 
{Όνομα τῷ Σύµμωνι ΤΊτΔ. 



96 
ε{Ρ6Β, Ἱππίο]ι ἶςδ, Τη9 
ΒΟΏς οΕ{Πιιπάρτ: 18 πιά 
Απάτοσ, αι ῬΡΗΙΠΙΡ, 
Απᾶ Βπγίπο]οππονν, ατιᾶ 
Μαἴέπουν, απᾶ Τποπια5, 
ΒΌᾶ «ππιοβ πο 5ο) οἳ 
Ἀ]ρησεας, ππᾶ Τπαᾶ- 
ἆπυβδ, απᾶ ῷΙπιοη {πο 
ζαππαπηϊΐζε, 19 απ ὅτ- 
πε ἸΙβεπτῖοῦ, ἹπΠϊο 
8180 Ῥοῦνασεὰ Είπα: 

Α πᾶ {που πεηῖ Ἰπίο 
8Ώ Ἠοίβθ. 20 Απᾶ ἴπο 
ποα]θ]ταᾶθ οοπιοῦἩ ἴο- 
ποίΏες βραϊπ, 5ο ἰπαῦ 
{ΏΘθΥ οοι]ᾶ ποῦ 56ο 
πΏηαοἩ 85 εβδῦ Ὀγοβᾶ. 
21 Απά Ὑππεηυη ἨΕϊ5 
Σγίοηᾶς Ἠθατᾶ οὗ τὔ, 
Τπεγ πεπύ οιῦ ἴο Ίαγ 
Ἠο]ά οἳ Ἠϊπι: {ουσ Πεν 
βαἰᾶ, Ἡο ἶ5 Ῥοβἱᾶε Ὠϊτα- 
56], 22 Απᾶ ἐπο ςογ]θεξ « 
ππΏΙοη ϱΒΏΘ ἆἀἂοννπ 
ΣΤΟΠ ζεγιξββ]επι βαἱᾶ, 
Ἡθ Ἠπίπ Ῥεοισευαῦ, 
Απᾶ Ὦγ ἴπο Ῥείηςο οἳ 
{πο ἄεν]]ς οβξδίοίἩη ο 
ουῦ ἄεν]]β. 3235 Απᾶ Ἡοθ 
οβ]]θᾶ ἔπαπα πεπίο Μπα, 
βΕΏά βηἰᾶ ιιπῖο ἔπεπα ἵπ 
ΡΑΤΗΡΙΘΒ, Ἡ ουν 8η Βα- 
ἕβηπ οβρὺ ουύ Βθΐίςη 2 
24 Απά ἵξ α Κἱπρᾶοπα 
Ὃθ ἀῑνίᾶθρά αραἶπβῦ 
1ῑδο]έ, ἴππδῦ Κἰπρᾶοπα 
οβηποῦ Εἰρπᾶ. 25 Απά 
1 5 Ὠοιβθ Ὦε ἀῑν]άεά 
απαϊἰπεὺ ᾖ10βε]ί, ἴπαῦ 
ΊἈοιξθ οβπποῦ βἰβπᾶ, 
26 Απάᾶ 1 ΒΑἴΦΏ τὶ5θ 
ἩἹρ ασαϊὶπεῦν Ἠἰπιςθ]Μ, 
βαηΏᾶ Ὦο ἀϊνιάθᾶ, Ὡς οµΏ- 
ποῦ βἰαπᾶ, Ὀυ0 Ἠρπίῃ απ 
οπἀ. 27 Νο παµΏ 6ΛΗ 
οπίου; Ἱπίο ο 5ἴτοης 
ΠΙΒΠ)Β Ώοιμρθ, Ώπ ] 5ροϊ] 
Πϊς ροοᾶβ, εκοερύ ο 
νι] ἄτς5υ Ὠϊπᾶα ᾖἴπο 
ΒΙΤΟΠΡ ΠΙΒΠ:; απᾶ ἴπεη 
ηο σΙ]] θρο!] Ἠϊ5 ποιςθ. 
28 Ὑοτὶ]γ Ι Επ πηίο 
σοι, ΑΙ εἶπδ 5Ώβ]] Ῥα 
ξοτρῖτεη απῖο ἴμε 5οη5 
οἳἑ ΠΕΠ, απᾶ Ῥ]ῃς- 
Ῥποεπαίο Ὑπετασν π 
ΒΟΟΥΕΣ ἴπογ 5Ώα]] Ὀ]εις- 
ΡΙεπηο : 29 Ῥαΐ ο ἐπαῦ 
ΣΠαΙ] ὍΌῬ]α-ρπεπο α- 
ραϊπδῦ ἴπε Ἠο]ν αποξῦ 
Ἠαίπ Ἱπσνες {οτρῖτο- 
ηθςς, Ὀμ{ 5 ἵπ ἄπησεγ 
οἳ οἴογπβ] ἁππιππδίοι : 
30 Όεοπιαςδο {ΠεΥ εππ]ᾶ, 
Ἡο Ἠαίλ ΕΠ ἨΠοΙΘΑΗ 
αρὶσιὔ, 

ΜΑΡΚΟΣ. 11. 

ἔβοανεργές,! ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς' 18 καὶ ᾿Ανδρέαν, καὶ 
ἩῬοαπθχροδ, ὙπΠϊῖσο ᾖἵδ 5Οη5 οἱ ἰΠιπάᾶστ; απᾶά Απάτονη, απᾶ 

Φίλιππον, καὶ Ῥαρθολομαῖον», καὶ ἈΜατθαῖον,!΄ καὶ Θωμᾶν, 
ΡΠΙΠΡ, βπᾶ Ῥατίπο]οπιοτν, απᾶ Μαιίπενν, Αηᾶ ΤΠοπιας, 

αν στ, -. , . λ / : 
καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Αλφαίου., καὶ θᾳδδαῖον, καὶ Σίμωνα 
απᾶ 1 4πΠ165 ἴπο Γ5οη] οἳ Α]ρῃωίαςβ, απᾶ ΤΠαδᾶκιι, απᾶ ΒΙΠΠΟΠ 

τὺν ἹΚανανίτηνι! 19 καὶ Ἰούδαν ΧΙσκαριώτην,"' ὃς καὶ παρέ- 
νπε | 6απαπ1{ο, Ἀπᾶ ουσάβϐ Ἰξοατ]οίο, πἩΟ 8ἱ5ο ἀθ]ίτοτ- 

δωκεν αὐτόν. 
εᾷ αρ Ὠϊπῃ. 

Καὶ έρχονται! εἰς οἶκον' 90 καὶ συνέρχεται πάλιν 3 ὄχλος, 
. Απά ΤΠΘΥ 6ΟΠΠΘ ὗο 8 Ώοιμσε: βηᾶ 4ροπιος ἀ{οροίμοτ δᾳραῖιπ 1 ᾽οτοννᾶ, 

ὥστε μὴ. δύνασθαι.αὐτοὺς." μήτε" ἄρτον φαγεῖν. 321 καὶ ἀκού-ι 
5ο εα6 ἴλεγ ατο ποῦ βΌ]θ 5ο πιαςὮ 8 3ρτοαᾶ ᾖΛίο “εί. Απά Πατίης] 

σαντες οἱ παρ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν) 
ἨΠεατᾶά [968 1{]. ἴποξθ ὈῬειοηρίηπρ ἰο Ὠϊπι πεηῦ οαῦ ο Ίαν Ὠο]ᾶ οξ Ἠϊπο; 

ἔλεγον.γάρ, Ὅτι ἐξέστη. 399 Καὶ οἱ γραμματεῖς οἳ ἀπὸ 
40Υ ΤΠεγ »αἰἱᾶ, Ἠε 5 Ῥεδίιᾷο ἨΙπηςε]{, Απᾶ Ίμο 5ογ1068 το {ΤΟΠ 

Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον, Ότι Βεελζεβοὺλ ἔχει καὶ 
2εγαδα]επα 08ΊηΘ ἄοιη 5αἱᾶ, Ῥεειπερα] ἍἎοθ Πας; απά 

Ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια, 
Ἑγ ἴπο Ῥτίησο οἱ {πο ἄεπιοπβ ηο ομ5ῦ5 οαῦ Ίἴ]ο ἀθΙΙΙΟΏ8. 

99 Καὶ προσκαλεσάµενος αὐτοὺς ἐν παραβολαϊῖς ἔλεγεν 
Απᾶ Ἠατίηρ οβ]1]εᾷά το ᾖ[Πῖπα] ἴπεπα 1π ραταθ]ο5 11ο βαϊᾶ 

αὐτοῖς, Πῶς δύναται σατανᾶς σατανᾶν ἐκβάλλειν; 394 καὶ 
το {Ποπι, Ἠοι ΟΒΏ ο μή δεὶ Ξπαϊθη αχραςῦ "οί 0 βπά 

ἐὰν βασιλεία ἐφ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ.δύναται σταθῆναι ἡ 
18 α Κἰηπρᾶοτπι αραϊηςσυ δε] ο ἀῑνιᾶθα, 38 “ποῦ δαΡΙθ Ἅ8ἱο0 Ἰβιαπᾶ 

βασιλεία. ἐκείνη᾽ 25 καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ ἑαυτὴν μερισθῇ, 9οὐ 
α(ηαὺ “ΚκΙπράοπα : Ἀπᾶ 1 α Ώοπδε αραἰπδῦ 1ΐ5ε]Ε Μο ἀϊνιᾶςᾶ, “ποῦ 
΄ Ἱ] Ρ θῇ ε  Ψ . / .Ἰ -- Ν Φε ” [ 

δύναται! Ρσταθῆναι ἡ.οἰκία ἐκείνη Ἱ 96 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς ἀνέστη 
51Α54ΡΙο6 500 Ἰβαπᾶ α11μαύ ΄Ποιβο: Απᾶ {8 Βαΐ8π 85 τΤίδετ. πρ 

ἐφ᾽ ἑαυτὸν Ἱκαὶ' μεμερισται,! οὐ.δύναται "σταθῆναι,! ἀλλὰ 
βραϊπςι ἩἨϊταδε] απᾶ ας Ῥεεπ ἁῑνίᾶςά, Ἡε 15 ποῦ 8Ώ19 Μο 5ίαπᾶ, ραῦ 
έλ ” 5 { ὸ ’ ” ὃ Δ Π] τ ν) / ή 2 -” 

τελος ἔχει. 27 5 οὐ.δυναται.οὐδεὶς' Ἱτὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ, 
ΒΠοπά ὮἉἨ88. Νο οπε ἵηπ αν. πςε 5 ΑΌ]θ {πο ροοᾶ5 οἳ ἴπο δαρης ΠΛΗ, 

εἰσελθὼν εἰς τὴν.οἰκίαν] αὐτοῦ, διαρπάσαι, ἐὰν.μὴ πρῶτον 
Ἠανίηρ επ/{οτθᾶ ἴπτο Πῖς 15ασρ, νο Ῥ]απᾶσς, πη]ος5 τει 

τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν. οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 98 ἆᾱ- 
1ηθ βἴτοηπστηςη Πε ΡΙπᾷ, απᾶ ΤΠεΠ Ἠ]5 Ἠοιςδα ηο μιμπσ Ύε- 

μὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τὰ ἁμαρτήματα τοῖς 
τισ Ἰ 5αγ ἴοτοι, ἰπαῦ α]]  ὅεηα]] ο 5Εοτςίτεπ 1ἐπο ΑαίηἘ το ἵμα 

υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων,ὶ καὶ Χ βλασφημίαι Σύσας! Ἰὰνὶ. βλασ- 
5οΏ8 ΟΕ ταση, ᾿Απᾶ Ῥ]α5ρῃοπιῖθΒ ΥΨἨβ!ςοευογ {ἴπεγ ϱπα]] 

φημήσωσιν' ς.δ.ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ 
ἨὨατε Ῥ]αερΏεπιωθᾶ; ὮΌιμί π/Ποδοθτοεσ 5Ώ811 Ῥ]α5ρποπιθ ββαϊτπδί ἴπθ Βρϊτιὺ 1π9 
ϱ/ ” ” ) Ν δω 8 1) “| ” [ὰ Ὀ . Ιε 

ἅγιον, οὐκ.ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, Δἀλλ᾽! ἔνοχός Ῥέστιν 
Ἠο]γ, ηαςξ ποῦ ΣοτβίγεηΏες5 {ο εἰετηίίγ, Ῥαῦς ΟΠαρ]ο νο 118 

αἰωνίου «κρίσεως Ἱ 90 ὅτι ἔλεγον, Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει; 
εἴετηα]ὶ ᾖἹπάσιπεηίυ; Όεσα 5ο ποτ 581, Αη υπο]θαη 5ρϊτ] 6 Το Ἠρβ8, 

ε βοανηργές ΤΤΤΤΑ., 
| ἔρχεται Ὦε ΟΟΠΩΘΕΤ. 

υπῖ]] ποῦ Ὀθ αΏ]ε τττΑ. 
ῄ στῆναι ΤΤΓΑ. 

οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη ττς, 
Σ -- αἱ ἴπο ατιτττΑ γ’. 

ο ἁμαρτήματος 5ἱΏ (γεαᾷ ραϊ]{γ οἳ εἴθγηα] 8411) ΕΤΤΤΑ. 

ΙΤΤΤΑΥ, 

ἀῑν]άεά. 8η τ. 

αἰτττα η. 
β.θ]] ον τ. 

Ἀ Μαθθαῖον Ἱτττα. 1 Καναναῖον (ΔΠ8ΏΘΡΩἨ ΓΤΤΤΑΝΓ. 
ο. ὁ ἴπθ (οτουά) 1 0τΑ. ᾗἩἃ μηδὲ 1ΤιΑΥ. 

Ρ ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι (στῆναι ΤτΑ) 1/ΤΊΤΑ. 
.-- αλλ Ὀαΐ ΤΤιΑ. 

κ ]σκαριώθ 
ο οὐ δυνήσεται 

4 ἐμερίσθη, καὶ Ὦθ 15 
Ε οὐδεὶς δύναται αμτινν. εἰς τὴν 

Ἡ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα 
Ψ ὅσα ΙΤΤΤΑ. Σ ἐὰν ΤΑ. 5 ἀλλὰ ΙΤΊΤΑ., ν έσται 



ΠΠ, 1Υ. 
81 «Ἔ οὗνὶ να ου. 

ΜΑ Εζ. 

εοὶ ἀδελφοὶ καὶ ἡ-μητηρ.αὐτοῦ,! καὶ 
6η 6ΟΏ1Ο Πας] Ὀτείμτοι απᾶ Ἠ1β πιοῖἩοες, ιτ 

” {« -” | , [ 4 ) ’ σ ” Ἱ 2 ’ 

ἔξω ᾖ᾿[ἑστῶτεςὶ ἄπεστειλαν πρὸς αὐτόν, ὄφωγνουντες αυτον. 
Ἀνιιτηοιῦ αβίαπάϊίηςσ 5ο το Ἠϊπῃ, οσα] 1ης Ἠήτα, 

1 Λ .- ” ’ 

39 καὶ ἐκάθητο Ἀὄχλος περὶ αὐτόν"! Ἰεῖπον.δὲ αὐτῷ, ᾿Ιδού, 
Απά ὁρβαῦ 1 "οτονᾶ ατοαπᾶ ἈἨΠϊπι: απά {μεγ 5αἷᾷ {ο Ἠἶπα, Ῥε]πο]ᾶ, 

ἡ µήτηρ-σου καὶ οἱ ἀδελφοί.σου  ἔξω σήτοῦσίν σε. 99 Καὶ 
ΜΗΥ πιοῦΏος απᾶά την ῬτοίΏγθιι σπυποαῦ 5εοκ {πεῬ, Απᾶ 

Ιἀπεκρίθη αὐτοῖς, λέγων,' Τίς ἐστιν ἡ.μήτηρ-μου '"ἢ' οἱ ἀδελ- 
Ἡρ πΠβ Ὑεχεᾶ Ίποπι, ΒΑΥΙΠΡ, πο ᾖδ ΙΩΥ ταο{ΏΘΥ οἳ Ἀρτείη- 

φοί "μου, : 94 Καὶ περιβλεψάμενος Οκύκλῳ τοὺς περὶ 
χουν σὸ Απά Ἠανίπρ ]οο]κοᾷ ατοππᾶ οἩ δι. οἰτοαῖῦ "ἴποβε”γπο ατυαπά 

αὐτὸν" καθηµένους, λέγει, ΡΊδε,ῖ ἡ µήτηρ-µου καὶ οἱ ἀδελφοί 
πι πγοτ 516ΐ1ς, ἩἨθβ4Υ8, Ῥελο]ᾶ, τα πιοῖπεςτ᾽ απᾶ 2ρτείΏτεπ 

μου" 9ὔ ὃς αγὰρ' ἂν ποιήτῃ "τὸ θέλημα! τοῦ θεοῦ, οὗτος ἀδελ- 
ΤΟΥ: {ΟΥ πΏουτες 5ηΏα]] 4ο {πο πι] οἳἑ αοᾶ, Ἆθ Ἔρτο- 

/ Ν » / 5 ι Ν / } [ή 

φος µου και ἀδελφή. μου" καὶ µητηρ εστίν. 
ἰπετ 1 απᾶᾷ ΏΙΥ 51506Υ Αηᾶ πιοῖηος ᾖΒ. 

4 Καὶ πάλιν ἠρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν᾿ «καὶ 
Απᾶ αρπῖη Ώεύρεραπ Ἅᾖούθεασοα Ὁσ  Ὥἴμο 868. Απά 

1 ΄ θ Ἱ Δ α) Δ 2/ λ ψ λύσ. ε/ ) Δ σι} τα] 

συνΊ]χση πρὸς αὐτὸν ὀχλος Ίπολυς,' ὥστε αὖὐτον Ὑεμ 
ττας σαΐπετρᾶ ἰοροείμετ Το Ἠἶϊπι α ᾽οτοπᾶ λρτεαῦ, ϱοηαῦ ᾖἩο Ἠαπτνίηπς 

΄ / 2 9 ”ν ἡ ο) ) ο μμ / Δ ν « 

βάντα εἰς τὸ πλοϊονὶ καθῆσθαι ἓν Τῇ θαλάσσφῃ, καὶ πᾶς ὁ 
επἰσχοᾶ ΙΠπύο πο ΕΒΠΙρ επή ἵπ ́  ἴηθ 568, Φπά αἱ] ἴπο 

ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς Χἠν.ὶ 9 καὶ ἐδίδασκεν 
οτουτᾶ οἶοδε {ο ἴμε 808, οη ᾖΤμο Ἰαπᾶ τας. Απά Ἆε Ἰααρπύ 

2 ) 2 - ΄ . ” .] .- 3 -- 

αὐτοὺς ἐν παραβολαϊῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ δι- 
ἔπεπι 1 ΡΑΥ8ΡΙ65 ΙΩ8ΠΥ {Πίπρα, Ἀηᾶ εαἰᾶ Ἅἵοΐπεπι ἵπ Ἀεαςμ- 

δαχῇ.αὐτοῦ, ὃ Ακούετε' ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων Στοῦϊ σπεῖραι 
1ηρ Π18, ἨεβτκεὮ: Ὠεπο]ᾶ, πγεηῦ ουῖ ὑμο 5οπθς το 807’. ’ 

4 καὶ ἐγένετο ἐἔν.τῷ-σπείρειν, Ὁ-μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, 
Απᾶ 16 οβΊ18 ο ρ8558 85 Ὦθ βου/οᾶ, οπθ 1911 [ολ [ή οἵ.] πας, 

καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ "τοῦ. οὐρανοῦὶ καὶ κατέφαγεν αὐτό. 
Αηᾶ «ϱΟΑΠΙΘ ᾖἴ]λθ Ῥιτά  οξἴπθ Ἠεβτεη απᾶ  ἄοτοιτθᾶ 16.. 

ὃ ἄλλο δὲῖ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὃ ὅπου οὐκ.εχεν γῆν 
Απ αποῦπεςτ Ἅᾖ{4811 Ἡροηπ Όῃο τοουκγ )]8ςθ, Ὅηςτο ᾖῦ Ἠπᾶ ποῦ "οατίἩ 

Πολλήν' καὶ «εὐθέωςὶ ἐξανέτειλεν, διὰ τὸ.μὴ.ἔχειν βάθοςᾶ 
ατΑάςῃἨ, απά ἱπιπιεᾶ]θ{ίεΙγ 16 βΡΤΑΏΡ πῬρ, Ῥεοβαξο οἳ ποῦ Πατίπᾳ ἀερίΏι 

γῆς' ϐ «"ἡλίου.δὲ ἀνατείλαντος! ἸἈἐκαυματίσθη,' καὶ διὰ 
οξ θατία: απᾶ [υπε]εάαπ Πατίηρ ΑΥἱ5δ8Π 1ὗ γγα5 5οοχοπιεᾶ; Βιά Όεσαυςθ οἳ 

τὸ μὴ.ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 7 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς 53τὰς" 
πηοῦ Παγίηρ τοοῦ 1ῦ πι ὑπετεᾶ α/ΑΥ. Απά αποϊπες ο] απιοπς τἴπο 

ἀκάνθας' καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι, καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ 
ἴποσπς, απᾶ ὃρτον “αρ ᾖ10Ποθ ΄ἴποτηδ, απά οπο]εεᾶ Ἰν, απᾶ 

η ῃ ἔδ ὦ . ηα” π ” η ᾽ - λ 
καρπὸν οὖκ.έδωκεν. 8 καὶ "ἆλλο" ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν 

Στυα]ῦ 19 γϊο]άεᾶ ποῦ. Απᾶ αποῖϊπος 4611 1Ππζο ἴπο ρτοαπᾶ ἴπε 
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Ἡ18 ὈτοθίΠπτεη απᾶ Ὠϊδ 
ὨιΟίἨοχ. απᾶ, βἰππᾶ- 
1Πρ νι λοαῖ, βεπί απο 
Ἠϊπι, οπλ]πρ ΄ Ἠϊτη. 
32 Απᾶ {πο παπα] εαᾶθ 
ϱπῦν αὐοαί Ἠϊπι, απά 
9πεγ βηῖᾶ πηπῖίο Ἠΐπα, 
Ῥε]ο]ᾶ, 1ΤἩπγ πιοῖηπες 
Άπάᾶ ΤΠγ Ῥτείμτεῃ να 
ού ε5θεῖκ {οτ ᾖἴπερ. 
99 Απά Ἐο απβποτεά 
ἴπετι, βαγίτς, Πο 18 
πΙσ ΠΙΟίἨΠοΘΥΣ, οἵ Πτ 
ῬτεϊΏτεη 2 94 Απᾶ πε 
1οο]κθά τουηά αὈοιῦ 0Η: 
νῃεπα πἩ]οὮ 8αῦ αΏοπτ, 
Ἠάτα, αμᾶ εαῖᾶ, Ῥοπο]ιά 
τισ Πιοῖπετ απᾶ πιγ 
Ῥτοίητεη | 96 Έοτ πΠο- 
βοετοτ δπα]] ἄο ἴπο 
νηῖ]] οἳἑ δα, ἴπο 5119 
8 ταν ὈτοίΠας, Αη πασ 
β15{ος, απᾶ ταοἱ]1θτ. 

ΙΥ, Απά Ἡρ Όδραι 
αβπίΏ {ο ἴεασὮ Ὦγ ἰπθ 
584 5149 : απᾶ {ποτο πνα8 
Ραϊποτθοᾶ αηῖο Ὠϊπα 
Ρτεαῦ ται] θ]θαᾶς, 5ο 
τηαῦ ὮἩθ επ{ογοᾶ Ιπῖο 8, 
ΒΠ1Ρ, απά βαῦ ἵωπ Τἴηο 
βΡ6.; απᾶ ἴπο π]ο]ε 
πια] 1ἑαᾶς πας Ὦγ ἴπο 
568 οπ {πε]αωπᾶ. 2 Απιά 
Ίος ἑααρ]ό {Πειη ΤΙΑΏΥ 
τπίηρς Ὀγ ΡβΓΑΡΙΘΕΒ, απά 
Βθἱᾷ τιπῖο ΈΏοτι {π Πῖς 
ἀοοΐῦτῖπε, ὃ Ηοδτκει; 
ἨῬελο]ᾶ, Όποτε πεηπί 
οαῦ Α ΒΟΠΟΥΓ Το 8ΟΤ: 
4 αηΏᾶ 16 «ΑΊΏΘ 0 Ρ858, 
Α8 Ἰθ 5οπθᾶ, 50Π16 1611 
Ὦγ ἴηο πα βἱᾷο, απᾶ 
ΤΏθ 4{οπ]18 οξ τ]ιο αἲτ 
68Ώ1θ αηΏᾶ ἀενοιχθᾶ 16 
πρ. ὅ Απάᾶ εοπιο {611 οἩ 
βἶοηπσ ρτοιπᾶ, πΏοθτε 
19 Ώρα ποῦ πιασὮ εατύΏ : 
Απᾶ Ἱπιπιεβϊαῦειγ 1δ 
ΒΡΤΑἨΠΡ αρ, ΌθοβΆςο δρ 
Ὠπᾶ πο ἀερίᾗ οἑ οτί η: 
6 αυ π]ει {πο 51π 
πίΘΒ 42, 1ῦ ν/βς ΞοοχοἩ- 
εᾱ ; απᾶ Όεοδαςα 1{ Ὠπᾶ 
πο τοοῦ, 105 πηιτπετοεᾶ Α- 
αγ. 7 Απᾶ 8οη1ο Σε]] 
ΑΠΙΟΊΡ ΤΠΟΙΏΒ, απᾶ ἴπε 
{ΠοτηΏς το αρ, απ 
ολο]αᾶ 16, απά Τζ γ]ε]- 
οᾱἆ πο Μταῖο 8 Ατιᾶ 
οὔ]μαεγ 161] ο ροοᾶ 
στοιπᾶ, απᾶ ἀἱά γειά 

ἆ καὶ ἔρχονται ΙΤΤΑΊΓ; καὶ ἔρχεται Τ. 
ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ Α. ϐ στήκοντες ΤΊτΑ. 
ὄχλος ΙΤΊΤΑΥ. Ἅἡἃκαιὶ λέγουσιν απ ἴπεγ 58Υ ΤΤΊτΑΥΥ. 
αηΏά ἴἩγ βἰδίετς Πτ[Α]ν. 
θά 111. ἃ--- µου [τε]. ο τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλωῳ 1Ττγ, 
{ου τπτ [ητ]α. τ τὰ θελήµατα (γεαά πε υπϊηρς 6ο π]]β) Α. 
ἴ συνάγεται 5 ραΐΏοτεᾶ ἰοσεί]μεγ 1 ΤΤνΑ ΥΓ. 
ΤΤΙΝΓ) πλοῖον ἐμβάντα Ι.ΤΤΤΝΥ. χ ἦσαν ὙπΕΙΘ ΤΊτΑ, 
αΤΤτΑΝΓ. ἃ καὶ ἄλλο ΊπττΑ. ῦ 4- καὶ πα [1ττ]α. 
«5 καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος ἂηᾶ ΝἩεη {πο 841 γας γἱδθι ΙΤΊτΑ. 
Ίπετο βοοΓοΏθά ητ. Ἅ«Εδ -- τὰς. 3 ἄλλα ΟΙΏΕΥΒ ΤΑ. 

Ψ πλεῖστος ΥΕΙΥ ρτεαί ΤΊτΑ ΥΓ. 
 --- τοῦ Ιτ[Ίτ]Α. 

ε εὐθὺς ΕΤΤτΑ. 

ε ἢ µήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ αἰητν’ ; οἱ 
ξ καλοῦντες 1ΤΤτΑ. 

κ -{- καὶ αἱ (-- αἱ Ὁν) ἀδελφαί σου 
1 ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει Απβπγετίης {επι Ίε 8αὗ5 τττα. 

Ρ Ἰδοὺ 1. 

π ΔΝ ι) . 

περι αύὐτον 

πι καὶ 
--- γὰρ 

θ- µου ΏΥ 1ΤΤΓΑ. 
π ᾳἰς τὸ (--- τὸ 

α --- τοῦ οὐρανοῦ 
αι ης, 

8 ἐκαυματίσθησαν ἴμεγ 

Ἐ 
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ἔευῖς Ὠιαί Εργαησ ὉἩ 
Άπά Ἰποτθββδθά; ΑΠ 
Ὀτοαρηί {οΓ6ΗΠ, ΒΟΠΘ 
θΩἱτισ, απᾶ 5οπαθεἰχίγ, 
ΑΠᾶ »οπΠ1θ 4η Ὠαπάτεᾶ. 
9 Απᾶ Ἡο βδβθὶᾶ απίο 
ἵπεπα, Ἡοε ἴπαῦ ΠὨαίῃ 
645 {ο Ἠςθβς, Ι6ἱ Ὠϊπα 
Ἰεαχ. 10 Απά ΥνΥΠεΡ Ἡθ 
πναδ 819Π8, ἴπεν ἴπαῦ 
Ὁ/ετο αροιῦ Ἠῖπα η 
τηε Ίπε]το βεκεᾶά ο 
111 ἍΤπε Ῥραταῦ]θ. 
11 Απᾶ΄ πο βαῖᾷ ππίο 
νΏθιω,:- Ὁπίο τοι 105 18 
Ρίτεη ο] ποπ ἴπεπινς- 
{ουσ οἳ ἴχιε Κίπρ ἰοπα οξ 
οι: Ὀαῦ ππίο ἴπεπι 
ἰπαῦ ἆτε π]τπουῦ, α1] 
1λά6δο ἴπϊπρς 4το ἄοπο 
η Ῥαταβρ]ες: 12 τπαῦ 
βθεῖηςσ ΤΠεΥ πιαΥ 596, 
πᾶ ποῦ Ῥεχοεῖτε; παπά 
Ποεατίηρ ΓΠεγ ΠΙΑΥ ἨΘαΑΣ, 
Φηά ποῦ απάεχΣδίαπᾶ; 
1εςῦ αὐ αΠγ ἴἶπιοθ Πεν 
ΞΠοι]ᾶ Ῥο οοπτετίεᾶ, 
8πᾶ {λθῖ 51ης επου]ά 
ρὸ ᾖ{οιβίνεπ ᾖ«{Πεπῃ, 
15 Απάᾶ ο βαϊᾶ απο 
Ίηεπι, Ἐποιυ το ποῦ 
τη: ρβτβΏ]εῦ Απᾶ που 
1Ώ9υ π]] τε ποτ α]1 
Ῥατπβ]θς 2 14 ΤΗε 6οἵγες 
ΒοπεΏ ᾖἵἴπο ποτά. 
15 Αγά 1Πεξο 3Γθ ΜΠΘΥ 
Ὁγ ἴπο π/αΥ 51ᾷ6, τν πεχθ 
1µε ποτά ἱβδονη; Ῥαῦ 
ΨύΏση ἔπεγσ Ἠανε Ὠθατᾶ, 
Βαΐαπ οοπιοίΏ Ἰπιπηθᾶ]- 
ΔΤΕΙΥ, απᾶ ἰακείὴ ΑπγαΥ 
τηποθ ποχᾶ παῦ σαβ 
ΒΟΥΏ {π ἠΠεῖτ Ἠθατίβ, 
16 Απᾶ ἴμοβο ΑΤε ἴΠεγ 
11]κθττῖ5ο ὙΤΠΙοἩὮ αἴθ 
5ο οη βἴοηγ στουπά; 
πίΠο, πΠεη ἴΏογ Ἠατο 
Ἠδβτά {19 πυοτᾶ, ΙΠΙΠΙΘ- 
ἀἱβίε]σ τοεσείτο 16 τη Ἡ 
Ρἱ8άπεξξ; 17 απᾶ Ώατο 
Ώο τοοί 1π ᾖἨΠεπισθ]τος, 
Ἀπά 5ο οπάᾷπτο Ὀα{ {ος 
 ἴϊπιο:. α{τετπατᾶ, 
τυπεη αθΗ]οἴ1οη ΟΚ Ῥοί- 
βοοι{Μ]οῦ ατ1βεῖἩῃ 1ος 
πο πνοτᾶς 58], Ίπι- 
πηθβ]αἴθιΙγ ἴπογ Ύτο οἳ- 
Ερπᾶοᾶ. 18 Απα ἴπεςο 
ΑΙΘ ΊΠ6Υ ἹΠΠΙοΏ ατθ 
ΒΟΊΠΏ ΑΙΠΠΟΠΡ ΤΠΟΓΗ5/; 
5ΙΟἩ ας Ἠεατ ἴπε πγοτᾶ, 
19 ππᾶ ΤΠ8οαΤ65 οξ 6(Π15 
ττοτ]ᾶ, απᾶ ἴπε ἀεοείῖ- 
Σι]ηποςς οΕ τίσπα5, οπᾶ 
ἴπο ἸΙαδίς οἳ οὔπος 
πίηρε οπύετίπρ: 1Π, 
οΏοχΚο ἐπο ποτᾶ, απᾶ 15 
Ῥεοοπιεῦα απ[τυυξυ]. 
20 Απᾶ Ίπεβο ατθ πο6γ, 
ππΏίοἃ απο βοππ οἩ 
ροοᾶ ρτοιπᾶ; 5168 5 

ο: ἆ αὐξανόμενον ΙΤΤΑΥΓ. 
Ὦ Καὶ ὅτε Ι/ΓΤΤΑ. 
ἔωο ΡραΥ8ΡΏἱ68 ΤΤΓΑ. 
« 

αμ. 
1η {Ώ6Ώ} ΤτΑ. 

ὃ ἀκούσαντες Ὠθαιὰ 11τΑ. 
ὠιοδο ΤΤτΑ. 

τήµατα (γεαᾶ [υπεῖγ 81Π5]) [Ε]τττΑ. 
κ ομοίως εἰσὶν 1. 

ΜΑΡΚΟΣ. 1Υ. 
, Δ , ᾽ . 

καλην᾿ καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ Ἰαὐξάνοντα,! καὶ 
6οοᾶ, απᾶ γὶεἰάεά Σχαῖς, Ρτοπίηρ πρ απᾶ Ιποτεββαῖπᾳ, απᾶ 

” ε 1 , 3 1 Π τε νο .. Ἶν α « , ἔφερεν "εν τριάκοντα, καὶ "ενὶ ἑξήκοντα, καὶ Κἐνὶ ἑκατόν. 
Ῥοσθ 0πΠ9 νηϊγίγ, Ἀπᾶ οἩθ αϊχίγ, Απᾶ οπΠθ 4 Ἠαπᾶτεᾶ, 

9 Καὶ ἔλεγεν Ἰαὐτοῖς,ὶ πὉ ἔχωνὶ ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 
Απά ες καϊᾶ {ο Ώσπι, ἩἨο πα Ἠαβ Ε8Υ5 ἍὮΤο Ώοθας 1]οῦ Είπα Ἡρας, 

Π τ , πε ε 

10 ""Ὅτε.δὲῖ ἐγένετο δκαταµόνας,! ΡῬἠρώτησαν! αὐτὸν οἱ ’περὶ 
ΑἉπά πΠεπ ο γ/8Β 8]οπε, Ἰαςκεᾶ δΏΐτη 11μορο "προιαξ 

αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα ατὴν παραβολήν.!ϊ «11 καὶ ἔλεγεν 
δΒῖπτι «γη Ώ 5ίΠο Ἅδννε]τε Γα8 ἴο] {πο Ῥαταῦβ]θ, . Απᾶ Ίο 5αοἱᾶ 

αὐτοῖς, Ὑμῖν "δέδοται γνῶναι τὸ μυστήριον! τῆς βασιλείας 
ἵο ἴΠεπι, Το γοι ἨββῬεεπ βίτεη ἴο Κποπ πο πιγσδύεν οξίπο Κἰπρᾶοπα 

τοῦ θεοῦ' ἐκείνοις.δὲ τοῖς ἔξω, ἐν παραβολαϊῖς Στὰϊ πάντα 
οξ ἀοᾶ: ΤῬαΐξ {ο ἴποςθ πΏο ατο π] (Που, ἵπ ΡΑΣΒΡΙ6ΡΒ 811 ἐΠπῖπρς 

γίνεται 12 ἵνα βλέποντες βλέπωσιν, καὶ μὴ ἴδωσιν' καὶ 
89 4οπ6, τηαῦ Ραεῖπρ {Πεν πιαγ 5εθ, απᾶά ποῦ Ῥοτοείτο; απᾶ 

ἀκούοντες ἀκούωσιν, καὶ μὴ συνιῶσιν' µήποτε ἐπιστρέψω- 
Πεατίπρ πετ πιβΥ Ἠθ8Σχ, βηᾶ ποῦ απάεγεδαπᾶ, 165 Όπεν εΠοι]ά υεσοπ- 

Δ η φ ο. ) ” ντε Ἡ ο Π] 3 
σιν, και ἀφεθρ αύὐτοις τὰ αμαρτήματα." 19 Καὶ 
νοτίθᾶ, απᾶ Σεποι]ᾷ “ο Ξξογρίνεπ δίπαια [11Πεϊχ] .Απά 

λέγει αὐτοῖς, Οὐκ.οἴδατε τὴν.παραβολἠἡν.ταύτην; καὶ πῶς 
Ὦθ 5αγ5 {Το ἴπεπι, Ῥογοεῖτο γε ποὶ θΠῖς Ῥαταῦ]ο 2 Ἀπᾶά Ποπ 

ο 4 4 ” ε ’ ᾿ , 

πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; 14 ὁ σπείρων τὸν λόγον 
8Η τηρ Ρατβρ]ες υη]] χο Έποννὂ Πο Ἅ8οππεγ πε ποτᾶ 

σπείρει. 15 οὗτοι-δὲ εἰσιν οἱ παρὰ τὴ. ὁδόν, ὅπου σπείρεται 
ΒΟΤΥΒ. Απᾶ ἴπεςθ αχἴο ἴπεογ ὮὉγ πο Ὑπαγ, ἩἨἨΘΙΘ ἱ55δοπὸ 

ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, ᾿εὐθέωςὶ ἔρχεται ὁ σατανᾶς 
πο ποτᾶ, αηπᾶ Ὑπβεη ἴπεγ Ὥθας,  Ἱπιπιθά]αΏεΙσ ΟΟ0ΠΠΘΒ ΒΒΐηπ 

καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον ἐν ταῖς.καρδίαις.αὐ- 
απᾶ ἴθ]εοβ ΑΤΑΥ πο Ἱποτᾶ ἴπαῖ Ἰα88β ῬθεΠ βοπἩπ ᾖΙπ ἐποίτ Ἡθατίς, 

τῶν.!, 16 καὶ οὗτοί Σείσιν ὁμοίωςὶ οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη 
Απά ἴπεσςθ το ᾖπ ]ῖκοθ ΠΙΒΏΠΘΥ ἴΠαγ πΨΠο προπ {1 τοσΚκΥ Ρ]αςοβ 

σπειρόµενοι, οἳἵ, ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον, 7εὐθέωςἳ μετὰ 

39]Ἠ5. 

8Ί86 ΒΟΠΗ, π/Ἡο, ΊΠεΠ. 6Ώεγ Ἠθας πο Ἅποτᾶ, Ἰπιπιθᾶ]ἰπίθισ στ 

χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, 17 καὶ οὐκ.ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυ- 
1ος τθοθῖτθ 16, οτε Ἠατο ποῦ τοοῦ Ἱπ ἵλμοπι- 
- 2 4 , 2 9 ” / / η 

τοῖς, ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν' εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ 
5εϊτο, ΌῬαΐ {ΘΠΙΡΟΤΑΙΥ 8Τ8; ἴπεπ ἨΠατῖπρ αγἴβεα ἰτίρα]αθίοᾳ ος 

διωγμοῦ διὰ τὺνλόγον, "εὐθέως! σκανδαλίζονται. 18 καὶ 
Ῥογβθομ{ίοη ΟΠ βοοοιπ{ οξύ πτοτᾶ, Ἱππιρᾶ]αῦεΙψ ἴπογ ατο οΕοπᾶεᾶ. Απά 

2ρὗτοί! εἰσιν οἱ δεἰς! τὰς ἀκάνθας σπειρόµενοι, οὗτοί 
Τπθβ8θ 816 ἍΊΠα6γ πο ΑΠΙΟΠΡ ᾖΤπθ {ΠΟΓΩΒ ΒΤΘΡΒΟΠΤΗ, νῃος5θ 

εἰσιν οἱ τὸν λόγον δἀκούοντες)! 19 καὶ αἱ µέριµμναι τοῦ 
ΑΓοΟ Που ΠΟ ἴπθ ποτᾶ Ἠρας, Απᾶ 1πμο Ο68ΙΘΒ 

αἰῶνος. τούτου! καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ 
οἑ {158 119 Αηᾶ {ἴπο ἀεοεῖῦ οξτίο]θβ Αηᾶ ἴηπθ ᾗ-οξ 

τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι Ἱσυμπνίγουσιν'" τὸν λόγον, 
3οἱῃογ “'μίπρβ "ἄρ6βίτος επίθτίηςσ ἶπ οπο]θ πο ποτᾶ, 

καὶ ἄκαρπος γίνεται. 90 καὶ Ξοὗτοί! εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν 
απά π{ται{ σα] 16 Ώ6οοπῃθβ. Απά Ἅἴπαβο 8χ6 ΊΏς6γ πο προῦπ ἴπο ϱτοιπά 

5 εἛ'.Ι.........ῶή ἱυὺὔ- θἅἧ-ἧἥ-θυὕἥιιὕιι------------------------------------' 

κ εἷς Α; εἰς απῦο Ἐπτ. ᾖἹ-- αὐτοῖς ΑΙ ΤΤΤΑΥ. ἍᾖἩἩ ὃς ἔχει ΓΤΤΤΑΥΨ. 
ο Νατὰ µόνας ΙΤΊΤΓ. Ρ ἠρώτων ΙΤΤΑ; ἠρώτουν Τ. 4 τὰς παραβολάς 
τ--- γνῶναι ΙΤΊΤΑ ; τὸ µνστήριον δέδοται ἘστΑ. 3"-- παπι τοσα 

ν εὐθὺς πΊητΑ. ἩὉ ἐν αὐτοῖς ἵη ἴΠθΠι η; εἰς αυτούς 
τ ἄλλοι οἴπου5 αι τττΑι. 8 ἐπὶ πυοιί Τ. Υ εὐθὺς ΕΤΊτΑ. 6 οαξ Τ. 

ἆ συνπνέγουσιν ΤΑ 9 ἐκεινοέ ο ---- τούτου ἰΠὶ5 ἄΙΤΤΙΑ. 



ΙΤ. 

τὴν καλὴν σπαρέντες, 

ΜΑΧΠ κ. 

οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ 
{πθ σοοᾶ  ἆἈβτο Ῥθ66ῦ ΒΟΠΠ, δ5ΙΟΠ ϱ8 Πθαχ {πο ποτά απά 

παραδέχονται, καὶ καρποφοροῦσιν, 'ἓν' τριάκοντα, καὶ Τεν 
τθςθἰτθ [165], απᾶά ὭὈτίης ΕοτίἩ Ετα]θ, οπθ ΜΠΙΓ{γ, Απᾶ 9Πθ 

ἑξήκοντα, καὶ [ἐνὶ ἑκατόν. 391 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ἔΜήτι Ἀὸ 
αἰχίγ, Ἀπᾶ οΠθΘ 4 Ὠαπάτεᾶ, Απά Ἠθρδαίᾶά {2ο τποπι, 3Τηθ 

λύχνος ἔρχεται! ἵνα ὑπὸ τὸν µόδιον τεθῇ ἡἢ ὑπὸ τὴν 
5]αταρ 1ροίπ1θ ᾖἴπαί απᾶρθς ἴλοθ ΟΟΓΏ ΏΙΕΒΒΙΤΘ 16 ΤΙΑΥ 69 Ραῦ ος ππάᾶες 1πθ 

κλίνην ; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν Ἰέπιτεθῇ!: 
οοιοὮ ᾖ{[18 11] ποῦ ὑπβῦ προιπ {πο Ἰαπιρρίθπά 16 πιαγ ο ραΐ 2 

ἐστίν ὙἉἅτι κρυπτόν, |ὃὶ ἐὰν.μὴ ., θῇ: δὲ ' κρυπτο», ο εαν.μή Φανερωσγ οὖθε 
1 Ἰαπσύπίπς ἈἨϊάάεα, πη]οβς 1 βπομ]ά Ὦο πιαᾶθ πιππ]{θ56, ΤΟΣ 

μα. ν [η ἓ) »/ πς 4 | - 

ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ ἵνα δείς φανερὸν ... 
Ἠσφ ἰακθη "Ῥ]αςε 1α "Βθοτεῦ 30Πΐωρ, ὮὃῬμῦ πα ᾖἴο Ἡρηο Ἂᾖ εποι]ά οοΠΠΘ. 

9 εινις ἔχει ὦτα ἀκσύειν, ἀκουέτω. 34 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, 
ᾷᾷαπππα δα ΘΛΙΑ ᾖἴολθας, 16ῦ Βἶπι Ἠθασ, Απά τρ βπὶἀ ᾖ{ο ποπ, 

Βλέπετε τί ᾿ἀκουετε. ἐν ᾧ µέἔτρῳ μετρεῖτε µετρηθήσεται 
Τα]ο Ἱεεά π]αῦ Το Πεατ: πὶ πΠαῦ 1Πθ88ατθ Ὑθ πιείο ᾖ1δ βΏβ]1 Ὀθ πιεαβιιτθᾶ 

ὑμῖν, "καὶ προστεθήσεται ὑμῖν! Ρτοῖς ἀκόύουσιν.! 25 ὃς γὰρ 'ὰν 
ίοσοα, απᾶ |αμα]] ο Ἰαᾳάᾶάθά "{ο”γοια "ππο Ἓθαςσ {ος ΊΥΠοθγες 

ἔχῃ.ὶ δοθήσεται αὐτῷ' καὶ ὃς οὐκ.έχει, καὶ ὃ ἔχει 
τηηΥ Ἠανε, Ἀλπα]] 9 "ρίτεπ "{ο”Ἠΐπα; απᾶ Ἠθ Πο ἨΒ8 Μο, οὖθπ ὑπαῦ γ/ΠίοἩ Ἡθ παβ 

ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 
θΕΑ]] Ῥο {β]κεπ τοπ Ἠϊπι, 

26 Καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ὡς τἐάνι 
Απά Ἡρ καί,  ΤΏΌΙΒ ἵ ἴςρ ἹΚἰηπρᾶοπι οἑ ἀοᾶ, 58  {ξ 

ἄνθρωπος βάλφ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, 27 καὶ καθεύδφ 
ΑΒ ΠΙΑ ΒΏοι]ά ομ5ύ {1ο 5πεοδά  αροπ {πο οεατίᾳ, Ἀπᾶ βΏοι]ά Β]οερ 

καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος "βλαστάνῃ! 
βηΏά Τ159 η]ρΗς αηπά 4αγ, βπᾶ ἴπο βεεά εποι]ά ερτοαῦ 

καὶ µηκύγηται ὡς οὐκ.οῖδεν αὐτός' 38 αὐτομάτη 'γὰρ' ἡ γῆ 
Βπᾶ ο Ἰεηρελποηπθά Ἡοιυ ΄ποπαβ»ποῦ ᾖ1Πο; :, 30Ε 319βθΙξ ους ἴπο θµτί] 

καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, "εἶταὶ στάχυν, "εῖταὶ Ἱπλήρη 

29 οὐ .γάρ 
ΣΟΣ ποῦ 

Ὀτίπρςα ἑοσέἩ Εταϊε, Ετβῦ Α Ῥ]αᾶς, ἴπεαι ΑΠ6ΑΣ, ἴπεπ ξα]] 
- ι 3 . / .. ϱ/ 4 ὁ ν « ” 

σιτον' ἐν τῷ στάχυι. 329 ὕταν.δὲ Σπαραδφὶ ὁ καρπός, 
οοΟΙΠ. ἵπ ᾖἴλπο εβΓ. Απά ππεπ 3οΏργα "108ε]ΙΕ 11Πο Ἅ"τυϊς, 

Σεὐθέως" ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισµός. 
Ἱπιπιράϊαίοῖ  Ἡθ 5επᾶς Τπθ αἰοχῖο, Σοτ Ἠββ οΟΠΘ Ἅᾖ1πθ Πηγτερῖ, 

90 Καὶ ἔλεγεν, "Τίνιϊ ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; 
Απᾶ πο βα1ᾶ, Το π]αῦ βΠα]] πο Ίκεπ ᾖ{ἴπο ἉᾖἹἰπρᾶοπι οἱ αοᾶ 2 

ἢ ἐν "ποίᾳ παραβολῇ παραβάλωμµεν αὐτήν:! 91 ὡς Ὀκόκκφῳϊ 
ος πια λα Ραταῦ]θ 5ΏΦ]] πο οοπΙρατθ 10 Ἀπ {ο α ρτβίπ 

σινάπεως, ὅς, ὕταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, "μικρότερος! 
οἱ πιηβζατᾶ, ὙπΠΏΙςοΣ, πει 1ῇ Ἠας Ῥεεπ 5ο η προι 1πθ θατί], 1658 

: 1 ἃ ο . πάντων τῶν σπερµάτων Ἀἐστὶν! «τῶν. ἐπὶ) τῆς γῆς'' 89 καὶ 
{παπι αἲἱ {πθ Βοθᾶβ 18 σγΏΙοὮ Γατθ]αροπ {πο θδατίῃ, βπᾶ 

ϱ/’ - / ” 

ὕταν σπαρῇ, ἀναβαίνει, καὶ γίνεται πάντων τῶν λαχάνων 
πἩοτ 18 Ὠᾳς Ῥεοτ 5οἵπ, 15 6ΤΟΝΒ πρ, απᾶ, ὈθοοπιθΆ Ἔπαπι 3411 “ἴ]πθ 5Ώοσρ8 

μείζων, καὶ πὸοιε κλάδοὺς μεγάλους, ὥστε «δύνασθαι ὑπὸ 
'Ρτόβϊετ, απᾶ Ῥτοάιοθςβ 3ΡΓ8ΙΙΟἨΘΒ αστοεῦ, βο ἴπαίῦ ."Ἅτοθ Ἰαριο Σαπάες 

99 
Ἡθης {ἴλπο Ἱοτᾶ, -απά 
γοοοίτο 1έ, απἆ Ὀτίπρ 
Σοτίη ἍΆἀΕταῖί, 50319 
υπτιγ{ξο]ᾶ, 5οπιθ αἰχίγ, 
ΒΠά 86ΟΠ19 ΑΏ Ἠιαπάγςσά, 
21 Απά Ἡοθ βπἰἀ απίο 
ἴΏετπα, 15 8 οσβμά]θ 
Ὀχοαρ]ηί ἴο Ῥο ραί ππ- 
ἄες α Ῥιιβμε], ος ππᾶος 
Α Ὀοά2 αμᾶ ποῦ {ο ὃθ 
βοῦ οη Α οππ]οβί]οἷ 2 
22 Έοτ ἴπετε 18 ποϊπῖωαπ 
Ὠἱ4, νγπ]ο]ι 581] ποῦ Ὃο 
τηβπϊξεξδιθᾶά;, ἸπθίΏοθς 
88 ΔΩΥ ἰὑπῖπρ Ἱορυ 
Βθοτεί, ὈΌαῦ πας 
βΠοπ]ά οοΙιΠθ αΏτορά, 
345 Ιξ ΑΠΥ ΠΙΠΠ Ἠβτθ 
9818 ἵο Ὠθας, 1θ6ύ Ἰῖπα 
Ἠεατ. . 24 Απᾶ Υο ϱαἱᾶ 
αππίο {ηθτα, Τα] Ἠεεά 
ψιπαί 7θ ἨθαΓ: πι 
πιΏοῦ ΠΙΘΑΞΙΤΘ Τθ Ὠιθίᾳ 
1ὲ εἰα]Ι ο πποββατοἆ 
Ίο τος: απᾶ ιπίο του 
{πω Ώρας εΠα]]. Π1ογθ 
Ὦο Ρβἰτει. 25 Ἐοτ Ὦθ 
Μβί Ἠπίλ, {ο Ὠῖπα ϱπα]1 
Ρε ρίτεηπ: απᾶ Πε {πηῦ 
Ἠβία ποῦ, τοπ Ὠΐπι 
εΏα]] Ὄε Ίπ]εα ετεπ 
{παί συΏίοα ο Ἠαίῃ. 

26. Απᾶ Ἠο βα{ᾶ, Βο 18 
ἴμο Κἰπράοπι οἳ ο, 
ΒΕ ἱξ αΤΠβΠ Εποι]ᾶ οπνῦ 
βοθᾶ Ιπίο {λμθ ρτουπά; 
27 απμᾶ ε5Ποι]ά βΒἱθ88Ρ, 
ἈΑπᾶτ]ςο πὶρΠῖ ππᾶ ἄλγ, 
ΑΒηᾶ ἴπο 5θεά αλοιι]ά 
αρτ]ῃσ απᾶ Ρρτος τιν, 
Ἡο ἹκεπουνείἩ ποῦ Του. 
28 Ἑοτ ἴπο εατί] ὈνΊπρ- 
οίἩ ΜοτίἩ {ταῖς οἳ Πες- 
βοιῖ;, Ἠταῦ Ίπο Ὀ]απάε, 
{πεπ {πε εατ, αξίετ ἴππί 
1πο {Ι]] οοτπ 1π .1η6 
οατ. 29 Ἑιις πΊπεη ἴηθ 
Εταἰῦ 15 ὈτουρΏίῦ {οτίἩ, 
Ἱπιπιρά]αίε]σ Ἡα ραί- 
θείἩὮ Ίπ ἴηπο βἰοκῖθ, Ὦθ- 
9889 ἴἨο ἸἨαχτοβῦ 18 
9ὀΙΠΘ, 

30 Απᾶ Ἡ9 αβῖᾶ, 
ἸΓποτθαπίο ᾿εἩαβ]] τν/θ 
1ΐκαπ {πο Ἱάπρᾶοπα ος 
ᾷοά 2 ος γι τλαῦ 
οοπιρβτίδοςι βΏα]] -θ 
οοπ1ρατε 195 οἱ Γὲ ἓπ 
Ίκο α αταῖπ οἳ τάβ- 
νπτά βθεᾶ, πΠΙοἩ, ηῆεπ 
15 ἵ5 βοττι Ίπ {Πο οατίἩ, 
19 198 ἐλαῃπ. α]ὶ {πο 
βεθᾶς ἔλαῦ ο ἵωπ {πε 
θασίἩ: 393 αυ σῃθι 
18 5ουγῃ, 105 στουγεῖἩ αρ 
βΏά ἘΏθοοπιείῃ! ρτθβῖθχ 
1πβιπ αἲ] Ἡοθτοβ, απᾶ 
ΞΠοοϊείαπ ουῦ ρτευῦ 
ὮΏτΑΠΟἨΘΒ ; Βο ἴπαῦ 1ηθ 

{ ἐν ἵπ τη. 8 -- ὅτι ἴμαῖ ΤΑ. 
(τεαά 1ὲ 18 ποῦ) [τε ]τι[ κ]. 
9--- καὶ προσ. ὑμιν α. 

Ἀ έρχεται ὁ λύχνος ΤΤτΤΑ. 
Ἱ -- ὃ τπῖτΑα.  τ -- ἵνα ἴηαῦ π[Α]. 

Ρ --- τοῖς ἀκούουσιν Ο1ΤΤΤΑ. 
"βλαστα ΙΤττΑ. ῥᾖἵ -- γὰρ ΙΤΤΓΑ. ν εἶτεν τ. 
 εὐθὺς τττΑ. : Πῶς ου ΤΤτΑ. 
περτεδεηῦ 1537 ΙΤττα. 250Υ ὃ κόκκον ἃ ΡΙΔἶΏ ΟΤΙΤΥΑ ΥΓ. 
4... ἐστὶν ΙΤτιΑ. ε [τῶν ἐπὶ τῆς γῆς] 1.. 

Σ τεθῇ ΙΤΙΤΑΝΓ. 
ἃ Ελθῃ εἰς φανερόν ΤΤιΑ. 

α ἔχει Ὠα8 ΤΤΤτΑ. 
π πλήρης σῖτος Ι1ΤτΑ. 

5 τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν υΏβῖ ΡαταὈ]θ 9Ηα]ἱ να 
ο µικρότερον ὃν Ρείηρ 1688 1/ΓΊτΑ. 

{ μείζων (μεῖόον Ἡ) πάντων τῶν λαχάνων 111τΑ. 

Χ ---τι 

τ--- ἐὰν ΤττΑ. 
α παραδοϊ ΙΤΊτΑ. 



τ00 

{ον]ς οἳ ἴπο αγ πι 
]οάρο απᾶες ἴπο εΏαγ 
ἀοιν.οξ 16. 39 Απά να 
ΓΠΑΑΥ 5Ο ῬαταῦΏ]ες 
ΒΡΑΚρ Ἡρ ἴπο ποτᾶ ἀπ{ο 
ἴπεπι, 35 ἴἨπογ .Ἱγετο 
βΏ]6 6ο Ώθαςσ {ύ, 34 Βαΐς 
σιυποας α΄ Ῥατηῦ]θ 
ΕΡΟΑΚΘ ὮΦ ποῦ Ἀππίο 
ἔπεπι: Απ ΠἩεη ΤΠετ 
ΨΙΘΤΓΟΘ 3410ῳΠ6, Ὦε εκ- 
ρρς 81] {πῖπρε ἴο 
18 ἀἱδοαῖρ]θβ, 

3δ Απᾶ {ῃθββταῬ ἄαγ, 
π/ηθη πο ετεπ ΤἩΠΒΒ 
60Π168, θε βαϊῦπ απίζο 
ἔπετα, Τιεῦ ας ρ888 0ἱες 
Ἡπίο ἴπε οίπος εἰάς. 
56 Α πιά ἹΥἩθη ἴπεγ Ἠθά 
εεηό ΑΊΑΥ πο πια]{1- 
Μαᾶθ, Μεγ 1τοοῖς Ἠϊπα 
ετεη 45 Ἡο παβ 1η ἴπθ 
ΕΠΙΡ, Απᾶ ἴποτο πγθΓθ 
εἶκο σι Ἠίπι οἵπες 
105110 εἨἩῖρα, 37 Απάᾶ 
{Ἠθγοθ Άἴο56 α ρτεαῦ 
ΕἴοΤΏι οἳ π]πᾶ, απᾶ 
11ο πανε Ῥοβῦ Ἱπίο 
{ηο εΒἰρ, 5ο πα 1ὁ πας 
πιο Εα]1]. 398 Απά ο 
πνας {η {πο Ἠϊπάος ρατί 
οἱ {1ο 5Π{Ρ, β5ε1θορ οἩἳ 
Α Ῥϊί]]οπ: απᾶ ἴπογ 
απακο Ἠϊπι, θπᾶ 87 
ππίο Ἠίπ, ἨΜβείες, 
οαγοςῦ ἴποι ποῦ τἨππῦ 
Ὑτε ΡοΓΙΡΏ2 ὅθ Απᾶ Ἰο 
ΆΓΟ5Θ, βηᾶ τερα]κοά ἰμθ 
ψγπᾶ, απᾶ ββϊᾶ απίζο 
1ῃ9 5θᾳ, ἘθμαοἙ, Ὦθ β1]]. 
Απᾶ {πο υγπά οεαςεᾶ, 
απᾶ μεσο Ψ88 4 ρτοαῦ 
οβ]πι, 40 Απά ο ββ]ά 
ππ{ο ποτ, ΓΗ ατα 
τ 8ο 1θβγ{ια] 2 Ποπ 18 
{ τλπαῦ: σθ ἨὨαβνο πο 
Σημ 2 41 Απᾶ Ί]εΥ 
Σ{θατθᾶ  οχοθεᾶίηρ]γ, 
Φιιᾶ παά οπθ ἵο ΑἩη- 
οἵπθς, ὉἨπιαβῦ ΙΠ8ΒΏΠΘΕ 
οἳ πιβη ἵς 1ΠἨἱΒ, ὑπαι 
69τετ ἴῃπθ π]πᾶ απᾶ ἴπθ 
5θθ οΏογ Εἶπα 

Ῥ. Απᾶ 1ἴἨθΥ Ο9ΑΠΙΘ 
οπος Πίο 1πθ οἴλετ 
Βἰάο οἳ ἴπθ θα, Ιπίο 
{πο οοαπίτγ οἱ ἴπο αΑ- 
ἄατεπος. 2 Απᾶ π]ῃθηυ 
Ἡθ πας οοΠ1Ιθ ουὺ ο 
1Ώο εΠΙΡ, ΙπιπιθάΙαῖε]γ 
{πετο πιεῦ Ἠϊτα “ουξ 
οἱ ἴπθ 4οπιῦβ  Τη5η 
ση ”Ώ απο]εατ αρἰτῖθ, 
8 ἵύΊο Ὠβά Λῖ5 ἀννθι] 
ΑΠιοηῃ ἴπο οΏΙΡ8: 8η 
ἩΟ ΏΙΑΏ οοι]ά Ῥϊπά Πΐπα, 
πο, ποῦ πλ ολαίπα: 

Ε ἐδύναντο 1τ Ἅ τοῖς ἴδίοις μαθηταῖς ἵο Ὠϊβ οὖΏ ἀἱβοίρ]6β ΤΑ. 
1ῆσαν τ. - ΒΗ1Ρ5 οιωτττΑ. 

ΜΑΡΚΟΣ. ΤΥ. ν. 
4 ” -” - τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν. 

31Ώθ εηβάοιυ “οἱ 516 {πθ Ῥϊτάβ οἳξ ἴπο ΆΊεβνεῃ νο τοοςῦ. 
3ῦ Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς. τὺν 

Ἆπά πυπ η Ἔρμο] Ἀραταῦ]θς 1ΠΙΛΠἩΥ  Ἡεεροκθ {ο ἴΠθπι ἴ]μθ 
΄ ) » ΄ [ῤ λ 4 . ” λόγον, καθὼς Εἠδύναντοϊ . ἀκούειν, 94 χωρὶς-δὲ παραβολῆς 

σηυοτᾶ, Ἀ8 πε ππετε αδ]θ ᾖ{ο ῄαας, Ῥα0 νηἑποαξ 8 Ρρ8τἍαΏ]θ 
2 3 ιά -” ; - -” -” οὐκ-ἐλάλει αὐτοῖς" κατ’. ἰδίαν «δὲ Ἀτοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ" ἐπέλυεν 

ΞΡΟΚΕ Τε ποῦ {ο ἔπεπα ; ΑηΏά αρατῦ {ο Ε18 ἀῑδοῖρ]ερ Ἶς οχρ]αἰπεᾶ 
4 

παγτα. 

91] 1Πἵπρβ. 

96 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἔν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὀψίας γενομένης, 
Απά Ἡθ ΒΑΥΒ ἰοίμθπι ον ἰλπαξ αγ, επτεπίπᾳ µΡείπε οοπηθ, 

Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 936 Καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον, 
Τωεῖ 5 ρββε οΥες {ο {πο οἴμος 5ἰᾷο, ᾿.Απάᾶ Πανίπρ ἀἰετα]κεεᾶ ο ετοτννᾶ, 

, - / 2; παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἓν τῷ πλοίῳ' καὶ ἄλλα 
ΊΠεγ ἴακο πΙζ [ίμεπα] Ἠῖτα 85 Ὦθ πας ἵπ Πε ΒΠῖρ; 3β]ςο 3οἴμες 

Ιδὲ Ἐπλοιάρια! Ἰἠνὶ μετ. αὐτοῦ. 37 καὶ γίνεται λαϊλαψ 
σρυῦ βπιβ]] επῖρς πθτο Πτα Ἠΐτη, νΑἈπά  οοπΏθ Α "Βόογπα 

, (ῤ μ -” άνεμου µεγάλη," Ἀτὰ δὲ" κύµατα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, 
50 πΙπᾶ ῄΙγὶοϊεηί,  Δπᾶ {Πθ ἩΘΤΕΒ Ῥεαί -ἀπίο ἴπε βΕἱρ, 

ὥστε ᾽αὐτὸ Ίδη γεμίζεσθαι.ὶ 96 καὶ ἦν αὐτὸς Ρἐπὶϊ τῷ πρύ- 
βο ἴπαῦ «Ι  αἰτθαᾶγ . σαβ β]]6ᾶ. Απᾶ "παρ 19 οη ᾖἴπο δἴετη 

μνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων' καὶ Δδιεγείρουσινὶ 
ου ᾖΤἴπθ ομβΏῖοη "ΒἹεερίηρ. Απά ἲΠεγ ατοἈςε 

αὐτόν, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαχε, οὐ-μέλει σοι ὅτι 
Πΐτα, απᾶ ΒΑΥ «το Ὠἶπι, ἜθασΏςστ, Ἅᾖ18Β 18 ηΟ ΟΟΠΟΕΓΠ {ο {μορ ἔ]ιβε 

ἀπολλύμεθα; 99 Καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμφ, 
ππο Ῥοσϊθι 2 ἈΑπᾶ Πανίπα ΏθεΠ βτγοιβθᾶ ορ τεραικθά {1ο πγ]Ώά, 

καὶ εἶπεν τῷ θαλάσσῃ, Σιώπᾶ, πεφίµμωσο. Καὶ ἐκόπασεν ὁ 
Επᾶ βαὶᾶ ᾖΤο ἴπθ εεα, "Ἓμεποθ, ὃὓε απού, Απάᾶ 3{6]1 11ποθ 

άνεμος, Καὶ ἐγένετο γαλήνη µεγάλη. 40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
Ἀνηπᾶ, απᾶά ἴπετο πί8β α ΄οβΙ Ἅᾖβτοβῦ. Απᾶ Ἡρ βαῖᾶ {ο ἔμαπι, 

Τί δειλοί ἔσγε τοὔτως; πῶς οὐκ' ἔχετε πίστιν; 4] Καὶ ἐφο- 
Ίηγσ {εατέαὶ αχθοτο Ἅᾖἴπαβὂ Ἠον Δποῦ 1ἨανεἍγο {Μαϊ(μ2 Απά Ἅᾖ]εγ 

βήθησαν  «φόβον µέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς.ἀλλήλους, Τίς 
ΣθΩ8ά [πια] Ἔΐοας αρτθοαῦ, απᾶ βαὶά 916 6ο αποίΠεχ, ο 

ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα "ὑπακούου- 
ἔπεπ Απ Ἅᾖ315 ἍἈ1ἴπβίθτθη ἴἩθ πἱηπᾶ απᾶ ἴἨθ , Εθ8 ΟΡ6Σ 

σιν ἀὐτφὶ; 
Πτι 2 

ὃ Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης, εἰς τὴν χώραν 
Απάᾶ ΤΠεγ οππηθ ἵο ἴπο οἴμπες 51ά8.οξ {πθ Ε6Β, ο ᾖ1ἴποθ οουνίσΥ 

τῶν ''Γαδαρηκῶν.ὶ 3. καὶ Ἀἐξελθόντι.αὐτφὶ ἐκ τοῦ πλοίουν 
οξἑ{ίπθ ΘΟβᾶαβτεπθἙ. Απάᾶ οἩἨ Ηϊβ Πατῖπρ ποπθ ΞοσίἉ οαῦ οἱ ἴλθ ΒΠΙΡ, 

τεὐθεως!ὶ "ἀπήντησενὶ αὐτῷ ἐκ τῶν µνηµείων ἄνθρωπες 
πιπαθᾶ(κ{ε]γ τηθῦ Ἠΐπα οπῦ οἳ ἴ]μθ {οπαβε Α ΤΙΑΠ 

ἐν πνεύµατι.ἀκαθάρτῳ, ὃ ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς 
σητἩ, ϐΠ υηο]θαΏ βρὶσαδ, πο [Πηῖς] ἁπιο]]τπε “ Ἠᾶ Ἱπ {πο 

αμνημείοιςἹ καὶ Σοῦτεὶ Σἁλύσεσιν! " οὐδεὶς δὴδύνατοϊ αὐτὸν 
ΤΟΙΙΡΒΣ Αηᾶ τποῦ οτεἩπ πα οΏαίπβ ΑΏΥΟΠΘ 88 8θὐ]θ Πίτα 

/ (ζἱὲ. ηο ουπϐ) 

ἕως δὲ ΙΤΙ[Α]. ἡἆἕ πλοῖα 
πι µεγάλη ἀνέμου ΠΤΊτΑ. Ἅᾖ3Ἡ καὶ τὰ ΙΤττκ. ο ἤδη γεµίζεσθαι 

τὸ πλοῖον αἰχεβᾶν ντος Ε]]θά ἴπε ΒΠΏ{Ρρ 1ΤΊτΑ. Ρ ἐν ἵΏ αΕΤΊΤΑΥΓ. 4 ἐγείρουσιν ἴπεγ Απη/α]κθ τητΑ. 
5 οὕπω ᾿ηοῦ “γεῦ τε. .-- 
1Τητ, Τεργεσηνῶν ΕΙΡΘΒΕἨΠΕΡΑ. Όπττ 

Σμγήµασιν (-- ν αν) ΟΕ ΤΊταἵ). 7 οὐδὲ ΙΤΊΤΑΥΓ. ὃ ὑπήντησεν 1Τττ. 
ΙΤΊΤΙΑ. . ἠ- οὐκέτι ΔΏΥ 1οηΏρεῖ ({6,. Ώο 10Ώβεσ) ΙΤΤΤΑΥΓ, 

. αὐτῷ ὑπακούει Τ; ὑπακούει αὐτῷ ΤΑ. ᾖἵ Τὲρασηνῶν ΕΓΑΒΕΏΕΒ 
-ὰ ἐξελθόντος αὐτοῦ ται. ᾖὉ --- εὐθέως 1.; εὐθὺς τ[ττ]α. 

Σ ἁλύσει πῖὮ α οπαίΏ 
υ ἐδύνατο 1ΤΊτΑ. 



ντ. ΜΑ Εκ. 

δῇῆσαι, 4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δε- 
1ο Ὀιᾶ, Ῥεοαιβο ἴπαῦ ἎἾε οξίθη. ση] ῦἩ 160095 απᾶ οΏα1ηΒ ηπᾶ 

δεσθαι, καὶ διεσπᾶσθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις, καὶ 
Ῥεετ Ὀοιιπᾶ, απᾶ “Ἠαᾶ “Ῥεεῃ 5ἴοτη δα5απᾶθγ ην "Πτα Ἅᾖ}πο Ἅ"οἨαίπβ απᾶ 

τὰς πέδας συντετρίφθαι, καὶ οὖὐδεὶς “αὐτὸν ἴσχυεν' δαµάσαι" 
ἔποε Ἅοΐίετς Ἠαφᾶ Ῥοεπ 5Παζμετοεᾶ, απᾶ το οπο, Ἠϊπι Ἅῄτ/α5 9Ώ1θ ᾖο 5αράᾶμθ. 

ὅ καὶ ἀδιαπαντὸς! νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἓν τοῖς «Όρεσιν και ἓν 
Απᾶ οοπύΙπαβ]]γ πϊρπυ απᾶ αγ Ίπ ᾖἵἴηῃπο πιουαηί{ρϊπς απ η 

τοῖς μνήµασιν! ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 
ολο ΤοταΏ8 Ὥρ πας οτγίηπρ απᾶ ου{ιπρ ἨΙπαξβε]{ ση ῦἩ 6001168. 

6 ΓΙδὠν.δὲῖ τὸν Ιησοῦν ἀπὸ µακρόθεν, ἔδραμεν καὶ προσ- 
Απάᾶ Ἠατίηρ 5ΞεεΠ 1εβι5 4τοτα ΒΤ4Σ, Ὦοθ ταἩ βΏᾶ ἀ4ϊᾶ 

εκύν ξαὐτῳ,! 7 καὶ κράξ ) {λη δεῖ "Τί ἐμοὶ Ἴ/σείι αυτῷ, και κρα-ας Φων]) μεγα ῃ ειπε. ' ἔμοι 

Ῥοιπαροθ 1ο Ἠΐπι, Απᾶ οτγὶηρ ντι α΄ νοίορ "]οιιᾶ ης βαἶἱᾶ, ΊΠαϊ ο πιθ 

καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὀρκίζω σε τὸν 
Απᾶ Το ἴῃ6θ, ἆθβδαξ, 9οηἨ οἑ ἀἄοᾶ ἴπε Μο» ΠἱΡΏ2 1 αἄ]ατο ἴπεο 

θεόν, µή µε βασανίσῃς. 8 ἔλεγεν.γὰρ αὐτῷ, ᾿Εξελθε, τὸ 
Ὦγ ἄοᾶ, 3ποῦ ΄Ίπθ α{οτπιρηῦ. Έο} Ώε π/βς5αγΊης Το Ὠῖπα, Όοππε {οτίΠ, ἴμο 

πνεύμα τὸ ἀκάθαρτον, ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 9 Καὶ ἐπηρώτα 
αρἰχῖό  ᾖ1ῃοθ πποΙεβΏ, οαῦ οἳ ἴπο ΤΙΞΏ. Ἀπᾶ 9 αξκεᾶ 

αὐτόν, Τί ᾖΊσοιὄνομαϊ;: Καὶ Κἀπεκρίθη, λέγων,! Λλεγεὼών' 
Ἠϊπα, Ὑηαὺ [15] ΤΠγ ηπατηθὸ Ἀιπᾶ τρ απβιγετεᾶ,: ΒαγΙΠΡ, 1,8ΡΙοη 

» λς ηλ ς/ αν ν , ον 
ὀνομά.µοι, ῦτι πολλοί ἐσμεν. 10 Καὶ παρεκάλει αὐτὸν 

ΙΩΥ ΏΛΙΠΙΘ Ἅᾖ{[5], Ώεοβαδθ ΠιΑΠἩΣ ἍΤθ 16, Απά ο ῬεξδοιρΏί Ώῖπα 

πολλά, ἵνα μὴ Ιαὐτοὺςὶ ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. 11 ἦν-δὲ 
ΠΩΠΟΗ, {λπαῦ ποῦ {μετα Ὦρ ποα]ᾷ εεπᾷ ουῦ οἱ ἴπο οοαπίτγ. ποπ {πετα τς 

ἐκεῖ πρὸς τὰ Όρηϊ ἀγέλη χοίρων µεγάλη βοσκομένη!' 13 καὶ 
ἴπετο ]π5ῦ αὐ ἐπαταιοππίβίηςδ Αα "Πεγᾶ ζ5οξ “Ἀτγίπο 1ρτθαῦ Σ9εᾷ8ΊπΡ; απᾶ’ 

παρεκάλεσαν αὐτὸν Ῥπάντες οἱ δαίµονες,! λέγοντες, Πέμψον 
“ρεεοαρΏῦ 5Ώ]πα αα]] 3μπο δᾷεπιοης, ’ βατίης, 5δεπά 

φ -” Ε] 4 ΄ ή, 2 ] 4 2 [ Ν 

ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσελθωμεν. 19 Καὶ 
π8 ἍΆΙΠπίο Ίἴπο 5ης, {886 Ἰπίο Ίῆοπα ππθ ΠΙΑ οηΏ[ετ, Απά 

ἐπέτρεψεν αὐτοῖς Ἰεὐθέως ὁ Ιησοῦς.ὶ καὶ ἐξελθόντα τὰ 
3Α]]ογ/γθᾶ Ἔνπεπα “ἹπιπιοβΙαίζεΙτ 116515. Απᾶ Πανίηπρ σοπε οαῦ 1πέ 

πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους" καὶ ὥρμησεν 
ερἰτι6 Τπο ταπποίεαἨ εηπὐοτεᾶ Πίο ἴπο - 5116, ΑΏά δΣτιιςδμοᾶ 

« ο. .” στ λ 

ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν Τῆσαν δὲῖ 
11μᾳ Πθτὰ  ἆἄοππι Ί]πο βἰοερ «Ἀπίο 1Ἠπθ 5εα, (πο/ ἴπεγ ΊΠΘΓΘ 

ε / 4 ’ .” / . Δ 

ὡς δισχίλιο" καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 14 "Οἱ δὲ" 
Ἀδουί ἔπγο ἐπομςαπᾶ), οπά ἴπεγ γγετο οπο]κοᾶ ἰη ἴμο 888, Απά ἴποςο π]ιο 

βόσκοντες 'τοὺς χοίρους! ἔφυγον, καὶ Ἰάνήγγειλαν!ὶ εἰς τὴν 
494 τιθ Εν/Ιηθ Π9ᾶ, απᾶ Απποιησθαά ᾖΠ{8] ἰο ὭΤἴπο 

πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. καὶ ἐξήλθονϊ ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ 
οἷἷἵύ απᾶ ἵο ᾖἵποθ οοαΠπᾶγ. Απᾶ ΊΠεγ πεηῦ οαῦ {ο5εο ν]αῦ 1015 ἰπαῦ 

γεγονός" 16 καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσιν 
5 θες ἆοπο, Απᾶ Ίπαεγ σοπἹθ Ὦᾖἵο /6518, απιᾶ 568 

τὸν δαιμονιζόµενον καθήµενον Χκαὶϊ ἱματισμένον καὶ σωφρο- 
1πο Ῥο55ες5οά Ὀγ ἆοπιοπ5 αἰθνῖτρ θπᾶ ο]οίλοᾶ απᾶ οἳ 5οαπᾶ 

νοῦντα, τὸν.ἐσχηκότα τὸν Σλεγεῶνα Ἡ καὶ ἐφοβήθησαν. 16 καὶ 
τι]πᾶ, Ὠ]πα ν/Πο Ἱαᾶ Ἅἴμο 186βΙοη : απᾶ ἴπεγ νύθτο αξταίᾶ, Απά 
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4 Ἡοσβιιβο {παῦ Πο Ὠπᾶ 
Ὦθ6εη οξίοη Ῥουπά σΥτία 
ΣεΏ{εΓβ απᾶ «ΠΑΛΙΑ, πιά 
ΤΏθ οΠαΙΏβ Τμά ὌοοἨ 
Ῥϊαοκεά αβιμᾶοτ Ὦγ 
Ἠΐπα, απᾶ ἴπο Τεῦΐρτβ 
Ῥτοκεπ 1η Ῥίοσες: ηπεί- 
ηΏεχγ οοι]ά αἩπγ πιαῖι 
ἴβ1ηθ Ἠΐτα, ὃ Απά α]- 
ΤΤΑΥΣ5, ΠϊρΏί απᾶ ἆατ, 
Ἡο πας 1π {πο ΤΠοΙΠ- 
{8ἱΠ5, απά 1 ἴπο 
ΨΟΠΙΡΒ, ογσίηςβ, απᾷ 
ουὐ]ῃπσ ἨὨϊπιςοιΕ στη 
Β0οΠ65, 6 Βαΐ ναι Ἰθ 
ΒΑΥΥ ζᾖοδμις αἴαγ οἩΏ, Πα 
ΥΛΏ Απά ποτρπϊῖρροᾶ 
Ἠϊπια, 7 αηπᾶ οξ]οᾶ νν(Ὦ 
Ἀ ἸΙοιᾶ τοίσς, απά δαἰά, 
Ὑγπαῦυ Ώπτο 1 {ο ἆο 
ΥΥΙΤΏ ἴ]μθο, ἆθ515, ἐ]οιι 
Βοηω οἳ πε πιοεύ Ἠΐρ] 
4οάδ Ἰ αἄ]ατο ἴπεῬ 
Ὦγ ἀοᾶ, ἴπαῦ {ποια {ος- 
πιοη{ ηιθποῦ. 8 ΈΟΣ Ἰθ 
ππἰᾶ απίο Ἠίπι, ΟΌοπιθ 
ομῦ οἳ ὕπε πςΏ, {λοις 
ππο]εβη 5ρ]τῖθ, 9 «Απά 
η αδκεᾶ Ἠϊπι, πια 
{8 ΤΠΥ πβΙηϱ2 Απά Ἡθ 
αΏΡδυγεταοᾶ, 5αγίπςρ, ΜΥ 
βΠΙΘ ᾖ5 Τιορίοη: Του 
τπε ΛΤΕ ΤΩΑΗΥ. 10 Απά 

;Ὦο Ῥεεοιρπῦ Πίτα πιάοἩὮ 
ἴπαῦ Ώε νγοπ]ά που 5επᾶά 
{Ώεπι ΛπγαΣ οαῦ οἳ ἴπα 
οοαπῦχγ. 11 ου ύπετε 
ππαβ Ίμετο πἰσἩ απίο 
νηπο ΤωοΙΙΠΤΒΙΠΡ α ρτθθῖ 
Ἠεγά οἳ Επ]ηε {εεαίηρ. 
12 Απά 81] {πε ἀετῖ]β 
Ῥο5δοασΠβῦ Ἠίϊπι, σαγῖης, 
Φεπᾶ ας Ἰπιο ἴπε βπΊπο, 
Τηβῦ ν/θ πιαΥ ΕΠΙΟΥ 1πίο 
ΤΏθπι. 15 Απά {οτίη- 
πυΙΏ Ζα51ς ρατο {πεπα 
Ίθβτο. Απᾶ {Πειπο]εαπ 
αρϊτίες πεπό οα6, 5πηάἆ 
επ{εγθᾶ 1πίο {πε ὀτγῖηποθς 
απᾶ ἴπο Ἠετά τατ νῖο- 
1επ{Ιγ ἄοππ α 5Τ86εβΡ 
Ὅ]αοϱ ΙπΠίο ᾖ7πθ «98, 
(ὗπεγσ Ἱετο αὐοπό Όννο 
ΤΏοιξαπά :) απᾶ Ἱπετε 
οποκεά η {ἴῃε 568, 
14 Απά ἴπεν ἰΠπαῦ {εᾶ 
πο δπίπε Παᾶ, .απᾶ 
Μο]ᾶ {ὲ Ίπ ἔ]ο οἱ ψ, απιᾶ 
1ῃπ πο οοαπίτγ. Απά 
ἴπεγ πεπὺ οαῦ {ο 5εθ 
πιπαῦ Ἱν ταὸ Όπαῦ ννιις 
ἄοπθ. 15 Απᾶ ἴπεγ 
οΟΏ}θ Το ζε515, ατιᾶ 566 
Ἠΐτη γΠαῦ σας ρο5βο»μοά 
ππΙῦι ἴπεο ἀονί], αμ 
Ὠαᾶ {πο ]οεσίοιι, μπας, 
ΑηΏᾶά οἰοίποά, απᾶᾷ ἵῃπ 
Ὠϊς τὶρμῦ παϊπᾶ: απᾶ 
«πο  ποτο αξταίς. 
16 Απᾶ πετ ἰπαῦ ΒπΠ 

ϕΏΏΏΆῬἍΆἼἛθϕτ----α----ᾱ---ν---------------ᾱ--------ᾱ----------θηθθηθθθθθθθθθθθθθθθθθθθηθ--------ᾱ----ᾱ-α- ας 

8 ἴσχυεν αὐτὸν 1τΊτΑΥν. 
{καὶ ἰδὼν τΊτΑ. Ε αὐτόν Α. 
αὐτῷ Ὦθ Β3Υ5 ἴο Ἠΐπη ΟττητΑύ’. 
9 τῷ ὄρει ἴΏθ πηομηἴαίΏ αΠΤΤΤΑΥΥ. 
ῬεβδοιρῇΒέ) τττα. 
5 καὶ οἱ 1/ΤΊτΑ. 
λσγ νεηῦ ΜΤΤΙΑΥΥ, 

Ἀ λέγει 9 5455 ΤΤΤΤΑΥΓ. 
1 Λεγιὼν ΗΤΤτΑ. 

α --- εὐθέως ὁ ]ησοῦς (γεαᾶ Ὦε αἱ]οντεά) [τ]ττι[α]. 
ξ αὐτοὺς «ἩοΠι α1,ΤΊτΑ ή, 

Σ---- καὶ 1ΤΤίΑ. Σ λεγιῶώνα ΙΤΤΓΑ, 

ἆ διὰ παντὸς ΑΙ, 9 µνήµασιν (--ν 6) καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ΟΙ ΤΤΑΥΥ. 
1 ὄνοµά σοι ΗΤΤΑ. 

τι «|- ἐστιν 18 1.. 
Ρ --- πάντες α [1]; --- πάντες οἱ δαίµονες (γεαᾶ ἴπεγ 

τ--- ἦσαν δὲ [1,]τττα. 
7 ἀπήγγειλαν ἴο]ά ΙΤΊΤΑΥΓ. 

Κ λέγει 
ο 9 

π αυτα τπτ. 

π Ὄλθον 
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ἴε ἰοὶᾶ ποπ λος ἵξ 
Ροεέο]] {ο Ὠϊπι {παν πας 
Ῥοββθβδοά τντἩ {πο ἆε- 
τῖ], η αἶξο «ΟΠΟΘΤΗ- 
1ησ ἴπο «πήηθ. 17 Απά 
ἴηπεγ Ὀεραη ο ΡΤΑΥ 
Πίτα 4ο ἀερατῦ οαῦ οἳ 
ἐηπεῖγ οοαςςῖς. 18 Απά 
τν Ἱθη Ὦςρ πβξ 6ΟΠ1Θ Ιηίο 
11ο: βΩῖΡ, Ἡε ὑπαῦ Ὠρδά 
Ὥῶσθη Ῥοββεβδβδεᾶ πι 
το ἀθτῖὶ Ῥταγοᾶ Ἠϊτα 
ἐπαί Ὦο τοὶρΏῦ ὃε τη 
Πῖωι. 19 Ἡουνρεῖῦ σεξιας 
5 εγθά Ἠϊπα πού, Ὀαῦ 
βαἰ επ Ἱπίο Ἠϊπ, «4ο 
Ἠοπωθ ἴο ἴπν {τ]επᾶς, 
απᾶ ε]] πετ Ἠοι 
ρτεαῦ ὑλῖπρς ἴμε Τιοτά 
Ἠπίπ ἄοπο {ος περ, 
απᾶ Ἠβὶῃ Ἰαᾶ οοσι- 
ΡΑΞΒΊΟΠ οη ύπερ. 20 Απὰ 
τε ἀεραγίθᾶ, απᾶ ῬεραἩ 
{ο ρα β]15ῃ 1π Ώεσαρο]]ς 
ποπ ρτοθςῦ {λῖηρς 7ε5αβ 
ηαᾷ ἆοπο ἔος Ὠἶσα: απὰ 
β]] πιθπι ἀἱᾷ πιλττο]. 

21 Απά τπεηπ ὦοθ5υβ 
145 ρας5εᾷ οσες ΑραῖΏη 
ὮΥ 5Πἱρ απο ἐπ οἵπος 
5ἶά6, Π1ΙΟὮ Ῥεορ]ε ρα- 
ἐπετθᾶ αηζο Ὠίπι: απᾶ 
Ἡο π8ς πῖρΏ απο ύῃΏθ 
β68. 29’Απᾶ, ὮὈεπο]ᾶ, 
{Πενθ οοπιείἩ οπΠε οἳ 
ἐ]ο τα]εγς ο πο βγπᾶ- 
πορυε, ο ςἶτας Ὀγ ὨβΊΠε; 
πΏᾶ πνπεη Ἡθ 5ανΥ Πίτα, 
Ὦορ {6Ι]Ἱ αἲ Ὠϊς {εοῦ, 
23 Απᾶ ῬοδοιρΏπύ Ἠϊπι. 
Ετθα!ΙΣσ, βαγίηρ, Μ 
119019 ἄβθαρηΏηίογ Πἱουζ 
ϱὐ ἴ]θ Ρροῖηῦ οἱ ἀεαίῃ : 
7 ργαν ἰῷεε, οοπ1ς απᾶ 
14Υγ {πσ Πμμᾶς οἩ Ὠεύ, 
{λαῦ βΏθ τωαΥ Ῥε Ἠθα]- 
εᾱ: αμᾶ 5Ἡε 5Ώβ]] ]ΐτο, 
24 Απᾶ «ὧθδι πεπῖ 
η τὮ Ὠῖπι: απᾶ ππαο] 
Ῥεορ]θ Σο]]οπαᾶ Ἠϊπῃ, 
Δπᾶ ᾖ3ἰΠπχγολμοᾶᾷ Ἠίηι, 
25 Απᾶ ϐ οργῦβῖη πτο- 
ΤΙΒΗΏ, Ὑλίοη Ὠαά απ 
1ς6μοθ οἳ Ῥ]οοᾶ πε]το 
Ψ6ΑΣΕ, 26 θπᾶ Ὠδά να{- 
Σετεᾷ τπβητ ἰπῖπρς οἳ 
ΙΩΒΏΥ ΡΗΨΡΙΟΙΘΩΒ, απᾶ 
ηπᾶ ερεηῦ α]] γπαῦ 5Ώθ 
Ὠαᾶ, απᾶ πας πούηίης 
Ῥεί{ετεᾶ, Ῥμς τβίπετ 
Ρρτεν Ἴοσςθ, 27 πωεη 
βΠο Ὠβᾶ Πεατά οἱ 66515, 
68ΠΙΘ ἵπ ἴΏθ ΡΓΘΒς ῶθ- 
Ἠϊπᾶ, απᾶ ἠνοιοπεᾶ ἨὨϊβ 
ραχπιεηῦ, 28 Ἐοτ εηθ 
καῖᾶ, ΤΕ 1 1ηµγ ἴοιςλμ 
ναί Ὠϊ5 ο]οΐμας, ΙΤ 5Ώπ]1 
Ὦε Ὑ]οἰθ, 329 Απᾶὰ 

:1ΏΠ9 Τοτᾶ ἀἱᾶ, Επᾶ τυρὶθεά ᾖ{πεῬ, 

ΜΑΡΚΟΣ. π. 

διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντε, πῶς ἐγένετο τῷ δαι- 
δτρ]α{θᾶ 7ο 31πεια "πονε "πνΒο 'Ἠπά Ἔθεεπ ["1{]]ιους 16 Παρρευθᾶ ἐο Ἠίπα γοβ- 

μονιζοµένῳ, καὶ περὶ τῶν χοίρων. 17 καὶ ἤρξαντο παρα- 
βο55οᾱ Ὦγ ἄθπιοἩς, απᾶ οοποεγηίης ἴπο Ἅ8πΠ1πο, Απάᾶ ΤΠεΕΥ Ὀεραπ {ο ῦθ- 

- ε) 8 7 - 2 8 ” ε ’ ι ” Ξ 9 

καλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν.ὁρίων αὐτῶν. 18 Καὶ 
5ΘΘΟΙ Πίτα 1ο ἀερατυ ΐτοπα {Πεῖτ Ῥογᾶςε[β. Απά 

Σἐμβάντοςὶ αὐτοῦ εἰς τὸ -πλοῖον, παρεκάλει αὐτὺν ὁ 
Σηανῖηρ Ξεπίεχεᾶ "ο 1Ππίο 1πο βΩἱΡ, ἈρεεοιισΏύ Σπΐπι 1Ἠ9”πἩο 

δαιµονισθείς, ἵνα "Ἡ µμετ αὐτοῦ. 19 δὸ δὲῖ 
3ῃαᾶ “ῬΏεθη 3ροξββοξβεθᾶ γ Ἰάεπποπς {λαού Ἡθ ταϊρΏί Ὦς υπ] ἍἡἨίπι, Βδυέ 

«]ησοῦς' οὐκ.ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, Ύπαγε εἰς τὸν 
76515 ἀ]ᾶ ποῦ ϱυΏετ ἍὮἈἨῖϊτα, Ῥας 8βασς ἵο Πίτα, 6ο 1ο 

οἶκόν.σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ Ἰάνάγγειλον! αὐτοῖς ὅσα σοι 
{ην Ώοιςδθ Ίο Ἅπίπεοπῃ, απᾶ ΑΏΙΟΠΠςΘ ᾖο {Πεπλ Πο πααοἩ ΣοΣ {1θθ 

ὁ κύριος! ἐποίησεν," καὶ ἠλεησέν σε. 90 Καὶ ἀπῆλθεν καὶ 
Απάᾶ ο ἀερβτῦεᾶ απἆ 

2 ” . ος / ε/ . / .] - ε 

{ρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει, Όσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ 
Ὄοδαυ ᾖ{ἰο)ρτου]αίπι Ίπ ῬΏεομρο]ῖ, ἩἨοπ πΙΙοἩ "Ἠπᾶ "ἄοπε “ΐος δΗῖτα 

Ἰησοῦς' καὶ πάντες ἐθαύμαζον. 
α1Ίοςξα5: απᾶ 811 πποπᾶρτοᾷ. 

21 Καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς 
Απᾶ ΑΠπατίηπρ 3ραβξεᾶ ΄0γες αΊορας η ἴπθ δΠἱΡ ΑΕαϊπ ᾖἵο 

τὸ πέραν. συνήχθ ὄχλ λὺο ἐπ᾽ αὐτό ὶ ἦ ραν, Ίχση Όχλος πολὺς ἐπ αὐτόν, καὶ ἦν 
πο οἶμετ δἱάςθ, ες ραΐμετεᾶά Ἶ οτοπά Σρτεπῦ Μο Πἶτι, απᾶ Ἡε πγαςῬ 

παρὰ τὴν θάλασσαν.. 325 Καὶ Ἀδού,! ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχι- 
ον {πε ΕεΒ. Απά ΤῬε]λο]ᾶ, οοπιθ θ16 Οἱ {Πθ ΓΙΙΘΥΒ ο 

συναγώγων, ὀνόματι ᾿Ιάειρος, καὶ ἰδὼν αὐτόν, πίπτει πρὸς 
{Πε ΞΥΠΑΡΟΡΙΘ. ἍὮΨ Π8ΠΙΘ «οαφίγῃας, απᾶ φεοῖηπς ἍἉἨϊτη, Σ8118 βξ 

τοὺς.πόδας.αὐτοῦ' 39 καὶ Ἱπαρεκάλειϊ αὐτὸν πολλά, λέγων, 
ηϊε {6εῦ ; απᾶ  θ Ῥεεουιρπὺ , Πτι ΙΠΩΠΟΗ,  ααγίπᾳ 

“/ ευ ΄ / . / 3” ο 1“ 3 ᾿ 

Οτι τὸ.θυγάτριόν.µου ἐσχάτως ἔχεὶ ἵνα ἐλθὼν 
Μγ Ηθυ]ο ἄπαξηίες 18 αἲ πε 150 οκὐτεταϊ σσ, [1 ΡΑΣ] ἐπαῦ Ἠπνίπρ ουοπιθ 

ἐπιθῆς ἈΚατῇ τὰς χεῖρας,ὶ Ἰὁπωςὶ  σωθῇ καὶ 
ἴποια πποα]άεδὲ]αγ οἩ Ἠετ [11] Ἠαπᾶς, 5ο ὑπαῦ ϱΠθ π]αΥ ὃε οαγεᾶ, βπᾶ 

πζῄσεται.!ὶ 324 Και ἀπῆλθεν μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ 
5ΠΏ9 5Ώκ]1 1πο, Απᾶ ο ἀερατιεᾶ πι ἍἈἨΐπ, απᾶ “ο]]οπθά «δΗῖπα 

ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 36 Καὶ γυνή Ἀτιςὴ 
1. οχογγᾶ 3ρτεαῖ, απᾶ  τρτθυσεᾶ οἩ Ἠΐπῃ,. Απᾶ α “ἨοπιαΠ οετίθίη 

στ . εν “ ο” Αα 2 ὃ Π] Ν 4 - 

οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος έτη δώδεκα," 96 καὶ πολλὰ παθοῦσα 
Ῥεΐπρ ΨΙὮ ΑΒακ οἳ Ρ]οοᾷ Ἄγθατς 1ὐπεῖτο, απά ΤΠΙΠΟἨΠ Πατῖηρ δαβετοά 

ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, καὶ δαπανήσασα τὰ παρ Ρὲαυτῆς! 
Ἀηᾶςος ΠΙΑΠΥ ῬΏγβΙοίκηςδ, επά Ὠπνίης αρεπύ 3Πεχ "Πλθπλις 

πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ.χεῖρον 
αα]], 8Ώά 1η ηο ΥΑΥ Ἠανηρ Ῥεπεβίθά ΤῬαῦ ΣΑἲἨΘΥ 31ο ΑΥΟΓ5Θ 

ἐλθοῦσα, 397 ἀκούσασα 3 περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν 
αλανίηρ 390116, Ἠβτνίηρ Πθοιβτᾶ οοποθτηῖπςσς 16815, Ἠανίπςρ «οπ1ις ηπ 

- 3” ” ϱ/ »ιε / 3” ” ΄” 

τῷ ὄχλῳ.ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ.ἱματίου. αὐτοῦ 28 ἔλεγεν.γάρ, 
πο οτοπά ὮΛῬελ]πᾶ, ἑοπςμεᾷ Ἠϊ ϱατπιεηῦ ; {0Υ 5Ώ9 μαἰὰ, 
1, Τι Ἀ ο ε / ) » ϱ/ [ / η 

Οτι Γκἂν τῶν.ἱματίων αὐτοῦ ἄψωμαι.ὶ σωθήσοµαι. 329 Καὶ 
1Εραῦ 15 ραγπιεπς 1 5Ώα]] {ομοἩ, 1 5Ώα]] Ῥε ομτεᾶ, Απά 

: ἐμβαίνοντος [85] εΏηΏεσΙΏς 1ΤΊτΑΥΥ. 
ο-.-.᾿]ησοῦς (/εαᾶ Ὦοε αἰὰ πιοῦ 5αΠς6}) α[τι]τττΑνν. 

Γ πεποίηκεν Ὠὰ5 ἆοπθ αΠτττΑΥΥ. σοι ΤΤΥΛ. 

1 παρακαλεῖ Ὦε Ώεδεεςο]Ώθς ΊΤίΑ. 
πι ζ(ᾖσῃ ΙηὰΥ νε τττιΔ. 
9 {- τὰ 119 {ΠίΠΡΣ τ[Α]. 

5 μετ) αὐτοῦ ᾗ ΙΤΤΤΑΥ. Ὁ καὶ αηΏά αΠΤΤΤΑΥΥ. 
ἆ ἀπάγγειλον ἢε]] τπητΑνύ. ε ὁ κύριός 

Ε εἰς το πέραν πάλιν Ἱ. Ἀ.--- ιδού [τ]τττα. 
! ἵνα 1Ώ ογᾶςει' ὑπαῦ τττιΑ. Κ τὰς χεῖρας αὐτῇ 111:Α. 

Ρ αὐτῆς ΟΙ/ΤΓΑΊΥ. Ὦ --- τις ΕΤτ/Α]. ο δώδεκα ἔτη Τ. 
) “” ο) - « ΄ . - 

ς ἐὰν ἄψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ 1Α. 

: 
ἃ 
| 



δν ΜΑΠΚ. 
ι) , " 3 ιά ε 3 - ή φ ωμά .) ” 

»εὔθεως! ἐξηράνθη 1) πηγἡὴ τοῦ.αιματος-αὐτῆς, και ἔγνω 
ἴπιπιθαἰπέο]γ πας ἀγῖεά πρ πο Τουαη (αἱ οξ ηεχ ν]οοᾶ, ππςά 5ἵο Ι.ΠΟΙΥ 

τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς µάστιγος. 90 καὶ Ἱεὐθέως! 
11 Γποτ] Ῥοᾶ {ἐπαῦβηε πα5]εα]οᾶ ἔχοπα {πε 8ΟΟΙΙΡ6, Α πιά Ιπιπιεάία{εΙγ 

ὁ Ιησοῦς, ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν 
ὖορα», Κποπίηπς ᾖπ Ἠϊησε]{[ηπε] ἴμπο "ους 5οἳ “Πτι 1Ρογ/ες 

ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἔν τῷ ὄχλῳ, ἔλεγεν, Τίς µου ἥψατο 
Ἰαᾶ Ροπε ΕοτίἩ, Ἠανίηπρ ἑαχμεά Ἰπ ἴπο οτονᾶ, οδαᾶ, πο οἱ πιο {οις]θᾶ 

τῶν ἱματίων; 91 Καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ῥλέπεις 
{νο ρατπιεηί52 Απά ὁβαιᾶ 3ο δΠίπαι 1Π]ρ Λ4ἱεοῖρ]ος, Τποι εοοδῦ 

τὺν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγες, Τίς µου ἥψατο: 
{1ο οοπνᾶ Ῥτοβδίπσ οι ᾖἴπθθ, Απᾶ 5αγεβῦ ἔ]λοι, πο πο ᾖΌοισπεᾶ 2 

92 Καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιησασαν. 99 ἡ-δὲ 
Α ιά ο ]ουκοᾷ τοαπᾶ ᾖ{ο 56ο Ἠοσγ πΠο  ἰΠίβ Ὠβᾶ ἆοπο, Ῥιιί ἴμο 

- Γ ’ -” εν )) 

γυνὴ Φφοβηθεῖσα καὶ τρέµουσα, εἰδυῖα ὉὃὉ γέγονεν "ἐπ 
ποπ Ῥοαϊπρ ἐγὶρΏίεπεά απᾶ {ἰτοπιν]πς, ἸἈΚπονίηρ σ]οῦ Ὠιά Ώοει ἆοπεα Ἡ1ΡοἩΠ 

αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν 
ηοες, ΟΑΏΙ6 απᾶ 161] ἄοππ Ὀείοτε ἨΠίΐπι, 8ηΏᾶ Ὥτο]ά Ἠἶτν 811 

τὴν ἀλήθειαν. 94 ὁ.δὲ " εἶπεν αὐτῇ, "Θύγατερ.! ἡ.πίστις.σου 
{λα ταῖἩ, Απά πο πβἷᾶ Το Πες, Ὡλάρβ]{θς, ταγ Εαίπ 

σέσωκέἐν σε' ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς µάστι- 
Ὠπα οιτεᾶ ἴποῬ; 6ο ἵη θπο απᾶ Ὀθ 5δοαιπᾶ 1τοπι 3οοιτρθ 

γός σου. 3δ "Ετι αὐτοῦ-λαλοῦντος, ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχι- 
11η. [Π119] τεῦ μο 15 5ρεακίηβ, ΤΠεγ οΟΏ1θ 4ΓΟΠ ΤΠο χι]οτοξ 

συναγώγου, λέγοντες, Ότι ἡ-θυγάτηρ.σου ἀπέθανεν τί ἔτι 
{µε 5γηββοριθ΄βΓΠοιβε], βασίπς, Τη ἀαισηίοτ 15 ἀεαά; ΤΗΣ 511] 

σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; 96 Ὁ.δὲ ]ησοῦς Σεὐθεωςὶ Υάκού- 
ἰτοαρ]εβῦ ἴποι ἴποα {θαςΏος 2 Ῥαΐ ζε5υς ἀπππιεαϊαθε]σ, Πατίης 

ι Ν / / / ” 7 ΄ ἃ σας! τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγφῳ, Μὴ 
Ἠεαιτά ᾖἵἴπο ποτά ΒΡΟΚΟἨΣ, 5875 ἵο {πο τα]εχ οξ ἴπο ΦΥΠΒΡΟΡΙΘ, 3Νούῦ 

μες ” ’ Δ ια) ] ” »δ/ 7 ] Χ] 

φοβοῦ µόνον πίστευε. ὃ7 Καὶ οὐκ.ἀφῆκεν οὐδένα Ἰαὐτῷ 
1{8ΛΤ/: οπ]σ Ῥο]στο, Απᾶ Ὦο6 5α/Τεγεᾷ ηο 918 Ὠΐτι 

"συνακολουθῆσαι,! εἰ μὴ ὃ Πέτρον καὶ ᾿Ἱάκωβον καὶ ᾿Ἰωάννην 
Το ΑΟΟΟΠΙΡΒΗΥ, εκοερῦ Ῥεΐοτ απᾶ {218Ώ1658 πηΏᾶ 10Ώ1 

τὸν ἀδελφὺν Ἰακώβου. ὁ8δ καὶ “ἔρχεταιὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ 
ἵπθ ὮὈτοίμος οξ ἆατηος. Ἀπά ἍἨθοοπι ἵο ᾖὉηο Ποῦδο ο ἴῃο 

ἀρχισυναγώγου. καὶ θεωρεῖ θόρυβον, ἆ κλαίοντας καὶ 
τι]ες ο 1Πε ΦΥΠΛΡΟΕΙΟ, ἀπά Ὦο Ῥεαο]άς α ἐαπια]ς, [ρεορ]ε] τυνοθορίπς απᾶ 

ἀλαλάζοντας πολλά. 99 καὶ εἰσλθὼν λέγει αὐτοῖς, ϊ 
πολης 6τεα{17. Απά Ἠαβτίηρ εμῇοτε(] Ὡς ΡραΥ5 Το ἴ]ιοπια, ΊΠσ 

θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον ᾿οὐκ.ἀπέθανεν, ἀλλὰ 
Ώ]βΚκατοα ἑαπια]{ απᾶ  Ἅτπ/θερῦ το οΏΙ]ᾶ 15 ποῦ ἀοπᾶ, ραῦ 

καθεύδει. 40 Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. «δὲ δὲ ἐκβαλὼν Ιἅπαν- 
51οογ5. Απά {μογ ]ααρπεᾶ αἲ ἨΠῖπι, Ῥαΐ Ώο Ἠανῆιισ ραέ οαῦ α11, 

τας»! παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν 
νθκος τυΙ{ῃ Παιπι] {τα ΣΑΐπεγ οἳ {πο ομ1]ἆ απᾶ Ὥἵποα 

/ Δ 2 -” ι .] ε π Ν µητερα καὶ τοὺς µετ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ 
ὨΙΟίἩςΕς απᾶ Ίλμοσο ππΙἩἉ ἍἉΠίπι, απᾶ ο {ος 1 πνΠονο Ἴγγας 1έΠο 

παιδίον ξἀνακείμενον.ὶ 41 καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ 
3οηπ]]ά Ίψίπς, Απᾶ Ἠανίης ίακει {ἴπο ματπᾶ οἳξ ἴπε 

παιδίου, λέγει αὐτῇ, Ταλιθά, Ἀκοῦμι ὅὃ ἐστιν µεθερμηνευό- 
εἨὶ]4,  Ἡο5αγς ἴο Ίος, Ταεμα,  Ἰοαιηῖς Ἱνπίοα 5, Ροίηα Ππίου- 

105 
αὐταϊσπίένναν {πο ξοι]ι- 
ἐπί οἳ Ώες Ῥ]ουῦ Ὑν8 
ἀτῖοᾶ πρ; απᾶ 9πο {6ἱτ 
1π ]ιο" Ὀοᾶγ {λαί βἶιο 
Ὑνπ5 Περ]οᾶ οἳ Ίἴπαί 
Ῥ]ηραο, 50 Απά ζορις, 
Ιππιρβίαθε]γ Ἐποπίης 
1π Ἠϊπιδε]ξ ὑπαί ν]Ιτίπε 
Ἠαᾶ ροπο ουῦ ο Ἠΐπα, 
ναχηθᾶ Ἠΐπι αὐουῦ 1 
119 ρτοεῬῬ, απἀ βαἰᾶ, 
πο «ὑοιοπεᾶ πιτ 
ο]οίπες2 ο6ἱ Απᾶ Ἠ]8 
ἀῑδοῖρ]ος βαϊᾶ απ/,οΠἩΊπα, 
Τποι ϱοοδῦ πο πια ]{]- 
{αᾷο {πτοηρίπσ ἴ]ος, 
βηΏᾶ 5βγε»δί ἴλοι, πο 
ἑοισΠΏαᾶ πιο ὅρ Απά 
Ἡε Ἰοοκθαᾶ τοἀπᾷ αροαί 
10 569 Ὦοετ {πβῦ Ὠπᾶ 
ἆοπο ἐπί ἐΠῖηᾳς. 35 Ῥα 6 
ἴπο πτνοπιβη ΤΟΑΤΙΠΡ6 
βΏᾶ Ίτεπιο] πρ, Ἐπιοῖν- 
1Π5 νυ]θΏ ΊνΒΒ ἆοπο ἶπ 
Ἡετ, ϱ6ΛΙΠΠΘ αηᾶ {ε]Ι 
ἄονπ Ὀοέοτθ Ἠϊπι, θπά 
το]ά Ἠϊπα α1] ἴπο (τυζἩ. 
94 Απά Ἡο ϱαῖᾶ απῖο 
Ἡετ, ῬαασΠηίος, ΤΠπΥ 
ΣΑΙΓΠ ὨβδίΏ πηπᾶο ἴμεῬ 
π/ηο]θ; 6ο Ἱπ Ῥεπσθ, 
πλᾶ Ὦο ν/πο]ο οἳ {πγ 
Ῥρ]αραθ, 55 ἨγΠί]ο Ἠθ 
γψεῦ 8ΡραΚο, ἴΏογοθ Ο6ΛΠΠΘ 
ΣΤΟΏΙ ἴΏθ τα]εσ οἳ ἴπθ 
ΕΥΠΒΡΟΡΙΙΕ’5 Λοιδε σὔγ- 
ἰαῦι ναῖοα εαἷά, ΤΗΥ 
ἀπαρπίες 15 ἀεθά; πἩσ 
φτοιρ]εβύ ποια 1πο 
Μαδίεχ ΑΠΥ ΣΗΤγίΠεσο 
296 Α9Α 6οοηῦ πβ ὧεςας 
Ἠορτά ἴπο πιοτᾶ ἰππῦ 
στις ΕΡΟΚΘΗΏ, Ὦθ βαἰ τα 
ππίο {πο τυ]ες οἳ 1Ώ8 
ΒΥΏΒΡΟΡΊΙΘ, ἙῬε ποῦ 
θ{ταϊῖᾶ, οπΙγ Ὀε]ϊοτο. 
37 Απά Ὦθ βιιΠετοᾶ πο 
ΙΠΙΑΠ Το 1ο]]ού Ἠΐπι, 
58το Ρείθγ, παπά 8168, 
ΑΠπά «οῦπ ἴπο Ὀτοίπες 
Οἱ ἆαππθβ. 38 Απάᾶ Ὦθ 
οοπιείΏ {ο ἴΏε ποιςο οἳ 
ἴπο τα]θσγ ο {πο 5ΥΠΑ- 
6οσραε, απᾶ εοείἩ ἴμα 
απαυ]{, απᾶ ἔποπα {πα 
γ/ορί αλά τνα]]εᾷ ρτεπί- 
1. 39 Απά ν/ηεπ Το 
ν/α5 οΟπηςῬ ἶπ, Ὦς θα ἵτα 
πηῖο ποια, ΓΗΣ 11] 
γό {Π18 αἄο͵, απᾶ γΥθερ 2 
1η9 ἄλπιςε] ἶ5 ποῦ ἆσβᾶ, 
Ῥαΐ ΒἱεεροίἩ. 40 Απά 
{Πογ ἹααρΏοά Ἠϊω το 
ΦΟΟΥἨΠ. Επί πνΠΘμ θ 
Ἠαά ραῦ ποτ αἰ] οιῦ, 
ὪὭο ἰα]κεῦἩ ἴμο {αΐποτ 
Απᾶ ἴηθ πιοῖποςσ οξ {πα 
ἀπτηρε], απᾶ {παπι ἐπαῖ 
πεις πα ἨὨϊπα, απᾶ 
ει τοτε 1π π/ηετο {Π6, 
4αΠις6οΙ πας Ἰτίπρ.ι 
4Ι Απᾶ Το {οοκ {ἴπθ 
ἀαπηδο] Ὁγ ἴμε Παπά, 
απ οπἷᾶά απίο ος. 
Τα ίπα οιταῖ ο" νυμῖοῦ 
5, ὈῬοῖῃπςσ Ἱπιογρτοί- 

5 εὐθὺς ΤΊτΑ. ἕ--- ἐπ᾽ (/εαᾶ ἰοἼετ) [Ι]ΊΤ:Α. 
α --- εὐθέως [τ.]τττ[ Αα]. Υ παρακούσας Ὠαν]πρ' ἀϊδτερατασα τ1χΑ. 
ΤΤτΑ. ἃ ἀκολουθῆσαι ἴο Γοἱουν τ.. υ - τὸν 11τΑ. 
ἆ -ἵ- καὶ ιά αἱ, ΓΊΓΑΥΓ. ε αὐτὸς Ι1Ί1ς. {πάντας 1 ΤιΑΤ 
Σ κούμ Ἡ; κοῦμ ΤΑ. 

ν - Ιησοῦς ὁ 6ξίι5 1.. π Θυγάτηρ 1ΤτΑ. 
: μετ’ αὐτοῦ ντ Πλ 

ο έρχονται {16γ 60ΟΠΏΘ ΓΤΊΧΑΤΥ. 
δ --- ανακείµενον Ο[Ι.]ΤΊΧΑ. 
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εᾱ, Ὀαπιξο, 1 σατ 
πη{ο ἴπες, 81ἱ56. 
40 Απᾶ οαἰταϊσημίταν 
ἴπο ἄαπιςα] ατο56, απά 
αυπλκοᾶ: 1οΥ εὖνς ν/αξ 
οὗ ίλα απο οἳ ποε]νο 
ΣΘΑΥΕΞ. Απᾶ ἰπογ πετο 
πςειοπ]ςεπεῖΙ πα αᾱ 
σιουῦ αδιοπϊςμπιεηῦ. 
45 Απάᾶ Ἡθ οπαχρσεᾶ 
{Ίεπι ςἰταΙ]ν ἐπαί πο 
πηαη ΑΠοα]ά Ἐπου 1ὔ5 
απ] οοπιπιαπᾷοῦ ἐπαῦ 
εοιπαεἰμῖηπς οποισ]ᾶ ὂῬο 
6ἰτεη Ἡοχγ ζο οαῦ,. 

ὙΠ. Απᾶ ο ποπῦ 
οτιῦ ἔτοιη ἔπαετποα, απιά 
«1ης Ἰπύο ἨὨϊδ ΟΠΏ 
οοιπ{τν ; απᾶ Ἠϊς ἀῑξοῖ- 
Ῥ]ος Γο]]οτν Ἠϊπι. 2 Απᾶ 
ν'ηεη {ο ςεαὈραίὮ ἅἄαγ 
ν/85 «0Π168, Ἡο Ῥοραπ ο 
{εαοἩἈ Ἰπ 1πο 5ντα- 
6οσαο: απ ΤΠΑΠΤ 
Ὠοεατῖπς Ἰῖηπι Ὕνοτο αξ- 
ζοπ]ςῃος, δαγίης, Έτοπα 
πνπεΏςο ΠαῦΏ 1Π15 πιατι 
ἑποξεἰΠπίησςλαπᾶ ντα 
τυ]ςάοτα ἐς ἐΠῖ5 υπΠῖοὮ 
ἀερίτεπ απ{ο Πίτα, ἴηαῦ 
επνοη δαπος τπισμίγ 
ποΓΚς5 ατα πτοιςσηύῦ Ὦγ 
Πϊ5 Ὠαπᾶς2 ὃ 15 ποῦ 
ΤΗ1Ρ ἴπο σαγρεηίςχ, ἴποα 
Εοη οἱ Ματγ, ἴπο Ὀτο- 
ἴπεν οξ ὅαππος, απᾶ 
705065, απᾶ οξσσᾶα, απά 
ΒΙΠΙΟΏΖ2 αηᾶ ατα ποῦ 
Ἠϊ5 αἰδίοτς Ποτο σπα 
Ἡ52 Ααᾶ ἰπαγ πετεοί- 
Σθπᾷεά αἲ Ἠϊπι. 4 Ῥα0 
7ε5ια5 επ]ᾷ απίο ἔῃετα, 
Α Ῥτορλοί 15 ποῦ νι τῃ- 
οιιῦ Ὠοποιτ, Ὀαῦ 1η Ἠ18 
οπη οοἁΠίτγ, οπᾶ α- 
ΊΠΟΏΡ Ἠ]5 οἵνΏ ΚΙπ, αιά 
1η ἨΠϊς οπὗτπ Ίοιςο, 
ὅ Απᾶ Ὦοθ οοι]ᾶ ἔπετα 
ἆο Ὦηο ταϊρηίγ πνοτξ, 
5ηνε ἴμαῦ ο ]πῖᾶ Ἠΐ5 
Ἠαπᾶς προτ α ἔθνγ 5ἷο]ς 
{ο]]χ, απᾶ Ἠεα]οᾶ ἔᾖεγπο, 
6 Απᾶ Ἐο τιαχνο]]εά 
Ῥεσαιςο οἳ 1Πεῖτ ππ- 
Ῥε]θξ. Απᾶ Το πεπῦ 
τοαηᾶᾷ αροαῦ 1ηπο τῖ]- 
Ίαρος, ἑεαομῖης, 

7 Απᾶ Τε σα]]αᾶ απο 
Πϊΐπι ἴπα ἴντε]νε, απᾶ 
Ῥεσαη ἴο εεπά ἴπετπι 
ΣΟΥΙ{Η Ὦγ Ίντο απᾶ ἔτνο; 
βΠᾷ Ραᾳνο ἴἨεπα Ῥούγαγ 
Ο956ΣΓ ππο]εαπ ερἰτ]{ς5: 

αηπᾶ οοπηπιαπᾶεᾶ 
Ίποπα ἴπαῦ {πεγ «που]ά 
ἴακε ποίμῖησ 2ος ἐλοῖγ 
191ΙΤΠΕΥ, 5.γο α 5ἴαβ 
ΟΠΏ]γ: ἉἩπο ϱογἵρ, ηο 
Ὀγεαᾶ, πο ΤΙΟΠΕΥ ΊπΠ 
1αῖς Ῥαχςαο: 9 Ῥαῦ 26 
5ηοά τη {Ώ 5αηᾶα]5; απᾶ 

1 ἔγειρε ΕΙ ΤΤΤΑΥΓ. 
Ἡ έρχεται ΟΟΊΩΘΒ ΤΤΤΑΥΓ. 
ἴο ἴΠ]5 [Πα] ΤΤτΑ. 
ἀδελφὸς Τ,ΤΤτΑΥΓ. 
ἑαυτοῦ τῇ, - 
ο εδυνατο ΤΊΤΑ. 
πήραν ΤΤτΑ. 

: συγγενεῦσιν Ἱ1γ. 

ΜΑΡΚΟΣ, τοτε 

µενον, Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, Ἰέγειραι!" 495 Καὶ Χεὐθέωσϊ 
Ῥχοίσᾶ, Ὅαπιςο], Μο ἴμεο Τ ὅαΥ, Θ115ο. Απ Ππππρδ]ατοῖσ 

ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν ἑώδεκα. 
8056 πο ἆἄαπιεε] απά πναἰκοᾷ, 1ο 5ο τνας Ἴγεπις | ινε]τε Γοιά]. 

καὶ ἐξέστησαν ὶ ἐκστάσει µεγάλη. 49 καὶ διεστείλατο 
Απά ΌπΠοεγ Ἱνοτο απι:ισοᾷ ππῖτ Ξαππαζεταεπό ᾿ρτοπῦ. Αιιᾶά Ίο εΠατσοᾷ 

αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς "'γνφὶ τοῦτο" καὶ εἶπεν 
ἴπεπι ΏΙΠΕἩὮ {Παῦ Ὥηο οπθ 5Ποα]ᾷ κπον ἰΠί5; απᾶ ης εαἰά [ἐΠπαξ 5οΠ]ο- 

δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν. 
{Ππιπρ]ςΠοα]ά ο σίτεη {οΏςεχγ Ἅᾖ{ο θεα, 

ϐ Καὶ ἐξηλθεν ἐκεῖθεν, καὶ "ἠλθενί εἰς τὴν πατρίδα. αὐτοῦ" 
Απᾶ τε ποπῦ οαῦ ἰηΏσποθ, αηπᾶ «οαππιο Ιπίο Πἱ5 Γονα] οοαμζτγ: 

καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 9 καὶ γενοµένου' 
απᾶ Ξ{ο]1οτν «Ώΐτα α1ῃ159 Ζἱςοῖρ]ςε. Απά "Ὀοῖισ ορπια 

σαββάτου ἤρξατο ον τῇ συναγωγῇ διδάσκειν"Ἱ καὶ δ πολλοὶ 
αςαὈὈαὔΠ Ὦρ Ῥοραιπ ᾖἵη πο ΑΥΠΔβΡΟΡΊΘ το ἴεαςσἩ ; απᾶ ΣΗΑΠΥ 

” . / [ / ’ .” 

ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, Πόθεν τούτῳ . ταῦτα; 
Ἠεαστῖης π/εχο αξδ{οτ]ςησρᾶ, βαγΙπς, ΎΠπεπες το τ15 [τα] ἔπΠεςε ἑμΐτιρς { 

καὶ τίς ἡ σοφία ἡ  δοθεσα Ἱαὐτφ,ὶ ὅτι καὶ δυνάμεις 
απᾶ νγΏαβῦ {Ώο πδάοπα γΠαῦ ας Ώθεη ρίτεη {ο Ἠϊπι, ᾖ{παῦ ετεπ "πνογ]ςς5οξ ΄Ροπγος 

τοιαῦται διὰ τῶν.χειρῶν. αὐτοῦ Ἁγίνονται »ἳ ὃ οὐχ οὗτός ἐστιν 
α1βαςἩ τσ Ὠϊ5 Παπάς 8Τε ἆοπο 2 Ἔποῦ 20Πΐ5 115 

ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς ἵΜαρίας, Ἰἀδελφὸς δὲῖ ̓ Ἰακώβου καὶ ]ωσῆὶ 
919 οβΓΡΟΠ{ΟΥ, ἴπο 5οη οὐ Μασγ, 8πᾶ Ῥτοίπετ Οἱ 1105 απᾶ αἆοδο» 

να 2 4 , Δ » 2 ε 7 Δ » ” οὐ - 

καὶ Ιούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ.εἰσὶν αἱ. ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε 
απᾶ οὅιάᾶα5 απᾶ ΒΙΠΙΟΠ 2 Απᾶ απο ποὺ Ἠϊς εἰδίοι5 Ἠογα 

πρὸς ἡμᾶς; Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 4 Σἔλεγεν δὲῖ αὐτοῖς 
φϊιιη ταςῦ Αιμᾶ ᾖἴπεγ πετο οβεπάεά ἵπ ὮἨΙπι, Ῥαῦ "εα]ά 2ο μαι 

ὁ Ἰησοῦς, Ὅτι οὖκ ἔστιν προφήτης ᾖἄτιμος, εἰμὴ ἐν τῇ 
1Ἴ6εας, «νου τε δᾳ Ῥτορηπεῦ πιτποπῦ Ποποιτ, οχοορὺ 1Ιπ 

πατρίδιΣαὐτοῦὶ καὶ ἓν τοῖς 3συγγενέσιν! 3 καὶ ἐν τῇ 
Πϊ5 [οπΏ] οοπΏ{τγ Απᾶ απΠοΏΡ [Π15] ΚΙΠΡΠΙΘΗ. απᾶ ᾖἵπ 

οἰκίᾳ.δαὐτοῦ". ὅ Καὶ οὐκ “ἠδύνατοϊ ἐκεῖ φοὐδεμίαν δύναμιν 
ηϊς Γοππ] Ώοιεθ. Απᾶ Ὦο πας ΖαΡ]ε 3πετο Ιποῦ απγ ἹΤοσῖς οἱ ΡΟπΕΣ 

ποιῆσαι,ὶ εἰ μὴ ὀλίγοις ἀῤῥώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας 
Μο ἆο, εχοερύ ΟἨΠ 8 167; Ιπβχτα Πατνίτπρ ]αϊιᾶ ΓΗἱ5] Ἠδη5 

ἐθεράπευσεν. ϐ καὶ «ἐθαύμαζενὶ διὰ τὴν.ἀπιστίαν.αὐ- 
Ἡε Ἠεα]θεᾶ [παπα]. Απᾶ τε ποπᾶετεᾶ ὮΌθοβαςε ΟΕ ἐπεὶχ απΌε]ϊοξ, 

τῶν καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων. 
Απά Ὦε ποηῦ αροαῦ ἴπο τὶ]]αρες ΤΠ α οἰτοιῖς {ἰοβολίτς. 

η ” 4 [4 Δ 2 - ) 4 7 Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς 
Απά Ὦς οα]15 {ο Πτα] ἴπο Ἓπγειἰτθ, απᾶ Ῥερβαη νπετα 

ἀποστέλλειν δύο.δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευµά- 
{ο 5επᾶ {οτγίέΏ πο απᾶ ὕπο, αηπᾶ ρατο Ίο ίμεπι ααὐΠοτΙῖψ οΥεΙ {Πο βρ]τ]{5 

των τῶν ἀκαθάρτων᾽ 8 καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν 
νπο ἀπς]εαΏ» απᾶ Ὦο οΏαχσεᾶ ἴπεωη ἍᾖΤἴμαί ποιπίησ 

” ” ε ’ 2 μ Α ή . Δ τῷ / 

αἴρωσιν εἰς ῥὁδόν, εἰ μὴ ῥάβδον μόνον’ μὴ Ιπήραν, 
ἴπεγσ Που] ταΚκο Έοσ ΓΠθ] /ΑΥ, εχοερύ α 5δἴα ΟΠΙΨ; ᾖἩπο Ττοτίδίοη Ῥαβ, 

μὴ ἄρτον,! μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν' 9 ἀλλ"! ὑποδεδεμένους 
ἩοΥ ὈῬτεβᾶ, Ἡποτ η ᾖΤἴπο τρεις ΤΙΠΟἨΏΘΥ ; ταῦ νο 5Ώοᾶ 

Ι -- εὐθὺς Ἱπιππεα{α{ε]γ τ[ττ]Α. τα γγοῖ ΗΤΤΤΑ. 
Ρ -- οἱ ἴὗμς τ[α]. 4 τούτω 

ἕ -- τῆς ο καὶ 
}ὶ αυτου Ι ΤΤΑΝ5 

ῦ αὐτοῦ ΙΤΤΤΑΥΥ. 

{ ἄρτον, μὴ 

κ εὐθὺς ΤΤτΑ. 
ο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ Ττγ. 

σ--- ὅτι ΙΤΤΤΑΥ. 5 γινόµεναι Ττ. 
 Ἰωσῆτος ΙΠΤιΑ. αχ καὶ ἔλεγεν ἀαπᾶ "-αἷᾶ ΙΤΤτΑ. 

3 -Ἱ- αὐτοῦ Ἠ15 (Ἰςϊπβπαεη) [1,]1ττα 
α ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν ΙΤΊΙΑ. ε ἐθαύμασεν Ἱ, 

Εξ ἀλλὰ ΙΤτια!Γ. 

μέλι κας ο κ λλα. πα κκ ωδή κ οκ. 
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σανδάλια’ καὶ μὴ ἐνδύσησθεϊ δύο χιτῶνας. 10 Καὶ ἔλεγεν 
συ Ὦ 8ηΠᾷβΙ8; απᾶ ρυῦ ποῦ οΏ ἴπνο {ππίσβ, Απά Ἡο ιά 

εἰ . . Ἰ / 

αὐτοῖς, Ὅπου Ἱἐὰνι εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ µένετε ἕως ἂν 
νο ὕἨεια, ΊΥΠΕΙΘΥΟΣ γο πες ΙΠίο ΑἨοιβδο, ἴἨθσθ σπαθί η611 

-” . -.ε ᾽ / 4 ”, 

ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 11 καὶ Κόσοι.ἂν μὴ.δἐέξωνται"' ὑμᾶς, μηδὲ 
πεσοοιῦ 1ποπςς, Απᾶ α5 ΠΙΑΠΤ 45 π]]] ποῦ τθουἰνο 7σἩ, ηου 

” . -- / ε. 

ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν, ἐκτινάξατε τὸν χοῦν 
Ἠθ8ς γοι, ἀοαραχ πε ἼλοποῬ, βΏπκο οἳ πο ἁἀπβῦ 

. - ” / ” 2 μ 

τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. ἀμὴν 
σηπῖοα [15] απᾶςς γοιτ {εεῦ, {ογ ϱ ΤοβῦΙπιοπΣσ Το 1ηθιμ. ὙΥεχῖ!τ 

λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Τομόῤῥοις ἐν ἡµέρᾳ 
Ί εαγ {ο γοι, ΠΙΟΥΟ 6ο]ογαβ]ο 16 «Ών]] Ῥο Έοτ Βοάοπα ος ἄοπιοττπα ἵπ Ὥἆἄαπγ 

ρα / : / 

κρίσεως, ἢ τῇ.πόλει.ἐκείνη.ὶ 12 Καὶ ἐξελθόντες Ἰἐκήρυσ- 
οἳ ἠπᾶρπιουῦ ἐμαα, {ος ὑλαῦ οἱῦγ. {πᾶᾷ Παντως ροπο οι πε ΡΙο- 

σον' ἵνα Ἀμετανοήσωσιν.! 19 καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξεβαλλον, 
οἱπ]παθᾶ λαού [Πιο] 5Ποια]ά χεροηῦ. Απᾶὶ Ζ4οπιοΏης ΤΠΙΠΑΣ Ίπογ οπβῦ ομῦ, 

καὶ ἤλειόον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀῤῥώστους καὶ ἐθεράπευο». 
Βηᾶ αποϊηίθά τν] οἩ οἳἱ ἩἨΠΙΑΠΥ 1πανια ϱηᾶ Ποπὶεᾶ  {[οποπι]. 

14 Καὶ Ίκουσεν ὁ [βασιλεὺς Ηρώδης, «φανερὸν.γὰ 
Απά Ἅ“Πευτά 3ο «ξκίπα α1Ἠεχοᾶ {[οξ Ἠϊπχ], {ος ραὈ]]ο 

-ω μ Α ε 

ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ 9ἔλεγεν,! Ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπ- 
ῬουαΏιθ 5 Ἠηλο, αηᾶ Το σαίᾶ, ζουν ἵπθ ἍἈΒαρ- 

τίζων Ῥὲκ νεκρῶν ἠγέρθη,! καὶ διὰ τοῦτο ἔνεργοῦ- 
εἰσ  4{ΟΏ} ΑΤΠΟΠΡ [119] ἀεπνᾶ ᾖ15ί56Π, απᾶ Ώθοβήςοθοξ {πἵ8 8ορθ- 

σιν αἱ δυνάμεις ἓν αὐτῷ. 15 "Αλλοι ἔλεγον, Ότι" Ηλίας" 
ταῖο "Τμ Ζγγογχκ5 5οξ ΄ΡΟΠἹΤοΥ ἵπ ἍᾖἨΙΗ, Οἴποτς  οαἶᾶ, Ἐ]λας 

ἐστίν' ἄλλοι.δὲ ἔλεγον, Ότι προφήτης Σἐστίν,Ἡ ἵῆϊ ὡς εἷς τῶν 
1918:  απᾶ οἴῃετβ κααΐᾶ, Α. Ῥτορβοῦ τὸ 18, ΟΥ αξ οπο οἱ 7πθ 

προφητῶν. 16 ᾿Ακούσας.δὲ ὁ Ἡρώδης εϊπενιὶ -'"Οτιὶ ὃν 
Ῥτορβείς, Ῥαΐῦ Ἠανίπρ Πορτά Ἠετοᾷ βα]ᾶ, 3ΎΓποπι 

ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην, οὗτός Σὲστιν' αὐτὸςὶ ἠγέρθ η ς Ἰξί 
Γ Αρεηοεβᾶεᾶ 11οηπ, το 15 15. Ἐο 15 Τ]5οπ 

σὲκ νεκρῶν.ὶ 17 Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡοώδης ἀποστείλας 
ΏοΏι ΑΠΠΟΩΡ [πε] ἀἄθαᾶ. Ῥοτ ΞΠἱπιρδο]{ α1Ἡοτοᾶ πατίπρ 5οηῦ 

ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν Ττῃϊ φυλακῇ, 
5οἱσθᾶ 7οΏἨ, αηᾶ Ῥουπᾶ Ὠϊπαι ἵπ το Ῥτϊςοῦ, 

διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ.ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 
οη αοροαηῦοξ Ηετοᾶίθε 1πθ ππῖῖθ οἱ ΕΠΙΗρ η]5 Ὀτοῦπετς, 

ρα ο μς δ εν να αλ ”Ν . 4 : , -« ῃ ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν. 18 ἔλεγεν.γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρώδῃ, 
Ώθομα5θ ἍἩετ ς Ἠπά πιαττίθᾶ, Έοχ 3ρα1ᾶ 11οἨηΠ {ο Ἠετοᾶ, 

Ότι οὐκ.ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ.ἀδελφοῦ-σου. 
10 15 ποῦ ]ασν{α] Τοχ ἴποῬ Το Ἀμτο Ἅᾖ1πθ πυϊέο οἳ {Ἡγ Ὀχοί]μογ., 

19 Ἡ δὲ Ἡρωδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ, καὶ "Ἠθελενὶ αὐτὸν ἄπο- 
Ῥιῇ Ἠεχοᾶ]αβ Ἠο]ά 16 αραἰηςῦ Ὠῖπα, απᾶ  πτ]ςσηοᾶ δΗῖτα .το 

κτεῖναι' καὶ οὐκ ἠδύνατο. 390 ὁ.γὰρ.Ἡρώδης ἐφοβεῖτο τὸν 
Σκϊ]], απᾶά πας ποῦ αΏ]θ: {ογ Ἡετοᾶ 4ρβτεᾶ 
, - ῃ : 

]Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ 
Φος, Ἐποπίπρ Ἠίϊπι Γ[ίο ας] α ΤΙ: 1αςδῦ αηπᾶ  Ἠο]γ, απᾶ 

συνετήρει αὐτόν) καὶ ἀκούσας αὐτοῦ, πολλὰ Ὀἐποίει, καὶ 
Κερῦ”παίο 1Πΐπ; βαπά Ἠατνίηρ Πεαχᾶ Ἠΐϊτα, ΤΠιαἩγ τΠήπρ8 κἀῑᾶ, απᾶ 

106 
ποῦ Ῥαἡ 08 Έπο 00Α18, 
10 Αιᾶ Ἡθ βαἰἀ απῖο 
{ποπα, Ίπ ππαῦ Ῥ]ηςς 
βοθτο; 79 θηῖθς 1Ππῖο 
ΑΠ Ἡουβο, ἴποτθ αἱάθ 
Μ1 το ἄθρανῇ΄ ἔγοπα 
ἐπαῦ Ῥ]ποθ, 1Ι Απά 
ΥΥΠοβΒΟΘΥΟΣ βἩα]] ποῦ 
τθοεῖνο τοι, τος Ἠθαγ 
γοα, ΠἨΊΘυ 7θ ἀορητῦ 
{πςθποθ, βΏπκο ος 119 
ἀμρῦ απᾶος τοις 29οῦ 
τος 8 ΤΕΒΙΙΠΙΟΗΥ α- 
ραϊπεὶ ἴπεπ, Ὑου]γσ] 
ΒΑΥ Ἠπ{οτος, Τὸ βια]1 
Ὦο9 παοχθ Το]εγβῦ]θ 2οΥ 
ΒΟᾷοΙ απᾶ «οπιοστΏβ, 
ἵΏ {πο ἆαπγ οἳ ]πᾶρά 
πηθηῦ, ἴπαια Τους ἴπαῦ 
οι. 12 Απᾶ 1ἨΠογ 
πτοηί οιαῦ, αᾶ Ῥτοβοπθά 
ἴΠαῦ Τηεη εποτπ]ᾶ το- 
Ῥρεωῦ. 183 Απᾶ Ί]πεγ 
οαδῦ οαῦ ΠΙΑΠΥ ἀθτ]1Β 
απᾶ αμοϊπ{θᾷ σι ωι οἱ 
ΤΙΙΠΥ ὑ]αῦ Ἱνοτο 810, 
Απιᾶ ποπ]εᾶ {λεῖε. 

14 Απᾶ Ἐῑπσ Ἠετοᾶ 
Ἠεατᾶ οἱ Λα; (οι ΙΒ 
ΤβΏΙΘ Τ88 ερτοπᾶ Ά- 
Ῥχοιμάᾶ |) αᾶ Ἡο ααἰᾷ, 
ΠΓηαῦ ἆοΏη ἴ1ιο Βαρί]θῦ 
ττβς τῖπεη 3γοῦ ὕῃθ 
ἀθαᾶ, απᾶᾷ Ἰπογοίοτθ 
Ὠη]ρῦσ νγοτ]ςς ἆο 5Ἡοευν 
Σδοτίι πεηπιδο]τος ἵἸηπ 
Ώϊτα, 195 Οίποτβ 5δεἱᾶ 
πῃαῦ 1ῦ 15 Ἐ]ίαξ, Αη 
ὀΐποις 5αἷᾶ, πα ῦ 180 18 
9 Ῥτορ]ιοῦ, ΟΥ η5 ΟἨ6 ΟΕ 
{πρ Ῥτορποῦς. 16 Ῥπῇ 
πιει ΄ Ἡοτοᾶ ἸἨουτᾶᾷ 
ἐλεγεο], Ἡο 5αἳᾶ, Τὸ 18 
{οπἩ, ποτα Ι Ῥεπεθᾶ- 
εᾱ: Ὦο 15 τίδεη Ίτοπα 
1ῃο ἄθαά. 17 Ἐον ἨἩετοᾶά 
Ἠϊπιδε]{ Ὠαάᾶ 5οπῦ {οτί 
ΑηΠΏᾶ ἸΙαἱᾷ Ὠο]ᾶ ἆροἩτ 
{108Ἠ, απᾶ Ῥοστιά Ἠῖπα 
ἅτπ ρτῖδοπ Τος Ἡοετοᾶῖης) 
δακο, Ὡϊ5 Ὀτοῦπετ ΕΠ- 
11ρ)5 πν]{θ: Σο ο Ὠπᾶά 
πηαχτ]θᾶ Ἠετ. 18 Έοτ 
4οἨηπ ἹἨαᾶ βδαὶᾶ απίο 
Ἠοτοᾶ, 10 15 πού Ίατν- 
Σα] 4οτ ἴπερ ἴο Ἠατθ 
τησ ὈῬτοίποτ5 ' ντ. 
19 Τηοεταίοτο Ἡοτοᾶῖαβ 
Ἠαά 3 απβΙτε] αρα]πδῦ 
Ἠΐπα, απιᾶ πποα]ά Ώατα 
Ἐ1]]οᾶ Ἠϊπι; Ῥαῦ 5ης 
οοτ]ᾶ ποῦ : 20 ΐοσ Ἠετοᾶι| 
ῶθατεᾶ «οἩπ, Επονίας΄ 
τπαῖ Το 85 α Ἰα5δῦτηππι 
αηᾶ βΏ Ἠο]σ, απᾶ οἳ- 
5ογνοᾶ Ἠϊπι ; απᾶ πε 
Ἡορ Ἠθατᾶ Ἠΐπι, Γο ἀ]άᾶ 
ΣΩΑΠΥ 1ΤΠίπρςδ, ἀιμᾶ 

Ἀ ἐνδύσασθαι Β. 
ση] ποῦ τεςθῖνθ ΤΤΣΑ., 
Ὦ μετανοῶσιν ΙΤΊτΑ. 
νεκρῶν ἀνέστη ΑΔ. 
᾿ ἔλεγεν Τττὰ. 
.--- τῇ ΙΤΤΧΑΥΓ. 

| ἂν 1ττ, 

'--ἀμην λέγω .... τῇ πόλει ἐκείνη α[1]ττιΑ. 
ο ἔλεγον ἴΠεΥ δαἱα 1.. 

α -ἵ- δὲ αἰβο ΠΤττΑΥ. 5 Ἠλείας Τ. 
π--  Ὅτι ΙΤττΑ. πω ἐστιν αὐτὸς Ο6[1.]ΤΊτΑ. 

9 ἐζήτει ΒουβΏί 1. 

κ ἐὰν ΤΟΥ ἂν 1; ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται πγὩαίςοθνεχ ρ]ᾶος 
πι εκήρυξαν Ί11Α. 

Ρ ἐγήγερται (Ἠα8 τΊξειι) ἐκ νεκρῶν 1ΤΊτΣ ἐκ 
5 --- ἐστίν [1]11νΑ. ὃ ---ἢ απτΤτΑΥΥ, 

στι» 7 --- ἐκ νεκρῶν τ[1τ]Α, 
υ ηπόρει Ίνὰ5 αἲ 8 19588 ΓαὈοιί] τ. ον 
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Πεπτᾶ πι μρ]αᾶ]σ. 
21 Αιιᾶ Ὑ]θι Αα οοἩ- 
τοπῖεηί ἅπγ 5 οοππο, 
τππδῦ ἨἩἨετοᾶ οἩἳ 8 
Ῥϊτιπᾶαγ τηβᾶε α 54ρ- 
Ῥοσ ἵο Ἠἱ5 1ογᾶς, Ἠϊρη 
οπρίπΊΏπΒ, απᾶ οἨ]εξ 
ερἰαίθε οἳἑ (ἄπαπ]]εο; 
22απᾶ νΏεπ τηο ἄπιιρῃ 
ἰοτοξίπθεβὶᾶ Ἠετοάίπς, 
οαπηθ 1ἨΠ, αηπᾶ ἀθηςοῦ, 
απά Ρ]επδεᾷ Ἡοτοᾶ απά 
ἵῆσπ ἰπαῦ εαὺ πτντἩ 
1άπι, ἴ]ιε ΚΙπςσ5α]ᾶ ππῖο 
Ώιε ἀρπιβε], Ακ οἱ ταθ. 
ὙνγἈβίςοεγεσ ἴποι σνῖ]ε, 
βηΏᾶ Ι πΙ]] σῖνο 1 ἴπες. 
25 Απά ερ ΒΠΑΤΘ Ἱηῖο 
Ἡετ, ΓΠβύβοεγεσ ἴποα 
επλα]ζ αβ]ς οέ της, 1 ππ]] 
το 2ὲ ἴπεοθ, απῖο ἴποθ 
ας οἳ τιγ Κἰπράοπι. 
24 Απᾶξηε πετ ΣοτῦἩ, 
ΒβΏᾶ 5αἷᾶ πο ἨΘΓ πῃο- 
{πεχ, παῦ εΏς]1 1 αε]ς 2 
Απᾶ επε εοἱᾶ, Τηο Πεβά 
οἳἑ ζομη {πο Βαρίίςῦ, 
25 Απᾶ βΏθ ΟΒΊΠεΕ 1π 
εἰταϊρη να οιήιὶ 
Ἱβρίο απῖο ἴπο Είπα, 
βηΏά αξκοᾶ, βαγίτρ, 
σπῖ]] γπδῦ {ποιι ϱῖτε Υαθ 
Ὦσ οπᾶ Ὦτ 1η Αα οΏπτρετ 
ἔπο Ἠοεαά οἳ ζομπ {μα 
Ἑπαρίιβίῦ,. 26 Απά ἴπο 
Κΐπρ ταξ οχεεεᾶίπσ 
ΒΟΥΤΥ ; 4/Εἱ ἔοχ Ἠ]β ορ π)5 
8ΒαΚε, αλᾶ {οτ {πείς 
Εβκος ὉυΠῖοᾶἃ οπὀ σπΙα 
Ἠΐμα, Ἡε πποιι]ᾶ ποῦ το- 
Ἱοοεῦ Ἠοτ. 27 Απᾶ ἵπι- 
ὨΠιε(Ιβ{εΙΥ τπο ἘΚϊπσ 
56ΠΓ ΒΏ ΘΧΘΟΙΤΙΟΠΟΣ, 
Αη οοπιπααιάθϱά Ὠῖϊς 
Ἰεπᾶ ο Ῥο Ῥτοιρηῦ : 
ΑΠᾶ τς πεηῦ απά Ἠ6- 
Ἠεπᾶεᾶ Ἠϊτα Ἱπ {Ίἴπο 
ρα, 25 απᾶ Ῥτοιρηῦ 

18 Πεσᾶ Ίπ α οἨατρετ, 
βηᾶ ϱατε ϊῦ {ο ΐπε ἅμπι- 
5ο]: απᾶ ᾖἴ]θ ἄππιςοι 
Ε.Το ἵὃ {ο Ἠεγ Ποίπετσ, 
29 Απά πει η]5 ἀῑδοϊ- 
Ρ]ε5 Ἠεατᾶ οὗ 1, ἴπεγ 
Ο6ΑΠΊΟ πηΏᾶ {οο]ς τρ Ἠϊβ 
«01/56, πηπά Ἰαϊά 16 ἵτπ 
5 ἴοιπῦ. 

30 Απᾶ ἴπο αροςί]ος 
σβϊλμετοᾶ ᾖΊ1]θηιςα]νες 
τοροίπεγ ατιπίο ὦσδις, 
ππά νο]ά Πίτα α1] ὑπῖηρς, 
Ὀοία πτυΏηῦν ἴπεγ ἸἨαᾶ 
ᾶοιμς, απᾶ πππὺ ἴπετ 
Ἐαᾶ {πιισΏί. 5] Απά πο 
Επἰᾶά ιιπίο ἔποπα, 0οπιθ 
γο τουτρεῖἷτες αρατῦ 

ΜΑΡΚΟΣ, υ]. 
ηδε ) , 3” ν , « , } , οἱ’ Ι 

Ί]όεως αὐτου Ί]κουεν. 21 καὶ γενοµενης Ίμερας.εὐκαίρου, «Ότε 
ε]εᾶισ Ἠϊπα Ὠοεατᾶ. Απά “υείηςσ ἔόσπο ᾖὉἨ "ορροτίιμο Ἴάασ, ποτ 

Ἡρώδης τοῖς.γενεσίοις.αὐτοῦ δεῖπνον Ἀἐποίει τοῖς μεγιστᾶσιν 
Ἠστοά οἩ Ἠϊ5 Ὀτίπάαγ 8 5ΙΡΡΕΣ πηνᾷς Μο "στουῦ “ἨΘΏ 

αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, 
115  Ἅαπᾶ ἴο ἴπο ομίεε οπρίαῖης αρᾶ ζοΐπο ἈΠτεί [πιεπ] οἳ ἄα]]]θο: 

232 καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτῆς τῆς Ἡρωδιάδος, καὶ 
πηᾶ "Πατίτηρ Ἰοοπαε δἷπ 1119 ἁβιαρηίεγ 3οξ 3Ἠσγςο]ε Ἠετοβᾶῖας, βλιά 

ὀρχησαμένης, «καὶ ἀρεσάσηςὶ τῷ Ἡρώδῃ καὶ τοῖς συνανα- 
Ὠαν]ης ἀαποεᾶ, θηΏά Ῥ]θαδοά ἨἩετοά απμᾶ ἴποςθ τεο]ϊηῖαᾳ 

κειµένοις., Εεπεν ὁ βασιλεὺς! τῷ κορασίῳ, Αἴτησόν µε 
[αἳ {ωρ]6] πἩ Γηήπα], 3βαὶᾶ 1ΐπο Ἅ"κίπςσ ὖο ἴπο ἆἀθ]ηςο], Αρὶς ὨΘ 

τν ο / μ ιν ’ Ξ ᾿ ” 2 - οϱ 

ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοί 39 καὶ ὦὤμοσεν αὐτῇ, Ὅτι 
ν/ηβίενος ποια σν11έ, απά Ι ν]]] ρίτο {ο ἴπερ, Απᾶ ἈὮθ ΒΠΟΙΟ ᾖΤοᾖςετ, 

ὃ ἐὰν µε αἰτήσῃς, δώσω σοί, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας 
ὙΓπαίετες πιθ{]οα πιβγοξδύαςκ, 1 υῖ]] ρῖτε ἴπεε, ο Ὠα]ξ ο Ακἰησᾶοια 

µου. 24 Ε Η δὲ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ.μητρὶ αὐτῆς, Τί λαϊτή- 
11ΏΥ, Απά ΕεΏο Πατίηρ ᾳοποοιῦ εαὶᾶ νο εν πιοῦμοτ, πα 5δια]11] 

σοµαι;!' Ἡ δὲ εἶπεν, Τὴν "εφαλὴν Ἰωάννου τοῦ ἱβαπτιστοῦ.! 
882 Απάᾶ «πο βπαῖᾶ, ἜΤήπο Πεαᾶ οἑζοιςπ Ἅ1μθ Ῥαρίϊςῦ. 

2ὔ Καὶ εἰσελθοῦσα Κεὐθέως!ἳ μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα, 
Απᾶ Ἠατνίηρ επίοτεᾶ ἱπιπιρβ]α{ειν τν ]τα Παςίθ το πο : ὮᾖΚΕίπΡ, 

ἠτήσατο, λέγουσα, Θέλω ἵνα Ἴμοι δῷς ἐξ.αὐτῆς' ἐπὶ πίνακι 
5Ἡ9 αξκεᾶ, 5αγίηπςρ, 1 ἀθείτο ἰΏπὺὸ {ο πο {μοι το αὐἴοπς 3Ἡροη ϱα ἀἶδῃ 

ἃ Δ 2 / ” - Ν / 

τὴν κεφαλὴν ᾿Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 326 Καὶ περίλυπος 
νμο ομᾶ οἑζοιπ Ὥἴπε Ῥαρί]5ῦ, Απιᾶ ὄνετν 55οιτον ξαὶ 

γενόμενος ὁ βασιλεύς, διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς 
[ὁνπΙ]ε] “πηπᾶο πο "Κκίπρ, οπ ποοοαπύ οἳ πο οπἱῃς απᾶ ἴλο»ρο ν]ο 

τι / " ] ᾽ θ ολ 11 . Ν ” θ ” ἡ Μι . 

συνανακειµενους ουκ.ησελησεν ᾽αυτην ασετήσαι. και 

τεο]]ποᾶ [αἲ ἐπρ]ο] ντα [ππι], πποι]ᾶ ποῦ 3πετ ατε]οοῦ. Απᾶ 

οεὐθεως' ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς Ῥσπεκουλάτωρα! ἐπέταξεν 
Ππιπιθᾶ]α Με] ὃπανίηρ 5επῦ 11πο6 "Κκίπρ Αα Ραῃπτάδπαα ογζογοᾶ 

αἐνεχθῆναι' τὴν.κεφαλὴν.αὐτοῦ". 28 σὸ δὲ ἀπελθὼν ἀπεκε- 
το νε Ῥτοιϱ]ῇ0 Εἱ8 Περᾶ. Απά Ἡθ Ἠατνῖπρ ϱοπο Ῥθ- 

φάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ Ίνεγκεν τὴν.κεφαλὴν.αὐτοῦ 
Ἠεπᾶεᾶ Ὠῖτα Ίπ πο ἍΌ)ΡΓΐδο:, απά ΌῬτοιριυῦ Ἠϊ5 Ιιορᾶ 

ἐπὶ πίνακι, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ' καὶ τὸ κοράσιον 
Ἡφοιπ α ἀἶδΠ, απᾶ Ρατ 16 το ης «ἀαηιςε], απά Ίπο 4απαςε] 

ἔδωκεν αὐτὴν τῇ.μητρὶ.αὐτῆς. 29 Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ 
Ρατο τη 1ο Ἠεχ ΠΙοῦΠοΓ. Απά ὭἨβτίηρ Πεατᾶ [10] Ζἀἱκοῖρ]οβ 

αὐτοῦ ἵἦλθον,! καὶ ἦραν τὸ πτῶμα.αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν Ναὐτὸϊ 
1μ]5 οπΏ1ε, Απᾶ ᾖοο]ς 1ρ Ὠ]5 οοΓΡΕΕ, απᾶ ἹἸαῖᾶ η 

ἐν Ττῷ! µνημείφ. 
1η ᾖἴπο ΤΟΠΙΡ, 

90 Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ 
Α πᾶ 3ργα "Ραϊ]μοτεᾷ Ξ{ορείΠεσ πο Ζαρορί]ες το ᾖοδις, απά 

ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα, Ὑκαὶ ὅσα ἐποίησαν καὶ Χὔδσαὶ 
ἴπεγ γε]ατεᾶ  ἍᾖΤο Ἠΐπι α]] ἴμίπρα, ΤῬοίπ πν/παῦ ἴλεγ Ἠπᾶ ἄοπο απᾶ π]αῦ 

ἐδίδαξαν. 91 καὶ Σεῖπεν! αὐτοῖς, Δεῦπε ὑμεῖς αὐτοὶ 
Τπεγ Ὠαᾶ ἑααρΏῦ. Απᾶ τε εαἷά ᾖἵο Ίλοαπι, Όοπο 7ο τσουγ-ε]τεβ 

οὃ τε]. ἄἃ ἐποίησεν 1ΤΤΤΑ. εῆρεσενβΏς Ῥ]εαξεᾶ ΙΤΤΙΑ. {εἶπεν δὲ ὁ βασιλεὺς 1,; ὁ δὲ βασι- 
λεὺς εἶπεν απᾶ ἴηε Ἰῑπρ εαἰᾶ ΤΤ:Α. 
1 βαπτίζοντος ΤΊτΑ. 
[αῦ 1Ρ]6] την. 
4 ἐνέγκαι [11] ο Ῥτίης ΤΤτΑ. 
6οηο Ίιε Ὀε]επάεᾶ) 1/ΓΊΤΑ. 

π --- καὶ ΙΙΤΤΑΥ). 10 ΤΤτΑ ΥΓ. 

Ε καὶ αλά τττΑ. Ἀ αἰτήσωμαι 5ποι]ά 1 αξὶς τΤτνΑνγ. 
 εὐθὺς ΙΤΊΤΑ. ᾖἢ| ἐξᾳυτῆς δῴς µοι 1ΤΤΓΑ. α ἀγακειμένους 1Υεο]ιεᾶ 

3 ἀθετῆσαι αὐτήν ΤτιΑ. ο εὐθὺς ΤΤιΑ. Ῥ σπεκουλάτορα Ι/ΤΤ: ΑΝ. 
τ -- [επὶ πίνακι] ΟΏ α 45Ώ1, «5 καὶ (/εαᾶ 808 ἨατΙηρ 

{ ἦλθαν ΤΤΤΑ.. π αὐτὸν Ἠ]πῃ τ. Ἱ---τῷ (γεαά α του») 
--. ὅσα Ἱ. 7 λεγει Ὠε 8878 ΤΤΙΑ ΤΝ. 
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κατ΄ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον, καὶ ἀναπαύεσθε' ὀλίγον. Ἠσαν 
αρατῦ  «ἀπῖρ "ἀονοτι 39 ρ]άσο, οιπᾶ χεςῖ α Ητί]ο, 7γΠετο 

;οἰ- ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντερ πολλοι, καὶ οὐδὲ φαγεῖν 
3.ποςο «οοπιίηπς “απᾶ 3ἴἨοβο «ὁσοῖπρ ΙΩΛΏΣ, απᾶ ποῖῦετεπ Το θβῦ 

Ἐηυκαίρουν.! 99 καὶ ἀπῆλθον ὭΛΡείς ἔρημον τόπον τῷ 
Ἰλαᾶ ἔμεγ ορροχσζη!ζγ. Απᾶ ἴπεγ ποπῦ ΑπαΥ Ιπίο "ἀεβετῦ ' ΣΑ Ῥ]ασο Ὦγ 11θ 

πλοίφ! κατ ἰδίαν. 99 Καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας “οἱ ὄχλοι,! 
ΡΗἱρ βρατῦ, Απά ὃραν ΄ἴποπα δροίπρ 1τμπο 3οτογγᾶς, 

καὶ ἀἐπέγνωσαν! «αὐτὸν! πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν 
οαηπᾶ  «τοοορηπίσθᾶ Σηῖτα ΊΤΑΔΏΥ, απᾶ οὐ {οοῦ ἔτοπα α1Ιι τρ 

αγ. / ΣΙ“ ε Ν Ἴλθ ῃ ΑΙ ρ η ω 
πόλεων συνέδραµον ἐκεῖ, καὶ προῆλθον αὐτούς,' ξκαὶ συνῆλ- 

οἱ (ῖθβ ΙΑΏ Μορείμθτ ᾖ1λθτθ, απᾶ πεηπῦ Ῥ6ίοτο Ἅπεπι, ΑΠᾶ ϱΟΆΠΙθ {ο- 

θον πρὸς αὐτόν.ὶ 94 καὶ ἐξελθὼν Ἀεῖδεν ὁ ]ησοῦς' πολὺν 
Ῥεϊιπέτ {ο Ἠΐπι.: Απά Ἠαγίηρ Ροπο ουῦ "Βαν; 1]οςα5 “στεβῦ 

ὄχλον, καὶ  ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ «Ἰαὐτοῖς,ὶ ὅτι ἦσαν 
Σα ογουγᾶ, Επᾶ πα πιοτοᾶ νῖτἩ οοπιρας5Ίοη {οπατᾶς Όπετα, ΌῬθοβα5θ ἴπογ π/εγθ 

ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα" καὶ Πρξατο διδάσκειν αὐτοὺς 
85 5ηΏεερ ποὺ Ἠπνίπβ Ά επορ]μετᾶ., Απᾶ Τε Ώοραπ Το ἴθαςὮ ἴποπα 

πολλά. ὃδ Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης," προσελ- 
ΙΏΑΏΥ {ΠΙΠρΕ. Απᾶ αἰτοιᾶτ αἸπίεηοαιςτ ᾖ{Π6] ρεΐπρ, οοπι- 

θόντες Ιαὐτφ! οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" "λέγουσιν,' Ὅτι ἔρημός ἐστιν 

4 ος 1ογ!' 

1ης {ο Ἠϊπα Ἠ18 ἄἱξοῖρ]θς ΒΑΣ, Ῥεδετί 18 

ὁ τοπος, καὶ Ίδη ὥρα. πολλή: ὀθ ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα 
{πε Ῥ]αςσε, απᾶ α]τεβᾶάσ [ὲ 15] α Ιπίς Ἠοιτ: ἀϊβπιῖςς {πεπα, τηςῦ 

ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας, ἀγοράσωσιν 
Ἠανίπρ ΡοΏθ ο δίΠοθ 11π 7α Ξοἰτουιίὸ οοαπῦσγ απᾶ τ]]]αρε, «Όπεν πιαγ Ῥὰγ 

ἑαυτοῖς ὁδάρτους"Ἱ τί  Ῥγὰρ' φάγωσιν 3οῦκ.ἔχουσιν.ν 
{ο ἰπεπιδε]νος Ὀτεκᾶ; Ἴᾳροπιεἰμίηρ Ἅᾖοτ {ο εαῦ {πετ Ἠφπίθ ποῦ, 

97 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 
Ῥυΐ πθ απηδετίης βα]ᾶ ἴο ΐμεπι, Αῑπο "το Ἔμεπι γα το εαῦ. 

Καὶ λέγουσιν αὐτῷ, ᾿Απελθόντες ἀγοράσωμεν "διακοσίων 
Απηᾶ  ἍΊπεγβα ο Ἠΐπι, Ἠανίηρ 6οποε 5Η8]1 πο Ῥαγ ὅπννο Ἠαπᾶάτεᾶ 

δηναρίων! ἄρτους, καὶ "δῶμενὶ αὐτοῖς φαγεῖν; 98 Ὁ.δὲ λέγει 
ἀεπασγῖϊ «ΟΕ Ὠτοβᾶ, Οπᾶ ρἰτε ἴπεπ Ἅᾖἴἵο εβῦὂ Απά Ἡε 8478 

αὐτοῖς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε καὶ! ἴδετε. Καὶ γνόν- 
{ο ἴπεηι, Ἠοὶν ΏΙΑΗΥ ἍΊοπγσες Ἠατο το 2 6ο θηΏᾶ 08. Απᾶ Πατίηρ 

τες λέγουσιν", Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας. 99 Κα πέταξε αὐτοῖς 
ΚΠΟΥἨΏ {Ποσ Βαγ, Ἐϊτε, απᾶ πιο Ἠ5ῃΘΒ. Απᾶ Ἠο οτᾶεσεά. (ἴλεπα 

"ἀνακλῖναιὶ πάντας συμπόσια.συµπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτφ. 
ἰο πιακο τεο]ίπο 811 Ὦγ οοΙαΡ8ΠΙΘΒ οη ἴπε βτθθι ΡΤ888. 

40 καὶ Χἀνεπεσονϊ πρασιαὶ.πρασίαί, Σάνὰϊ ἑκατὸν καὶ Σάνὰϊ 
Απά ἴμεγ βαἲ ἄονπ ἵπ ταΏ]ςς, ὃν -Ἠαπάτεᾶβ απᾶ ργ 

πεντήκοντα. 4] καὶ λαβὼν τὸυς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο 
ΒΕΠῑες. Απάᾶ Πανίηρ ίωκεω {πε : Άτα Ίοβγε βππᾶ ἵπε ᾖἴπο 

ἰχθύας, ἀναβλεψας εἰς τὸν οὐρανόν ἐὐλόγησεν καὶ κατέκλα- 
Ώρμες, ἩΠατίηρ Ἰοοξκεᾶ πρ ἵο πο Ίθατεη Ὦθ Ὀ]εβρεά απᾶ Ῥτοκθ 

σεν τοὺς ἄρτους, καὶ ἐδίδου τοῖς.μαθηταῖς. "αὐτοῦ! ἵνα Ἕ"παρα- 
ἴπε 108165, απᾶ ῥΡανθ {ο Ὠῖ5 ἀϊεοίρ]ος τπαΐ ἴλοτ παῖρηύ 
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Ἰπίοα ἄθεονί ρ]πος, παπι] 
τρςδί α Φη]]ο; Εοτ ἔλοτο 
ΨΓΕΓΘΙΠΛΏΣ οοιαίπρ αιιᾶ 
Ροΐηρ, ππᾶ {πεγ πβά 
10 ΙθίΦ1Γο 8ο 110}: 88 
Το εαύ. ὅ5 Απᾶ ἴπεγ 
ἀορατῖθά 1μ{ο Α ἀεβοτῖ 
Ῥ]ασε Ὁγ εΏῖρ ρτϊναἰε]γ. 
45 Απά {πε Ῥεορ]ε βανν 
ἴπεπα ἀερατίίπβι απᾶ 
ΙΑΑΏΥ Ίποαν Ἠἶπι, απᾷ 
ΤΑΏ αξοοῦ ἐμ]{Πετ οιυῖ 
οἳ α]] οἵεῑ6Ββ, απᾶ οιί- 
ππαοηῦ {Ἠθπα, βΠᾶ οϱΒΏΙΘ 
ἠορείπος παπίο ὮἨΐπα, 
94 Απᾶ ἆᾖοβδιβ, πετ Ὦθ 
ο8β(1θ οι, β8Ν9 πιο 
ῬεοΡ]ε, αΏᾶ πγββ πιογεᾶ 
υγ οΟΠΙΡΑΒΒΙΟΠ ᾖἴ{ο- 
αγά Τἵπετα, Ὦθοβιιδθ 
ΤΠεγ ΥΤεχε 458 βΏεερ ποῦ 
Ἠατίπρ α Απερποτᾶ : 
8Ώᾶ Ἡε ῬορβΏη {ο ἔθβομ 
ἴπεπι. ΠΙΑΠΥ ᾖ{ἴΠίΠρ8, 
96 Απιά τ/μεα 1πε ἂμγ 

. ΥΤΒ5 ΏΟΥΓ {αχ βΡεΠέ, 18 
ἀἱξεῖρ]θες οαπιθ ππίο 
Ἠΐπα, απᾶᾷ ϱαἷᾶ, ΤΗἱ9 18 
3 ἀεπεγῦρ]αςθ, απᾶ που” 
{1ο ἔἶπαο {5 ἔαχ Ῥβββεᾶ : 
96 5επᾶ {πθτ απαγ, 
ἐΠαῖ ἴπεγ ΏΙΑΥ ρο πο 
ἱΠπθ οοαπύχγ τοπμᾶ 
ἈὈομῦ, απά Ιπίο Τ]πθ 
τ1]]αρθξ,απᾶ Ῥὰγ ἑποτα- 
5ε]τες Ὀτεαᾶ : Ξοτ ἴπεγ 
Ώβτνε ποἰΏίηρ {ο οαῦ, 
37 Ἡε απςπετθᾶά απᾶ 
Βαἱά ππίο ἴπεπι, ἄἶτθ 
γε ἴπεπια {ο οαῦ. Απά 
Όλεγ 5.7 Ἱπί{ο Ἠίΐπα, 
ὈἨα]] πε Ρο βπᾶ Όάγ 
Ὅπο Ἠαπάτεά Ῥρεπασ- 
πγοτίΏ οἳ Ὀτοβά, απᾶ 
Ρἰτείπεπι {ο εαί2 989 
βαἳ{Ἡ απίο {πεπι, Ἡοπ 
ΠΙΑΠΥ 108765 Ἠατο γοδ 
6ο απᾶ «θθ. Απά γποτ 
πεγ Ἐπαπ, ἴπεγ 8αΥ, 
Ἐϊνο, απᾶ ἴπο δῃςθ5. 
39 ΑΠά Ἡο οοπιπιαπᾶᾷρᾶ 
ἴπεπι {ο ΤπΚε αἱ] ἷς 
ἄονπι Ὁγ οοπιρβηΏΙθΒ 
Ἡπροηπ ἴπε ρτθεεη ΡΓὰ58. 
40 Απά πετ 5δαἱ ἄονπ 
1Ώ Τ8ΏΚς, Ὁγ παπᾶτεᾶς 
βΏά Ὁν Π10ΐἱεβ. 4] Απᾶ 
ΤΥΏΕΏ Ὦε Ὠπᾶ ὕα]κεπ μθ 
Ώτοε]οστοε απᾶ {πε ἔννο 
Άξηες, Ἡε ]οοκεᾶ αρ {ο 
ἨθεαβτθηὮ, απά ὈῬ]ερεθᾶ, 
Απᾶ Ῥτακο {πε ]οπτοβ, 
ΑΠᾶ Ρατο ἰλέπι το Ἠϊ8 
ἀἱβοῖρ]θβ {ο ϱοῦ Ῥοξογθ 

:ἀναπαύσασθε ΤττΑ. 3 εὐκαίρουν ΙΤΤΤΑ. 
ὄχλοι (2εαᾶ ἴπαεγ βα9ν) α]ΤΊτΑΥ’. ἆ ἔγνωσαν Ἐηενν ΙΤτΑ. 
{--- καὶ προῆλθον αὐτούς α. Ε--- καὶ σὐνῆλθον πρὸς αὐτόν ΟΙΤΊτΤΑ ΥΓ. 
ηε 5) ΟΤΤΓΑΝ; [ὁ ̓ Ιησοῦς] εἶδεν 1,. 4 αὐτούς ΙΤΤΤΑ. 
αι [αὐτοῦ] 1. 3 έλεγον 5αἱ τττα. 9 ---- ἄρτους [1,]τττα. 
ἔχουσιν (Υεαᾶ Ὀιιγ {ου (Πειηβε]νες 5οπιθίΒίηρ.ίο θδ{) [τ]ττια. 
” δώσομεν 81181] νε ρἱνε ΙΤτΑ; δώσωμεν τ. ἕ --- καὶ [1]τττα. 
Χ ἀνακλιθῆναι 1. ᾖἉα ἀνέπεσαν 1ΤτΑ, 7 κατὰ ΙΤΊτΑ. 
.” παρατιθῶσιν ΤΑ. 

υ ἐν τῷ πλοίω εἰς ἔρημον Τόπον 1. 
ε αὐτοὺς ἴΠεπηα Ἡ; -- αὐτὸν Ι/ΤτΑ, 

κ γινοµένης Ττ.΄ 
ὁ --- γὰρ [τ;]τττα. 

ς; δηναρίων διακοσίων ΕΙΤΊτΑΝΥ. 
5 -- [αὐτῷ] το Πἶπα 1, 

..-. αὐτοῦ (γεαἆ ἴ]με ἀἱβοίριθβ) ΤΤτΑ. 

ο ---οί 

Ἀ--- ὁ ̓ ]ησοῦς (γεαᾷ 
"--- αὐτῷ Τ. 

4 --- οὐκ 
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ἔποπι; απᾶ {πο Έπο 
Πς]οας ἁῑν]ᾶθᾶ Ἡςα α- 
ΤΠΟΏᾷ 1Ποιη α]]. 45 Απᾶ 
Ώππογ ἀἱά αἲ]ὶ οαῦ, αππᾶ 
Ὑγοτο Π]]οαᾶ. 45 Απά 
ἴπογ Τοοκ αρ ΊΌννιε]το 
Ῥαρκοῖς {α]1] οἳ Ίπο 
ἐτασπαοπί5, α]λᾶ οἱ ἴπο 
Ώδ]θς. 44 Απᾶ Ίηπογ 
{Πινῦο ἀῑᾷ : οπῦ οἳ ἴπο 
1οπγος πγοτο αθοαῦ Άτο 
{μοιδαπά ταση. 46 Απᾶ 
εἰταϊσΏίτναν Ἑο οοή- 
βἰγαἰμοᾶ Ἠϊ5 ἀϊδοιρ]ες 
{ο εξ Ιπίο ἴπε 5ηϊρ, 
Απ Το 5ο 5ο Ίμθ οὔ]ιοτ 
βιάο Ῥεξοτε ππίο Βοαϊμ- 
βαϊᾶα,, ν;Ώῖ]α Ὦο 5εεπί α- 
ΥΑΥ ἴΠε ΡεοΡ]ε. 46 Απιᾶ 
πνΠΘῃ Ἠθ.Παα 5επῦ {ῃετα 
Άτναγ, Ώο Περατίεᾶ Ιπέο 
Α Πιοππίαϊῖη {ο ΡΓαΥ. 
47 Απᾶ π/Ώοη ΕΥΟΠ τας 
50706, πο 5Πἵρ της ἶτ 
ἴηο πιϊ]ᾶξὺ οἳ ἴῆΠο 5εα, 
Θηᾶ Ὦρ αἶοπο 9η πο 
1απᾶ. 48 Απᾶ Τε δαν 
Έπεπι {οϊ]πρ {π χοὺν- 
Ίηρ; Σο0Σ {πε πη]τπιᾶ πας 
ΟΟΠΥΑΥΨ απίο ἴπεπα : 
ΒΏά αροπό {πο Μοπτίῃ 
ν/αῦοὮ οἱ πε πὶρΏ{ Πο- 
οοπιείΏῆ απίο ἔμετα, 
υπ]κίηςσ προη ἔτπο ςαα, 
βΏᾶ ποα]ᾶ Ἠατο ρα«ξεᾶ 
Ὦγ {παπτι, 49 Ῥιΐό νποι 
Ώηεγ παν Ὠἶπι τα] είπα 
Ἡροη ΊΏθσεα, ἴΠογ 5ὐ}ρ- 
Ρροςεᾶ 15 Ἠαά Ῥοευ α 
κοϊτ{{, απᾶ οτ]εᾶᾷ ουῦ: 
60 {ος ἴμεγσ αἲ] σαν 
Ἠΐπι, Ααπᾶ ῄτπετο ἴτοα- 
Ὠ]οαά. Απάᾶ Πιηταρᾶϊ- 
Βἴο]σ Ἡο ἰβ]]κεᾷ νΙεΏ 
{λοτα, ΑΠᾶ 5αΙεὮ ππ{ο 
έπεπα, Βθ οξροοᾶ «Ποστ: 
191; ο ποῦ αἰταϊᾶ. 
δΙ Απᾶ Ἡο πνεηπῦ πρ 
ΙΠΡΟ Όπετη ΊΙπίο {πο 
ΒΠῖρ;  απᾶ ἴπο πίπά 
οουςδεᾷ : απᾶ ΤΠογ πετο 
5018 ΒΙΠ8σεᾶ 1π {Ώοαπι- 
Βε]νος Ὀεγοπάταθπσατα, 
βΏᾶ πγοπᾶετθᾶ. 55 Ἐοτ 
{πεγ οοπβ]ᾶετεᾶ ποῦ 
{1ο αππῖγαε]ε οἳ τἴπε 
1ομνεΒ: {οτ τΠεῖτἹρατε 
ν/θ8 Πρτάεπεᾶ, 

9ο Απᾶ σΊεπ 1Ποτ 
Παᾶ Ῥβξεξεᾶ ογετ, ἴπΠογ 
σαπ1θ 1Πύο πε ]ητπᾶ οἳ 
Εεππεςατεῖ, αηᾶ ἄτεν 
{ο 1Πθ 5Ώοσθ, ὅ4 Ατιᾶ 
ψνπεπ ΊΠεγ Υ6τθ οοπα8 
οιῦ οἳ Τπο εΒΠἵρ, 
βταϊρΏύτγαγ ἔπεσ Ίτιατν 
Ἠΐτ, ὅὃδ αηπᾶ τα 
νῃτοαρβ]α ᾖΌλαῦ ν/πο]ο 
τοσίοη τοαπᾶ απΡροιῦ, 
ΑπΠᾶ Ῥεραητ Το οαστΣ 
αὈοπό 1Π Ῥεᾶβ Ίἴποβε 

κλάσματα ΔΑ οκοφίνων ΤΑ. ἆ πληρώματα ΤττΑ. «9 --- ὡσεὶ αΠΤττΑὶν. {| εὐθὺς ΤΊτΑ. 
Ε ἀπολύει ἀἱ5ΤΩΙ6βΘ5 1Τττλ. 

1 --- ὅτι τπαῖ τ. 
Ρ [ἐκ περισσοῦ] ττ. 

περιπατοῦντα τ. 
α. 9 . 9 

ὁ δὲ εὐθὺς π. 
. αὐτῶν ἡ καρδία ΙΤΤΤΑΥΓ. 
ἄγδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ] ἴπθ ΠἹΕΏ οἱ {Παῖ ρ]ασθ 1.. 
ὕ νώραν (ογιύέ ΑΓΟΙΙΙΑ) ΤΤΓΑ. 

ΜΑΡΚΟΣ. ΤΙ. 

θῶσινὶ αὐτοῖς' καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμερισεν πᾶσιν' 45 καὶ 
56ῦ Ώοξοχθ ἍΠαΙΠ. Απᾶ ᾖἵΠο Ίπο Ἠς5ηῃο5 ο ἁῑνίᾶσα απιοἩᾳ αἲ]. "Απά 

ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορτάσθησαν' 45 καὶ ἧραν ὮὈκλασμά- 
Ἀπΐο 191], απᾶ ποτ 5α0ἱ5βεᾶ. Απᾶ ἴπεγ {οοκ πρ οἳ ἔταρ- 

των! δώδεκα «κοφίνουσὶ ἁπλήρεις,' καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. 44 καὶ 
ΙΙΟΗΐ5 ἴπε]το Ἠαπά-Ῥαξκοίς χα, πηπᾶ οἳ ᾖἵἴπο ἍᾖΠδ]ιος. Απιά 

ἦσαν οἱ αγόντες τοὺς ἄρτους «ὡσεὶὶ πεντακισχίλιοι 
Ίπγοτο 11Ποςβθ Αὐπαῦ 3αΐθ”οξ 5η ὅοαγνες αΌοαῦ , Ώνο {ποιςαμᾶ 

ἄνδρες. 4ὅ Καὶ Ιεὐθέως! ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
ΙΠΘΗ. Απᾶ ἀπιπιεάίατεΙψ Ἆς «οπιρο]]οᾶ 5 ἄἱξςεῖριθβ 

ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθ- 
{ο εΏ{εΓ 1Πύο πο Ἅ5ΒΠ1Ρ, αηΏᾶ {ο 6ο Ῥο[οτο ἴο πο οἴπει 5άρ {ο ἍΕΒεί]μ- 

αν ανμς ε/{ αλ [ς 3 / Ι ΔΝ ” μ ) ο) 
σαιθαν. ἕως αύὐτος ἀπολύσῃ τὸν ὄχλον. 46 καὶ αποταξαµενος 
5α1ᾶα, τη] Το οϱποα]ᾶ ἄῑδταῖβς ἔπο οτοτγᾶ. Απάᾶ Πατίπσίπκευ ]εατεοξ 

αὐτοῖς, ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 47 Καὶ ὀψίας 
Έμεπα,” ρΘ ἀερατίεᾶ Ἰπΐέο ἐλα πιοαηἑαἶπ {ο ρταγ. Απᾶ ενεπίησ 

γενομένης, ἦν τὸ πλοῖον ἐν µέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς 
Ρεϊπς οοἵΏθ, ἆγας πο Ἅ35ΠΏΙρ 1π Όηο τα]ᾶςί οἳ {πε 5εα, απᾶ ο 

μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. 48 Καὶ Λεῖδεν' αὐτοὺς βασανιζομένους 
ΒΙΟΠ προη ἴπο 1Ιαπᾶ. Απᾶ τς 5ανγ τΏστα Ιαροπτίτς 

ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἦν.γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς' ἱκαὶὶ περὶ 
Ίπ ἴπε τοπίπᾳ, {ΟΥ ὄσνας 1έΠο Ἅπνιϊ]πά οοπίτατψ Ίο ἴποπι;: απά αὐοπε 

τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτούς, περιπα- 
[1ωε] ἔοατί ππθῖοἃ οξ {πο πὶρΏῦ Ἡςσοοπιες 7ο ἔπεπι, τν]]ς- 

τῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς. 49 οἱ δὲ 
1πσ οπ ᾖἴλπο 56α, απᾶ σοα]ᾶ ἨΠανεραξ5εᾷά Ῥγ {ἴΠποπι. Ῥπαΐ ΜΠεΥ, 

ἰδόντες αὐτὸν Ὑπεριπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης,! ἔδοξαν | 
εεεῖης Ἠῖτα σα] κίηςσ ου ἴπε 5εᾳ, ἐπουρηίῖ [18] 

φάντασμα "εῖναι,' καὶ ἀνέκραξαν. δ0 πάντες.γὰρ αὐτὸν 
δαπ ᾽αρρατί]ρῖοη ᾖ1ἱ097.6, απᾶ οτῖοᾶ οαῦ : Σογαι ΄ , πίπα 

πεῖδον,! καὶ ἐταράχθησαν. Οκαὶ “εὐθέως! ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῶν, 
1β1, Απᾶ τνετο ἰτοιρ]εᾶ, Α πᾶ Ιπιπιεάϊα νε] Ἡθ βΡροκθ. πα Ἅἴποπι, 

καὶ λέγει αὐτοῖς, Θαρσεῖτε' ἐγώ εἶμι,  μὴ-φοβεῖσθε. 
απᾶ αγ ᾖ1οΐμεπι,  Ἐθοξ βοοᾶ οοπσασε: 1 Αἴπ [Π6]: Ίσα ποῦ. 

Δ 7 / Δ ” 4 Δ ” Σω ο. { 

δ1 Καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ’ πλοῖον, καὶ ἐκόπασεν ὁ 
Απᾶ Ἡο ποηῦ πρ Το {Ώθτα 1π{ο ἴμε 5Ἡ1Ρ, απά 34611 1ίπο 

ἄνεμος' καὶ λίαν τΤὲκ.περισσοῦϊ ἐν ἑαυτοῖςς  ἐξίσταντο, 
. Ἐνηπά. Απᾶοκορδάϊπσ]ν Ῥογοπᾶ παββδατο 1π ἔπειηςσο]γτος {ἴΠεγ ν/ετο απια2θᾶ, 

ακαὶ ἐθαύμαζον Ἱ 62 οὐ.γὰρ.συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις' τήν. γὰρ! 
Απᾶ ποηπάᾶετεᾶ; 4οΣ Πεγ,ππᾶετείοοᾶ ποῦ Ὦγ Τἴπθ Ἅοαβνθξ, «40: "π88 

51].καρδία.αὐτῶν! πεπωρωμένη. 
αθῃοῖτ “πεατῦ Πατασπεᾶ, 

69 Καὶ διαπεράσαντες [ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν" "Γενησαρέτ.! 
Απάᾶ Πατίης Ῥαδβδεᾶ οτε; ἴἨΠεγ ΟΛΠ Το πε Ἰαηπᾶ οἳ ἄεππεςατεῦ, 

καὶ προσωρµίσθησαν. ὅ4 καὶ ἐξελθόντων.αὐτῶν ἐκ τοῦ 
απᾶ άτεν; {ο ΞΠοΟΥΟ, Απᾶ ΟἩ {Ποῖρ-τοποῖησ οπῦ οἳ ἴπο 

πλοίου, ᾿εὐθέωςσἳ ἐπιγνόντες αὐτόν", ὅδ Ὑπεριδραμόντες" 
5Ηἱρ, Ππηταρᾶ(α{ε]ν Ἠανίπρ τεοοβηἰπεά Ἠῖπι, ταρπ]ης τητοιςσῃ 

”, η / Πο / 7 .) ε ος η αν Π 

ὕλην τὴν.Γπερίχωρον] ἐκείνην ” ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς "κραββάτοις 
811 {παῦ οοαπτγ ατοαπᾶ 1Πεγ Ῥερατ οἹ οοποΏε5 

κ ἐπὶ τῆς θαλάσσης Ἀ ἰδὼν βθεθ6Ί11ς ΙΙΤΤΤΑ. {καὶ ΓΤττΑ. 
ο καὶ εὐθὺς Ι.ΊτΑ; τι ἐστιν 1ΐ 15 τ. π εἶδαν Ττς. 

4 --- καὶ ἐθαύμαξον [1.]τττΑ. τἀλλ᾽ ἦν Ὀαῦ σας ΤΤτ, 
τ ἐπὶ την γῆν ἦλθον εις τ. ᾗ Τεννησαρὲτ ΙΤΤΙΑΥΓ. 5 - Γοὶ 

χ περιέδραµον ἴπεγ ταἩ {λτοιιρΏ τς. 
1 {- καὶ ιά ΤΤς, 5 κραβάττοις ΙΤΤΙΑΥΓ.. 



γΙ, ΥΠ. ΜΑΕΚ. 
“τοὺς κακῶς-ἔχοντας περιφέρεν, ὅπου ἠκόυνον ὅτι 

11059 Όπαῦ γγοτε 111 {ο οαΙΥΥ ο Ὀοιῦ, ὙἩεχο ἴπεγ πγετε Ποπτίησ ἴλαῦ 

εεκεῖῖ ἐστιν. ὅθ καὶ ὅπου Δᾶνὶ εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ 5 
ἔπετε Τε 48. Απιᾶ τ/Ώςτθγες Ὦρ οπ{εγοᾶ  ἈἸΙπίο τί]]αρεβ ΟΥ 

(πχ. ποῖς) αν ὁ 
Ἆ ῳ ” - ” - ΄ ” 

πόλεις ἢ Ξ ἀγρούς, ἐν ταῖς ἀγοραῖς Ιἐτίθουνὶ τοὺς ἀσθενοῦν- 
οξείες ΟΥ Ώο]ᾶ5, Ἱπ πο πιαγτκοίρ]αοες ΤΠεγ ]1ά ἰποβεπἩο Ἅ/ετθ Εἶοχ, 

τας, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπίδου τοῦ 
Απά Ῥοδοαρλῦ Ἠϊπα λαοί ἵξ οπ]γ ἴηθ Ῥοτᾶετ 

« ΄ ) -” / 9 Δ ϱ/ Ἆ ή Ἱ 2 ανά 

ἱματίου.αὐτοῦ ἄψωνται' καὶ Όσοι ἂν Εήπτοντοὶ αὐτοῦ 
οἳ Ηῖς ρατιπεπῖ {167 ταὶρηῖ {οιοᾶ; απᾶ 36 ΤΙαΠΥ 88 ἑουασηεάᾶ Ἠΐπα 

ἐσώζοντο. 
πετε Ὠθβ]εᾶ, 

Ἰ Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί τινες 
Απάᾶ ατε ϱαϊμετεᾶ τοβείπετ ᾖ{ὸ Ὠῖτι ᾖ1πθ ἜἘΠπατίπθθ απᾶ ΒΟΠΙΘ 

τῶν γραμµατέων, ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων! 3 καὶ ἰδόντες 
οεῖπο  κοτίρος, Ἠατίηρ οοπας Έτοτα Γεγάβ8]εΠα ; 8Πά Ἠατίτρ ΕΘεη 

τινὰς τῶν μαθητῶν. αὐτοῦ Ἀ κοιναῖς ἈΧερσίν, Ἱτοῦτ' ἔστινὶ 
ΞΟ1Θ ο Πἱ5 ἄἱ5οΙρ]εβ πῖυι ἀεβΙεᾶ ἩἨαπᾶς, υπαῦ 18 

ἀνίπτοις, Σἐσθίονταςὶ ]άρτους, "ἐμέμψαντο"ἳ ο οἱ γὰρ Φαρι- 
απ πββπεᾶ, εατίης Ὠτθιᾶ,  ΊΤΠεγ {οαπᾶ Τα]; 4οτ ἴΙπθ ῬηΠαχὶ- 

σαῖοι καὶ πάντες οἱ Ιουδαῖσι, ἐὰι'.μὴ Ἀπυγμῇ' νίψωνται τὰς 
-εε απᾶ αἱ ᾖἵπε ᾖοεπε, Ἡππ]6β8 πΙἩ {μθ Πδῦ ᾖ{λπεγ πα 1λπθ 

χεῖρας, οὐκ.ἐσθίουσιν, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσ- 
Ὀαπά5, | εαῦ ποῦ, Ὠο]άϊτπς ἴπθ ἐταᾶΙτ]οα ο ἴπε ε]- 

βυτέρων’ 4 καὶ οἀπὸϊ ἀγορᾶς, ἐὰν.μὴ βαπτίσωνται 
ἄετς: Απᾶ Γοπι οοπαίπρ] {τοπι {λθ πιατκοῦ, απ]θδε ἴλπεγ τ/α5δΏ ἔΠεπ1βε]τοβ 

καὶ ἄλλα πολλά ἔστν ἃ παρέλαβον 
Άπᾶ "οἴμεχ 31Π1πρ8 1ΠΙΑΠΥ {ἴἨθτο Αθ ΠΠἰοἩ Τπεγ τοοεἰτεᾶ 

κρατεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων οῬκαὶ 

οὐκ. ἐσθίουσιν' 
{πεγ εαῦ ποῦ ; 

{ο Ἠο]ᾶ, παξηπῖηπςσϐ οξ ορ απᾶ τοεββε]ς απά Όγασεπ αἰεπβῖ] απᾶ 

κλινῶν Ἡ ὅ Ἰέπειταϊ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἳ Φαρισαῖοι καὶ οἱ 
οοασ]ιθς : Τπεη. ααες[ίοη Ἠϊτα πο ῬΠαζϊεεε5 Ἀπᾶ Τἴτπθ 

γραμματεῖς, 'Διατί' οἱ µαθηταί.σου οὐ.περιπατοῦσιν" κατὰ 
βοτ]όες, παγ 358 “ἀϊξοίρ]θῬ ἀτγο]]ς "ποῦ βοοοτᾶῖτρ {ο 

τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ ᾿ἀνίπτοις! χερσὶν 
τπο {ταᾶΙίιοη οξ ἴπο εἰάετς, Ῥαῦ πια αππβελοά Παπᾶβ 

’ μ ” μ 4 ͵ - / 

ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον; ϐ Ὁ.δὲ Ἰἀποκριθεὶς" εἶπεν αὐτοῖς, ' Οτιὰ 
οςῦ Ὀτοβᾶ 2 Ῥαΐπε απβποτίης βπαϊᾶ ᾖἴο ἴπεπι, 

καλῶς Σπροεφήτευσενὶ Ἡσαΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, 
ἨΓε]1 Ῥρτορπεβῖεᾶ Ἐιξαῖθς οοποεγπίηρ τοι, Ἠγροοτίζεθ, 

ὡς γέγραπται, 7 ΞΟὗτος ὁ λαὸςὶ τοῖς χείλεσίν µε τιμᾷ, 
5 ἵ Ἀα5 Ῥεεη σνχἰσίεπ, Τη]Β Ῥεορ]ο ΠΠ {μα 18 1πηθ Ἠοποις, 

ἡ.δὲ.καρδία.αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ. 7 μάτην.δὲ σέβον- 
ΡῬαῦ τπεῖτ πεατῦ {πχ ἵ6 ΑἹτΑΥ Ττοπι 116, α8 1π ταίη ἴΠεΥ πΤΟΥ- 

/ ΄ ’ ε) ΄ 2 ΄ 
ταί µε, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. 
ε]ιῖρ τε, ἴεασηῖησ [α5]  1εαοπῖπρα ἀπ]αποβίοηι5 οξ ΤιεΏ, 

ὃ ᾽Αϕέντες.γὰρὶ τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, κρατεῖτε τὴν παρά- 
ος, Ιεατίπς 1Τπθ οοπιπιαπάτιεπῦ οἑ ἄοᾶ, τοἹποιἰά ἍτΤἴπο έτα- 

ὃοσιν τῶν ἀνθρώπων, ὑβαπτισμοὺς ζεστῶν καὶ ποτηρίων, καὶ 
ἀϊτίοη οἑ πιθΏ, πτβξΏῖησϐ οἳ τεδςεῖ5 απᾶ ουβς, απᾶ 

ο--- εκει Γτ[ττ]. 4 ἐὰν Τ. ε -ἵ- εἰς 1Πῇΐο [τι]τττΑ. 
Ἀ -- ὅτι ἴπαί τττ. 1 τουτέστιν 1:Α. κ ἐσθίουσιν πετ εβῦ τττ. 
π--- ἐμέμψαντο (γεαᾶ υέγδες 8 απἆ 4 ἴπ ρατεπί]εείς) αΙΤΊτΑΥΓ. 
Ῥ--- και κλινῶν Τ. Αα καὶ ΑΠΔ Ι1ΤτΑ. {διὰ τί ΙΤτΑ. 
Ἰ κοιναῖς υγ] ἀεβ]εὰ αΙΤΊτΑΥΓ. ὗ --- ἀποκριθεὶς ΤΤΙΑ. 
ΙΤΊτΑ. ) -- ὅτι 1. {Ὅ λαὺς οὗτος 1. 8 --- γὰρ Ξ0Υ ΕΤΊΤΑ. 
ποιεῖτε Τ[ΤτΑ]. 

{ ἐτίθεσαν ΤΊτΑ., 

3 πυκνὰ Ο{{ΕΠ Τ. 
5 οὗ περιπατοῦσιν οἱ µαθηταί σου ΤΤτΑ. 

π --- Οτι [α]τ[ττΑ]. 
υ--- βαπτισμοὺς ...« 

109 
ἐλβί Ἱγοτο αἷοῖς, σγἼχθτο 
ἴλαθγ Ἠεαεᾶ «Ἡο τ/π8β. 
ὦ6 Απάᾶ ν/ΏΙ{Πθτεοεγετ 
ηθ εηπίετεὰ, 1ωΐτο τί]- 
Ί8ρ6εβ, ος οἱζθβ, οτ 
οοαπ{χσγ, ἴΠθγ ἸΙπὶά ο 
βἷοῖς ἵη {π9 βἴχθείς, ϱπά 
Ῥοβοαραῦ Ἠϊπι Ίἴπαῦ 
11ο ταὶσΗῦ {οιοἩ 14 16 
π/οτθ Ὀμ{ ἴπε Ῥοτάετ ος 
Ἠϊβ ρεγπιεηί: βηᾶ ΠΒ 
ΣΩΛΗΥ 38 {οαοβεᾶ Ὠίπι 
π/θτθ πιαᾶς /Πο]θ, 

ΥΤΙ, ΤΊΏεΏ ολίηθ ἴο- 
'Ρείπαγ ππίο Ἠίπα ἴμθ 
ἘλατϊςοῬΕ, απᾶ οετίαίπι 
οἳ ἴἨπο βοτίὈθΒ, πο 
ο8ΙΩΘ {τοΏ} θγπββ]ετῃ. 
2 Απᾶ τ/Ώεη Ίπεγ Εβὶν 
ΕΟΠ1θ6 οἳ Ἠΐς ἀἱδοίρ]εβ 
εαῖ Ὀτεαά ση ἀεβίσᾶ, 
ἴπαῦ 5 ο αγ, πα 
ἨΏΥ/ΛΡΗΠΕΠ, ἨβΠάξ, ἔΠεγ 
Σοαπᾶ Σαι10, ὃ Ἐοχ ἴπθ 
ἘΠΑΓΙΡΒΕΕΒ, οπᾶ αἰ1 ἴπθ 
7ε1Υ8, εχοερῖ {πετ τ/α5 
ἐμεῖγ Ὠβπὰς οἱ, εοαῦ 
ποῦ, Ἠο]άϊπρ {πο ἴτα- 
ἀϊμοη οἱ ἴπο ϱΙάεχβ. 
4 Απᾶ ΊυΠ6π ἰ{εύψ «ὐπιε 
4τοτα ἴηθ πιβγκεί, εχ- 
οερῦ ΦΠοθγ π/βεΗ, ἴλμεγ 
εαῦ πού. Απά ΙΙΒΗΥ 
οἴπεν ἰπίπρς {πετο Ῥο, 
τ/πΙοἩ ον Ἠατο 19- 
οεἱγαά {ο Πο]ᾶ, αξ ἴπθ 
ὉπηδΏίης οξ οἳΡς, απᾶ 
Ροΐ5, Όταβεη τεββε]5, 
ΑΏά οἳ 80168, ὃ ΤΠεὮ 
ἴηἩο ἍἘῬ]ματῖσες απᾶ 
ΒοτίΏοΒ ηςκεᾷ Ἠΐτα, Ἡν 
πγα]]ς πο τησ ἀἱξδοῖρ]εβ 
Βοοοτάἰτπρ ἵο ἴπο ἴτα- 
ἀϊμοπ οἳ ἴπθ ε1ἰάετΒ, 
Ῥαῦ εαῦ Ῥτεπά σηἩ απ- 
τ/βξΏεῃ Ὠβρπάς2 6 Ἠοθ 
βηβπετεᾶ αιᾶ βα]ᾷ 11π- 
νο ἴπθια, εἰ] Πα 
Ἐβοῖας Ῥτορληεβιεᾶ οξ 
τοι Ἠγροοτίζες, 88 1ΐ 
18 ττ]θεη, ΤΗΙβ ρεοΡρΙ]θ 
Ἠοποπτθίῃη τιῬ πΙῖα 
{ιεῦ' ρε, Ῥαῦ ὑπεῖτ 
1θβτί 18 {ΑΕ ΤΟΠ Ὦ18, 
7 Ποπρεϊῦ ἵπ γαίπ ο 
πετ Ἅυοταίρ πε, 
ζεασλῖπρ 7οΥ ἀοοῦτίπθα 
{πε οοπιτηαπάτπεη{Ε οΕ 
πηθη. ϐ Έοστ ἸΙαγίις 
Ἀδιάε πο οοπαιηια(- 
ταεπῦ οἳἑ ο, γε Ποίᾶ 
τπο ὑταᾶ]θίοη οἳ Τωθη, 
αξ ἴηΏε ταξΏΙπρ οξ ροῖβ 
Απᾶ οἱΡρ8: βηΏᾶ ΠΙΑΠΥ 

Εήψαντο Ι11τ, 
! -- τοὺς 1τττα. 

ο ἀπ᾿ ΙΤΤΑ., 

α ἐπροφήτευσεν 
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ο{Πθς ΒΙςἩ 11ο ἑπίπρα 
ο ἆο. 9 Αιάᾶ ορ μα 
ππίο ἴλεπι, Εα]] υνε]] 
ψε το]θοοῦ {πο οοπ]- 
Ιηβπάπηεπῦ οἳ Αἀοᾶ, 
τηΏπῦ ο πια Κοερτοισ 
ΟΠΠ {γαάΙθίοη. 10 Έοσς 
ἼἼοβος καἱᾶ, Ἡοποιατ 
ΤΩΥ ΣβΐΠες απᾶά ἴηγ. 
πηοίµεσ; απᾶ, Ί/πο5ο 
ομχβθίΏὮ ΣαΐΠεχ ΟΥ Τ4Ο- 
{ἨεΣ, 1εὐ Ἠίπι ἀἱθ ἴλπο 
ἀθβίΏω: 11 Όας γθβαγ, 
1{ α ΏΊΛΏ ϱΏΑ]] βαγ ἴο 
ἨἱΡ Σαἴπευ ΟΥ πιοίΏος, 
1ἱ 16 0οτρὰπ, ἴπαῦ 18 {ο 
δαγ, α ρ]ῖ, Ὁγ τ/Πβῖβο- 
656Υ ἴῆοι πιϊσΏ{θβῖ Ὀθ 
Ρτοβτεᾶ Ὁγ παο: ᾖθ 
δηαἰΙ26Ἴγεθ, 19 Απᾶ 
ο εαΒετ Ἠϊπι ηο ΠΊἹΟΓΘ 
το ἄο ουρβΏῦ {οσ 8 Μ- 
1ηεσ ος Ἠϊ5 πιοίµες; 
19 πιακίηρ πο πυοτᾶ οἳ 
αοά οἳ Ἠποπο οϱΏεοῦ 
τἩτοαρα τοις ἐχαά]- 
910Η, πυΠὶοη το Ώβνο 
ἀε]]τετεᾶ: απά ΠΙΒΗΥ 
ΕΙΟὮ Ίϊκο ἑΠίησς ἄο 7ο. 
14 Απᾶ π/Ώοι Ὦε Ὠβδά 
οβρ]]οά α1ἰ] ἰπε ρεορίθ 
εὐπὶο Λτηι, Ώς 5αἳὰ απο 
νηεπι, Ἠδασκεηπ απῖο 
Ώιθ ΘΥΕΙ7Υ οπθ ο 
γ:σμ, θιᾶ ππᾶετβίβηᾶ : 
15 ἴπετε 15 ποίπῖηπς 
ΣτοΙη ππιυλοαῦ Αα ΤΙΒΗ, 
τλαῖ οηἑεχίης 1Πῇο Ὠῖτα 
68 ἀεβ]ε Πίπι: Ῥαῦ 
Τηο ἐΠίηπσς τ/Ώ]οὮ οοπιθ 
συΐ οἳ Ἠϊπα, ἴἨοβθ 8Τθ 
ΤπεΥ ἴΠαῦ ἆἄεβ]ε {πο 
ΏιΑἨ. 10 1 ππγσ πι8Βη 
Ἡπτο 6415 ο Ἠεαχ, ]οῦ 
Ὠἶηλ Περ, 17 Απά πει 
Ὦο Ἱπ5 οπίετος 1πίο 
ἵηθ Ἠοιςδο του Ίπα 
Ῥοθορία, Ἠϊ5 ἀἱδοῖριες 
αςκεᾶ ἨΙπι οοποεσης 
1Ώθ ραταΏ]θ. 18 Απά 
Ἡο ρβΙῖΏ απίο ἴλοπα, 
Άτο νο5ο υηθποαῦ ππ- 
ἀεγείαπάίηρ αἱ5ο2 ο 
Ψθ Ἰοῦ Ῥετοεῖνε, ἴπαῦ 
ὙΥΠΒΊΌΡΟΕΤΕΥ {λ]ης ΕγοΏὰ 
νητλοιῦ επθοτείΏ Ἰπῖο 
Πο ΤΙΡΗ, { οβη]ιοῦ 
ἀεβ]ο Ὠἷπι, 19 Ῥοεααβο 
1 επύοετοία ποῦ Ἰπῖο 
Ἠϊ5 Ἠεατῖ, Ὀαΐ 1π{ο Τηο 
Όε]1σ, απᾶ ροεῦἩὮ οιιῦ 
1πίο Τμο «ἀτααδΗηῖ, 
ρυτρίπς αἱ πιοατς2 
20 Απᾶ Ὦο ραίᾶ, 1παῦ 
σ/ΏΙοὮ οοπιοίΏ οιιῦ ος 
1η Ώ]8Ἡ, ἔηαῦ ἆοβ]είη 
Τμθ ΠηΣΠ. 2] Ἐοςγ {10Ώ 
ππΙφΏῖωπ, οαῦσ οἳ λα 
ὩὨοαγῦ οἳ Ώιεπ, Ῥγοσσοοᾶ 
ετνἰ] ἴποιισὴτδ, αἀιπ]- 
1θτίθ, «Σοχγμϊσαθίοης, 
πΙΙΥάσΥ5, 22 ἴποξτς, 
δογεζοιξΏςςΕ, ποκεᾶ- 

ο Μωύσῆς Ι.πτταΥ/. 
1 ΤΤΤΑ. 

8 --- τὸν ἴ]μο (19188) 

Εξ ἀκούσατέ ΙΤΤίΑ. 
ἐκπορενόμενα {Υ0Ώ} {θ 1ΩΔ1 Ρο οι 1.Τ1ΥΑ. 

ΜΑΡΚΟΣ. ΙΙ. 

ἄλλα παρόμοια 
3ο{πος «Ίά]κθ 

αὐτοῖς, Καλῶς 

τοιαῦτα πολλὰ πυιεῖτε. 9 Καὶ ἔλεγεν 
[δπΙπρα] ὅ5αοι ΣΤΙΑΗΥ γε ἄο. «Απά ο 5αῖᾶ 

ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν, τοῦ θεοῦ. ἵνα τὴν 
{ο ἴῃοπα, ἨΠεΙ] ἄο 7ο εοίῦ β5ἱᾶθ Ίπο οοπιπιαπᾶπιθη{ οἱ ἀοᾶ, ἰδαῦ 

παράδοσιν.ὑμῶν τηρήσητε. 10 «Μωπῆς! γὰρ εἶπεν, «Τίμα 
σοι ἰταᾶιεῖοα Ψθ ΠΙΑΥ ΟΡΏΡΒΘΣΥΘ, ο Έου Μοβος βΒαἱ4, ἩἨοποις 

τὸν.πατέρα.σου καὶ τὴν.-μµητέρα-σου" καί, Ὁ κακολογῶν πατέρα 
{αν Ε8ΐΠες θπά 1Ἡγ ὨΠιοίΠες; "απᾶ, Ηεγππο ςρει]κςοτΙ]οξ ζαΐπες 

Ἁ ; ο Φ « - Θι / , 4 ” 

ἢ µητερα θανάτῳ τελευτάτω. 11 ----υ- λέγετε, Εὰν εἴπμ 
ΟΥ πποῦηπες ὮὗὮγ ἀθβιι 196 Ἠίπα ἀἱ9, πΐέ το ΒΑΥ, 1 "αγ 

ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Κορβᾶν Ὁὅ ἐστιν, δῶρον, 
1 ΄ΤΠ8ΒΏ νο ΣΣ οΥ ΠΙοῦΠΜεΣσ, [1ὗ 18] οοτῥραπ, (υηςὲ {ἶν, α ριῖς,) 

ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῆς' 12 ἀκαὶ' οὐκέτι ἀφιετε 
ὉγΠβῖθνεχ ἔΓοπι πηθ,ίποι πα]ρ]ηίεςί Ῥο ρτοβ{εᾶ 7 :-- αμᾶ ηο Ιοησεν γο σα ες 

αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ.πατρὶ."αὐτοῦϊ ἢ τῇῷ.μητρὶ.“αὐτοῦ,! 
Πῖτα απγπῖης το ἄο 4ος 5 Ερίπος ΟΥ μῖς ΏΙΟΙΙΠΟΣ, 

(18, πο μῖης) ἳ ο, 
3 - ο / -” ” ο] , ς ρα τσ 

1ὸ ακυρουγτες ΤΟΝ λόγον του θεοῦ τῇ.παραδόσει.ὑμῶν ο, 

η]αΚίΠΡ τοἰᾷ {πο ποτᾶ οἳ ἄοᾶ Ὦγσ γοις ἱταᾶ1εῖοι ΜΝΥΗΙΟΒ 

παρεδώκατε καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. 
ψε Ὠαβγο ἀεΙ]γετοᾶ;: απᾶ σ]ικο [ΜΠίπσς] Ἅβιοῃ 1ΠΙΑΏΥ τε ἆο, 

14 Καὶ προσκαλεσάµενος “πάντα! τὸν ὄχλον, ἔλεγεν αὐτοῖς, 
“"Απά Ἠανίηρ οβ]]εά ίο [πω] αἱ 1Πθ οτονᾶ, Ἆε 5α]ά {ο {οπα, 

ΕΑκούετέ! µου πάντες, καὶ Ἀσυνίετε.! 15 οὐδέν ἐστιν  ἔξω- 
Ἡθαγσε Ἅπιο, 8, Απᾶ απάρτδίαηᾶ : Νοίπίηρ {λετε ἶ5 ποια υ- 

θεν. τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτόν, ὃ δύναται 
οαῦ ᾿ ἴπο Ώ]ΑΗ. εηίογῖηρ .. 1πίο ἈἨὨϊτ, ἨΝΠΗΙΟ ᾗἵδ αυ]ο 
ας. 1 1λλ Ν Δ Ἡ) , 5 . μα] 
αυτον κοιγνωσαι α α τα ἐκπορευοµενα απ αυτοῦὺ, 

Ὠῖπα {ο ἀοβ]θ; Ῥαῦ {πο ὑΠῖπρς τυΏῖοὮ 6ο οαῦ ΐτοιι ἨΠη, 

Ιἐκεῖνά! ἐστιν τὰ  κοινοῦντατὸν ἄνθρωπον. 16 3.εἴ τ.ς 
νποδο Άτε πο ἰΠίηρς τ/Ἡῖοη «ἀἄεβ]ο 1η 1ΠΒΏ., 

ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.! 17 Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς "' οἶκον 
Ἠπγο εαχς ᾖἵογῇπςατ, Ἰ1οῦ ΙΓ} Ἠθεας, Απάᾶ πε Ἆς πεπό 1Ἠτο ἃ Πομδθ 

ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ ὑπερὶ τῆς 
{τοπ 1ποθ οτοτνᾶ, Ξα5κεᾶ 2Ώϊτι 1Πἱ5 “ἀϊκοίρ]ος σοοπσογμῖης ΤῃΏθ 

” η] Ν ΄ » ” ϱ, ΔΝ ε - } ΄ 

παραβολῆς.! 18 καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὕτως καὶ ὑμες ἀσύνε- 

1Ε ἀηγοπθ 

ρατα)]ο. Απᾶ Ὦορ 5αγ5 "ο ίηθητλ, “ΤΗΙΒ ὅα]δο "πο Σνήίποαυ δ1π- 

τοί ἐστε; οὐ.νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἐἔξἕωθεν εἰσπο- 
ἀεγδίαπάίηρ 1ητοῦ Ἐετοσῖνε γε ποῦ ἰΠαῦ ονεγγ{πῖηρ πυηὶοὮ Έχγοπι π] υπο επ- 

ρευόµενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ.δύναται αὐτὸν κοινῶσαι; 
ΤΕΓΒ 1πίο "πε 11ΘὮ. 5 ποῦ α)]θ Πἰπλ το ἆσοδᾶιο 2 

19 ὅτι οὐκ.εσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ’ εἰς τὴν 
Όεσααβα ἴδ οπίογ5 ηοῦ 308 Πλ 11Π{Ο πε «ὁποπγ, Ῥαν Ἱπίο ἴπθ 

κοιλίαν’ καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται, Ρκαθαρίζον! πάντα 
Ῥε]15, ἈΑπᾶ 1Ἠῇο ἴωο ἀτααρβύ δοε» οιῦ, ρυτ]{γίΏρ 8ἱ] 

τὰ βρώματα. 320 Ἔλεγεν.δὲ, Ὅτι τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου 
186 4οοᾷ. Απᾶ ο ϱαἰᾶ, Τλαί συΠῖοἩ οἵιῦ οἳ ἴπο ΙΛ 

ἐκπορευόµενον, ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 9] ἔσωθεν.γὰρ 
6965 {οστῃ, {πας ἆἄεβ]ε πο ΠΒ}. Έοτ ἔτοιι νιΕῖπ 

ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκ- 
ουῦ ο ἴπο Πραχυ οἳ Ώ}εΠ ΞτεαδοΡΙηΡ5 λεν] σο 

πορεύονται, Ἀμοιχεῖαι, ποργεῖαι. Φόνοι, 33 κλοπαίι' πλεον- 
ΤοτίἩ, πάα]τατῖας, «ἀΕογηπἰοπ{ίοΏς, αητάατς. ΤΠεέῖ5, οὐγοτοαδ 

ᾱ--- καὶ 1 Τητ[ Αα]. ε--- αὐτοῦ ()εαᾶ [ 118/) ΌττιΑ. απάλιν ἀΡΙΙΠ 
α σύνετε ΙΤΤΙΑ. { κοινῶσαι αὐτόν Τ. κ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου 

] ---ἐκεινά Ί[ττ]. α---νέεδε 10 Ἱ{πελ]. 
αν ο τὴν παραβολὴν {η9 ρ8ιαδ]ε ΗΤΤΑ. Ρκαθαρίζων ΙΤΤΙΑ, 

ᾳ πορνεΐῖαι, κλοπαί, Φόνοι, μοιχεῖαι Ί1ΤϊΑ. 

σον - . 

ο πο Ἵοο ο. πο ον τν 



ΥΠ. ΜΑΓΕζΓ. 

εξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, 
ἀομίτο», Ὑοκοάπεςςδθς, ρσιαΐ]θ, Παρα θΙοςΏεςς, ΑΠ 676 υυϊσ]κοᾶ, 

βλασφημία, ὑπερηφανία, ο-Ἡ 29 πάντα ταῦτα τὰ 
ὉὈἱα5ρΡΗεπας, ἨααρΗ{ίηΠςςς, 2911: 81] ἴπεςα 

πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται, καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
ετὶ] ᾖ1τοπι υπ Ρο οτί, Απᾶ ἄεβ]ο ἴ]πο Ώ]8Η., 

24 τΚκαὶ ἐκεῖθενὶ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ "μεθόρια" 
Απᾶ  Ίποποθ ἩΠατίηρ τίδοη πρ Το πεηῦ ΑπΏΥ 11ύο ἴῑπθ Ῥογάεςβ 

Τύρου ἱκαὶ Σιδῶνος!ὶ. καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν! οἰκίαν, οὐδένα 
οἑ Έγγο απᾶ ὮΒἱάοἩ; Ἀπᾶ Ἠανίηρ οπ{εγθοᾶ Ιπίο πο Ποιςςε, ΏΟ 0Π9 

"ᾖθελενὶ γνῶναι, καὶ οὐκ.ήδυνήθη! λαθεῖν. 395 Σἀκούσασα 
Ώο νη]δ]θᾶ {ο Κου [15], απᾶ τς οοα]ᾶ ποῦ Ῥο Ε4, "Ἠανίηρ "ἨἩθατά 

γὰρ" γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἦς εἶχεν τὸ.θυγάτριον.αὐτῆς πνεῦμα 
λος "α Ἄπνοπαβ βὈουῦ Ἠΐτα, οἳ πποπα 'Ἠπά ἍᾖἨοςσ "16619 ᾽ἀλαβλίετ Β προς 

ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσαὶ προσέπεσεν τος τοὺς.πόδας.αὐτοῦ' 
ΠΟΙΦ8Ἠ, πατιπε οοπιθ 4911 Ἠϊ8 2οοξ, 

260 ἦν. δὲ ἡ γυνὴ" Ἑλληνίς, ο ων τῷ γένει καὶ, 
(ποῦν 3γ/85 9Ἠθ” ΤΟΠ] 8 ἄτθοζχ, Βγτορηεπ]οίαη Ὦγ ταςθ), απᾶ 

ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιµόνιον "ἐκβάλλῃὶ ἐκ τῆς θυγατρὸς 
αοκεᾶ ἨὨϊπι ᾖἸἴπαῦ {η ἆἄθπιοι Ἠεςποι]ᾶ οὐςῦ {οτίΏ οιῦ ο "4απρἩΏύ0ες 

αὐτῆς. 97 3ὸ δὲ Ἰησοῦς εἶπενὶ αὐτῇ, "Αφες πρῶτον χορτασ- 
116. Ῥαΐ ζοδας 5αῖᾶ {ο Ἠος, Ῥια1θγ πτεθῦ το Ὀο ϱα0ἶθ- 

θῆναι τὰ τέκνα’ οὐ.γὰρ «καλόν ἐστιν! λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν 
βεὰ ἴπο ομϊ]άτοη; 2ο: 1οῦ µροοᾶ 18 16 νο ἴακο Τπθ Ὀτειᾶ οἳ ἴπθ 

τέκνων, καὶ Ἰβαλεῖν τοῖς κυναρίοις.ὶ 98 Ἡ.δὲ ἀπεκρίθη καὶ 
οἩμ]]άτεη, απᾶ οαδῦ Πο το ἴπθ ἄορ5. Ῥαῦ «Πο Αηςιυοτθᾶ Ααπᾶ 

λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε καὶ.ξγὰρὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς 
50σ5 ᾖὕο Ὠϊπ, Ὑαα, ἸΤοτᾶ; ΣΟΥ 6Υεη ᾖἵπο Πιο ἄοσς λᾶθγ 119 

τραπέζης Ἀἐσθίει' ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. 399 Καὶ εἶπεν 
Μαβ]θ οαῦ οἳἑ ᾖ1ἴπθ ογαπιὈ5 οξ {πο οἩΙ]άτεῃ. Απᾶ Ἡο 5ηἸᾶ 

αὐτῇ, Διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε' ἐξελήλυθεν Ἱτὸ δαι- 
το Ὦες, Ῥεοπαςο οἳ ῄΤΠίς πποτᾶ Ρο: ἍἩἨ85 ροηΏο {οτίη {πθ ἆθ- 

ιά Ι 4 α) ” 2: 3 

µόνιον ἐκ τῆς θυγατρός.σου. 90 Καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν 
πνοῦ οιῦ οὗ ἴηγ ἀπαρββίετ, Απᾶ Πατίηςρ ΡΟηΠ9 οί 6ο 

υἶκον.αὐτῆς, εὗρεν Κτὸ δαιµόνιον ἐξεληλυθός, καὶ τὴν θυγα- 
Βου Ἠουςο, 5ηε Ξοαπᾶ ᾖπδ ἀἆσπιοῃ Ὠπᾶ 56οπο ΣοτίἩ, αηπᾶ ᾖἴπο ἁἀπαρῃ- 

-ὰ παν. ἐπὶ τῆς κλίνης.ὶ 
οἩπ ἵἴπο Ῥεᾶ. 

91 Καὶ ο π ἐξελθών 
Απᾶ αραϊπ Ἠρβνίηπςσ ἄορατῖθᾶ ἔτοΏι {πο Ὀοτάσις οἳ Ἔσπα απᾶ ΦΙ49Ἠ, 

ἠλθενὶ "πρὸς! τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, ἀνὰ ος 
Ὦρ οπ1ηθ το {πα 568 οἱ ἀα411198, 1{λμτοιρα [πε] πι]ᾶςί 

τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. Ὁ2 καὶ Φέρουσιιν αὐτῷ κωφὸνα 
οἳ {Πο Ῥοτᾷστς οἳ Ὀθσαβρο]!5, Απάᾶ ἍΆΤΏεγ Ὀσϊηπρ {Το Ἠΐπι ϱ 4θ8ξ ΤΠ 

ομογιλάλον, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ 
ο 5ρο]θ πι ἀϊββοια]ζγ, απᾶὰ ὕμαγυ ῬεβοεοὮ Ὠΐτα ἐμαί ο πη]ρΏί Ίαν 

αὐτῷ τὴν χεῖρα. 99 καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ 
ϱἩ Ἠ1πι ΠΠ15] Ὠβπᾶ, Απάᾶ Ἠανίηρ ἰακοη ΑπΠΑΥ ἈἨὨϊπα 1τοΟΏω ἍΤλθ 

ς Ἐκεῖθεν δὲ ΤΑ. 5 ὅρια ΙΤΊτ. τ--- καὶ Σιδῶνος ΤΑ. 
5 ἠθέλησεν Τ. ς ἠδυνάσθη Τ. 
ΤΤπΑ. :{ εἰσελθοῦσα ἨδβνΙηςρ ΟΟΠΙΘΙΏ Τ. 
Φοινίκισσα α; Συροφοινίκισσα Ι1ΠΝ ; Σύρα Φοινίκισσα ΤτΑ. 
ἔλεγεν απά Ἡ εαἷά Ἱπητα. «ἐστιν καλὸν ΥΤΤΤΑ. 
{ου [1] τς, ΓΕ ἐσθίουσιν 1ΤΤΕΑΥΥ. 

Σιδῶνος Ὠθ ΔΠΘ ἘπτυαρΏ ΒΙάΟΗ ΙΤΊΤΑ. εἰς ΙΙΏΓΟ αΙΠΤΤΤΑ. 
9 μογγιλάλον Τγ. 

ἐς τῶν ὁρίων Τύρου Ἱκαὶ Σιδῶνος,' 
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Ἡθ8Β, ἀθοείέν, Ἰπροϊτί- 
ΟΙΦΗΘΒΒ, αη οτί] ογο, 
ΏΙΑΒΡΗΘΙΗΣ, Ρτ]ᾶο6, {οοι- 
1βΏηοάβ: 325 α]] ἴπορθ 
οτ!] {πῖπρς οοΏ]θ ΕΓΟΠΑ 
σ/ΙΏῖΏ, απᾶ ἄεβ]οθ ἴπθ 
ο ὃε α 

24 Απᾶ Ίτοπα ἴποπσθ 
Ἡθ 8ΓΟ8Θ, απᾶ π/οπῇ 
1πίο ἴπε Ῥοτάοτβ οξ 
Ἔγτο ππᾶ Ρἰάοπ, απά 
οπΊοχθᾶ Ιπίο απ Ἠομβθ, 
Αι πυποι]ᾶ Ὠπτο πο 
ΏΙΑΠ ἆΚπονυ 6: Ῥας 
Ὦε σοι]ᾶ ποῦ ὃο 14, 
25 Ἐος αἃ σεγίαῦε Ίνο- 
ΙΩΦΗ}, Ὑο059 τουπᾳ 
ἀαιρημίετ Ὠαᾶ ἂπ πῃ- 
οἶεηωα ερὶτῖ6, Ἠεατά ος 
Ἠῖπα, 4η οβπ1ο απᾶ {611 
Αα Ὠϊς {οοῦ: 26 ἴπο π.ο- 
ΙΙΑΏ 88 α ἄτοε]ς, 8 
ὈντορΠμοαπίοῖαι Ὦγ τπη- 
91οΏ , απᾶ 5Ώο Ὀθεοιισμῦ 
Ἠϊπι ἴππῦν Ἡο νοι]ᾶ 
οιβῦ Τογύαπ πο ἀἄανΙ] 
οαῦ οἳ ος ἀαυιρῃΏῖος, 
27 Βαΐ Ζεξας ραὶὰ απΌο 
Ἠετ, Τιοῦ ἴπθ οἈϊ]άτεηυ 
Πτ5ύ Ῥο Ε]]θᾶ : {ος 16 
15 ποῦ πιεεῦ {ο ἴακο 
πο ομϊ]άγοης Ῥτεμᾶ, 
ΒηΠᾶ {ο ομςῦ 2 αηῖο Τηθ 
4968. 28 Απᾶ εἴο ϱ)- 
ΕΥ/εΓθᾷ απᾶ ραϊῖᾶ απο 
Ἠΐπα, Ὑθ5, Ποτά: σοῦ 
πο ἆορβ απᾶογ 1]θ 
{8Ό]θ οαῦ οἳ {Πε ο)Ι]4- 
χθΠ)5 ΟΓΙΠΙ95. 29 Απᾶ 
Ὦε βα]ά αΠῇο Ἠος, Γος 
νπῖς εαγῖησ Ρο ἱπν 
π/ΏΥ ; Όπο ἀον]] ἱβ σοΏθ 
ουῦ οἳ {πγ ἁπαρηίος, 
90 Απᾶ ὙΨΠθη βΏς ΤΥ38 
60Ώ}θ Το ὮἨεχ Ἠοιβό, 5Ώ6 
Σοιπᾶ ἴπο ἀθτὶ] ϱομᾳ 
ουῦ, πηᾶ Πεν ἀαπρῃΏίθι 
1814 αροη {πο Ῥνᾶ, 

. 9] Απᾶ αρβῖπ, 4ἀορατῦ- 
{πρ ΓΤΟΙΩ Τπο οοβςῖς ο/ 
Ίγτο απᾶ ῥΡιάοΟὮ, Ἶε 
6819 Ἰιη{ο τε 898 «Οἱ 
α11εΘ, {Ππτοιρῃ Τπε 
παϊ]ᾶςύ οἳ 1ο οοφείς οἱ 
Ώεοαρο]15, 52 Αιιᾶ {πε7. 
Ὀτίηρ απίο Ἠϊπι ΟἨΠέ 
ἑηαί 88 ἀ4εαῖ, ππᾶ πιά 
Απ Ιπιρθᾶϊπαοπῦ ἵπ Ὠ]ε 
5ΡΘΘΟΒ ; απᾶ {1Πο6γ 6. 
ΡθεοὮ Ἠϊπι {ο ραῦ ἨΠῖε 
Ἠαπᾶ προ Ἠΐπα, 56 Απὰ 
Ὦρ {οο]ς Ὠἷπι αθῖᾶς {ΤΟΠΙ 
ἴπ9θ πια] θ1{αάο, απὰ 

7 --- την (γεαᾶ 8 Ὠοιιδο) ΙΤΤΤΑΥΓ, 
5 ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα Όαῦ ἱποπιράίαίε]γ Βανίηρ Ἰιθατὰ 

3 ἡ δὲ γυνὴ ἦν ΗΤΑ; ἡ γυνὴ δὲ ἦν Ἱτ. 
5 ἐκβάλῃ αιτττΑΊ. 

Γ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν ΤΊτΑ. 
ἳ ἐκ τῆς θνγατρός σου τὸ δαιµόνιον ΤΑ. 

(πε ο]]ά) βεβλημένον ἐπὶ την κλύνην καὶ τὸ δαιµόνιον ἐξεληλυθός ΙΤΊΤΑ. 

υ Ἔνρα 
ἆ κα. 

ξ ---γὰς 
Κ τὸ παιδίοι 
1 ᾖλθεν διὸ 

3 «- καὶ διὰ εεττ, 
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ραῦ Εὶς βηπροχς Ιπίοθ Π]ς 
ΟΣΑ, αΏά Ίιο 5ρί6, αιά 
τοιιοΏοᾷ Ἠϊ5 ἵοηπριο; 
94 ομιᾷ ]οοκῖτπσ αρ ἵο 
Ἡσατοῃ, Ἡο οαἱρηοᾶ, 
απᾶ απἲῦἩ απίο Επι, 
Ἐρηρπαίης, Ἰἴλαῦ 5, 
Ῥο οροποᾶ, 3 Απά 
βἴταϊρηΏίένναν ϊ5 εατε 
τνετο οροποᾶ, απᾶ {πο 
βυγῖησ οἳ ἨΠϊ5 ἴοηριαφθ 
πας Ἰοοθοᾶ, Ααπᾶ Ὠθ 
«ρικοτρἰα]π. 36 Απᾶ Ίο 
οΏατροᾶ ἴπεπ ἴπαῦ 
1πεσ εΠὩου]ᾶ {1ε]] πο 
πηαἩ: Ῥαῦ ἐ]θ ΏΙΟΥε Ἡθ 
ΙοΏαχσθᾶ {Πεπι. 5ο ΤΙΠΟΗ 
Τβε πιοΥθ ο στοπί θα] 
λε υριιρ]ςσηοά τς 
37 απᾶ Ὑπετο Ῥεγοπᾶᾷ 
ΙηΘΑΞΗΤΟ α5[ομ]»ησᾶ, 
ΒΑΥΙΠΡ, Πο Ἠβίῃ ἆοπο 
αἲὶ τΠμίηρς τνο]]: ο 
πηβ]κοίἩ Ῥούη {πο ἄσθαξ 
{0 θες, απᾶ ἴπο πιο 
{ο 8Ροη]ς, 

ΥΤΙΙ. Τπ {ποςε ἄπγς 
{πε πια] 1{ιᾶο ΤῬεῖηρ 
τεστ ρτεαῦ, απᾶ Πανίηρ 
ποϊΏῖπρ {ο εαῖ, Ζεξας 
οα]]εᾶ ἨΠϊς ἀἱδοῖρ]ες 
απίο Πϊῖπι, αηᾶ ϱββΙτἩ 
Ἀπίο ἔπεπα, 2 1 Ώπτο 
οοπωρΏξξίοη Οη Ἅἴπο 
σημ] θαάς, ὌΌθοβαςθ 
1Ώ6ύ Ἰατο ποπ Ῥεεπ 
υπ] το ἴἨμτεε ἄπγς, 
απᾶ Ἠατο ποῖῦμῖηπρ {ο 
εαῦ: 3 οπᾶ 1 1 εεπᾶ 
ἴπετπα απαγ Εββ01πρ {ο 
ΜΠοίσ οἵνΏ Ἠομβες, πετ 
σι {αϊτπῖ Ὦγ ἴπε νταΥ: 
10; ἄἶντεις οἱ {παπα 
σ8Π1 ἔτοπι ἔᾳτ. 4 Απᾶ 
Πἱβ ἄἱεοῖρ]θβ ππςτνεγεᾶ 
Ἠϊτωα, Έτοπι πΏεπος οςἩ 
ΒΑ ΤιΏ ββθὶςίγ Ί]ιεςθ 
1πει σπα Ῥτοβᾶ Ἠετο 
ἵπ ᾖἵἴηπο πνἰ]άεγπες 2 
ὃὁ Απά Ἡθ αθκοᾶ ἴλοπι, 
ἩουγταβΏγ 108 Υ68 Ώανθ 
ϱὐ Ἆπά {πεγ μαἰά, 
θπεἩΏ. ϐ Απᾶ Το οοπι- 

πηβπᾶεᾶ πο ῬρεοΡρ]ε ΐο. 
εἰς ἅἄοππ οπ ᾖ1λθ 
Ρτουπᾶ: απᾶ Ἡθ Ίοοῖς 
{λθ ΒΘ76ΕΠ Ί9οατθβ, ϱηᾶ 
βῃτο ἍΙΠΒΊΠΚ8Β, απᾶ 
Ῥτακο, απΏᾶ ῥανο ἴο ἨὶΡ 
ἀἱδοῖριες {ο εεί Ὦοξογθ 
{λεηας απᾶ ἴπεγ ἀῑᾶ 
βοῦ έλεπι Ῥεξοτθ {Πο 

ορ], ᾖ7 Απᾶ 1ΤΠε7 
πά Α 167’ 5Η1Λ1] ἤρῃος: 

Επᾶά Ἡο Ῥ]εβδεεᾶ, απᾶ 
οοπιμιαπᾶϱᾶ ἵο εεῦ 

ΜΑΡΚΟΣ. νι, ΙΙ. 

ὄχλου κατ’.ἰδίαν, ἔβαλεν τοὺς .Σακτύλους.Ραὐτοῦ" εἴς τὰ ὦτα 
οτοινᾶ βρασ, Ὡο ραῦ ηϊς ἤπσεγς το 4ραγ5 

αὐτοῦ, καὶ πτύσας ἥψατο τῆς.γλώσσης αὐτοῦ, 94 καὶ ἆνα- 
αμ], απᾶ Πατίηςρ ερὶῦ Ἡο ζοπομεᾶ Ἠ]8 {οπρπαο, απᾶ Ἠατίης 

βλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξεν, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἐφφαθά, 
1οο]κοά αρ ἴο πο Ἡοβτεη Ἡᾳ ϱτοβπεᾶ, απᾶ αεαγ5 ἰολίαη, Ἐρμρλαίπα, 
ε/ 2 (νθ' 6 Καὶ αεὐθε α τὰ ΄ Π] . - 

.Ὁ.ἐστιν, Διαμοίχθητι. ὃ αἱ Ἱεύθεως' Σδιηνοίχθησαν!ὶ αὐτοῦ 
ὃ αμαέ 15, Ῥο ορεμοσά. Απάᾶ Ἰπηπιθοβ]αμε]  ετο οροηεᾶ Πὶ5 

ε / κ ς } / ς Ν ” .. ἓ) » ν 3 ΄ 

αἱ ἀκοαί, καὶ 5 ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης.αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει 
6415, απᾶ πας ]οοξεᾶ ἴπο Ῥαπά οξ Ὠϊ5 {οησπο, παπα Ἡο 5ρο]:ς 

. ρῶ κ ὃ Λι ε) ” “ Ν ε | 

ὀρθῶς. ὁθ καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ Ιείπωσιν 
τὶσ]ιτ]τ. Απᾶ  Ἆψ επητρεᾶ ἴπεπ Ἅᾖ{ἰπβῦ ποοπο {ῃογ 5Ώοα]ᾶ ἐε]], 

ὃσον-δὲ Ἰαὐτὸς" αὐτοῖς διεστέλλετο, "μᾶλλον π᾿ρισσότερον 
Ῥαἱ α5 ΠΙΙΟΠ 85 τε ἴπθηι οπατρεᾶ, εκοθεζἵης τὴοιο βὈαπάσα 

ἐκήρυσσον. 97 καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, 
ΤΜεΥ Ῥτοσ]α]πιεᾶ Πε]: απᾶ αβοτο π]θαξαχο ἴμεγ πνετεαςιοπὶ»μοᾶ, 8ΑγΙΠΕ, 

Καλῶς πάντα πεποίηκεν καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν, 
5Ίηε]] {Δα1] διΠπίηςσς "Ἠε "μας ἆᾷοπο: ΤῬοῦἩπ ἴῃο ἄεαξ Τε π]ακο5 {ἴο πεας, 

καὶ τοὺς! ἀλάλους λαλεῖν. 
Απᾶ πο 4 απο {ο 5Ρο8Κ. 

ϐ Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις Σπαμπόλλουἳ  ὄχλου ὄντος, 
1π ἴπο»ε ἄαγ5 Τ6ΓΥ βτοπῦ ᾖ[{πε] οτοπᾶ υείπας, 

καὶ μὴ ἐχόντων τί - φάγωσιν, προσκαλεσάµενος { Τη- 
Ἀπᾶ ποῦ ἨΠατίπρ τππαῦ πε ΠΙΑΥ εαῦ, “Πατίης ὁοβ]]εᾶ ο [δηΐπα] 1060: 

πο μη μον θ γο Δαὐτοῦἳ λέ δε ϱ πλ , 
σους τοὺς.µαθητας. αὐτοῦ λεγει αὐτοῖς, πλαγχγνίζοµαι 
μα8 Ὠϊ5 ἀϊδοῖρ]ας Ἡθ 5.5 ἴο έπεται, 1 απι πιονθᾶ πΙ{Ἡ οΟΠιρ8ΞΡΙΟΠ 

ἐπὶ τὸν ὄχλον' ὅτι ἤδη Ῥἡμέρας" τρεῖς προσμένουσίν "μου," 
οη {ἱποθ οτοπᾶ, Όεοβαςο βἰτεπάγ ασ ᾖ3ίἨμτεν Πεν οοπείπας πΙΕ πηθ 

καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν ὃ καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς 
᾿ απᾶ Ὥατε πού πΏαῦ {Πεγ τα θθῖ; απᾶ Ἱ 1 5εηα]] δοπᾶᾷ απαγ ἴπεπ 
αρ τρ. μ ω 3 ’ ῃ ω « ο 4 μας] 
νήστεις' εἰς οἶκον.αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῳ' ἑτινὲς.γὰρ 
Σαε{]πρ ο Ίλποῖτ Ώοπις, ἴπαυ ν]] ΕαΙπό Ἱπ {Πρ ναγ; ΦΟΣ 50Π18 
) -” Ισ 6 δή) " Ν (0 ” ” « 

αὐτῶν ' µακρόὀθεν ξῆκασιν.' 4 Καὶ ἀπεκρίρησαν αὐτῷ οἱ µαθη- 
οἑ ὑΠθίι 1ΓΟΠ1 ΑΕΑΓ Αἴθ Ο6ΟΠ6Θ, Απᾶ  ὀπηβνψετεᾶ τι] Αᾳ]ξοῖ- 

ταὶ αὐτοῦ, 'Πόθεν τούτουό δυνήσεταί 
Ρ]1ες ο Π18, ΊἨθποθ ἴῃαβο 

” 3 2} / 1 4 1σ , Π ” / π , ” 

ἄρτων ἐπ ἐρηµίας; ὃ Καὶ ᾿επηρώτα' αὐτοὺς, Πόσους ἔχετε 
σΙῦΏ Ὀτειᾶ Ἱπ α ἄεεετί 2 Αυιᾶ 9 θβκεᾷ νπεπι, Ἡοσντιαπγ ΄Ἠανα”γθ 

ἄρτους; Οἱ δὲ Κεῖπον,' Ἑπτά. 6 Καὶ Ιπαρήγγειλεν' τῷ ὄχλῳ 
1]ομνος2 Απᾶ ἴπεγ βεἱᾶ, Ῥθτεῃ. Απά ο οχαετεᾶ , ἴἩθ ετονᾶ 

ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς' καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους, 
νο τεο]ίπθ ὁπ ᾖ1Ἠ9 ρτοιπᾶ, Απᾶ Ἠανίηῃ ἔπκειη ΤηΠθ Ἅ8εγεη ἍᾖΊοβνες, 

πεὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταϊῖς.αὐτοῦ, ἵνα 
Ἠθνίηρ Ρβίτεη {Παπκβ Τρ Ῥτοκο απᾶ µῥΡανε το 15 ἀἰςοῖρ]ος, ἰλας 

τις ὧδε χορτάσαι 
19Ἠς]] 3ρο ”4Ώ196 3Απγοπο ὝἨοχε ἍὮᾖἘο ςατ]- ἐν 

ππαραθῶσιν"' καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλφ. 7 καὶ 
ἴλογ παϊρΏύ βοῦ Ῥείοχε [γΠεπα], Απᾶ ἴπεγ 5ο [10] Ὀεξοτο 116 ΄ οτονγᾶ. Απᾶ 

οεἶχον' ἰχθύδια ὀλίγα' καὶ 3 εὐλογήσας 3Δεῖπεν παρα- 
ΊΠεύ ἨἩπᾶ ΒΠΙΦΙ] Β9μοβ ϱ 18Υ/; βιᾶ ἹἨατίηρ Ὀ]θρ5δεᾶ ο ἀεμίτθᾶ 350 0ο 5εοῦ 

. 

Ρ --- αὐτοῦ (γεαά [ 
5 -- εὐθὺς Ιω πιεαΙα{ε1γ 1. 
5 -- αὐτοὶ ἴΏεγ ΙΤΊΤΑ. 
σοῦς Ο6Ι,ΤΊτΑΥ). 
1[Ττ]Α. 
Εὔκουσι ΕΝΥ ; εἰσίν 
γέλλει Ἡο ΟΓάΘΓ5 ΙΤΊτΑ. 
Ρ3 --- ταῦτα ἴ]6ξδε 1, 

ἆ γῄήστις Τ. 

Ἠ15] 4πρετβ) Τ. 4 --- εὐθέως [1,]Τ1τΑ. ς ἠνοίγησαν 1ΤΊτΑ. 
ἕ λέγωσιν ΤΊτΑ. 5 --- αὐτὸς (γεαᾶ Ὦθ «Ώαισεά) ΙΤττΑν’. 

αχ τοὺς ΤΤτΑ. Υπάλιν πολλοῦ αραϊηΏ στεαῖ ΙΤΤτΑ. ᾖἵ---ὃ Ίη- 
5--- αὐτοῦ (γεαὦ ἴποθ ἀἱδοίρ]εβ) τή, ῦ ἡμέραι ΟΙ ΤΊΤΑΥΓ, 9 ---- μου 

ε καί τινες 8Ώᾶά 8Ο0ΠηΘ ΙΤΊτΑ. { -- ἀπὸ {τοτῃ (8681) ΤΤτΑ. 
Ἀ -ἰ- ὅτι ΤΊτΑ. 1 ἠρώτα ΤΊτΑ. κ εἶπαν ΤΊΤΔ. Ι παραγ- 
αι -- [καὶ] αηᾶ 1. ἃ παρατιθῶσιν ΤΤτΑ. ο εἶχαν ΙΤΤΤΑ. 

4 εἶπεν παρατεθῆναι καὶ αὐτὰ Ι,; αὐτὰ εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι Τετ 

ΥΕ Α. 

αὐτὰ παρέθηκεν Ὦθ 8εΐ ἴΏεβε Ὀείοτε [.λεπα] ΤΑ. 

ο ο σσ 



ΜΑ ΕΚ. 

θεῖναι καὶ αὐτά.ὶ 8 'ἔφαγον.δὲῖ. καὶ ἐχορτάσθησαν. καὶ 
ορείοτο [Τ{πεπι]”Αἱ5ο '0Ηθ56. Απά ἴπογ αἴθ Απᾶ π/θγς 5αΏἱ5βεά. Απά 

- ’ 3 / { 4 / ” Δ 

ἧραν περισσεύµατα κλασμάτων ἑπτὰ "σπυρίδας." 9 ἦσαν δὲ 
{λεγ ἐοοῖς αρ ΄"ονοτ "αμά 39ροτθο "οξ”ΕγΑρπαεηίς 5ετοῦ Ὀαβ5κοίβ, Απά 3ψπεγθ 

ιο  Φαγόντεο ὡς τετρακισχίλιοι καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. 
αμλοςς”/Πο “Ἠσά “θαίοπ ἁθοιῦ ἔοισ ἴΠοιβμπά; απά Ἡθ δεπί "ααγ :. "μοπι.. 

10 Καὶ Ἱεὐθέωσ" ἐμβὰςὶ εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν 
Απά ἱπιπιθάϊαίαίσ Βατίηρ οη{οτθά Ιπῖο ἴπο 5Ώ1Ρ ΝΤΑ 94189ἱΡ1Θ8 

αὐτοῦ, ἦλθεν εἰς. τὰ µέρη Δαλμανουθά. 11 καὶ ἐξῆλθοῦ: οἱ 
αμ],  Ὦθ οβΊΩΘ Ιπίρ ἴπθ Ῥασίς οἳ απιαπιῦμ», Απάᾶ 3ποηπῦ “οαῦ 11 

ω Ας ος Ξ - ν ” Ἡ 

Φαρίσαῖοι καὶ Ίρξαντο ασυζητεῖϊνὶ αὐτῷ, ζητοῦντες παρ 
3ΡΗατίπεο απᾶ  Όθρια  ἴο ἀἱδραῦε πΙπ Εἶπι, βεοκίπᾳ {τσι 

αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ. πειράζοντες αὐτόν. 13 καὶ 
Ὠῖπα 8 οἶστ Ίτοητι {ΤΘ Ώρβατεῃ, νεπιρθῖηασ Ἠΐτη, Απᾶ - 

’ - “ ’ ” / / « [ια 

ἀναστενάξας , τῷ πνεύματι.αὐτοῦ λέγει. Τί 1.γενεὰ-αὕτη 
Πατίτπρ ϱτουπεά 1π Ὠ]ς αρἰγ1ῦ Ἡς 8475, Ἠπν ”Πί8 ρεπετα[ίοη 

Ἰσημεῖον ἐπιζητεῖτ' ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ-δοθήσεται τῇ 
., εἱρη 1ςροίς 2 οτι] Ίδια Ἰοσοι, 1 ἴπετε 5Η81Η1 Ῥε Ρίτεπ 

.- ἅ λω ή λ , 
γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. 18 Καὶ ἀφεὶ αὐτούς, "ἐμβὰς 
{ο ἴΠῖς ρεπεταίίοα Αβ 8ἱΡΗ. ον Απᾶ Πατνίηρ 1ο μετα, Ἠανίηρ οπἰετοά 

΄’ Δ -ν» ” » μ ῥ 

πάλιν!" δείς τὸ πλοϊονι ἀπῆλθεν εἰς τὸ περαν. 
βρβἰι Ἰπίο ἴπο εΠίρ Ἡθ πεηῦ ΑΠΑΥ ἵο πο οὔλες Βἰᾷρ, 

14 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰιμὴ ἕνα ἄρτον 
Απά  ἍΊΤπεγ {οτροῦ ἴο ύθκθ ο8Τ68Β,᾽ Απᾶ εκοερὺὀ 0πε ἍΊοΒβ 

οὐκ.εἶχον µεθ᾽ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίφ.. 16 καὶ διεστέλλετο 
ἔπεγ Ἠδά ποῦ [ΑΠΣ] ΠΠ Ἅᾖἴπεπι Ἅᾖπ ἴΠπθ Ἅ5ΗΠἱΡ. Απάᾶ ο ολαταθᾶ 

2 ο , ε ω ο λέ ο θίς νο 5) ενω  Φ ..α 
αὐτοῖς, λεγω», Ορᾶτε, βλεπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίών 
ἴπθτι, ΒΑΨΙΩΡ,  Ψε6, ἴα]κθ Ἠθθά οἳ ᾖἶἴποθ Ίθατειῃ οἳξ ἴπθ . Ῥπατίβερϐ 

καὶ τῆς ζύμῆς Ἡρώδου. 16 Καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους, 
Ώᾷ οἱ ἴπθ Ίθβτεπ οἱ Ηετοᾶ, Απά ᾖἴμαγ τθβξοπεά ΙΙ οπθ αποὐπες, 

ἀλέγοντες! "Ὅτι ἄρτους οὐκ «ἔχομεν.' 17 Καὶ γνοὺς 
βατίτᾳ, Ῥεοβαςθ Ίοανθς. “ποῦ "πε ΄ματο. Απά, Επονίτπς 18] 

ΥΠΙ. 

ὁ Ἰησοῦς! λέγει αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ. 
φ68α5 ΡΑ75 ᾖ{ο ἴπεπι, ΤΗΥ ΙΘΑΝΟΠ Υθ Ὄεοβιβθ οβτθβ δποῦ 

ἔχετε; οὕπω.νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; Δέτιὶ πεπωρωμµένην 
ανρ 3Ἠατοῦ ο ο πού γεῖ Ροτοθῖτθ ποτ απάρτούρπα 2 πεῦ Πατάεπεαᾶ 
23 λ ’ ε - 2 4 3” ν 2 / 

ἔχετε τὴν.καρδίαν ὑμῶν; 18 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ.βλέπετε; 
Ἡατε το τοασ Ἠθατί Έγες Ἠανίηβ - ἆο γε ποῦ 56θ2 

καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ.ἀκούετε; καὶ οὗ. μνημονεύετε; 19 ὅτε 
ΒΠπᾶ Θ41Ι5 Ἠανίπβ, ἄο 9 ποῦ πεασ 2 Ἀπά ἆο 79 ποῖ τεπιθπιΏετ πε 

τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, ἃ πόσους 
1πθ το Ίοατο 1 Ώτοκθ ἵἴο (πο το {ποιβαπᾶ, Ώοί ΤΙΔΗΥ 

κοφίνους Ἱπλήρεις «κλασμάτων!' ἤρατε; Λέγουσιν αὐτῷ, 
πα υά-Ῥαςκείς {αι οἱ ἐτβρπιεπύβ Ίἴοοκ το πρ ἍΆΤΠεγ βαγ το Πϊτῃ, 

Δώδεκα. 90 “Οτεκδὲῖ τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, 
"Έγνε]το, Απαὰ πΏαπ ᾖἵἴπθ 8Β6ύ06ι ο ᾖἴῃθ ἔοιτ ἐποιςαπᾶ, 

πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; πΟἱ δὲ 
ο Ποπ παω ἍΤῬ8ξκείβ [πε] Ά1πσς «ΟΕ ἐγαβταεπίβ {οοξγοιρῖ ΑπάίΡεγ 

εἶπον,' Ἑπτά. 21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, "Πῶς! δοὐ"  συνίετε: 
ββίᾶ, Ῥεπεπ. Απᾶ Το ββὶᾶ ἰοίπθπι, ἩἨοπ ποὺ Σᾷο3γο απᾶριδύαπᾶ 2 
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{παπα αἶπο Ῥεξοτο {ᾖ6π. 
8 Βο ἴΠογ ἀἱά σας, οηά 
πγετο ΒΙ]οεᾶ: αμά ἴΏθγ 
τοο]ς μΡ οἳ ἴπε Ὀτοκει 
πιεαί ἴπαυ σα» εξ 
βέτοηῦ Ῥαθκοίῦς. 9 Αιά 
'πεγ ἰπαῦ Ἠαᾶ οπίςη 
ππετο αΌοαί ἔοαχ ἴποι- 
5θαλά: απᾶά Ἰο εοηῦ 
πεπι αἵγαγ. 

10 Απά εἰταϊραναγ 
Ἡθ επιοτθᾶ 1Πῇο α 5Η1Ρ' 
υπσΏ Ὠίς 4ἱβοίρ]θ5, 81. 
Ο8[Ω6Θ Ιπίο {πο ρατί8 οἳ 
Ῥαιπιβηυίμα, 11 Απά᾿ 
1ῃΠθ ΡΗΑΓΙ6ΕΘ8 Ο8ΙΠΘ | 
{οτῖἩ,. απᾶ ΌὌεσαω {ο 
αἀθβµῖοα ἹΙη ἨΠῖπα, ᾿ 
βοεκίησ οἳ Πτα α βἱρηΏ 
ΣΤΟΠΙ ἨθατοἩ, ία 
Ἠϊπα, 12 Απᾶ Πρ 54σΗο 
ἀεορ]γ Ίπ' Ἠἱβ ερὶτ]ϐ, 
Απά βαἶδι, ΠΙΑΥ ἀοῦπ 
Μπῖ5 ρεπεγαῦΙοη 3θ6ε]ς 
αΐει α θἶσηῦ νετὶ]τ ἵ 
507 ππίο σοι, Τμοθυθ 
5Πα]] πο 8ἱβη Ὀο Ρίτετ 
Ἀηπίο {Πὶ5 ψεηογαῇ]οἩὴ. 
19 Απά Ὠο Ιεξυ ἴπεπα, 
Αιιά οη{θτγίηρ 1Π6ο ἴηθ 
5Ώἱρ αραἰὶπ ἀθραχγυεᾶ 6ο 
τ1θ οἴμετ 5149. 

14 Νοή ἰλε' ἀἰδοίρ]θΒ 
Ὠβᾶ βοτροῦίεη Το γακο 
Ῥτοεαά, πεϊίποτ Ὠπά 
ΤΏογ ἵπ {πο θΏἱρ πα 
ΤΏθπα ΤἹοτθ ΤΠ ο9Π6 
«1988. 19 Απά ο οπατρεά 
ἴπετα, βαγίἰ1ςδ, ΤαΑαΚθ 
Ὠοεᾶ, Όθπατοθ οἳἑ ἴπθ 
Ίεβγεη οἳ 1ἴηπθ ῬλΠησί- 
5θθς, Πᾶ ϱ/ ἴμπο Ίθατεπ 
οἳ Ηοτοᾶ. 16 Απά ὑπεύ 

: πεββοΏθᾷ 8ΠΙΟΠΡ ἴπεπι- 
βε]τες, οαγίης, {ὲ 18 
Ὀεοβαβθ Ὑθ Ἠατθ πο 
Ότεαά. 17 Απά ππεπ 
δεις Κποατ 2, Ὦο 5815 
ππ{οίπετα, ΥΓΗΥ ΤΕΒΞΟΙ 
τθ, Ὀθοβ15θΘ γε Ὠατοε πο 
Ὀτεαᾶ 2 ρειγσεῖγεσε ποῦ 
ψεαῖ, ποϊ(ηθος ΠπάεΓ- 
βύαπᾶ 2 Ἠατο γε τουτ 
Πεατὸ τοῦ Πατάεποεά 2 
18 ΠΗατνὶηρ 6765, 5εε 9 
ποῦ ὃ βπά Ὠβνίηρ Θ8Υ8. 
Ὥθαχ το ποὺ απά ἆω 
γο Ἀποῦ ΤΕΠΙΕΠΙΡΕΓ2 
19 Ίπεηπ Τ Ότακο ἴ]θ 
Ώπτο Ἰοβτοεξ ΒΠΙΟΠΡ Ώνο 
ποιμβαπᾶ, Ἠούὶ ΏΙΑΙΙΥ 
Ὀβεκείς Για]] οἳ ἅταρ- 
πιεηπῖς ἴοοκ το αρζ 
Τπογ Βασ απίο Ἠϊπι, 
Έννθιτο. 20 Απά νν]ιεη 
Τῃθ 6ετεη ΕΠΠοΟΗΡ Τους 
{Ποιβαπᾶ, Ἠοπ ΤΙΑΠΣΙ 
Ῥαδκοίς {τπ]] οἳ 1τας- 
πῖοηϊῖς ἰοοκ το πρὸ 
Άπα ἴπΠεγ εβὶᾶ, ΡΕτεῃ, 
ΡΙ 'Απᾶ Ἡθ δαῖᾶ υπῖο 
ἴῃπθπι, Ἡοσ 5 16 επαδὺ 
7θ ἀο ποῦ ιπάρτβίωπά 

καὶ ἔφαγον 1Τ1τ. 8 σφυρίδας 1. 
τ εὐθὺς ΙΤττΑ. ᾗ -- [αὐτὸς] Πθ1,. . χσυνζητεῖν 1 ΤΤτΤΑ. 
5 πάλιν ἐμβὰς ΤΤΤιΑ. 
επιρασ]ςεᾷ) ΤΑ. ὁ -- [καὶ]απάτ. 
Γ---ὁ Ἰησοῦς (γεαᾷ Ὦε 9878) τ[Ίτ]Α., 
ΙΤΤΤΑΝ, ᾖᾗἆ [δὲ] ΤτΑ.; καὶ Τ. 
αὐτῷ Πα ἵΠΘθΥ 54Υ ἵο Ἠήτῃ Α. 

 ζητςῖ σημεῖον 

ἁ--. λέγοντες ΤΤττΑ. 
Ε -- ἔτι ΤΤΤτΑ. 

1 4-- Γάρτονς] Ιο8πες τ,. 
ἃ-- Πώς 1Α. 

Ὦ «- καὶ Τ. 

9 οὕπω ηοῦ γεῦ 11ΣτΑ. 

νο ον --- οἱ φαγόντες (γεαά απα που πγετε) τ[ττ]α. 
ΙΗΤΤΤΑ. :[ὑμιν] ΔΑ. 

υ--- τὸ ΙΤΙΥΓ ; [εἰς πλοϊῖον] Τς; --- εἰς τὸ πλοῖον (γεαᾶ ἐμβὰς Ἠανίηρ 
ἑ ἔχουσιν ἴπεσ Ἠιινε ΙΤτΑ. 

ἷ ἵ κλασμάτων πλήρεις 
” καὶ λέγουσιν Τ; καὶ λέγουσιν 

.. 
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33 Απά θ οοπιθῖἩ {ο 
ῬοϊἨθπ]ήπ; πὩ 1Πεγ 
Ὀσ]ης η Ὦ] πα ηΠ 11ητο 
πα, απά Ῥεροαρ]ὁ Εἰωι 
{ο {οιιοΏ Ἰΐπι, 93 λπᾶ 
ἣο ἰοοίς {πο Ὦ]11ηλᾷ Ώχειτι 
Όψ ἔ]ο Ἠαιιᾶ, απᾶ Ἰ]ει 
Πῖμι οί οξ ἐμα ἑοινιι : 
οαἳ ΥΙΟ Ὡε Ππά δρἰυ 
Ο1 Ἠϊς 66, πιιᾶ Ῥριιθ 
Ὠῖν Ἠδιιῖς προν. Πλ, 
Ίνα «ιο Ἰγΐπα 1 ο μανν 
οσ])ῦ. 94 Απ Ίιο ]ου]ς- 
οἱ πρ, απ απ], 1 5εθ 
11 ἴγους, Ἰνα]]εῖς: 
30 ΓΙΟ ἐ]λαῦ ο ρα 
Πιν ην αρλίσε 11ροΠ. 
ή 9768, πιᾶ Ἰηιάο 
τὰ ]αο]ς Ἡρ: Λπά ο 
Ίναηδ αοοχθᾷ, απᾶ 
ΝΛΙΝΟΥΟΝΥ ΠΙΑ ο]θιχ]γ. 
οὐ Απά ο δι ἸἨϊπι 
πΊνηγ ἵο ῖςδ Ίοαςαο, 
δασίης, ἈΝατ]ος ρο 
1η {ο {ῃθ ἔοτνιι, 1ος 11 
ἐἑζο πησ {1 ἐμο ἴονρ, 

27 Απᾶ οοβι:: στοηῦ 
ουῖ, απᾶ 5 Αῑςοῖρ]ες, 
ΙΠίο {πο ὕοπνης ο 
(«βρδατοα Ῥπ]Τρρί : απᾶ 
Ὁψ ἴηπο πα Ὦε αςἰκθᾶ 
η. ἀῑβεῖρ]ες, βαγΙπρ 
απο ἴπετα, ποπα ἆο: 
ΠΙΘΏ ρανγ ἴπαῦ 1 απ.2 
28 Απᾶ ἴπεγν απιςυγεςθᾶ, 
«1οΏηΏ ἴηε Βαρίδί: Ῥαῦ 
ΕΟΙ16 δα/, Β]ίας; απά 
οἵπετς, Οπ6 οξ {πο Ῥτο- 
Ῥπείς. 29 Απάᾶ ο ββἴτῃπ 
πο ἴπεπα, Βαΐ ποπ 
ΡβαΥ Ὑο ἰηαῦ Τ, απι 
Ατιά Ῥοεΐογ απςΏετείῃ 
απ ββὶῦπ απίο ἨὨίπα, 
Ἴβιοι ατί πο 6πτ]ςί, 
90 Απάᾶ ἎἙἩο οΠΏπγρεᾶ 
Ίπεπα {λαῦ ἴπογ εποα]ᾶ 
{61 πο πιαπ οἳ Ἠΐπι, 
9] Απᾶ Ὦο ΊὮοθραπ {ο 
ἴθαςοἩ ἴΏοαπί, παῦ ἴμο 
Βοη ΟΕ πιαη τααςῖ Εις 
ΠΙΑἨΠΥ Πίπρε, οηᾶ Ὃοθ 
το]εσοῖθά οἳ Της ο]άοτς, 
απᾶ ϱΓ1ῃο «π1θΕ ρτὶθείς, 
αΏᾶά 5ο{1Ώθβ, απᾶ ὃὋθ 
Κ]]οᾶ, απᾶ αξἴθγ ἴΏτεο 
ἀαγςτὶίδοαραίη., 35 Απᾶ 
Ἡθ 5ρακο ἴπαῦ Μαγίπρ 
ΟΡΕΠΙΤ. Απά Ῥεΐίετ 
νοο]ς Ἠϊπι, απᾶ ῬεραἨ 

Υ1Π. 

φέρουδιν αὐτῷ τυφλόν, 
απᾶ ἴπον Ὀτίπρ Το 0α Ι αυ πᾷ 

ΜΑΡΚΟΣ. 

25 Καὶ Ρέρχεται" εἰς Βηθσαϊδάν' καὶ 
Άπιι Ἡς 6ΟΠ196 Ἅᾖ1ο Ῥείπσα]ᾶα; 

καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἄψηται. 98 καὶ 
νπααπ], απᾷ Όεςθεσ] Ἠϊπι πα Ἠϊπι Ἡς σύ 1οαςῇ. Αιιὰ 

εις, ’ - : ” .” . / 4 ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ αἐξήγαγενὶ αὐτὸν 
ἰα]ῖτπς Ὠο]ὰ οἳ ἴπθ Ἠαπᾶ οξίπο ἍὭἈῬ]πά [πιαπ] Ἡς ]εᾶ ΣοτῦἩ Πῖτα 

έξω τῆς 'κώμης, καὶ πτύσπς εἰς τὰ ὄμματα. αὐτοῦ, ἐπιθεὶς 
οαῦ οί Όπο γ]]]ασο, απᾷ Ἠατίπρ ερὶὂ προπ Ἠ5 ετες, Ἠανίηρ ]ςιά 

τὰς χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα αὐτὸν εἴ τι (βλέπει. 94 καὶ 
ΓΠ5] Ἠαπάς υροη Ἠϊπὶ Ἡρ θε].θᾷ  Ἠϊτι 1 Αηγ{πίας Ὦς Ῥε]ο]άᾶς, Απά 

» [ά 2, ιά ./{ « ἀναβλέψας ἔλεγεν, Ἑλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὧο δένδρα - 
παγῖτηρ Ἰοοκεᾷ πρ Ίο δαίᾶ, 1 Ῥεμο]ά {ῑο ΙΩΘΗ, 40ΟΥ 38 «χθες 
ὁρῶὶ περιπατοῦντας. 39ὅ ἨΕἶτα. πάλιν ΙἸἐπέθηκενι τὰς 
1 96ε [ύποπ1] τνα]κίησ. Τηπουι αραῖη Ὦς Ια1ά [Παῖς] 

χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν αὐτὸν ἀνα- 
Ἠαπῦῆς απροτπ Ηΐ5 67ε5, απᾶ . παᾷᾶρ ον στεὶ 1ου 
Αλεψαι.ὶ καὶ Ἱάποκατεστάθη,! καὶ αἐνέβλεψενι Στηλαυγῶαἳ 
αρ. Απά ηο ύνης τεςἰοτεᾶ, Απᾶ  Ἰουκεί "οπ 10ΙΘΩΤΙΥ 

Σπαντας.! 26 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὸν. οἶκον. αὐτοῦ, 
81] [πιο], Απά Ἠθ εεπζ, ἨὨϊπι  ᾖἵο Μὶ5 Ώουιςε, 

λέγων, ΡΜηδὲϊ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃο. «μηδὲ εἴπῃς 
ΒΑΥΙΠΡ, ἨἈΝείίμεν 1πῦο ἐῃει τί]]αρε πιασεςῖ τοι Θ6Η1ἴ6ΣΥ, ἩοΟΥ Τιβγεςι 1ο]] [11] 

τινὶ ἐν τῇ κώμῃ.ὶ 
10 ἀπσ οηΏθ ἵπ Τῃθ τί]]αρο. 

ὀ7 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώ- 
Απᾶ Ξπεπῖ οτί εδ απᾶ Ἐ]ς ἀἱδοίρ]ες 1πύο ἴπο µτνί]- 

µας Καισαρείας τῆς Φιλίππου" καὶ ἓν τῇ ὑδῷ  ἐπηβῥώτα 
βρε" οἱ 035488 ΤΠΙΗΡΡΙ. Απαὰ Ὁψ ἴἩο γαγ ο παν αιθρθϊοπῖωρ 

τοὺς -μαθητὰς.αὐτοῦ, λέγων Δαὐτοῖςα Τίνα με λέγουσιν οἱ 
Ὠϊ5 ἀϊροῖρίς6ς, εανίηρ {ο ἴπαια, Ὑγποτα "πιο 1ᾷο “Ῥγοποιιιιοῦ : 

ἄνθρωποι εἶναι; 28 Οἱ δὲ βἀπεκρίθησαν" ἴ, ἔ]ωάννην τον βαπ- 
ΞΏ1ϱΠ. ἰο Ὀ6 2 Α πά {πεγ ΒπΠοιγότοᾶ, 01 1πθ ἍἈῬλρ- 

τιστή»' καὶ ἄλλοι ἈἩλίαν"' ἄλλοι.δὲ Ίνα! τῶν προφητῶν. 
]δι; Απᾶ οἴ]μοι, Ἐας; Όιαῦ οἴηαθτβ, οπε οἱ ἴλο Ῥτορπείβ, 

ο Καὶ αὐτὺς Ἐλέγει αὐτοῖο! Ὑμεῖς δὲ τίνα µε λέγετε 
Απάᾶ 9 585 ᾖἵο ἴποιι, Ῥαΐςγε, ποπ "Ὢμθ 1ᾷο 1Υο9 "ργοπο«ποθ 

εἶναι; ' Αποκριθεὲς Ἀδὲῖ ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, Σὺ.εἶ ὁ χριστός. 
Μο ο 2 ΞΑηβνιοιΙης ,1απᾶ ΄ ῬΡεΐοτ β8γ5 ο Ἠϊπι, Τηομ ατν {πα Οπτίςῦ. 

90 Καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ. "λέγωσινὶ περὶ 
Απά Ἡε εἰτῖοῦίγ οπαγρεᾶ πεπι ᾖ{λπαῦ Ὥηο οηπθ 1ἴμαγ βπομ]ά 0ε]] οοπ«ογπίπς 

αὐτοῦ. 91 Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν 
ΠΙΠῃ. ο Απᾶ Τε Ῥεραη ἍᾖΤοίθβομ {Ώθπι Ίἴλπαυ Τὸ 18 ΠΘΟΘΡΕΑΙΥ ΓΟΣ ἰθ 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπρυ πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 
ΒΟΤ οἱ ΏΙ8Η ΤΑΒΏΥ ἴηπ]πραβ ᾖἵο ςιΏθτ, απᾶ το ϱο τε]εοίεᾶ 
οἆ Ν "ι -” [ Ν Ρ8 » ο Ν Ρ8. / 

πὸ! τῶν πρεσβυτέρων καὶ Ῥἀρχιερέὼων καὶ Ρ'γραμματέων, και 
οξ τηπο ε]άεσς Ἀπᾶ  ολ]εῖ ρτὶεςδῦς απά 5οσ10ος, αλλά 

ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι: 95 καὶ 
το Ὀο ΚΙ]Ιθᾶ, .: απᾶ αξῦθ; {ἰππορο -ἄαγβ νοτῖδε [αραϊπ]. Απά 

αλαὐτὸν παῤῥησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. Καὶ προσλαβόµεγος 
ορεπ]τ ὧπο . ποτᾶ Ἡθβροκθ. Απάᾶ Πατίηπρ δίακοπ 3ο [οπ]πι] πα 

Ρ έρχονται ἴἨἈεΥ ουτηθ ΤΤΤΓΑ. 
Ῥεμοιαεςῦ Α. 
π ἀπεκατεστάθη 1,: ἀπεκατέστη ΤΊτΑ. 
81] ἐπήπιρς 1 τΊτΑ τν. 
 εἶπαν 5ρ8]ς9 ΤΑ. 
1 ὅτι εἷς Ι/ΤΤτΑ. 
} εἴπωσ'" Ἡ. 

κ ἐπηρώτα αὐτούς αθὶςθὰ τἼνοπῃ ΤΤΤτΑ. 
Λ ὑπὸ Ὁγ ΤΤΤΑΥΓ. 

4 ἐξήνεγκεν Ὦθ ὈτοιρΏίῦ ΓογῦΏ ΤττΑ. τ βλέπεις ἴποα 
{ ἔθηκεν ΤιΑ. Ψ διέβλεψεν Ὦθ δαν ἀϊἰδωποί]γ ΤττΑ. 

αχ ἐνέβλεπεν ΙΤΤτΑ. 7 δηλαυγῶς Τ. Σ ἅπαντα 
δ--- τὸν ΑΠΤΊτΑΥ. Ὁ μὴ µοῦτ. 5--- μηδὲ .... κώμῃ τ. ἃ [αὐτοῖς] Τγ. 
{-- αὐτῷ λέγοντες ἴο Ἠ]πι ΦΑΥΙΏβ ΙΤΊτλΑ. ᾖΕ -- ὅτι ΤΑ. Ἀ Ἠλείαν . 

Ι -- καὶ ἀλλ 1.. πι, δὲ ΙΤΤΤΑ. 
«5 ὁ Πέτρος αὐτὸν ΙΙΤΊτΑ. 

ὡς δένδρα α. 

Ρ4 -|- τῶν οἳ πε αΙΤΊτΑνγ, 



ΤΙΙ,ΙΧ. ΜΑ ΓΕ Κ. 

ὁ Πέτρος! ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ. 99 ὁ.δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ 
. Ῥειογ Ῥερρα ἰοτεριζκο Ὠϊτα, Βατ Ὦο, τατΏηίπρ βΏ. 

Ν - , - [ 

ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἐπετίμησεν "τῷ! Πετρῳφ, "λεγων;' 
φοοΐπς Ἠἱ8 ἀἱβοίρ]θΒ, χενακοά Ῥεΐετ, ΒΑΥΙΩΡ, 

Ὕπαγε ὀπίσω µου, σατανᾶ ὅτι οὐ .φρονεϊῖς τὰ 
αευ ῬεπμΙπᾶ τε, Βαἱδη, 1ος ΤΠΥ ἐμοιρλῖς τε ποῖ οἳ ἴμθ ἰπίπρβ 

τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 
οἱ ἄοά, Ῥιας πε (μίπρβ οἳ πἹεῃ, 

94 Καὶ προσκαλεσάµενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταϊὶς 
Απά Ἠατίτπς οα]]εάίο [παπα] πο οτοπᾶ πῖιἃ Σ01ς5οίρ]ας 

αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, « Όστιο! θέλει ὀπίσω µου "ἐλθεῖν,' ἀπαρ- 
«ἳἨ]5 Ἀο βι]ᾶ {ο 1Ἠεπι, Ί/Ἡοδοσγες ἀθρίτθ ἁἀἴ6: Ἡιθ {9 ς0Π1Θ, 1οῦ 

νησάσθω ἑαυτόν, καὶ  ἁἀράτω  τὺν.σταυρὸν.αὐτοῦ, καὶ 
Ἐν 4ομγ Ἠάπιςα]ξ, απά εί 1η} ἴθ]κ Ἡρ Ὠ]8 91955, απᾶ 

ἀκολυυθείτω µοι. ὃδ ὃς γὰρ. ἂνὶ τὴν .ψυχὴν.αὐτοῦ 
1εί Ὠΐπι ἔο]]ου η], Έου ΝΏοεσος η] {9 

σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν' ὃς δ.ἂν Σἀπολέσῃ! τὴν. "ψυχὴν αὐτοῦ" 

θελῃ 
ΏΙΑΥ ἁἀσδίτθ 

{οβατῷ, 51811 1ο59 15, Ῥπί ἹΥΠοΟΕΥεσΣ ΠΙΑΥ 1059 Ὠϊ5 Ἰιήθ 

ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, Ἰοὗτυς' σώσει αὐτήν. 
ΟΏ ασοοομπῖύ Οἱ ΠἩΘ απᾶ οἱ πο ε]θὰ τάΐπρς, Ἡθ 'ΒΏα]] 5ατθ 10, 

86 τἰ γὰρ "ὠφελήσειὶ Ῥάνθρωπον «ἐὰν κερδήσφ' τὸν κόσμον 
ῬΈουγ ν ποὺ 5πα11 1 ργοβῦ δν ΤΙΦΏ. με ηο ραῖτ ἴπθ. "ποτιᾶ 

ή Δ Ἡ Δ - Ἆ / ’ 

ὕλον καὶ ἁζημιωθῃ' τὴν. ψυχὴν.αὐτοῦ; 97 “Ἠ τί δώσει 
απ/ΠοΙθ απᾶ 1956 Ἠΐ5 5ου] 2 ο ου πλμαῦ επ] “Εὶτο 

ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψΨυχῆς αὐτοῦ; 98 ὃς γὰρ. ἂν]ι 
1 ΄ΠΙΦΗ. [αξ] αηΏ ϱχεμβησε Σο Ἠὰ5 εοα] 2. Έοτ ποετες 

µε καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ.γενεᾷ ταύτῃ ἐπσισχυνθῇῷ 
ΙΗΥ πνοτᾶς ἵπ ἍὭ«ΌἨΠ]5δ ΡΟΜΟΤΑΊΙΟἨΠ ΤΩΑΥ Ώλ νε Ῥεεή Α-Ώαπιθᾶ οἳ 19 ατιᾶ 

τι μοιχαλίδικαὶ ἁμαρτωλῳ, καὶ ὁ υἱὺς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισ- 
{πο αἀπιίετοας απά 5101, 8150 ἴπο Ῥομ. οξ πιατι σι] Ὦο 

χυ: σἠσεταιαὐτόν.ύταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ.πατρος.αὐτοῦ 
Α5Ώα ιοί οἳ Ἠϊπι ὙΝΠοηπ Ἠδ5δηα]] 6οπαε ἵπ ἴωθ 6ΙΟΥΥ οἱ Πὶ5 Εαΐπετ 

ν .. η / ω { [ Π - ΑΦ ε) - ” Ν 

μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίωγ. Ο Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Αμὴν. 
πίὮ Ἅᾖ1πθ ΔΏΡΕεΙ8 ἰποδ Πο]. Απᾶ τε φαῖᾶ {ο ΐμπετι, Ὑοτί]γ 

λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσὶν τινὲο Ξτῶν ὧδεὶ ἑστηκότων, οἵτινε ταν ο κώμα, 
1βαγ ἴογοι, ΤΠηαῖ τηενο ατθ 5οµιο οἱ 1Ώοροθ Ἠετο ΣίαπάΙΏΡ, πἩο 

οὐ.μ γεύσωνται θανάτου ἕως.ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν .τοῦ 
ἵΏ πο σνῖδε 5Ώα]]1 {β5ἱ6 οἱ ἀαπίπ απ] ἍἉΤπεγβθο ἵἴπο ᾖἈἸἘπρᾶστα 

θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 
οἱ αοἆ Ἡατίηπρ οΟΠθΘ Ιπ ὭΛΌῬΡοπεζ. 

2 Καὶ Ἀμεθ! ἡμερας ἓξ παραλαμβάνει 
Απᾶ αἲνε “αγ ᾖὶς ἰακθῦ νι [Πίτα] 

Πέτρον καὶ ἵτὸνὶ Ἰάκωβον καὶ Ὑτὸνϊ Ἰωάννην, καὶ ἀναφέρει 

ΠΕ) ” Ν 

ο Ἴησους τον 
506818 ̓  

Ῥεϊετ Απά 79168 Απά οἩπ, Ἀπὰ ὭΌὈῬτίηδε Ἡρ 

αὐτοὺς εἰς ὄρος .ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν µόνους' καὶ µετεµορ- 
ἴπεπι Ἰπίο α Ἀπηουηζβίν "Π{ρΗ 4ρατί Β]0Π6. Απᾶ Ὦοθ τας ἵγαης- 

φώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, ὃ καὶ τὰ.μάτία.αὐτοῦ Ιἐγένετο" 
Αρυτεᾶ Ῥεέοτθ νλεπι; Ἀπᾶ Ὠΐς ραγπιεπ{β Ῥθεσβταθ 

στίλβοντα, λευκὰ λίαν ἹΠὼς ἳ χιών,' οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς 
επἰπΙΏΡ, πυΏϊζε οχοεεᾶΙηρ]γψ ϐβ ΞΜΟΠ, ΒΙΟΗΠ 88 8 {1]165 οηυ . ἴηθ 

ΙΠθδπαςθΙτοἙ : 
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{ο τοῦακο Ἠΐτα, 90 ας 
π]θεη Ὦορ Ὠαᾶ ἰἀνποά 
ἈὈουζ απά Ἰοοκοὰ οἩἳ 
Ὠϊ5 ἀἱδοίρ]θβ, ο 16- 
Ῥιχκοεά Ῥείεσ, 5αγΙπς, 
αοῦ περ Ῥεηϊπά 16, 
Βθΐαιπ: Τοχ ἴποι 8α- 
ποιχθβί ποῦ ὑπ {πίπρα 
ἴλπῦ ο οἳ ἀαοᾶ, Ῥιαΐ0 
ἰπο6, ὑΙπρβ πού Ῥο ος 
ΤΩΘΗ. 

34 Απᾶ γ/ηεη Ὦςε Ἠμᾶ 
σα]]θᾶ ἴηο ρεορ]ο Άπίο 
Μπι υπ 5 ἀἱξςοίρ]θβ 
α1ς5ο, Πθβαῖᾶ απιοίμεπι, 
Ύποδοθτες π]] «οπ1θ 
8Ε0θχ πηςθ, 1εί Ὠῖπι ἄεπσ 
ὨΙΠ5θ]Η, απᾶ Ίἵακο πρ 
Ἠ18 ϱ9Γ058, απᾶ 1ο]]οιν 
ΤΘ. Θ9ύ ΕΟΣ πΏΟΞΟΘΤΟΕΣΓ 
ση] β8νο Ἠῑς 118ε ε͵α]1 
1οβο 1ο: Ῥαί ἩπἩοδοεσες 
ΕΏδ]] 1ο5ο Ὠϊς {ο {ος 
ΏΙΥ 54Κθ απᾷ [Πο Ρο5- 
Ρ6]’5, ἱΏθ 84Π1θ εΏβ]] 
5ανο Ἱι, ὅθ Ἐοτ ππαῦ 
βηα]] Ιὸ Ῥτοβί α ΠαΠ, 
1 ο ελα]] σαπίπ' {ηθ 
ππἩο]θ ποτ]ά, απᾶ 1ο5θ 
Ἠϊ5β οὗπ 5ου] ὅ7 ος 
πΏαῖ 5Πα]] α ΠΒ ρ]νθ 
ἵπ εκοΏαηρο {οΓ Ἠ]8 
ϱου]δ ὃ ΊΠποβοθτες 
ἴπεταίοτθ εΏα]] ο αἃ- 
ΒΠαπιεᾶ οἳ πιο απᾶ ο 
τα ποτᾶςῬ η ἰπῖς α- 
ἀμ]έρτοας απἆ ςεἰπ{α] 
Ρεπεταίῖοη: οἳἑ Ἠϊπα 
88ο εΏβ]] ἴμοθ Φοη οἳξ 
ΤΠΔΏ Ὦε α5Ώαπαθᾶ, πΏεπ 
ηθ οοπιείΏ ἵπ Τ1ε ϱ]οτγ 
οἱ Πίβ Ἐαίποτ στἩ {πο 
Ἠο]γ αηΏρο]Β. ΤΧ. Απᾶ 

5α]ά απῖο ἴπεπα, 
Ὑετὶ]γ 1 βαγ ππῖοτοα, 
Τλιαῦ ἰλετο Ὦθ 5οπ1θ οξ 
ἴποθτη πού εὐαπᾶ Ἰετο, 
πγΏ]οὮ εΏα]] ποῖ {πδίθ 
οἱ ἀθαῖλι, 011 πετ Ἠατο 
«εοη πο Ἐἰπρᾶάοτ οξ 
αοα οοπ1θ πα Ῥοπε.’ 

2 Απᾶ αξζογ εἲχ ἆλτα 
1θβαβ ζακείὮ οτι )1ηὰ 
Ῥεΐςτ, απᾶ ἆαπᾳες, απᾶ 
ομηπ, απᾶ ἸΙεαᾶθία 
πετα πρ 1Πἳο απ Ἠϊρ) 
χιοαπῦβίη αρατυο Ὦν 

ἈΑπᾶ Ἀθ 
σας ἸταηΣβριγοᾶ Ὦε- 
ᾷοτ9 ΊἨθτα. ὁ Απᾶά Ἠϊ8 
χαἰπιθηῦ Ὦθοβτας 5εΠΐἩ- 
1ΠΡ, οχοθεάίπρ πληθ 
Β5 ΒΠΟΥΤΝ ; 50 88 ηο {]- 
165 οἩἳ θαΓΌΠ ο8η π11θ 

5 καὶ λέγει αηΏᾶ Β478 Ττιᾶ. 
π ἐὰν ΤΊτΑ. κ ἀπολέσει 8]ι8]1 1056 ΤττΑ. 

9 ὠφελεῖ ἄοθς ἴϊ ρτοβῖ τα. 

τ--- τῷ ΤΤΤΤΑ. 
{ρο)]1οὖν α1ΤτΑΊΝ. 
Σ--- οὗτος ΑΙΤΊτΑΥΓ. 
σαι ἴο Ρ8Ώ ΤΑ. ἆ ζημιωθηναι ἵο ]ο5ε ΤΑ. 
τί γὰρ | δώσει ἄνθρωπος] Α. {ἐὰν ΙΤσιΑ. Ε ὣὼδε τῶν “Ίσα. 
ὰ--τὸν ΑΤΙΑ.  ἐγένοντο ΙΑΝ. ἍᾖἩ--ὡς χιών 13. 

τΕΐ τις ΙΓ 4η 096 1ττ. ν ἀκολουθεῖν το 
Υ ἑαυτοῦ ψυχὴν ατιν. 

Ὁ --- τὸν ἴὨθ (ΠΙΏ) Γτι[ΑΊν. 
9 τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος (γεαᾶ 1ος ννυΏθί, ἆο.) 1Ττ; 

Ἀ μετὰ ΗΤΤΑ. 

εκερδη- 

ως γὺὸν . 
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ΙἩθτω. 4 Απᾶ {ἰποτο 
αρροαγθδᾶ Ἱππίο ἴπεηπ 
Ε]ῑας τν η Μο5θβ: απά 
ὑπογ πθχο αἱ κΐπρ νηΙῦἩ 
θεα, ὅ Απᾶ Τεΐζετ 
Απασγεγθᾶ Απά βαὶᾷ ο 
Ίεξδας, Μαξίετ, 16 8 
ροοᾶ ἔοσ Ἡς5 6ο Ὦο Ἠετες 
Αηᾶ Ἰαῦ α5 τακο ἴητεῬ 
ἔαρεγπασ]θς; οπθ {ος 
ἴποθρθ, απᾶ οπθ 205 Μο- 
565, απᾶ οπς {ογ ΕΙΑ8. 
6 Εοτ Ώο π]ςδί ποῦ πα ῦ 
6ο 5αγ ; 205 ἜΒεγ πετ 
8οΐ96 αταλᾶ. ᾖ7 
ἔμοτα ἵγας 4 ο]οιά ύπαί 
οτοτςεΏβᾶοπεᾶ ᾖἴπεπι : 
βπᾶ α νοῖσθ οαἵπαε οι ῦ 
οἳ ἴπε οἸοιᾶ, ςεατίπρ, 
ης 15 τιν Ῥε]οτοᾶ 
Φοτ: Ώθας Ἠήπα, 8 Απά 
5αᾷάεΠπ]σ, ππεη Τπεγ 
ηβά Ἰοοκθᾶ τουιπᾶ α- 
Ῥοαῦἳ, ἴπεγ 8Α1Υ πο ΠιαΏ 
ΒΗΥ ΤΏΟΤΘ, 58ἱ6 ο εδας 
ουσ πλ ἔπεπιρε]τες. 
9 Απᾶ αἃξ ἴΠεγ οςΠιθ 
ἄουππ ἔσοτι ἴηοθ πποΙη- 
{αῖπ, Ὡς οΏβτρεᾶ ὕπεπι 
ἴπαῦ ἴπεγ «ποιπ]ά τε] 
πο Των σ]Παῦ ἴπῖησβ 
1Πεσ Ἠαᾶ 5θεΗ, Όἱ]] ἴ]μο 
9ΟηΠ ΟΕ πΊΠΏ ΠΤΟΓΘ ΥΊ5ΕΠ. 
4γοπα {Πρ ἄεαᾶ. 10 Απά 
Τπεγ κερύ ἐπαῦ βαγίωσ 
τν] τΏ ΤΠεΠΙςεΙσες, απες- 
ΜΙοπίηςρ οπο τη] αἩ- 
οἴπεν πυΏβῦ πο τὶδῖης 
ΣΤΟΑ ἴηο ἀἆεθά 5εποπ]ά 
Ώιθαῃ. 1] Απάᾶ Ίἴπεγ 
Ἀδκοά Ἠῖϊτα, βαγίησ, 
ἨΠΙσ 5αΥ ἴπθ 5οτἱρθ8 
πα Ἐῑίας τιαςδὺ τει 
εΟΏΙΘ2 12 Απᾶ Πε 4Π- 
Επεγοᾷ απᾶ {ο]ά ἔπετι, 
Έ]ϊβ5 τετῖὶσ οοπιείἩ 
Ἀτει, απᾶ τεξίοτοίἩ 81] 
{πῖηπρς; απᾶ Ἠοπ 10 ἵ8 
συτ]τίεη οἳ πο βοη οξ 
1ΠΙΔἩ, ὑπαῦ Ὦθ πιπςῦ 
ΡβαΠεΓ ΤΙΑΠΥ ᾖΊπῖηρς, 
αηπά ο 5εῦ αἲ ποιρΏῦ. 
15 Βιαΐ 1 5αγ πηπίο τοι, 
Τηαυ Ἐ]λας Ἱ5 Ιπὰεθᾶ 
ο0Π18, Απᾶ ἴπεγ Ἠατο 
ἆοπε απίο Ἠϊπι πΏαϊ- 
8Ο6706Γ ἴπογ ἨΗβίεά, α5 
1ὲ 15 συτ](ύεη ο) Ηϊπα, 

14 Απᾶ Ὑππεηπ Ἆθ 
οΆπ1ο ο 5 ἀἱδοῖρίας, 
Ὦρ 5. α ρτοαῦ πιι]{]- 
{αάς αΌοαῦ ἴποπα, απά 
{πε ςοτῖοες ᾳαεεθϊοπῖης 
ΨηἈ πετ, 15 Απά 
5ἰταϊρΏύσανγ αἲἱ ἴπο 
Ῥθορίθ, πΠεπ Όπεγ Ὦο- 
Ὠο]ά Πῖπα, πετο ρτοαΏΙγ 
Βπηαζαᾶ, απᾶ τυππ]ησ 

ἃ - οὕτως {Ώυις τττΑ. 
5 τρεῖς σκηνάς ΙΤΤΙΔ. 

- ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο {ΟΥ {Ώου Ῥοσβπιθ 
Ζ ἀκούετε αὐτοῦ ΙΤΤΤΑ. 

τ Ῥαββεί τΑ. 

αττια Ἡ7. 

ἆ ἃ εἶδον διηγήσωνται 1ΤΤίΑ. 
Φαρισαῖοι καὶ ἴηο ῬΠατί5εες αηΏᾶ [1,]τ. 

τ' ἀποκαθιστάνει ΙΤΊτΑ., 
οα ἐξουδενηθῇ (5 Α) 11τΑ; ἐξουθενωθ! Ἡ. 

. συνζητοῦντας ] ΤΑ. 
Σ» ἐξεθαμβήθηο Ψ ΙΤΤΤΑ. 

"ο --- μὲν τ[ττ]. 

ἔπεγ 5αυ; ττς, 
πα (δόντες ΙΙΤΊτΑ. 

ΜΑΡΚΟΣ. ΙΧ. 

γῆς οὐ. δύναται" λευκᾶναι. 4 καὶ ὤφθη αὐτοῖς «Ἡλίασὶ σὺν 
θαγύη Ἅᾖβ ποῦ αὐ]θ {ο πΠΏῖτεῃ. Απᾶ “αρβεηχαᾶ 5ίο 5ίπετι "'Εῆβα Σία 

ΡΜωσεῖ," καὶ ἦσαν Ἰσυλλαλοῦντεςϊ τῷ Ιπσοῦ. ὅ καὶ ἀποκριθεὶς 
310565, απᾶ ἴΠεγππετο «{α]κίς σνΙξι σφε8Η5, Απᾶ απεγοτίης 

ε [ή , ο ” [ή / -” 

ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, "Ῥαββί,ι καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε 
Ῥοῦεσ βατ5 Μο ὄε5α5, Ἐαῦρί, 56οοᾶ. 5 {ογτπς5 Ἠετθ 

” . 9 , ο) 9 ὸ αμ 

εἶναι" καὶ ποιησωμεν ᾿σκηνὰς τρεῖὸ,ὶ σοὶ µίαν. καὶ ΡΜω- 
ἴοῦθ; απᾶ 1εξπςτπακο 3ἴβρεγππσ]θς ᾖ3Ἠτ6ε, ΞΟΣ 1θο ϱΟΠ6, ΑΠᾶ {ος Μο- 

σεῖ! µίαν, καὶ "Ἠλίᾳὶ µίαν. 6 οὐ γὰρ-ῃδει τί Ἰλαλήση"' 
9368 οπ6, Απᾶ 2Σ0Υ Ἐ]Β οἨΠ86. Έοτ ο πει ποῦ πγλαί ο 5ποπ]ᾶ 5αγ, 

1 ιά 

"ᾖσαν.γὰρ ’ἔκφοβοι. 7 καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα 
40Υ ἴΏαεγ ππετο ρστεαῖ]τγ αξτα]ᾶ, Απᾶ Ίἴπεγε «916 Αα οἷοιᾶ οτνετελαάοπίπς 

» νι τ ο : τ αὐτοῖς: καὶ Σἠλθενϊ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, Σλέγουσα,! Οὗτός 
ἴπεπι; απά {ῴετθ ΆΠΙθ 8 τοῖος οπῦ οἳ πο κοἰοπᾶ, Β4ΥΊΏ6, ΤΗ18 

ε ι ε ”ω Ἱ 

ἐστιν ὁ.υἱός-µου ὁ ἀγαπητός' Ζαὐτοῦ ἀκούετε " 8 Καὶ ἐξάπινα 
18 παγ οι ἍἈο ὭὈε]οτοθᾶ : 3Ώίπ 1Πθαχ ”γο. Απά ειαάᾷεπ]σ 

περιβλεψάµενυι οὐκέτιοὐδένα Ἰἶδομ, Ξάλλὰϊ τὸν Ἰησοῦν 
Πανίηρ Ἰοοξεᾷ ατουιπά το ]οησοί ΑΠΥ οπς6 1Π6γ δαπ, Ῥραυ Πεξαθ 

µόνον μεθ) ἑαυτῶν. 9 ὑΚαταβαινόντων δὲῖ αὐτῶν «ἀπὸὶ τοῦ 
ΆἈ]οπθ τα ΤΠεπιςε]τεἙ. Απάᾶ α5 "γετο ᾿ἀρεοεπάϊπς ᾖ3ἴπε  Ἅἆἀτοπι 1]πθ 

ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ Ἱδιηγήσωνται ἃ εἷ- 
πηοαηΏῦαΙη ος «Ώατραᾶ ἴηεπα 'ἴπαῦ Το πο οπθ 1Ππε6γ επομ]ᾶ τε]αίο παῦ ΤἨεΥ 

δον,ὶ εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν 
Ῥαᾶ 5οθη εχοερύ Ὕποπ ἴπα Φοη οξπιαπ {Ττοπι ΑπιοἩΠΡ [πε] ἀθβᾶ 

ἀναστῃ. 10 καὶ τὸν λόγον ἐκράτησὰν πρὸς ἑαυτυύς, ἔσυζη- 
ῶε τῖςεη. Απά 1ἴλΠαῦ. δαγίπς Τπετ Κερῦ απιοῦπς 1Πεπιδε]τες, αᾳἆθβ- 

τοῦντεςὶ τί ἐστιν τὸ ἐις γεκρῶν ἀναστῆναι. 
τὶοπῖπρ στη ῦ 18 νπο "Ετογ} ἄβπιοπσ [Ἴπε] Σᾷεςά Σχ]εῖπρ. 

11 Καὶ ἐπηρώτων αὐτόν, λέγοντες, ε Ότι! λέγουσιν ξ οἱ γραµ- 
Απάᾶ ἍΊπογ αεκοᾶά ἉἨῖϊπι, ςαγίης, Τηού 38ΑΥ 1:19 ἌδεγίοοῬ 

ματεῖς ὅτι Ἀ Ηλίανὶ δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 19 Ὁ.δὲ Ἰἀποκριθείς 
ἐπαῦ ἨἘπαββ Ὥτααδῦ οοΙ1Θ Βτεῦ Απᾶ Ἡθ απεπετῖης 

εἶπεν" αὐτοῖς, Ν Ἡλίας! μμὲνϊ ἐλθὼν πρῶτον, "“ἀποκαθιστᾷ' 
5αἱᾶ Το ΐμαπι, Ἐλας Ἰπᾶεεᾶ Ἱατνίπς οοπθ Ἀτ5ῦ, ΤΘΞΊΟΙΘΡ.. 

πάντα καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 3" 
α1] (Πῖησς; απᾶ Ποπ 16 Ἰαβ ρθεὮ ντῖθίεη οἳ ᾖἴηπθ 8οη ο ΠΙΑ. 

ἵνα πολλά πάθη καὶ «λέξουδενωθῷ.ι 18 ἀλλὰ λέγω 
ἴπαῦ πι8ΗΣ {Πῖηρε Ὦο εποα]ᾶ 5αεγ απά ὂο 5εῦ αἲ ποιρβΏῦ: ραῦ 1 88Υ 
ε ν ε/ Ν κ: / α ὁ / δα / ε ” ε/ 

ὑμῖν, ὅτι καὶ "Ἡλίαςὶ ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ Όσα 
ἴοτοα, ἴπαῦ αἶδα Έμαξ Ἠβ5 οΟΠ16, απᾶ ἍΆΊπεγ ἀἰᾶ  ᾖἵο Ἠϊπι πηκίετος 

Ραἠθέλησαν.! καθὼς γέγραπται ἐἔπ᾽ αὐτόν. 
νπασ ἀαςίταᾶ, 35 Ἱῦ Ὠα5 Ώεεπ πτ]ζίεη οἳ ἨὨϊπα., 

14 Καὶ «Ἀἐλθὼν" πρὸς τοὺς μαθητὰς "εἶδενὶ ὄχλον πολὺν 
Απά ἨὨπγνίηρφ 6ΟΠΘ ἵο πο αἀῑδοῖριος Ἠθ δα α ᾿οτοπᾶ ᾿Ρτοαῦ 

περὶ αὐτούς. καὶ γραμματεῖς ""συζητοῦντας" ""αὐτοῖς.' 15 καὶ 
Ατουπᾶά ποπ, απά 5οσΐρε5 ἀῑδοιςεῖως ππὶτἩ ἴποπι, Απά 

αεῤθέωςϊ πᾶς ὁ ὄχλος ἈΔἰδὠνὶ αὐτὸν Σ2ἐξεθαμβήθη,. καὶ. 
Ἱπαπαθάϊαθε]σ αἲἱ ἴπο ογτοπά μοοεῖπς Ἠϊπι  ῄποθτο ΡΤΘΑΤΙΣ απιαζεᾶ, απᾶ, 

Ρ Μωῦσεῖ ΙΤ; Μωυσῇ ΊτΑ. ἃ συνλαλοῦντες Τ. 
{ Ἠλεία τ. Ψ ἀποκριθῇ Ὦθ 5Που]ά 4Ώβιπες ΤΤΓΑ. 

ρτοαί]γ αἲιαίἁ 1ΊΤτΑ. Ἅἡ ἐγένετοἹ. Υ"-- λέγουσα 
8 εἰ μὴ 1. Ρ καὶ καταβαινόντων ΙΤΊΓ. ο ἐκ ο 

ε συνζητοῦντες ΙΤΤίΑ. {Ὁ τι νἩοθτγείοτθ ΙΥ. Β -- οἱ 
α Ἠλείαν τ. 1 ἔφη 8αἱᾷ ΤΤτΑ. κ "Ἠλείας Τ. 
πα: (γεαᾶ απἀ Ἠουν Ὠας {8 Ῥεευ υυτ]θίθη, το.) ϱΤ. 
Ρο ᾖθελον ΤΊΤΣΑ. 4 ἐλθόντες τα. εἶδον 
 πρὺς αὐτούς πὶἩ ἔλθπα Τη, ᾗ εὐθὺς ΣΤΙΑ 

ο 'Ἠλείας Τ. 



ΙΧ. ΜΑΚΚ. 

προστρέχοντες . ἠσπάζοντο αὐτόν. 16 καὶ ἐπηρώτησεν Στοὺς 
ταππἰηρτο ᾖ[Πῖπ] 5α]ιτθά Ἠάπα, Απᾶ ορ αεκοά {πο 

γραμματεῖς,! Τί Ξσυζητεῖτεὶ πρὸς Ααὐτούς;' 17 Καὶ δάπο- 
βοτίρ6ς, πιαῦ ἀἴδοιβ67πο ἍἩΠπίίΏ έπεται 2 Απά 8Η- 

κριθεὶς! εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου "εἶπεν, Διδάσκαλε, Ίνεγκα τὸν υἱόν 
ΒΠΓΘΤΙΠΡ ϱΟ19 οαῦοξ {πο οτοπᾶ βαῖᾶ, Τεαοπεςσ, 1 Ὀτουραί 3860η 

, ”, 2 -” » λ 4 ϱ/ ἆλ ια ψ 
µου πρὸς σε, ἔχοντα πνευμα ἄλαλο»ν. 18 και Οπου. ἀν' αὐτὸν 
ΠΙΥ {ο ᾖἴπθρ Ἠκνίπρ α ορηις λάσπιρ; Απᾶ Ψ'Πετθβοθτες Ἠϊΐπα 

΄ ε/, 8 ” Ακ. εἡ .. αλ / Λ ; 4 

καταλάβῳ µῥῆσσει αὐτόν Ἱ καὶ ἀφρίζει, καὶ τρίζει τοὺς 
10 βδείσες 10 48-86 ἄοπω ἍᾖΑαΠίπ; Αηᾷ Ἆς 0818, απᾶ ΡΠβΣΊ868 

καὶ Ξεῖπον! τοῖς μαθηταῖς ὀδόντας αὐτοῦ,! καὶ ξηραίνεται) 
το “ἀϊδοῖρ]ες Ὠϊ5 {εεί1ι, απᾶ 19 νηΙἴπετίπρ απΥΕΣ. Απᾶ ΤΙ εροκθ 

σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκῖσχυσαν. 19 Ὁ.δὲ ἀπο- 
ατηγ τπαῦ 1 1Τπεγ ταϊσΏῖ ομδί ουἳ, απᾶ ἴπεγ Ἠαὰ ποῦ ῬοπεΣ. Ῥαΐτϊο Ἅαπ- 

κριθεὶς Ναὐτῷ' λέγει, Ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὺς ὑμᾶς 
Βπιοτίης Ἠϊπι βα8, Ο Ἀρεπεταίίοπ Ιππυο]εγίηπσ| απ{Ι] ππεα. νΠίη τοι 

ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός µε. 
5Ώς]]11 Ῥα2 απ] πΠεηπ 5Ηα]] Τ Τους πΙίἩ τοι ὃ Ῥτίης Επι ἵο Τθ, 

20 Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν' καὶ ἰδὼν αὐτὸν Ἱεὐθέως 
Απάᾶ Τπαγ Ὀτοαρῆί ἡἨΠῖτα νο Ἡϊπ, Απᾶρεοῖηπρ ἈἨϊπι ΙπππιθάΙα{εΙγσ 

τὸ πνεῦμαὶ Χἐσπάραξεν!" αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς 
πο αρ  (λτον Ἀπίο Ξοοπτα]βίοις αΠΐπα, απᾶ Ὠαγτίηρ {λ]1]επ προπ ἴπο 

- ) / ) / ς ν ὁ , Δ ’ 2 - 
γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. 21 Καὶ ἐπηρώτησεν τὸν.πατερα.αὐτοῦ, 
θατίη Ὡρθτο]]θᾶ «{οβταῖηρ. Απᾶ  Ἆθ β5κοά Εΐ5 {αΐπεσ, 

Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ: Ὁ.δὲ εἶπεν, 
Ἡοπ ]οης ϱ ἴἶπιθ 1515 ἴπαυ 1Πῖ8 865 Όθευ πζὮ Ὠϊπι 2 Απάᾶ Ὦθ βα]ᾶ, 

ΙΠαιδιόθεν. 399 καὶ πολλάκις "αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ' ἔβαλεν καὶ 
Έτοπι οπ]]4ποοᾶ. Απά ο{Εἴεη Ὠΐπα ΛῬοῦἩ Ιπίο Άτθ 19 ο” οπᾶ 

εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν' Πάλλ” εἴ τι «οδύνασαι,! 
1ΠἵΟ Ἱβίετα, {λβί 1ξ ταῖρΏῖ ἀεείτογ ἨὨϊπαι: ρα ᾖἵε απτίλίπρ ἐποι ατί αΏ]θ 

βοήθησον ἡμῖν, σπλαγχνισθεὶς ἐ. 
[το 4ο], Ἠε]ρ 8,  ὈῬεῖης πιοτεᾶ υΙΏ ΡΙίψ οἩη Απᾶ ζε- 

σοῦς εἶπεν αὐτῷ. Τὸ εἰ ὀδύνασαι! Επιστεῦσαι,! πάντα δυνατὰ 
πρῬ. 

58 βαῖά {ο Πΐπα, «14 ἴποι ατί 4Ώ]θ Ἅᾖ1ο Ὀε]ετε, αἱ] {ηΐπρς ατο ΡοδβῖὈ]θ 

τῷ µπιστεύοντι. 24 Ἱκαὶ) τεὐθέως! κράξας ὁ πατὴρ τοῦ 
{ο Ἠϊπι που ἍὮῬε]ίετεβ. Απά Ἱπιπιεᾶ]βίθιγ οτγΙΏΡ οαῦ 1ηθ {αΐπετ οἳ ἴπθ 

παιδίου "μετὰ δακρύωνὶ ἔλεγεν, Πιστεύω, ΙΚύριει βοήθει 
Ἡτθ]ο οΏ]]ᾶά πΙιη νθοατς β81ᾶ, 1 Ῥομετε, Τ,οτᾶ, Ἠθ]ρ 

- 37 ’ 7 ι) Γ ε 2 νά ε/ . , τ 

μου.τῇ.ἀπιστίᾳ. 325 Ἴδών.δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι | ἐπισυντρέχει 
χηΊΏθ πηῬε]Ιθξ, Ῥαΐ 3εθείηρ αΊθβι Όπαί πας “ταππῖπρ Σιορεῖηος 

ὄχλος, ἐπετίμησεν τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ, λέγων αὐτῷ. 
Σα”οτογᾶ, τερακθά 1ηθ βρίτΊο 1η9 ἀηπς]εατ”, εασίης «ο ῖΐ, 

Τὸ "πνεῦμα τὸ ἄλαλον κἀὶ κωφόν,) ἐγώ σοι ἐπιτάσσω,;! ἔξελθε 
Βρίσιυ ἀαπιο βλᾶ ἆἀθαξ, 1 ᾖ1πεῬθ οοπιπιαμᾶ, οοπιθ 

Σέξ' αὐτοῦ, καὶ µηκέτι εἰσέλθῃης εἰς αὐτόν. 26 Καὶ "3κρά- 
ουῦ οἳ -"Ἠϊπι, απᾶ ηο Ίηοτθ ΠΙΑΥΕΡΙ{Ποι οπ{εχ1πίο Ἠίπι, Απά ἍἨὨβτίηρ 

ξαν.ὶ καὶ πολλὰ  ""σπαράξανὶ Ῥεαύτόν,! ἐξῆλθεν' καὶ 
ετὶεᾶ οαὲ, αηπᾶ πἩωποὮ 3Ἰ{ῃχουγη ΑΙπίο Ξοοπνα]βῖοηΏς , ΣΠίΐπη, Ἰξ ο«βπας ουῦ; αηᾶ 

ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε - πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. 
Ἡε Ώ6σαπωθ ἂπ 1 κἆἀεαᾶ, 6ο {παῦ ΤΩΘΤΠΥ Ξαἱά  ἴπαῦ Το της ἀεβᾶ. 

7 αὐτούς ἴηθιη αΙΤΊτΑ. « συνζητεῖτε Ι.ΤΤΓΑ. 
Ἠάπηα 11 Α. ς --- εἶπεν 1 ΤΊτΑ. 4 ἐὰν ΙΤΊΤτΑ. 
(πεαᾶ [118] 1θε) [1]τττα. Ε εἶπα ΤΤιΑ. «Ἀ αὐτοῖς ἴμθιω Α1ΤΊΤΑΥΓ. 
1 ΥΤΤΑ. ἡἕ συνεσπάραξεν 11. 1 --- ἐκ 5ἱΏσθ ΙΤ ΊτΑ ΥΓ. 
ο δύνη ΙΤΤτΑ. Ρ -- πιστεῦσαι Τττ[ Αα]. 4 --- καὶ [1,]τ[τι]Α. 
δακρυων 1ΤΤΤΑ. ἕ--- Κύριε αιΤτιΑΥ”. σ -- ὃ ἴπε΄(ογοννᾶ) τ. 
πνεύμα ΙΤΊτΑ. ἍἆΧἐπιτάσσω σοι ΤΊτΑ. 3 ἀπ᾿ ΓΥΟΠΗ 1. 
αιΤτιΑΝ. Ὁδ --- αὐτόν Α[1.]ΤΤτΑ. ϱς -|- τοὺς ἴΏθ ΙΤΊΙΑ. 

9 αὑτούς Ἐ. 

ἐφ᾽ ἡμᾶς. 95 Ὁ.δὲ.Ἰη-΄ 

α καὶ εἰς πὂρ αὐτὸν ΤΑ. 
: ευθὺς ΤΤτΑ. , 

3”. κράξας ΟΙΤΊτΑΥ. 

117 
{ο Πΐπι ακ]αἰεᾶ Ἠΐπι, 
16 Απά Ἡρ αςκοᾶ {πθ 
βοτ10ος, ἨΓπαί ααεβέίοπ, 
ο πη{Ώ {πεπα2 17 Απά 
οπε οἳ ἴπε πια ταᾶθ 
Αηβντετθᾶ απᾶ εαἰᾷ, 
Μ{αςίεχ͵] Ώβτερτοιυραῦ 
ππίο 1περθ ΤΙΥ 80Η, 
σγΠἨΙοἩα Ἠαία α ἄστιῦ 
ερὶσ]ὸ; 18 απᾶ 'πετε- 
Βοθτοσ Το {ακοαία Ἠΐτα 
Ἡε ἴθατείη ΠἨΐπα : απᾶ 
Ἠο{οαπιείχι, απᾶ ϱπββΙ- 
εἶΏ νι Ὠῖς {εετΒ͵, απᾶ 
Ῥϊπεία ανα: απᾶ Γ 
8ΡΏΚκθ {ο {Ἠ1γ- ἀϊδεῖρ]θβ' 
τπαῦ που ρπου]ᾶ οαςῦ 
Ὠΐπι οπῦ; απᾶ: ἴἨεγ, 
οοα]ά που. 19 Ἠε Αη-ἱ 
5υγοτοείἩ Ἠῖπα, απ δα1 {η | 
Ο Μα1(μ]655 Εεποταῖ]ο,) 
Ἠοπυ Ίοπρ επα]] Τ νο 
σ/Ι(Ἡ τοι 2 Ποπ Ίοηπς 
ςεΏβ]] Ἰ 5αΠεγ τοαῦ 
Ὀτίτρ Ἠῖτα αππίο ΤΙθ. 
20 Απᾶ ἴπετ Ὀτουιρης 
Ἠϊΐπι απίο Ἠϊπι: αηπᾶ 
Ὢπειη Ἠθ 5αῳπ Ἠίτῃ, 
αὐτρίρΏύνιαν ἴπε ερῖτ{6 
ἴατο Πῖπα; Απᾶ 9 1911 
οπ 1πθ ρτοιπᾶ, απᾶά 
πγα]]οπγθᾶ ΣΟΑΤΩΙΠΡ. 
21 Απᾶ Ἡθ αβκεᾶ Ἠ]8 
Σ8ἱηΩετ, Που Ίοτις 15 15 
86Ο αἶπορ .1Π5 οἈΏ18 
απίο Ὠϊπι Απᾶ Ἡςε 
βαἱά, Οξ4 οΏ]]4. 22 Απά 

 οεττῖπιθἙ 15 Ὠβία οπθῖ 
Ὠῖτω 1πίο ἴπε το, απᾶ 
Ιπίρ {πο Ὑπθίοτς, .ἴα 
ἄεδίτογ Εΐπι: ΌῬας 14 
ποια οαηνὺ ἆο απγ 
ΜΠῖπς, Ἠπτο ὉοπΙραδ- 
ΕΙΟΏ ΟΠ 3Β, απᾶ Πε]ῃ 
πβ. 25 ζεξι8 5αἱᾶά ππῖο 
Ἠϊπα, ΤΕ {ποια οβπβῦ ῶθ- 
'Ἠετο, αἰ1ἰ {πῖπρθ αγε 
Ρρος5ἱθ]ο {ο Ἠϊπι {πας 
Ῥε]ετείἩ. 24 Απά 
βἰταϊρΏίσγαγ {πο ΣΑ{Πθς 
οἳ {πε οΠΙ]ά οτ]θᾷᾶ οιυξ, 
Απᾶ φαῖᾶ πΙίΏ 1θεατθ, 
1,οτᾶ/1 Ῥε]]ετο; Πε]ῃ 
ἴποα π]ηπθ Ἱπθε]ίεξ, 

20 πει οὅεθεαςφ β8ἳη 
1Ππ8ῦ ἴπθ Ῥεορίθ οβΊΠ18 
ταπη]ης 1ΤοβείἩεχ, Ἠθ 
τερακεά , ἴἩθ Ἅᾖ2οι] 
κρῖτῖι, βαγίησ απίο 
Ἠϊπι, Τ]οι ἄαπιο ἉἩ | 
ἆθαξ ςρὶσϊί, 1 οἩατσα 
1ηεε, «οππθ οαῦ οὗ Πϊπε, 
8ηΏᾷ «ὁἐπΠπῖίθΘς ὮηοΟο ΤΙΟΥΘ 
1πί{ο Ἠϊτα. 236 Απᾶ {λε 
ουϊγτὲ οτ]εᾶ, απᾶ τεηῖι 
Ὠῖτα Ε0ἴ6, Εᾶ ϱΛΏ16 
οαῦ οἳ Ἠϊπι: απᾶ Ἡ6 
ΊΥΒΒ 88 ΟηΠ6 ἀθβά; Ἱτι- 
ΒΟΠΙΙΟἨ ᾖ{ἐπαῦ ΤΙΣ 
ΒΑὶ4, ἘἩοθ κΒ ἀελά,, 

ὃ ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἀπβντεγεὰ 
5--- αὐτόν (γεαά [ὨΙΜΩ]) τ. { -- αὐτοῦ 

1 τὸ πνεῦμα ευθὺς 
3 ἀλλὰ Τ. 
.-- μετὰ 

» ἄλαλον καὶ κωφὸν 
.. σπαράξας 
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27 Ὠαί ῇοςας ἴοοξ Ἠῖπα 
ντ (πε Ὠαπά, απά 1Εἱ1εὰ 
ἨΏ]Ώλ πρ; απᾶ Ὦθ 4ΓΟΡΘ. 

98 Απάᾶ π]ηοτπ Ἡρ πγ88 
ΟΠΕ 1ΠΤο πε Ἠοπςςε, 
Ὠῖς ἀὶςοῖ]ρ]ες α5κεᾶ Ἠΐτα 
Ῥιϊγβίε]σ, Ἡπγσ οοα]ά 
ποῦ νρς ομςδῦ Ἠϊτα οα{ 2 
20 Απά Ἡθ εαῖᾶ ππῖο 
άΏεπα, Τηϊ5 Ἐϊπᾶ ομηπ 
οοπ1ε {ογίΏ Ὁτ ποὐΒῖΏς, 
Όατ Ὦψ )ρΓ8γσες απᾶ 
145111Ρ. 

90 Απιᾶ ἴπεσ ἀερατί- 
εᾱ {Ποπςθ, θά ρ855θᾶ 
τατουρβη ἀΑ11εθ: μπᾶ 
Ὦε ποι]ά αιοῦ ἐΠαύ «ην 
ΏιΦη εποπ]ά Ἐπου 1ὲ. 
9] Ἐογ. πο {αυρφηίῦ Ὠῖ5 
ἀἰξοῖρ]6ς, απᾶ βα]ᾶ ἀπ{ο 
Έπετα, ΓΤΏο Θοπ οἱ πιςη 
ὰς ἀε]]τετεᾶ Ἰπῖο ἴπο 
Ἠαπᾶς οἳ τπεη, απᾶ 
{πογ Πα] ΚΙ Ἠϊπω 
Απά Αξτεγ Ίπαί Το 15 
Ἐῑ]]οᾶ, Τε πσπα]] τῖςε 
τηοα ἐπῖτά ἆατ. 3ο Ῥαο 
ἴπαγ απάετείοοᾷ ποῦ 
ἴπαί βαγῖης, απᾶ πετε 
αἰταϊᾶ {ο αδΙς Πἶτη, 

99 Απάᾶ Ἡε οαπιο Το 
ζαρετπαιιπι: ἈηΏᾶ Ρεΐηασ 
1π τΏθ Ἠοιιςε Ὦε α5κεά 
ἔπωα, πα σας ἵν 
πας τε ἁἀἱεραίεᾶ α- 
πποηπς γοιχεε]τος τσ 
τἩι πνασ2 54 Βαπό ἴπεγ 
Ὠε]ά {πΠαῖτ ῬεμοῬ: 207 
Ὦσ τπο παγ ἴπογ Ὠπαά 
αἱςρι{εᾷ απιοΏρ τΠεπι- 
εε]τος, πο θηοιιῖᾶ ὃε 
{πε ρτεαίεςῦ. 3δ Απά 
Ώο 5ητ ἄοσῃ, Ἀπᾶ ος]]θά 
1Πο ἔτνε]σε, Ἀτιᾶ βα1τῃ 
πιπίο Τηαπη, ΤΕαΠΣσ ΤηςΏ 
ἄθεῖτο ἵο Ὦε τει, λε 
84126 επα]] Ὄε ἸΊα5ς οἳ 
Α]], απ «εγταπύ ο α]]. 
36 Απά Ἠδίοο]ς α ομ]1]ἀ, 
απ ϱεῦ Ἠϊπι Ἱπ ἴηο 
χη]ά5υ οἳ ἴπεπι: απᾶ 
ΤΟΠ Ἡθδ θά Ία]κεῃ 
Ἠΐπι Ἰηπ ὮἩἨϊς αΓΠΙ5, 
ο καπἷά απίο ἴλοπι, 
37 Ίποςδοεγες ελα] 
χθοεῖτθ οπθ οἱ 5ιο]Ἡ 
οπί]άτετ ἵπ τασ Ώβπια, 
χοοοϊἰτείΏ Ἡπθ: απἆ 
πγῃοςοθτεγ 5Ώα]] το- 
οεἵτε τηε, γθοθἰνείῃ ποῦ 
18, Ὀα6 Ἠϊπι {Παῦ εοηῦ 
1089. ὅ8 Απά ζοηπ απ- 
Ετνετεᾶ Ἠϊπα, βαγΙΩΡ, 
Μαρίετ, πιο -ΑπΙ 0Π6 
οαδµίπρ οαῦ ἀονί]ς ἵπ 
{Ἡσ παπιθ, απά Ἡε Το]- 
Ἰοτείη ποῦ Ἡδ: αηπᾶ 

ΜΑΡΚΟΣ. 68 
ε αρ ” ’ 4 ” . 

27 ὑ.δὲ Ιησούς κρατήσας ἁαὐτὸν τῆς χειρός" Ίγειρεν αὐτόν, 
Ἠυΐ εδας ἍἈἨπτίπρ ἴακεπ ἍἉἨϊπι Ὦγ {με Ἠαπᾶ, ταἰςθὰ πρ ἍᾖΠίτα, 

καὶ ἀνεστη. 
Απᾷ Ὦς 41056. 

28 Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν" εἰς οἶκον οἱ μαθητὰὶ αὐτοῦ 
Απᾶ ν΄Ίεη Ὦο νγας εη{ετεᾶ Ἰπίο  ποιαβθ Ἠῖ5 αἱ -οἴρ]εε 

Ιεπηρώτων αὐτὸν κατ’.ἰδίανιὶ 5 Οτιϊ " ἡμεῖς οὐκ.ήδ ρ τἰδίαν, τε Ἴμεις οὐυκ.ήδυνη- 
αδ5κοᾶ τα βρατῇ, Ῥεοβιαςε Γοξ π]Ώαξ] πο 1γγετο τοῦ 

θηµεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 29 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο τὸ γένος 
8Ό]6 το οαξί ους το 2 Απᾶ Τε εβἱᾶ Το ἴπετα, Τη]ς ΚΙπα 
7 ) Ν ΄ 3 ” 2 4 1 - Ἶ . ΄ 

ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῷ "καὶ νηστειᾳ.! 
Ὦγ ποϊρίπς οαη Ρο οαῦ εχκοορῦ Ὦν ΡΤΑΝΡΤ απᾶ «Ἀαδίης, 

90 ἹΚαὶ ἐκεῖθενὶ ἐξελθόντες Ἐπαρεπορεύοντο" διὰ τῆς 
Απᾶ έ{τοπι ἴποπορ Ἠρτνίπρ ψοηο {οτίς 1ηοΥ ποπ πτοαςση 

Γαλιλαίας' καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις. "γνῷ" 31 ἐδίδασ- 
αα[ΐ]εο; -.. απᾶ ο ποα]ᾶ ποῦ ἴπαῦ αηγοποδΠοι]ά Κποσ [Πε]; "Πρόνγας "ὕθαςα- 

κεν γὰρ τοὺς-μαθητὰς.αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ότι ὁ υἱὸς 
Ἰηπρ 14οτ Πὶ5 ἄ]ξοῖρ]ος, Απᾶ «οαἷᾶ ᾖ}οΐμεπι, Τπο Βοπ 

τοῦ ἀνθρώπου- παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ 
ο τηαπ 16 ἀεμτετεᾶ ' ἹΙπίο [ίπε] ἨΠαπάς οἱ Ώ]ΕΠ, απιᾶ 

ἀποκτενοῦσιν αὐτόν' καὶ ἀπόκτανθείο. Ἀτῷ τρίτῃ ἡμέρᾳ" 
Έπεγ σν]] ΚΙ Ώϊπι: απᾶ Πανίηπς Ῥθουπ Ι]]θᾶ, οἩ πο πίτα 4ιγ 

α) ΄ ε μ ε) ’ λ ὃν α ᾳἃ .- 

ἀναστήσεται. ὃδ Οἱ.δὲ ἠγν-ουν τὸ ρῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο 
Το τν1]] αγ1ςθ. Βατ ἵπεγσ ππαετξίοοᾶ ποῦ {πο κααγίτπςρ, απᾶ Ἠπετε αἰταιᾶ 

αὐτὸν ἐπερωτῆσαι: 
βΩῖτα 1{ο Ζαξκ. 

Δ στ ” ο / ο Ελ .. 5 δι / 

99 Καὶ "ἠλθενϊ εἰς Καπερναούμ"' καὶ ἐν τῇ. οἰκίᾳ γενόμενος 
Απά 1ιθ «πας ἵο Οαρεγπα τη ΆηΏᾶ 31π 5ῃθ ΄Ποαβα αροῖΏηςσ -- 

. ” ” / τρ ΤΡ) -” ε ” Ρ ἃ ε ιο] Π ἐπηρώτα αὐτούς, Τί ἐν τῇ ὁδῷ πρὸς ἑαυτοὺς' διελογίζεσθε: 
Ἡθ α.καά πει, Ἠπαῦ ἵπ ἴλοθ αγ ΑπΠιοηΏς γΟΙΣΥΒΕΙΥΟΒ Ίνοτο Φθ ἀἰβδοιςείης 

94 Οἱ .δὲ ἐσιώπων' πρὸς ἀλλήλους γὰ διελέχθησαν Ἅᾗὲν 
Ῥιΐ ἴπαγ πετο 5ἴ]επυ; ἈνἩπ ὃοπο “Απποΐηες "ΐος ἴπεγ Πιό Όεεη ἀῑδειδεῖης Ὦγ 

τῇ ὁδφ.ὶ τίς µείζων. ὁὃδ καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς 
πο, παγ, πτηο [σπτβξ5] ϱτεβίεΓ. Απάᾶ εἰθεῖηςρ ἄοπτ 9 ομΙ]εᾶ Τμ 

’ . [ή 3 - ” ν [ή αν - [ιά 

δώδεκα, καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἐϊ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται 
Ίπε]τθ, απᾶ Ἡθ 8475 ο ίἨεπι, Τὲ βηγοπο ἄθβίτος ὁΒτβί ᾖο ρε, Ἡρ 5Πα]11 ϱ9 

΄ 3 Λ ΄ ΄ Δ ᾿ 

πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. 9θ Καὶ 'λαβων 
5οὲ 541] 1]αςί απά Ἅᾖ7οξ 5α]] αερτγαΏῇ. Απᾶ Πατίηρ ἵακεη 

παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μἐσῳ .αὐτῶν' καὶ ἐναγκαλισάμενος 
8 Ἠ{ε]ε εβ]]ά ος 5εέ 1 Ἱἵπ ᾖἴποῖγ ης; απᾶ Πατίηρ ἵακεη Ίπ [ὁὅη19] στα 

ο Ἀ ᾗ ῃ - ο) πι πα νε ας ον χιδίων! 
αυτὸ εἶπεν αὐτοῖς, 7 Ός. εὰν' ἓν τῶν Ἱτοιούτων παιδίων 
116  Ἡο «8ἷᾶ 1ο ἴμαπι, Ἴοετασ οὖπηςθ οξδιςα ἍᾖἸΠήτιε οπἰιᾶτατ 

δέξηται ἐπὶ τῷ.ὀνόματί.μου, ἐμὲ δέχεται’ καὶ Ὀζ τἐὰνι ἐμὲ 
5Ἠα]] τεοεῖτο ἴπ 17 ΏβΠΠΘ, Πω ᾖτ1εςεῖΤΘΒ; ΒηΠᾶ ὙΝΠΟΘΤΕΓ Τῃθ 

ἰδέξηται,! οὖκ ἐμὲ δέχεται, ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά µε. 
βΏα]1 τοοθῖνε, πού 1186 τοσθίτθΒ, Ῥισ ἨὨϊπι ππο βεηπῦ της, 

98 3 Απεκρίθη δὲ αὐτῷ Τὺ Ἱωάννης Σλέγ ον," Διδάσκαλε, εἴδομέν 
Απάᾶ "Αηβνγογθᾶά ὁΠίΐπι 11οΏπ βατίΏϱ, Τεασμες, σνο 5. 

τινα Σ τῷ ὀνόματί.σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, Τὸς οὐκ. ἀκολουθεῖ 
ΒΟΏΙ6ΟΠ6 ἍᾖΙΠ {ΗΠΥ Ώ8ΊΘ οαδῖηρ οι 4οπιοΏ5, ὙπἩΏο Σο]]οστς ποῦ 

4 τῆς χειρὸς αὐτοῦ Ἠϊ5δ Ἠαπά τττς, 
εὍ τι ὦΏΠετείοτε 1’. 

τα μετὰ τρεῖς ἡμέρας α{ϊεγ ἴΏτεε ἀἆλγΒ ΙΤττΑ. 
1ΤΊτΑ. 

1 γνοῖ ΤΤΊτΑ. 
9 Καφαρναούμ ΤΤΤΙΑΥ. 
5 παιδίων τούτων οἳ ἴηεςθ 
[δὲ]1τ,; ἔφη 5ροΐο (0ο Μήπο) τττΑ., 

ε εἰσελθόντος αὐτοῦ Τπτ.. { κατ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν 
1 Κάκεῖθεν ΙΤΤτΑ. ᾖἕ ἐπορεύοντο ΕΤτ. 

5 Ἴλθον ἴΠεγ ο.Ώ]θ ΓΤττΑ. 
Ρ ---- πρὸς ἑαυτοὺς 1 ΤΤτΑ. [ἐν τῇ ὁδῴ]1. ἂν ΙΤΤΤΑ. 

11 υδ1ε οἩλ]άπεη τ. ᾖἴ δέχηται 5ποι]ά τεοεῖνε ΤΤτΑ,  Ἡ ἀπεκρίθη 
7 ---ὁ αἰν’. π-- λέγων Ἱ. Σ -- ἐν ΕΙΤΊτΑΝΓ 

δ.--- καὶ νηστεία Ττ[Α]. 

5 --- ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμιν ο. 



τν. ΔΝ Α Ἡ Κ. 
- Π] -” ε - 

ἡμῖν'Ἱ καὶ "ἐκωλύσαμενὶ αὐτόν, Ἀότι οὐκ.ἀκολουθεῖ ἡμῖν .' 
115, απ πο Εοτυβᾶς Ὥϊπι,  Όθοσιαςε Ἆς {ο]]οπ5 ποῦ 18, 

. ν Δ / 3 

99 Ο δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Μὴ κωλύετε αὐτόν' οὐδεὶς.γάρ ἐστιν 
Ῥαΐ 5εσας 5ωία, Ἑονδ]ᾷ ποῦ Ἠίπα; ΣΟ0χ πο 9Π86 . ὕμοτε 15 

φαν / Δ ο Λ Φ ’ 

ὃς ποιῆσει δύναμιν ἐπὶ τῷ.ὀνόματί-μου, καὶ δυνήσεται 
π]ιο ε]λα]] 4ο α πονγκ οξφοιον πι Ώασ ΏΠΤ1ο, αηᾶ υε αΌ]6 

Ὡς α εν ” ” «{ .ν « Δ ταχὺ κακολογῆσαί µε. 40 ὃς γὰρ οὐκ.έστιν καθ ὑὑμῶνε' ὑπὲρ 
τερα]]σ ο 5ροαΚ ον] ο πιο ΣΟΥ Ίο Ὢπο ἀτποῦ ασαϊηξδύ τοι, ΤΟΥ 

Εξ ελ / ε .” / ὑυὑμῶν' ἐστιν. 41 ὃς γὰρ.ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον 
που 18, Ἔουν ἹνΏοογογ τΠαΥ Ρ]νο 51ο δάτιηχκ Ίτοια 8 οαρ 

Π μα» / / . ν 2 ἃ 4 ὕδατος ἐν ἵτῷ' ὀνόματί.άμου,! ὅτι χοιστοῦ ἐστε, ἀμὴν λέγω 
οἱ πατετ Ίπ παν Πα1ΗΘ, Ῥοσσιςα | Πγὶςίς 1γε7.τα6, το] 1 κα 
ς - λ ” Δ ελ ἆ Ἁ 

ὑμῖν, «οὐ.μὴ Ιἀπολέσῃ' τὸν.μισθὺν.αὐτοῦ. 49 Καὶ ὃς ἂν 
ἴοτοι, 1η πο τνι-θ Σπομ]ᾷ ης Ίο-ο Πὶς τοινατά. Απᾶ ΤΠΟΕΤΕΣ 

’ ε ” δν ” ή . 

σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν. µμικοῶν ἐτῶν Ἀπιστευόντων είς 
αἲ. Υ ομιιςο ὕτὸ Ομνηᾶ 1οπ6 2ο 2116 “1]τειο Ἴοπες ἍὙπ]ο Ῥο]ίοτο 1π 
3 ΄. , 3 -- -- 3 , η ’ 9 

έμε.' καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται Ἰλίθος.μυλικὸς! 
ρυτα ροοά 1915 3ογ Ὠιια ταῖΠο} {Εν  αἀδριῦ Αα πα]]]δίοπε 

λ Ν ῃ ” . λ ; ὅ εν Ἡ θ {λ 
πεωὶ τὸν.τράχγλον.αὐτοῦ, καὶ βέβληται : εἰς τὴν θάλασσαν. 
πι Ἠιο 11θο], 8ης Ίε Ώω5 Όουπ σαδύ Ίπτο Τε 568. 

ἀῦ Καὶ ἐὰν Ἰσκανδαλίζῃὶι σε ἡ-χείρ-σου, ἀπόκοψον αὐτήν' 
Απά αξ θεποα]ά "οαιςε 5ο 1ο[ξεπᾶ 3ΐπεα τσ λαπᾶ, ουιῦ ο 16: 

καλόν Ίσοι ἐστὶνι κυλλὸν' πείς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν.! 
εοοᾷ 3{οττἩεο 8 18 τηβ]παθᾶ ϊπζο 14θ το εΏτετ, [ταίπετ] 

- . ” ω / 2 Ν 

ή τὰς «δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ 
{παα τηο πο Παπάς ἨΠατίῖηπσ ᾖἵοφοαπαγ Ιπυο ἴπθ Ἅ«(επΠπεππΠπα, Ιπίο ἴπε 

πὶρ τὸ ἄσβεστον, 44 "ὅπου ὁ.σκώληξ.αὐτῶν οὐ.-τελευτᾷ, καὶ 
Βνο Τπε ππαᾳπεπςπαβ]ο, π/ηετε νηεϊῖσ ποτπα ἀϊες ποῦ, απᾶ 

τὸ πῦρ οὐ.σβέννυται.! 45 καὶ ἐὰν ὁ πούςσου σκανγδαλίζῃ 
Ί]ιο Βνο 15 πο απεηςΠηοᾶ. Απά {1 τησ {οοῦ 5Ποα]ᾶ οπ.5ε 5ΐ{ο “οβεπᾶ 

σε. ἀπόκοψον αὐτόν' καλόγ 9Ῥέστιν σοιὶ εἰσελθεῖν εἰς τήν 
α1Ώ05, εως ο της ξοοά 10 15 3Τοττπθθ {οςηίσοτ ἍἈἸπῖο 
5 Δ / Ά η / Οδ τνν ” -” 

ζωήν χωλόν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εις 
η έο Ίαπαςε, [παίπετ] πα πο πο ᾖ1θεῦ Ματῖηπσ 1ο Ὄε οαδῦ Ἰἴπίο 

την γέενναν, Ἱείς τὸ πῦρ τὺ ἄσβεστον.ὶ 460 τύπου ὁ σκώληξ 
ἴτο «κθ]εππα,  Ιπῖο πα τε ἴπο απαιοπςπαβθ]θ, ο ονο Ἄπνοτιὰ 

. - ο. Ἡ - 2 , Αι ε 

αὐτῶν οὐ-τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦὂρ οὐ.σβέννυται.! 47 καὶ ἐὰν ὁ 
ΓΤΠΟΙΣ αἴεὰ ποῦ, απᾶ Τηε το που αποπς]ισᾷ, Απά 

’ » / / 

ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν καλόν 
"ππίπο εγε 5ποι]ὰ οι αςο "το "οβεπᾶ 1ΐπΠες, οιιδῦ οαῦ τος βροοᾶ 

σοι ἐστὶν' μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
{ο περ 1ῦ ἶς π/ΙξΏ οηθ ογθ νο οηίετ ἍΊπῖιο ἴπα ΚΙποάΟΙΙ 

Αν 2 ο 2 Ν µ 

θεοῦ, ἡ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέεν- 
οἑ αοᾶ, [ταῖπετ] {ωαπ Όσο Ἠανίῃπσ το 0θσαδύ Ίπτο ἴπθ6 («επει- 

ναν τοῦ πυρός! 48 ὕπου ὁ σκώλιξ-.αὐτῶν οὐ.τελευτᾷ, καὶ τὺ 

οσες 

τα οἱ το, πὝΏοτο {ωΏοθὶγ τγοττα ἀἱθ5 ποῖ, Απᾶ τΏθ 

πῖρ οὐ-.σβέννυται. 49 Πᾶς γὰρ µπυρὶ ἁλισθήσεται, Ἀκαὶ 
Ώγαθ 16 ποῦ ααεποΠεᾶ, Έοτ ετπενγοπθ πιτη Ώτο εΏα]] ο ϱα]{εᾶ, απᾶ 

60 καλὺν τὸ "ἅλασμα πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται.! 
ἀοοᾶ [15]ΐ:πε 3, κατ, ετονν εβοτῖῇβοο ση 5α15 5Βα]] Ὃς 5α]1θᾶ. 

 εκωλύομµεν ΤΊτΑ. 
μοῖ {ον ἀπ τ. Ὁ ἡμῶν 159 ΕΤΤΤΑΝΤ. 
ε -- ὅτι ἴλαῦ [Γ1,]ΤΊτΑ. ἕ ἀπολέσει 5Ίια]] Ὦε Ἰο8ο 11. 
ΠΤτιΑ]. Ἀ πίστιν ἐχόντων ΏὨανε {101 /Α; -- εἰς ἐμέτ. 
ΒΏ ἂδς ΤΤΊΤΤΑ. κ σκανδαλίσῃ π. 1 ἐστίν σε ΙΤΊΤΑ. 
Ἀ ---ὀέγευ 44 τ[ττ]. ο - [γὰρ] {ογ1.  ἐστίκσε ΙΤΊΤΑΥ. 
[ιο ττι[α|. αι Όργκο 46 Ἱ] ττ]. . σέ ἐστιν ΤΤτΑ. 
πασα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται π[τε]. σᾶλαπ 

ο-- τῷ ΑΙΤΤΤΑΝΓ. 
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πο {οτοαᾶ Ἠϊπι, ὉῬο- 
οπµβο ο ἔο]]ονοσ] ποῦ 
Ἡξ. 39 Βαΐ ὦοδμς Αμ, 
ΈοτΏιά Ἠϊπα ποῖ: Τους 
Τποτο 15 πο πιατι πυΏ]ο]ι 
5Πα]] ἆο α παίτασ]ο Ίτ 
ΠΙΥ Ὠππλο, ἴτιαπῦ ΟΝΗΏ 
ΤΠσηΏ{]γ 5ροαξ. οτί] ο 
Ὢαθ. 40 Ἐοῦ Το {Ππαῦ 
16 τοῦ αρα]αξδί α5 ἰψ 
οἳ οἆσ Ῥωσς. 41 Ἐοτ 
ΊΙΠΟΡΟΕΤΟΥΣ ἔπα]] ρῖτθ 
γοα α ορ οξ πνηίεσ {ο 
απϊηχκ Ἱπ τασ Ώηβπηθ, 
Ὄσσαιιδο νο Ῥοΐἱοιπσ {ο 
Οµτί-ἒ, τον Ἰ βατ 
ππτογοι, Πο 5λα]] πού 
1ο5οΏίς τεν/ αχ. 43 Απᾶὰ 
ΤΥΏΟΞΟΘΤΟΣ ε]ια1] οβοπᾷ 
οπο οἳ {656 ΊΤτε]ο οπθ" 
{μαῦ Ῥε]ίετο {πμ 16, 15 
16 Ῥοΐέετ {ον ία ἐπαξ 
8 πα]]]5ίοπο Ίγονο Πα σ- 
εν 4Όοᾶτ Ἠ]5 πιεο]ς, απᾶ 
Ὦς πατε οιιξύ 1πῖο ἴηθ 
πει. 45 Απά 1 ἴπγ 
Ἠαπᾶ οβεπᾶ τπεαἙ, οι 
16 ο: 15 16 Ῥοαΐίεχ {οτ 
περ Το οπίει Ιπῖο 1146 
πιβ]πιεᾶ, {Πατ Ἠανίπσ 
πο Ἠαπᾶς {ο 59 Ἰπίο 
Ἠε]], 1πίο ἴποα Έτε ἴπαί 
ΤΙΘΥΕΣ εΏα]] ο απεπςἩ- 
εά: 44 πΊετο {Ππαῖτ 
ΨΙΟΥΠΙ αἰείΏ ποῦ, απᾶ 
{ηρ Έτε 15 ποῦ αιιεηςἩ- 
εᾱ, 456 Απάᾶ 1Ε {ΜΥ 1οοθΕ 
οΏθηᾶ ἴηπεο, οαξ 1 οἳ: 
10 ἶ5 Ὀοῦίογ ἔοτ ἴλες {ο 
εηπζες Ἠα]υο Ιπίο 146, 
τπατ Πανίπρ Όπο {θε 
3ο ο ομ5ῦ Ἰπίο Ἠε]], 
1Ώ{ο 1πο ἤτε {Ώαῦ τΈτοεΓ 
ΒΏα]] ὋὌο αιθποπεά: 
46 ππετε {ῃΠαῖτ ποπ 
ἀἰείἩ πιο, απῶ {πθ 
Ἠτο ἵ6 ποῦ ᾳπεησμαᾶ, 
47 Απᾶ Ἡξ ἴΠϊπο ετθ 
οΏεπᾶ ἴποαα,. ρ]ιιιεκ 15 
ους: 15 ἵς Ὀεττεγ ΣΟΥ 
ἴπσςε Το επίογ Ίπτο ἴπθ 
Κϊηππᾷοπα οἱ ἄοά σνΙτἩ 
ομὲ το, ἴμαη Πατίηρ 
ἴννο εγες ἴο Όε οαδῦ 
1ΠΤΟΠεΙ] ᾖτο: 48 πνηοτο 
{Ποῖσ πγοτΏι ἀἰαίῃ ποῦ, 
Απᾶ {πο ΈΏτο 15 ποῦ 
απεποῃοᾶ. 49 Ἐοταγετγ 
οπο 5Πα]] Ῥεςα|ἐοᾶ τη] 
Ώτε, αΏᾶ 6ΤΘΙΥ 5αογ]ῇΏοῬ 
5ηα]] Ὄο εα]τεᾶ πηἩ 
5α]0. ὅθ Βα]0 ἴ5 ϱροοᾶ : 

ο αμ νο μα νο. 
8 [ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ ἥμιν] τι; ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν Ὀεσοβιαςθ Ἡς υγαβ 

ᾱ---µου (γεαᾷ [ποΥ]) αιττα. 
ξ -- τούτων (γεαά οΓ 1τΏεςο Ι1 019 οΠ6β)] 

ὶ μύλος ὀνικὸς, Ὠι]]]5ίοπο ὑαγπεᾶ Ὦγ 
«πα εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν ΙΤΤ:ΑΥΓ. 

4 --- εις τὸ πρ τὸ ἄσβεστον 
ἕ --- τοῦ πυρος ΙΤΤτΑ. .--- καὶ 
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υαύ 14 {πο βαΙῦ Ἠατθ 
Ἰοβέ Πα β014Τ1ΘΒΒ, πΊιθγθ- 
στη νη]] γρ β8ββοη 1έ 2 
Βατο εκ] ἵπ τουτ- 
Β6ἱγ68, απά Ὠαθνθ Ῥομοθ 
σΏθ σηῦἩ ΘΠοίΏετ. 

Χ. Απᾶ Ἡθ αγοςθ 
Ἔτοτπη {Ἠεπος, β1ιἆ οοπι- 
θἵΏ ἰπίο 1πο οο8βςί5 οξ 
{αρα Ὦγ ἴμο ξατίπες 
Ββιᾷθ οἳ ὁοιᾶασηπ: απᾶ 
τῃ9 Ῥεορ]ο τοδοσύ απΏτο 
Ἠΐωλ αραῖτπ; αΏπᾶ, 45 Ὡθ 
88 ποπέ, Πθ. ἱπαρηε 
ἆΠειη αςαἶη. 2 Απᾶ {Πο 
Ῥπατίεεςς οιππθ ἔο Βΐπη, 
ΦΠᾶ αςκεά Ἠίΐπι, 15 1 
Ἰανγέι] 0; ἃ ΤΙΛΏ Το 
Ῥαῦ απταγ 1 ν{οὸ 
Κεπιρίΐηςρ Ἠϊπι. ὃ Απᾶ 
Ἡρ απςπ;ογεᾶ απᾶ ςαῖᾶ 
Ἡπ{ο {πεπι, ἡπαῦ ἁἷά 
ἌἈ{οβθβ οοπιπιαπᾶ το 2 
Ἀ Απάᾶ {ῃΠεγ 5αἱᾶ, Μοβαεβ 
ΕαΏρτθά {ο πτί{θ α Ὀϊ]] 
οἳ ἀϊτοτοεπιαπό, απᾶ {ο 
σαύ 67 ΑΤΥΑΥ. ὅ Απᾶ. 
6515 απςπετγεᾶ απᾶ 

Βοϊᾶ απ{ο{ύΏεπι, ΕΟΥ {19 
Παγάπθβε οἱ γοιτ Πεαγί 
Ίο πτοίε τοι {Π]5 Ρτε- 
οερῦ. ϐ Βπό ἔτοπα {ηπθ 
Ὀοριππῖης οἳ {πο οτο- 
ΒΤΊοη ἀοά ταβᾶς {πεπα 
1η9]9Θ αηΏᾶ Γεπηφ]ο. 7 Εοτ 
Επ] οβ 159 εΏςβ]] α ΠΙΒΏ 
1ε8νο Ἠ]π {αΐπογ απᾶ 
ΤΠΟίΗΘΣ, απᾶ οἶεατο Το 
ΠΒ σε; 8 απᾶ. ἴΠεγ 
ὑναίη απα]] Ὦο9 οπθ 
ΏεξΏ : βο {πετ ἴπεγ ατθ 
ἩΟ ἩΙοΤοθ Τπαϊη, ας 
9π96: εξ], 9 που 
«Πετείοτθ «4οᾶ Ἠβτῃ 
ἀοϊποᾶ «οραῦΠεΣ, 1οῦ 
ποῦ ΤΊαπ ραῦ ΑδαπᾶεΓ. 
10 Απά ἵπ {ηῃο Ποαβθ 
Πὶς ἀῑδοῖρ]ες α»κεᾷ Ἠϊπι 
εραῖῃπ οἳ ἴηπθ 58ΠΙΘ 
πιαίίε;. ΙΠὶ Απᾶ ἩὮβ 
βα19Ἡ τιη{ο ύπθπι, ΊΠπο- 
ΒΟΘΥΕ6Υ 5Ώα11 ραῦ ατα 
Ἠϊ8 νῇθ, Επά ΤΙΘΥΥΣ 
Ἀπούμες, οοπιπαϊθεῦἩ 
ααα]ζεσγσ αραἰηςί Ἠετ. 
12 Απά ἵ Αα ποπΙβη 
ΕΠΙ] 'ραῦ Ανα Πεγ 
ἸαβθΏαπᾶ, απᾶ Ὃρ ΠΙΣΥ- 
τσ ἵο αποΐΠαεσ, 5Ώθ 
οοπαπα/{εἰἩ θἀπ]{εττ. 

19 Απᾶ {πετ Ὀτοιρ]Ώ 
γοιυΏρ οΏϊ]άταεη {ο Ἠΐτα, 
ἴπαῦ Ὦρθ «Ποια]ᾶ {ομσ] - 
{πθπα: απᾶ ΛΜ ἀἱβοὶ-΄ 
65 τοῬιι]κοι] ὕποςο πα 
τοαρΏῦ {λοειη. 14 Βιῦ 

σηθη ζθεις βαν; {έ, πθ 
ψ/θ8 ΠΙΙοἩἈ ἀἱςρ]ειςεᾶ, 
Απὰ Βθὶά ππῖο 1Πεη}, 
Βυ8οασ {πο 149019 οἙ]]ά- 
ΣΘ6Ώ {ο 90ΙΏΘ ππ{ο Ὠ1θ, 

ΜΑΡΚΟΣ. 1Σ,. Χ. 

ἐὰν.δὲ τὸ "άλας" ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; 
τας ἰξ το ρα] 5α]ὐοβς ᾖἵβ Ῥθοσπαιθ, ση υπ Ι πνπὶ] το 5θαΒοη 2 

ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς Χἅλας,! καὶ εἰρήνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 
Ἠατθ 1η ΥοιχρεΊτθς Ἅβα]ί, απᾶ Ὀε αῦ Ῥεᾶασθ ἹΙ{Π οΠ6 αποίΐλογ. 

10 »Κάκεῖξενὶ ἀναστὰς έρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας, 
Απά ίΏεποε Ἁτἰδίῃπσ Ιρ θ οΟΠΙΘ5 1Πίο ᾖλο Ῥογᾶστα οἳ ύωάρρα, 

διὰ τοῦϊ πέραν τοῦ Ἰορδάνου' καὶ "συμπορεύονται! πάλαρ 
Ὦγ ᾖ1πο : οἴμαγ βιᾶρ οξίπο «οτάαῃ. Απᾶ οοπ1θ ἵοσοίπεγ Αραάπ ' 

ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκει 
εγοινᾶάβ {ο Ἠϊπι, απᾶ 35 Ἡς Παᾶ Ῥεθη αοοας[οπιθᾶ αραῃπ ο λαξηίς 

ὑτούς. 9 Καὶ λθό ΡοἱἩ Φαρισαῖοι «ἐπηρώ Ἡ αυτους. αι προσε οντες , οι αρισαιοι επηρωτ]σαν 

νῃοτα. Απάᾶ οοΏι]ηπσίο ᾖ[ηϊπ] ἴπθ Ῥλπατίςεεες αδκοᾶ ἵ 

αὐτὸν εἰ ἔζεστιν  ἀνδρὶ Ὑγυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες 
"αι Ἡ Τ 15 Ιαυγέα] ἴοτ α Ὡαδραπᾶ α πὶέθ ἴο ραΐ 8ἶταγ, νεωρΏίτπς 

αὐτόν. ὃ ὁ.δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Τί ὑμῖι ἐνετεϊλατο 
Είπα. Ῥπῦ ο ΑΒπαπετίης  οαῖᾶ {Το ίλεπ, ΊΓηαῦ "ος 141 Ξοοπιπιωπᾶ 

ἁγ[ωσῆς ἳ 4 Οἱ.δὲ εἶπον,ι ΙΜωσῆς ἐπέτρεψεν! βιβλίον ἀπο- 
ΞΜοςες 2 :Απά ἴΠογ κεαἰᾶ.- ᾖΜορες β]1]οποεά 8 Ὀἱ11 οἳ ᾱἷ- 

στασίου γράψαι, καὶ ἀπολῦσαι. ὅ ἔΚκαὶ ἀποκριθεὶς ὁἩ Ἰησοῦς 
νοτςθ το πτϊζθ, απᾶ ο ραῦ αἹγαΤ. Απᾶ αηςδυ/ετῖτρ :;εεας 

εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς «τὴν.σκληροκαρδίαν.ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν 
εαὶᾶ {ο ἴποπι, Τη τίοπ οξ γψοισ ΠαχγάΠεβεεάποςβ Ἡρθ Ἡτοίςθ «Έος τοι 

τὴν ἐντολὴν ταύτην 6 ἀπὸὺ.δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ 
1Π18 οοπιπιαπάτηρπῦ ; Ῥαϊῦ Μτοπι [119] Ῥεριηπίτπς ο ογθαῦ]οη πβίοθ απᾶ 

.ω . / 2 που ης θ , ἡ η / λ 7 
θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς 3ὸὁ θεός.ὶ Ἰ ἕνεκεν τούτου καταλείψει 
{6Πι8ΙΘ, "πιαᾶθ 3νπεπα αᾳοᾶ. Οη αοοοαπύ οἱ 1{Ππ]8 απια]] 3Ίεπνο 

ἄνθρωπος τὸν.πατέρα.αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, Ἱκαὶ προσκολ- 
1 ΤηΦΏ Ὠ]5 ΣΐΠες απά πηοίΠες, ἈΑπᾶ 5Ώα11 Ὀθ 

ληθήσεται! Ἐπρὸς τὴν.γυναϊκα! αὐτοῦ, 8 καὶ ἔσονται. οἱ δύο 
1οϊπεᾶ νο Πἱ8 νν]έα, Απᾶ 3εΠΏα]] ο 1{πο πο 

εἰς σάρκα μίαν’ ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο, ἀλλὰ µία σάρξ. 9 ὃ 
5ος ᾿Βε65Ἡ 3οπ8; 8ο -]μαῖ πο]οΏρεΓ ατθίΠαΣ ὕννο, ὮὈαπῦ οπθ Πες. Ἠπαῦ 

οὖν ἆ θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ.χωριζέτω. 10 Καὶ ἐν 
ΦἨΘΙΟίΟΥ ἄἀοά παπ]ζθᾶ Μορείμες, 5τηΦΗ. α]εῦ Ξποῦ 5ερβτα{θ. Απᾶ η 

τῇ οἰκίᾳ" πάλιν οἱ μαθηταὶ Παὐτοῦϊ περὶ Ἀτοῦ.αὐτοῦὶ έπη» 
Πο ὮἨοιεςθ αραῖτ Ἠ]5 φ)δοῖρ]ες οοποεγπῖπρ {Πο σβπιε (ΠΙπΡ 

’ Ἱ  ἡ 11 ἃ λέ 2 - Ὃ Ῥρλ Ἱ ως λύ 
ρωτησαν αυτούγ. και ἔγει αυτοίς» ς.ἐαν απο σή 

Ἀδκοά Πΐπα, Α ηᾶ Ὦς 5αγ5 ἵο ύἨοπι, Ἴμοετος βΠου]ᾷ ραῦ Απο 

τὴν.γυνι «αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλη», µμοιχᾶται ἐπ᾽ 
Ἠϊ νγὶὸ Ἀπᾶ «Ποι]ά ΠΙΑΓΙΥ απΠοΐἩθς, οοπιπαῖζβ αἀα]ζενγσ αρα]πρί 

ον ϕ 5 | ο 4 ᾳ µ 2 η] Δ » ὃ ) -” τ 1] 

αὐτὴν. 132 καὶ ἐὰν ἁγυνὴ ἀπολύσῃ' τὸν.ἄνδρα. αὐτῆς "καὶ 
Ἠογ. Απά ᾖ αἃ ΝΟΠΙ8Ώ 5ποι]ᾶ ραῦ πα Ἡος Ἠπδραπά αιιᾶ 

5γαμηθῇ ἄλλφιι μοιχᾶται. 
Ὦθ πιαχτ]εά {ο ΑΠΟΡΗΕΣ, 5Ώ6 οοπιτη]ὅ5 αἀμ]1ετγ. 

19 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα ἄψηται αὐτῶν' 
Απά {παν ῬτουιρΏύ ἴο Εἶπι Ἠδύ]ε οπ1]άτοεμ, ἐ]ιαῦ Το ταϊσΏῖ {οις], παπι, 

οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν. 14 ἰδὼν.δὲ 
Ῥπαΐ ἴπο ἀἱδαίρ]ε τερακεᾶ Ἅποβο πο ὈῬτοιρφηαῦ ἔποπα, ἘΒαύῦ Πατίηρ εεεπ [τό] 

ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Αφετε τὰ παιδία 
1οδα5 πας Ιπάϊἰσηαηπῦ, απᾶ. δαὶᾶ Όοΐπειι, δα86σ {πο Πδε]6 οΏῖ]άταοι 

π ἅλα Τ. 
ὃ--- οἱ ΟΙ ΤταύΓ. 

γυναικα Τ. 
0ΗΠἱ8 τττια. 
ΒΙΓΑΥ ΤΊΤΑ. 

α ἅλα ΙΤΤΓΑ. | 
ο ἐπηρώτων ΜΕΙΘ Δ9ΡΙΗΡ ΗΤΤΑ. 

{ ἐπέτρεψεν Μωῦὺσῆς ΙΤΤττΑ; Μωῦσῆς ἐπέτ. Ἡ. 
σωθᾶς θτα) [α]ττ[Α]. : 

ἲ 1 εἰς τὴν οἰκίαν ΊΤΊτΑ. 
ο ἐπηρώτων Ἱνθτθ 8 πᾳ ΤΑ. 

τ---- καὶ ΤΑ. 

5 καὶ 81ά ΙΤΤΤΑ.  συνπορεύονται ΤΑ. 
ἆ Μωῦὺσῆς ΙΤΤ:ΑΥΓ. ε εἶπαν ΙΤΤτΑ, 

Ε ὁ δὲ Ὀυῦ ΤττΑ. Ἀ --- ὁ θεός (}εαὰ Ἰθ 
ἕν- καὶ προσκολληθήσεαιι.  ἈἙτῇ γυναικὶ 1; --- πρὸς τὴν 

τι... αὐτοῦ (γεαᾷ ἴηθ ἀἱβοὶρ]θβ) [τι]ττή κ]. 3 τούτου 
ς Ῥ ἂν ΕΤΤΤΑ. αὐτὴ ἀπολύσασα εΏθ ρυιθίηρ 

! γαµήσῃ ἄλλον 8Ώοι]ά ΠΤΙ θποῦἩΏθς Ἱττια. 

} καὶ ἐκεῖθεν ΙΤΤΤΑΥΓ. 



Χ. ΜΑ ΕΚ. 
΄ 

ἔρχεσθαι πρός µε, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά' τῶν.γὰρ.τοιούτων 
το «οπιθ το ἩΠθ, αμᾶ ἆἀο που Εἰπάετ {πετ ; , 10Υ ΟΕ Ξ46Ἡ 

Ἡ ; ο κα κ τὸν 1 
ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ 16 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν 

15 Τπε ᾖΚΙΙβάοτα οἳ ἀοᾶ. Ὑογι]σ 1 εαγ Ίοπτοι, Ἠποετες 

μὴ δέζξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὔ-μὴ 
5ΏαΙ] πο τευθ]νθ ᾖ1πθ Κἰπσάοια οἳἑ αοᾶά «8 α ΙτΌ]ε οΠ]]ᾷ, ἵπ πο σίςε 

εἰσέλθῃ εἰς αὐτῆν. 16 Καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτά, ὃ 
φης11 οπτος ΙἸπῦο 1τ, Απά πασιαν Τβκεη 31η μη Ἰ Άτταα "ἴπεπα, 

τιθεις τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτὰ Σηὐλόγει αὐτά.' 
Ἠπνίην ἰα1ᾶ Γπ15] Παμᾶξ οἩ Ίπεπι ο ὑιθββδεᾶ {ἴπεπι, 

17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰ ῥὁδόν, προσδραμὼν εἷς καὶ 
Απά 85 Ὠθ ποηῦ ΕοτίἩ 1πίο Πιο παγ, ᾿ταππῖηρ "ιρ 

γονυπετήῆσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθε, τί 
ως 4οπΏτο Ἠϊπι 8 .κοὰ Ἠΐπα, ΞἜραςπετ 1ροοᾶ, Ὑυπαῦ 

ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσως 18 Ὁ.δὲ.Ιησοῦς 
ΡΠθ]] {Γᾷο Όαῦ 9 εἴετπα] Γ1πατ Ἰπηποεγῖῦ 2 Ῥυΐ ὖες -5 

εἶπεν αὐτῷ, Τί µε λέγει; ἀγαθόν; οὐδες ἀγαθὸς εἰ μὴ 
ΕΞΙᾷ ᾖἵο Ἠϊπι, ΠἩγ πι οα]]θ5ῦ (ποια ῥροοᾶ 2 Νο οἩπε [5] ροοά εχοερῦ 

εἷς, ὁ θεός. 19 τὰς ἐντολὰς οἶδας. ΣΜἠ.μοιχεύσφς' 
οἱε, Αἄοάᾶ. Τμ8 οοπιπιαπαπαεπῖς ἴποα Κποπεβῦ : ο ϱΠοι]άεετ ποῦ οοταταῖ{ 

μὴ φονεύσῃς'' μὴ-κλέψῃς' 
αἄπ]ίετγσ; ἴποα βποι]άεξῦ ποῦ οοπιπα]ῦ ππατᾶετ; ἴποα ο παν, ποῦ εἴεα]; ἴποα 

μὴ .ψευδομαρτυρήσῃμς᾽ μὴ. ἀποστερήσῃς' τίµα τὺν 
«ποπ]άαεςδῦ ποῦ Ῥεαγ ἔαΐξε πηίπος; ἴπθοι 5Ποα]ᾶεςῦ ποῦ ἀεξταιᾶ; Ἠοποισ 

πατέρα.σου καὶ τὴν μητέρα”. 320 Ὁ.δὲ Αἀποκριθεὶς! δεῖπεν' 
ΤΗΥ ΤαΐΠετ βηΏᾶ ὨΙΟἱΗΟΣ. Απιᾶ ορ ΘΏΕΥΤΕΤΙΩΡ εαῖᾶ 

αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα! Δἐφυλαξάμην'΄ ἐκ νεότητός 
{ο Ἠῖπα, Τεασβετς, Ἀίπεςο κοιι Ώατε Ι Κερί 4τοπ ΣγοιίἩ 

ώι 21 Ὁ.δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας 
ΑΠᾶ ὄε5ας ἸοοκίΏωρ ἀροπ. 

ο, αὐτῷ, Ἑν «σοι' ὑστερεῖ' 
5αἱά ὕο Ἠϊπι, Οπο {πίηρ {ο ἴηοε {5 Ιαοκίης : 

σον καὶ δὸς Ἱτοῖοι πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν 
Απᾶ µῥΡίἶνε ᾖἵο ίῃο Ῥοος, Ἀπᾶ Όποια 5Πα]ί Ἠβτο «ΤτεαδΙγο 1Ἠ 

οὐρανφ' καὶ δεῦρο, ἀκολούθει µοι, ξᾶρας τὸν σταυρόν.' 22 0.δὲ 

αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτόν, καὶ 
Ὠῖτα 1οτεά Ἠΐπα, βηᾶ 

ε/ ε/ ” ’ 

ὕπαγε, Όσα ἔχεις πώλη- 
Ρο, Α45ΠΏΙΙΟΠ 85 ἴποι Ἰαςδῦ 561] 

Ώθαντευ; απᾶ ϱοο118, {ο]1ουγ 1ηθ, ἰθκίης πρ Ίο 6Γ0Ρ8Ρ. Ῥα Το, 

στυγν»άσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν.γὰρ.έἔχων 
Ῥεῖησ 5αὰ ΒΑ ᾖἵωμθ ποτά, ποθηῦ απαγ τε, 40Υ Ἡε Ἠαά 

κτήματα πολλά. 98 Καὶ περιβλεψάµεγος ὁ ̓ Ιησοῦς λεγει τοῖς 
3Ρο-βε551018 ἸΠΠΒΗΥ. Απάᾶ  ἹΙοοξκίπρ ατοαπᾶ 16545 5075 

µαθηταϊς. αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήµατα ἔχοντες εἰς 
το Πῖ5 ἀἱνοῖρ[]ος, Ἠον ἀἰθῆοα]εΙσ ἴποςε 3ΤΙΟΏΘΒ αμανίπςρ Ίηπτο 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. 24 Οἱ .δὲ μαθηταὶ ἐθαμ- 
Τπε οούα οἑ ἄ4οά ασΠπα]] οηΏ(ετ ! Απάᾶ ἴπο ἀἱξοίρίεῦ Ίγετο α-- 

βοῦντο ἐπὶ τοῖς. λόγοις. αὐτοῦ. Ὁ. δὲ. Ἱησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς 
τοη]»ῃπεᾶά αὖ Ὠ]5 σνοτάς. Απά ο εεαξ βΡαϊπ ΘΏΣΤΥΕΡΙΠΡ 

λέγει αὐτοῖς, 'Τέκνα,! πῶς δύσκολόν ἐστιν Ἰὶτοὺς πεποιθότας 
5ηγ5 ᾖἵο ἴἨεπι, ομ]άνομ, που «ἀἰβοα]ὁ ᾖΙ 15 [1ο] {ποβε το ἐσαςῦ 

ἐπὶ Χτοῖςι χρήµασιν' εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 
1π τ1ςΠθΒ 1πτο ἴπε Κἰπράοπα ο{ ἄοά {ο εηΏ{εΓ | 

κάµηλον διὰ Ἱτῆς) τρυμαλιᾶς Ἱτῆς! 
[ἔογ] αἱ οβπιεὶ ΤΠτοάρΏ πε εγο οἳ τηπα 

ει και αΊΤτΑΤ/ 7 ἂν ΙΤΤιΑ. 
αὐτά ιο Ὀ]6β56Β {Ίετα ΤΝ; - ηὐλόγει αὐτά 10νΑ. 
:-- σου ΡἱΙΥ αυ. πα 4 --- ᾱπ ὀκριθεὶς Τ. 
ἃ εφύλαξα ω. οσεῖλθορθτα. ἕ-- τοῖς ΗΊΣΑΥΓ, 
Ἰ --τοὺς αριθώσας ἐπὶ τοῖς χρήµασιν Τ. κ -- τοις ΙΓ 11Α7Γ. 
αρέά!ο) τι γ7. 

26 εὐκοπώτερόν ἐστιν 
ῬαδίοΥ 16 15 

Ὁ ἔφη ΤΤΙΑ. 

10ηπ6 ο. 

ο - κατευλόγει Ὦε Ὀ]ερςες [επ] ΤττΑ. 

Εξ --- ἄρας τον οτκυρών [τ]ττς. 

121 
απᾶ ΤοτῬρίᾶ ἴποπα πο: 
Σ0Γ οΕ5αςἩ 15 1πε Κίων- 
ἄοπι οἱ ἀοἀ. 15 Υετι]τ 
1 αγ ππίο τοι, Ἠ πο- 
βοθσυγ εΏπ]] ποίιτοοεῖτθ 
τ1ο Κἰπράοπα οἱ αοᾶ 88 
8, Η0τ]ε οἨπ1]ᾶ, Πο επα]] 
ποῦ οεΠπῖετ ὭτἨΠοθτγθίΏ, 
16 Απᾶ ο ἴοοκ ἴπθπα 
αρ ἵπ ἨὨϊςδ 4ΤΠΒ, Ῥραῦς 
Μ5 Ὠπηὰς προηπ ἔηετα, 
βϱΏᾶ Ῥ]θβςεά ΤἨεΠ1. 

17 Απάᾶ πΊεπ Ἡθ ναβ 
Έοπε {οτῦἩῃ ἸΙπίο ἴμαι 
αγ, ἵΠεΓθ ΟΛΘ 0356 
ΤΗΠΠΙΗΡ, απά Κπεε]εᾶ 
το Ὠΐπα, αηΏᾶ αδκοὰ Ίνα, 
ἀοοᾶᾷ ἈΙανίετ, ππας 
5ηα!] 1 ἆο ταῖ 1 πιασ 
Ἰπηποετιῦο οτοτπα] 1ε 2 
18 Απάᾶ ζεσας θα]ᾶ ππ{ο 
Ὠῖπα, Ἠησ οα]ἱεμῦ νποα 
πηθροοᾷ 2 {λεγο ἵξ ποπ 
5δοοὰ Ῥαΐ οπε, 1λαΐ 8, 
ἀοά. 19 Τηποι Κποπεες 
1Ώθ οοιαπηππάπαεΠ{β, 
ο ποῦ οοταιταῖδ αάπ]- 
16ΥΥ, ο ποί ΚΙ, Ὄο 
χοῦ εὐεα], Ώο ποίῖ Ῥθεας 
{499 σγΥ]έπεςς, Γεξταιιά 
ποῦ, ἩοποαττἩΏγ ΤαΐΠεσς 
ἈΠά παοίηεχ. 20 Απά πο 
βΏονγθτεᾶ απ εαἰᾶ 
ππίο Ὠῖπι, Μαωςίες, Ἀ]] 
ἴπθςσε Ἠβτο 1 οὔβεττ- 
εἆ Ίτοπι παγ τουῖζη. 
21 ΤπεἨ ἆεδις Ὀεποιίᾶ- 
ἴηπσ Ἠϊπ Ἰοτοά ἨὨϊμπ, 
ΑηΏά οαὶῖάἁ υιπίο ἨὨϊπα, 
Οπε τηίηπς ἴποι Ιαοκ- 
εοῖ: Ρο ἴπσ πασ, 561] 
πυΏβίρδοετετ ἴποι Παξῦ, 
αηΏὰά ρῖνο ἴο ΤἩθ Ῥοος, 
απᾶ ποια 5Βαἱῦ Ώαπτα 
χυαδατο ἵηπ ἨΠσατεη: 
απά «οπ16, ἵακο τρ τηε 
ογό»5, απ.ὶ {ο]]οσ 6, 
22 Απάὰ Ὠοθ πας ππᾶ αἲ 
ἴπαῦ βαγἶης, Απ πυεπῦ 
Άπταγ ρτ]ονοί: Τοτ Ἡθ 
Ὠπά στοαῦ ρο-βεβ5ίοΏ5. 
25 Απᾶ ἕσονις Ἰοοκεά 
τουπά αὐοιΕ, απά Βα1τἩ 
πιΏτο Ὠῖ5 ἄιδοιρίο», Ποπ 
Ἠατά]γ εἶια]] τηπεγ τες 
Ώαγε τΊομος απ ὔετ 1πίο 
ἴπθ Κἰπσᾶομι οἳ αοά | 
24 Απά ἵλο ἀἴκοῖριθΒ 
π/οτε αδίοπ]σηοά Αα Ὠϊ8 
ποτά». Βαΐ 9οδάςῬ αἩη- 
5νετοίΏ ασαῖἩπ, οπᾶ 
ςα]π απ{οῖμµετι, Οπ]1]ᾶ- 
161, Πο Πατὰ 15 105 Μος 
Ί1ποπιο ἴπαυ ἱταξυ Ίτπ 
χ]οηθςς {ο απῖίετ Ἱπῖο 
ΤΏο Κἰποᾷοπι οἱ ἄοά Ι 
25 Το 15 οα»ίος 405 Ἀ 
οβΊηεΙ Το Ρο ἰπτοισῃ 
ΤΏθ επο οἱ ἃ ποθᾷ]ε, 

. εὐλόγει 
Υ ΜΗ φονεύσῃς, μὴ μοιχεύσῃς {. 

ὅ πάντα ταύτα 1. 
η τεκνία Ι,, 

-- τῆς (1εαᾶ ἂιι ο ὁ Οἱ ὰ 
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ὕπαὮ {ΟΥ Αα ΣοἨ ΤΙΛΠ 
το επ{οχ 11ο {πο Κίπρ- 
ἄοπι οἳ αοᾶ. 26 Απᾶ 
1Ἠ6Υ Ἴνετο αβ{οη]ςεηΏεά 
οιῦ οἱ ΤΙΘΒΒΙΤΕ, δαγπσ 
8πιοῦηΆσ ΤΠεπηεε]νες, 
Πο ίπεη ΟΛΠ Ῥὲ β0τοά{ἵ 
27 Απ οοβδας Ιοοκίπςσ 
ΠΡοπ {παπα κα10Π, ἨΙΙΗ 
τηεη { {δ Ἰπιροφδδίβ]ο, 
Ῥαΐ ποῦ τα ἀἄοά: ἴοτ 
νη]ζῃ οά΄ ο] {μίηρβ 
9τθ Ρο55ῖὈ]θ. 286 ΤηοἩπ 
Ῥοΐε;γ Ὄθρατ ᾖἵο 5αΥ 
πο Ἠΐτηα, Το, πε Ὠατθ 
16 α]], απᾶ Ὠατο {ο]- 
Ἰοπεᾶ {πθρ. 29 Απᾶ 
ᾖθβας απ»γηοτεά απᾶά 
βαῖᾶ, Υετῖ]γ 1 εασ ππχο 
γοι, Έποετθ 5 Το ΤΙΒΠ 
τπαῦ Παίη εξ Ἠοιαςδθ, 
ος Ῥτείητεη, οἵ βἱδύετε, 
ΟΓ 24{Ἠ9Σ, ος ΠΠοίΠος, 
ος σπα, ΟΣ οπ]]άτεη, 
9Σ Ἱαπάς, ΕΟΓ ΤΙ 5αΚθ, 
Φηᾶ {Πο ρο»ρος”5, οὐ ραΐέ 
Ἡρ εἨΏα]] Τοοείτθ 8η 
Ἱατπάτοᾶξο]ά πον Ἱηπ 
ΜΩῖ5 ἶτως, Ἠοιςθς, απά 
Ὀτείητεη, απά 61566Γ8,᾽ 

αΏς, Ώπηᾶ  ΠιοῦΏσςς, 
οΠμϊἱ]άτεὮπ, απά ἹἸαπᾶς, 
πσπιναρεγεοοιιθῖοηπς; απά 
1Ώ πο τνοτὶἁ Το «οπιε 
οἴθγ]αὶ Ἰ4ΐ6. οἱ Ῥαΐ 
1ηαπΥ ἐλαί αγε Ετςῦ: 
εΏα]] Ὀε ]αξεῖ ; απᾶ νΏθ 
1βς5ὺ Βτεῦ, 

35 Απᾶ ποτ πνοτο 1π 
{πε ἵπαγ ροῖηπςρ πρ ἴο. 
16γµδαἱεπ1: απᾶ ἕεεις 
π/οΏῦ Ώ6Εοτθ {Ποπη: 
νΠευ πετε Απιοσθά ; απᾶ 
85 ΈΠοΥ {ο]]οππγοά, νου 
πνοέθ αξγαίᾶ, Απᾶ Ίθ 
Μοο]ς ασαῖη ἴπο ὑπνείτε, 
θηΏά Ὀεσαπ {ο {6]] ἔΏθια 
πυηςβι ἴπῖηπρβ εΏοα]ά 
Ίπρρεπ 'απίο ἍἉἨΠϊπα, 
96 δαγίπρ, Ῥεπο]ᾶ, το 
6ο αν, ἴο ζ{ογαδ8]6Π] ; 
Απᾶ ἴηΏο Ῥοηυη οἳ πιαη 
ξεΏα[1 ο ἀθ]Ίτοτοᾶ ππζο 
πο οΏ]αεξ Ῥργϊε»ῦς, απᾶ 
ππίο ἴΏο 5ογ]0οςδ; οαπᾶ 
ἴῃπαογσ βδΠπ]ὶ οοπᾶεταΏ 
Ὠΐτη το ἄοαίΠ, απά «Πα1! 
ἄθ]]τες Ἠίπι {ο ἴπο 
οπίϊ]ες: 94 απᾶ ἴπεγ 
Εεπα]] πιοο]κ Ἠϊπαι, απᾶ- 
ΕΏαἰ] 5οοατρο Ὠΐπα, απ 
βΏα]] 5δρῖιῦὀ ἆπροηπ ἨὨϊπα, 
αηΏά 5πα]] ΙΙ Ἠῖπι :΄ 
Ώπᾶ ἴπο ὑΠπῖγά ἅπγ Ὠθ 
ΕΏβ]] τῖβο αραἶτ. 

35 Απά. ζΦβτθβ απᾶ 
1οἩἨ, ἴΠε βοης οἳ Ζο- 
Ῥεᾶθςθ, οοΏιθ απῖῦο Ἠϊπῃ, 

απς΄ 

ΜΑΡΚΟΣ, 

ῥαφίδος πεἰσελθεῖν ,! ἢ 
Ώορι]18 1ο 455, 

Χ. 
, » 3 , Αν - 

πλοῦσιον εἰς τὴν βασ:λείαν τοῦ θεοῦ 
{Ώβη [4ου] α τἶοὮ ΏΙΑΠ 1Π{ο {πε Ἅίησᾷοιη οἑ αοᾶ 

εἰσελθεῖν. 26 Οἱ.ξὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες πρὺς 
το οπ/ίθς. Απά ἵπεγ εχοοεάῖπσ]σ τνετο αδ0οπ]φδησᾶ, ΒΑΥίΙηΠΡ Θθηροης 

ἑαυτοῦύς, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27 ΕἘμβλέψας.. δὲῖ αὐτοῖς 
Πεπηςξε]τος, Απά ππο {ἱβαδίθ . ὐο 09 5ατοᾶ 2 Ῥαἱ Ἰοοκίπρ οἩ. ἔποπα 

ὁ Ιησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις» «ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ 
ᾳὸεξεαβ ΡαΥ»5, ρῖοα Ώ]ΕΠ Πέ 15] ἱπιροβδ]ρ]θ, Ῥαέ6 ποῦ πα 

Ρτῷ! θεῷ' πάντα.γὰρ δυνατά ἐστινὶ παρὰ τῷ θεῷ. (98 τΚαὶϊ 
αοά; ᾖ{οτ α]] ἐπῖηρς 2ΡοβδίρΙθ το Αρη αοα. Απά 

Πρξατο 3ὁ Πέτρος λέγειν! αὐτῷ, Ιδού, ἡμεῖς ων. πάντα, 
Ἄρερατ αῬείε ἍὮ1οβαγ ᾖἵοἩίπ, Το, πε α]], 

καὶ ἱἠκολουθήσαμεν! σοι. 99 Ἱ Αποκριθεὶς δὲ ὁ  μραῦὲ εἶπεν." 
θπᾶ 4ο]]1οτγοᾶ σπ6θ. Ῥα0 πο ας, ᾖθθις . καϊᾶ, 

᾽Αμὴν λέγω ἡ υμῖν, οὖὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν., ἢ ἀδελφούς, 
σος 1 εαγ ἴοτοα, Νο οπθ {πετε 15 πΠο ας 1εξ6 Ῥουςε, ος ὮὈτοίβαις, 

ἢ ἀδελφάς, τὴ πατέρα, ἢ μητέρα," Σἢ γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἢ 
ος πῶς ΟΣ Ἅ«1αΐΠε6ετ, ΟΣΓ 1ΙΩοΟΐΠεΣ, ος ππί{α, οτ ο μΙ]άτετ, ΟΣ 

2 ΔΝ - ) . 2. Ν ’ 

ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ 7 τοῦ εὐαγγελίου, 90 ἐὰν μι λάβη 
Ἰππᾶς, 1ος Τπθ δαίθ οἱ Ώις απᾶ ο πο ρ]αᾶ τ1άΊπςς, τΠαῦ 5μα1 πο τουσῖνθ 

ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐἓν τῷ καιρφ.τούτῳ, οἰκίας καὶ ἆδελ- 
8 Παπάγος Εο]ᾶ που ΜΗἱ5 θίΠηθ: Ὥοιυσες αιιᾶ το- 

φοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας" καὶ τέκνα καὶ ἀγρούς, μετὰ 
ΤΠοΓ5 απᾶ ΒΙ«.ΟΥ8 Απᾶ πιοίποεςς Απᾶ οΠΙ]άτεπ απᾶ Ἱἰαπᾷς, (1 

διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶώνι τῳ-ἐρχομένφ ζωὴν αἰώνιον. 9] πολ- 
ῬοΓβΒεσΙΡΙΟΠΕΣ, απᾶ 1 έλα ασε Εἰναῦ 15 οοπιίπσ 16 εἰσοτηκ]. ΑΡΙ8ΗΥ 

«λοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι έσχατοι, καὶ οἱ! έσχατοι πρῶτοι. 
1ραξ “-Ρα]].νε ὁὀβΒτοῦ Απᾶ ἴῃο ]α5ῇ 

92 Ἠσαν.δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα' καὶ 
Α πᾶ ονοσ ππθοτο 1π ἴπο Τα ροΐῖηρ 4ρ το /εγαβδα]θπ, ΄ απᾶά 

ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ 'ἐθαμβοῦντο. ἈὈκαὶ! 
ἄντας δροῖης η 9ρεᾷοτο “Ὅποπα 116518, ἈΑπᾶ ΊΠεγ πποτο α5ἰοπἰςηθᾶ, αιιά 

ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς 
Σομοπίησ πποτο αἲτα1ᾶ. Απᾶ Ἠατίηρ ἵακεπ {ο [Πτι] αξαῖπ {ῃο 

δώδεκα, Ἡρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ 

1950, Πτοῦ, 

«Ἔπσ]το, ηο περα ὭᾖΊἴπεπι το 66Ι] {πο ἐλῖπρς συ] Ἱπετο αθοιέ 91ο "Πίτα 

συμβαίνειν”' 96 Ὅτι, ἰδού. ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ 
1γο ΄Παρρεα : Ῥε]ιο]ᾷ, ππθ 6ο αρ νο «Γϱ6ΓΙΦΗ]ΕΠ1, ανά 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ 
ἴπο 9ου οἱ ΠΙαΠ υγ] ωθ ἀε]Ιγετεᾶᾷ πρ Το ΐἩθ οπίοξ ρτίεδί απᾶ 

τοῖς! γραμματεῦσι», καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ 
το ἴπο 5οτἱρος, Απᾶ ἴπογ πνῖ]] οοπάθπαπ ἍἨΠϊπι το ἀεαίἩ, αηπᾶ 

παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν, 94 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, 
η] ἀθ]ῖνετ η Ὠϊπι {ο ἴπο «θπ41]68, Απᾶ ὕπο σπι]] ντο τν 

ἀ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτόν, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτφ,' καὶ ἄπο- 

απᾶ νηὶ]] 5οοατρο σσά Απά πυ]] αρἰῦ πια δ1πα, Απᾶά ΄ πί 

κτενοῦσιν «αὐτόν "Ἱ καὶ τῷ τρίτη ἡμέρᾳὶ ἀναστήσεται. 
κι Πίτα; Άπάᾶ οη ἴηΏθ ὑπ]χὰ ' ἆαγ ο πΙ]] τὶδθ αραῖῃ, 

96 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ᾿Ἰάκυβος καὶ Ἰωάννης ΕοὶἩ 
Απά οοπ1θ 1ρ το Ὠϊπα- 18Π165 απᾶ β1 ος πθ 

πι διελθεῖν ΕΕΙΙΤΊΤΑΥΓ. 
4 --- ἐστιν (γεας [ιιχε]) ττγ. 
Ἰανε ἴο]ἱ]ουεά 1ΤΤΙΑΥΝ. 
2εβις5 ραἱά (--- ἀποκ. 
Σ -Ἑ ἕνεκεν {οχ ἴηθ βαἷκο α[τ]τττα). 

ο---- τοῖς 1.. 
ο --- αὐτόν (γεαςὰ [πα ]) [υ]π[ τε]. 
αΏά Όποβδο 119, 

πο δὲ δυῦ ΤΤΙΑ. ο--[ τοῦτο] επί [18] 1.. Ῥ--- τῷ ΤΤΓΑΝΓ. 
Σ--- καὶ ΕΙΤΤΤΑΥ. - λέγειν ὁ ο Πέτρος ΤΑ. ἳ ἠκολουθήκαμέν 

: ἀποκριρες (οπιδέ Ὀαῦ) ὁ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν -. ἔφη ὁ Ἰησοῦς 
»ἢ μητέρα, ες πατέρα ΙΤΤΙΑ. ---ἢ γνναϊκα ΗΤΤΓΑ. 

. ἔ μητέρα πηοῖΏθγ 1πτ. --- οἱ αἴ,νν. ν οἱ δὰ 
ἆ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ, καὶ µαστιγώσουσιν αὐτὸν ΗΤΤ.Α. 
{ βετὰ τρεῖς ἡμέρας ἁξυοχ {Ωχθε 485 ΙΤΊΤΤΑ. ξ --- οἱ ΔΑ. 

δὲ) ΤΑ. 



Χ, ΜΑΤἘ Κ. 
μ “ εν 4 

υἱοὶ Ζεβεδαίδυ, λέγοντες", Διδάσκ Ἂε, θέλοµεν ινα Ὁκἐὰν 
ΡΒΟΏ5 οἱ Ζουοᾶςθ, βαγίης, Τοπς16ἳ", τνο ο το ἴπαῦ Υιπῦοτογ 

αἰτήσωμεν ἆ ποιῆσῃς ἡμῖν. 90 Ὁ.δὲ εἶπενα υῖς, Τί θέλετε 
ΊνοΙααν αδ]ς ἔποι ννοι]άσ»έ 4ο 2οΥ Ἡς. Απᾶ Ὦο 'βμὶᾶ {οΐλμεπι, Γπαΐ ἄο γε ἀεΡῖτθ 

3 / ο « λ τ ͵ - : » 4, τ 

κποιῆσαί μεῖ ὑμῖν; 97 Οἱ δὲ Ἰεῖπον" αὐτῷ, Δὸς ἡμῖν, (να εἷς 
3ο 4ο τας Εοτ γοι ὃ Απάᾶ (Π6γ 5αίᾶ ο λίπ, νο ἴο 15, ἴπαῦ οης 

ηλ ζιῶ Ι καὶ εἶσ ἃ ἐξ οεὐωνύμων' Ρσουϊ καθίσωµεν. ἓν ἐκ δεξιῶν.σουἩ καὶ εἷς Ἡ εξ δεύωνύμων'". μεν. ἐ 

οὐ {τσ τὶσμὲ Παπᾶ απά οπο οἲὔ {πγ 1εέί Παπᾶ νο ΏλαΥ ϱς Ιπ 
ε ῃ - ” ” ὴ / 

τῇ δόξη.σου. 98 Ὁ.δὲ.Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ.οἴδατε τί 
. τΗΥ ρου. Ῥπῇ8 26818 βοᾶ ο ύλμοπι, Ὑο Ίκπουν ποῦ πα 

να ὃν . Δ ο α 2 υ « τν] π 

αἰτεῖσθε. δί1/ασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγω πίνω, Ἱκαὶ' τὸ 
τοαςξ. ΆΑπογο αὓ]ο ο ἀγίπ]ς ἴΏθ οιῥ νπιοα Ι ἀτίακ,  απᾶ δίΠο 

βάπτισμα Ὁ . ἐγὼ βαπτίζοµαι, βαπτισθῆναι; 
δραρθῖδια Ἰπνμ]οι 3 ο ὅαπι οραρίϊσρά [τα], "το "Ῥο “οαρυ]πρᾶ νι] 2 

ιο0 Οἱ δὲ τεῖπονὶ αὐτῷ, Δυνάμεθα. Ὁ.δὲ-Ἱησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, 
Απά ἴηο κπαῖᾶ  ᾖἴο μίπι, Το πατε ΆΡ]Θ. Ῥαἱ 16815 5ηὶά 1οΐπεπι, 

ε π /’ ν Ν / 
Τὸ Σμὲνὶ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα 
Τ]ο "Ιπάοεά  ᾖ3Ἰοὰρ τιμΙοη Ι Ἅἀἄτίπχ, σε»Ώα]] ἀγίπχ; αᾶ ἴπο Ῥαρίίδηι 

ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθήσεσνε' 40 τὸ.δὲ.καθί- 
πιηῖοα 1 Άπι Ὀαρθισθᾶ [Γπὶζα], γθ 5Ώ8]1 δο Ῥαρίισοᾶ [να]; Ῥιαῦ {ο 81 

1 9» ον μη] α . / { "ι ε) ” » ώ 9 

σαι ἐκ δεξιῶν.μου: ἀκαὶὶ ἐξ εὐωνύυμων.-'μου" οὐκ.έστιν ἐεμὸν 
αὖ ην τἰςἉῦ Ἠαπᾶ απά αἲ' τα 19 Πιπᾶ 18 ποῖ Ί1ΊηΘ 

δοῦται, ἀλλ᾽ ος  ἡἠτοίμασται. 4] Καὶ ἀκούσαν- 
τομρΐῖτο, Όμό [ίο Ποβε] ος πνΏοπα 15 Ἠβ8 Ῥεεπ ργορατεᾶ. Απά Πατίπαφ 

πες 

ἨΠορτᾶ [εῖς] τπο Όεραῦ. 

Ἰωάννου 49 νὺ.δὲ]ησοῦς προσκαλεσάµενος 
ΕΠ. 1ΑΠΙΘΒ απᾶ 

αὐτοὺς! λέγει 
{ο ϱο ἹπάΙρπαπυ αροιῦ 

ο]. Ῥαΐ Π6βαβ΄ Ἠανίης ομ]]εά 3ΐο [5Ἡΐπα] 1έηεπα ΒΑΥ5 

αὐτοῖς, Οἴδατε ὅτι οἱ  δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν 
{ο ἐλοθπι, Ὑοὸ ποπ ἴππὸ ἴΠοβε πο 4Τθ βοοουμζθᾶ {ο τα]θοτθες ἴπθ ἍἨηαδίίοηΒ 

. / πο, ος ᾿ / 
κατακυριεήουσιν αὐτῶν' καὶ οἱ μεγάλοι.αὐτῶν κατεξουσιάζου- 
εχω είωο Ἰοτάςπίρ οτες Όμοπ; απηά 9Πεϊν ϱτοαῦ οΏςΡ εχογοίδε Αι ὐποτ]ῦγ 

σιν αὐτῶν. 49 οὐχ οὕτως δὲ έσται ἐν ὑμῖν' ἀλλ 
οτε {λοπη : ποῦ ᾖἴλπαβδ Ἡοπογες 5Ἠα]] 15 Ῥ6 Απιοπς τοι; ραῦ 

ὃς Σἐὰνὶ Θέλῃ Σγενέσθαι μέγας! ἐν ὑμῖν, ἔσται "διάκονος 
«ΤΥΟΘΥΟΥ ἆθ:το ᾖΤο Ώθσοπιθ Ετοβί 3Πιοης σοι, ΑΠ8Ι115ο ἍᾖἨἈποτταπί 

ὑμῶν.ὶ 44 καὶ ὃς ἂν' θέλῃ δὑμῶν' «γενέσθαι! πρῶτος, ἔσται 
ατου: απᾶ ἩὙἩΠοετετ ἀεξίτος οἴτοι «ο })εσοπιθ Άγεί, β]λα]11 Ῥο 

/ ..ν - Μ λ 4 « εν κ Ἡ 2 Ύ, 

πάντων δοῦλος' 45 καὶ.γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὔὐκ.ἡλθεν 
308 3411 ΣῬοπάππαῃ. Έου εγεη ἴπο 8ΒοἩ οξ πιαΏ Ο81Πθ ποῦ 

διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν.ψυχὴν.αὐτοῦ 
το Ῥο κοχτεᾶ, τις {ο 5ε.7ο, απᾶ ᾖἵο ρίτθ Ὠ]5 11ε 

λύτρον ἀντὶ πολλῶν, 
8 ΤΑΏδΟΤΙ 1οΥ 1ΠΦΗΥ. 

40 Καὶ Ἱέρχονταιὶ εἰς “Ἱεριχώ'Ἱ καὶ ἐκπορευομένου.αὐτοῦ 
Απά Πο οΟΏθ Το 6εΓΙοΠο; βηΏᾶ 85 ο Τ/ΩΒ ροῖπρ ουῦ - 

ἀπὸ "Ἱεριχώ,ὶ καὶ τῶν μαθητῶν. αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, 
ᾷτοπα Ζοτίοπο, απιά Πῖ5 ἀἱξοίρ]ος, Ἀπᾶ α ᾿οτοπᾶ ᾖ1]ᾳτσο, 

Γυὶὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος Ξὺὶ τυφλὸς Ἡ" ἐκάθητο παρὰ τὴν 
8 509 οἳ Τάπιβρι», Ῥαγύίπασας πο ἸῬ]ῆπά ᾖ[πααπ], τας βΙὐῖωπς Ῥεβῖᾶάς Ἅ1πο 

Ἀ -- αὐτῷ ἴο Ὠίτη [1]τττΑ. ΙΕ σε ίλεθῬ ΙΤΤΙΑΥΓ. 
ποιήσω Ἰ. ᾖ1Ιεἶπαν ΙΤΤτΤΑ. «σου ἐκ δεξιῶν ΤΤΤΑ. 
Ρ --- σου (/εαᾶ Γ1ι9 ] 1αξυ Παπ) [τ]ττια. 
ἕ--- µου (γεαά [Πιγ] 1εξυ ΏαΏ) αΙΤΤΙΑΥΥ, 
π ἐστιν 1ΐ 15 ΙΤΤΙΑ. κ ἂν ΙΠΤε. 

Ἀ -- σου {Ἠν τ. 
α ἡ οἱ 1ΤΊΤΤΑ. 

Υ µέγας γενέσθαι Ττν. 

οἱ δέκα ἠρέαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ιακώβου καὶ 

: εἶπαν ΙΤΤτΑ. 
Υ καὶ προσκαλεσάµενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς 1ΤττΑ. 

{ ὑμῶν διάκονος ΕΙ/ΤΤΤΑΥΓ. 

1259 
αασίησ, Ἰαξίατ, Ίνα 
σοα]ά ἴπαῦ Ὥἴπου 
βποι]ἀθεῦ 4ο 1οτ 18 
τυΠαίεορτοτ τθ βΏθ]] 
4οξίχθ, 96 Απᾶ Ἡο εβἰᾶ 
πηπίο Ὦᾖ7μθια, Ἠπαῦ 
π;ου]ᾷ γε ὑπαί 1 ϱποα]ά 
4ο Τοῦ τοι ὃ7 Τπογ 
βαῖᾶ ππ{ο Ἠϊπα, ἀαταπΏ 
ππ{ο ας ἔλαῦ νο πιΑΥ 
βἶο. οηπο οἩἳ {πσ τὶρηί 
Ἰαπᾶ, απᾶ ἴηθ οἵποΥ ΟἨ 
ἴηψ 1εξς Ἠαπᾶ, ἵπ ἴαν 
6ἱοιγ. 358 Ῥαήέ ᾖθβαβ 
ρπίᾶ απίο ἴποπι, πθ 
Κποπ ποι πἹαῦ Υθ 
πε]: ο4η γο ἀτῖπ]ς οΕ 
ἴπο εαρ ὑμαῦ 1 ἁτίηκ 
οἳ 2 απᾶ Ῥο Ἑορυ2εᾶ 
νηἰδ] Το Ὀαρίήδτα ἐλπρῦ, 
Ί πι Ῥαρίϊποᾶ πα '΄ 
39 Απᾶ ἴπεγ βαὶά απῖο 
Ἠϊπι, Ίο οππ. Απάᾶ ὦθ- 
ΕΙ5 δηὶἱᾶ ππῖο ἴπεπα, 
Ὑο εΏαβ]1 Ιπᾶεεᾶ ἁτίτπ] 
οἳ ἴπε οι γπαῦ 1 ἁτιη]ς 
οἱ; απΏᾶ τη ῦ ἴπο Όαρ- 
9ΐδΏι ὑπαῦ Τ απ Ῥα}ρ- 
ὑιπεᾶ υγ] έπα] β]α]] το 
ρο Ῥαρίϊσεᾶ: 40 Ῥαΐ {ο 
βἰῦ οὉ πι τὶρΏί Παπά 
ΑΠπᾶ οἨη ΤαΥ 19Ε5 Ἰαπᾶ 
16 ποῦ ΠΙΊηο {ο φίτος 
τας 1έ β]ιαῖῖ δε σίυεπ 1ο 
{λι6πι ΐοτ. γνΊλοπα 165 18 
Ῥτεραχεᾶ. 4] Απᾶ ννηοπ 
{Ώθ ἔσπ Ἱεατά ἐΐ, ἴπεγ 
Ῥερατ Το Ῥὲ πιαςἩ ἀἱσ- 
Ῥ]εβδεᾶά πΙΏ ᾖαΏ16β8 
απᾶ ζοἩη, 45 Ῥαὸ 56βαβ 
οβ]]εᾶ ἴποθπα ἵο ᾖΠῖπα, 
Απ 5β1τη απίο ΤΠεπα, 
Ὑοσο Ίπον ἴΏωβυ Όὗπεγ 
πνἨ]οἩ ἆατε αοοοἀηῖτεᾶ 
Μο τα]θ οΥες ἴπο «εηπ- 
Μ1]1965 οχετοῖξε Ἰοτᾶςηπίρ 
οσον ἴπεπα; ατιᾶ Όπεῖϊτ 
Ετεαιῦ ϱ9Π68 εκεγοῖςθ 
ΒΕυἰποτῖῦγσ ρου ποτ, 
45 Ῥαΐ 5ο 5πα]] 10 ποῦ 
Ῥο απποηςσ τοι: Ῥαῦ 
πνΏοβοετετ ὙυΠ]] το 
ργοιῦ ΑΠΙΟΠΓ5Ρ τοι, 
5Ώα]] Όο6 τοι ωΙπ]βίεγ: 
41 απᾶ τσ Ὥοβοετεγ ο 
τοι ππῖ]] Ὦο ἴπο οπ]εξ- 
ο5ῦ, 5Πα]] Όο 5εγγαηῦ 
οἳ α]]1. 45 Ἐοτ ετεπ ἴμθ 
Βοη Οἱ ὨΙ4Ώ ΟϱΑΤΩΘ ποῦ 
{ο Ῥο τω]η]»{ετοᾷ ππί{ο, 
αυ {ο πι]π]αΐος, απά 
νο ρῖτε Ὠϊς [ο ο ταή- 
ΒΟΠ] {07 ΠΙΒΗΏΥ. 

46 Απᾶ Ὁπεγ ϱ9ΑΠΙΘ 
το ζοτίο]ιο: αηΏᾶ α5 Ἠθ 
νυοεπύ οαῦ οἳ οετίῖολο 
νυΙτΏ Ὠ]ς ἀἱδοῖριος απᾶά 
8, ΡγεΒΏ πἹταῦετοξ ρεο- 
Ρίο, Ῥ]ϊπά ἙΒαγίίταερυς, 
{Π9 4οηπ οἳ Τίπωερ5, δαῦ 
Ὦγ πο ΠϊρΏσναγ εἰάς 
Ῥορρβίπρ. 47 Απάᾶ πει 

κ ποιήσω 1 δΠοιι]ὰ 4ο 1Ττ; µε 
ο ἀριστερῶν ΤΤΤΑ. 

5 --μὲν ΤΤτΤΑ. 

5 ἐὰν ΟΤτΑ, ΄Ὁ ἐν ὑμῖν ΔΏΟΠΡ ΥΟι 1, «εἶναι ο Ὀθ τν. ἆ ἔρχεται Ὦθ ΟΗΤΏΘΞ1,, 3 Ἱερειχώ τ, 
6 -- ὁ 016 (Βοη) 1ΤΤτΑΥ. ᾱ- ὁ (γέαᾷ 8 Ὀηά [τω8ῦ]) ὦΤττΑ. Ἀς «- προσαίτης ἃ Ὀερρᾶς τττΑν 
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Ἡο Ἠδαχά ἐπαί 1ν ἵπαβΒ 
«ἴθδις οἱ Ναζατοεῖπ, Ὦθ 
ὈρραἨ ἴο στ οαῦ, απᾶ 
8.Υ, ὅσεις, ἰλμοι 8οπ 
οἳ Ῥαν]ιὰ, Ώρτε 1ΠΘΥΟΥ 
ΟΙ πηπθ,. 48 Απᾶ τΙΠΥ 
οἸατροᾶ Ἠϊπι ἑππὺ ο 
εποι]ᾶ Πο]ά Ἠϊς Ῥο8οθ : 
λιιῦ Ὡς οτ]οᾷ Ότο πιοτθ 
Αα ρτοαῖ ἀοα], ΤἼοιι Θοπ 
οἳ Γωνιά, Ἠατο ΠΙΕΤΟΥΣ 
ΟΠ Π16. 49 Απᾶ οε-1β 
εἰοοᾷ 5], απᾶ οοπι- 
πιωπάθᾷ Ἠϊπαι ἵο ο 
οσ]]6ᾶ,. Απά ἴπεγ ος] 
της Ὀ]]πᾶ τηβἩ, εατῖηρ 
ππία Ἠϊπα, Βθ οἳ ροοὰ 
ουπαξοτὸ, το; 9 
οβ]]οῦἩ {Πόθ. 50 Άπά 
ηο, οπδὺῖπρ απΑΥ Ἠ]8 
ΡαΓΙηεπΠὺ, Το58, απᾶά 
οςπῃθ ἴο ᾳθβις. 51 Απᾶ 
16818 Απςποτθᾶ ᾽απᾶ 
βαίᾶ ππζο Πίτα, πα 
ση] 6 ἔποι ἐπαῖ Τεποι]ά 
ἄο ππίο 1μ6θ2 ἍἨΤπε 
Ὦ] ανά πιαη ϱαϊῖᾷ ππίο 
Ἠΐπι, Τιοτᾶ, ἴιαῦ Τ 
τη]ᾳΏῖ» τοοθῖτο τισ 
εἰσΏῦ, 52 Απά «68 
βαίᾶ απύο Ἠΐπι, 4ο 1ἨΥ 
σαν; ἴ]ν 110 Ἠαίπ 
χηβᾶο 1]ιθο ΊΠο]θ. Απά 
ἀπιπησᾶ(αἴεἰγ Πετεοείτ- 
εᾱ Ἠϊ5 »ἱρ]ῃΏῖ, απά {ο]- 
1οπεᾶᾷ ζεδας1π ΓΠεγ/αΥ. 

ΧΙ. Απᾶ πηπεη ἴΠεγ 
93Π16 πῖρη 1ο ζεγαξ- 
Ίοπι, ππῦο ἘΒείπρπαρθ 
βηΏᾶ Ῥείπαηγ. αὐ ἴπο 
χηοαηῦ οἳ ΟἨτσαξ, Τε 
κοπάείΏ {οτίἩ Ίπνο ος 
Ἡϊς ἀῑςξοίρ]θς, 2 απᾶ 
εαϊί]π απίο ἴπαπι, 4ο 
ΟΙΣ ἵναγ 1πῖο 1πε τ]]- 
1αρθ οτσος ασαἱπεύ τοι: 
ΛΠᾶ 6 ΒΟΟἨΠ 85 9 Ὀθ 
οπ{ογθοά Πίο ᾖἹΙδ, 7ο 
εἩα]] ἄπᾶ α οο]ῦ ἱοᾶ, 
ΝΓἨΘΓΟΟἨΏ ΏθνεΓ ΤΙΒΠ 
οὐ; 1οοβδο Ἠϊπι, απά 
ντίηυ Λζπ. Ὁὃ Απᾶ 1 
ΔΏΥ ΠΙΑΠ 54 ΙΠἴοΤΟΙ, 
ἨΠΙΨ ἆο το ἴπὶς 2 84Υ 
γε ἴλαῦ ἴπο Τοτᾶ Ἠαίύλ 
πεοᾶ οἳἑ Ἠϊπ; απᾶ 
εἰταϊρηωίσαγ Ἡο τσι]] 
βεπά Ἠῖπῃ Ἠά116σ. 4 Απᾶ 
ἔπευν τνοπῖ ἴΠαϊτ ΑΝ, 
Άπά {οαπᾶ Ίο οο]1! 0ἱεᾶ 
υγ ἴμο ἆοοςχ πλ ποταῦ ἵπ 
Β Ῥ]ασοθ ἩἨΘΓ6 ἴσνο νΑΥ8 
πηεῦ; Απᾶ 1πθγ Ίοοδο 
Πίτα, ὃ Απᾶ οεγὐβῖη οἳ 
ἴπεπι {Ώπῦ 5ίοοᾶ ἴποτο 
μαϊὶά απο Έπετη, Όλα 
4ο γε, Ιοο5ἱπβ πο οο]ῦ 
6 Ατιά ἴπεγ δαίᾷ απίο 
ἐπεπι σνεη βξ5ὔοσὰς Ὠηά 
οοτητηρπάεᾶ : απιᾶ ἴπεγ 

ΜΑΡΚΟΣ. ο κε 
ὁδὸν Ἱπροσαιτῶν.! 47 καὶ ἀκούσας ὅτι Ιησοὺς ὁ ΚΝαζωραϊος! 
Αγ, Ῥεβρ1ΗΡ. . Απᾶ Πβνίηρ Πεατᾶ ἐπαῦ οὅεεις πο Ἀαζητοαιι 

ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν, ΙΟ υἱὸς' ἈΔαβίδ,' Τησοῦν 
15 1ναβ, Ἶε Ῥεδθα ο ετΥ οιῦ απᾶ Το σαγ, Βου οἱ Ώατιᾶ, ζαεας, 

(18. Ἱὸ 18) 
. [ή , ο ΄ - ο }/ Ἱλ 

ἐλέησόν µε. 49 Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσφ’ 
Απά "τορακθά “Πίτα. 1πηβΗΥ ἴλαξ ἩθςΠοα]ᾶ Ὀρρί]ρπό; 

ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Ὑἱϊὲ πΔαβίδ, ἐλέησόν µε. 
Ῥαῦ Ὡο ΠΙΙςΠ ΙΟΣΘ οτ]εᾶ οαῦ, Ῥοὰ οἳ Ώανῖᾶ, Ίαγνε ΡἱῦΥ οἩ 1η9. 

49 Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτὸν φωνηθῆναιἳ καὶ 
Απᾶ Σηανῖηρ Ξεἱορροᾶ 116518 αθκεᾶ {ος Ἠΐτα {ο Ρο ολ]]εᾶ. Απᾶὰ 

φωνοῦσιν τὺν τυφλόν, λέγοντες αὐτῷ, θάρσει’ 
1167 οα]1 τποθ ὮῬ]πᾶ ᾖ[πιαμ], ραγίηπς το Ἠῖτα, ἛῬθ οἳ ροοᾶ οοπταρε; 

οἔγειραιρ! φωνεῖ σε. 60 Ὁ.δὲ ἀποβαλὼν τὸ.ἱμάτιον-.αὐτοῦ, 
τὶςο 1ρ, Ὦο οα]118 1166. Απᾶ Ὦο οπείίπρ ΑπαΥ Ὠἱς ρατπιεηῖ, 

Ρἀναστὰς! ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν" 5] καὶ ἀποκριθεὶς λέγει 
Ἠανίπρτίξεη πρ Ἡθ ο8Ώ1θ ᾖὗο 165118, Απᾶ ΕΒπΠςΠΕετηΩςΡ "εαγβ 

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,! Τί θελεις ποι]σω σοί;! Ὁ.δὲ τυφλὸς 
35ο "Πτα 1Ίεςα, ὙὉΠπαϊ ἄοδίίποι ἀεεῖτο 1 5Ἰοι]ά ἄο {οΐλεθβ Απᾶίπε ὮὈ]πᾶ 

Ἡανε ϱ{{γ οἨ 116, 

εἶπεν αὐτῷ, "Ῥαββονί,! ἵνα. ἀναβλέψω.  ὄδ Ο.δὲἹη- 
[ππαΏ] εαἷᾶά ᾖἴο Ἠΐπι, Ἠαῦροπί,  ἴπαῦ ΙΤ πιαγ τεοβίτο 5ἱσῃῦ. Α πᾶ ἆε- 

σοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ὑπαγε' ἡ.πίστιςσου σἐσωκἐν σε. Καὶ 
βι118 βαιᾶ ᾖἵο Πΐπι, αο, τησ {απ Ώαπς5 Πεα]εᾶ {ῃσο, Απᾶ 

εὐθέως! ' ἀνέβλεψεν., καὶ ἠκολούθει Ἱτῷ Ἰησοῦ! ἐν τῇ ὁδφῳ. 
ἀπιπιεᾶ]αθε]γ ος τεοθῖνεᾶ 5ἱβΏζ, απᾶ ᾖ{ο]]οπεά ᾖθδας ᾖἹπ 1ηθ παγ. 

11 Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς 3 Ἱερουσαλήμ;! Σεὶς Βηθφαγὴ 
Απᾶ πηεπ ἴλεγ ἆταιν πθαχ το /εταςα]απα, ἵο ἈΒοίμρηασθ 

καὶ Ῥηθανίαν,' πρὸς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, Σἀποστέλλει! δύο 
Ἀπᾶ Βοίμαπγ, νουγατᾶς πο τιοαπῦ οξ Οἶῑτας, ης εεπᾶς έπο 

τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, 3 καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς τὴν 
ΟΕ 5 ἀϊςοίρ]θβ, 'Απᾶ Ε87γ8 ᾖἵο ΐ]μεπα, 6ο 1πίο ὭᾖΤλο 

κώμην τὴν.κατέναντι ὑμῶν' καὶ "εὐθέως! εἰσπορευόμενοι εἰς 
νἰ]]αρο, ἐλΑβῦ ορροβίΐθ τοι, Επά Ιπιωθάϊα[εισ  επίετίπς 1π{Ο 

η 4 ε / ωλ ὃ δ / 2 εἲ ) ος ι ὄὈ 

αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεµένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶςὶ ἀνθρώπων 
18 7ο πι]] βπᾶ ϱ οο]ῦ 1εά, Ἄροη π/ΠΙΟἩ πο 9Π6 οἱ ΠΕΠ. 

3 10 . ελύ ΝΕ ο / ι ε 

κεκασικεν ”σαγτες αυτογ' αγαγετε. 9 και εαν τις υμιν 

Τρ βαἲ : Πατὶπρ ]οο56ά ᾖΙῦ 1εαᾶ ΠΠ]. Ἀπᾶ 1 Αηπγοπείοσοα 

εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε, Ότι ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν 
ΒΑΣ, ΊΠι ἆἄοτο Ἅᾖπίβί ΒΑΥ, Ἐπο Τιοτᾶ. 3οΕ 10 Ξπιθεᾶ 

ἔχει καὶ [εὐθέωο! αὐτὸν ξἀποστελεῖϊ Ἀ ὧδε. 4 ἵν Απῆλθον δε, 
18, απᾶ ἱπιπιεάίαθεῖν ᾖἵδ Ὦρ υη]]] βοπᾶ ἍἨ]ίΠογ. Απᾶ τ]παυ ἀαρατθεᾶ, 

καὶ εὗρον ΣΑτὸν! πῶλον δεδεμενὸν πρὸς τὴν" θύραν ἔξω ἐπὶ 
ΑπΠᾶ Σοαπά ἍᾖἨ9. οο]ῦ υεά βἲ 1πἸθ ἄοος πηὐποαῦ, Ὦγ 

τοῦ ἀμφόδου,.καὶ λύουσιν αὐτόν. ὅ καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστη- 
ἴηπθ ϱΟΓΟΒΕ ΠΑΣ, απᾶ Όπεγ Ίοοξθ 16, Απᾶ 8Ξοπιθ σὲ {ποςο {πετο 5ὐαπά- 

κότων ἔλεγον αὐτοῖς, Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον; 6 Οἱ δὲ 
1πρ βπᾶ Μο {λλοπ., παῦ ατεγο ἀοῖτπρ Ιοορπς ᾖἰἴπο οοἱῦ2 Απά ἴηῃοτ 
Ώιαςτ ή] ε) ” θά πΠβ) (λ πε” αν, ᾿ η -” 

εἰπον  αυτοις καθως "'εγετείλατο ὁ Ίησους και ἀφιικαν 
εθ]ά ὲο ἔπετα 88 3οοπηχαμπᾶεᾶ 11ο65ας. Απᾶ {]ογ α]]οπεᾶ 

ἕως προσαιτῶν ΤΤΤΑ., 
πα εἶπεν, φωνήσατε αὐτόν δα]ᾶ. ολ] Υθ Ἠϊπι ΤΤςΑ. 
Ἱοαρεᾶ αρ ΓΠΙΤΓΑΥΓ. 
: Ῥαββουνί Οττττα}. 
Σ καὶ εἰς Βηθαγίαν ΙΤ. 
ηοΟ 0168 σε) 115. 
Ὀσίησ τττΑ. 

(/εαᾶ ἃ 40ΟΥ) ΤΑ. 

----- Ὅτι ΙΤ1τΑ. 
Ἡ -Ι- πάλιν Ὀαυὶς 11. 

ὰ Ναζαρηνός ΗΤΤΑ, ! Υιὲ 1πῃς, πι Δανείδ ΙΤΊΤΑ; Δαυῖδ αν. 
ὰ -..9 ἔγειρε ΟΙΤΤΤΑΥ. Ρ ἀναπήδήσας Ὠανίπρ 

4 αὐτῷ ὁ Ιησοῦς εἶπεν ἆθβὰ5 βα]ᾶ {ο Ἠ{Π ΊΤιΑ. Γσοι θέλεἰς ποιήσω; Τ. 
ἵ εὐθὺς τττα. Σ αὐτῷ ὨἶἰΏι ΕΕ ΤΤτΑΥ. π Ἱεροσόλυμα ΙΤ ΊτΑΝΓ. 
Σ ἀπέστειλεν Ὦθ βΕΙ01.᾽ { εὐθὺς ΤτιΑ. « 4- οὕπω πο γεί (γεαὰ 

5 - οὕπωτ. 6 λύσατε αὐτὸν καὶ 1086 16 αι Ἱττνα. 4 φέρετε 
{ εὐθὺς ΙΤΊτΑ. Ε ἀποστέλλει Ὦθ ΒΕΏάΡΒ απτττΑν’. 

Ι8 καὶ ἀπῆλθον 1ΤητΑ. Ἅᾖἆά --τὸν (γεαὰ 8 οο]ο) αωΊτΑ ΥΓ. Ίο την 
τι εἶπαν ΊἹ. 5 εἶπεν βαἱὰ Ι/ΤΤΧΑ. 



ΧΙ. ΜΑ Εκ. 

αὐτούς. Ἰ και “ἠγαγον" τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν' καὶ 
έπεια. Απά  ἍΤπογ Ιοά ἍΤπθ οο]ῦ [ο 1εβαβ. Απά 

Ρἐπέβαλον! αὐτῷ τὰ .ἱμάτια.αὑτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾽ Ἰαὐτῷ'Ἱ 
{Ἠεγ οαδῦ προω Ἅᾖξ {ηεῖτ ραγπιεηίΒ, βηᾶ Ἡθ βα! λε] 15 

8 Ιπολλοὶ δὲῖ τὰ ἱμάτια.αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν' ἄλλοι.δὲ 
ΞΠΏᾷ ΠΙΑΠΥ τοῖς ματταεΙ{Β Βυτθιυεᾶ οπ ᾖἴποθ πα, απᾶ οίπεΓθ 

Π Ίδασὶ τἵέ ἵ ; ὤν Ὑῥένδὸ νο, - Αστοιβάδας" ᾿έκοπτον ἐκ τῶν ᾿ὀενόρων, "και εστρωννυον 
ὉὈχαποιθ ποτο οατίης ἄοπη ἔτοπι ἴπθ ἴτθες, Απᾶ πετο εἰτοπίπς 

εἰς τὴμῤῥόν.ἳ 9 καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦν- 
[εΌθπι] οηπ 1ἴπθ Ἠπατ. Απᾶ ἰἨοβοθ Ροϊΐπᾳ Ῥεξρτθ απά Ἰλποβὸ {ο]]οσι- 

. ” ΄ [ή . { 

τες ἔκραζον, Ἀλέγοντες" Ὡσαννά' εὐλογημένος ὁ 
{ϊσ πετο οτγΙπρ οπῦ, βατίπσ, ἨἩοββπηα | Ῥ]θβ5εά Πθ] Ἡο πἩο 
α ΄ ” ΄ - ΄ « .] ἐρχόμενος ἐν  ὀνόματι κυρίου. 10 εὐλογημένη ἡ ἔρχο- 

οΟΠ1ΕΒ ἵπ Γ1πθ] ἩΠβΠιθ ϱοΕ[{Πε] Τιοτᾶ. Ῥ]οβεδᾶ ᾖ[0θ] πο Ἅοοπι- 

µένη βασιλεία Σὲν ὀνόματι κυρίου τοῦ.πατρὸς.ἡμῶν 
1ηρ Κἰπρᾶοτα  δῖΏ [51πε] Ίπαπιθ 8598 [51πε] 1 Τιοτᾶ ᾖ 1οξ7ουσ 5Εαἱμετ 

2Λαβίδ'Ι » Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοιςο. 11 Καὶ εἰσῆλθεν εἰς 
“Ώατιά, Ἠοββπης 1η ἍᾖΊ1Ἠῃθ Ἠϊρ]πεςί | “. Απᾶ 3λοπίεγεᾶ Ἀπίο 

Ἱεροσόλυμα Αὁ Ιησρῦς καὶ! εἰς τὸ ἱερόν' καὶ περιβλεψάμενος 
31 οταδ8]ετα 116518 απᾶ ΊΙπῖο ἴπθ ἴοπιρ]θ; απᾶ Ἠατίπς]οοκθᾷ τοαπᾶ οἩ 

πάντα, Ὀόψίας) Ίδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν 
«811 Πῖπσς, ἹἸπίθ αἰτθαᾶγ Ῥεϊῖηπσ πο Ἀοιτ, Ἡθ πεπὺ οαῦ ο «ῬΒείπαἨπγ 

μετὰ τῶν δώδεκα. 
ἉπὶἩ ᾖἴπο ᾖπε]το. 

19 Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας, 
Απᾶ οΏ ἴΙΠἩθ ΊἨιποττου "Ἠαβτίης ἔροπεο “οαῦ 11Πεύ 1τοΏπι Ῥοαίπαηγ, 

ἐπείνασεν᾽ 19 καὶ ἰδὼν συκῆν " µακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, 
Ὦο9 Παῃρετεᾶ. Απᾶ εεεῖῃπρ Α Άσ-ίτεῬ 8ΤαΣ ο Πατίπς 1θατες, 

ἦλθεν εἰ ἄρα Ἱεὑρήσε τι ἐν αὐτῇ' καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ 
Ἡοθ ποεπί 1 Ῥεγπβρϐ Ὦο πη]] Επᾶ Ἀπγσίμίησ οἩἡ ᾖ « Απά Πατίης οοπιθ ὔο 

ἓ) ΄ ᾿ τ ε μ / .Θ ε 7 4 κά Δ ι , 

αὐτήν, οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα ”5 Ιοὐ γὰρἠν καιρὸς! σύκων. 
18, πούἩῖπς Ἡο ΕοαΏᾶ εχοερέ Ἴεατες, {2ος 10 τας ποῖῦ [πε] βθββοπ οἱ 868. 

14 καὶ ἀποκριθεὶς ξὺ ᾿]ησοῦς! εἶπεν αὐτῃῇ, Μηκέτι Ἆὲκ σοῦ εἰς 
Απᾶ απβιγετίπσ. 1Τε5α8 πιὶά ᾖΤοῖ, ὙΝοπιο ο ἴᾳπθῬ {ος 

τὸν αἰῶναὶ ᾽μηδεὶς! καρπὸν φάγοι. Καὶ Ίκουον οἱ μαθηταὶ 
ετετ απγ Ὄοπο τας Ἅᾖ3160-θαῦ. Απάᾶ ὀπεθτᾶ 3415οῖρ]θβ 

(15ὲ. πο ο) 
ν ” Δ 2” 2 ι4 ΄ Δ 

αὐτοῦ. 16 Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα' καὶ 
'Π15. Απά, ἴπεγ οοπιθ {ο {1 εταδα]εία ; 

Κῥ ᾿Ιησοῦς! εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας 
1]εξας Ἰπίο ΤἩθ {επιρίθ ἎὮθ Όεσαπ ἍᾖΤοοσαδίοαιῦ Ίἴποςδ 5ε1]1πρ 

καὶ ὶ ἀγοράζοντας ἓν τῷ ἱερῷ' καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυ- 
απᾶ Ὀυγίηπς 1η 1λΠε Τεπαρ]Ιθ, αηᾶ Ίππο ν8Ώ]ε5 ΟΕ {1θ ἍΤΙΟΠΕΥ 

βιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς 
οἩαΏρθ6ί5 απᾶ {ἴπε  οθαῖ5 οἱ {ποξο βε]Ητπσ 1ωθ ἄοτες 

[ή Ὁ Λ , 2 / / ” 

κατέστρεψεν᾽ 160 καὶ οὐκῆφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος 
Ὦε οτετίηΏτατ;, Απᾶ βαΏετεᾷ ποῦ ἴπαῦ ΑΠ7οΟΠΘ :Ποι]ᾷ ΟΑΙΥΥ « τεδ5ο] 

διὰ τοῦ ἱεροῦ. 17 καὶ ἐδίδασκεν, λέγων" Ἀαὐτοῖς,ι Οὐ 
{λχοαρΏ πο {ἴεπιρ]ο, Απά τε ἰ8δαβΏξ, βΑΥίΏς νο ἴπεπι, ΦΝοῦ 

εἰσελθών 
απᾶ Απανὶπς Ξεηίεγθᾶ 
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16έ έπαπτα ρο, Ἰ Απά 
1Η96Υ ὈτοαρΏπί {19 οοῖς 
{ο ᾖθβτς, απ οβϱἳ ἐποίσ 
ΡΑΥπιθΠίβ οἩ Ἠίϊτα; 
Απᾶ Ἡθ ϱαὖῦ προπ Ἠΐτα, 
ϐ Απά πιβηγ βργοβά 
τΠείσ ραγπιεπύς 1η 1πθ 
ἨΒΥ: αππᾶ οἴΏοι οαῦ 
ἄοπη ΏΓΑΠΟἨΘΒ οῦ 11ο 
ύτθ6θβ, απᾶ εἰταπεά 
ἴλεηι ἵπ {πο ΥΑΥ. 9 Απά 
ΤΠογ {παί πγεπ{ Ώθίοτο, 
8πά ᾖἴπεγ ἴηπαῦ 1ο]- 
Ἰοπγεᾶ, οτἰθᾶ, βαγῖπσ, 
Ἠορββηπα; ἨΒ]εξεεᾶ {8 
ηο ἴλβῖ οοπαιθίΏ {π ἴπθ 
ΏΦΠΙΘ οἳἑ πο Τιοτὰ : 
10 Ῥ]εδβεά ὂε ἴπο Κῑπσ- 
ἄοπι οἳ οἳσ-: ξβΐπες 
Ῥατίᾶ, ἰπαῦ οοπιείΏ ἵτπ 
ΤΠο Ώαχηθ οξ {πο Τιοτᾶ : 
ἩοββΠΏς {π ἴηε Πϊρ]ῃ- 
εδῦ. 1] Απᾶ ζεβιδ επ- 
ἠθτοᾷ 1πίο ο εγήββ]θπα, 
Απά 1Π{ο {πο Τεπαιρ]ε: 
Ἀπά ὙΠεη ος Ὠδά ]1οοΚκ- 
θᾱ τοµιηᾶ αΌοαῦ Ἴροηυ 
81] τηίηρς, απᾶ ποῖν 
{Π9 ενοπτ]ᾶς πα5σοτπς, 
ηο σεηί οαῦ ππ{ο Βετῃ- 
ΑΠΣ ΤΠ πο πείνα, 

19 Απᾶ ο9ἩἨ ἰποθ ΠΙΟΓ- 
ΤΟΥ, ὪἨθπ ΤΠεγ τνεγθ 
οοἱ1θ τοπ Βείπαμγ, 
Ἡρπαβ Πυπρτγ: 15 απᾶ 
εεοῖπσ α Ώσ ἴτερ 845 
οῦ Πατίπσ ΊἼθπταβ, Ὦθ 
931186, 1 Ἠ8ρΙγ ο 
η]ϱΏῦ Ἐπᾶά απ τπίης 
ἴΠετεοὰ : απᾶ πἹεη 
Ο68ΊηΘ Το 16, Ἡε Σοαπᾶ 
ποϊηῖηπςσ Όαῦ Ίθαγες; 
ΣΟΥ ἴηθ πιο οἱ ἃσᾳα 
πΓβ8 ποῦ 46ΐ. 14 Απᾶ 
Ἱεβαξ απαπγεγθοᾶ΄ απᾶ 
ββὶᾶ απίο 16, Νο πιβα 
ερῦ ἐτυῖό6 οἱ πες Ἰετε- 
Β1ΐἱ6Γ Τοτ 6πτεγ. Απά 
Ἠϊς ἀἱςοίρ]ες Ἠεατᾶ 1ὲ. 
15 Απᾶ ἴΠεγ οοπιθ ἴο 
16τάδβ]επα : απᾶ 268118 
πγεηῦ 1πῦο πο {θταρ]θ, 
Ἠπά Ῥερατ ἴο οαςῦ ουῦ 
παπι {ἴπαῦ 5ο]ᾶ απᾶ 
ῬοιυςΕῦ ἴπ {πο Μεπιρ]ο, 
ΑηΏᾶ οτετίΏτοιυ ᾖ1ἴ]ῃθ 
180168 οἳ {ἴἩθ ΠΙΟΠΘΥ- 
«εΏβΏρΡετς, απάᾶ ἴῆΠε βεαἴ8 
οξ ἴπεπι πας 5ο]ᾶ 
ἄοτες; 16 απᾶ ποι]ά 
ποῦ ΙΒΕΥ 1Ππεῦ Απ7 
ΙΩΔΏ »ποι]ᾶ σατττ αηΏ 
νπεδεε] «ήτο {πθ 
ὑεπιρίθ, 17 ἃ Ἶθ 
{8ἀβΒῖ, Βθτίηρ ππίο 

ο φέρουσιν ἴΠεγ Ρτίησ ΤΤτΑ. 
σε καὶ πολλοὶ ΤΤτΑ., 5 στιβάδας ΙΤτΑ: 
» ἀγρῶν Εε]άς5 τττΑ. - --- καὶ ἐστρώνννον εἰς τὴν ὁδόν ΤΤτΑ. 
Σ--- ἐν ὀνόµατι κυρίου ΟΤΤΊτΑΥγ. Σ Δανείδ ΙΤΊτΑ» Δανῖδ ανν. 
επ{εγθᾶ) ἹπττΑ. Ὁὀψὲτ. ο -- ἀπὸ ΠΟΠ ΤΤΤΤΑΤΥ. 
ου]γ τ. { οὐ γὰρ ἦν ὁ καιρὸς 1; ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν τττα. 
αι ττταν;. εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ ΙΤΊΤΑ. | οὐδεὶς Σ, 
ἰ .Γ τοὺς ἴπεδε ΙΤττΑΥΓ. πι καὶ ἔλεγεν θηΏά βθὶὰ ττιΑ. 

Ρ ἐπιβάλλουσιν ΤἨεγ οαβ8ῦ προΏ α]τττΑΥ. ᾳ αὐτόν ΙΤΤχΑ., 
: κόψαντες Ὠδνίηρ οαί [ἔῶ6πα] ού Ώ τττΑ, 

Σ----λέγοντες [11]ττια. 
5--- ὁ Ἰησοὺς καὶ (Υεαὰ Ὦθ 

ἆ τι εὑρήσει ΠΤΊτΑΥ. ΄ 
6 --- ὁ Ἰησοῦς (γεαᾷ Ὦθ βαϊὰ 

κ... ὁ ]ησοῦς ΦΙΗΤΊτΑΥΓ; 
ἃ--- αὐτοῖς [α1α. 

9 1- [μόνα 
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έπεσα, 15 1ὲ ποὺ υτῖί- 
ἴεηΏ, Μγ Ποιςε ςἨα]] 
Ὀο οα]]σᾷ οἱ α]] παιΊοπς 
ἴπθ Ἠοιςο οἳ Ῥνλσος2 
Ῥαΐ το Ἰλτο πιαἆο {5 ϱ 
4επ οξ ἐΠΐθσες, 18 Απᾶ 
ἵηθ β5οχίΏο απᾶ οἶ]]οξ 
Ρτϊεςί Ἠθαχγᾶ {ΐ, απᾶᾷ 
κουρ]ῦ Ἡοιν ὐΠογ πιῖςΒί 
ἀαδῖτσογσ Ὠίπι: Έος ἐΠοτ 
Σεαχοά ἨΊτη, Ώεοβαβο αἲ] 
ἵῬε Ῥοορ]θ πας αβίο- 
π]ςμθά ϱὲ Ηΐ5 Φοοινίπο, 
19 Απάᾶ πΥΏεηπ αΥοΠ πη5 
«ΟΊ1Ε, ο. γνεπῖ οαῦ οἳ 
ἴπε οἵἰγ. 

20 Απάᾶ Ίπ {πο ΤΊΟΓΠ- 
1Πᾳ, 85 {16Υγ ρα»ςαᾶ ὮΥ, 
{που βΒ8τν ἵΏε Ώσ ιχοςῬ 
ἀτιοᾶ - πρ 1τοπι ἴπο 
τοοῖβ. 2ἱ Διά Ῥοΐοωτ 
οδ]]1πρ {ο τεπιοι- 
Ὀγαπος β818Ἡ πο ΒΙΠ1, 
Μρβδίεσ, Ὀε]πο]ᾶ, Ί]ο 
Βσ 1τοο ππ]Ιοῃ ἴποιι 
εαγ-εᾶ»υ ἵς πιίποτει] 
ΒΝΑΥ. 2 Απ ὅὧε ας 
βΠονγετγῖηςσ βα]ίἩ αηίο 
τἨθεπι, Ἡατο {11η Ίτ 
6οά. 395 Έος ντοτι]σ 1 
5αγ ππίο τοιι, πα 
Ψ/ἈΟβοεσες «Πα εαγ 
Πίο της απουπία], 
Ῥο Ίποι τοπιοτος, ανά 
ὈΘ ἴποι ο,ςδύ Ίπιο ἰπο 
ποια; απᾶ εΠα]] ποῦ 
άουυύ ἵπ Ἠ]ς Ὠσατί, Ὀιῦ 
ςΗ8]] Ὀε]ίετο ἰΠαΐ ἐἰπο-θ 
τη]ηρς π]ῖσὮ Πε 5α1τῃ 
δΏΩ]] «οπηο {ο ῥρᾳ55; ηθ 
«Ώδ]] Ώατο κναῖ5οστοτ 
Πο 5αἴτη. 94 Τποτείους 
1 αγ ππίο τος, μα 
ΤΠΙΏΡΕΞΟΟΤΟΓΤΕ ἄεεῖτο, 
πνηεηπ το Ῥτας, Ὀο]ίοτο 
ἰηαῦ γο τεοσῖτε {ᾖεπε, 
απᾶ τεςΏα]] Ώατοα{λσπ. 
20 Απᾶ ὙΏεηπ τε 5ἰαπά 
γαγίπρ, {οχβῖνε, 1ξ γο 
8νο9 ουρπί αραϊπςδὺ 

ΒΗΣ : ἴηαῦ τουτ Επίπες 
8189 ν/’ΠΊΟΠ ἶ5 Ίτι Ἠθανεπ 
1ηΑΥ {οχρίνο τοι τουσ 
Ίχθβςρββδθ5. 26 Βπί 1ξ 
πε 4ο ποῦ {οτρ]1το, ηεῖ- 
Τλογ π]]] τοατ Εαίμον 
Ὁιη]ς] ἶς 1Ώ Πρατεπ {ος- 
Ρΐτε γοιΓ ἴΓΘΕΕΞΡΒΒΞΘΒ. 

27 Απᾶ Ίἴπογ οοπιθ 
βΡ4ἱηΏ {ἵο «οδγαξδαβ]ετα : 
ΒΠᾷ «5 ο πας τα] κῖπς 
1Ώ ΤΠο {στηρ]ε, ἰποτο 
901Π8 ο Ἠϊπα 19 οΏ]εξ 
νΥΙ6Ν18, ΑΠ {Ώςδ5οχγ106Ρ, 
βΠᾶ {ηρ ε]άετς, 28 απᾶ 
5αγ απ{ο Ἠΐπα, Βγ τνηαῦ 
ΑαίΏοτ]τσ ἀοθδῦ ἴποα 
ἴπεςο {Π]ηρς 2 απᾶ ππο 
β4τθ ἰἴῆεο 1ἴλπῖς αι- 
ἰποτιί{ψ {ο ἄο ἴποςρ 
εμΐηρςδ 29 Απά 6εςας 

ο- Ὅτι 1, 
5 ἀπολέσωσιν ἴπεν ποὶρΏῦ ἀθΞίγοΥ 1ΤΤτΑΥ. 

ν ὅταν Ττγ. 
5 -- ὁ ΟΙΤΤτΤΑΝΓ. 
Γ-- ὃ ἐὰν εἴπῃ ττι/Α]. 

1 ἐλάβετε γε τοσεινεᾶ ἹτττΑ. 
ἃ ἔλεγον ἴΏεσ 881 ΤΊΤΑ. 

σοντο τ. 

5 Ῥαββεί γΑ. 
6 λαλεῖ Ι1ΤίΑ. 
1ΤΤτΤΑ. 

τα... Τοῖς 1/Δ. 

Ρ πεποιήκατε Ώατε Τη8ᾷ6 ΤττΑ. 

ΜΑΡΚΟΣ. ΧΙ. 
, ή, ε , 

- , κ. γραπται, "Ότι ὁ.οἶκός-μου υἶκος προσευχῆς κληθήσεται ηας 515 Ῥοεῦ υντ]ζέεη, ΄ Μγ Ἠοιι-θ α Ἠοιἃςο οἳ νταγες ἍοεΠα]] ρα οα]]οά 
πασιν τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ Ῥἐποιήσατεϊ αὐτὸν σπ]λαιον ΣΟΥ 8] Τε Ἅπβί]οης2 Ῥαΐ τε πη8ᾷθ 15 5 4επ 

- ον ε ” . .. ληστῶν. 18 Καὶ Ίκουσαν  οἳ Ἰγραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, σὲ τοῦβοσβ, Απά Ἅ᾿Πεατά [518] 11ο “Ξο9Β  "απά ἴμεΣολίθξ δργῖεςις, α οἱ / -” ή .” / καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν τἀπολέσουσιν"!" ἐφοβοῦντο.γὰρ δαὐτόνιἳ 
απᾶ ἴμαγ 5οαςΏξ Ἡουν - Ἠϊπι {λεν εἨα]] ἄεειτογ: ᾖ{οχ ἴπεγ {εργο Ἠϊτα, 

τ/ .” ε . [ή 4 ν» ” » ὅτι πᾶςὶ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετοὶ ἐπὶ τῇ-διδαχῇ.αὐτοῦ. 
Ῥεσιαδθ αἲἱ ᾖ{πο οτοπνᾶ Υ/ΕΓΘ θ5{οπ]δΏεᾶ αἲ Ὠΐ5 {εασηίης, 
19 Καὶ "τε ὀψὲ ἐγένετο Σἐξεπορεύετοϊ 

Άπᾶ Ἅπν]ηοη εγτεηίΏπρ οὔπιθ 

20 Καὶ οπρωὶ 
Απά Ἰπ πο πιογπίπςρ 

ἐξηραμμένην ἐκ 
ἀτῖεᾷ τρ 

ἔξω τῆς πόλεως. 
Ὦθ νγεπῦ ΞοτίἩ απί οἱ ἐπθ οἳτγ. 

παραπορευόµενοι' εἶδον τὴν συκῆν 
ραβεῖτπρς Ὁγ ἴπεσ -απ 1ἴπθ ἍΆβ-ίτεἙ 

ε ” 4 , ριζῶν. 9] καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος 
{τοπ [1Ἡε] τοοίς. Απά "Πανίηρ Ὀτοιπεπιρετεᾶ  Ῥρίογ 

λέγει αὐτῷ, "Ῥαβρι,! ἴδε, ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται. 
58175 ο Πα λα υδΡί, ες, ἴηθ Βμ-ιτθο πΏ]ο] ἴ]οι οιχσθοᾶςί ἊἾς ἀγ]εᾶ. ιιρ. 

9» Καὶ ἀποκριξεὶς "Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ἔχετε πίστιν θεοῦ. 
Απά "αΠδιοτίης 11655 5475 ἴοΐίμπεπ, Ἠατο ἡῄ{αὶπ Ίηῃ οοᾶ, 

28 2 η δν Ν µ / κ τν ε/ εν Ἆ » - / 2ο ἁμῃν.'γάρ' λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ειπη τω.ὐρει.τούτῳ, 
Ῥοτ τοεν]]γ 1547 Τογοι, τἴΠαῦ τυηοθύος ΘἨΏΑΙ 6αΥ {ο {Πῖς πιουηζαἵη, 

"Αρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ µὴ.δια- 
Ῥο ἐποα ἑακοη βπαγ απᾶ ο ἴμοι ομ5ὲ Ίπιο τ]1θ 564, απᾶ εΏα]1 ποῦ 

κρισῇ ἐν τῇ.καρδίᾳ-αὐτοῦ, ἀλλὰ «πιστεύσῃ! ὅτι 488 λέγει! 
ἀοσυῦ Ἱπ Ἠϊ5 Ὠσδιιττ, ρας «Πα]] Ῥεμενε ἰπαῦ πυμαῦ Ἡρθςαβσβ 

ο » αι ο νι ο 3, ἤ ὃ λ - / γινεται ἔσται αὕτῳ "ο-.εαν ειπῃ.' 324 διὰ τοῦτο λέγω 
νακος Ῥ]ασα, {πθτο ςΠς]1 Ὦο {ο Εῖπα ψ/ηαίονεχ Ἡε 5Ώα]] 587. ἍἘΟΥ 1Πί5χθαδου 1 -ατ 

ὑμῖν, Πάντα ὅσα ἔἂνὶ Ἀπροσευχόμενοι", αἰτεῖσθε, πιστεύετε 
ἴοσυα, ΑΙ τηΐπρς τυΏαίδοετες ΡΓΕΒΥΙΠΡ πθαδΧ, Ῥε]ίενε 

ὅτι ἱλαμβάνετε,! καὶ ἔσται ὑμῖν. 95 Καὶ ὕταν Ἑστήκητεϊ 
ἴῃαυ τετεοεῖνε, αηά [{ημαγ] «Ώ811ῶθ {οτοι. Απ ὙΏΘΏ τε 1πιΣΥ 5ιαπᾶ 

προσευχόµενοι, ἀφίετε εἴτι ἔχετε κατἀ τινος ἕνα καὶ 
ΡΤΑΥΙΗΡ, Σοτρίνε ἵξ απηγἰΠΊης γΨο Ἠβτο αβαἰτπξῦ 8ἨΥοΟΠ8Ε, ᾖ{λπεδῦ «5ο 

ἀφᾷ ὁ.πατὴρ-ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ὑμῖν τὰ παρα- 
1ΩΒΥ {οτρῖγο τοι γοιχ Ἐλδίπες ὙπΠπο[Ις]1π {πο ἍΊεατεης Σ5οξ- 

’ « ” 1 . . ς -” ) » / 5 κι ε Ν { »” 

πτώματα ὑμῶν. 326 "εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ. ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ.ὑμῶν 
{6ποθ» αγοιΥ. Ῥα0 1 τε Ἅ«ᾖ1οχβὶτε ποῦ, ηπε]ίπεχ σουσ Ἐπίπου 

.. .- 3 ε » 

ὁ ἐν Ὥτοῖς! οὐρανοῖς ἀφήσει τὰ. παραπτώματα .ὑμῶν.' 
πιΏο[ίςα]ΐπ Ἅ1ποθ Ἠεατεης τΙ]] ἔοτρίνεα οταν οῶεησθς. 

2ἳ Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα" καὶ ἐν τῷ ἱερῷ 
Απᾶ Ὥ1ΤΠεγςσοπθ -αραῖη {ο {1 ετάβδβ]είΏ. Απά Ἰηπ λε πεωρ]θ 

ωά 2) { 7 .. 

περιπατοῦντος.αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
45 Ἡε 5 πα]κίης εοπιθ το Ἠϊπι  τ]ο ο]]οί ργῖοδίς απᾶ 

οἳ γρο ῖ ὶ οἱ πρεσβύτεροι, 38 καὶ "λέγουσινὶ αὐτῷ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι, γ ρν 
ἴ1θ 5οτῖΏεΒ ᾿Αηπᾶ.ἴπθ 61ᾶε{5, β8βά Τλογ ΒΑΣ. {ο Ἀϊπα, 

” - / 1 . , 

Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ο "καὶ! τίς σοι Ρτὴν ἐξουσίαν 
Ἑγ τν'/παῦ Ααπιλοσϊιγ ἔπεςε {πίηρς ἀοεξῦ ἴποι δ απᾶ Ὑπο ἴπεο "Αατπου1γ 

ταύτην ἔδ λα ῦτά Πο; 909 Ο.δὲ]ησους ην ἔδωκεν, (να ταύτα ποιῃς; η 
{15 ρατε, ἐλαῦ ἴπθςο {Πίπρβ ἐἑΠοικε]οα]ᾶςδὲ ἂο2 Απᾶ ᾳονιι5 

4 ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ΙΤΤΤΑΥΓ. 
Ἑ πᾶς γὰρ ΤΟΥ α]] πτνα. οὗ ἐξεπλήσ- 

Υ παραπορευόµενοι πρωϊῖ ΙΤΊΓΑ. 
ο πιστεύῃ ΤΑ. 4 ὃ νυΏαῦ ΤΙΙΑ. 

ξ--- ἂν ΙΤΤΙΑΝΨ. Ἀ προσεύχεσθε καὶ Υε ῥρταγ απᾶ 
κ στήκετε Υθ βἴαμαὰ ΙΤΊτΤΑ. ἱ---ε/’5ε 30 ΤΤα 

ος ᾗ ΟΓ ΤΑ. ὮΡ8 ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην 11. 

5 [αὐτόν] 1.. 
 εξεπορεύοντο ύΠεγ νυθΏῦ {οτῦἩ τη. 

Ὁ --- γὰρ {οσ τα[ττ]Α. 



πα ΧΙ. ΜΑΕ ΚΕ. 
9 - ΄ . -.ν , 

:ἀποκριθεὶς! εἶπεν αὐτοῖς, Ἐπερωτήσω "Όμας κάγω' Ένα λόγο», 
απδινετίς βαὶᾶ {ἴο πει 3ΥΓ1ΠΙ] δαδ]ς τοι, Ἡ αἱδο οπθ ᾖ{ΠίηΡ, 

καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ,ερῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
αηΏᾶ ΒΏΕΙΤΕΤ τηθ, Απά Ι π]] ἐε]] γοα Ὦ πλαῦ ααἰλοσϊςγ ἴπεςο {πληρββ 

/ ) -” Ἆ 

ποιῶ. 80 Το βάπτισμα "Ιωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ 
1 4ο: Τηο Ῥαρίΐξδτα οἱ ζοππ Έοπ Ἠοππεη Ἅῄσας ϊ; ΟΥ ΣΤΟΠ} 

, Δ ΄ Ὄν Ν « 

ἀνθρώπων: ἀλοκρίθητέ µοι. 9] Καὶ "ἐλογίζοντο' πρὸς ἑαυ» 
τηθη ὃ ΒΏΞΥΘΥ Ὦ16Θ, Απάᾶ Ἅπογ τθαβθοπθᾶ τση ἴὥπεπα 

Δ ”/’ ᾿ -” »” ; 

τούς, λέγοντες, Ἐὰν εἴπωμεν. -Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, "Διατί! 
ρε]τεΒ, εδαγίτβ, Τε τπτ; εποα]ᾶ ΒΑ7Σ, Ετοπι ἨθαγοἩπ, Παπ] εαν, Ίπσ 

3 3 -” 2 2 

τοῦνὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; ὃδ Υἀάλλ᾽ ἐὰν' εἴπωμεν. Εξ 
πετ 4ἷά το ποῦ Ῥε]ίετο «Πτα 2 ταῦ 1 πο εποι]ᾶ εαγ, ΕΓΟΤΙ 

ἀνθρώπων, ἐφοβοῦντο τὸν λαόν’ ᾽ἅπαντες' γὰρ εἶχον τὸν 
118Ἡ..--- {πεγ {εαγαᾶ  ἵπε τνθορ]α; 407 α]] ηοε]ά 

η) / α!! ” Π] ὥ 1 4 θε ολ ον. 

]Ἰωάννην “Ότι ὄντως προφητης γ. 96 καὶ ἀποκριθεντες Ὁλε 
2ομπ τπαῦ Ιπᾷσεᾶ 4 Ῥτορπεῦ 69 ττββ. Απᾶ ΒΏΣΥΓΕΤΙΠΡ ΜΏεγ 

γουσιν τῷ Ἰησοῦ,! Οὐκ.αἴδαμεν. Καὶ εὁ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶςἳ λέγει 
5η {ο ἆθβαβ, Ἄ9 Κποτη ποῦ. Απά 165458 απβιγεγ]ης ΕΗΤ5 

αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγώ λέγω ὑμῖν ἔν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 
το ἔἨεπι, ἨΒΜοϊέπο ΙἸ Ἅᾖ1εΙ] σοι Ὁ π]ηνῦ΄ απλοχ{γ Ἴπεςο Εηίπρς 1 4ο. 

” -- μη η] ο ᾗ 

19 Καὶ ἤρἕατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς ἀλέγειν.' ᾽Αμπελῶνα 
Απά Ἠο Ῥορφατπ {ο ἔΏετι ἵπ ραταῦ]6ά Το 5.7, ΔΑ Στίπεγιτᾶ 

, Π : 4 ” 

εἐφύτευσεν ἄνθρωπος;! καὶ περιέθηκεν φραγμόν, καὶ ώρυξεν 
Ξρ]απθεᾶ. Απᾶ ἅἄαρ 

' / 
ὑπολήνιον, καὶ ᾠκοδόμησεν πύργο», καὶ {[ἐξεδοτο" αὐτὸν 

14 ἼΤΩΒ1, απᾶ Ῥ]ασεᾶ αΌοιῦ 15] αεπσθ, 

Αα ππε-ταῦ, Απᾶ σα1]ὲ 8 Το1ΥΕΥ, απιᾷ 166 οαῦ πε - 

γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 3 καὶ ἀπέοτελεν πρὸς τοὺς 
το Παςραγάππεη, απᾶ 1εΕῦ ἴπο οοπη!σγ. Απά πε 5ευῦ το τπε 

γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν 
Ὠπςραπάπαο»υ αἲ ἴπθ 5θ5οῦ αἃ Ὀοπάππαι, ἴπαῦ Ττοτι ἴπθε Ἠπεραπάιπεν 

λάβῳ ἀπὸ ἔτοῦ καρποῦ" τοῦ ἀμπελῶνος ὃ Τοἱ δὲ" -λα- 
πο πιῖρΏί τεοοῖνε ἔχοπι ἵἴπε ἍἈπς «οξἴπο τνἰπεγατᾶ. Ῥτα0 ἴπεγ Πατῖπς 

βόντες αὐτὸν ἔδειραν, καὶ ἀπέστειλαν κενόν. 4 καὶ πάλιν 
τακεη Ἀπῖτα 1ροαῦ, απᾶ εεηῖ [πίτα] απαγ επιρίγ. Απάᾶ αρδαῖπ 

ἀπέστειλεν πρὺς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον’ κἀκεῖνον Ἰλιθοβολή- 
Ὦο 5ετῦ το πεπα Ἀποίπετ Ῥοπάπιβη, απά Ἠϊίπι Πατῖης 

σαντες! . Ἰἐκεφαλαίωσαν,ὶ καὶ Κἀπέστειλαν ἠτιμωμένον.! 
εἰοπθᾶ  Ίπογ βεγποῖς οπ {πο Ἠεαᾶ, απᾶ ϱβεηῖ [ηπα] απαγ Ὠπτίης Ιπςα]{εᾶ ΓΠἱη]. 

ὅ καὶ Ἱπάλινὶ ἄλλον ἀπέστειλεν κἀκεῖνον ἀπέκτειναν' καὶ 
Απᾶ ασαίπ ΑΠΟΐΜετ Ὦο 5εηῦ, ΑἈΏᾶ Ἠΐτα ΤΠεγ Κ]]]αά : 8]5ο 

πολλοὺς ἄλλους, Ἀτοὺςἳ μὲν δέροντες, "τοὺς! δὲ πάποκτείνον- 
τηαΏΣ οἑποτς, 38οπιθ αρεαΜῖτς, απᾶ 3ο πθγβ8 1]ς1]11ῃς, 

τε ι] 6 έ ο 1] 5’ Ῥ, ο. ορ Α αμ» » | 
ς. τι ουν Σγα υνιο) εχωγν αγαπΏητον αυτου. 

Ὑεῦ 1λεχεέοτο ρπ6. 3βοπ ἈἹΠπατίηππ  δηειογεᾶ ΑΠΐ5 δουη, 

ἀπέστειλεν "καὶ! αὐτὸν "πρὸς αὐτοὺς ἔσχατον,' λέγων, Ὅτι 
πε 5επύ 3ο Ἠϊτπι το {ῃατα 185), 5αγίΏς, 

ἐντραπήσονται τὸν.υἱόν-μου. 7 ἐκεῖνοι.δὲ οἱ γεωργοὶ Ψεἶπον 
Τηεγ νγΙ]] Ώανε το-ρθοῦ ἔος πι {ο, Ῥπί ἴηοξςε ἸἈπεραπάππεη 5αἱᾶ 

127 
Απβτγοχγεᾶ βπᾶ εαἱᾶ πῃπ- 
{ο ἴποπι, Ι νι] α]πο 
ΑΞΚ οξ Το οπο αᾳθεβ- 
01οπ, απᾶ ΑΠΒΝ/ΟΣ 18, 
Άαπᾶ 1 νη]] 1ΜεΙ] τοι ον 
σιηαῦ αα(λποτῖυγ 1 ἄο 
{πεεθ {πίπρς. 30 Τηο 
Ὀαρύίρτα οἳ ζομτ, πγηΒ 
3ὲ Ίχοῦα Ἡθητεη, ΟΧ οἳ 
ΠΠΕΏΖ ἍΑΠΑΒΠΕΓ Ἅ1ῃΠ6. 
2] Απᾶ ἴΠογ τοαβοποᾶ 
πι τἩ 1Πεπιδε]πες, 84Υ- 
Ἰηπςπ, ΤΕ τνο 5Πα]] σαγ, 
Έτοι) Πεανεπ; Ίθ ση]]] 
5ασ, ἨΠπγσ ἴπεη ἁἀῑᾶ 
σε ποῦ Ῥεμετε Ἠῖπα 2 
ὅρ Ῥιιῦ 1 γγο 5Ώα]1 δαγ, 
ΟΣ πιθη; ἴΠογ {οατοᾶ 
Τπε ῬεοΡρ]ε : Τοτ α]1 πιει 
οοαπί{αεᾶ ζοΏπ, ἴπαῦ Ἡθ 
πταδ α Ῥτορλοί Ἰπᾶςεᾶ. 
36 Απάᾶ {ῃΠεγ ατιςγ/ογεᾶ 
ΒΠᾶά δα]ά Ἠππίο ἆθ51β, 
Τα σαπποῦ 61]. Απᾶ 
Ίοδας απβτνεγίτπσ 5αἳ σι 
απίο ἴΏαεπα, ΝεΙίπεχ ἄο 
1 ἴο]] τοι Ὦγ ντι, 
παζΏοσΙγ 1 ἆο ἴπεςο 
{ΠΙΠρΕΒ, 

ΧΤΙ. Απτιᾶ Ἡο Ῥοραὴ 
το βρθα]ς ππ{ο πει Ὦγ 
Ῥραταβ]θς. Α. οἑγἰαῦα 
ΊπηΆΏ Ῥ]βπίθᾶ Αα τῖπε- 
τατᾶ, ϱηΏᾶ 5εῦ Απ πεάρθ 
βὈοιῦ {έ, απᾶ ἄϊἱρρεᾶ α 
Ῥίασα Ιογ ἴπε νυπεξαῦ, 
8Ώᾷ Ὀσϊ]{ α Γοπύθχ, απᾶ 
1εῦ 18 οαῦ 6ο Παςραπᾶ- 
ΤΩΘΕΏ, Ἅπά ποηῦ Ιπῦο Α 
{ατ οοπΏίστ. 2 Απᾶ αἲ 
ἴῃο 56850ΟΏ Ἡθ ςεπΏὺ ο 
ἴπε Πιαςραπάταεη ο 5ξτ- 
ταπῦ, ἴπαῦ Τε πιῖσηξ 
χατεῖτο {Τοπι ἴπε ὨπῬ- 
Ῥαπάπιεπ οἳ ἴπο Στης 
“οξ {πε τιπεγατᾶ. ὃ Απᾶ 
ἴπεγ οπιισΏῦ {πι, ατιᾶ 
Ῥεαῦ Ἠϊπα, απ 5ο Λο 
Άπναγ ειπρσ. 4 Απᾶ 
αβαῖπ Το εοηπὸ απῖίο 
ΤΏεια αποίπετ εεγτᾶτιῦ; 
Απ αὖ Ἠϊτη ὑῃετ οα5Ώ 
5ἴοπος, απᾶ ππουπᾶαά 
πι 1η ἴπε Πεαᾶ, αηᾶ 
εεπό Λη αΥΥΑΥΞΠ8ΙΠΘ- 
{α]1γ Παπᾶ]εᾶ ὁ Απᾶ 
Ασιιῖη Ώε 5εεπῇύ αποἰπετ: 
Ἀπᾶ ἨὨΐτπι ἴπεγ ΚΙεᾶ, 
απᾶ τΊπαἨπσ οἴμετα; 
Ὀθεαῖτπς 5οτηθ, οης ΚΙ]]- 
Ίηπςδ 5οπ18. 6 Ἠατῖπς 
τεῦ ἴΠετεξοτο οπθ ΒΟΠ, 
ης πε]]οε]οτεᾶ, -ᾱθ 
5επῦ Ὠῖτη α]5ο ]αδῦ ππζο 
ἴπετι, δαγίπςσ, ΤΠετ 
σ]]] τετεγεΏος ΤΙΥ ΒΟΗ. 
7 Βαῦ ἴποβο Ἠαςδαπᾶ- 
ΙΩΕΊ β8ϊᾷ απιοηΏρ ἴπετι- 

τ--- ἀποκριθεὶς ΤΤιΑ. 
1ΤΤτΑΥ. Υ διελογίζοντο 1ΤΊτΑΥΓ. π Διὰ τί 1ΤτΑ. 
εΏου]ά νε 847) ΤΤΤΓΑΥΓ. Σπάντες 1. 8 ὄντως ὅτι Τττα. 
ε[άποκριθεὶς] ὁ Ἰησοῦς Ι,; -- ἀποκριθεὶς ΤΤτΑ. ἆ λαλεῖν ΤΤΊτΑ. 
Γ ἐξέδετο ΤΑ. Ετῶν καρπῶν ἴπε ΕΓγι]05 Τττα. ἉὮ καὶ αΏᾶ ΤΤΊΤΤΑ. 
} ἐκεφαλίωσαν Τ. κ ἠτίμησαν 1πβι]{εᾶ 1ῃτ; ἠτίμασαν ΤΑ. 
1 ΤΤτΑ. η ἀποκτέννοντες αλΤττΑ. ο--- οὖν [1]τττΑ. 
α -- αὑτοῦ ΙΤΤΤΑ; αὐτοῦ ΥΓ. τα. καὶ [1;]ΤττΑ. 
ἑαυτοὺς εἶπαν ΊττΑ; εἶπαν πρὸς ἑαυτοὺς 1. 

Σκάγὼ ὑμας 1,; -- κἀγὼ σπα ἐπερ. 1 νν]]] αξ]ς) τττα. 
--- ουν ΙΤΤΑΥΓ. 

ἳ --- τὸ 
} ἀλλὰ (γεαᾶ Ὁαί 

ὃ τῷ Ἰησοῦ λέγουσμι ἘττΑ, 
5 ἄνθρωπος εφύτευσεν Τ, 
1 --- λιθοβολήσαντες 1/ΤΤίΑ. 

] ---πάλιν αΙΤΤΓΑ. 
Ρ ἐχθν νἱὸν 1; εἶχεν υἱὸν ΤΤτΑ. 

5 ἔσχατον πρὸς αὐτούς ΙΤΊτΑ. 

α οὓς 
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891ν68, ΤΗΙ5 ἶς 11ο Ἠεῖτ ; 
σοςε, Ἰος ας 111 πι, 
Απᾶ ᾿ {Πο ΙπηΏοεγῖταπορ 
5Πα]] Ὀο οσς. Ἰ 8 Απᾶ 
ΤΠεγ οοκ Τι, απᾶ 
ΚΙΙιαᾷ Πιν ἀπᾶ οαξῦ 
λΐπι οαῦ ο ἴπο τνίηε- 
ναχᾶά. 9 Παζ 5Πα]] 
ΤΠΘΕΙ6ΕΟΥΓΘ ΤΠθ ]οτᾶ οἳ 
Τηο τἰπεγατᾶ ἄοδ ο 
νΠ]] οοπ1θ απᾶ ἄεξίτογ 
1Πο6 Ἡαςραπάτηςη,.απά 
πι ]] σἶνο ἴπο ο 
πηζο ΟἱΠ6Υ5. 10 Απά 
Ὥατο ο ποῦ τεαᾶ 118 
βοτὶρίασο; Τηοθ Ββἴοπο 
νγΏ]ο]Ἡ ἴηο Ῥα1]1ά4εσς το- 
ἀθοίθᾶ ἶ5 δεζσοπιθ {ῃθ 
Ἠεβᾶ οἱ {πε οΟΓΠΕΓ: 
11 εής ννας ἐῃπο Τιοτά8 
ἀοἵτπρ, απᾶ 15 15 πιβΓ- 
πο]]οαβ 1η ουσ 67652 
12 Απᾶ {Πεσ εοαρΏί {ὁ 
Ίαγ Ἠο]ά οπ Ὠίω, Ῥα6 
Σεατεᾶ ἴπο ῬθοΡρ]θ: Σογ 
1Πο9γ Κηαν {Ώαβί πο θά 
ΒΡΟΚΘΏ ἴηρθ ΡΑταβ]θ ῃ- 
Ραἳπβύ {Ώοπῃ : απᾶ {πετ 
1985 Ἠϊτα, απᾶ τυνεπί 
9Ποῖσγ πταγ. 

15 Απᾶ ἴπευ βεπᾶ 
ΠΡΟ Ἠϊπα ορτίαϊπ ο 
1ηθ Ῥλατίςεςς απᾶ οἳ 
1μθ Ἡεγοᾶῖαπς, ο οβῦο] 
Ἠἶπι 1η ᾖΜῖ ΥηοταβΒ. 
14 Απᾶ Ὑππεηπ ᾖΤἴΠεγ 
ΊΥ6ΓΘ Ο00Π186, Τπεγ ΄5ΑΥ 
πη{ο Ἠϊπα, Μαβίοτ, το 
που; ἴ]λαῦ ἔμοα ατδ. 
1Γµ6Θ, απᾶ οατοξῦ ΕΟΣ πο 
18Η: Εοτ{ῃου τερατά- 
εΒί ποῦ ἴποθ Ῥεσδοπ οἳἑ 
ΧΩΘΗΏ, Ὀας {θασμαδί 0πθ 
ΝΓΒΥ οἱ ἄοα Ίτπ ἐταξῃ : 
15 1 Ἱαπβα]ὶ ἰο ρἰὶτο 
«τίραίθ {ο Όαεαχ, οἳ 
ποῦῖ 156 9ΠΕΙ]τ/ο ρὶτᾳ, 
ΟΥ 6Ώα]] πο ποῦ ρίτο 2 
Ῥυΐ Το, Ἐπονίηρ ἰπείσ 
Ἠγροοτσίςγ, 5βἱᾶά απῖο 
ὀλετι, ην ἱεταρῦ το 
Πιθ 2 Ῥτίπρ πρ ΒΡΕΏἨΣ, 
Όλαῦ Ι τιαγ 5εο {, 
19 Απά ἴπεγ Ῥτουρπὺ 
5. Απᾶ ο β8Ι{Ώ ππ{ζο 
{πρπα, ἼΠομοθ 18 ῦΠ18 
1πιβρθ απᾶ βαρετροτὶρ- 
Φοιῦδ Απᾶ Έπεγ οπίᾶ 
πηϊζο Ἠϊτα, Ο9888ΑΤ8, 
17 Απᾶ ο εξαβ ΑΠβύΤοΓ- 
ἵηςπ εβἷᾶ απίο. ἔλεπια, 
Ἐοπᾶος {ο Οβεας {ἐλθ 
1Πΐπρβ ἴπαῦ ατο Ο.- 
ΕβΤ’Β, απᾶ {ο ἄοᾶ ἴμοθ 
τηΐηρς {Παῦ 81ο οά)Β. 
Απά {πογ πιαττε]]θὰ ϱὖ 
Ὀνη, 

ο 18 Τηεη οοπ1θ πη{ο 
1πθ ΒαάάποῬες, 

Ὃ ο, ΒΑΥ ἔπετθ 18 πο 
Ὃ πώ ΛΠᾷ ἴἩογ 

θά Βαγίπᾳ, 

ν ἀπέκτειναν αὐτόν ΤΊτΑ. 
{μεγ ΒΑΣ) ΙΤΤτΑ. 
δ ἰδων Ἠατίηᾳ Χποπη τ. 

.6Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε ΤΤΤΑ. 
Ι ἐπηρώτων ΙΤΤΙΔΑ. 

Γ--- αὐτοις ΑΔ. 
πιοπάετεά Τ. 

ΜΑΡΚΟΣ. ΧΗΠ. 

πρὸς ἑαυτούο" "Ὅτιοὗτός ἐστιν . κλη ο -- δεῦτε, ἀπο-. 
8πποηΆς μας ΤΗΠΙ8 18 αἵτ: οοἵπε, 1εῦ 45 

τείνωµεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ ος Βκαὶ λαβόντες 
ἘΙΙ1 Ὥϊΐπι, απᾶ οισς πσῖ]]ῶε (Πο πΠπετίίβηος, Απά Πατίπς {ακεπ. 

ταὐτὸν ἀπέκτεινανι' καὶ ἐξέβαλον Ἱ ᾖἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 
Ἠϊπι μεν ΚΙ]εά Εοεα], Απᾶ οα5δῦ ξοτίἩ [Πτα] οαἑςιᾶε ἴποε πιπαγατᾶ. 

9 τί Χοῦνὶ ποιῆσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ 
Ἠπιαί ἐποχείοτο τ/1] ἂο ἴπθ ἹΙοτᾶ οἱ ἴμθ πλ ώώ Ἡε ση] «οπιο απά 

ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα. άλλοις. 
η] ἀθςὴργ {πο Ἠαδραβπάπιεπ, απᾶ ψΙη ενσο ἔπο τιπεγΏατᾶ ᾖ{ο οἴλοτς. 

10. Οὖδὲ τὴν.γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε; Λίθον ὃν 
ΞΝοῦ “τετ δµηῖ5 "Βοτιρέατο τᾷ1ᾶ αν 5τοιαᾶρ [Τπα] Ρίοπο πἹΠίοἃ 

ιἀπεδοκίμασαν οἱ ΄ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὶΝ»͵ 
ο εθας 1{Πο5ο Ἅγγπο Σραῇ]ᾶ, ΜΠ18 18 Ῥεοοπιθ «Πορᾶ 

γωνίας. 11 παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, και ἔστιν θαυ-! 
οξ Γ2πο] ΟΟΓΏΘΣ : άτοπα [πο] Τιοτᾶ πναβ {15 απᾶ 1 ἰ8 πρη- 

μαστὴ ἐν ἐφθαλμοῖς ἡμῶν. 19.Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, 
ἀετέαι π ΟΥ 6768. Απάᾶ Ίπεγσ εοαςΏῦ -. Ἠϊα {ἔο]ασ λο]ᾶ οξ, 

καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον' ἔγνωσαν.γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς 
απᾶ Τηεγ {θβτεά πο οτοπ/ᾶ ; ΣΟΥ 1ΠεΥ Κπου "παῦ αξα]ησε ἰπθια 

τὴν παραβολὴν εἶπεν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 
{πο ΡΑΓΑΡΙΘ Ἡθ ερεαΚκς. Απᾶά ἸΙεανίπςρ Ἠῖτα ὔλου σγεηῦ ΑΠΑΥ. 

19 Καὶ ἀποστέλλονσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαριστίων 
Απᾶ ἴπεγ 5επά {ο Ἠῖπα 801196 οἱ ἴπο Ἐπαγίῖςθθς 

καὶ τῶν Ἠρωδιανῶν, ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ. 14 οἱ δὲ" 
Βπά οξ{ίπο Ἠετοᾶῖαπα, ὑπαῦ Ἠΐπι {ποτ ταϊρΏῦ ομίςἩ ἵη ἀἰδοοασσθ. Αγά ἴπεν 

ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ, 
Ἠανίηρ οΟΠ1Θ 887 νο Ἠϊπι, ΤΘΑΟΠΕΣ, πνθ Κποῖν λα ἴταε ἴλμοι ασε, 

Δ ) ’ 4 ϱ) ή 7 Δ / 

καὶ οὐ µέλει σοι περὶ οὐδενός' οὐ-.γὰρ βλέπεις εἰς 
Απά «ἴπετε ί5οαχθ {οΐμθῬ αΏοαῦ το πιος Σ. 3ος ποῦ ΣίΠομ 3Ιοοκεοςξῦ οἩἳ [πε] 

“πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ 
 ΑΡΡΘΒΙΑΊΏΟΘ οΕΤΩΘΠ, Ῥαῦ ναι ται τπ8 πο ο ἄοά 

διδάσκεις. ΣΕζεστιν 9κῆνσον Καΐσαρι δοῦναι! ἢ οὔ: 15 δῶμεν 
ἐθαοποςδέ: ΄ 18 1ῦ Ιαπέα] «τῖοραίθ 1ο 08βας {ομίτο ο πο Βμοσ]ά αν Είτο 

ἢ μὴ δῶμεν : Ὅ δὲ Ρεἰδὼςὶ αὐτῶν τὴν .ὑπόκρισιν εἶπεν 
ος ελοι]ά πο ποῦ ϱ]το2 Βπί ο ἈἘποπίπαϱ {ηοῖτ αγ ρουτίσφ πο] 

αὐτοῖς, Τί µε πειράζετε; Φφέρετέ µοι δηνάριον ἵνα ἴδω. 
ζο πεπι, πο πηθ 4ο το ἐεπιρὺῦ ΕΒτῖπρ πιθ ϱ ἀεπατίας 1λμαίΙ ων εεο 15]. 

16 Οἱ δὲ ἤνεγκαν. Καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος ἡ.εἰκὼν.αὕτη καὶ 
Απᾶ ἴμεγ Ὀτοιρηί [16]. Απᾶ Ἡρ 8878 το ἴπεπι, Ἴ/Ποβε [15] Ἅᾖ{Π8 ἵπιαρο απά 

ἡ ἐπιγραφή: «Οἱ δὲ ἀεῄππονί αὐτῷ, Καίσαρος. 17 «Καὶ 
119 Ἰηβοτῖρτῖοη ὃ Απᾶ ἴπεγ βδὶά “το Πΐπι, (115α4Γ”9, Απά 

ἀποκριθεὶς ὁἩ ]ησοῦς εἶπεν ἰἸαὐτοῖς,! ξ Απόδοτε τὰ . Καί- 
Ἀρηβγγοτίτπρ 116818 Ββἱά4 Ἅᾖἴο μεσα, Ἐεπάᾶστ΄ πο ἰπῖπρς οἳ (5- 

σαρος! Καίΐσαρι,καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷθεῷ. Καὶ πεθαύμασανϊ 
β8ς ἴο 088, απά 1πθ ἴπιπρθ οἱ ἄοά . ἀοᾶ, Απά {πεγ ποπάφτθᾶ , 

) ] ι] 

ἐπ᾽ αὐτῳ, 
αἳ Πτι, 

18 Καὶ ἔ ἔρχονται Σαδδοιυκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες λέγουσιν 
Απά σοπιθ 15βᾶᾷιςεθΒ το Πῖπα, πυἩο 887 

καὶ Ἱἐπηρώτησανἳ αὐτόν, λέγοντες; ἀνάστασιν μὴ.εἶναι΄ 
Απά ᾖΤπεγ ᾳαθεθῖοπεά πίτα, 5ασίπς, 8 τθβιττεοῦίοι Ίἴπετο 18 ποῦ, 

α--- οὖν ΤΑ. 7 καὶ Δπὰ (τεαά 
5 4- εἰπὲ οὖν ἡμῖν ἴε]] 18 ὑπετεξοτθ 1. 4 δοῦναι κῆνσον Καίΐσαρι ΠΤε. 

ο [οἱ δὲ] 1.. ἁ ἴπαν 1ΤΊΤΑ. 9 ὁ δὲ αηά (ὀε5ιβθ) ΙΤΤΤΑ. 
Ὦ ἀθαύμαζον ΙΤΤΑ; ἐξεθαύμαζον ΕΤΘΒΙΙΥ 

π τς αὐτὸν Ἠΐτη ΓΤΤΤΑΥΓ. 



ΧΙΙ. ΝΑΕΚΕ 
. ” / ) 

19 Διδάσκαλε, ΧΜωσῆς' ἔγραψεν ἡμῖν, ὅτι ἐάν τινος ἀδελ- 
Τεασβος, 10588 Ὁποίθ «10ς 38, ὑπαοῦ 1 οἳ ΘΠΥΟΠΘ 4 Ὀτο- 

/ . ’ -” [ή το -” 

φος ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναϊκα καὶ Ἰτέκνα μὴ. ἀφβ,' 
ἴπες εΏοπ]ᾷ ἀ4ἱθ απᾶ Ίθεατο Ῥεπ]πά 8 τ1θ ΑηΏᾶ οἨπ]]άτεπ Ίθεατε μοῦ, 

ἵνα λάβφ ὁ.δελφὺς αὐτοῦ τὴν γυναϊκα" Παὐτοῦϊ καὶ 
ἐλβῦύ Ἀεποι]ί "τακο 1118 “Ῥτοίπεσ 119 πι {θ οἳ Ἠῖπα αηΏᾶ 

ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφφ.αὐτοῦ. 320 ἑπτὰ 3 ἀδελφοὶ 
χ8ΐ5ε πρ 5εθά {ο Ἠῖ5 Ὀτοίμες. Ῥετει «Ὀτείμτει 

ἦσαν, καὶ ὃὁ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα, καὶ ἀποθνήσκων 
ποτε πετθ; Απᾷ ἰπε ΑΕτδῦ Μοοκ 8 ές, αηᾶ ἁγῖπρ 

οὐκ.ἀφῆκεν σπέρμα" 321 καὶ ὃ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ 
1940 πο 5εεᾶ; απᾶ {πε εεοοπᾶ τοοξ Ἠες, Απά 

ἀπέθαμεν, Ὀκαὶ οὐδὲ αὐτὸς ἀφῆκενὶ σπέρμα καὶ ὁ τρίτος 
ἀῑεᾶ, Απᾶ πεϊίπετ ἍἎθ μεν βοεᾶ ; Απᾶ ἴηπο Ὥτοπιτᾶ 

ὡσαύτως' 393 καὶ Ῥέλαβον αὐτὴν" οἱ ἑπτά, Ἱκαὶὶ οὐκ ἀφῆκαν 
Ἠκετγῖςο. Απᾶ 3µοοξς Ἡετ Ἅᾖ31Ἠθ ΄δεγεΏ, απᾶ 16Ε65 πο 

σπέρμα. ΙΤἐσχάτήϊ πάντων "ἀπέθανεν καὶ ἡ γυνή.ὶ 99 ἐν τῷ 
5εεᾶ, Ταξῦ οἳ αἱ] ἀῑεά 85ο ἴηο Υ/ΓΟΠΙΒΗ. Τη {πθ 

ϊοῦν' ἀναστάσει, Ἱύτα» ἀναστῶσιν;! τίνος αὐτῶν ἔσται 
3Επετείοτε ἸτεεαχταοίΊοι, ὙΠΏεηπ 1ΤΠεΥ 51811 ατίβε, οἳ πἩ]ο] οἱ ἴπεπα επα]1 ειε Ὦθ 

γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυγαϊκα. 24 "Καὶ ἀποκριθεὶς 
νπιθ2 Ἅ20χ ἴπθ «5ετεη Ὠπᾶ πετ 95 νη]{θ, Απᾶ θπδπετίησ 

ο. 7 - - 3 πρ ῄ Ρ 4 ” ” ῃ Σο, 

ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς,ὶ Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες 
1]εέας παιᾶ {ἵοτήπεπι, "ποῦ “Ὅπετεξοτε 140 ΎὝθειχ, αποῦ Ἐποπίπς 

τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ: 26 ὕταν. γὰρ. ἐκ 
{πε ροηρίατος ποτ Ἅᾖθ Ῥοπες οἳ ἀοᾶ 2 Έου πἨεπ ΣΤΟΑ ΑΠΙΟΠΡ 

νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε Ὑγαμοῦσιν οὔτε Σγαμίσκονται,! 
{1πε] ἄεαᾶ {πετ τῖςθ, ηείύηετ ἄο πεσ πιαττγσ τιος απο ϱἶτει {π ΤηβΥΤΊ8Ρ6, 

2 ἕ ο ὃς . ” . ε/! 3 » ) .” 3 4 
ἀλλ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι Σοὶ ἐν ποῖς οὐρανοῖς. 36 περὶ.δὲ 
ναῦ '4τ0 38 απ ὙἩπΠΏο[ατε] η πε ἨΘΒΤεΠΒ, Ῥνπὺ οοποετηῖπς 

τῶν νεκρῶν, ὅτι ἐγείρονταιυ οὐκ.ἀνέγνωτε ἐν τῇ ' βίβλῳ 
τπο ἀεαᾶ, τλαῦ Της τῖεο, Ώβτε Ὑε ποῦ χειᾶ Ἱἵη ᾖἴπθ  ΌῬοοκ 

1 έως Ἡ ἑπὶ Πρι 94 Ῥώρι 'σζώῶ ὁ θεό Μωσέως, ἐπὶ Ξτῆς! βάτου, Οὡς' εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός, 
οἳ Μορεε, [ῖπ {πρ Ρατ] οα. ἴπθ Ὀπδῆ, ἩἨού “5ροκο 3το Ἡϊπω 31ο, 

λέγων, Ἐγὼ ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ Σὸὶ θεὸς ᾿Ισαὰκ καὶ: «ὸϊ 
8αγΙΠΡ, 1 [απα]{Ππε 4οᾶ οἳ ΑὈταπαπι απά 1ηθ ἀ4οά οἱ Ίδ688ο απᾶ 1πο 

θεὸς Ιακώβ: 27 Οὐκ.έστιν «ὸὶ θεὺς νεκρῶν, ἀλλὰ ἀθεὸςὶ 
4οά οξ 5αοοῦ 2 Ἠο Ἰβ τοῦ ᾖἴπθ ἄἀοά οἳ [πε] ἀἆθβαᾶ, Ῥπῦ 6οά 

ζώντων «ὑμεῖς οὖν" πολὺ πλανᾶσθε. 28 Καὶ προσελθὼὠν 
οἑ [πε] Ητίηπσ. τε ᾖΊπετεβοτε ρτεαῖ]γ εττ. Α πᾶ πανίτιρ “οοτηρ”αρ 

εἲς τῶν γραμµατέων, ἀκούσας αὐτῶν ᾿συζητούντων,! «ξεἰδὼςὶ 
1ρΏ8”03:π9 ἍΡογίρες, ἨΠβτίΏΕ Πεαχᾶ ἴπετι τθβ»οπίπρ {οβείἩες, ρετοθ]νίτπς 

ὅτι καλῶς Ἀαὐτοῖς ἀπεκρίθη.ὶ ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστὶν 
1ης σε] ἴποιι Τε απςπτετεᾶ, απες]οπεᾶ Ἠϊπα, ὙἨπιοα 1” 

Ἱπρώτη πασῶν ἐντολήϊ, 399 Σο δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθῃ! 
Άτεῦ 305 341] Σοοπιπιαπάπηεη{ ὃ Απάᾶ 1εβας Αηοπγεχθᾶ 

αὐτῷ! Ὅτι πρώτη Ἡπασῶν τῶν ἐντολῶν,' "Ακουε. 
Ἠϊτα, [1Ἡρ] ἄτευ οἳ α1] ἴπθ οοπιταβπάπηεπΏς [19], Ένας, 

[πε] 
]α 

κ Μωὺσῆς ΙΊΤτΑ ΥΓ. 1 μὴ ἀφῃ τέκνον Ιεᾶνε πο οΏ]]ά τα. 
Επετείοζε ΕΝ. 9 μὴ καταλιπὼν Ἠβπίηρ 19: Ὀεπίπὰ πο ΤττΑ. 
4 ---'καὶ Ἱττα. Σ ἔσχατον ΙΤΤτΑ. 
Σ --- ὅταν ἀναστῶσιν [1,]ττ. 
ΙΤΊΤΑΥΥ, 

5 καὶ η γυνη ἀπέθανεν 1 ΤΊτΑ. 

Σ --- οἱ αιιτίτε]ν. 1 Μωύσέως ΙΤΊτΑΥΤΥ. 
ε--- ὃ ΙΤτΑ7Υ. ἆ --- θεὺς αΙΤΤτΑ ΥΓ. 
Γσυνζητσύντων 1ΤΤΓΑ. Ε ἰδὼν Ἠανίτπρ ΒΕΕΠΤ ἹΤτς. 
πάντων ἐντολή ΕΙΝ; ἐντολὴ πρώτη πάντων ΤΊτΑ. 
Ἠ[ττ]α. 
(τεαά ΓΤηε] τει 18) τττΑ. 

τ-- αὐτοῦ ΤΤτΑ. 
Ρ --- ἔλαβον αὐτὴν [Τ,]ΤΊτΑ. 

π ἔφη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὦεδιβ 5αἱά ἴο ἔπεπι ΤττΑ. 
5.τοῦ ΟΙΤΤΤΑΥ”. 

ε--- ὑμεῖς οὖν (/εαὰ πλαν. 
Ἀ ἀπεκρίθη αὐτοῖς ΤΊΧΑ. 

Χα ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς τττὰ. 
πια πάντων ἐντολή ΑΝ; πάντων [ἐντολή ἐστιν] ουπιππβηάπιεπὺ οἳ β]] 18 1,; ἐστίν 
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19 Μαβίος, Μοςθβ τοῖς 
πηῖο 38, 1 ἃ ἨλὰΠ)8 
Ῥτοίλεχ ἀῑε, απᾶ Ίθατο 
1ἱ8 νο θοελῖπι: λίπε, 
8Ώς ):.ν9 1ο ομΙΙ4τεἩ, 
ἐλαῖ ης Ὀγοίποτ 5ποα]ά 
τακο Ὠ]8 τνί{ο, απιᾶ ταῖθθ 
πρ 5οεἆ πηπζο ἨὨϊ5 Ότο- 
πετ. 20 Νον ἴπετο 
ππθτθ 5επεη ὮῬτεί]μτεν : 
Απᾶ {πε Άτεῦ ἴοοκ 8 
πν1{θ, απᾶ ἀγίτπρ 1εξῦ 
Ίο 5εθᾶ, 21 Απά Το 
5εοοπά 1οοκ Ἠεσ, αηᾶ 
ἀϊθᾶ, ποϊίπετ 1Ιείυ Τε 
ΒΗΏΥ 5θεᾷ: απιᾶ ἴπε {π]νᾶ 
Ἠκενη-ο. 22 Απᾶ 1ης 
β6τεπ Ὠβᾶ Ἠεσ, απᾶ 1εΕξ 
πιο βεεᾶ: ]α5ύ6 οἱ 411 19, 
πΓΟΠΙΦΊ ἀϊθᾶ αἱ5ο, 23 1π. 
{ποτεδιττεοίίοἩ ἴπετε- 
ἆοτθ, ν Ἴεη ΊΠετ εἴια]] 
τ1βε, πὝηοῬδε πά{θ 5Ίια1' 
5Ώε Ὦο οξ ἴπεπι ὃ {οι 
Τῃπο 5ετεη Ὠαβᾶ Ὠετ {ο 
π/τε, 294 Απᾶ οὦε5ιβ 
ΒΏΕΤΥΘΤΙΩΡ βαϊῖά απῖο 
ἔπετα, Ώο το ποῦ {πετο- 
1οτο6 61, Ώεσβαςξθ το 
ἆπον ποῦ ἴπο εοτίρ- 
ναπ65, ὠηοθ]ίπογ ἍᾖΤπθ 
Ῥοΐνετ οἱ αοά2 25 Ἐος 
π/Ἠεη 1Πεγ εΏπ]] τῖςθ 
Ίχοπτα 1πθ ἀἆθαᾶ, Τπεγ 
ηεΙ{Π6Υ ΏΙΑΙΣΥ, ΤΟΥ αΓΘ 
ΡΙτεμ Ιππιαττίαρε; Ῥαῦ 
ΑΤΘΑς5 0ῃθαπροε]ς νΥΏΙο] 
Άτε 1η Ἠεβτθῃ. 26 Απᾶ 
85 οπςΠίηΡ 1πο ἀθαᾶ, 
τηαῦ πΠεσ τῖεθ: Ώπτο 
ψε ποῖ τολᾶ π {πθ Ῥοοκ 
ΟΕ Μος6, Ἠονυ ἵπ 1π9 
Ῥπδη ἄοά ερακο ππῖίο 
Ἠϊτα, βαγίπς5, 1 απι ἴηο 
αοᾶ οἳ Αρταβατῃ, απᾶ 
πο ἄοά οἱ Ίβαας, απᾶ 
η 6οά οἳ οὅαοοῦρ 
27 Ἡε 18 ποῦ ἴπθ αοά 
ΟΕ ἴποθ ἀεθᾶ, Ῥαῦ ἴπ6 
αοά οἳ ἴπο Ἠνίπσ: το 
ΤΏετεξοτθ ἆο ϱρτεαΏΙγ 
εττ, 28 Απᾶ οπο οξ {πθ 
ΕΟΤΙΏΕΒ 081468, απᾶ Ἠατ- 
1πρ ἨἩρατᾶ Ίπεπι τειβ- 
βοπῖηρ {οσοείποσ, απᾶ 
ρετοεϊτῖτηρ τα ηε Ἠβᾶ 
Απηςπγθγθά ἴπεπα πγε]], 
ββκθᾶ Ἠΐτα, ἍἨΓπΙιοὮ 1β 
πθ τβδῦ οοπιτηβπᾶ- 
πηεηῦ οἱ 411 29 Απᾶ 
Ἴεβαςβ απβπετεᾶ Ἠῆτη, 
Πο Ἀτςί οἳἑ αἲ] πο 
οοπατηρπάταρη{ς 8, 
Ἠθας, Ο Ίρταρὶ;: Τ1θ 

π -|- οὖν 

τν οὖν ΤΊτΑ. 
ᾱ γαμίζονται. 
ῦ πῶς τττΑ. 

9 ΕΣΥ) τ[πτ]α. 
ἕ πρώτη 

5... αὐτῳ. 

μμ ο μκΕἰλΕλΕλἙΕΕλΕλΕλλἙἐλλΕΕΕΑλλΙΕΜΗ----------- σσ.” 
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190 
Τιοτᾶ οἳσ ἀοᾶ 8 οπθ 
1ιοτᾶ: 50 απᾶ ἴποι 
σΠα]ήέ]στε {πο Τιογᾶ (Πγ 
οᾶ τη] αἲ1 {πγ πεατῖ, 
απ νΙιΏ αἰ] {ησ εοι], 
84 νο] ἑὮ α1] {µσ πιαῖπᾶ, 
οπά πα αἱ ΤὗΗΥ 
ΡίγεπριἩ: Όπὶς {8 ἰπθ 
ἘἈχςῦ οοπιπαηᾷππεπϐῦ. 
9Ι Απά {πο «εοοπᾷ 5 
11Κκα, παπιοῖ/ 0λπϊ5, ΤΏοα 
βΏα]{ Ίουύο {Ππγσ πεϊςη- 
Ῥους α5 (Ἡγεα]ξ, Τπετο 
15 Ώηοπθ οὐΠε6σ ϱοἵτη- 
πηαηάπιεοηῦ στεαῖοτ 
111β {πεςθ. ὃδ Απᾶ 
ἔηπο βδοτῖὺο εδαϊᾶ ππίο 
ἀῖτα, Πα], Μαρίετ, 
τηοα Ὠαςξυ εαὶᾶ ἴπο 
ἀτοαίη : Τοτ {πετο ἶ5 οπςθ 
Οοᾶ; απᾶ ἴπεια ῖς ποηΏςθ 
οἵἶιον Ῥαές ο: ὃδ απᾶά 
Το Ίοτο Ἠῖπι πνΙ! αἲ] 
ἴπε Ὠθατί, απᾶά στη 
β]1 της τπάργρίαπάἶτς, 
Φηᾶ ση Ώ α1] έ]ια 5οα], 
απᾶάᾶ ῥτία αἱ] ἴπο 
Βἰτοπρίη, απᾶ {ο Ἰοτθο. 
Λὶς πεϊρηΏροισ α5 Ὠῖτα- 
3918, ἵ5 Τιοτε ἴλατ αἰΙ 
πιηο]α Ῥατηῦ οβετίησς 
Επᾶ 5αογἱΏοςς5, 34 Απᾶ 
ὉπΠπεη ὄεδας βαν ἴπαῦ 
Ίο βηβυγεγοά ἀἱδογοεί- 
1γ, ο βαἱᾶ αππῖο Ἠΐπα, 
Ίποι ατί ποῦ ἔαν {τοπα 
{πο Κἰπσᾶοτα οἳ αοᾶ. 
Απᾶ ΠΟ ΠΙΑΠ α{{ετ μα ῦ 
ἀατςῦ αδὶς Ἠϊτ απ 
οιιεδίίοῃι, 

3δ Απᾶ οΌες5ας ΑηΠ- 
Επγογεᾶ απᾶά ςαἱᾶ, ὪΥπῖ]θ 
1ο ἐαισηί ἵπ ἴῃο {επι- 
216, ἩἨοιυ 86αγ {πε 
βοτῖρες ἰπαῦ Οπτῖςί 15 
{πο Βοπ οἳ Ὠανίά 2 
96 Ἔον Ὠανιᾶ Ἠϊπιδε]Ε 
ββ]ά Ὦγ ἴπε Ηο]γσ αποςῦ, 
Τηπο ΤΟΕ Ό 5αἱᾶ {ο πΙΥ 
1,οτᾶ, 86 ἴποα οη ΏΙΥ 
χὶρΏῖ Ἠαπᾶ, Ε111 1 πια] 
οΠλίπε επθπες ᾖΤὗΗΥ 
Σοοΐσδίοο]. 97 Ὠανιά 
ἔπετεξοτθ Ἠϊπηςθ]{ οα]]- 
οἵπ Ἠϊτπι Τιοτᾶ: απᾶ 
Ὥίπεηςθ 15 Ὦρ {Λ6π Ἠϊ5 
βοηὀ Απᾶ ἴηῃο οοτι- 
ΣΩΟΊΠ ῬθοΡ]θ πεατᾶ Ὠῖπα 
ΕΙωᾶ]τ. 

98 Απᾶ Το εαἰᾶ υπ{ο 
Ίπετα Ίπ Ἠΐς ἀοοΐτῖπα, 
Ῥενγατο οἳ {πε βοτῖρες; 
ὙυἩΙοἩ 1οτο ἴο 5ο ἵπ 
Ίοτπρ οἸοίΠπίΏρᾳ, απάᾶ ουε 

ΜΑΡΚΟΣ. ΧΙ. 

Ἰσραήλ: κύριος ὁ.θεὸς.ἡμῶν κύριος εἷς ἐστίν. 90 καὶ 
1βγ8εὶ: ᾖ[ἴπα] Τιονᾶ οασ ἄοά 9]ωοτᾶ 3οπθ «ᾖΡ. Απά 

ἀγαπήσεις κύριον τὸν.-θεόν.σου ἐξ ὅληςᾳ τῆς.καρδίας-σου 
ἴποι 5Ώα]0 ]1οτο [πα] Τιοτᾶ τησ αοά πτην αἱ ΜΗΥ Πθητί 

8 3 ε/ ” ” 8 3 ε/ ωμά ΄ 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς-σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας.σου 
βηπᾶ σηία αἱ] Μη 5οαὶ απᾶ ψὶίν αἱ ΤΗΥ πταῖπᾶ 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς. ἰσχύοςσου. "αὕτη πρώτη ἐντολή.!" 
απᾶ πα α1Ιι τῆς βιτεησ{Ἡ. Τηῖς 18 {Πε] Ἠτςῦ οοππιβΡηςΏξ, 

9] οκαὶ δευτέρα Ῥῤμοίαι  ααὕτη,ὶ ᾿Αγαπήσεις τὸν πλη- 
Απᾶ Γ1πθ] 5εοοπά κο ᾖΠ015] 18: Τηοι 5πα]6 Ίοτθ Ξποεϊρη- 

σιον σου ὡς σεαυτὀν. Μείζων τούτων ἄλλη  ἐντολὴ 
Ῥους, πγ ἆ Ὥ«ἰπγεε]ξ, ἀτεαΐες ἴπαη ἐΠεξθ αποϊΏθεγ οοπΙπΙιαπ(τηση 

οὐκ.έστιν. 932 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς, Καλῶς, διδάσ- 
ἔπετε 15 ηοῦ. Απά ὁπα]ᾶ Ὁίο δΠῖπι 11π96 Ἅποσίνε, Ἐ]ρ]ηι, {εαςΠ- 

καλε, ἐπ᾽ ἀληθείαξ ᾖτεπαςὶ ὅτι εἷς ἐστιν 3θεός,ὶ καὶ 
εχ, βοσοοχᾷιπσίο Ἱταίῃ ἴλοα Ἠαςδὲ 5αἷᾶ ἰπαῦ ὃοπε 38 αᾳοᾶ, αμᾶ 

» ” ” Δ ο) ο. . ΔΝ 2 εξ. ) Δ } οὐκ. έστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ. 95 καὶ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ 
ἴπετε 5 ποῦ αποίπες Ῥεδίάος Ἠϊπι: απᾶ το 1οτο Ἠϊηι ἍπΙτῃ 

ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως ἱκαὶ ἐξ ὅλης 
811 ἐηθ Πεατῦ απᾶ νηὮ αἱ] Ἅᾖἴπε απᾷρτγξίαπάίηπςσ απᾶ πιὮ αἱ] 

τῆς ψυχῆς' καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, κπὶ τὸ ἀγαπᾷν 
[πες] 5ου! απᾶ νηίη αἱ] 1Ἠθ δίτθοηποίἩ, απᾶ 1ο Ίοτε [οης)5] 

τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, Ἱπλεϊόνϊ ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκάυ- 
πθοϊσηροισς 45 οποςο]ῖ, 3τηοτθ 1198 ἔπαπ αἱ  Ἅᾖἴῃπο Ὅατης 

τωµάτων καὶ Ἱτῶν!" θυσιῶν. 94 Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν Σαὐτὺνϊ 
οβεγίηπσΒ Απᾶ ἍΤπο ββοτίβοεν, Απᾶά Ίθδας «εεείπᾳ Πΐτα 

ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ, Οὐ μακρὰν κεἴ 
ἴπαῦ Ἱπίε]Ιροπσ Τρ βπ5πεγεᾶ, εβἰᾶ Το Ἠϊΐπ, ἨἈΝοῦ Ματ ατὸ ἴποα 
ο) Δ ο” ’ - αλ Ν ο Ν ) , ” ΄ ΄ Δ 

ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν 
4ΤΟΠπιὶ πο ᾖἈΚἰπράοπα ο ἀοᾶ, Απᾶ πο οΠθ ΑΠΥ ΠΙΟΓΘ ἀβτοᾶ  ᾖπίπι 

ἐπερωτῆσαι. 
19ο “αποδτίοη. ; 

96 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, 
Απμᾶά "απβποεγίης 1185118 ββἰᾶ, Μεαομίης ᾖἹ {ἴπθ {εωωρίθ, 

Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ χριστὸς υἱός Σἐστιν Δαβιδί; 
Ἠουν ΞΑΥ 19 βογίΏε8 {παῦ ἴπο Οπτίδ ὅοη 15 ο )ατὶᾶ 2 

96 αὐτὸς Ξγὰρ" 3Δαβὶδί δεῖπενὶ ἐν ετῷ! πνεύµατι 'τῷ' ἁγίῳ, 
ΦηΏΙπιςε]Ιξ 3ος ἈΡῬατίᾶ βαῖᾶ Ὁσ ᾖ1ἴπο Βρίτ]ε η ἍἩΗοίγ, 

«Εἶπεν" οὐ! κύριος τῷ-κυρίῳ.µου, (Κάθου" ἐκ δεξιῶν.μου ἕως ἂν 
Ασηϊᾶ λ1{Ποθ "Τιοτᾶ {ο παγ Τιοτᾶ, Τη Αὔ τιν τἰβΏί Παπᾶ ταπτί] 

θῶ τοὺς.ἐχθρούς.σου Εὑποπόδιον!ὶ τῶν ποδῶν-σου. 97 Αὐτὺς 
1γίαο Ἅᾖ1Πίηπθ οπειμίος [5] α ξοοΐδίοοι 1ος ΤἩγ {9εῦ, "Ηϊπωδο]{ξ 

πρύνϊ ἈΔαβὶδὶ λέγει αὐτὸν κύριον καὶ πόθεν ἵυὶὸς αὐτοῦ 
3.1ηΠοτγοίοχο "Ώαν]ιᾶ οβ!18 ήτα 1ιοτᾶ, Ἀπᾶ πἩεπςῬ Πἱ5 5οἩ. 
3 ώῆ μας. 4 ” »” ε) ν ηδέ 

εστιν; Και ο πολὺς ὄχλος ηκονεν αυτου 1]όεως. 

19 Ἠθ 2 Απᾶ {πθ ρτεαῦ οτοπᾶ Ἠεβτᾶ Ἠϊΐπι µρἰαᾶ1γ. 

96 Καὶ Χέλεγεν αὐτοῖς ἐν τῷ.διδαχφ.αὐτοῦ,' Ῥλέπετε ἀπὸ 
Απά Ὦε 5αῖᾶ {ο ἴπεπι Ίπ Ἠ18 {εασμίης, Έακε Ἠεεᾶ οἳ 

τῶν γραμμµατέων», τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν, καὶ 
Τα εοτῖρος, πἩο 119 ἵτπ Ὥτορεβ {ο τνβἰκ αὈοαί, απᾶ 

δ.-. αὕτῃ πρώτη ἐντολή ΤΑ. 
10) τπτ, Γεἶπες Τ. 
Υ περισσότερόν αὈαπάαπῦΙγ ΏοΤθ της, 
ἐστιν ΤΊτΑ; ἐστιν Δανείδ ῶ; ἐστιν Δαυϊδ ἄν’. 

Ὁ λέγει 8475 Ἡ. ς 
Ε ὑποκάτω (γεαᾶ Ῥεπεαίὴ ΕΠΥ {99/{) Α. 

κ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν ΤΊΤΔὰ 

Δανιδ αν. 
{κάθισον ΤΑ. 
νψιός ΤΤτΑ., 

Ρ --- ὁμοία ΤΑ. 4 αὐτῇ (γεαᾷ [15] 1]ςθ 
ε---- καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς [1.]τ. 

π --- τῶν Ο1/ΤΤΑΥΥ. κ [αὐτὸν] ττ. Υ Δανείδ 
Σ--- γὰρ [υ]τ[ττ]Α. 4 Δσυεὶδ ΗΤΤΑ; 

4 λέγει 8ΙΥ5 αττ.  ---- ὁ (Γ9αᾷ [ἴπε]) τΊτα. 
Ἀ.--- οὖν [1]ΤττΑ. ἱ αὐτου ἐστων 

ο --- καὶ [1]τττΑ. 
5 ---θεός (γεαᾶ 118 16 τν) αἰιπττΑΥ’. 

ο---- τῷ αγ’. 

κ " 
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ἄσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 99 καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς 
βα]αίβίοπς ἵ ᾖἴπθ πιβγκεί-ρ]αςσσ8 απᾶ Πτςί 5εϱ{5 η ᾖ{ἰπο 

συναγωγαϊῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις' 40 οἱ ἱκατεσ- 
ΞΥΏΔΡΟΡΊΕΕΞ Ἀπᾶ Άτεί Ῥ]αοςς5 Αἵ ᾖἴηπθ 5ΡΡΕΙ5; πἩο 4ε- 

θίοντες! τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει ακρὰ 
τουσ ἴπε Ἠοσςες ο υνίάοσν»,' απά «45. νγείεχί Ἀηϊ 3ρτεαῦ “Ἱεπσίτ 

προσευχόµενοι' οὗτοι Ἀλήψονται' περισσότερον κρίµα. 
1ρταγ. Τπεςα 5Ώα]] τεοοεῖτε Ἠτπογς αὈαπᾶαπῦ Ἰπάσιπετ{, 

41 Καὶ καθίσας ῥλδὺ Ἰησοῦς" δκατέναντι' τοῦ γαζοφυλα- 
Απά μανίης δρα "ἄοσγπ 1Τες5ας ορροβ1ΐθ ἴπθ ΙΤεαΞΑτΣ, 

κίου ἐθ:ώρει πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γἀζοφυλά- 
Ἠεβαιν ἩἨοπ {πο οτοπά σαδῦ ΏΠΟΠΕΥ ἍἈΙπῖο πο ΤτεαδασΣ / 

κιον᾿ καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά. 432 καὶ ἐλθοῦσα 
Απᾶ ὮΤΙΒΏΥ τοι ποτε ομ5Ηῖῃς [1π] τιαςἩ. Απ“ Πατίπς 3ο0π1θ 

Δ ΄ ε/ 3 ΄ λεπτὰ δύο, Ὁὃ ἐστιν κοδράντης. 
1άπγο, πἩιοἃ 18 Α Κοάταπίες, 

χήρα πτωχἠ ἔβαλεν 
Ἁπιιᾶου "Ῥοος σαδῦ [η] “Ἱερίβ 

45 καὶ πρρσκαλεσάµενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ Ῥλέγει! αὐτοῖς, 
Απά ἨΠβτίπρ οβ]]εᾶ ίο [Ππήτα] Ὦ18 ἀἰδοῖρ]ες Ὦε 5αγ5 ᾖἵο ΐπετα, 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ.χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων 
Ὑοτῖ]σ 1487 ἰοτοι, ἰπδί ᾖ{πίς πίᾶον 1ροος ΤΩΟΤΘ {παπι 81] 

μία 
ους 

αθέβληκεν' τῶν "βαλόντων' εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 44 πάν- 
Ὠα8 οπξδῦ [1π]οξίπο «οββίῖηπς 1π{ο 118 ΙΙΕΒΞΊΤΥ. 3Α]1 

τες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον  αὕτη-δὲ 
4οτ ουἳ οἳ ἐλαῖ ππίοἃ τβς αὈοαπάίπας ἰοΐίπεα ο [Ππ] Ὀαῦ 5Ἠθ 

ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὕσα «εἶχεν ἔβαλεν, 
οαῖ οξ Ίετ ἄοςι[ἰαξῖοπ 5811 “Ά8 ὅτααπςὮ 398 Ἴ9π9 ηἼαᾶ 1λοαςῦ {[1π], 

ὅλον τὸν βιον.αὐτῆς. 
αοπΏο]ο "σετ "'Ἠτε]]ποοᾶ. 

13 Καὶ ἐκπορευομένου.αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ 
Απᾶὰ 88 Ὠθ π88 ροῖπς Ξοτῖα οαῦ οἳ ἴπθ ἴθτιρ]θ ὅβασα «Ίο Ἰηΐτα 

εἷς 3 τῶν μαθητῶν. αὐτοῦ, Διδάσκαλε, ἴδε, ποταποὶ λίθοι καὶ 
10π86 308 “Ὡϊς “ἀϊβοῖρ]ς», ΤεασἩετ, 5εο, πτὈβῦ 5{οπθ8 ’ απᾶ 

Λ ” ὃ ΄ 9 κ 4 ε« ” νά 2 Β Δ ἡ Ι Φ ” 

ποταπαϊ οἰκοδομαι. αἱ "0 Ίησους ἀποκριθεις' εἶπεν αὐτῷ, 
τι]λοῦ Ὀα1]άΐτιρς | Απᾶ 0ε58 βηβπετίτπς βαῖᾶ {ο ΕἨΐπα, 

Ῥλέπεις ταύτας τὰς µεγάλας οἰκοδομάς;  οὐμὴ ἀφεθρὴὰ 
Ῥθεςί ἴποια ἴπεςε Ρτεαῦ Ῥυϊ]άΐπρς 2 ποῦ αἲ 811 5Ἠα]] Ῥο Ἰοξὲ 

λίθος ἐπὶ Ἱλίθῳ" ὃς οὐ μἠ.καταλυθῷ. Ὁ Καὶ καθηµένου 
Εἴοπε προηπ Αβἴοπθ πΠΙεἩἈ βΠα]] ποῦ Ὀο ἑπτοππι ἀοππη, Απιά 48 "γγαβ "81 εεἷτπσ 

αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, "έπηρώ- 
118 Ίπροπ {Πο ππουηῦ οἱ ΟἶτοεἙ ορροβῖίθ ᾖ{πθ ᾖεπιρ]ο, Ἀξ- 

Π 2 μ ” ἰδί κ ’ 9 2 ΄ ο. ΄ ᾿ 

των" αὐτὸν κατ’.ἰδίαν ΣΠετρος καὶ ᾿Ἰκκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ 
θᾶ ΞΏΐτα ιορρατό αῬοϊίες "ΒΏωᾶ ύ8πιθϐϐ “"Απᾶ  δομπηωη  οδαπᾶᾷ 
η κ ’ 3 7 3 τι εὉ - ’ - ε - Δ [ή Δ 

Αν΄ρέας, 4 7Ειπὲ' ἡμῖν πὀτε ταυντα ἔσται; καὶ τί τὸ 
7Απίγετυ, ΤεΙ1 ας  πᾖλεπ΄ΤμῬῬθ "ὍΠήπρς 1911811192 απᾶ τηαί ἴμο 

σημεῖον ὅταν μέλλφ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι! : 
αἶστη πυπεπ “εΏοα]ᾶ ὃΌε ΞαΏΌοαῦ 3111] 3πεςδε ὌπΙπρβ {ο Ὦ9 βοοοπιρ]1»Ώοᾶ 2 

ὃ Ὁ δὲ Ἰησοῦς Αἀποκριθεὶςὶ δαὐτοῖς ἤρξατο λέγειν,! Βλέπετε 
Απᾶὰ εβας Βηδττετίτπς {ο ἔπεπα Ὄεραυτ ᾖ7ο0βΑΤ, ΤαΚκο Ἠεεᾶ 

΄ « - 2 ορ Δ Π] α) / 1 Δ -- 

ουτε υμας πλανήσφ. ϐ πολλοὶ."γὰρὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ 
οδὲ ΑΠΤοπθ οα ᾖ᾿πε]εβᾶ,. Ἔοτ τςΏΥ ππ]] οοταθ 1π 

ὀνόματί.μου, λέγοντες, εἰμι' καὶ πολλοὺς πλανή- 
ΏΙΥ ΏΔΙΩΘ, ΞΑΤΙἨ6, Άτα ΓΠθ6], Ἀιᾶ ΤΙΑΠΤ {Πατ νι] 

Ὅτι . 

151 
ππ]αἑαίίοπς π 1ἴπθ 
τηπγκεί-ρίασεἙ, 39 αηά 
1Πε οπῖοξ «οαἵ5 ἵη {πθ 
ΑΥΠπαροσιο8, απᾶ Τπθ 
πρρεγηιοδῦ τοοΏιό αὖ 
{ρβ805: 40 τ/ΠΙοηΏ ἀ6θ- 
τοις πάσης’ Ποι»ε8, 
Απά 1405; 8 Ργείεηυθ 
πιακο 10ης ΤΡΓΑΤΕΙΓΣ: 
1ῃΠε-θ απαϊ] τοςοίτθ 
Ετουίεγ ἀαπιππ{ΙοἩ, 

41 Απά οΌεδις 5αὔ 
οπεσΓ ασαϊηεῖ {πε {τεβ- 
ΕΙΤΥ, βηΏᾶ Ὀεπε]ά Ἰοι 
1π9 Ῥεορίθ οὐβῖ ΤΙΟΠΕΥ 
Ίπίο ᾖἴπο ἍᾖΤτθαδυντ: 
Απᾶ ΤΙΛΏΥ ἴ]παί Ὑγεγθ 
πΙοη ομβδῦ ἵηπ πιαςἩ. 
43 Απᾶ Ίπετο 08Τ1θ 8 
οεγίβἰτι͵ Ῥοος πσοτν, 
ΆΑπᾶ 5Ἡο {Ώτεσγ η πο 
παῖίθς, ἹυΏϊῖοἃ πιακο ΑΒ 
Σατίηϊπςσ, 48 Απᾶ Ἰθ 
οα]]εᾶ μπίο ᾖΠίπι Ἠ]β 
ἀἰξοῖρ]θε", απᾶ κβαϊἴπ 
ππίο ἔπετα, Τεσῖιγ Ι 

«847 ππίο τοι, Τηβῦ 
{π15 Ῥοουγ πΠᾶοι Ἠβτα 
οδμδῦ τποτε ἶπ, παν α]1 
{πεγ πἩίοὮ Ἠαβτο ομ5ῦ 
1πίο ᾖἶἴπο ἍᾖΙτεαδΙαΥ: 
44 Το α]] {Πεν ἀῑᾶ ος 50 
1η οξ ἐπείταυαπάβπσε; 
Όαί 95Ώθ οἳ Ἡετ παπῦ 
ἀ4ιᾷᾶ οα5ί ἵωπ αἱ ἴπβς 
5Ώᾳ Ὠαᾶ, ευεπ 811 οι 
Ἠτίηρ. 

Χ1ΙΠΙ. Απᾶ 88 Ἶθ 
πτεηῖ ους οἳ ἴπθ ἴθιι- 
Ρἱ8, οπθ οἳ Ἠϊ8β ἀῑςοι- 
165 5α]ία ππίο Ἠῖπα, 
Β5ἱ6Υ, 5εθ πΏδῦ Ώ]βΠ- 

ΏΘΥ ΟΕ 5{0Π65 ΕΠ τπαῦ 
Ὀπϊ]άίπσαβ ατγε ᾖΊετε ] 
2 Απᾶ «1θ84β ΒΗΒΙΕΙΓ- 
ἵησ 5αἷᾶ ππίο Ἠϊπι, 
Βεος5ύ ἴποια ἴπθβε ρτεβῦ 
τναϊἱ]άΐησς 2 ἴλετο ΞΠΒΙ1 
ποῦ 9 16Εῦ οπθ 5ἴοπθ 
Ἄροπ αποίΏεσ, πας 
ΒΏΒΙ1 ποῦ Ὄο {πτοπση 
ἄονπι. ὃ Απᾶ 35 Ἠθ 
βδβί Ἄροπ {πε πιουπῦ 
οἳ Οἶἶτες οτετ ασαῖπ»ῦ 
{πθ τεπηρ]θ, Ῥεΐετ απᾶ 
ᾖαπιεβ αηπᾶ ζοῦτπ απᾶ 
Απιάτευ αςκεᾶ Ἠΐπι 
ρτϊτα{εΙγσ, 4 Τε] τΒ, 
πνπει δΗΒΙ] 1πεςθ 
Μηῖτςσ5 Ὦε2 απᾶ πΏφῦ 
δλαῖῖ ὂε τπο 5ἶρτ πνΏεπ 
81] ἰποςο ἐπῖπσβ 5ηα1] 
τε Εα]4]1εά 2 ὃ Απᾶ ζο- 
5845 απςπετίης ἴπειῃ 
Ὄεσαη {ο 8.47, Τακο 
Ὠθεᾶ ]εξί αησ πια ἀ4ε- 
οεἴτετοα : 6 1ο0τ ΙΙΑΠΥ 
5Ώα]1οοπιθΙπτωσηατης, 
5ασίτπς, 1 ατα Ο)ιγτδὲ; 
Ἀπᾶ 3δηβ]] ἀθοοῖνθ 
ὨΙ8ΒΗΥ. 7 Απᾶ πλσῃ 
πε εΠ8]] Ίεατ οἳ ΤΓΒΥ8 

τι λήμψονται ΤΤΤΤΑ. 
4 ἔβαλεν αῑαά οαθί [1η] τττ. 

ἃ 4- ὧδε Ώθετο Τ1τ. 

Ι κατέσθοντες ΤτΑ. 
Ρ εἶπεν Ὠθ 8οιᾶ α1τΊττ. 
ἔ αποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς 1,; -- ἀποκριθεὶς ΤΤτΑ. 

Ἀ---ὁ Τησοῦς [τ]τττα. 
αχ βαλλόντων 1 ΤΊτΑ Υ. 

γ λίθον ΤΊτ. 

ο ἀπέναντι Ττ. 
. -- ἐκ οἳ ττ[α]. 

» ἐπηρώτα 
ΤΤτΑ, αχ - ὁτ. ᾖ57εἰπὸν ΙΤΤτΑ, ᾖϐ ταῦτα πάντα συντελεισθαι 1; ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα 
ΤΤτΑ.  -- ἀποκριθεις ΤΙΤΑ. ὃ ἤρξατο λέγειν αὖὐτθις ΙΤΤτΑ, 5 --- γὰρ {ος τα, 
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ΑΠ ΤΙΠΙΟΙΙΣς Οἱ σασς, 
Ὃυ τὸ υοῦ ὑτοιο]ειὶ : 
40ΟΥ οσο) {λῖπς παιδί 
τιθεᾷ» Ῥο: Ὀμό {Πε επᾶ 
Β/εζ1 πο ὃε γεῦ. 8 Ἐοτ 
ὨηωΓῖοη επα]] τίς α- 
ραϊηωςσυ ἹππΏΙοΏὮ, απᾶ 
Κἰπράοπι αραῖηςί Κἰπσ- 
ἄοτα: απᾷ ἴπετο εΏα1] 
Ὦο οατίΒαααχες Ίπ ᾱἷ- 
ψεσς Ῥ]80668, απᾶ πατε 
ΕΏΑ]] Ῥε {απιῖπες απά 
ἐτοαῦ]ες: ἵπεςε αγ 
{πε Ὀεριππῖτπρς ο8 5δοι- 
Γοςβ. 9 Βαΐῦ {ακο Ὠθεᾶ 
{ογοισςε]νες: Σωγ{πεγ 
επα]] ἄε]ῖτετ τοι αρ 
{ο οοαπς]]5: απά Ίτπ ῦΓ 
ΕΣΏΔΦΟΡΊΕΣ σε 5Πα]1] ρε 
ῬεαίαὮτ: απά το 5Ώα]] 
Ὦο ὑὈτοιαρΏηί Ῥεΐέοτε τι- 
Ίου»: απηᾶ Κίπρα {οΓ ΤΙΥ 
:ακθ, {οτ α ἴ85{ΙπιοωΣ 
εραἰηςί ἴΠθπι, 10 Απᾶ 
ῶᾳθ ϱοςρο] πιαςδῦ Πτεῦ 
Ῥοραὐ]1ξῃΏεά απιοτρ α]] 
χιαθῖοτς. 11 Βαΐῦ ποτ 
ΤΏεγ επα]] Ἰεαᾶ γαι, 
απά ἄθ]τετ τοι Ἡρ, 
{ακο πο ἰποιρηπῦ οε- 
4οτεπαπᾶ ὙσΏηβῦ τα. 
εΏα]] 5ρεαῖς, πθΙ{ΠθΥ ἆο 
τε Ῥτεπιεαιζαίε: Ῥαῦ 
πυπαίβοενες επα]] Το 
Εἴνευγοι πα ποις, 
ἐραῦ ερεδξκ τε: Τος Ἱσ 
19 ποῦ ο ὑπαι ΒΡΘΑΣ, 
Ῥαέ {πο Ἡοιγ αποεῖ, 
12 Νομυ 1ἴπο Ἱτοίπες 
επα]] Ῥεῦτατ ἴπο Ότο- 
{πετ {ο ἀεβίΒ, απᾶ {πο 
ΣΕ1ΠΏοΥ ἴπθ βοη;: απά 
οµα[ἄτεπ «Ἰια]] τ]εο αρ 
Αραϊτωςε ἐλεῖγ ῬατεηίΕ, 
Απιᾶ απβ]] οπᾳ8θ ἴπεπι 
ἴο Ὀο Ῥραύ {ο ἀθαῖῃμ. 
19 Απά τθ επα]] Ὃὂε 
Ὠβίεά οἳ α]] πιει 1ος 
1ΠΥ Ώηρταθ΄ς βακθ: Όαῦ 
Ἡο 1ηπῦ εΏα]] επάατθ 
απίο ᾖἴπο οπᾶ, {Πο 
Β8Π16 «Ἡα]] Ὦθ βανεᾶ. 
14 Βυά π]εη Το επα]] 
βεε {Πε αὈοπαἰπαί]οη ος 
ἀεξο]αί]οᾳ, βροκοἩπ οἳ 
Ὁσ Ὀαπία] {πο Ῥτορμεῖ, 
εἰαηάϊίπσ ππθτο Ἱ 
οαρἉῦ ποῦ, (εί Ἠϊπι 
Ώου τεπᾶείΏ απάετ- 
πἰατνᾶ,) ἴπεηυ ού ἔἨετα 
ἐπαῦ Ὃο ἵπ αιάβα 899 
ἵο ᾖἴπο πιοπη{βίτς : 
15 απᾶ ]οῦ Ἠΐπα ἴλαῦ {5 
οηἳ Τπο ΠἩοπβθίορ ποῦ 
ροάουνπΙπθο{ἩοηΏοιςε, 
Ὡηθίζπος οπ{ες {λεγοαῖτε, 
το {κο αἩγτ ὑΠΐηρ ού 
οἳ ἨΠϊβ Ἠομβε: 16 απᾶ 
1ες Ἠϊπα ἐπαῖ 18 1π ἴΏο 
Βο]ᾶ ποῦ ἵπτη Όαοκ 
Αραῖπ ΣΟΣ Το ἴαθκο Ἡρ 
Ἠ]ϊβ ρατπηεῦῦ. 17 Ῥυαΐ 
πνοῬ Το ἴπετα Ελαί 86 

ἆ ἀκούετε 7 ἨεαΓ ΟΕ Ίτ 
{,-- καὶ ταβραχαί Ἱττ[Α]. 
ΣΤΊτΑ. ἃ καὶ ὅταν ΑΠ ΤΥΏΘΗ ΊΤττΑ. 

Σκαὶ παραδώσει Ἐτττλ. 
ε ἑστὼς Ε; ἑστηκὸς 1, ἑστηκότα ΤΤΤΑ. 
4 ἅ; 1, 

α ειφελθάτω ἴΤτε. 

ΜΑΡΚΟΣ. ΧΙ. 
7 / δὲ ἁ / Π λέ Δ » 4 , 

σουσιν. 7 Οταν-ὐὲε "ἀκουσητε .πολεμους καὶ ἀκοὰς πολέμω», 
πηϊς]οιιᾶ. Ῥαΐ νηεη τε επα]] Ἠεατ οΕ αχ6 Απᾶ τΙπιοΆτς ο π8ΥΒ, 

μὴ.θροεῖσθε" δεῖ εγὰρὶ γενέσθαι ἀλλ᾽ οὕπω τὸ 
Ῥε ποῖ ἀἰδεατρεᾶ ; 318 ὁπαιπςῦ “πεεᾶβ 14ος «ϱο0π18 {ο Ῥα5, ὍῬαὸ “ποῖ γε! [315] Σέ1ε 

Τέλος. 8 ᾿Ἐγερθήσεται.γὰρ ἔθνος ᾿ἐπὶὶ ἔθνος καὶ βασιλεία 
3επᾶ. Έοτ ΞεΠα]] δτῖκε πρ Ἀλπαίίοη αδαϊηςσὃ παθῖοη απᾶ ΧΚἰπρᾶοτα 
ο ες τς . 2/ ᾽ Γ , ᾽ 
ἐπὶ βασιλείαν' ἕκαὶὶ ἔσονται σεισμοὶ κατὰ.τόπους, Ὀκαὶν 

ἈΑραϊηπςι Κϊηράοπτη; απᾶ Ίἴπετε 5Ώα]1] Ὀο εατίµᾳααΚκες η ἄϊβετεπί ρΙ8οΘΒ, απᾶ 

ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαἰ.' Κάρχαὶὶ ὠδίνων 
σ λ] 

{πετο 5Πα]] Ῥο Εαπιΐπες απᾶ ἰτοιβ]θς. 
ταῦτα, 

Ῥεσϊηπίηςσς οξ {ητοες {ατε] ἴπεςο. 

9 Βλεπετε.δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. παραδώσουσιν.)γὰρὶ ὑμᾶς εἰς 
Ῥιαῦ ἴακε Ἠθεά σε {ο γοπσβε]τες; 4οΣ ΤΠεγ σν]] ἄε]ῖτετ αρ σοα το 

’ ; ῃ 5 , ν Ν συγ»έδρια ᾽ καὶ εἰς συναγωγὰς' δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων 
ΒΑΠΠΘάτΙΠς απᾶ {ο αεπηαδορβαες: τε π]]] Ῥε Ῥθβίοπ, απᾶ Ώοξογθ ΡΟΤΕΓΠΟΣΒ 

Ν , ΄ ” α η) -” 

καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἔἕνεκεν. ἐμοῦ. εἰς μαοτύριον αὐτοῖς' 
βπᾶ Κίπρ8 ψε π1]] Ῥε Ῥγοαρςαῦ 405Γ 1ΗΥ 50Κθ, 10:  ΤεξίΙπΙΟΠΣ ᾖο ἔπεπι; 

10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη "δεῖ πρῶτονὶ κηρυχθῆναι τὸ 
απᾶ ο 811 ἴπο παθῖοηπβ ταις Ἠγδῦ Ῥε Ριτος]αἶωιοᾷ Τε 

) , «/ κ ΄ ” ’ 

εὔαγγελιον. 11 "ὕταν.δὲι  οἀγάγωσινὶ ὑμᾶς παραδιδόντες, 
ια εῑάΐπσς, Ῥαΐ ππεπετεσ {Πεσ τααγ ]1εαᾷ Απαγτ του ἀεμτετιηρ[στοα]Ἁβρ, 

μὴ.προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, Ῥμηδὲ μελετᾶτε"ἳ 
Ῥε ποῦ «ατεξα] Ῥοαξοτεμαπᾶ σ'ηαῦ γε υΠοπ]ά ασ, Ἡπος µταρᾶ]ίαίε [σοισ τερ]σ]; 
τν Ν -” « .” ΄ - - - 

ἀλλ ὃ αἐὰν' ὃδοθῷρ ἡμῖν ἐν ἐκείνῃ.τῇ.ὥρᾳα, τοῦτο λαλεῖτε' 
Ῥαυ πτνΠβίθτεςσ ΤΙΑΥ Ῥερίτεπ ίογοα 1π τηαῦ Ώους, τηβῦ ερεαξ; 

οὐ.γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 
ΞΟΣ Αποῦ 34χθ 317θΘ ἍΤΠεΥγ Ἡπο Α85ΡεΔΧ, Ῥαῦό ᾖἵἴπε ρὶτιῦ ᾖἵἴπο Ἠο]γ. 

12 "παραδώσει.δὲὶ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον, καὶ πᾳτὴρ 
Απιά Σγη]] 34ε]ΐνεχ “αρ "Ὀτοῦηες Ὀτοίπεσ ᾖ{ο ἀεαίἩ, αηπᾶ «38ἴΠεν 

Τέκνον΄ καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς, καὶ θανατώ- 
ομα]ά; αηᾶ Στπ]]] δτιςε {άρ αςἨ]1]ἄτεπ αραϊπςῖ ρατεηΏ{5, απᾶ πι] ριαΐ ἐο 

σουσιν αὐτούς' 19 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ 
ἀεαία {ΠθΙη. Απᾶ γο πν]] ο ηΠατεᾶᾷ στ βΙ] οπαοσουιηῖοξ 

τὸ ὄνομά.μου' ῥὁ.δὲ ὑπομείνας εἰς τελος, οὗτος σωθήσε- 
ΙΩΥ ΏΒΙΠΕ; Ῥαΐ Ἡο ν/πο επάωσεἙ το [πε] επᾶ, ο 5Πα]] Ῥθ 

ται. 14 "Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα ᾿ τῆς ἐρημώσεως Ἑτὸ 
βΒατεᾶ. Ῥαῦ τυηεἨῃ γε5οθ Τ]μθ αὈοπιπαθίοη ΟΕ πθ ἀεδο]αίίοι τνηΙοα 

ε θ: « ὁ Δ )λ - , (ες ο ΙΓ ο ) δεῖ: 
ρηθεν υπὸ Δανιηλ του προφητου," "εστὸς Όπου οὔὐ.9ει 

Ίνα βροκοπ οἱ Ὁτ ὈὨαπῖει πε ἉτῬτορΠεῖ, εἰαπάῖτπς πγΏοτε 10 «ποιι]ᾶ ποῦ 

ὁ ἀναγινώσκων νοείτω' τότε οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ Φευ- 
{19 ππο χθβᾶς 1εῖ Ὠῖτα απ ετείατᾶ), ἴπεπ ἴποςε 1π σιιάρρα, 1εῦ 

γέτωσαν εἰς τὰ ὄρη' 15 ὁ "δὲ" ἐπὶ τοῦ δώµατος μὴ κατα- 
ἔἨθτι 8θ8 {ο ἴ]πο τιοµπί{αΙΏΒ, Ἠ6 Ἰαπᾶ προπ ἴπθ ἈΠοιςείορ ὁποῦ 116ὐ "πίτα 

", στ ” αυ μη η] δὲ χ 2 λθε ]] σα ’ Ἱ] . 3 

βάτω εις την οικιανο μη ε ᾿εισελσετω αραι τι σὴ 

οοπηθ ἄοσυπ Ιπίο {πο ἍἨουβα, ΏοΟΓ Ρο ἵπ {ο ἴαΚκε αΠΥ ὑΠῖπσ οαῖ ος 

τῆς οἰκίας. αὐτοῦ" 10 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν Ξὼν! μὴ ἐπιστρεψάτω 
48 Ώοιςε; Άπᾶ ΠεύΠαξϊΙπ {πε 3ΑειΙά 8 1εί Ἠϊπι ποῖ τεῖυτῃ 

εἰ τὰ ὀπίσω ἅραι τὸ.ἰμάτιον.αὐτοῦ. 17 οὐαὶ δὲ ταῖς 
{ο {π9 {ππιρς Ῥεμίπᾶ ἴο ἴακε Ἠϊ5 ϱθτπιεη{. ἘῬιαί πνοῬθ {ο ἴποςε ἰπαῦ 

ἐν γαστρὶ.ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἓν ἐκείναις ταῖς 
ατθ νητἩ οπ]]ᾶ 8Ώᾷ ἴο ἴἨορβε ὑπαῦ Ρῖτεειοξς 1η ΤΠοΕε 

6--- γὰρ π[ττ]Α. « ἐπ᾽ τΑ. Ε -- καὶ ΤΤτΑ. ; τ]Α. Ἀ.-- καὶ Τ[ττ]α. 
κ αρχη α Ὀερίωπίηρ τΤΤ;. } --- γὰρ {ος τ[ττ]Α. πι πρῶτον δεῖ 

ο.ἄγωσιν ΟΙΤΊΤΑΥ..  -- μηδὲ μελετᾶτε [1]ττι[α], 
.--- τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιηλ τοῦ προφήτου Ο[1]τττΑ. 

σ--- δὲ τ[τν]. ἳ--- εἰς τὴν οἰκίαν [1]1. 
7 τι ἄραι ΤΤΑ. --- ὢν (γεας [18]) 1τττ, 

ου. μι μμαὰ 



ΧΙΙ. ΜΑ ΕΚ. 

ἡμέραις. 18 προσαεύχεσθε.δὲ ἵνα μὴ. γένηται 5]. φυγὴ. -ὑμῶνὶ 
4ασς ! Απάᾶ ντα λα ῦ πανιά που 3ρ9 1γοατ οι 

χειμῶνος. 19 ἔσονται.γὰρ αἱ-ἡμέραι.ἐκεῖναι θλίψις, οἵα 
1Ώ η Ώῖος ; Σο “Σηα]] οοἳ [111] Ἄποςο ο. ἐγ]ρα]α{1οπ, ΕάςὮ 5 

οὐ.γέγονεν το ιαύτη ἀπ ἀρχῆς κτίσεως ὈῬὴσὶ ἔκτισεν ὁ 
ας ποῦ Ὀεοῦ {πε Ίέκο 1τοτα πρμρη Ἠρβίσσε ΟΕ ογοαΏΙοη τσ/Ππίοη Ζοτθαίεᾶ 

θεὸς ἕως τοῦ νῦν, καὶ οὐ. μὴ γένηται. 90 καὶ εἰ μὴ «κύριος 
α1αᾳοά απ] Ποσ, απᾶ ποῦ οὐ 1] 5εΏα]1 ο: 8πᾶ τιη]ο5ς Γ1πε] Τ,οτᾶ 

ἐκολόβωσεν! τὰς ἡμέρας, οὐκ. ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ’ 
Ἠρᾷ εἹοτίεπεᾶ ᾖἵἴπο ἆἀαγ5, Όπετο ποι]ά ποῦ Ἡατο Ὀθεη βαγεᾶ ΑΠΥ ἍΒεδῃ; 

ἀλλά διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο, ἐκολόβωσεν τὰς 
Ῥαῦ οπβουοαπύοξ ἴμο εἰεοῦ πΓΠοπι Ἶςθ ο ορεο, Ὦε Ὠας εποτίοποᾶ πρ 

ἡμέρας. 21 Καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ΝΙδούι ὧδε ὁ 
4αγ». Απά Ίἴπεα ᾖἰξ απγοηπθίοσοα ΑβαΥ, Ῥελ]μο]ᾶ, Πετο [15] 019 

χριστός, «Ἠ! Ιδού," ἐκεῖ, ἐμὴ.πιστεύσητε.ὶ 329 ἐγερθήσονται 
οπτ]εῦ, ος ἈἨΒοπο]ᾶ, ποτε, Τε 5Ώα]] ποῦ Ῥε]ῖοτε [12] 3Τηοχο Ἀυν1]] “ατὶ5ο 

"γὰρ" Ἰψευδόχριστοι καὶ! ψευδοπροφῆται, καὶ ἱδώσουσιν' σημεῖα 
20Υ Εαΐ5ο ΟΠΏτ]δί5 απᾶ {3159 Ἀεορμνἴς, Απά Ἅπτῖ] σίτα εΊσης 

καὶ τέρατα, πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν εἰ δυνατὸν Ἑκαὶ' τοὺς ἐκλεκ- 
Απᾶ Ἱποπᾶςς, το ἀθοεῖτοα 1ξ  Ῥροβδδίρ]ε οτεα ᾖ{ἴπε ε]ροῦ. 

τούς. 328 ὑμεῖς. δὲ βλέπετε’ Ἰἰδού,ὶ προείρηκα ὑμῖν πάντα. 
Ῥπὴ ο ᾖΆαχκο Ὠασᾶ : 1ο, 1 Ἠατε {οτεῦο]ᾶ {ο τοι 1] ΜΠ1ΠΡΕ, 

24 π)Αλλ’Ι ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, µετ’ τὴν.θλίψι’.ἐκείνην, 
ὭῬαυ ᾗἹἵπ ἵἴποξο ἆπσα, 8119 ἐπαῦ ὑτίρα]α[ίοἩ, 

ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ-δώσει τὸ φέγγος 
ἴπο 5η 5πα]] Ῥο ἀἄλγκεποᾶ, απᾶ ἴπθ Ἠιοοῦ οΏα]] ποῦ ρίτο "μρπυ 

αὐτῆς, 256 καὶ οἱ ἀστέρες "τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντες,! 
1ηετ;: Ἀπᾶ ἴπθ εἴατ ο ἴπο ἨἩσπτεηπ 5πα]1 ρα Σα]πρ οαῦ, 

καὶ αἱ δυνάµεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. 
ΑηΏᾶ ἵπδθ ἍΤΡΟΠΘΙΓ5 ἩὙΤΠΙΟἩ [ασο] 1π ὭᾖΊπε Ἡδατεπς 5Πα]] ὃο 5Ἡαἷκεη ; ; 

26 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν 
απἆ ἴπει 5πα]] ἴΠεγεςθο ἴπο ἍοηΠ ΟΕ ΤΙΒΠ. οοπαῖπς πι 

γεφἔλαις μετὰ δυνάµεως πολλῆς καὶ δόξης.' 27 καὶ τότε 
οἰοιᾶς πι Ἴροτνες αστοαῦ Απᾶ ὭΕΊΟΣΥ; Ἀπᾶ Όπεν 

ἀποστελεῖ τοὺς. ἀγγέλους Ραὐτοῦ,ὶ καὶ ἐπισυνάξει τοὺς 
Ὥε σι τ]] 5οπά Ὠ]5 αὐ1Ρ915, απά πτῖ]] ραΐπετ {οσεῦπετ 

ἐκλεκτοὺς.λαὐτοῦϊ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ᾿ ἄκρου 
Ὠϊ5 ε]εοῦ 1τοπι Τπθ Σουτ πππᾶς,  Ίτοτα [πε] οστοπαῖῦτ 

ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 28 ᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε 
οἳ οαΥ{Ἡ ο Γἴπε] εαχἰτοπιαϊςσ οξ Ἰθατοπ. Ῥαϊ ἴτοπαι ἴπο Βσ-ίχες Ίεατῃ 

ῃ ει το.” 2 « , πα « 4 
τὴν παραβολήν' ὅταν ταὐτῆς ήδ] ὁ κλάδοςὶ ἁπαλὸς γένη- 
τηο Ῥατα)]ε: ποια ο τσ αἰγοπᾶσ ἴῆπο Όταπο]ι νοπᾶςν 16 Ὦε- 

ται, καὶ "ἐκφυῇὶ τὰ φίιλα, ἵγινώσκετεῖ ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος 
οοἵπς, απᾶ ἵΐ σας 4οτίἩ πο Ίσατες, ποκπου ἍἈἴπαῦ πθεας Ἅᾖμπο ΦΙΙΊΠΙΘΥ 

ἐστίν' 29 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἅταῦτα ἴδητεϊ 
18, 5ο 8ἱ5ο 7ο, Ὢπει Ίπεςσθ ἐΠϊπρσβ 75606 οοπιῖἩΏς {ο Ρρα55, 

γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραιςο. 90 ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ΚπιοτΥ ἐπαῖ πεις Ἅᾖ1, αὖ [ολο] ἄοοτς. περας 1 δαν ἴο τοι, 

ὅτι οὐ μὴ παρέλθη ἡ.γενεὰ.αὕτη, μέχρις οὗ Ὑπάντα 
ἴπαῦ 1Π πο νῖδθ υπ]] Ώατο ραςδοᾶ ΑπΩΥ ΤΠῖς 6εηεΓαί1οῦ,  ππῦ1] . 811 

γινόμενα, 

'γΨο 1 Ἱ]κο 
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νηἩ ολῖ]ᾶ, απᾶ ἵο 
ἴπεπι ἰπαῦ ρΊνο 5αο]ς 1 
ἴλοβθ ἀ4απδ! 18 Απᾶ 
Ῥταγ Ὑο ἴπαῦ τοις 
ΏΙΡΏε Ῥο ποῦ Ἰπ {πο 
νηηίαςγ, 19 Ἐοτ ὑπ 1λοἙῬθ 
ἄαγς επα]] ϱο α/ΠἰοίΊοπ, 
ΒΙΟΠ 5 νγας ποῦ Έτοπα 
Πο Ῥερίππῖπς οἳξ 1ῃθ 
οτεαῖοι ὙἈΠίοὰπ ἄαοά 
ογειατοᾶ απίο Ἅῄτπία 
πιο, ποϊίμον,5πα]1] ωα, 
20 Απᾶ οχεερί τηαῦ ἴπο 
Τιοτᾶ Ὠπά βΙοτίεπεᾶ 
ἴἨποξ5ο ἆ4Υ5, Ὥηο Ώθ5δΏ 
βΏου]ᾶ ο βανεᾶ: Ῥαῦ 
4ο”. πο οεἰασίς κσακε, 
τ/Ζοπα Ὦθ Ἠα{Ἡ οἨοξθῃ, 
θ ἨδέἩ «Ποττοποᾶ ἴ]μθ 
4αγ5. 21 Απᾶ {ποι 1 
ΘΏΥ ΏιΑΏ βΠα]] 5αγ ἴο 
τοι, Τι, Ίετο ἐς ΟΗτ]ςύ: 
ΟΥ, Ία, 16 15 ἴ]ιθγο: Ὦθ- 
Ἰθτε ΛΙπι που: 25 1ος 
{45ο ΟἨχγ]5έ5 απᾶ {λ]59 
Ῥγορπείῦς επα]] τῖςδε, 
αηπᾶ 5Ώα]] 5«παειυ 5ἶσηςβ 
αηπᾶά ὙΟΠᾷσΤΕ, ἴο 99- 
ἄποο, 1 Τὲ Ίυέγθ Ῥος- 
51016, οτεπ ἴπο ο]οοῦ. 
23, Βαΐῦ ἔαβ]κο το ἨΠεθᾶ: 
Ῥεπο]ᾶ, 1 Ἠανο {οτεῦο]ᾶ 
τοι α]] ἐπίπςς,. 24 Βαΐ 
1π ἴποςο ἆᾳΥ5, Α4ἴεΓ 
τηαῦ τίιοα]αίῖοπ, Τ1θ 
5απ 5ηΏα]] Ὦο ἀατκεπεᾶ, 
απᾶ ἴπο πιοοῦ 5πα]1 
ποῦ βϱῖτο Ἰευγ 1ςης, 
25 απά ἴπε σ{ατ5δ ΟΣ 
Ώθατεπ 5Ώα]] {αῑ], απᾶ 
το Ῥούΐτοτς ἴπαῦ ἆτο 
Ίη Ἡοατεηπ 5Ώα]] ο 
5«Ώακεῃπ. 26 Απά ἴποεπ 
5Ώα]] ἴηπογ 5οο ἴπα ΒοἩι 
οἑ ΤΊπαΠ οοιῖΙς Ἰηπ 
{ῃο οἰοαᾶς συδ] ρτεαί 
ῬΟοππε απ σ]οιγ. 
27 Απᾶ ἴΏοχι «ἨΠα]] ηο 
βεπᾶ ἩἨϊ5 απισεῖ5, ππᾶά 
5Ώα]1 ραίλοτ {οσεί]ιος 
Ἠϊς ο]οοῦ ἔγοτα ἴπο Το - 
πυιπάᾶς, {τοπ {πα πΤτεγ- 
πιοδῦ Ῥρωτῖ οΕ ἴο εατ{Ἡ 
το ἴπο αθ[οτιιοςὺ Ῥατῦ 
οἳ Ὥσατοπ. 358 ΝΟΥ 
Ίσατπ α Ῥαταῦο]ε οἳ ἴπθ 
Άσ Ίχθε; Ίγ]μαεἨῃ Ἠετ 
ὉταποὮ 18 τοῦ ἱοεπάστ, 
απᾶ Ῥραὐϊοϊη 14ο. 
Ίεατοςδ, πο Ἐποι τ]αῦ 
ΦΗΠΙΙΛΟΥ 15 ποαγ: 29 5ο 

ΙΗ3ἨΤΟΣΥ, 
ΥΠΟ 7ο 5Π411 506 ἴπομθ 
τηϊπσς5 οοιπο ἴο Ῥα455, 
ἆκπουν ὑπαῦ 10 5 πηίσᾳ, 
ευοπ ο ἴπο ἅἄνωνν, 
90 γου]σ ΤΙ τὰς υπίςφ 
οι, ἴπαυ {τμ σοπὺ- 
τατῖοι επα]] χοῦ ρα», 
111 αἲ] ἴαεςε τωῖπςσς Ὦ8 

--- ἡ φΦυγ] ὑμῶν (πεαὰ 15 1Ω8Υ .. Ὦ6) τττια., 
ἃ ἴδς Ττνα. 6--- ἢ τα. Ε ἴδε 1ΤΤΤΑ. 
1 δὲ απᾶ Τ. - ψΨευδόχριστοι καὶ Α. 

---- ἰδού [τι]τττΑ. ο ᾽Αλλὰ 11τ)Α. 
δε ξης πολλῆς 1. » --- αὐτού (9εαεἱ ἴλλο πΏβοΙΘ) [ε]ττια. 
. ἤδη ὁ ὁ κλάδος αὐτῆς 1Τ:. 5ἐκφνη Εα9, 
ταῦτα Ιτττ, 7 ταῦτα πάντα ΤΤιΑ. 

η ἣν 1ΠΤ:. ο ἐκολόβωσεν κύριος Τ. 
Ε μη πιστεύετε Ῥε]]ενε [11] ποῦ ΗΤΑΝ’. 

} ποιήσονσιν. νλ ποτ τα. 
Ἡ ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες ΗΤΤΤΑ. 

α --- αὐτοῦ (’εαά ἴ]ιε εἰεοῦ) ττ 
Σ γινώσκεται 1ΐ 15 ΕΠΟΝ Α. 

κ.-- καὶ τττ]Α. 
υ καὶ 

.Α, 
. ἵδητε 
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ἆοπθ, 4] Ἡδρτοπ αρᾶ 
θα) Ἡ εΠβ]] ραδ5 ΒΝΑΤ: 
Ὅαυ Ἡιγ πνοχς 51] 
Ὠοἵ Ρᾳ55 αιναγ. 55 Βιέ6 
οἱ ἴπαί αγ οπά ἰλαί 
ΏὨοισ ΚποποίἩ Ώο Πααη, 
ὨὭο, ποῦ {ἴποθ 48ΠΡΘΙ5 
πυΏίοἩ ατα ἵπ Ἠοεάτεη, 
ἨΘΊΤΠΘΣ {Πο 8ο, Ῥαῦ 
τηο Ἐαΐμετ, 35 Τακετο 
Ἠεσά, παίοὮ απά ΡΓαΥ: 
{ο Υθ Κποῦςν πο πῃετ 
{πε τίῖπηο ἶ5, 34 ΣΟ» {λε 
ΡΟ) ΟΓπιαΊι {8 85 3 ΏΙΛἨ 
ἰακίης Αα ἔαγ ]οΗ1ΥΠΕΣ, 
π΄πο 1Ι6Εί Πὶ5 Ποπβθ, απά 
φατο αΙ{λοσΙ1{γ Το Ἠἱ8 
ΒεγγαΏ{ί5, αηΏᾶ ἴο οτπετγ 
ΤΠΑὮ Ὠϊς ποτξ, απᾶ 
οοιμιτηβηᾶθᾶά Όηθ Ῥοί- 
1ογτο Ἱνβ{ςοἩ. 96 ἨΓαϊοὮ 
ο ΤΏεγείοτθο: 14ο: 7 
ΏΟΊΥ ηοῦ π]Ποη Τπθ 

ΥΩΠΑΙΟΥ ΟΕ Τπε Ἠοιυξε 
οοπιοίἩ, αἲ ετεΏ., ος αἲ 
πη]άπ]σηΏτ, οἱ αἲ Τλο 
οοςΚοτοπΊηΏς, ΟΥ 1π ἴῃο 
ΙΩΟΓΗΩΙΤΠΡ : 36 ]ε5τ οοση- 
1πσ φιάάθηΙγσ Ἡο Ππᾶ 
γοι 5Ἱοερίπρ. 57 Απᾶ 
σλαῦ ΙΓ 547 ππίοσοψ 1 
Β.Σ Ἀπίο 811, ἩΓαἴςοἩ. 

ΧΤΥ. ΑΕίογ ἔπο ἄβτβ 
τνα5 {πο /εαδί οὗ 1πθ 
Άς5δοτετ, απἀά οἳ Ὁηπ- 
θατοπθά Ῥτγοβᾶ: απά 

ἴπο οΠῖοξ Ῥγίοβί5ς απᾶ 
{λε νοτίὈρς βοιιρΏί Ώου 
ΤΏογ πιἰσΏῦ Ία]κο Ἠΐπι 
Ὁσ οταξί, παπά ριαἳ Πἴηι 
το ἀοαίμ. 2 Ῥαΐς {μετ 
Ρα, Νοῦ οἩ 1πο {68ιςδί 
ααμ, 1ε5ῦ ἴποτο Ὦο 5η 
Ίρτοαχ οξ πε ῬοοΡ]θ, 

3 Απᾶ υεῖτῃρ ἴπ Βεί]- 
ΒΏΥ 1Π Ί]ο Ὠοιςο οξ 
ΒΘΙ11ΟΓ ΊΤἨο Ιεμρος, αν Ὡς 
Ρατ αἲ Ὠιος{, Τ]ογο «4Ώ1Θ 
Α πνοπηπ Ππτίπρ απ 
βἱαθαδίετ Ῥοχ οἱ οἶπί- 
πιεηῦ οἳ ορίἰκεπιιτ 
ποχγ ργθσῖοςς; θπᾶ 5Ἡο 
Ώχακεθ πο ὮὈοχ, απᾶᾷ 
Ῥοιιταᾷ ἐὲ οἳ Πϊ5 πακαᾶ. 
4 Αιιᾷ {πετο πύογο 5ΟΠΏΘ 
ἴπαῦυ Ἠπά ἸπάϊΙσηπαίῖοπ 
πνΙτΠϊη {Πετηβθ]τες, 
παπά ραὶᾶ, ἨἩΠσ τας 
ΤΠ]5 τναςίε ΟΕ {με οἶπί- 
πιοπῦ πηβάθὸ ὅὃ Εογ 16 
Πηι]ςὩὮῦ Ώανο Ῥοδεη εο]ὶά 
ΣΟΥ ΤΙοΥο ΤΏππ ἴητοἙ 
Ἠμπάγοᾶ ῬεποῬ, απά 
Ἠαπτο Ώσδη Ρϱἶτεπ ο ἴπθ 
Ῥοος. Απά ἴΠ6Υ τοΙσ- 

ΜΑΡΚΟΣ. 

ταῦτα" γένηται. 
Ηπεςε {πΐπσς 5Ἱ]α]] Ώατε ἵακεπ Ρ]ασς, 

ΧΙΙ. ΧΙΥ. 

9] ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ Ὑπαρε- 
Πο Ἡθατει απᾶ -ηθ6 Θ6ατῖἩ 5Ώα]1 

λεύσονται"ἳ οἱ δὲ.λόγοι.µου οὐ-Σμὴ! Σπαρέλθωσιν.! 95 Περὶ δὲ 
Ῥα855 αἵναγ, ους παν πνοτᾶς ΤΠ πο νίθο 5Πα]]ραςςαπναγ. ἈῬαΐ εοποετηίπα 

τῆς .ἡμέρας.ἐκείνης "καὶ! τῆς ὥρας, οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ 3οἳ ἄγ- 
ἰπβῖ ἄλγ Απᾶ Ἅ3Τ]πθ ἨΏοατ, Ἡο0Π8ς ΚΠΟΠΒ, ΠΟῦΘΤεΠ {πο 8Π- 

γελοι! δοὶ! ἐν οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ. 88 Βλέπετε, 
Ρε]5 1Ποξςο ἵπ Ἡσατεηπ, Ἠπος ἐπθ 903, ὈῬαό ἰπο ἘΕαίΠδγ. Ταΐκε Ἠεεά, 

ἀγρυπνεῖτε “καὶ προσεύχεσθεἹ οὐκ.οἴδατε.γὰρ πότε ὁ καιρός 
τγαῖςσα απά ΡΤΑΥ ; {ΟΥ γε ΚπΠΟοΥ ποῦ ὙΝπεπ ἴπο Ἅᾖ1ἴπιθ 

ἐστιν 94 ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν' 
Εμ] Α5 8 ΤΙ δοϊπρ οι! οἳ τΏςῬ οοαπ/Σγ, Ἰαιιτίπς Ξῃοι5θ 
μ) ιά Ν δ ν) -- ὸ ηλ ) ” Δ λος / ἆ μη « ’ 

αυτου, και ὀους τοις.ὀουλοις.αυτου τ))Ν ε-ουσιαν, και ἑκαστῳ - 

απᾶ {ὸὁοποΏ οΏθ 

τὸ. έργον. αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. 
Ώ156 τνοσ]ς, Άηᾶ “η 34οοἵΓ-ἷαθρες Ἰοοπιπιαπᾶάθᾶ {ἴλμαῦ Ἡο 5Ποιι]ᾶ τΥαῖςὮ, 

96 γρηγορεῖτε οὖν' οὐκ.οἴδατεγὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας 
ἨΓαίσ] {ποτείοχθ, {2ος Υθ Χποὶν ποῦ ΤΠεΠ ἴ]θ 1ΠΔ5ΕΟΥ ΟΕ {11θ Ποιςθ 

»” 8) / Ἁ ε ’ Ἱ . ” ’ Ἆ ε. 

ἔρχεται. «ὀψε, ἢ Ἰμεσονυκτίου.! ἢ ἀλεκτοροφωνίας, ἢ πρωίΐ 
οοΙπο»5: φῖ οτεηίηςρ,ογ αἲ τι]ᾶπ]σΗης, ο; αἲ οοοκ-οτοπίηςδ, ος πιογηῖησ; 

960 μὴ ἐλθών ἐξαίφνης εὕρῃ 

"πϊς, Απᾶ ρῖνίασ το Ἠϊ5 Ῥοπάππιθη 1πθ αι{ποσ1{γ, 

μμ] 'ὑμᾶς καθεύδοντας. ὁ7 5" δὲ 
1εδύ οοπιπις 5αἀᾶεη]σ Τε 5που]ά βπᾶ τοι 5]εερίηρ. Απά πας 

ὑμῖν λέγω, πᾶσιν λέγω, Γρηγορεῖτε. 
ἴοτοι δα, ᾖἴος]1 Ἰκσαν, ἨΓαίσῃ. 

στ μ 8 / Ν 8 ιά 4 ΄ 

14 Ἡν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο 
Νον 16 πας {Πρ Ῥαδκογεσ αμᾶ ἴπε [Εεαβί οξ] ππ]θατεπεά τραβά αξίας ἴπο 

ἡμέρας' καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς 
ἄαγς. Απιᾶ Ίπτεγο "εθε]εῖς }έπε “οπίεεδρτίεςίές "Βμάᾶ 3ἱΠθ  ὄδογίυθς Ποπ 

αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν' 9 ἔλεγον Ἀδέ,ι 
Ὠΐπι ὮὉῬΥν ραῖ]οθ ροξίτῃρ Πο]ά οἳ {πε παϊσμύ ΚΙΙΙ Πα]πα], ἍΤηῆςσγ δραῖᾶ Τρας, 

Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇῷ, µήποτε Ἰθύρυβος ἔσται' τοῦ λαοῦ. 
Νοῦ ἵπ ἴπε Ἅᾖ2εηςί, 1ε5ί Αα απο] ἴλοτε 5ης]] Ῥο οἳ ἴπε ῬοοΡ]θ. 

9 Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Ῥηθανίᾳ, ἐν τῷ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ 
Απάα Ρείης 1μα ἵῃπ ἍἈΒΘειμαπσ, ᾖἵ ἴμεθ Ἠοιξθ οἱ βΙπποα Ἅἴπθ 

λεπροῦ, κατακειμένου.αὐτοῦ, ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἁλά- 
Ἱερες, 35 ης τες]]πεᾶ [αῦ ἑαῦ]ε], "σαβπαιο 1 ΄ΥΝΟΠΙΑΏ ἨὨκτίπρ απ αἷα- 

βαστρο» µύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς' ἕκαὶϊὶ συν- 
Ῥαρίατ Βωδ]ὶς οἱ οἰπιηιουίῦ οἳ “πατά 1ρατα οἳ ρτεαῖ Ργίος ; απᾶ ἨΠατίηρ 

τρίψασα Ἱτὸϊ ἀλάβαστρον, κατέχεν αὐτοῦ Ἀκατὰ! τῆς 
Ῥτοκεη ἴπο αἰαραδίεγ βας]ς, 35πε ρουιιθᾶ 15] 318 10η 

κεφαλῆς. 4 ἦσαν.δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς.ἑαυτούς, "καὶ 
Ὠθαά. Απᾶ "πποτο 15019 Ἰπ(Ισπαηῦ σπΙἑΏ]Ώ {Πεπαδε]τες, απᾶ 

λέγοντες! Βϊΐς τί ἡ.ἀπώλεια.αὕτη τοῦ µμύρου γέγονεν : 
βαγῖησ, Έοτ πυηαῖς ΑµΠίς "πναςτο 40Ε 5:Π9 δοἰπιιπεηξ "Πας Ὀεεη πηπἆε 

ὅ ἠδύνατο.γὰο τοῦτο 9 πραθῆναι ἐπάνω τριακοσίὼν 
40ΟΥ Ἱὸ πνας Ῥοδ»ῖρ]ε [έοτ] {πμ Ἅᾖ{ο Ώατο Όεοπ 5οἱᾶ {οτ 4ροτο {ἴπτερ Παπᾷτοᾶ 

δηναρίων, καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς' καὶ αἐνεβοιμῶντοϊ 
πηυγεᾶ αραϊηςῦ Ἠετ. ἀεπασγ1], ΑΠᾶ ἴοΏατο Ὀοεη σίτοη {οΐπο ΛῥΡοοΓ. Απά ἴπεγ πιαγηπιαγθᾶ 
6 Απάᾶ ᾖθθις οαἷᾷ, Τοῦ », -» ι ν» ο ατ ” ΕΜΑΣ “ ο -π Ἠογίοπο; πΊγ ίτοι- αὐτῷ. ϐ Ὁ.δὲ-Ιησοῦς εἶπεν, Ἀφετε αὐτήν' τί αὐτῇ κόπους 
Ῥ]ε γε Ἠες2 5Ἠθ Ἠαίπ αὖ Ἠεγ. Ῥαῦ ζε5ις παῖᾶ, 1μεῦ "α]οπς Που; ἩἩΣ 1ο πες ᾖἴτοαρ]θ 

π παρελεύσεται αἩ. τα -- μὴ τα. 7 παρελεύσονται ΤΊτΑ. ᾖΣἢ ΟΥ ΕΙΤΤΊΓΑΝΥ. 3 ἄγγελος 
8Ώ Ἀηρε] Α. 
Θ61{ΠοΥ πττΑ. 
θόρυβος ΊττΑ. 
ΙΤΊΤΑ. 
τριακοσίων 1ΤΊτΑΤΥ. 

υ.- οἱ ΤΊτΑ. 

κ. καὶ ΤΑ. 
Ὦ --- Καὶ λέγοντες Τ[Τ]Α. 

9--- καὶ προσεύχεσθε ΙΤ[Ίτ]Α. 4... καὶ ΙΤΤΙΑ. εἓ--ῆ 
μµεσονύκτιον ΤΤττΑ. Ε ὃ ΙΤΊτΑ. Ἡ γάρ ΤΟΥ ΕΤΤΤΑ. ὶ ἔσται 

Ιτὸν ττν’; τὴν τ'Α. ας κατὰ (γεαᾶ αὐτοῦ ΟΠ Πἱ8) 
ο 4- τὸ μύρον οἰπίπωηοΏῖ ΟΙ ΤΤτΑΥ. Ρ δηναρίω» 

4 ἐνεβριμοῦντο Ἱ. 



ΧΙΥ. ΜΑ ΕΚ. 

παρέχετε; καλὸν ἔργον τεἰργάσατο!ὶ Σείς ἐμέ.ὶ 7 πάντοτε.γὰρ 
ἆο γε οὔ 1582 4 βοοᾶ Ίποτκ 5Ἡθ πτοισμῦ {οπατᾶς 19. Ἐος α1παγ58 

τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ) ἑαυτῶν, καὶ ὕταν θέλητε δύνασθε 
{πα ῬΟοος ο Πατο πα το, Ἀπά ἹἩΘΠΘΤΕΣ Τε ἀοβῖτο Το ατε αΌ]θ 

αὐτοὺς! εὖ. ποιῆσαι' ἐμὲ.δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 8 ὃ ύεῖχενὶ 
31ΠδΙΩ 1{ο0 34ο σοοᾶ; οῬπέτηρ ποῦ ΑΙΠΑΥ5 Τετ. ὙἨπαί "οοα]ᾶ 

παὕτη,! ἐποίησεν προέλαβεν µυρίσαι "μου.τὸ. σῶμα" εἰς 
1916, 5Ἡθ ἀἱᾶ.  39]Πθ οᾶπ1θ Ὀεξοτεβαπᾶ Το αποἰηῦ ΧΩΥ Ῥοᾶγ 40Υ 

τὸν ἐνταφιασμόν. 9 ἀμὴν} λέγω ὑμῖν, ὅπου. 'ἂνὶ κηρυχθῇ 
{πθ Ὀυσ]α]. Υετὶ]σ Ἰδαγ ἴογοι, ΠοΓΘΡΟΕΤεΓ 5Η4]] Ῥεργος]αϊπιεᾶ 

τὸ. εὐαγγέλιον Ἀτοῦτοϊ εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίήσεν 
1Π15 σ]αά ἰῑάϊπςς 1π 3πυπο]ο 196 Ἅποτ]ᾶ, Ά15ο πΏβῦ ὅἨαβ "ἀοπθ 

αὕτη λαληθήσεται εἰς μνηµόσυνον αὐτῆς. 
1115 Γ2γγοταβτ] 5Ώα]] Ὀε «ροΚκεηπ οἱ Σο: ἃ πιθιποτία] ΟΕ ες, 

10 Καὶ δὐ"]ούδας δὸὶ “Ἱσκαριώτης,! ἃ εἷς τῶν δώδεκα, 
Απά Γαᾶάαςςδ {πθ Ιςοατὶοίς, 9η8 ο {Ώθ πείτε, 

ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερῖς, ἵνα  «παραδῷ αὐτὸν" 
τ/οπῦ ΘΤΥΑΥ το πο οἨπίοξ Ῥτϊιεδί, ἴπαί Ἆο παῖρηί ἀε]ίτετ πρ ἍἈἨὨϊτα 

αὐτοῖς. 11 Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν, καὶ ἐπηγγείλαντο 
{ο ἵπετα. Απά πετ ἨΠπτίηπρ Ἠρατά τε]οίσεᾶ, βΏᾶ Ῥρτοπιἰςεᾶά 

αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι καὶ ἐζῆτει πῶς ᾿Ιἱεὐκαίρως αὐτὸν 
3ηΐπι ΟΠΕΣ 1{ο”ρΐτθ, Απᾶ εδ 5οιςφΏῦ Που ὁοοπτεπίεηι]τ δΗΐπα 

παραδῳ.ι 
1ῃΏε Ζπαϊσηί "ἀε]τοες “πρ. 

19 Καὶ τῇ πρώτη ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα 
Απάᾶ οπ ἴπο Ετεῦ αγ οἳ ἀπ]εατεπεᾶ [Ὀτεαᾶ], τ/Ώεη {πε Ῥββεοτες 

” ’ η) ” « .) ) -” - [ή 

ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις 
ἴπετ Κἰ]]οᾶ,  ὅβαγ .1ο δΠΏίπα α1Ἠ{8 Αἀἱδοίρ]6β, Ἴγπετο ἀεξίτοξδί ἔποι Γυπαῦ] 

ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα «φάγῃς τὸ πάσχα; 19 Καὶ 
ροῖτπς ντε 5Ώοι]ᾶ ρτερατο ἐπαῦ ἴποια ΏΙΑΤεΣΞΕ οδῦ ἴπθ Ῥαδ5οτετ 2 Απάᾶ 

α ΄ ΄ ” ον 3 - Δ / η] .- ε ΄ 

ἀποστέλλει δύο τῶν.μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς, Υ πάγετε 
ηε 5επάς:ΤοτίΏ πο οἳ Ὠῖ5 ἀῑδοίρ]ες, Απᾶ 5473 ᾖΤο Ίμλεπι, 6ο 

εἰς τὴν πόλιν’ καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράµιον ὕδατος 
1πίο Τμε οἳῖγ, Απᾶ ὁπτη]] πωθεες ὅγοα 18 Τη 8 Ῥιίοπετ οἳ π8ξεΓ 

βαστάζων' ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 14 καὶ ὅπου ξἐάὰνὶ εἰσέλθῃ, 
οαττγίηπς; Σο]11ου/ Ἠἶπαι Απᾶ  ἩΤΠΕΓΕΤΕΓ ἍἎθ ΠΙΑΥ εΠ{εΣ, 

” - 2 ” 1“ ε 8 [ή - 

εἴπατε τῷ  οἰκοδεσπότῃ, Ότι ὁ διὀάσκαλος λέγει, Ποῦ 
β4Υ Μο Τἴπθ 1πηβ»ἴεσ οἳ ἴπε Ἠουςο, Ἔπθ Ἅἴοβοπεγ ΞΑΥ5, ὝΓπετα 

ἐστιν τὸ κατάλυμα Ἀ ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν.μαθητῶν.μου 
18 ἴπε ρυεξί-οεπαπιρες . ἩΠετθ {Ἡε Ῥββδοτες πηϊ] ταγ ἀἰδοῖρ]ε» 

φάγω;: 156 καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει Ἰάνώγεονὶ μέγα ἑστρω- 
1 πια εαῖ 2 Ἀπά  Ἆθ ἅγοα Ἀτνί]] 3ςΗθΥ/ ΑΏ 1ΡΡεΥ Τοοπα Ίατρε, ΣΊΥ- 

µένον Σξτοιμον.! Ἰἐκεῖι ἑτοιμάσατε ἡμῖν. 16 Καὶ ἐξῆλθον οἱ 
πῖςσπεά τεβᾶτ. Τπετε ρτεραγθ 10Υ Ἡ5, Απά τσ/εηῦ ΑΤΤΑΥ 

μαθηταὶ αὐτοῦ," καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν, καὶ εὗρον καθὼς 
Πΐ5 ἀϊβοῖρ]ες, Άπᾶ οΒΏΙΘ πο Ίπθ οἵῖγσ, 8Ώᾶ ΛΤοαπᾶ 858 

εἶπεν αὐτοῖς. καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 17 Καὶ ὀψίας 
ηε Ἠαά 5αἷά Το ἔπετι, αηπᾶ ὭᾖΤΠπεγ ρτερατεᾶ {ῃΠθ ῬΒΒ5ΟΤΕΣ, Απάᾶ οτεπῖηπσ 

γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. 18 καὶ ἀνακειμένων 
Ῥεῖηρ «01198 Ἠςθοοπιθ πὶΙἩ ᾖτποθ ἍᾖΌνε]το. Απά Ἀς 3πετο «τεοἩπίηπς 

1956 
ὉποιρΏί Αα ϱοοᾶ νοτκ 
ΟΠ 8, 7 Ἐογ Υο Ἠατθ 
1πε Ῥοογ πΙί τοι 
ΑΙΥΑΥ5, απᾶ τν/ΏΘεΠςο- 
ενετ τε τ]]] ο Ώ]αγ 4ο 
ΤΏεια ροοᾶ: "Ῥαῦ τηθ 
γε Ἠατο ποῦ α]νίαγ5. 
8 5Ώο ἨαπίῆΠ ἄοπε πηαῦ 
5Ώ6 οοπ]ᾷ : 5Πε 15 οοπιθ 
Αοτεημαμᾶ {ο αποϊπΏ 
ΙΙΥ Ὦοςγ ἴο {Πο Ὀὐστ- 
195. Ὁ Τετ] 1 βατ 
ππίογτοι, ΊΓΠετεςοετεγ 
ΠΒ ρο5ρε] 5πα]] το 
Ῥτεαοπεᾶ {Ἡτοισβοιῦ 
νε πυπο]ε σνογ]ᾶ, {λί8 
85ο ἰπαῦ 5πΠο ἨαίἩ ἆοπο 
βΗα]] Ὀο 6ροΚκετ οἳ {ος 
8 πιθπιςτ]Ώ] ο Ὠςς, 

10 Απάᾶ οιᾶας Τ5ο8- 
τ]οῦ, οηθ ΟΕ ἐπείπε]τε, 
πνεηῦ πηπίο Τἴπε οΏ]εξ 
Ῥτιθςδ{ς, Το Ὀείταγ Ἠϊπα 
ππίο ἴπετπι, 1 Απά 
τυΏεη ἴπεγ Ἠοατά 1ΐ, 
Τπεγ πετο ρ]ᾳᾶ, απά 
Ῥτοπιϊςθᾶ {ο στο Ἠϊτπι 
ΠΙΟΠΕΣ. Απά ΠεβοαρΠέ 
Ἠονγ. Ἡρ ταῖρΏῦ οοη- 
τεπὶεηῦ]γ Ῥείταγ Ἠϊπι, 

12 Απᾶ ἴποε βτςί ἂςφ 
οξ ἀπ]εατεπεᾶ Ὀτοαᾶ, 
πιπεη Τπεγ ΚΙ]]εᾶ ἴπθ 
Ῥ8δβοσεχ, Ὠϊ5 ἄῑςοῖριθΒ 
βαἱᾶ απζο Ἠΐτα, ΊΥπετθ 
πηι]ὸ ἴποα παῦ ντε ο 
απᾶ Ῥτθρατε ἴλπαῦ ἴποι 
πιβγεξῦ θαῦ ἴπε Ῥα5βε- 
οπεσ2 15 Απᾶ Ἰε 5εηᾶ- 
εἴπ {οτίἩ ἵπιο οἳ Ἠ]8 
ἀϊςδοίρ]θς, απά οδαἰίἩα 
ππ{ο ἴπετα, 4ο Τε Ιπίο 
ἴπε οἱίσ, απᾶ ἴπετθ 
βΏα]] τιθεῦ τοι α παπι 
Ῥεατῖηπς α Ῥ]ΐοπετ οξ 
σπθίετ: ἆ1ο]1οι Ἠϊτη, 
14 Απᾶ ἍἩἍήπετεςορτετ 
Ὦθ 5Ώ8]] μο 1π, βαΥ Το 
{ο πο ποοάπιαπ οἳ {9 
ποιςθ, Τπε 3ὙΜαβείεν 
δαϊτἩ, ἼΓπεςσς ἱ5 Τἴπθ 
6υε5ίοσπαταροετ, πλ]ηετο 
1 8βΏα]] εαῦ ἴπο Ῥασς- 
Ο7εΕΣ υΙ{Ἠ τα ἀἰςοῖρ]ο52 
15 Απάᾶ ο τν]] 5Ώασ 
σοἩ α 1419 πρρετ του 
4ατη]ςηΏεᾶ απᾶ Ἅ7τε- 
ρατεᾶ: ᾖΤπετο πιακθ 
τοβᾶγ Τοτ ᾳδ. 16 Απᾶ 
ηϊ5 «ἀἱδοῖριοες τσεπῦ 
ΣΟΤΙΗ, απᾶ οα1ηθ 1Πἱο 
πο οἱ ζσ, απᾶ Μοαπά 48 
Ὦθ Ὠβᾶ εβἰᾶ απ{2 ἔπετα; 
Αη ἴηΠεγ πιαᾶῬ τεαάσ, 
1Πε Ῥαβδβοτετ. 17 Απάι 
π {Πο ετεηῖπρ Ὦθ οοπι-/ 
ελ πΙθα πο ἴπγε]το. 
18 Απᾶ ας ἴπεσ 5αΐ απᾶ᾿ 
ἀιά εαῖ, ζεις κεαϊᾶ, 

Γ ἠργάσατο Τ. . ἐν ἐμοί {ο Τθ ατΤΤτΑ ΥΓ. 
αΙΤΤνΑ ΥΓ. π --- αὕτη (γεαᾶ εἶχεν 586 οοι]ά) [τ]τ[ττ]α. 
αΏς (νετί]γ) [Π]ττια. 1 εὰν ΤΑ. 
Όπττα ν. ο ]σκαριώθ ΤΑ. ἆ -- ὁ ἴἨθ ΤΤΙΑ. 
{ αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ ΙΤΤΤΑ; αὐτὸν εὐκ, παραδῷ Ὑγ. 
σιορί-οπαπαῦεσ) [τ,;]τττα. Ι ἀνάγαιον ΕΙ ΊΤιΑΥΓ. 
ὤηθγς ΤτΑ; κἀκεῖ Τ. αἱ... αὐτοῦ (τεαᾶ ἴπο ἀἱδοιρ]εβ) τ[ττ]. 

Ε ἂν ΠΤτΑ. 

ξ αὐτοῖς ΠΤΤΑ; --- αὐτοὺς Τ. 
χ τὸ σῶμά µου ἵτε, 

3 ---. τοῦτο (γέαά ἴπε ρ]αᾶ 0άἱπρβ) Γτι]τττα. ν---ὁ 
6 παραδοῖ αὐτὸν 1; αὐτὸν παραδοῖ ΤΤτΑ. 

κ Γέτοιμον] 1. 
Ἀ 4ἰ- µου (γεαᾶ πινγ 

ὶ καὶ ἐκεῖ 



196 
Τεγήητ 1 5αν ππῖο σοι, 
Όπο οἑτοι π]ΠῖοὮ οαῦ-' 
ΒΙἩ τι ΙτὮ το «Πα]] Ὦε- 
υγΑΥ Πιθ. 19 Απᾶ 1πεγ 
Όεσαπ {ο Ὀε 5οὐχον”{1, 
Απά {ο 5δαΥ τιπὶο ὮΙὴ 
οπ6έ Ὦγ οπο, {5 1ὐ Τ2 
Αηᾶ αποϊποτ εαἰᾶ, ς, 
612 90 Απᾶ Ὦρ 8ης» 
βυοιγθᾷ απ 5αἱᾷ απζο 
ἔπαπι, Γέ {5 οηο οἳ ἴπα 
ντνο]τε, {λαῦ ἀϊρρείητ 
ὉΩΓὮ πιο 1 Ίμο αἱξ5ῃ. 
21 ἼἨε Βοη οἱ Τα 1π- 
Ποθά ροοίἩῃ, ας Ἱν 5 
οτ]θέοᾳ οἳ Ἠϊπι: Ῥαῦ 
Φορ ἴο παῦ πιαη Ὦγ 
συΏοπι {Πε 5ΟΠ ΟΕ πια 
18 Ῥεύταγοεα! ροοᾷ σετ 
1ὸ Τογ ἴπαῦ πιαὮ 1 Ὡς 
Ἠαά ΏΘτεΣ Ὀεεη ἨογἩ, 

20 Απᾶ α5 ηπογ ἀῑᾶ 
οαῦ, ᾳεειι {οοκ Ὀτοβά, 
αηάᾷ Ὀ]εςςεᾶ, αμᾶ Ῥτακοα 
ἓὲ, αηᾶ ρατο Το ἴλεπι, 
8ηΠά οαἱᾷ, Τακο, οαῖῦ: 
1Πή515πιγ Ὀοᾶτ. 26 Απᾶ 
Ἡε {ἴοο]κ ἴπε οἩΡ, απᾶ 
ὍΠεη ο Πα Ρῖτεη 
άλαηχβ, ηε σητο 1ΐ {ο 
ἔπεπι: απᾶ 1ἴπεγ αἱ] 
ἁταπ]κς οἳ 11. 2 Απά 
Ἡο σαὶᾶ απῖο παπι, 
Τηἱς 18 ΤΙΣ ὈὨ]οοὰ οἳ 
πε πο ἰοσύιπιεπέ, 
ν/Ώϊοα 5 5ηοᾶ τος 
ΙΠΙΑΠΤ. 20 Ψοτῖ]γ 1 δαγ. 
ππίο τοι, 1 τν 1] ἀτλῖς 
ὮΏΟΊΠΟΥΟ οἱ 1μθ {τα1ῦ οἳ 
1ηο τνῖπα, απ] ἰἐπαῦ 
ασ ἴπαῦ ἵ ἁτίπιχκ Τὸ 
ηευν ἵπ ἴπο Κἰπρᾶοπα 
οξ ἀοᾶ, 

26 Απᾶ Ὑσ]θιι Τπεγ 
Ἠασπά εαπςρ απ Ἠγιη, 
πετ ποπῦ οαῦ Ἰπῖο 
τηε ταοιιπὺ οἳ Ο]ῖτεἙ, 
27 Απά οεδαβ βδαϊτῃ 
πλμίο ποτ, ΑΙ] το 
εΏα]] Ὦε οὔεπᾶεᾶ ὍὌε- 
ζβ1506 ΟΕ πχθ {Π]5 π]σΗϊ: 
Σοτ 15 16 ντ] δίοηἩ, [ 111 

1:16 ἴπε 5δΏορπετᾶ, 
ηᾷ ἴηο «Ώουςρ 5Πα]] Ὃ6θ 

5οαἳ{ογεᾶ. 28 Ραΐ αξίετ 
ἴπαί Τ απ τῖρεὮ, 1 11] 
Ρο ὭὮῬείογτο τοι Ιπίο 
αα]ϊ]εο. 399 Ῥαί Ῥεϊΐετ 
καϊῖᾷ απίο Ἠϊτα, Α]- 
ἔποαρΏ αἰΙ 5Ώα]] ἘῬε 
οὔομάρᾶ, γεῦ τω τιοῦ 
1. 30 Απά ᾖο-π5 5α1τἩ 
ππΐο Επι, Γεχτ]γ Τ βαγ 
ππίο ΄1Ἠ68, ΤΕαῦ ΤΩ]5 

η ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ΤΑ. 
ἄλλος, Μή τι ἐγώ; Ττῖτ. 
ἴ ᾱ- την χεῖρα ἴμθ κ 1,, 
τ] πττ]α. 
ὃ -καινῆς ΤΊτΑ. 
µατος ΤΤτΑΥΤ. 5 --- 

τὰ.πρόβατα 1,1 τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται ΤΊτΑ, 

--- φάγετε αΤΤΙΑΥΓ. 
ο ὑπὲρ πολλῶν ἐ ἐκχυννόμενον ος ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν τητα. 

ΜΑΡΚΟΣ. ΧΙΥ. 
ο ὶ ἐσθιό τς δα Όσο. ᾽Αιοὴ λέ 

αὐτῶν καὶ ἐσθιόνγτων λδεἶπεν ὁ Ἰήσους, μην λεγω 
[αῦ ΣιαΡβΙθ] 1ίπε απᾶ τσπεγεεαίίησ -δαίά 110518, γασ 1 ςαγ 

ὑμῖν, ὃτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε, ὃὁ ἐσθίων μετ ἐμοῦ. 
ἰοτοι, ἴλαῦ οπο οἱ τοι τν] ἀε]ίτοτ πρ 116, πνΏο ἵ5 οκίῖῃπσς ανα 116. 

19 ο0ἱ δὲ! Ίοξαντο λυπεῖσθαι, καὶ λέγειν αὐτῷ, εἷς καθ" εἷς, 
Απάᾶ ἴπεν ὭΌεσαη νο Ὃοὰ στ]ονοᾶ, απᾶ {0547 Το Πίπι, 91ης ὮὉγ οηπ8, 

Μή τι ἐγώ; ἈΚαὶ ἄλλος, Μήτι ἐγώ»Σ' 20 ὉΟ.δὲ Τάπο- 
Πε Ίο] 12 Απᾶ αποίΏος, Πας] 12 Ῥνί ηθ Ἀπι- 

κριθεὶς! εἶπεν αὐτοῖς, Εἷς "ἐκὶ τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτό- 
ΒΙΥΟΥΙΗΡ ο ο περα [πι 15] οἱ οἳ με Ίποἷνε, ὙΝΠο 15 ᾷἱρ- 

µενος μετ’ ἐμοῦ [ εἰς τὸ τρυβλίον. 21 "ὺ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
τὰ η ἑἩ πι 1Π 1ηθ αἱξῃ, Τῃε 5Ιπάρεᾶ 13οπ 308 ΠαβΠ. 

ὑπάγει, καθε γέγραπται περὶ αὐτοῦ" οὐαὶ-δὲ τῷ 
.ροος, ἴ5 ας Όσοι Ὁτζεη οοποργπῖης ἨίΠπχ; Ῥαῦ. πο 

ἀνθρώπῳ. ἐκείνῳ δι οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται’ 
ἴο ἐπαῦ 11 ὮΥ ΣΥΠοπι {19 8ο. οἳ Ώ]ωΠ 19 ἀε]]τοτοά πρ: 

καλὸν σήνἳ αὐτῷ εἰ οὐκ.ἐγεννήθη ὁ.ἄνθρωπος.ἐκεῖνος. 
σοοᾶᾷ ποτε ἵό 2οΥ Ἠϊπι 1 ὁμαᾶ “ποῦ 3ρεευ Ροτη ατηαῦ Π]αη. 

29 Καὶ ἐσθιόντων.αὐτῶν, λαβὠν Ἁτὺ Ἰησοῦς' ἄρτον, 
Απᾶ  Ἅκαδ ἴπεγ Ἱνθγθ εαίίπσ, Ππανίηρ ὄνακεη 12ο5α5 Α 1ου, 

εὐλογήσας ἐκλασεν, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ εἶπεν, Λάβετε, 
Ἠανίπρ Ῥίεςεσοᾶ Ἠαρτακθ, αιπᾶ ρατο ᾖ{ἰοίβοπ, απᾶ οσαἰᾶ, Τακο, 

Σφάγετε τοῦτὸ ἔατιν τὸ.σῶμά.μου. 399 Καὶ λαβὼν τὸ 
θα"! τΕ18 38 ΏΙΥ νοάᾶσ. Απά Πατίας ἰάΚεπ ἴπε 

ποτήριον, εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς' καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ 
οἳΡ, ἨΠατῖης σῖγεη ἴΠαμ]ες Ἡρ ᾳ8Υοθ ἴο ἐΠεπι, απᾶ ὕπΠεσ”ἀταπ]κοθί 3ξ 

πάντες" Ὢ4 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ.-αἶἷμά.μου "τὸ" 
Σα]] Απά Ἠε 5αἱᾷ ἴο ος Τηϊς 18 ΏΙΥ Ὀ]οοά τλβε 

τῆς ὑκαινῆςϊ διαθήκης, τὸ “περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον." 
οἳἑ ἴπε Ἠπεν οοτόπαπὔ, πη]οἩ «ος ΤΙΒΠΥ 15 ροιτος οιῦ, 

20 ἀμὴμ λέγω ὑμῖν, ὅτι  οὐκέτι.οὐ.μὴ πίω ἐκ τοῦ 
Ὑοτῖ]σ Τξαγ ἴοπτοι, ἴπαί ποῦ ο ά ΏΙΟΥ6 1 ο ππῖσο νη]]] Τ ἀτγιη]ς οἱ ἴπο 

ἀγεννήματος! τῆς ἀμπέλου, | ἕως τῆς.ἡμέρας.ἐκείνης ὅταν αὐτὸ 
ἀτυιὸ οἑ {η Ἅτνίπο, η δ11 ταβῖ ἄαγ πηθαυ 

πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 
1 ἀτιπ] πενυ ᾖἾΊπ ἴπθ Κἰηπσᾶοπα οξ ἄοᾶ. 

20 Καὶ ὑμνήσαντε  «ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. 
Απᾶ Ἠατίης εαπς 8 Ἠγιηπ {Πεγ πεπὺ οαῦ ἔο πε πιοιπύ οἱ Ο1τες, 

27 καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ὅτι πάντες σκανδαλισθήσεσθε 
Απᾶ ξαγς 3ο ΄ἴηῆεπα 1]εςας, ΑΗ γε νν1]] νε οβεπάεᾶ 

δὲν ἐμοὶ' Τἐν τῇ.νυκτὶ. ταύτῃ" ὅτι γέγραπται, Πατάξω τὸν 
ἄπ Ὦηλθ ϊπ 1Ηἱ5 πισΏῦ; {ότ 1έ Ὠας Όθον οτ]τέεπ, 1 σνΙ]] απι]{θ λε 

ποιμένα, καὶ Εδιασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα. 38 ᾽Αλλὰ 
εᾷορηετᾶ, απᾶ πτνή]] Ὦο βοανῦετες αρτοαᾶ πα νο. Βιν 

μέτὰ τὸ.ἐγερθῆναί-με. προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
βῑίετ ΏΙΥ ατ]είης, 1 νη]] ϱο Ῥοέξοτο τοι ἈΙπῖίο αα]εθ. 

29 Ὁ. δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ, "Κ αἱ εἰὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, 
Ῥπϊ Ῥοΐετ ϱραἰᾶ ἴο Ἠΐτα, Ἓνεπ ἵξ α]] βἩς]] Ῥε οΏοπάρᾶ, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ. 80 Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ᾽Αμὴν λέγω σοι, 
γψεῦ που ”Ί. Απᾶ 3δασς 3ο “Ἠϊπ ἍᾖΊδεδα, γετ]]σ 1 βαγ ἴο ἴπεβ, 

ο --- Οἱ δὲ (Υεαά ἠρξαντο ο. ΤΑ.  } κατὰ ΤΑ. 4 --- καὶ 
τ--- ἀποκριθεὶς ΙΤΤΤΑ. --- ἐκ (γεαᾶ τῶν ον (πε) τ[ττ]. 
5 -- ὅτι {οτ Ί[Ττ]Α. --- ἦν [τ]τ[ττ]α. -- ὃ Ἰησοὺς 

α-- τὸ (νεαᾶ 8 σἩ) ΙΤΤΤΑ: --- τὸ [Ππ]τα. 
ἀ γενή- 

ἐν ἐμοὶ ΤΊτΑ. Εξ διασκορπισθήσονται [τε ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ [τι]ττταγ). 
Ἡ Εέ καὶ τττΑ. 
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Ἀ - "ο. αγ, ούαπ ἴπ Μπῖς πῖση{ 

ὅτι Ι σήμερον ἐν τῇ- νυκτὶ. ταύτρ»! πρὶν η] δὶς ἀλέκτορα ο τωνο ἔχιο σου]ς ο όν, 
ἐλαῦ ᾖἰο-άαγ ο. ἐπῖ5 πἱδηΏς, Ῥοΐξοχθ να ο. [ιπ6] οοο]ς ἐνγῖοο, (ποι ΦμΛ]ὲ ἀεπγ 

φωνῆσαι, τρὶς Κἀπαρνήσῃ με.ὶ 91 Ὁ δὲ Ιἐκ. περισσοῦ ἔλεγεν πάς {Ἀχ]οο, 81 Ῥαῦ 
1 π 5ραΚκο ἴπο ΤΠΟτθ Υ6Ἡο- 

οτοτς, {ητῖος ἔποι τη]{ ἄεγ της, Βατ πο 3γαΏοπιοη{, » 481 ὨλοηΗ]γ, ΤΕ ομοι]ά ᾶϊς 

ἄλλον,! Εάν πιμε δεῃ" συναποθανεῖν σοι, οὐ.µή σε ΝΙι ἴοο, 1 πε] ποῦ 
{ : ιεαϊ { {ο ο ση ο {,μθο, Ίππο γη]βθέμεο «7 ὕπος ἵπ Όπσ πσο. ἴμα ́ Ὢοτς, 1Ε δν πετο πες α "τς ο : . ν πο πο ας ατα 

πάπαρχήσομαι.ὶ  Ὡσαύτως.δὲ καὶ πάντες ἔλεγον. ΠΕΥ 11. 
ση]] 1 4εμγ. Απᾶ ἵπ Ίο ΠΙΑΏΠΘΥ 15ο ὅα]] Σ11οΥ 18ρακο. 

9 Καὶ ἔ ἰς χωρίον οοῦ τὸ! ὄνομα }ΥΓεθσημανῆ" 95 Καὶ έρχονται εις χωριον Οοῦ το ὀνομ ημανηῆ 
Απᾶ {πογςοποθ ᾖἵο 8 κο οἳ πΠΙοἩ {πθ ἨὨσαίπθ Πρ] εἴΠδειμαπο; 

καὶ λέγει τοῖς. μαθηταϊς. αὐτοῦ. Καθίσατε ὧδε, ἕως προσεύξω- 
Απᾶ ο 5.8 Το Πῖς ἀἱδοῖρίας, τή ῶοτο, σνΏῖ]α 1 5πα]1] 3 Απᾶ ἔμοσ οαπηθ ιοί 

µαι. 39 Καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ τὸν" Ἰάκωβον Ἐν πε 
η 56 . ων. Ἀπᾶ ου... απ ντα ο λος απά Ἡς βα]λ {ο Ἠϊς 

καὶ Ἰωάννην 1μµεθ ἑαυτοῦ.!' Καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ο ο 5Ιὲ σο Ἠετε, 
Απᾶ {1 οἶιπ πια ἍᾖἨΠϊη; παπά Ἆο Ὀοσαπ {ο Όο ϱγ6ατΙ]σ αιωασοᾶ απᾶ σνΏΊ]ο δΏαΙΙ. Ῥναγ. 

3 ο σι, ας : μας : ἔ 50 ΑπΠΙ πο ἑακοιὴ σα 
ἀδημονεῖν. 94 καὶ λέγει αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν ἡ-ψΨυχή-μου Ἀϊμι Ροίου απά ὔωμαθς 

ἀεερ]σ ἀερτοςςεᾶ. Αιιᾶ Ώοδαγσς {ο {πεπι, Ύ6σγ βοτγοξα] {8 11} 5ο] οδό ώ νμόως Ὃ 
’ ΄ ῤ -- Δ -” Δ 5 

ἕως θανάτου’ µείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. 9δ Καὶ Ἀπροελ- απᾷ {ο Ῥο γότ Ώοατγ 
ετεπίο ἀεαίμ; χομεαῖπ Ίεχε απᾶ πιαϊοἩ, Απά Ματίπρ ρᾳοπο ὅὲ απά οαϊτΏ. απίο 
τη Π ι” | . 4 ο, ν ο 4 , τει ῃ {λεπα, Μγ 5ο] 198 οχ- 

θὼν µικρον "επεσεν . ἐπὶ της ΎἨΠςἘς, και προσήυχετο ινα» εἰ εεεἀἶτπα δοττοννέα] ππ- 
Ξογτπατᾶ Αα Πιο  Ἰε2εΙ] προα {πρ εαγίῃ, απᾶ ντασοά ἐπαί, {8 ἵο ἀεαίΙ: {8χγΥ γοῄοτε, 

’ ᾿ / ” ) . - ε ”/ Γ ”/ απ πνατοἩ, 9ο Αιιᾶ πθ 

δυνατόν ἐστιν, παρέλθῃ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ ὥρα. 9θ καὶ ἔλεγεν, τνοπὲ ξοτνατὰ α Πδὲ]6, 
Ῥο55ἱρ]θ τν, πηρΏίρας5 τοπ Ἠϊπι ἴλῃο ἨοιΓ. Απά Τε φαἶᾶ, η, Ε6ἱ1 οἳ Ὃ να, 

αυ ) νο ϕ 8η Ῥτατες ἴπατ, 18 15 
Αββᾶ, ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι παρξνεγκε τὸ ποτή- πγογο ροςςίρ]ο, ἴπο ποισ 
Α008, Ἐαΐλμετ, 1] ἐπίπςσς Γατε] νο {ο ἐπορ; Ίἴακο ΑπΤαΣ τε, παϊρΏξ ρα5ς 1Ττοπι Ἠΐτη, 

- Ξ- 36 Απάᾶ Ώο δαἱά, ΔΌβρα 
ριον "ἀπ ἐμοῦ τοῦτο"' ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ. Ἐπιος, αἩ ἐλίπας αγό 

βξγοπα "παθ νο Ῥαῦ ποῦ σπα Ι Ἅἡπ], Ῥαῦ ππαῦ ἴποα. Ῥο5ῦ]θ ππίο ἴπεῬ; 
ταῖς μἱ9 συ 97 Καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας' καὶ λέγει τῷ Έομι πια, ποτ ονομα 

Απᾶ Ἡς «οπιο5 απᾶ πας ΤΏρθιω ε]εορίης. Απάᾶ Ώρδαγ5 ποῦ Ὁσηαῦ 1 πΙ], Ῥας 

Ἠέτρῳ, Σίμων, καθεύδεις; οὐκἴσχυσας µίαν ὥραν γρη- πάν ανν ας 
το Ῥεΐετ, Ὁϊπυῃ, βιεεροξῦ ἴποα 2 πγαβὺ ἴποι ποῦ τς οπε ποιτ {ο ειἩπ (ἴποαπι εΙθερίηᾳ, 

γορῆσαι; ὃδ γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, | ἵνα μὴ Σεἰσέλθητε’ ο να 
τ/βἴοὮ Ἠαἴςα απᾶ ΡΑΣ, τπ8υ Υθ επ/{ετ πού οοι]άοδί ποῦ «. ἴπο 

εἰς πειρασµόν. τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυµον, ἡ.δὲ πας ας τοσα, 
ἀπίο ᾖἰθιπρίατίοἨ, Τηπο μιάοεᾶ ᾖἹαρίτις 5] τεαᾶγ, Όαῦ 1ποθ ἍΆε-Ἡ ]οςὲ γε οπ{ξτ Ιπῖο ἴεπιρ- 

ἀσθενής. 99 Καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο, τὸν αὐτὸν πο 
τνεβ]ς, Απα αραῖη Ἠατίπρροποασα ἨΠετρταγεᾶ, "πο ὅβαπιθ ει Ὃ πο Ἰ -ᾱ παν. 

λόγον εἰπών. 40 καὶ ΧΣὑποστρέψαςὶ εὗρεν αὐτοὺς πάλιν! αξαίη Ίο γγοπὲ Α1νΑΣ, 
«Πῖης Ἰβατίης, Απά Ἠατίης τειιγπθᾶ Ὦο Ξοαπᾶά ἴλεπα αρβῖΏ ο 

καθεύδοντας' ἦσαν-γὰρ "οἱ ὀφθαλμοὶ.αὐτῶν' 3βεβαρημένοι,! Ἡλει ο τεαγπεᾶ, Ἡθ 
Ἱεερίτς, 4οχ 3ψίετε α{μοῖχ Ἔεσες ἨεανΥ; Ὃ μα. ρε ος 

καὶ οὐκ.) Ίδεισαν τί Ῥαύτῳ ἀποκριθῶσιν.' 41 Καὶ ἔρχεται ποιο Ἀθανγ) ποϊελοτ 
βπᾶ "λος ο. ποῦ πΏαῦ “Ἠΐπι 31{Πογ "5Ποπ]ά ὀλπδιγεσ. Απᾶ ς ϱ0Π4ΘΒ νὰ ποὶ πμ ος 

τὸ τρίτον, καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε Ἔτὸ" λοιπὸν καὶ οοτιοῦἩ ἴ]ο Ελίτά εἶπηο, 
ἴπο ΓΠῖτᾶ πας, απᾶ 8475 Το 1Ποπι, ΒΙεοερ οἩ η ΟΥΓ Απᾶ Ἀπά βα1{Ώ ππῖο ἔμετη,] 
, , αι ον π τ ο ϱ σ΄) , Β]εερ οηἳ ποτ, απά, 
ἀναπαῦεσθε. ἀπέεχει' ἠλθεν ἡ ὥρα' ἰδοῦ, παραδίδοται Ίωκο φομ τοςὲ: 16 18, 
έα]κθ ο τος, 16 8 ἐποιςἩ; ας οοπις πο πουσ; ᾖἸο, ο 35ἱ89 5ἀεΙΙτετεᾶ Ταρ εποιςβἩΏ, ἴἨθ Ἠοαγ 4 

ο η. σοτιθ ; Ῥε]ο]ᾶ, ΤΏοθ Θοπ 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 43.ἐγεί- οξτικα ἰο Ῥεισασοὰ Ίπέο 

11ο Βου 30Ε΄Ίηδπ ἍἨΙΠπῖο ἴπθ Ἠβπάς ΟΕ ΒΙΠΠΕΣΒ., Ἔϊσα, πο Ἠαπᾶβ οἳ 5ΙΠΏΘΤΒ, 
θ . 45 Ἐϊδο τρ, 1θὐ 18 Ρο; ρεσθε, ἄγωμεν' ἰδού, ὁ παραδιδούς µε "ἠγγικεν." 1ο, Ἡθ ἐλαῖ Ὀοιταγοῦ 

1εῖ π5δ ο; Ῥεπο]ᾶ, Ἡε π]λο {5 ἀε[ῑτετίτςσ αρ Το Ὠβδ ἀταΏ ΠΘΑΣ., πΏθ 15 αἲ Ἠαπᾶ, 

1 -- σὺ ἴποα αἰτττΑσν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ΤΤΤΤΑ. Χ µε ἀπαρνήσῃ ΠΤΊτΑΥ. ᾖ1 ἐκπερισσῶς 
ἐλάλει ΤΤΤΊτΑ. η ̓ δέῃ µε ιττ. Ἡ ἀπαρνήσωμαι ο τα ᾧ Ὅ.  )Τεθσημανεῖ ΗΤΊΣΑΣΥ.  Ἡ--- τὸν 
αι ΤτιΑΝ’. τ μετ) αυτοῦ ΙΤΊτΑ. 3 προσελθὼν Ἡτ. ᾖἕέπιπτεν ΤΑ. ἍᾗὉ τοῦτο ἀπ᾿ ἐμοῦ ΤΤΤτΑΥΓ. 
3 ἔλθητεῖα. «πάλιν ἐλθὼν αβθίπ οοπ]ίηᾳ τα; ἐλθὼν ττ. } ---πάλιν Η1ϊΑ. 2 αὐτῶν οἳ ὀφθαλ- 
ὠοἳ Τ.. 5 καταβαρυνόμενοι ΙΤΊτΑΥΓ. ὃ ἀποκριθῶσιν αὐτῷ ΣΤΑΝ. ο--- αὺτττΑΥ/. ἀἤγγισεντ. 
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40 Απᾶ Ἱππηρβ]α{οἳν, 

σ]Ώἰ]θ Ἡο τεῦ 9ρΑΚο, 
οοπιεἩ οτάας, οπθ οἳ 
πο πε]το, απά νηῦἩῃ 
Ἠϊτα α ρτεδύ πιιι]{]-' 
πᾶς υπ Ἡ βπγοτᾶς απᾶ 
Ξἴ8τοβ, ΤΟΠ ΤηΠθ οπ1θΕ 
ρτ]εβύς αιιά 1ηθ 5οσίρες 
ΑΠά {πο οἰάενς, 44 Απᾶ 
ὮἩο ἴλμαῦ Ῥούταγεά Ἠῖτα 
Ἰβά ρῖτεη ὕπεπ ἃ 
{οκεη, δαγίἩς, Ποπι- 
ΒΟετετ 1 5ῃα]11 Εἰςς, ἑΠαῦ 
β8τηθ ἶ5 Ἡθ;:ἴακο Ἠϊπα, 
Απᾶ Ιεαᾶ ΛΠῖπι απαγ 
ΒΑ{Ε]γ. 45 Απᾶ 45 50ΟΥ. 
Α5 Ἡθ Ὑ85 ϱ90Πἱ86, ορ 
ροεῦη εἰγαϊρΏίτγαγ Το 
Ἠτῃ, απᾶ εα1ὐἩ, Μαςίετ, 
πηββδύετ: απᾶ ἘΚϊδεεά 
Ἠϊπα, 46 Απᾶ ἴπεν ]αϊῖᾶ 
1Πεὶσ Ἠαππᾶξ οη Πτα, 
βΠά ὕοοκ Ὠϊτω. 47 Ατιᾶ 
οπηε οἳ πεπι τωβῦ 5ὐοοᾶ 
Ὁσ ἄγειν α Εποτᾷ, απᾶ 
5Ιπούε α 5ετναπῦ οἳ {πο 
Ἠ]ση ΡτΙΘ58, απᾶ οαῦ ο 
Ἠ]5 ϱᾳ8τ. 48 Απᾶ ᾳθξας 
θΏΡυγεγεᾶ απᾶ βαϊῖᾶᾷ 
Ἡπίο μπει, Ατο το 
«οπηο ουῖ, 45 αραϊηςε 
α. ΤΠ16ξ, πα βπγοτάΒ 
ΑΠάᾶ ιω9ίΛ5ἴανες ο ἴα]κο 
ππθ2 49 1 σαβ΄’ ἄαι]νγ 
πνΙτἩ γοα ἵπ 1ῃοθ ἴθπι- 
Ῥ]ε ἰδθαςΠῖπς, αηᾶ το 
{οοξ πηθ ποῖ: Ῥιῦ ἴπο 
εοτίρίητες πιαςίέ Ῥεήιτ]-- 
]]6ά. 50 Απᾶ πετ α]ἰ 
Εοτ5οοζ Ἠϊτη, απᾶ Ώεᾷ, 
51 Απά ἴμετο Ξοἱ]1οτγεᾶ 
Ἠΐπα α οετίαϊΙπ γουτΡ 
Ἠ]8Ὦ, Ἠανίτπρ Αα Ἰπεη 
ο]οίη οι αροπίύ Λῖς 
πα]κοά δοάμ; απᾶ ἴλο 
γουΏρΡρ Ἠεη Ἰαίᾶ Ὠο]ά 
οἩ Ἠΐτα : ὁ2 απιᾷ ης ]6Εῦ 
πο Ἰπαη ᾿ο]οίἩπ, απᾶ 
Ώθᾶ ἔτοπα πετ πα]ςεᾷ, 

55 Απᾶ {Πεγ 1εᾷ ὅο- 
Ευς αππαγ Το ἰπο Ἠϊρῃ 
Ῥτϊεςδῦ: αιιᾷ νι ζὮ Ἰήπα 
Ῥ/εΓς α5ξ5επιρ]θᾷ α1] ύῃΏοα 
οπ]θξ Ῥγιο-ί5 απᾶ {πο 
ε]ά6γ5 απά ἴπο 5οτίν65, 
54 Απάᾶ Ῥεΐοτ Ξο]]οτνεᾶ 
Ἠϊπα αἲαητ ο, ογαπ Ἰπίο 
ἴπε Ῥα]ασο οἱ ἔπο ἸήσἩ 
Ῥτ]εςδῦ: απάᾶ Παρα ῦ νν έἩ. 
τηθ εδογνπΠίς, απᾶ 
ναγΏιεᾷ ΠΙΗΙΞΟΙΕ ευῦ {η 
Ώχπθ. ὅδ Απάᾶ ἴλμο «Πο 
Ῥτιθείς απᾶ αἱ] ἴπο 
οουποί] 5οιςΏῖ Μο σντί- 

ε εὐθὺς ΙΤ ΤΊτΑ. 
{ --- πολὺς [1,]Τ1τΑ. 
ῥαββεί τ; ῥαββεί [ῥαββεί] Αα. 

9 --- τις ΤΙ ΤτΑΥ. ΤΤΤΑ, 

α γεανίσκος τις ἹΤγ. 
5 --- οὗ νεανίσκοι (/εαἆ ἴΏεγ 5εἱζθ) 1 ΤΊτΑ. 
Σ γραμµατεις καὶ οἱ πρεσβύτεροι 1. 

{ -Ε ὃ ΙΤτΑν. 

ΜΑΡΚΟΣ. ΧΙΥ 
4ῦ Καὶ “εὐθέωςὶ ἔτι αὐτοῦ.λαλοῦντος παραγίνεται « Ἰοέ- 

Απά Ἱπιπιρβϊαζε]ψ “σεῦ 1α57πε 35 ερεαξίπς, οοπηο5 πρ σα- 

δαςξ, εἷς Ἀὼνὶ τῶν δώδεκα, καὶ μετ αὐτοῦ ὄχλος Ἱπολὺςϊ 
ᾱᾳς, Ἴοπε "Ῥείις οξ μα ἴπειἶτε, απἁ πν ἍἉἨἶπι Αα οτοπᾶ 1ρτεβ, 

μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν 
οπή] Ενγοτάς απᾶ είατεΒ, άτοπι Ίππο οἨπίεί ρτῖθοςδύς 'απᾶ {ἔπε 

γραµµατέων καὶ Ἀτῶνὶ πρεσβυτέρων. 44 δεδώκει.δὲ ὁ 
5οτῖρθς Αηᾶ  Όπο ε]ᾶςτς. Νου ΤΠαᾶ Ἰρίτεη 1Πε 3γγπο 

παραδιδοὺς αὐτὸν Ισύσσημονὶ αὐτοῖς, λέγων, Ὃν. ἂν 
ἄγγαα “ἀεμνοετίηρ δρ "Πϊπι 8 5ἱδη νο πετ, ΒΑΗΨΙΠΡ, ἩἨΓΠΟΠΙΕΟΘΤΟΣ 

φιλήσω αὐτός ἐστιν' κρατήσατε αὐτόν, καὶ ἹΙαἀπαγά /ετεῖ 
1 5Πα]1 Κίπς με 119... εεῖζα Ἠῖτα, απά Ἱεμᾶ [Ππ]πι] ανγαΥ 

ἀσφαλῶς. 46 Καὶ ἐλθών, «εὐθέωςὶ προσελθὼν αὐτῷ λέγει, 
5α161Υ. Απά Ῥεΐτηρ οοπαθ, ἱπαππεα]α{ε]γ οοπιῖης πρ Ἅᾖο Ἠἶμι Ἡς 5.78, 

η Ῥαββί, ῥαββί ' καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 46 Οἱ δὲ οἐπέβαλονί ον ] 
Ῥαββί, ῬαβὈὈὶ; απᾶ ατᾶεπὀ]γ Κὶβδεᾶ ἍἨϊπι, Απᾶ ἴπογ 1914 

Ρέπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν,! καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 41 Εἷς δὲ 
πρου Ἠϊω ΣΠαπᾶς 3Πεῖτ, απᾶ πεϊσεᾶ Ἠ]πη, Ῥταΐὲ ὃοπθ 

. ατιοὶ τῶν παρεστηκότων σπασάµενος τὴν µάχαιραν 
κα "οετίαϊῖτ οἳ ἴποςθ εἰαπάίπς Ὦγ, Ὠανῖηπς ἄτανη Τῃθ ποτά 
2) αν - » ) , να μες ϱ » « 
ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ. ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ 

1 

βἰταοἷς 1πθ6 ὈῬοπάπιαη ο ἴπο ἍἨ]ρῃ ρτὶθῖῦ απᾶ Ἅτἴοοκ ος Ὠϊβ 

τὠτίον.' 48 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὡς ἐπὶ 
6ατ, Απᾶ ὅαρηβγηετίηρ 1Τε5ας Βείά ᾖΤοΐηπεπι, Α5 ασαϊηςς 

λῃστὴν ἐξήλθετε' μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν µε; 
8 τοβῦοχ 4ΤΘ6ύε οοιηο οαῦ ππΙσα 5πγοτᾶς Απᾶ εἴλτες νοίακο απιθῦ 

49 καθ.ἡμέραν Ίμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, καὶ 
Ὀα1]τ. Ίπας σπα γοα΄ Ἱπ ᾖ1ἴπθ ὕοπιίο {ἰεβολμίης, ππά 

οὐκ ἐκρατήσατέ με ἀλλ’ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. 
Ψε ἀἷᾶ ποῦ κεῖζε απ: ἍὮὈπῦ [16 1ς] ἐμοῦ Άπιατ 9ο 5{α]β]]οᾶ Πο "κοτίρίατως, 

60 Καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἵπάντες ἔφυγον.ὶ 61 Καὶ πες τις 
Απᾶ ἍἹθατίηπς Ώϊπα 811 θά. ς Απά οπό 4 οετίαῖτπ 

γεανίσκος' "ἠκολούθει! αὐτῷ, περιβεβληµενος σινδόνα ἐπὶ 
οάΏΠΡ ΊΙΑΏΠ Ἅτνθβ{ο]]οπίπρ ἍἈἨϊτα, Πατίης οαβῦ α Ίπεη ο]οῦἩ αθοιδ 

υμνοῦ' καὶ κρατοῦσιν» αὐτὸν Νοὶ νεανίσκοι"ἳ ὅ9 ὁ δὲ 
Πιῖς] πακεᾶ [ροᾶσ]; απά Σπείσθ δηίπα 31ο ΄γοιπρ ὅπιεη, υαέ Ἰ8, 

καταλιπὠν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν Χάπ᾽ αὐτῶν." 
Ἰθανῖπς Ῥομ]ιπᾶ ἴπαὶ Ίϊπαεπ οἸοίῦΠπ, "πα]κεᾶ ηοᾷ 4ΥΟΏι Πε, 

69 Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα' καὶ 
Απά ᾖΌμεγ ]1εά ΑπγαΥ ύε8α5 το ἴπο ἍἨ]βΗ ργ]εσί. Απᾶ 

συνέρχονται αὐτῷ πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 3πρεσβύτεροι 
{πετθ οοπιθ Μοβείπεσ Το Ὠἶπα 811 {πο οπῖοξ ρείεδῖς απᾶ πο θ]1ά6γ5 

καὶ οἱ γραμματεῖς.! 64 Καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ µακρόθεν ἠκολού- 
8114 μο 8ΟΥ1968. Απᾶ Ἐείες {χο αἲασ ο 2ο]- 

θηήσεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως' καὶ ἦν 
Ἰοπεᾶ ἨὨϊπι α5 ΕΥ α5 πΙΠΙπ {ο ᾖΤἴπε  οοιτῦ οξ ίπε Πἱση ρτῖθδς; απεὶ Ἡθ ΒΑΕ 

βσυγκαθήµενος' μετὰ- τῶν ὑπηρετῶν, καὶ θερµαινόµενος πρὸς 
Ἑυθϊπς πιἹτἩπ Ἅἴμο ὀβῇοεΙ», απᾶ τσατπαῖης ἨΙπορεΙΕ αἳ 

Ῥγὸ! φῶ ο Οἱ δὲ 7 .” Δ ολ Δ ο εζή 

6 ὁὃ ι.0ε αρχιερεις και ΟΛΟΥ το συγνεὀριον ες6ητουν 

ἴπο Πτα, Α πάᾶ-τηοθ οἩ]θξ Ρτὶεδίς απᾶ Ἔγυπο]ε 1έΠθ βαπἩθάχίπα  κεουρ]ῦ 
(18. 1βη9). 

Ε -- ὁ Ἰσκαριώτης 15οατ]οίθ τΤ[Ττ]Α. Ἁ--- ὢν ΙΤΤτ[Α]. 
κ. τῶν Τ. 1 σύνσηµον Τ. πι ἀπάγετε 1 ΤΤτΑ. π ΄Ῥαββί 1Τσ; 

ο ἐπέβαλαν τ. Ρ τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτὸν Ἡ; τὰς χεῖρας αὐτῷ 
τ ὡτάριον ΤΊΤνΑ. 5 ἐξήλθατε Ι.ΤΤΤΑΝ. τἵ ἔφυγον πάντες ΤῶνΑ. 

. Ὁ συνηκολούθει 985 {ο]]ουνίΏρ ννὮ 1 ΤΊτΑ; ἠκολούθησεν {ο]]ουνεᾶ Υγ. 
α---ἀπ᾿ αὐτῶν [1.]ττν. 7 --- αὐτῷ τ. 

5 συνκαθήµενος Τ. υ-- τὸ Ε. 



ΙΤ. ΜΑΕζΓζ. 
- -” ν εαν . ε) 

κατὰ τοῦ Ἰησοῦ µαρτυρίαν, εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν καὶ οὔχ 
κσαἰηβυ ᾖεδα5 ᾽ ΙΘ5δύΙΠΙΟΠΣ, το φριαῖ ο ἀεαίλ Ἠάπα, απᾶ ποῦ 

Ἱερισκον.!  ὅθ πολλοὶ.γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ αὐτοῦ, 
αᾷ1ᾶ 8πᾶ Ταπγσ]. Έος ΏΙΩΏΥ Ῥοτε έα]5θ ὑομζ]πιόπγ αβαἰπεῦ Πίτα, 

Α / 5 : αρ , 
καὶ ἴσαι αἱ µαρτυρίαι οὐκήσαν. ὅ]7 καί τινες ἀναστάντες 
απᾶ ' α]ὶ]κε ὑλμεῖχ ἱθβϊταοηίθ  ετθ ποῦ, Απά ΑΒοπιθ. ΠατΙηρ τίδεη .. 

ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, λέγοντες, 68 "Οτι ἡμεῖς ἠκούσα- 
Ῥοχο {4159 ἑεεπποπσ αραἰηξὺ ἨὨΐπα, ΒΑΥΙΩΡ, Ίο Ἰδητᾶ 

µεν αὐτοῦ λέγοντος, Ότι ἐγὼ καταλύσω τὸν.ναὺν.τοῦτον τὸν 
Ἠΐπα ΒΕΥΙΠΡ, 1 υσι]] ἀεείτογ πα Ἱοπχρίο πο 

᾿χειροποίητον, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον: ἀχειροποίητον 
[οπε] πιαᾶς νγΙζΏ Ἠβπᾶς, απᾶ ἵπ Ίπτερ ασε ᾿ αποΐΠεχγ. ποῦ πιαᾶθ Το] Ῥατιάς 

οἰκοδομήσω. ὄ9 Καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ-μαρτυρία.αὐτῶν. 
1 πο] ρα1]ᾶ. Απά ποεϊύπεςε ἴπαῬ ἍΑἰίκο π/αβΒ ΜΠεϊσ Ἐες{Ιπιοπγ., 

60 Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς Στὸ! μέσον ἐπήρώτησεν 
Απᾶ “Ἠανίπῃ δδίοοά δ4Ρρ "116 "ΠΐδΏ 3ρτ]εξῦ ἵπ «πο πιὶᾷςῳ ααεβι]οπθεᾶ 

τὸν Ἰησοῦν, λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου 
ζε5α5, 5ΑΥΙΩΡ, Ἀπενιετεςί ἴποα ποὐμίηπρ 2 Παῦ 3ἴμεεε περ 

καταμαρτυροῦσιν; 61 Ὁ.δὲ ἐσιώπα, καὶ οὐδὲν ἀπεκρίνατο." 
- αιεετ{γ Οαραϊτιδί 2 Ῥιιῦ Ἡο ππεβ 51]εηῦ, απᾶ ποὐμίης απενγετθᾶ. 

Πάλιν ὁ΄ ἀρχιεεὺς ἐπηρώτα αὐτόν, καὶ λέγει αὐτῷ, Σὺ 
Αραΐπ ᾖἴπο Ἠ]ρῃ ρτὶεδύ πας ααεξε]οπῖπρ Ἠϊπα, απᾶ 8αὖς ᾖἵοπΐπι, “Τποι 

σ΄ τε , : εν ο ο ἆ ω ε 111...» ῳ . 
εἶ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; 69 Ο.δὲ.]ησοῦς εἶπεν, 

Σατῦ ἴπε ΟΠτὶςεὀ, ᾖΤἴπο Θοη οἱ πο ὮὈῬ]θςςεά Α ηᾶ ὦθευβ βαἱᾶ, 
ι ” μ Δ ” . Ν ελ ρω ” ’ ’ 

Ἐγώ εἰμι. καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου Εκαβήµενον 
α Άτι. Απᾶ το εΏα]] 5εο πο Βοπ οἳ ΤΠΙΔΏ βήτα 

ἐκ δεξιῶνὶ τῆς δυνάμεως, καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν 
αἲ [Πε] τίρ]έ ἨῬαιιᾶ ΟΕ ῬοΐγεΣ, Απάᾶ  οριηῖηρ πι 1ο ο]οαᾶβ 

- ϱ) -” ε 4 7 Ξ 4 ".ε 4 -” ] ” 

τοῦ οὐρανοῦ. 05 Ο.δὲ ἀρχιερεὺς διαῤῥήξας τοὺς.χιτῶνας.αὐτοῦ 
οἱ {πο Ἠθατεῃ, Απά ἴπο Πρ ριεξύ Πατίηρ τοπ Ἠ1β ΡΕΤΠΙΕΩΤΒ 

λέγει, Τί ἔτι Χχρείαν ἔχοπεν μαρτύρων; 64 ἠκούσατε Ἁτῆς 
Ρ475, ἨΓηαῦ ΑΏΠΥ ΠΙΟΤΘ Ὥηθεᾶ ΎἨατενπο οἱ πΙίηθβεος 2 ο. πε Ὠθατά  ἍτΤπο 

βλασφημίας' τέ ὑμῖν φαίνεται; Οἱ.δὲ πάντες κατέκριναν 
Ῥ]αξ5ρΏεπτ: συ]αῦ 30ο ὅγοα 1αρρεατς2 Απᾶ ποτ 811 οοπᾷεπαιπεᾷ 

αὐτὸν εἶναι ἔνοχον! θανάτου. θὅ Καὶ ἠρξαντό τινες ἐμπτύειν 
ἨὭϊτη ᾖἵοῦραο ἀθρετνίῃσ οἳ ἀεαίῃ, Ἀπᾶ, ΄ρεραπ Ἅ3Βοπ18 ᾖὕο βρῖῖ τ1ροη. 

αὐτῷ, καὶ περικαλύπτειν Ἠτὸ πρόσωπον αὐτοῦ," καὶ κολα- 
Ἠΐπι, Απᾶ νο οοτετ πρ Ἠ18 {αο9, θηΏά ᾖἴἵοτῬιαξ- 

, ] / 1 / ” ” / 4 ο, τς ’ 

φίζειν αὐτόν, καὶ λέγει αὐτῷ, Προφήτευσον" καὶ οἱ ὑπηρέται 
2εῦ Ἠϊτα, απᾶ Το βαΥ ο Πΐπι, Έτορῃςθςδγ ; απᾶ ἴηθ «ϱΟΒΠ10ΘΙ8Β 

ς / α) Δ πι” η] 

ῥαπίσμασιν αὐτὸν Πέβαλλογ. 
νηΙὮ ἴπε ρ8]τα οἳ {πε Ἠαπᾶ ΣΠΐπα ααίχαο]ξ, 

66 Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου πὲν τῇ αὐλῇ κάτω,ὶ ἔρχεται µία 
Απά "Ρρεϊηπς 1Ῥεΐετ 1π πο οοατυὸ Ῥθ]οτγ, 6ΟΠ1ΘΒ οπο 

.- » 2 / 3 2 ” 4 / 

τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως, 67 καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον 
οἱ ἴπο ΄πιδίάβ οἑ πο ἨΙρΗ ρτὶθβῦ, Απᾶ αθεῖηςφ Ῥοΐετ 

θερµαινόµενον, ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει Καὶ σὺ μετὰ τοῦ 
τ/αΥΠΙΙΠΡ ἨΠΙΤωξε]ξ, Ἠπνίηρ Ἰοοξκαεᾶ αὖ Ἠϊπι βΑ78, Απᾶ ἴποι ὅπνα 3119 

Ναζαρηνοῦ 9]ησοῦ ἦσθα.ὶ 68 Ὁ.δὲ ἠρνήσατο, λέγων, Ροὐκ' 
ΑΝΚΑΖΑΤΕΙΙΘ δ"ο65ις παρ, Ῥπαΐ Ὦοθ ἀεπίεᾶ, βατίπᾳ, ΣΝοῦ 

οἶδα οὐδὲ ἐπίσταμαι Ἱτί σὺ! λέγεις. Καὶ . ἐξῆλθεν ἔζω 
1 “χπον; Ἠοχγετεη απβετβθαβηᾶ πΏαῦ ποια »αγοβῦ, Απάᾶ ἩὮο πεηῖ ξοτῃ ουῦ 

ἆ ηὔρισκον 1ΤτΑ. 9 --- τὸ (γεαᾶ [1Ώε]) αιττ) αγ’. 
δεξιῶν καθήµενον 61 ΤΤτΑΥΓ. Ἀ την βλασφημίαν 1. 
πρόσωπον ΤΤτΑ. 
ἐν τῇ αὐυλῇ ΤττΑ. 
ΏΟΓ 1 ΤΊτΑ ΤΝ. 

ο ἦσθα τοῦ ᾿]ησοῦ ΙΤΊτΑ. 
: σὺ τί ΙΤΤΙΑ. 

{ οὐκ ἀπεκρίνατο ουδέν Τττ. 
1 εροχον εἶναι τττ. 

πι βαλον Ὁ ; ἔλαβον (Τεαά τεσοεϊνεᾶ Ἠϊπι νηἵἩ Ὀαβείς) ΕΤττΑ. 
Ρ οὔτε ηθί{Πετ (Ἴσπονν 1) ΙΤ ητΑ. 

199 
ΤΕΒΕ Αασα]ηδὺ «εραςβ ἴο 
Ῥαῦ Ἠΐτπι {ο ἀθαία; απᾶ 
4ομιηπᾶ ηΟΠΘ, ὁ6 Έοτ 
ΙΩΔΏΥ Ῥητο ἔλ]ςδο νζ- 
πιθβς αραϊπβδῦ Ἠΐπι, Ῥαΐς 
ὑποῖγ πΙίηο5δβ αρτεεᾶά 
ηοῦ {ορείπετ, 57 Απᾶ 
1ΠΘ6ΓΘ αποξθ οεγύβίτ, 
8Ώᾷ Ῥατο {91896 Π1ΤΏΘΡΒ 
Ααραϊπβῦ Πτα, ΒΙΠΕ, 
68 Ίο Ὠεατᾷ Ἠϊτα Ραγ, 
Ί πτπ]] ἀεξείτογ Τ]ι]8 
{εταρ]ο Τλπαῦ 18 πιαθ 
σνΙξῃ ἨαΏᾶς, ἂπα νίτῃ- 
1π ἰητεοο ἄαγε 1 νι] 
Ῥαϊ]ᾶ αποίπετ :πιβᾶθ 
πηέποπέ Ἠαπᾶς. 65 Ῥα0 
πΕΙΤΠςχ 5ο ἆῑᾶ Όπεῖτ 
ππΙῦΏθςβ βΡρτεθοβόίΏςτ, 
60 Απᾶ ἴπε Ἠΐρῃ Ῥτ]εςῦ 
πυοοᾶ αρ ἵπ πο τα]ᾶῖ, 
Βπᾶ αρκοᾶ ὧθβδας, 5α7- 
1ΠΡ, Απβπετεςῦ ἴποα 
ποϊμῖηρ ὁ νπαῦ ἴν τν 
τυ]ίσ]ι ἴπεςο νῖπες 
Ἀσαϊηςδῦ ἰπαορο» 61 Βαὸ 
ηε Πε]ᾶ Ὠ]ξ ρθᾳςο, απᾶ 
βηΏδυγετεᾷ ποίλῖηρ. Α- 
ραΐπ ἴπο Ἠϊση ρτιεξὺ 
αξςκεᾶᾷ Ἠϊπα, Ααπᾶ εραίᾶ 
πιΏζο Ἠϊτα, Ατὺὸ ἴποα 
τηωο Οτ]ςῖ, ἐπ θοη οἳ 
ἴπο Β]εβςεᾶ 2 62 Απά 
«6515 ϱαἷᾶ, ΙΤ .πι: απᾶ 
γθ 5Ώα]1] 5εε ἴχοθ Βοπ οἳ 
τιβΏ αἰθήωπρ οἩἳ Τἴ]μθ 
τ]ρΏῦ Ἠατιᾶ οἳ. Ῥοπγετ, 
8Ώᾶ οοιηίἩπςρ ἵπ 1Τποθ 
ε]οιάβ οἳ Ίεαβτεῃπ. 
65 Τετ ἴλε Ἠϊρῃ ρτ]εἙΏ 
τοπύ Ἠϊς οἱοῦΠεβ, ππᾶ 
βα1ὔἩ, ἨΠαῦ ποθᾶᾷ Ὑθ 
ΒΏΣ {άΤτ{ΠεΣΥ γ/Ιἔπεββες 2 
64 Ὑθ ΈἨαπτο Περτά 
1ηΏ6 Ὦ]αβρῃεπαγ: σηιαῖ 
τΏίπ]χκ γεὂ Απᾶ Ίπεγ 
81] οοπεπιπθᾶ Ἠϊπα 1ο 
6: ρα]]ίψ οἳ ἀεατῃ, 
656 Απά βοπιος Ῥεραι Το 
αρὶῦ οἳ Ἠϊπι, Ἅπᾶ Το 
οοτετ Ὠ]5 Ζα06, απά {ο 
Ῥαβεῦ Ἠΐπι, απᾶ Το 5αΥ 
πηΠῦο Ἠϊπαι, Ἐτορῆςεσ ; 
ἈΑπά ἴπε βεγταπύβ ἄῑά 
αὐτίκο Ἠϊπι σΙπ Τἴπθ 
Τ8114Β οἳ ἐπεῖτ Ὠαπᾶς, 

66 Απᾶ 88 Ῥοΐεγ σγαβ 
ῬεποεαίΏ ἵπ πο ρα]ρος 
νπετθ οοταείΏ οπθ 
ἴπο πιβὶάς οἱ ἴπο Ἠϊρῃ 
ρτ]εξὺ: 67 απᾶ ,πΊεπ 
βΏθ δαν Ῥεΐετ τγἝτταῖπς 
ΠΙπαξε]{, 5Π9 Ιοοκεά αρ- 
οη Ἠῆΐτη, απᾶ θαἱᾶ, Απά 
ἴποα Α1βο ταθῦ νι 
ᾖεδας οἳ ἨΝαησατείη. 
68 Ῥιαΐῦ ο ἀετ]εᾶ, βατ- 
16, Ι Ἐπον ποῦ, πεί- 
Τηπεσς ΄ ἀπᾶερτδίαπά 
ν/παῦ ἔποα βαγθβί, Απᾶ 
Ἡο πεηπὺ οιαῦ Ιπίο 119 

ἒεκ 
κ αὐτοῦ τὸ 

η κάτω 

4 οὔτε 
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ῬοχοἈ; απᾶ {πο οοοῖς, 
στού;. 69 Απά α ταςῖά 
ΒΑ; Ἠϊπι αρβίΠ, απᾶ 
Ῥοραη Το 58Υ ἴο ἴμεπι 
Ὠιαῦ 5{οοᾶ Ὦγ, Τη18 16 
Οπ6 οἳ ἴπεπι. 70 Απᾶ. 
Ἡο ἀαεπῖθᾶ 15 αραίη, 
Απά α Ἠτιο αξίες, 
{που ἑπαῦ εὐοοᾶ Ὦγ 5αἷά 
ΑΡ8ΙΠ {ο Ρεΐεσ, ατε]γ 
Ίποα ατὸ ΟΠ6 οἳ {πετα : 
ᾷρε που οτὗ α ἀα]ῖ- 
1η, Ἀπᾶ {Πγ 8ρεεοἩ 
βρτοεί] ἐλεγείο. 71 Βατ 
Ἡοθ Όεραη {ο οπσς5θ Απᾶ 
το ΆΊνεαχ, δαφῖπᾳ, 1 
Ὃ ο ΠΙΑ ππβΏ 
οἳ ὙσΏοπ Υθ βΡρθα. 
70 Απᾶ {Ώο βεοοιιᾶ ἔππθ 
1Ώθ οοοκ οχθἱ. Απᾶ 
Ῥεΐες οβ]]εᾶᾷ {ο παϊτπᾶ 
1μο υνοτᾶ ἰΠπαῦ ἆθειβ 
βαἰᾶά απῦο Ἠϊτπι, Βθέοτο 
1Ἠθ οοεξ οποἵ’ ἑνγίορ, 
έηοι εΏα]{ . ἆεπγ τθ 
9ητῖοθ. Απᾶ ὙΨῆΠεη Τθ 
ΌποιβΕβῦ ΊλετθοἨ, Ἶςρ 
πιερῦ. 

ΧΥ. Απά αἰταῖσηί- 
φαν ἵη 'ηπο τιοτυηῖπρ 
{ηθ ομῖεξ Ῥτϊθςίς Ἠε]ά 
8 οοπβι]ζα οι υπ 
{πο ε]άετε πιᾶ βογῖρος 
Άπᾶ {πε πγῃο]θ σουποί], 
Απᾶ Ῥοιπᾶ ὧεβδας, απᾶ 
οαττ]εά ᾖΛΠῖπι απΑΥ, 
βΏᾷ ἀθ]ντεγεᾶ ᾖΐπι ἴο 
Ἐ]]αΐθ. 59 Απᾶ Ῥϊ]αΐο 
Ώπκοεᾶ Ἠϊπι, Ατὶ ἴποι 
{πο Κίπρ οξ {Πε ᾖ οτε 2 
Απᾶ Πο απεπετίηρ βαίᾶ 
ππῖο Πἶπα, Τηοα βαγεςί 
τί. Ὁὃ Απᾶ {πο οΠ]οξ 
Ῥτϊθβίβ οοπβθᾶ Ἠϊπι 
ΟΕ ΠΙΒΠΥ ἐλμίηπρςς Ὀιι8 
Ἡθ αηςπγοτεᾶ ποὐβῖηρ. 
4 Απᾶ Ε]αΐο αβ]θᾶ 
Πίτα αραΐτ, βαγΥΊΠρ, Απ- 
Βιγεχαεβῦ {ποια ποὐμίτπρ 2 
Ῥελο]ά Ἡοῳυ ΠΙΑΠΥ 
ἰπίπρς ἐπετ πγἰίηθες α- 
βεϊηςξὺ ἴηπθο, ὅ Βαο 
«/θθ1ς γτεῦ απβπγεγοᾶ 
ποῦΠΙης; Βο {λαῦ Ῥ]- 
1818 παβγτε]]θᾶ. 6 Μου 
αῦ ἴλαί {εαςῦ Ἡρ τε- 
1εββεᾶ ππίο ἔἨεπι οης8 
ΡΓΙΒΘΟΠΕΣ, ὙΠοΙπδοθτετ 
9ἨΠεγ ἀθβιγεᾶ, 7 Απᾶ 
νῃθτο ἵας ΟΠ6 παπιθᾶ 
Ῥαταῦρας, ου] αν 
Ῥουπᾶ συν ζἩ ἐΠεπα ἐπ 
Ῥαᾶ τηβᾶρ 1Π5ΙΥΤΘΟΙΙΟἨ. 
ππΙοὰ Ἠίτα, π/Πο ἸἨπᾶ 
σοπαχη1{ὲθᾷ πιατᾶρτ Ίπ' 
1ης Ιηβδηγτεοί(οη. 8Απά 
1Π6 τοι] έαᾶε οπσίτπςρ 
Ἀ]οιὰ Ῥερατ {ο ἀθείτθ 
Ῥΐπι ίο ἆο 38 Ἡο Ἠβᾶ 
6Υες ἆοπθ απο {Πεπι, 

5 τὸ ῥήὴμα ὡς ΏΤΤτΑ ; 
5 εὐθὺς ΤΊτΑ. 
Ε--- τῷ ΙΤΊτΑ. 
Ε ἐπηρώτα ΤΤΤΑ. 
» ὃν παρῄῃτοῦντο Τ. 

. Γκαὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν] 1. 
» ---καὶ ἢ λαλιά σου ὁμοιάζει ΙΤΤΤΑ. 

ἁ... ἐπὶ τὸ (/έαὰ πρωῖ δατ]γ) Ἱτττ[Α]. 

ΜΑΡΚΟΣ. πΙΡ ΧΥ 

εἰς το προαύλιον' καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.' 69 Καὶ ἡ παιδίσκὴ 
1πῖο ἴπθ ΦοσοἩ, ΑΠά α8 οοοξ 0Γ6ΥΓ. Απά ἴπθ ὙἹωπῖά ́  

-” Ὑ - σ 

ἰδοῦσα αὐτὸν ἵπάλιν ἠρξατο" λέγειν τοῖς Ἱπαρεστηκόσιν,' Ὅτι 
εοεῖπρ Πῖτα ασαῖπ ΌῬεσαη {ο 847 {ο {ποςθ βἰαπάϊπρ Ὦτ, 

.. τα - μα, ἃ 

οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν. 70 Ὁ.δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. Καὶ μετὰ 
τῃῖς [2οπ6] 3ο πει «18, Απᾶ ο ἁραῖπ ἀεπὶεᾶ, Απᾶὰ αξίος 

ϱ ἵ 4 « ” - [ Αλ ῶ 

μικρὸν πάλιν οἳ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ, ποῶς 
8 Η{{]9 Ααραΐιπ ᾖἴπΠοςς εἰαπάϊπρ Ὦτ- βα]ᾶά {ο Ἐσίες, τχα]ν 

ἐξ αὐτῶν εἶ  καὶ.γὰρ Γαλιλαῖος εἶ, "καὶ ἡ λαλιά 
4ΤΟΙΙ ΒΠΙΟΠΕ Ίἴπεπα ἴποι Ασὸ, ΈΟΣ οί  α ἄβ]1]θαπ ποια ατό, απᾶ 3φΡοθεςἩ 

σου ὁμοιάζει.ὶ' 71 Ὁ. δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζεικ καὶ "ὀμννειν ." 
{η  48ΡΤοθ5, Ῥπή ας Ὄερατ πο 6πχσ5θ Άπά  ΤΟ.ΒΝΘΕΕΣ, 

τῃ η. ος . / η 
Ὅτι οὐκ.οἶδα τὸν. ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λεγετε. Τ9 Καὶ» 

1 Έπονγ ποῦ εμῖς τηαΏ ο πἝοπε Ψεβρεακοξ . Απᾶ 

ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ .ἐφώνησεν. Καὶ ἀνεμρήσθη ὁ Πέτρος Ζτοῦ 
ἴπε 5θοοπᾶᾷ 1πθ Ἅτϱ οοοῖς οσθυγ. Απά Ξτεπιεπιρεγθᾶ 1Ῥρίετ ἴηο 

ῥήματος οὗ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅτι πρὶν ἀλέκτορα 
πγοτᾶ νΠαῦ 3ὁπαὶᾶ 3το “Ἠϊπι 1]εςας, Ῥεέοτε [ίπε] οοςκ 

Σῥωνῆσαι δὶςὶ Ῥάπαρνήση µε τρίς"Ἱ καὶ ἐπιβαλὼν 
ΟΓΟΥΓ υπίοςρ ἴλοι ση]ὸ 4ΕΗΨ Τ1θ {ἐλμτῖοο; απᾶ Πανίαρ ἐπουρ]λῦ ἔπετεοῦ 

ἔκλαιεν. 
Ἶο περί. 

15 Καὶ “εὐθέωςὶ ἐπὶ τὸ πρωῖ συμβούλιον «ποιῆσαντες" 
: Απιάᾶ ΙπιπιθᾶιαῦεΙσ ᾖἹπ ἴὰποθ πιογπῖης δα Ἰοοαηςδει “"Πατίπρ ΞΕοτηισᾷ 

οἳ ἀρχιερες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ Σγραμματέων καὶ 
1116 3οΠ]εξ 3ρτὶρςίς υπ Ἅτἴπα εἰάετς Απᾶ 5οχΊρε5 Ἀαπᾶ 

ὕὅλον τὸ «συνεδριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ 
"πυηο]ε 1119 βαπ]ηθᾶτίτα, Ἠκτίης Ὀουπᾶ φεςδας οαχγ]εᾶ {Π1Π1] απαγ θιιὰ 

παρέδωκαν  ἔτφ! ΒΠιλάτφ.ὶ 3 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ 
ἀε]]τετεά πρ [Πτα] το Ρ]]αΐᾳϱ, Απᾶ  "αᾳιθεδεοπεᾶ ΞΏῖτα 

ΠΠιλάτος,ὶ Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων; Ὁ.δὲ ἀπο- 
αΡ1]αΐε, 5Τηοα “βτὸ ίπε ἘΚϊπα οξ ἴπθ 76υς 2 ΑπᾶΤο απ- 

θεὶς ἐεῖπεν αὐτῷ,! Σὺ λέγεις. 8 Καὶ τοῦ οἱ κρισεις ειπεν αυτῳ, --υὐ εγεις. αι ποτ ο αυτου οι 

ΒΥετΙΏρ βαἱᾶ ᾖἵο Ἠϊπι, Τποα βαγεςῦ. ς Απά ΄Ὕγετο "Βοοαδίης ΑἨϊπα 1841 

᾿ἀρχιερεῖς πολλά’ 4 ὁ δὲ Πιλάτοςἳ πάλιν Κἐπηρώτησεν! αὐτόν, 
3οΏ1εΕ ρεῖεξδίς αχρεπ/]γ. Απά Ῥϊ]οἱο βΡεΐΏ αἀθΞοπθᾶ Ἠϊπα, 

Ἰλέγων,ὶ: Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδένι ἴδε, πόσα σου 
ΞΕγίΏΡ, Απαπετεδύ ποια πούμίπφ ήεθ, ΟΕ Πο’ ΤΙΒΊΥ {Π]πος “έπος 

πο ” Ἱ ε 3 2 - Ὃ ΕΜ . δὲ ος ος 

καταμαρτυροῦσι».' ὅ Ὁ. δὲ. Ἰησοῦς οὐκέτι-οὐδὲν ἀπεκρίθη, 
1/µεΥ 3νηύπθβς “αρα ]ηεῦ.. Ῥαῇ Ἱερις τποῦ ΑΠΥ ΠΙΟΤΘ ΑΠΣ Πῖπρ απδινεγθᾶ, 

ὥστε θαυμάζειν τὸν "Πιλάτον.! 6 Κατὰ.δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν 
8ο ἰπαῦ 3υγοπᾶετθοᾶ αΡ1]αΐ6, Νου αὖ Ππε] ᾖ1εβεῦ ες το]ουδεᾷ 

» ε 2 -- ο λ ς , αὐτοῖς ἕνα δέόµιον, Ὀῦνπερ ἠτοῦντο.' Ἰ ἠν-δὲ ὁ λεγό- 
νο ἴπεπι 9ηΠΏ86 ἍΛΡΕΙδΟΠΟΣ, ΠΠΟΠΙΞΟΘΤΕΙ ΤΠεγ βΕε]εθᾶ. Απᾶ {πετο να {Πο [οπε] οκ]]- 

µενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν }Ῥσυστασιαστῶν' δεδεµένος, 
εἆ ΈῬαταῦῦραβ πι πο καξβεοοϊαῦθΒ 1π Ιπ5υχτοοῦίοπ Ῥουπά, 

οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν. 8 καὶ Ἰάναβοήσας! 
πΏο ΙΠπ ἴπε ἱπθαττθοβίοη ταηατᾶετ Ἠβά οοποπαϊσέεᾶ, Απᾶ οκγίΏΡ οι, 

ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς Τἀεὶὶ ἐπσίει αὐτοῖς 
ἴηο οτονᾶ ΌῬεραη νο Ἀεμρ ἡΓΠῖτα {ο ἄο] 88 β1ν/αγ5 Ἡρ 4ἱά ᾖο ἔμεπα, 

του 

{ ἤρξατο πάλιν Τ; --- πάλιν Α. 7 παρεστῶσιν ΤΤτΑ., 
α ὀμγύμαι αΙΤΊνΑ7. 7 - εὐθὺς ἵπιιπεαιατεῖγ 1 Ττε, 
8 δὶς φωνῆσαι ΙΤΤΑ. Ὁ τρίς µε ἀπαρνήσῃ ΙΤΊΤΑ. 

εξἑτοιµάσαντες τ. { -- τῶν ἴ1ε τ, 
ὁ αὐτῷ λέγει ο ἨΙπα 54759 ΤΤτΑ. 

α Πειλάτον τ 
Σ--- ἀεὶ Τ. 

τὸ ῥῆμα ὃ Υ’. 

1 Πειλᾶτος Τ. 
τι κατηγοροῦσιν ἴΠεγ 8οουδε 1.ΤΊΤΓΑ. 

4 ἀναβὰς ουΏ)ΗΡ 31Ρ ΙΤΤΤΑ. 

Ἀ Πειλάτῳ τ. 
} -- λέγων Ί. 

ΡῬ στασιαστων ΙΤ1ΤΑ. 

πο τν 



ΧΥ. ΜΑ Ὦ Κ. 

ϱ ὁ δὲ."Πιλάτος! ἀπεκρίθη αὐτοῖς, λέγων, Θέλετε ἀπολύσω 
Ῥαΐ0 Ῥ]]αΐο βηριγετοᾶ ἵπεπη, ΒΑΥΙΩΡ, Ἡ1]1 γε 1 εποιι]ά τε]οββθ 

ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ιουδαίων; 10 Ἐγίνωσκεν.γὰρ ὅτι διὰ 
ἴίοτοα {πα Κϊῑπρ ο ῖπθ {οπ5 ῥ ΣΟΥΓ Ἡε πετ ταρῦ Ώτοιρ] 

θόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. 11 οἱ.δὲ ἀρχ- ϱ 
θπτσ «ηπα Σά4εΠΗτετοᾶ Ἱαρ οἩΐπι ᾖ31ἱΗθ λομίεε 3ρτϊθβίβ, Ῥαΐ ἴπε οἩ]εξ 

” 7 ’ Ν 3 / ” 9 ” 

ιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν Όὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν 
Ῥτ]εδίΒ βῑττοᾶ ἩΡ ἴηο οτοτπάᾶ Υπαῦ  ταῖμογ Ῥαταδραβ 

ἀπολύσῃ αὐτοῖς 19 ὁ δὲ"Πιλάτοςὶ ἵἀποκριθεὶς πάλινὶ 
19 ταϊρΏῦ τε]εαξθ {ο ἴπεπι, Απάᾶ ΡῬ{]αΐο θΠΡΕΤΙης αραῖη 

πεπενὶ αὐτοῖς, Τί οὖν Ὑθέλετεὶ ποιήσω αὺν λἐγετεὶ 
βαιᾶ  ᾖἵο ἴποπα, Ίπαϊ πει πή]]τσο Ἰ1 ελοι]ά ἄο [ο Ἠϊπα] πνΊοπα χε οα]] 

7 βασιλέα τῶν Ιουδαίων; 19 Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν,: Σταύρω- 
Κϊπρ οἳ ἴπο 2επσνς 2 Ῥιῦ ἴπεγ αρβῖῃ οτὶεᾶ οι Οτιοῖ- 

σον αὐτόν. 14 Ὁ.δὲ "Πιλάτος! ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί γὰρ "κακὸν 
1 «ἨΠΐπα, Απάᾶ Ῥΐ]αΐο βά {ο ἴλοπι, μας μεις ᾖ}οσ 

ἐποίησεν, Οἱ.δὲ Ὀπερισσοτέρως! Ξἔκραξαν,ὶ Σταύρωσον αὖ- 
ἁἷᾷ Ώο οοπιπα{ 2 Βαΐὸ ἴπεγ ΤΩΙΙΟἨ ΏΙΟΥΘ οτεᾷ οι, Οτιςί{γ Πϊπι, 

τόν. 15 Ὁ.δὲ "Πιλάτος! βουλόμενος ἂτῳ ὄχλῳ τὸ 
Α πᾶ Ῥϊ]αΐε, ἀρεῖτιης Ἅ-ᾖΤίο 3ἱπθ Ξοτοπνά "επαῦ “ν/πίοἩ [ὅσα] 

ἱκανὸν ποιῆσαι! ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν' καὶ παρέ- 

- 

δραΙς{ποίοτγ ᾖ3ΐο Ξ4ο, το]θαξοᾶ  ᾖ-ἵο ἴπῆεπα Ῥλταβρας, απᾶ 4ε- 

δωκεν τὸν Ἰησοῦν, φραγελλώσας, ἵνα σταυρωθῇ.' 
Ἰγετεᾶ πρ Ἴοβας, ἨΠατίΏρ 5οοιτρεᾶ [Πἱπι], ἴπβῦ Ἡς πα]ρΏύ Ὃο ογαο]βεᾶ, 

16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ 
Απά ἰπθ ε5οἱᾶΙοΓ8 1εᾶ αγγαΥ Ἠϊτα ὙυιηΙπ ἴπθ οουτ, ὙνηΏϊςη 

ἐστιν  πραιτώριον, καὶ «συγκαλοῦσιν! ὅλην τὴν σπεῖραν᾽ 
15 [πε] Ῥρτεύοσίατα, Ααπᾶ ΤΠεγ ο8] ἰοβείμος Ἀγγποίθ Πθ Ῥαπᾶ, 

17 καὶ Ιἐνδύουσινὶ αὐτὸν πορφύραν, καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ 
Απᾶ ἍὭ1Πεγ ρυῦ οἩ Ἠϊτα Ῥυτρ]ς, βηᾶ Ῥἱασσᾶ οἩἳ Ἠ]πα 

πλέζαντε ἀκάνθινον στέφανον, 18 καὶ ἤρξαντο ἀσπάζε- 
Ἠανίτρ ρ]ατίοά Πε] 3ἴποτηγ 18 ΟΤΟΥΠΠ, Απᾶ ΤΠεγ Ῥεσατ το ϱα- 

σθαι αὐτόν, Χαἴρε, ξβασιλεῦ! τῶν Ιουδαίων 19 καὶ ἔτυπτον 
λαο Ὠϊτῃ, Ἠα!], Ἐίπς οἳ ἴπθ Ἴ6υνα Απᾶ ὕπεγ βἰτιο]κ 

αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ, καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες 
18 Ὠοθᾶ ψη(Ἡ α τοεᾶ, απᾶ , βραῦ ον Ἠϊπα, απᾶ ὮτῬεπάῖπρ 

τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. 90 Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν σὐτῷ, 
ἴπε ΊΈπεες ἀῑᾶ Ώοίπαρε το Ἠΐπα, Απᾶ τηοη ἴπετ ηθά πιοσκαᾶ Ἠΐπα, 

ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν, καὶ ἔνέδυσαν αὐτὸν τὰ 
ἴπεγ ἰοοκ ος Πίτα τηο Ῥάτρ]θ, θηᾶ ραῦ ο. Πίπα 
πί ά 1 1δ »|! κ ασ Ι κ τ/ ῑς ’ η] 
µατια.-τα.-ιόια και ἐξάγουσιν!. αυτον ινα "σταυρωσῶώωσι 

Ηὶ5 ΟΠΏ ΡαγπιοηΏίϐ; απᾶ ᾖ{ἴπεγ Ιεμᾶ οι ἍἉΠπῖπι Ἅᾖ{ἴπαῦ ᾖ{ἴπεγ ταβγ οταοϊξγ 

αὐτόν. 2] καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυ- 
Ὠῖϊπι, Απᾶ  ἴπεγ οοπιρα] Ἀραβείης 30γ Ίοπο, Βππου 8 ογ- 

ρηναϊον, ἐρχόμενον πι άπὶ ἀγροῦ, τὸν πατέρα ᾿Αλεξάνδρου καὶ 

1 

τθηΊαΏ, οοταῖπβ 4τοπι α Πα]ᾶ, 1ἴπθ Ἅᾖ2αὖΠοτ οξ Αἰεχαπάες απά 
΄ ” σ 4 ” 

Ῥούφου, ἵνα ἄρῃ  Ὦµτὸν.σταυρὸν.αὐτοῦ. 
Ῥνΐας, ἴπαῦ Ὦο πιῖσΏυ οβττΥ Ἠ18 916088. 

22 Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ 3Γολγοθᾶ" γόπον, Ὁ ἐστιν. 
Απά 1ΤΠθγ Ὀτίης  ἍἈἨϊπι το βᾳο]ροῖπα, 16 

, / / ΔΝ ) / ” ”ν µεθερμηνευόµενον, κρανίου τόπος. 399 Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ 
ναίπς Ιπτανγρτοῖθᾶ, 105 5ᾳ, “πκα]] 31Ρ]ᾳο9, Απιά 1ΤπΠεγ ϱατεα Ὠΐτα 

5 Πειλᾶτος τ. ἕ πάλιν ἀποκριθεὶς 1ΤΤ:Α. Υ έλεγεν ΤΤ.Α. 
λέγετε πτν. } -Γ τὸν πε ΕΤΊτΑΝΥ. : --- λέγοντες ΞΑΥΙΗΡ Τ.. 
Ὁ περισσῶς αΤΤΤτΑΥ. ο ἔκραζον Ἱ.' ἆ ποιῆσαι τὸ ἱκανὸν τῷ ὄχλῳ Τ. 
Γ ενδιδύσκονσιν 1 ΤΤνΑ. «Ε ὁ βασιλεὺς ΑΥΓ. 
| ἄγουσιν ἴΏεγ Ἰεαά 1.. κ σταυρώσουσιν ἴπεγ 5Ώα]] οταοΙ{ψ τττιΑ. 
Ὁ ἀπὸ Ὠτι. απ τὸν Γολγοθᾶν τ; Γολγοθᾶν Α ; [τὸν] ΓΤολγοθὰ τε, 

14 "ρ]ποῬ, πγη]σ 

» [θέλετε] ττ. 
4 ἐποίησεν κακόν ΤΤΤΑ. 

141 
9 Ῥαΐύ Ῥϊ]ηΐ{ο απαγγοτθᾶ 
ἴπεπα, εαγίης, 111 το 
ὑπαῖ Τ τε]οαςο απίοτοα 
νηπε ΚΙπρ οἱ {με ζαπβ 2 
10 Ἐοτ Ὦε Έποεπη {λα 
πο οΏ]εξ Ῥγ]οςδί5 Ἠπά 
ἀε]Ιγεγοᾶ Ὠΐπι {ου επ- 
τπτ. 1] Ῥαΐ {πο ο]ῖοε 
Ῥτ]θεῖ5 πιοτοᾷ {λο ρεο- 
ρ16, ὑπαῦ ο επου]ά τα- 
που τε]θαδο ἙῬηταβΏπβ 
ππῖίο παπι, 15 Απᾶ 
Ῥτ]αΐθ αΏρβτ/ογεᾶ απἀ 
βαἱᾶ ασαίη Ἱηί{ο ἴποτη, 
γΏαϊ τ/1]]γο ίπεη {πα 
1 εἨα]] ἆο αιπίο τι 
πτηοπα το (α]1] {πε Ἐίπα 
ο ἴμο οσα 13 Απά 
Ίπεγ οτὶοᾶ ου αραίὮ, 
ΟταςΙ{γ Ἠΐπα, 14 Τποῃ 
Ῥ]]βίο 581 ππ{ο ἔπεπι, 
ΓΗΣ, σα ονὶ] Παίπ 
Ἡο ἆοποῦ Απᾶ ἴπογ 
οτἰιεᾷ οιαῦ Τἴπο Ίποτε 
εκοεθεᾶΙηρΙσ, Οταο{νγ 
Ἠϊτα, 15 Απᾶ βοΕ]]ατο, 
νη]]1πρ Το οοπ{ίεπὺ τηε 
ῬεοΡ]ο, τε]οας5οεᾶ Βαταῦ- 
Ὄα8 απίο ἔπεπα, αιᾶ 
ἀε]ϊγετοᾶ εσας, νν]ιοπ 
Ἡο Ἠαά 5οοατρεᾷ Λίπε, 
Μο Το οτιςἰΏεᾶ, 

16 Απᾶ ἴπο πο]άΐεγς 
1θ6ᾷ Ἠϊπι αγ/αΥ Ιπίο 1πθ 
1811, ορ]]οά ἈἘῬτερίο- 
χίατα; απᾶ ἴπΠογ ου]] 
οβείπεγ {πε Ἡπλο]θ 
Όαωπα. 17 Απᾶ Τπεγ 
ο]οῦηοεᾶ Ὠῖτα υτῦη ρυχ- 
Ῥἱ6, απᾶ ὭΛῬ]ανιεᾶ α 
οτούπ οἳ ὕΠοτης, βηᾶ 
ρα 16 αΌοιί Ἠ]5 λεπα, 
18 απᾶ Όδθραπτ {ο βα]αίθ 
Ὠΐπι, Ἠα!], ΚΙπρ οἳ {31Θ 
ᾖενςΙ 19 Απά ἴπεγ 
Απιοῦ Ἠϊπι ϱἨπ ᾖ1Ἠθ 
Ὠθαᾶ πη(Ἡ α τοθᾶ, απᾶ 
ἀἷά αρὶύ προη Πῖπα, 
Απᾶ ὈῬονϊηπρ ᾖτλεῖν" 
Έπεες πποτςηΏΙρροθά ΠὨϊπα, 
20 Απά ν/ηεπ ἔπετ Παπά 
πηοσοΚεᾶ Ἠῖτα, μετ ἔοοῖς 
ο πο Ῥητρ]ο ἔτοπι 
Ὠΐπα, απᾶά Ραῦ Ἠΐς οπυτι 
ο]οίηες οἳ Πῖτη, απᾶ 1οᾶ 
Ἠ]πα ουῦ ἴο οτιοῖῖγ 
Ὠϊπι, 2ἱ Απᾶ Όπεν 
οοπαρε] οπηθ ΑΒΙΠΙΟΠ 8 
ΟγτεπῖαΏ, πύΠο ραδβοά 
Ὀψ, οοπιΐπρ οι ῦ οἳ ἵηθ 
οοιπίσγ, ἴπο Σαΐπετ οξ 
Α]εχαπᾶετ απᾶ Ἐωένς, 
{ο Ῥεασ Ηῖ5 91058, 

22 Απᾶ Ίἴπεν Ὀτίησς 
Ἠϊπα ππ{ο (πο ρ]αοθαο]- 
ροΐμα, σ/Ώ]οϊ 5, Ῥείαςρ 
ἀπθοτρτείἰοᾶ, Τηε Ῥ]ασθ 
οἳ α ΑΚΙΙΙ. 25 Ατιά ἔογ 
6ανο Ιπη {ο ἆλΙπκ ν]τπθ 

χΧ-- ὂν 

ε συγκαλοῦσιν ἳ. 
)Ἡ « ΄ .) ο) ο ” « ΄ » - 

ἱμάτια αὐτοῦ 1,; ἴδια ἱμάτια αὐτοῦ τ. 
1 --- αὐτόν φ. 



14. 
πηϊ]ηρ]οᾶ ση Ὦ πασττ] : 
Ῥαῦ Ὡς τοερο]νοᾷ 1ΐ ποῦ. 
24 Απᾶ τνῃοη ἴπεσ Ῥαά 
ογιοὶβεᾶ Ἠϊτα, Ίπεγ 
ρατίεᾶ Ἠϊ5 ϱαγπιεηίβ, 
ομκωσ Ἰοῦς αἁροη 
1Ώθπα, πΏβῦ ΕΥΕΓΥ ΏΙΘΗ: 
5που]ά {ακθ. 25 Απά 
16 ννιυς πο Πίτα Ῥους, 
Απά {μον ογαο]βεᾶ Ηϊπα. 
25 Απᾶ 1ῃο «αρειβδοτ1ρ- 
γῖοη οἳ ἨΠῖδ 8οσπδα» 
Μ1οη σου συτΙΜίεη οΥεΣ, 
ΠΠ Κτνα ΟΕ ΤΗΕ 
ο ο. 27 Απᾶ πηῦἩ 
Ὠϊπι ΤΠαεγ οτιοῖ{ψ Ὅπνο 
Πίογο5; ἴπθ οηΏθ ΌἨ Π15 
τ1ρΏωῦο Ὠαηπᾶ, απᾶ {ῃο' 
οἵΏετ οπ Ὠϊς 1εΓῦ, 
28 Απᾶ πο 5ογ1ρύτιτο 
σνας {α]β]]εᾶ; τΏ]ΙοηὮ 
Φαϊ{ἩΠ, Απᾶ Ἆοδ τας 
παπιροτθά πα: ἴπο 
ΙΤΑΠΒΡΙΘΕΒΟΙΥΣ. 29 Απᾶ 
ΤΠεΥ ἰπαῦ Ῥαβξεᾶ Ὦγ 
ται]εᾷ οη Πίΐπι, πας- 
ρίηρ ἴπείτ Ἠεαβᾶβ, απά 
κεαγῖτπς, ΑΗ, ἴποι παῦ 
ἀεβίτογεςύ {πο επιρ]ο, 
απᾶ Ῥα]]άσσυ οἓ 1τπ 
1ΠτοῬ ἄα75, 90 5ατο 
ΤΊιγΥβο]ξ, απᾶ οοπιθ 
ἀοπη Ίτυτα 1Πε 6Γ058. 
81 Τω]κεν1δθ αἱ5ο Ίπο 
οἩ]εῖ Ῥτ]ε5ί5 πιοοκίης 
Εθἱᾷ αηΏιοΏης θπεπιςδε]τεςξ 
νπΙζἩ ἴπε 5οτἱρε5, ο 
βανθά οὔπει5; Ἠϊπηωςε]{ 
Ἡο ορηποῦ 5419. ὅ5 Τιεῦ 
Οπτ]ςδὲ ἴπε Κῑπρ οΕἵ16- 
χΑ6] ἄθδοεωᾶ ποτ ΕΓΟΠά 
{6 οΓΟ5», Τηαῦ ΊΘΤΠΑΥ 
5εε αηΏά Ὀθμετσθ, Απά 
'Πεγ Τπαῦ Ίνετο ογαο]- 
Ώθά ντα Ἠϊπα,τεν]]οά 
Ἠϊτπη, 3δ Απαᾶ ὙπΠΏεῃ 
τηο αἰσίῃ Ὥοας 88 
οος1θ, ἴπετο πας ἄατκ- 
Ώηεςς ΟΥεΥΓ ἴπο Ἠ Πο] 
]απᾶ απ] πο ὩηΙπῃ 
Ἠοιτ, ὃά Απά αἲ ἴηο 
πηΏ Ώοας ᾳ εξης οτιεᾷ 
σιΏ 8 1οιιᾶ τοῖςσθ, βαγ- 
1π6δ, Ε1;ΟΙ, Ε1/ΟΙ, 1,Α- 
ΜΑ ΒΑΒΑΟΗΤΗΑΝΤΙΟ 
σ/ΏΊΙοὮ 15, Ῥεϊπρ ΙΠπίςΓ- 
χοῦθᾶ, Μγ Αἀοά, τισ 
ο, πἩγσ Παξῦ ἔηοα 

ΞΟΤΒΑΚΕΠ τηθῦ 96 Απά 
ΒΟΊΠ“Θ οἳ πει τπαῦ 
βἰοοᾶ Ὦσ, Ὢπεη ΤΠεγ 
πεατᾶ ᾖΐ, βαϊ4, Ῥε- 
Πο]ᾶ, Ὦο οα]11εῦα Ἐ]18Α. 
96 Απά οπθ ΤΑΏ απά 
]]εά α ϱριιπρο Εα11 οἳ 
ὙΙΠέΡΑΣ, απᾶ ριαῦ {έ οἩη 
8 τεεᾷ, απᾶ ρατο Ὠϊτα 
[ο ἀτίπ], ϱαγΙΏΡ, Τιοῦ 
Β]οπό ; 16ῦ π5 6εο π/πε- 
πετ η νηἹ]] σοπαθ 
το ἴθκο ΠΙΠ1 4ογη. 

ΜΑΡΚΟΣ. Χν, 

οπιεῖν' ἐσμυρνισμένον οἴνον' Ρὺ.δὲῖ οὐκ.ἔλαβεν. 94 Καὶ 
σο ἀτίΏ]ς ᾿πιεᾷ]οβΏθὰ ἁγγΙῃ πιστα Ἰπίηπα; ῬαῦἩθ ἀῑᾶ ποῦ ἔα]κο [141 Απά 

ασταυρώσαντες αὐτὸν" Τδιεμέριζον! τὰ ἵμάτια αὐτοῦ, βάλλον- 
Ἠανίῖης οταο]βεᾶ Ὠ]τι {Πεγ ἁῑνιάθᾶ Ὠ]5 σατπιεμῦς, ο88ί- 

τες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτά, τίς τί ἄρῃ. 26 ἦν δὲ 
1ης αἷοῦ οἩη ΤΠ6Ππι, ἩπποΓ[απᾶ] π]Ώαῦ [εβομ]5Ππου]ᾶζακθ, Απᾶ 1ὲ παὸ [ἐπο] 
ϱ/ 4 Δ . ’ ο τπὶ υ 

ὥρα τρίτη, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 326 Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ 
Ἅμοαχ 19Πἰχᾶ, Ἅἅπᾶ Ἅ1Ἠο6γ ογἀσἰβεᾶ  Πίπι, Απάᾶ ὅπγας 10μο Ιπδοτίρθίοη 

” .. , ” : » ων / 

τῆς.αἰτίας. αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη, Ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων. 
308 "Ἠϊ5 Σαεσασαδίοη ἹυτΙῦίεη αρ, η ἛἘΚίπς οξ πο 76198, 

27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῄῃστάς, ἕνα ἐκ δεζιῶν 
Απά τη Ἠϊπα μεν οτιοῖψ πο τορβετβ, οἩηε αἲ [1ης] τὶρΒί λαπὰ 

λ ῃ ν .ω λ η 1 
καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. 28 "καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ 
αηπᾶ οπο οὐ [πα] 19έ6 οΕ Ὠϊπῃ, Απᾶ τας Τα]1Π]]6ά 1πο βοτίρυαγθ 

« , » Ν ιό / λ ς 

ἡ λέγουσα, Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη.ὶ 99 Καὶ οἱ 
πυΏ]όὮ  5δασς, Απά πἩ Ππε] Ἰαν1ος Ἡρ πα5 τεεκοπεᾶ. Απάᾶ ἴμοςθ 

” η ’ ε) ή -” η) 

παραπορευόµενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς 
Ῥαβαῖπρ Ὁγ τα]]οᾷ αὖ Πίτα, πα κίπσ ἨΠεσιὶ 

αὐτῶν, καὶ λέγοντες, 'Οὐά,ὶ ὁκαταλύων τὸν ναὸν καὶ "ἐν 
αεμεῖτ, απά εατῖης, Άμα, ἴποι πΏο ἀοδίτογοςύ πα ἱεπιρ]ο απᾶ ᾖπ 

τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν,! 90 σῶσον σεαυτόν, καὶ κατάβα" 
τΏχθο ἄαγ5 Ῥωϊ]άες [5], δανθ 1Π75ε1{, αηᾶ «ἀθβοσνὰ 

ἀπὸ τοῦ σταυροῦὺ. 9] 'Ὁμοίως..δὲὶ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, ἐμπαί- 
{ΤΟΠ Ίπο ΓΟΕ5. Α πα Ίπ Ίο ΠΙΒΏΏΕΣ α]5ο πε οἩῖεί ρτ]θβῖς, πιυς]κ- 

ζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμµατέωγ, ἔλεγον, Άλλους 
ις ΒΠΙΟΏΦ ΟΠ6 αποίπετ πΙίῃ πα 5ΟΥ1085, 5α1α, Ουποσ5 

ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ.δύναται σῶσαι. 9 ὁ χριστὸς ὁ βασιλεὺς 
Ἡθ βατεᾶ, Ἠϊπαξε]ξ λε 15 ποῦ αΏἱθ6 {ο βᾳτο, Ίπο Ολτὶξί {πο Ἁιπςδ 

Στοῦ! Ἰσραὴλ. καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν 
οἱ Ίδτβε]! 1εῦ Ἠϊπι ἀεδεεπᾶ ποπ 4τοπι 1Πθ 65058, ὑμαῖ τνο Ώ]αΥ 568 

καὶ πιστεύσωμµεν:. Καὶ οἳ συνεσταυρωμένοι" αὐτῷ ὠγείδιζον 
βπᾶ Ῥε[ετο. Απᾶ ἴΠεγ πΏο Ὑ/θγθ ογαο]βθᾶ στα Ὠΐπαι ᾿τεργοαεπαάᾶ 

αὐτόν. 99 ὉΓενομένης.δὲῖ ὥρας ἕκτης, σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ 
Ἠΐϊπα, Απᾶ “Ρρείηρ ὃσοοπαε [11Πε]-ποις 3ἈβΙσίῃ, ἄατκηθδς 0811996 ΟΥ6Ι 

ὅλην τὴν γῆν, ἕως ὥρας "ἐννάτης'Ἱ 94 καὶ «τῇ «ὥρα τῇ 
1  ᾖτἴπο Ἰαπᾶ, αππθ] [πε] Ὥοας ΑπΙΠ{Η; απά αἲ ἴπο Ώου 1ῃθ 

ἐννάτῃ! ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ µεγάλῃ, λέγων," "ἙἘλωί, 
η{ΠΙἩ Σοτ]εᾶ 11εδιςθ υνητη α "νοῖοο λ]ομᾶ, βαγ{ΏΡ, Ἐ]οι, 

Ἐλωϊ,! Ελαμμᾶ!" Ἀσαβαχθανίτὶ ὁ ἔστιν μεθερμηνευόµενον, 
Ἠ]οί, 1818, 5. υαοπύπαπΙ ὃ ἍἨὙπΠΙοη 1 Ῥεϊπρ Ιπἱεγρτοεῦαᾶ, 

'Ὁ.θεός.µου, ὁ-θεός.µου, εἰς.τί ἵμε ἐγκατέλιπες!; ο9δ, Καὶ τινὲς 
ΜΨ αοᾶ, Μγ αοᾶ, ΥΠ πο Παδῦ έποι ΣοΓβαΙΚ6η Απά 8ΟΠΙΘ 

τῶν Ἀπαρεστηκότων! ἀκούσαντες ἔλεγον, ὴαδού,ὶ Ἠλίανὶ 
οξ ἴποβα βἰθιιάΐτπς Ὦγ Ἠατῖης Πεατᾶ , 5αἰᾶ, Τι, Έ Πας 

φωνεῖ. 96 Δραμών.δὲ ες! οἈκαὶ! γεµίσας σπὀγγον Όὄξους, 
Ὦρ ο8115. Απάᾶ ΄Πανίπρ ὃταπ 1ο0η6 θπά ]θᾶ , 4 8βΡΟΠ5Θ πΙἩ γίΙπεραξΣ, 

περιθεές  Ῥδτε' καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων, ΆΑφετε, 
Ἁμανίπρ Ἶραί [18]1οη Ἰμπᾶ ατεθᾶ μΡανο””ο Αἀτίηκ "Ἠΐπι, ΦΗΥΙΠΡ, 

ἴδωμεν εἰ ἔρχεται 3" Ἠλίας! καθελεῖν αὐτόν. 
Τει ρα, 

.. 1εὺ π5 βεο 1 οοπλθΒ 1Ε]α8Β Ἅᾖ1ο ἵακε ἄοππ ἍἨΐπι, 

ο-- πιεῖν ΤΤΓΑ. 
Ἠϊπι αΏὰ ΤΊτΑ. 
σ οἰκοδομῶν τρισὶν ἡμέραις ΤΤΤΣΑ, 
Σ---- τοῦ ΤΤΊτ. 
ὃ καὶ γενομένης ΙΤΤΤΑ. 

5 διαµερίόονται ἴπ9υγ ἁϊν]άρ αΤΊτΑΥ’. 
Ρ ὃς δὲ υπο ἨΟύπετε: Τ1ς. 4 σταυροῦσιν αὐτόν, καὶ ἴΠεΥ ογιοί(ψ 

5 ---6Υ5ε 28 τ[ττ]Α. τΟὐατ. 
5 καταβὰς ἀθβδοεπᾶ!ΙηΏΡρ ΤΤΊΤΑ. Χ.-- δὲ ἀπᾶ ΑΙΤΤΤΑΥΓ. 

ς- αὐτῷ ὨΙΠα 1, 9 - σὺν ὉηΙΌἩ (γεαά οτιασἰΠεᾶ 8ἱοηΏρ νυν) 11. 
ο ἐνάτης ΤΤΤτΑ. ἆ ἐνάτῃ ὥρα Ι/ΤΤΤΑ. 96 --- λέγων ΤΤιΑ. 

ηλ ἁδλλΕζλλ ή, 

{ ΕἙλωϊ ἑλωΐ 9ΤΑ. Ε λεμὰ ΙΤ; λαμὰ ΤτΑΊ. ἃ σαβαχθανεί Τττι. 1 ἐγκατέλιπές µε ΙΤΤτΑ. 
Σ παρεστώτων Ἰ. 1 Ἴδε ΤττΑ. Ὦ Ἠλείαν τ. Ἆτις ΤΤΓΑ, 98 -- καὶ Ι[ττ]... μ8 ο τε 
1Π1τΑ, ἢδ Ἠλείας τ. 



Χὺ, ΧΤΙ. ΜΑΚΚ. 

97 Ὢ.δὲ Ἰησοῦ Ἀἀφεὶς Φφωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν. 
Απάᾶ ζεςιβ ἩἨατίηρ πἰιργτθᾶ ϐ 30ΥΥ 1]σιὰ εχρἰτεά, 

Ν ’ -” .. ΄ [ή ] η ο 

98 καὶ τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο, "ἀπὸ" ἄνω- 
Α πᾶ ἴπθ τοῖ] οἱ {1ο ἱεπαρ]θ Ἅας τεηῦ Ἱπίο ἴπο, Εταῦα Τορ 

{ , Δ [ή « 4 

θεν ἕως κάτω. 99 Ἰδὼν.δὲ  ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκως 
{ο ἈῬοΐίοπ, ΄ Απάᾶ δμανίπῃ "586 1έμα "οεηίατίοη "Πο "ρ{οοᾶ 39γ 

ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ᾿κράξαςὶ ἐξεπνευσεν, εἶπεν, 
δορρυΞ1ὲθ Ἰπΐτα ἰπαῦ πας ἨΠατίπρ οτἱεᾶ οαῦ ὮἎε εχκρἰτεᾶ, βαἱᾶ, 

» ῃ ] - τ Ν 4 

᾽Αληθῶς Ιὁ ἄνθρωπος.οὗτος' υἱὸς ἦν θεοῦ. 40 Ώσαν.δὲ καὶ 
Ττια]ν {Ρ16 πια ο Ύδου 18 οἱ ἄοἀ. Α πᾶ ἔλετε γ/οχθ 8159 

γυναῖκες ἀπὸ µακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς Τἠνι καὶ Μαρία 
ΤΤΟΠΙΕΏ 4Ττ0ΟΏ αἲπτ ος Ἰοο]ίπς ΟἨΠ, ΒΠΙΟΏς ΠΟΠ γα 4ἱδο Ἀίατγ 

’ 3 ’ ε -” ”ὰὴ -” ϐ ” 4 

ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία Νἠ! Στοῦ' Ἰακώβου τοῦ μικροὺ καὶ 
μι ἨΜαρᾶβ]επε, απᾶ Μαχγ Ὦἴπθ 308 3028Ππιθ8 “Ἡθ ευ «απά 

σ]ωσῆ" µήτηρ, καὶ Σαλώμη, 41 αἳ καὶ' ὅτε ἦν ἓν τῇ Γαλι- 
Ίο 310585 "παοίπετ, απὰ Ῥ9ἱοπηθ; πυΏο 35ο ὙἨΊΠεΠ ηε ας ἶπ α]]- 

΄ Πα κ ) .) Ν ” . ) - . Ἰλλ λλ 

λαίᾳ ὐκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῳ, καὶ ἄλλαι πολλα 
168 Σο]]ουγεᾶ Ἠίπ απᾶά πιπ]βιετεᾶ ἴο απ, Απὰ ἈοΐίΏετβ ὍΊἹπαβΏωγ 

αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα. 
Ἡπο «ϱΆπηθ 1 πηζ]ι Ἠϊτη ᾖἵο {/ετιββ]θΏ.. 

Δ ” ’ μα : η Δ , 

49 Καὶ ἤδη ὀψίαο γενομένης, ἐπεὶ ἦν παρασκευήν 
Απά αἰτεπᾶτ ετεπίπᾳ ὮΛῬεῖηβ οοπις, δἱποθ 10 γα [19] ῬρτερβΓγββίοἩῦ, 

ὅ ἐστιν Επροσάββατον.! 49 ήλθεν' Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ 
υπαί 5 {Πρ ἄασ] ὮῬοεξοτο εοὈραίΕ, ΟΒΤΩΘ ΦοδερΏ πο [πββ8] ἔτοπα 

εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσ- 
οοπηςθ]]οτ, ὙἩο 815ο Ἠϊπίςε)ξ ΠΒ γ/β]τ- 

Αριµαθαίας, 
Ατιπιβίησαϐ, [απ] Ἡοποιταρ]θ 

ὃ , ο αν ἲς λ 5 Ἡ . θ ο λ » ᾽ ἦλθε ος 
εχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ’ τολµησας εἰσῆλθεν πρὸς 

1ης {οΓ {πθ ἈἸἈΚπσάοια οἳ ἀοἄ, Ἠατνίπρ Ὀο]άπεςς Ὦε πγεπῦ ἵπ το 

ἁΠιλάτον! καὶ ᾖτήσατο τὸ στῶμα τοῦ Ιησοῦ. 44 ὁ .δὲ.Πιλάτος 
Ε]]βέο απᾶ Όυερρεᾶ πο Ῥοᾶσ 08 6518, Απᾶ Εἰ]αδίθ 

ἐθαύμασεν! εἰ ἤδη τέθνηκεν' καὶ πρὀσκαλεσάμενος τὸν 
πποπᾶετεᾶά 8 αἰτεαάγ Ὦθ πετε ἀεπᾶ; ππᾶ Ἐβνίηρ οα]1εὰ ἴο ΠΠ] ἰηθ 

κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ Ιπάλαι! ἀπέθανεν' 46 καὶ 
οεπῦισ]οηἩ Ὦθ ᾳαεβθ]οποά Ὠΐα ᾖἵ 19πΕ Ώ8 Ὠαά ἀῑθά, Απᾶ 

λ ζω / ” ) μα χ ς ο 

- γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρῆσατο τὸ Σσῶμα! τῷ 
Παγίπρκποση 18] ἔτοπι ἴπθ οεπζιτίοη Ὦο ϱταπ{θά 1πε ὃῬοᾶγ 

ἹἸωσήφ. 46 καὶ ἀγοράσας σινδόνα, Ἀκαὶ  καθελὼν 
(0 1ο5ορᾶ, Απᾶ Ἠρτίπρ ὈουιρΏβὲξ ϱ Ἠποη ο1οίἩ, θά Πατίτρ ἔακετ Ζάοντι 

αὐτὸν ἐνείλησε» τῇ σινδόνι, καὶ Ἱκατέθηκενὶ αὐτὸν ἐν 
1Ἠ]τα Ἆο9 πταρραᾶ [Πτα] ἵπ {πο Ίπεη ο]οῦΒ, απά 1914 Ἠάπα τι 

Σμνηµείῳ,' Ὁὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας καὶ προσ- 
Ά οπαὈ, ὙΝΠΙςὮ τγαβ οαῦ/’ οαῦ οἳ ΑΤΟΟΕ, απᾶ το]]- 

εκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. 47 ἡ.δὲ.Μαρία ἢ 
εά Ά 5ίοπθ ᾖἵο ᾖπθ ἅἄοοτ οἑἴπθ Ἅᾖἴοπιῦ. Απάὰ Ίατγ 1μθ 

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία "]ωσῆϊ ἐθεώρουν ποῦ Ἀτίθεται.' 
Μιωράβ]επθ Απᾶ Ματ [πιοῦπεςτ] οξ ᾖο5θβ 889 πΏετο 9 15 ]βἱ4, 

16. Καὶ διαγενοµένου τοῦ σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 
Απάᾶ Σρείηρ “ρα Μο "ΒαὐραϊἩ, Ματ ἵἴπε Μαςάλ]επθ 

καὶ Μαρία ἡ Ἀτοῦ! Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν 
Επᾶ ἨΜατγ ᾖ1πθ [τιοίλμεσ] Οἱ ζ8ΠΙθ εἀπᾶ βΒΔΙΟΠΙΘ Ῥοιυρβέ 

ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 3 Καὶ λίαν πρωϊ 

140 
37 Απᾶ ᾖεσπα ογ]οά 

ασνϊίἩ α Ιοιᾶ νοῖσο, θπά 
βατο αρ ᾖἵπο βΡΠο5ῦ. 
38 Απᾶ ἴπο νεὶ] οἱ ἴἨθ 
{επιρ]ο πβ8β τεωῦ 1η 
ΌσναἶΏ ἔτοπι {πθ Τορ Το 
1πθ Ῥοΐίοπι. ὁ39 Απά 
ὉύΘΏ {ἴηθ οθηζιτίοἩ, 
π/Ώ]οα’ Ε{οοά οΤεΓ 8- 
ραϊηςί Ὠῖπα, β8.Υ ἐπαῦ 
Ἡε ϱο οτγἰεά ους, θπά 
Ρατο πρ ἴπθ ϱΏοβῦ, Πθ 
βαἱά, Ττια]γ Πἱβ ΙΒ 
π/8β8 πο Θοηῦ οἳ ἄοᾶ. 
40-Ύπετο π-εγθ 8180 ο- 
Ώιοῦ Ἰοο]ίτπς ΟΠ ΕΣΥ 
ο: ΑΠΙΟΏΡ ΙΥΠΟΠΙ ΊΤ88 
Μαιν Μαράβ]επε, απᾶά 
Ματγ ἰπο πιοίμετ οἳ 
74π1θς {μθ 1655 απά οὗ 
20565, απᾶ Β8ΙΟΠΘΙ 
41 (σο 85ο, πΨῆΠοπ Ὡς 
ποβ η π11εΘ, Το]- 
1ουθᾷ ὨἨίϊπα, απἆ ταϊπίβ- 
ἰεγοᾶ ἀπίο Ἠϊπα :) απᾶ 
ἩΙΒΠΥ οἵπες ΤΝΟΠΙΕΠ 
νυΏΙοἩ οἈτὴς αρ πΙἩΠ 
Ὠΐτα απο Πεγαββ]θπα. 

«42 Απᾶὰ που πΠεπ. 
1πθ 6ϱυεη πβ8β ϱ90ΠΘ, 
Ῥεσβαᾳβο αὸ παβ 1ῃθ 
Ῥτερασβ/{οἩ, ἴπαῦ 18, 
νπο ἆκβγ- Ῥεβοτθ ἴπθ 
β8ΏΏΒίΗ, 48 «ᾖοβδέρἩη οἵ 
ΑΤΙΤΩΒἴΏΕΞΘ, ΒΏ Ἡο- 
ἘοιιταὮ]θ οοιπβθΙ]ος, 
πγΏῖςο]Ὦ 8ἶ5ο πβιθθᾶ Μος 
1Πο6 Κἰπσάοπα οἳ ἀοά, 
ο8Ώ18,. ΕπΠᾶ πετπς Ἰπ 
Ῥο]ά1γ απ{ο Ῥ{]αΐ6, απΏά 
εγανεᾶ 119 Ῥοάτ οἱ ᾖοθ- 
δα». 44 Απά ΕΡἱ]αΐθ 
πιαγγε]ιθά 1 Ἠθ πτετθ 
Β]τεαᾶγ ἆἄθμᾶ: απᾶ 
οβ]]1πρ απίὸ Λῖπι ἴπδ 
οξΏΏΙτΙοΏ, Ὦθ αθκοά 
Ἠϊπι ὙΠοίπετ ὮἩοϱ Ππά 
Ῥεεη ΑΏΥ π/η]]ε ἀθαά. 
4ὐ Απάᾶ π/Ώοη ο Κηοτ» 
τὲ οἳ πε οεπέιτίοἩ, Ὦθ 
6ατο ἴπο Ῥοάᾶγσ {ὸ ὧο- 
5ερΏ. 46 Απᾶ ἍὨἨθ 
ῬουιρΏῦ πο Ἠπεπ, υπά 
νοοξ Ὠϊπα ἄἆονππ, απ 
τυταρρεά Ὠϊπι ἵπ {πθ8 
Ίπεη, απᾶ ]αὶᾶ Ἠϊτα 1 
8 5ερα]οῦτε π/ΏϊοἩ ταθ 
Ώθεινπ οιιῦ οξπ τος] απᾶ 
το]]εᾶ Α δἴοπθ αΠῖο ἴπθ 
ἆοοςσ οἳ πο 5δεριἱςΏτθ. 
47 Απὰ Ματγ Μεαρᾶα- 
Ίεπο οπά Μαωτγ {Λε πιο- 
ἴλεγ οἳ ἆᾖο5ε Ῥελε]ά 
π/πετθ Ἡοθ τ/ας 1.14. 

ΧγΙ. Απᾶ τνµεπ ἴῃπθ 
ΒΑΏρΑΙΕ σγα8 ρα8ςῖ, Μα- 
τψ Μαρᾶαιεπς, απᾶ 
Παιν 1πο πιοίμετ οἳ 
«41168, απά ΑΒη]οπαβ, 
Ἰαᾶ Ῥουιρπὲ αποεί 
ΡΡΙἱ088, {Ώπῦ ὕλεσ πι]ρ]ιξ 
6ΟΠ18 απᾶ αποϊπῦ Ἠ1πῃ. 
2 Απά τετ εατὶν ἵπ 
ἴπο πιοτηίης ἴπο Βχς5ὺ 

Βχοπημῦ]ο5, ἴλαύ Ἠαντίπρ οοταῬ {λεσ παὶρΏῦ αποϊπῦο ἩἨ]πι, Απᾶ τει ομτὶ σαν οἳ ἴπο ἨεεΚ, ἰΠθΥγ 

τ ἀπ' 11τΑ. 8 -- κράξας τ[Ττ]Α. ἢἵ οὗτος ὃ ἄνθρωπος Ἱτττα. ᾖἵ --- ἦνίγεαᾶ [νταβ]) τ[ττἍ]. 
ν [ή] τε α --- τοῦ ΙΗΤΤΤΑ. ο ]ωσῆτος ΙΤΤΙΑ. Σ--- καὶ ΙΤ[ττ] 8 πρὸς σάββατον ΙΤ. 

5 4» τὸν Τ1τ. 4 Πειλᾶτον τ, 
κα πτῶμα ϱΟΤΓΒΟ Ιλ. ϐἃ --- καὶ ΙΤΤΓΑΙΥ. 

το γέθειτΤαι 16 ὨβΒ Ὀθθῦ ]αἱὰ ΙΤΤΤΑ. 

5 ἐλθὼν Ἠατνίησ οοΏηῬ 1ΤΊτΑΥΥ. 
ἤδη οἱγθβᾶγ 11τ. ' 

{Ἡ Ἰωσητος Ἱτττα, 

ο 5 Πειλᾶτος ἐθαύμαζεν Τ. 
ὸἀθηκεν Ι1τ. 

Ἀ---φου τ[τε]. 
Κ µνήµατι Ὁ 
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οαἵΏθ Ἐλ{ο πε εορυ]- 
εμτο οὐ {Π9 χ]δῖης οξ 
ἴπε ΕυΠ. ὃ Απᾶ ἴπεγ 
Εαϊᾶ απιοηςρ  ἴπεπι- 
Εθ]τες, Πο 5Ώα1] το]1 
τις ΑΤΥΑΥ 1ἵμπε 5ἴοπε 
ἔτοτα ἴηθ ἄοος οἱ 6ῃε 
βερι]οΏτο 2 4 Απᾶ 
πΏειπ Ἅᾖὗπεσ ἸΙοοΚκεὰ, 
πο ρα ἴλπαῦ ἴπο 
Εἴοπθ τνας το]ὶιεᾶ α- 
ΨΓΑΥ : Σος Ἱῦ ννας τετγ 
Ρτεαῦ. ὁ Απά επίοετγῖης 
Πίο ἵἴε εδερυ]οῃτο, 
ἔΠεγ 58νγ 8 ΤΟΙΏΡ Ώ]ΑΏ 
εἰνιηπρ οᾳη {πο αὶσηῦ 
Ε1ά9, ο]οῦμιεᾶ ἵπ α 1οπς 
πγΏϊίε ραγπιοηῦ; αιμᾶ 
ΤἩΏεγ Ἴετο αβτὶρΏί{εᾶ. 
6 Απά Ὦο φαϊϊη πηίο 
ἄπεπα, Βε ποῦ αΏτίρῆτ- 
εἂ: Ὑο 5οεχΚ ὧθδα»5 ος 
Ἰαζβτείη, ν/Π]οἩ παβ΄ 
οτιοῖβεᾶ: ηε ἶ5 τίδεη 
Ἡο 15 ποῦ Ἠοετο: Ῥομόο]ά 
ἵἨε Ῥ]8ςςῬ πΏεχο πετ 
1αϊά Ἠϊπι. 7 Βιὸο ρο 
γοισ ναγ, ζε]] Ἠὶς αἷς- 
οἶρμιεςδ αμά Ἐεΐετ ἴπαῦ 
Ἡε ροείΏ Ῥεΐοτο τοι 
1πίο ἄ.]]εο: Όὕμοτο 
5ΠαΙ το εοο Ἠῖτα, α5 Ὡς 
καϊᾶ ππίοτοι. 8 Απά 
τπεν πεηῖ ουῦ απ]οκ- 
1Ψ, απᾶ Ώεᾶ άτοτι ἴηθ 
εεριΙ]οἩἈτθ; 40: ΤΠεγ 
Τταιωρ]εᾶ απᾶ Ὕπεγο ἃ- 
1ηβΖθά: Ὠηείίπες εαἰᾶ 
1πεγ ΑπγἰπΙηρ ἴο «ΠΣ 
ιαπ; 10: Ὁηεγ Ὕνετο 
α{τθιᾶ, 

9 Νοπ ππεη «/Γεδις 
Φ8Ε τῖςεεη οεατ]γ πα 
Άτεῦ ἄαν οἳ ἴπα ν/αεῖς, 
Ἡο αρροατεᾶ Ἀτευ ἴο 
Μαχν Μαρᾶα]οεπο, ου 
ΟΕ πΊΠοπα ηε Ὠαά ομςΏ 
Εετεπ ἀετνῖ]. 10 Απαᾶ 
ΕΠ πτσεπῦ απᾶ τΤοιά 
ἔπετπι ἴπαῦ Ἠαᾶ Ῥθεη 
πι Ἠϊπα, 88 Τπεγ 
ΠΙΟΙΓΠεᾷ απᾶ υπερί, . 
1] Απά {ύπεσ, ὙπΠΘΏ 
ἔπεγ Ὠβᾶ Ἠεατᾷ ἐπαῦ 
ηο ττας α11τε, απᾶ Ἰιβᾶ 
Ὀθοτ 5«6εηπ οἳ Ἠς6χ, Ῥε- 
Ηθνεά ποῦ, 12 ΑΞίο6γ ̓  
υμθῦ ἙἩθ αρροατθᾶ ἵπ 
Ἀηοῖηες Ίοτπ Ἀαπῖο 
Όντο οἳ {λεπι, Α5 ἴΠετ 
πτβ]κοεᾶ, απά ντεπῦ Ἰπίο 
ηθ οοιΏῦσγ, 19 Απᾶ 
{πετ ποηπί απᾶ {ο]ά 2ἱ 
ππίο {ηθ τοδ]ά1ε: ηεὶ- 
πετ Ῥεμετεά Ἅ1ἴπεγ 
ἴηεπι, 14 Αέἰεγνγατά 
Ἡε αρρερᾶεᾶ απῖο ἴπθ 
οἰετεπὶ 5 ΤΠεγ παὺ αἲ 
πηθβῦ, οαηΏᾶ αιρουτα]άθεά 
Ίπετα σνΙ(Ἡ ἐπαῖσ ππρε- 
1164 απᾶ Πατάπερς οἳἑ 
Ἠελατί, Ῥεσαιςε ἴπετ Ῥε- 
ἹἩανρᾶ Ὠδί ἑποτα πΓΏΙοὮ 
Ὠαᾶ εεθη Ἠϊπι α{ΐοχ ο 
σσρῦ ΤΊπεη.' 16 Απᾶ Ἡθ 

ο µιᾷ τῶν Ιπτ; τῇ µιᾷ τῶν τ 
. ἐλθούσαι Ὠβγνίηρ ΡοΠ8 Α. ἳ π γὰρ 

Σ -- κατὰ Μάρκον βοοοτά(ηρ ἴο Μαχ]ς τς; [εὐαγγέλιον] κατὰ Μάρκον ρ]αά Σ--- οὐδὲν 1, 
ὠάΐηρε βοουτά(πν {ο Ματ]ς Α. 
9 4- δὲ θΏά (Ε{τετνὰγΒ) της. 

ΜΑΡΚΟ Σ. κο, 

οτῆς ο. σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ Ῥμνημεῖον,ϊ ἀνατεί- 
οηπ ἴπε ἈΑτεὶ [ἀασ] οξ πε Ἠθεὶὺ Ἅ1ΤΠΕΥ σοπιθ το ἴλο ἑοπαῦ, Σηπατίηςσ 

λαντος τοῦ ἡλίου. ὃ καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς, Τίς ἀποκυλίσει 
2ΤΙ5ΕΏ 1:Πο ᾖΤειΠ, Απά {που βαἱᾶ απιοης ΤπΠεπαςε]τεε, Πο γη] τοῦ] ΑτναΣ 

ἡμῖν τὸν λίθον αὲκ' τῆς θύρας τοῦ µνηµείου; 4 Καὶ ἆνα- 
ΣΟΥ 18 ᾖΤἴπε οίοπθ οταῦ οἱ ἴπο '4οος οἱ ἴπε τοπ 2 Ν΄ Απά Πατίηπσ 

βλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι "ἀποκεκύλισται! ὁ λίθος: ἦν γὰρ 
1οοκεᾶ πρ {ΏΦΥ εεο Μηαῦ Ἆας5 Ῥθοεπ το]]θᾶ Απ/ΑΥ 1ἩΏθ 5ἴοπε: 2ος 15 π8 

/ 1ὸ Δ 5 3 λθ6 ανά ἡ 2 Ν ” τς 2 

μέγας σφοδρα. ὅ καὶ "εἰσελθοῦσαι  .εἰίς τὸ μνημεῖον, εἶδον 
στεαῦ Στετγ. Απάᾶ Ἠατίης εμτεγεᾶ Ίπτο πο Ἅἴοπῦ, 1πεσ Βαν’ 

νεανίσκον καθήµενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν 
Α ΥΟΙΏΡ ΠΠ βυτίης οἩη {πο ἍἉτὶβΒῖ, ο]οῦ]εᾶ τν1ϐἩ 8 ΄Τουθ 

λευκήν' καὶ ἐξεθαμβήθησαν. ϐ ὁδὲ λέγει αὐταῖς, Μἠ 
ἀπγμίθα, Ἀπὸ ἴπΠεγ Ἱετο ΡΤΕΒΕΙΥ απιαπεᾶ,. Ῥπί Πε κα”ς5 Ἅἴοΐπεπ, Ἀνοῦ 

. ” κ... - ο δι ν 4 η 
ἐκθαμβεῖσθε. ᾿Σησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐἑσταυ- 

1ρ6 ἀπιασεᾶ. 51ε54β 1γο 3κεε]ι {λα Ἄαζαταπε, ΦΠο ας Ῥθεπ 

ρωμένον' ἠγέρθη, οὐκ.ἔστιν ὧδε' ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν 
οτιοϊΠεά. Ἡε Ἱβτίδεη, Ἆς 15 ποῦ Ίετο; Ῥεπο]ᾶ 1ηΏο Ῥιίαος ἍἩὙ/ηετο ἔπεγ Ιαἱά 

αὐτόν: 7 ἀλλ' ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς.μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ 
Ἠ1πα, Ῥαῦ 6ο, βαΥ {ο Ἠ15 ἀῑξςειριες ανα 

ἨΠέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν' ἐκεῖ αὐτὸν 
το Ῥεΐετ, Όπαῦ Ἡθ βοες Ῥείοτθ τοι ᾖΙπίο αα]]οε: πετ ἨΠϊπν 

2» 5 ο σ Δ 4 3 ” 
ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Ὁ Καὶ ἐξελθοῦσαι Ἱταχὺ! 

5Ώα]] τε εεθ, 85 Ὦθ απ]ᾷ Ίἴοτοα, Απά Πατίπρ ποπε οαῦ απϊοκΙσ 

ἔφυγον ἀπὸ τοῦ µνηµείου. εἶχεν. δὲ, αὐτὰς τρόμος καὶ 
ἲΠεγ Πεά Ἅἆτοτπι Ίπε {οπιῦ, Απάᾶ “Ροβ5εξςσθᾶ δίµεπι ιτοπιρῆήτρ "απά 

ἔκστασις' καὶ οὐδενὶ Χοὐδὲνὶ «εἶον, ἐφοβοῦντο.γάρ.Σ 
Ἀρπιβζεπηεηπί, απᾶ ο ηΟ ΟἨ6Θ αηγΠΙΏΡ ἴπΠεγ 8ροκθ, Σ0Σ ΙΠ6γ πετο αἲτα]ᾶ, 

(11ὲ. ποϊΏ πρ) 

9 7 Αναστᾶς.δὲ πρωῖὶ  πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶ- 
Νον Πατίπρ τἴξδεπ εατ]γ [πο] Πτδί [άν] οἳ ἴπε πεεὶκ Ἶθ αρροιτεᾶ Ετεῦ 

τον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, "ἀφ'' ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιµό- 
Μο Ματγ ἴπε Μαράα]επο, 4ΤΟΙΑ ΠΟΠ Ὦθ Παά ομδῦ οαῦ 6εγθη ἀθΠΙΟΠΑ, 

νια. 10 ἐκείνηῦ πορευθεῖσα ἀπήγγειλε» τοῖς µμετ᾽ αὐτοῦ γε- 
5ηε Πανίης ΡοῇΏθ το]ά [10] 1ο ἐποςε πο νηίΏ ἈὨϊπι Ὠσά 

πενθοῦσιν καὶ κλαίουσιν. 11 κἀκεῖνοι ἀκούσαντες 
Απᾶ ὙἹεερίηρ. Απά ἴπετ ἨὨαγίτπρ Ἠεατά 

ὅτι ζῇῆ καὶ ἐθεάθη ὑπ αὐτῆς ἠπίστησαν. 12 Μετὰ.δὲ 
νΠαῖ Ὦε 1β οτε απᾶ Ὠβς Ώθεπ 5εθη Ὦ  ἍἎεσ ἀἱβρε]ιογεᾶ [15], Απά αξίες 

ταῦτα δυσὶν ἓξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ 
{πθβο ἔΠῖπρε Το ἵνο οἱ ᾖἴπεπ Ἅα5{Πεγ πα]κεᾶ Ἠθ τας τπαπ]{εςεεά {π ΒΠΟΤΠΕΣ 

µορφῇ, πορευομένοιςεἰς ἀγρόν. 19 κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἆπ- 
ΣΟΤΠΑ, ροῖπςρ 1πτο [1πε] οοαπίύστ; Ἀμά ἴπεγ ἡΠατῖηρ ϱοπθ 

/ - ”» ὃν ο) / / ειν 

ἠγγειλαν τοῖςλοιποῖς' οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 14 Ὑστερον 5 
το]ά [10] Το πο τες; ποίέηος Ίλμεπι ἆἀἱᾶ Μεγ ῬεΠετο. Α{ἰεγνγατᾶς 

ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠγεί- 
α5 τθο]ίπεα [αῦ “8Ρ]ε] "ἴΠεγ Ίο πε εἰἶετει Ἡρ πας πιαπϊ{ες[εᾶ/ απὰ 16- 

δισεν τὴν. ἀπιστίαν.αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς 
ῬτοβοΏθᾶ τηεῖσ ἀπος]ίεξ Απᾶ ἨῬαχάπεες οἱ Ἠθασί, Ώθοπαβθ “]οςο "Ίο 

θεασαµένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον ἃ οὐκ.ἐπίστευσαν. 15 Καὶ εἶπεν 
αμα Ί56επ Πίτα Σατίνεη 19Π6γ “Ῥε]μετοᾶ "ποῦ. Απά Τε 58ἷᾶ 

αὐτοῖς, Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγ- 
το ἴπετι, Ἡβτίηρ ροπο ΊΙπῖο”Ζἴῃπο 3"ποσ]ά 1α]] Ῥτοσ]βίωπι ἴπε μρσ]αά 

νομένοις» 
Ῥεεῦ, ᾖ[ππο πετε] ρτιετίης 

χ ἀγακεκύλισται Ἱπστα. 
π γὰρ {ο 11. 

α ἀπὺ {ΟΤΑ 115. Ρ μνῆμα τ. 
7 -- ταχὺ ΑΙΤΊΣΤΑΥΥ. { ἀλλὰ 1 ΤΊτΑ. 

Σ--- ΨΕΥ8έ8 9 {ο 20 τί]. α παρ Ππτ. ὃ -- δὲ απά (56) ἓ» 
ἆ -- ἐκ νεκρῶν {ΤοΧὰ 3ΙΩΟΏΡ [πε] ἆθαά 1., 



1. 1, ιδ κ Ε,. 

[ή ΄ . [ή 4 ῤ 8 θ 3 θ ́ 

γέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. 16 ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσε- 
τἰάίησς {ο αἰ] {πο οχθα[ῖοηπ. Ἠοθ ἴπἉπῦ Ῥε]ογτο απά ἵ» ραρυϊποᾶ 8Πα]] Ὀο 

ται" ὁ.δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. 17 σημεῖα.δὲ τοῖς 
βανοᾶ, απᾶ Ἠείμπῦ ἀἱδρεμετος 5Ώα]] ο οοπάεπαπεᾶ, Απά “β]ρης 31Ἠοξβο δΠαῦ 

/ ο -” θή Π] 3 » }) ιά / ὃ 

πιστεύσασιν “ταῦτα παρακολουθησει.. ἐν τῳ.ὀνόματι.µου ὁαι- 
Ἰρε]ίοτο 1{ΏοβΘ ὅρῃα]] "{5ο]1]ουγ : 1 ΏΙΥ ὨὰΠΩΘ ἄε- 

µόνια ἐκβαλοῦσιν' γλώσσαιξ λαλήσουσιν (|καιναῖς Ἱ 
Ὦ]ΟΠΣ {που 8ΗΑΙ1 οξύ ους; πι Ἡ Ἄοησιος 31Ἠεγ Ελα] "βρορὶκς πουν; 

Ἰθεόφεις ἀροῦσιν' κἂν θανάσιµόν τι Ἅµπίωσιν οὐ-μὴ 
᾿βαγμοηίς {Πατ ε]ια]] ἑακειρ; απά  "ἀεβᾶὶ]ν ᾽απσίμίηρ ἔπεγ ἀτίηξ Τη πο ση12θ 

(αὐτοὺς Ἀβλάψειἳ ἐπὶ ἁἀῤῥώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν, καὶ 
ἴμθπα 5Ώα]] 16 π]1ΥΘ; ἩροἨ [1π6] Ίπβττα Απαπᾶ8 "πεγ “εΠ8]] 8]ασ, απᾶ 

καλῶς ᾖἔξουσιν. 
αππε]] 1ἴμογ ΞεΠα]] 309. 

19 Ὁ μὲν οὖν κύριοςὶ μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς Κάνελή- 
Τῃο "Ιπᾶᾷεθᾶ 3Ἴμεγεβοτοθ ]οτά αἲθέτ Ἀρεακίησ ᾖ{ο ἴῆθπι Υ/Β ἵακετ. 

φθη! εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐκάθισεν ἐκ  δεξιῶν τοῦ θεοῦ" 
αρ Ίπτο πο ἍἨθάγνεἨ, απά βοῦ 5ἰ [Πε] τὶρΏῦ Ἠαπᾶ οξ ἀ.οἄ, 

2) ἐκεῖνοι-δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ. τοῦ κυρίου συ}’ερ- 
Απά ἴΠεγ Πατίηρ Ροπο ΜογῦἩ ῬτθοαοΏθά ΘΥΕΙΥΊΙΥΗΟΙΘ, πο Τοτὰᾶ ποτκίπρ 

γοῦντος, καὶ τὸν λάγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούν- 
σηΙνἩ [ποἨχ], απᾶ πα ποτά οοἠβτπαίπς Ὁσ ᾖἴπο 2Γο]]οπίΏρ 3μροἩ 

των σημείων. ὶ Αμήν." 
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βθ]ᾶ υπ{ο {πεπια, 4ο το 
1ΠΤο 11 ὑπο νγοτ]ᾶ, ακιά 
ῬΓΘΒΟὮ {πο 5οβΡεΙ {ο 
ΘΝΥΟΙΥ οΥθβίιτο. 16 Πο 
νλαῦ Ὀδ]ϊοτοίηπ απά 18 
Ῥαρί]σεὰ 61] Ῥθβαγοά; 
Ῥαῦ Ίο ἴπαῦ Ῥο]ϊοναί]ι 
ποῦ ΣΏπ]] Ὦο ἀαπιπεά, 
17 Απᾶ {ἴποδο βἱρΏ8 
ςεΒα]1] ζο]11οἳΥ {πεπι (παῦ 
Ῥο]ιετο ΤΠ ΠΙιΥ ΏΠΙΘ 
ΕΠα]] {π6γ οπ»6 ουί ἆς- 
ν1]5; {πεγ 5Ώε8]] 5ροααἰς. 
πο Ἠηθδ {οηπσιον ς. 
18 ἴπογσ 5ΠΏα]] {ακο αρ 
βεγροηί5; απᾶ 1 ΤΠΕεΥ 
ἁτίωὺκ απ ἍἈΑὐσα]γ 
τηϊπο, 1{ εΏα]] ποί Ὠυτί 
ἵπεπι; ἴπεγ 5ελα]] ]ατ 
Ἠαπᾶς οἩ {ο αἱο]ς, ατιᾶ 
ΤΏεγ βΏα]] τεοοτεΣ. 

19 Βο ὕπαηπ ἈΕἴοτ {πο 
Τ,ογᾷ Ὠβᾶ 6ΡοΚεΠ Ἱιηῖο 
ἔῃἨθπι, Ὠθ Ίγα5 τοσεῖτοᾶ 
Ἡρ Ιπίο Ἠοατοπ, απᾶ 
5αύῦ οη πο τὶρΏί Παπά 
οἱ ἄοᾶ, 20 Απᾶ ἴπεγ 
πεη Σοτίη. αηά 
Ῥτεασ]μεᾶ εΥεΓΥγ Ὢπεσα, 
9ῃ9 Τιογᾶ τυογκίηρ νν]{] 
επι, Απᾶ οοπΠῃτπιῖπς 
Τηθ ποτά (η ίσης 

[515]. 181ρη8, ΑΠΙΘΗ, Ξο]οπίπρ. ΑΠΙΕΗ, 

πΤῬὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον.! 
ΤΊ9 "Αοοογάίπρ/ νο ἑΝατκ ᾿ "Ε]αά "Π81πρΒ, 

ἁ ι] 
Το ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 
ΤΗΕ “ΑΟΟΟΒΡΙΝα 5ΤΟ 5ΤΤΚΕΗ 1ΗΠΟΤΙΥ 34Τ.ΑΏ ΔΤΙΡΙΝαΑΡ, 

ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν 
ΕΟΒΑΡΑΙΟΗ Α5 ΤΙΦΏΥ {οοξκ {π παπά το ἅἄταιπ Ἡρ Β ΠΘΥΤΘΊΤΙΟΠἨ. 

περὶ τῶν πεπληροφορηµένων ἐν ιν πραγµά- 
οοησεγηϊπς {πθ 3πυΠΙοΒ ἆῃατο ΄ρεεπ "{υ]]γ 5ρεμετοᾶ Ίβπιοῦηρ Στιβ ἀτηβῖ- 

των, 32 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἳἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς 
ἴθτ», 88 'Ἡογ ἀθμτετεά Γύπεπα] ἴο 48, ἴπεγ ὀξτοπα [1Π9] δρεριπηίπς 

αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόµενοι τοῦ λόγου, ὃ ἔδοξεν 
8076-πἱίπθβεες Ἰαπᾶ Ἀαἰἰοπάαπίς "Ἠατίηπρ ΄θεεπ οΕ {πο Ὑοτᾶ, δν 5εεεπιεᾶ ϱοοᾶ 

κἀμοί, παρηκολουθηκότι ἄνωθεν 'πᾶσιν ἀκριβῶς, κα- 
ΑΙ5ο {ο παθ, Πανῖηρ Ὀ6εη βοημα{πίθᾶ ἔχγοτα ἴπθ βταῦ ση(Ἡ α]] ἐΠπίπρς ΑοοαταεΙγ, τη] 

θεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 4 ἵνα ἐπιγνῷς 
πηιθίΏοᾶ {ο ἴπεοῬ (ο πτ]ζθ, Ἱιοεῦ εκεορ]]επύ Τπεοραί]α8, Ίπαί που παϊ]ρηΏ{εςύ ποὺ 

περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 
«ροποεγηίηρ Ἰγ/πῖοὮ "ποι Ὀτγαρῦ "Οἰηβίγμοίεᾶ 30Ε[40ε] 5(Πΐπρς 11196 ἍᾖΛοετίαΙμίγ. 

ὅ ᾿Εγένετο ἐν ταῖς" ἡμέραις Ἡρώδου Ὀτοῦϊ βασιλέως τῆς 
Τηετο ἵταβ ἵπ Ὥ{ἴπθ ἀ4βΥβ8 οἑ Ἐετοά 118 Κίπρ 

Ἰουδαίας ἱερύς τι ὠὀνόματι Δαχαρίας, ἐξ . ἐφημερίας 
οἑ ζαμάσαφ α ργϊθδὺ Ἰοργβίηπ, ὮΥ παπαὸ ζαολαχίας, . οἳ [Πε]  οοισεθ 

, 4 . Δ ἵν « ν ) νο) Ἱῃ . -” / ’ ΄ Ν 8 

Αβιά᾽ καὶ "η.γυνή.αὐτοῦ" ἐκ τῶν θυγατέρων Λαρών, καὶ τὸ 
οἳ ΑὈἱα, απἀ Ἠἱ98 πη{ο οἱ 11ο ἀβαρΏίατς οἳ ΑΑΙΟἨ, απᾶ 

η 

ΕΟΒΑΡΜΤὉΟΗ καεβ8 
ΙΠΑΏΥ Ἠβγτο ἵδκειπ ἵπ 
ηαπά {ο εεῦ ΤΣογ!Ἡ πι 
ογάεσ α ἀεο]αταύ]οι οξ 
Τποςο {πίηρα τ/ΠΙοἩΏ 3τθ 
πηοβῦ ΒΙΤΘΙΥ Ῥο]ϊεγοᾶ 
ΒΠΙΟΠΡ Ἡβ, 2 Θ6τεη 88 
'πΠεσ ἀθ]ϊτετεᾶ ἴπεπα 
Ἠπ{ο 8, ΠῖοὮ ἔτοπι 
ηοθ Ῥερίηπηϊηπρ ἍἨΕΤΘ 
εγεπ/1{ΏΘ5Ρ6Β, αΠά πι]η- 
190εΥ5 οἳ Τἴπο ποτα; 
9 15 εθεπιεᾶ ροοᾶ {ο πιθ 
8Ι5ο, Ἠανίηπρ Ἠβᾶ ροτ- 
{οοῦ ἀπᾶετριαπαῖηρ οἳ 
β]] {πϊπρς Έτοπι {ἴπθ 
τεχσ Ατοῦ, ἵο υτῖῖθ 
πηίο πο ἵη οἵ9Σ, 
Ἰηο5ὺ εχκοε]]επί Τπεο- 
ΡΗΠϊ]15, 4 ἴπαῦ ἴποα 
τη]μῃ{εξὺ ἆποη {ἴπθ 
ορτζαϊπί οἳ ἴποςο 
9ΠΙπρΒ, πγηογείη ποια, 
ὨἨαεί ὌδυἨ ἱπαοὔγιοίθεᾶ. | 

ὅ ΤΗΕΕΕ γτας ἵπ 118 
ἆαγς οἳ ἨἩστοᾶ, ἴτπθ 
Έϊπρ οἳ «148, ὃ οἓΓ- 
απ ᾖτρτοῦ Ὡηβρπιρᾶ 

9 παρακολουθήσει ταῦτα 1} ἀκολουθήσει ταῦτα Ττ. 
χερσὶν ἀηᾶ ἵμ Όπθ Πατιάβ τς. ᾗ βλάψῃ 5που]ά 10 {π]άγο αΙΤτΑΥΥ. 
κ ανελήμφθη ΙΠΙΑ. --- ᾽Αμήν ΕΘΙΤΤΑΥ. 
Κατὰ Μάρκον Τε; Εὐαγγέλιον καΤὰ Μάρκον [Α]. 

3 Ἐὐαγγέλιον ([ῬἘύαγ.] Α) κατὰ Λονκᾶν ΟΤΑ; κατὰ Λονκᾶν Τ. 
ο γυνὴ αὐτῷ ΙΤΊτΑ. 

ΓΣ. . καιναῖς Ττ. Ε -- καὶ ἐν ταῖς 
{ «Ε Ἰησοῦς 7 εβιδ ττι, 

α-- Το κατὰ Ἰάρκον εὐαγγέλιον ΕΟΙΤΥΥ ; 

ν --- τοῦ ΤΏ{Α]. 

1, 
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ΖαςΠατίας, ο{{ηΏοθ οοιιγ5θ 
οἳἑ Αὐὑΐα: απά Πῖς υγ]{α 
Ώρας οἳ ἴπε ἀαασηίετς 
ΟΕ. ΑΑΤΟΠ, απά ἩἨςτ 
πβηΏ]ό ας Ἑλδαβείη. 
6 Απά {παγ ν/ενε Ῥοί]ι 
τὶσηΏίθοας Ῥθέοτο ἀοά, 
σγα]κῖησ Ἶτπ «1 πο 
οοπητηλπάιηεΠύ απᾶ 
ονάἴπαποθς οξ {πο 1,οτᾶ 
Ὀ]βπιθ]εςς. 7 .Απᾶ ἴΠογ. 
Ἠαᾶ πο οΠπ1]ᾶ, Ώθοβα»θ 
ἐπαῦ Ἑλβαρεῦαυ παβ 
Ῥατεη, οπᾶά ἴπΠεγ Ῥοῦμ 
πγετε ποιυ νΥθ]] 5ὐτίοκετ 
1π Υ6έαΙ5., 8ϐ Απά {τς 
οπίἩπςθ Το ὮῬ888, ἴπαι 
πυΏι]ο Ἡο εχεοιΜεᾶ ἴποθ 
Ῥτϊος5 οἵῇοθ Ὀεέοτα 
ᾳοᾶ 1Π πο οτᾶετ οἳ Ἠ18. 
οοςσδο, 9 βοοοτᾶίπρ {ο 
ἴποθ σαβύοτι οἳ {1πθ 
Ρτὶοςύ5 οὔῆςθ, Ἠ15 Ἰοῦ 
πας ἵο Όατω 1Ιποξηβθ 
πγΏεη Ὦς πτεπὺ 1Π0ο ἴμθ. 
άεπιρ]ε ος {πο Τιοτᾶ. 
10 Απᾶ {πο πΏο]ο τα]- 
Φῑταάθ οἳ ἴηπο Ῥεορίθ 
πποτο Ῥτασίηπςσ πηὑποαυ 
Αἲ {πο ὀἶππε οΕ ΙΠπος]ῃ5θ. 
11 Απᾶ ἴπετε αρρεατεᾶ 
πη{ο Ἠίπι αη 8ηΏσε] ος 
ἴ]ιο Τιονᾶ εἰαπᾶῖηπς οη. 
έως τὶριῦ 51άε οἱ ἴπεα 
β1{ΑΥ οξΙποεηςδθ,12 Απά 
νηρη ᾖΖαοΏβιῖίας 5αππ 
]πα, Ώς πτας ἑτοιρ]εᾶ, 
ΑαΏά {6Η {611 αροτη Πϊπα, 
15 ΒἘπίό ἴπο αηΏβε] 5αϊᾶ 
πηπίο Ἠΐτα, Έεατ ποῦ, 
ΖαοΏατίαβ: 1ος ΤΠπγ 
ΡΤΑΥεΙΤ {5 Ἠρρχᾶ; απά 
{ηπγ οσίθ Ἐ]δαρείη 
επα]] Ῥεατ περ α 5οἩη, 
Απᾶ ποια 5πα]{ ο] Π18 
Ώαταθ ζοημπ. 14, Απά 
ποια ϱἩβ]ν Ώατο Ίο 
απᾶ ρ]αάτπες: απά 
ΓΙΑΩΥ 5ΏΦ]] το]οῖος αὖ 
115 ὈἰτίῆΏ, 15 Ἐοτ Ὦε 
εΏα]] Ὃο ρτεςύ ἵπ ἴμε 
βἶσΏί οἱ {πε Τιοτγᾶ, απᾶ 
εΏβ]] ἁτίωπκ πεϊῖηεν 
ππῖτε Ώοτ βίτοΏρ ἁγιηκ; 
81ιᾷ Ἡο 5Ώα]] Ὃο Π11εᾶ 
νηΙίΏῃ ἴπο Ἡο]σ αποςῦ, 
εταΏ {Γοπι Ἠ]5 πιο(Πει’8 
πποπιὈ. 16 Απά πιαπτ 
οἳ ἴπο οΠ]]άτει οἳ 1ς- 
τας] εΏα]] Ώο ἔυχπ το 
ἴπο Τιοτὰ .τπεῖντ ἀοά. 
17 Απάᾶ Ἡο «Ώα]] Ρο Ῥε- 
10Υ6΄ Ὠΐτπα Ἰηπ {η 5ρϊτ]6 
Άπά Ῥοσπετ οἱ Ε]ίας, ἴο 
ἑατη Ἴῃο ΠεατίΣ οἳ {πα 
Σ4ΤΠΘΥ5 {ο ὐπεολΙ]άταπ, 
οπᾷ {ηο ἀϊςορεαΙετπύ {ο 
{Πο τν]ςᾶάσπι ο{ἑ{Πε]αςὲ; 
το ΠιαΚκε τεαᾶγ α ρεοΡρ]θ 
ΦῬτερατεᾶ 295 {πε Τ,οτᾶ, 
18 Απᾶ Ζαοηατίας 5α)ᾶ 
ππ{ο {Πε απςσε], ΊΝΠΘΤΘ- 
Ὦγ 5πα]] 1 Χποτ ἐς 2 
ΣΟΥ 1 απι απ οἷᾶά πααη, 
Ἀπᾶ ἩΠΙΥ το τνο]] 
ΒΙγίοκεη Ιπ 785, 
19 Απάᾶ πο 4ηΏροὶ απ- 
ΕπγοτίΏπρ δαἱᾷ ἀπῦο Ηϊπα, 

ιτθησεά Πο] 

ΛΟΥΚΑΣ, 1 
” α ) - ἜἘλ 16 ο 6 ” δὲ δί ) , ἁ ΄ 

ονοµ -αυτης ισαμεζ. ησαν.οε ικαιοι αμφοτεροι ενῳ. 

Ἡενγ ηβπαε ἘΙσαδεῦΗ. Απάᾶ ἴπεγ πετο ιςί α1ροίῃ 

πιον' τοῦ θεοῦ. πορευόµενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ 
{ο0τθ αοᾶ, συ] ξίπΕ 1π 811 {πε οοπιπιαπάτωρπ{β απᾶ 

δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι. 7 καὶ οὐκῆν αὐτοῖς 
οτ(ΙπΏρποθ οξὐπε ἸΤοτὰ Ῥ]ατασ]αςς, Απᾶ; ἴπετε γγας ποῦ {ο {πεμα 

τέκνον, καξῦτι “ἡ Ἐλισάβετ ἦν! στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προ- 
Α «Π1]4, ΙπβδπαΙςῃ 85 ἙλσαρεῦἩ ΄ ας ΌῬαττεπ, ΒΏΑ ῬοῦἩ βᾱ- 

’ ) -” . Π 

βεβηκότες ἐν ταῖς-ἡμέραις.αὐτῶν ἦσαν. 8 Ἐγένετο.δὲ ἐμ 
πα ἡπεῖτ ἄαγς πετθ, Ἀ πᾶ 16 οπτΏθ {0 ραβθς Ίπ 

»«ε / ο. ” δν ; -” 

τῷ.ἱερατεύειν-αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς.ἐφημερίας. αὐτοῦ ἔνάντι 
Σπ]1811τιρ Ἠ15 ρτίεςζ]γ εεὐτῖοε ἵπ {πθ οτᾶεν “ σὲ Πῖ8 οοισεο . Ῥεέουθ 

τὀῦ θεοῦ, Ὁ κατὰ τὸ ἔθος τῆς Ἱἱερατείαυ, ἔλαχεν 
ο. αοᾶ, ποσοτᾶηρ {ο ἴμε οιδίοπι οξ τη Ῥτίεςέ]σ εέττίοῬ, 16 {ε]1 {ο Ἠίπα Ὦγ 198 

τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου’ 10 καὶ 
το Ῥαττ Ίποεηςε, Ἠανίτηε επύεγεᾶ Ἰπίο Τπε ᾖεπιρ]ίθ οξ {πο Τιοτᾶ, Απά 

πᾶν τὸ 'πλῆθος Ιτοῦ λαοῦ ἦνὶ προσευχόµενον ἔξω τῷ ὥρᾳ 
811 1παε τα] ὑιᾶςθ οἳ λε Ῥεορ]ίοθ ποτγθ Ῥρτογίτης π]ποαῦ αἲ ἰπο Ἱοισς 

τοῦ θυµιάµατος. 11 ὤφθη. δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου, ἑ- 
ΟΕ ἵπςθηςθ. Απα “αρρεατεᾶ Τ{ο "Πΐτα Ίαπ "αΏρςε] 508 ["επο) "Τιοτᾶ, εἴατπᾶ- 

ι) ο” ” / -” / ς 

στως ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάµατος' 19 καὶ 
Ὃσ αἲ[ίπε] τἰσπὲ ο ᾖμο α]ίατ οἱ ἴἸποεπςθ, απᾶ 

3 ’ Γ. ς ος ανν Ν , Αν ο. 5 » κ 

ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. 
Ἀγ/ας ἰτοφο]εᾶ ΤΖαεΠατίας 3δεοῖηωςρ [5Η Ιτα], απᾶ {θα Σε]] προῦ ἍἉἨΠίπι, 

Ἡ Ἡ μι, ον νε ” ! Ἄη ” ς / 
19 ' Εἶπεν.δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, Μἠ Φφοβοῦ, Ζαχαρία" 

Ῥαῦ 3βα1ᾷ 31ο ἙΠΐτα 1:πο πηρε], Έεατ ποῦ, ΔαεΠατίας, 

διότι εἰσηκούσθη ἡ.δἐησίς.σου. καὶ ἡ.γυνή.σου Ἐλισάβετ γεν- 
Ῥεσααςε Πας Ώθεη Πεατᾶ {ῑσ βαρρΗσαύϊοπ, απᾶ τησ π]ξα Ἐλμσαρεί! επαὶ] 

νήῆσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις : τὸ.ὄνομα.αὐτοῦ Ε]ωάννην." 
Ῥεας 8 ΕΟΠ {ο πες, απά Ίλοα 5Ώα]ὐ ο8]1 Ὠἶ8 π8ΠΙΘ 7οῦἩ. 

14 καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ 
Απιᾶ Τε «Ἠα]] Ῥᾳ 107 Το ἴμεο ππᾶ  οχα]ἑαίίοη, Απᾶ ΤΙΑΠΥ υλή 

Ἀγεννῆσει'.αὐτοῦ χαρήσονταί. 156 ἔσται γὰρ µέγας ἐνώπιον 
Πΐ5 Ὀἶτέπ 5811 τε] οἶςθ. Έοτ Ὦοθ ΞΗΦΙ1Το ρτεβί Ῥοδξρσο 

1τοῦ! κυρίου’ καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὔὐ.μὴ πίη, καὶ 
τηε Τοτᾶ; Απᾶ νποθ απᾶ εἴτοπα ἁτίπξ 1π το π]ςο «Πα]] Ίιε ἀσίπῖς, απιὰ 

πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητοὺς 
στ [πε] Σ9ρίτΙρ 1ΗἨο]γ. Ἡε 5ἨβΙ1 Ῥο Β1]εά 6τεπ ἔτοπα [Πε] ποπ  Ἀποί]ον 

αὐτοῦ. 16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψεί ἐπὶ 
108 'Ἠ19. Απά ΤΙΑΠΥ οΟΕ1ΤΠθ 80ηΏ5 ο 1Ιεταεὶ εἨα]] Ώε ίατα {Το [πε] 

κύριον τὸν θεὸν.αὐτῶν. 17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον 
1,ογᾶ Μηοαῖσ α.οᾶ, Απά ἍἩε ΞΏΒ]] σο {οτίπ Ῥοξοχοφ 

αὐτοῦ ἐν πνεύματικαὶ δυνάμει” Ηλίου," ἐπιστρέψαι καρδίας 
Ἠπιο Ἱπ[ίπε] ορὶτὂ Απᾶ ΟΠΕΣ οἱ ΕΙ», νο ἵατα ἨΠεατίς 

πατέρων ἐπὶ τέκνα, . καὶ ἀπειθειο ἐν  «Φφῤονῆσε  ὃι- 
οἱ {αΐποτς ο οἨΠῖ]άταμ, απιᾶ [Πε] ἀϊδορεάαϊεπῦ {ο [1πε] πϊβδάοια οἱ Γίπ6] 

καΐων, ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὺν κατεσκευασµένον. 18 Καὶ 
τ{ρΏίθοις, ἔο τιακεγθαᾶγ ΣΟοσ [1πε] Τιοτᾶ α Ῥεορ]ε Ῥτερατεᾶ. Απι] 

εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο: 
3βα]ᾷ 1ΖαςΏβτίας το ἴποθ βησο], Ἑν νηκδῦ 9Ἡα]] 1 πον 0Πῖς5» 

ἐγὼ:γάρ εἰμι πρεσβύτης, καὶ ἡ-γυνή.μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς 
{οτ Ι ΒΙΑ 4Π.ο]ᾶ ΠΙΛΠ, απᾶ τΏΥ π{θ βάταπουᾶ 1π 

ς / κ ; ἃ ῃ 4 « ” ο τ η - 

ἡμέραις.αὐτῆς. 19 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, 
ΊἩεσ ἄργς. Απᾶ -«ῥαπαβγοτίπρ πο Ὑ"Απηρειὶ  οαἷᾶ ᾖἴοπῖπι, 

ἆ ἐναντίον ΤΤτΑ. 
ρ]ωάνην Ττ, Ἀ γενέσει ΕΙΤΤΤΑΥΓ. 

{ ἦν τοῦ λαοῦ ΟΙ/ΤΤΤΑΝ. εἦν ἡ (--- ἤ 1] τε]) Ἐλισάβετ ΙΤΤτΑ. 
κ Ἠλκία π Ἱ.--- τοῦ (γεαᾶ [1πε]) ατ[ τν 



1. 1ὁκἛΕ. 

Ἐγώ εἰμι Γαβρυ)λ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ: καὶ 
1 8ΊΩ ἀαρτῖει, ὙπἩο βίαπά Ῥθδέοτο αοά, πῬοτει 

» “ ” ιά ΔΝ 1 / / 

ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι 
1 Ίνας βεηῦ το 5Ρροα]ς το ᾖλορ, αΠά ὔοαππομος "ρ]αά ὁμλαἴπρο “το5ίλποθ 

ταῦτα. 90 καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάµενος λαλῆσαι 
λ1ηάΡο; ππᾶ 1ο, ἴποι θηα]ί ϱο βἱ]οπῦ απά ποῦ 8ὖ]θ το «ροα]ς 

ἄχρι ἧς ἡμέρας Ὑγένηται ταῦτα. ἀνθ ὦν οὐκ.ἐπίστευσας 
τῇ] ἐο ἄασ ἵπ νΠΊοἩ βἨα11 ἴα]κθ ρ]ασθ ἴμθβο ἐΠίπρ», Ῥεσαα5ο ἴποι ἀἱάδύ ποί Ῥθ]ίετο 

τοῖς.λόγοις.µου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν.καιρὸν. αὐτῶν. 
 πΩΥ ἨΝΟΓΘΡ, συ ΙοἩ. β]λα]] ο {α]1β1]οά ᾖπ 9Πεῖν ΒΘΩΡΟἨ. 

Φ] Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Δαχαρίαν: καὶ ἐθαύμαζον ἐν 
Απᾶὃ ποτ ἐμθ"ρεορΙθ εχρεοίῖης Ζαοβητῖι», απά ἴπεΥ γΥοπᾷστθᾶ αἲ 

τῷ. χρονίζειν. αὐτὸν ἓν τῷ ναφῷ. 95 ἐξελθὼν-δὲ «οὐκ. ἠδύνατοὶ 
Πὶ5 ἀε]αγίπρ Ίπ πο ἴεπιρ]ο, Βαῖ Ὠανίηρ οσπιθομύ Ὦς πγαςδ ποῦ αρ]θ 

λαλῆσαι αὐτοῖς' καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὑπτασίαν ἑώρακεν ἓν 
1ο 6ροα]ς ᾖἴο μετ, Απᾶ 1ΤἨογ τεοοςπ]ποᾶ ὑπαῦ κ ΥΙβΙΟἨ Ἡθ Ὠα» Β6ΘΗ - 1Ἠ 

τῷ ναῷ' καὶ αὐτὸς ἦν ,διανεύων αὐτοῖς, καὶ διεµενεν κωφός. 
Όλο ἴθιπρίθ, Απᾶ τρ π/αδ πιακῖηρ βἶσηπς Το ὕπθπι, απᾶ οοπἠπιεᾶ ἄνιπρ, 

20 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας 
Α πιά 15 οΆΊηθ ἴο ρ88Β, Ὢῆθη πετο Μι]β11οᾶ ᾖὍπο ἆασβ βρογ νο 

αὐτοῦ ἀπῇῆλθεν εἰς τὸν.οἶκον.αὐτοῦ. 
χο 3Πϊ5 ορ ἀεραχῦεᾶ Το Πῖ5 Ἠοἳβθ, 

4 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ἐλισάβετ ἡ 
Χου” α1ῦθτ 1πθβθ 4αγ5 3οοποθϊτεᾶ 1Εισαροῦ] 

γυνἡ.αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν µῆνας πέντε, λέγουσα, 
19 Ἅγγίά9, πά πιᾶ Ἠθγβα]Ιξ πιοπίαπς Ἅ38το, ΒΑΣΙΠΡ, 

[4 ε/ / πα «| ων. ] ε / τ 

26 Ότι.οὔὕτως µοι πεποίηκεν Ξὸ' κυριος εν Ίμεραις αἷς 
ἸἨσβ, ἴοπιθ Ίαε ἄοπθ νπο ἸΤοτᾶ Ιἴπ[ίπο) ἆατο Ἅᾖ πΠΙςὮ 

ἀφελεῖν Ἀτὸ! ὄνειδόο.μου΄ ἔν ἀνθρώποις. 
ΙΙΥ ΥΘΡΣΟΔΟΙ ΘΙΩΟΠΡΕ Ὥ]θῃ. 

ἐπεῖδεν 
πε ]οοκοθᾷ προπ [πας] {ο ὑπκο απναΥ 

96 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριήλ 
Απά 1η ἰλμθ Ἠηιοηῖα πο βικία πΤΘΑ βοπῦ πο α8πΠΡθ] ααρτῖει . 

οὑπὺ' τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα ῬΝα- 
[ολ] αοά ο καἁοὶγ οἳ αἱΐ169, π/Ποβθ Ἰπαηιθ [πας] ἨὙΝα- 

ζαρέτ.! 7 πρὸς παρθένον Ἀμεμνηστευμένην! ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα 
2ΑτείΗ, το 8 τΙτρί Ῥοίχοῦλεᾶ νο α ὨΙ8Π ΤΓΠΟΒΘ ΏβΊ]θ 

᾿Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου ΣΔαβιδ"' καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου 
[πας] Φοδερῃα, ο [π6] Ἠουβδο ο Ώανίᾶ, απᾶ πο ἩΠβππιθ οἱ ἴπο τσἰτρῖη 

Μαριάμ. 28 καὶ εἰσελθὼν Αὁ ἄγγελος! πρὸς αὐτὴν ' εἶπεν, 
[πας] αγ. Απά ὁοοπ]ηπς ᾖ3Τπο “απρεὶ ο «. «θε βο1ᾷ, 

Χαἴρε, κεχαριτωμένη! ὁ κύριος μετὰ σοῦ, "εὐλογημενη 
Ἠπα], [που] «ανουιτεᾶ οπςθ! πο Τιονᾶ [15] πύᾷ ἴπεο, Ῥ]εβεεά ᾖ{[ατῦ] 

σὺ ἓἔν γυναιξίν.ὶ 29 'Ἡ δὲ Νιδοῦσαὶ  ἈΣδιεταράχθη ἐπὶ 
. ποια απιοηρδῦ ἩὙΤΟΠΙΘΕΗ. Ῥυῦυ πο εθείπρ Πα] τας ἰτοαριοά αἲ 

τῷ.λόγφ.αὐτοῦ,! καὶ διελογίζετο ποταπὸο εἴη ὁ ἀσπασμὸς 
Ἠᾷς ν/ονς, Απᾶ ν/ας τεαβοπῖπρ οἱ ππα Κῑπὰ παῖσΏῖ Ὦο Ἀρα]αζαξ]οη 

τ Ν ς » . ) ο) Ν ὶ / 

οὗτος. 90 Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ .φοβοῦ, Μαριάμ' 
α1α18. Απάᾶ ὁραϊᾷ 1ἴΠο9 3Ἀηρο] νο Ἠετ, Έεατ ποῦ, Ματγ, 

9 πῃ ,. π -ὁ -- { ο , , | 

εἴρες. γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ' 9] καὶ ἰδού, Ὑσυλλήψῃ 
407 ποια Ὠαξῦ {ουπᾶ {ατοισ τσι αοά; αηΏᾶ Ίο, ἴποι βΏβ]ό «οποθῖνε 

ἐν  γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὺ.ὄνομα.αὐτοῦ 
ἵπ ΓΠΙΗΨ] ποπ απᾶ Ῥτίηρ {οχ{Ἡ.8ΡοΠ, Επᾶ ὑποι β]ια]λὺ ος]. ΗΒ πβΙηΘ 

τι. (εσας [0119]) ττττ[λ]. 
4 ἐμνηστευμένην ΤΤττ. 

1 ἐδύνατο ΙΑ. Ἆω, τὸ Ττ[Α]. 
Ρ Ναζαρέθ 1ΤΥΓ. 
[τι]. κ ἠ- ὁ ἄγγελος ο 8Ώρε]τ. ἍᾖὉ -- εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν τ[ατ]α. 
αΤτιΑ. χ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη ΑπΤιΑ. } συλλήμψῃ ΕΗ1χίΑ. 

ἴπ Δανείδ ΏΤττΑ; Δανῖϊὸ αγ’. 
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1 απ «αγρτῖο], ἴπαί 
Μίωπα ἸηΠ {ο Ῥήθβομυθ 
οἳ ασᾶ; απᾶ ΑΩ -οηῇΏ 
νο βροη] Ἱπίο ΊἴποῬ, 
ΑΠᾶ 1ο «Ἠθν/ ἴλος ἴ]οβα 
ρ]αὰ ὑιάϊπρ8. 20 Αιᾶ, 
Ῥθ]ιο]ᾶ, Όιλοα πα] Ὃρ 
ἀσπιβρ, απά ποῦ αΡΙ9θ {ο 
βρθα]ς, υπϊ] πο ἆαγ 
τλαῦ παρα ὑΠῖπρ» ϱμα]] 
Ῥο ροχγ{ογπιθᾶ, Ῥούπαβο 
ἴποι Ῥο]1ετε»ῦ μοῦ Ππιγ 
πυοτᾶ, ὍΠπίοῃ οΏα]] ο 
Φα]1β]11εά ἵπ {Ποῖγ 8ε8- 
80Η. 21 Απάᾶ ΊΠο ροορ]θ 
πυαϊυεᾶ Τοντ Ζαοπατίας, 
Απᾶά τιαττε]]εᾷ Μπα Ώθ 
ταττὶθᾶ 6ο ]όπρ Ίη ἴπο 
ἰθΏιρ]θ, 22 Απᾶ πε 
Ὦθ οπηο οα6, Ἡρ οοι]ᾳ 
ποῦ βρδα]ς ἀαηίο ἴπεπι : 
απᾶ ἍΤἴπογ Ῥετοοϊνοᾶ 
λπαῦ Ίο Ἠθά ρεεη 
ψΙ5Ι0Π 1π πο Ίθπιρ]ο: 
Σ0Υ Ἡθ Ῥεοκοποᾶ απίο 
ΊΠοτπα, απᾶ τεπιαϊπεᾶ 
βρ6θοῄΏ]ςεΒ». 25 Απᾶ Ισ 
Ο6ΔΠ1Θ Το Ῥ888, Όπαῦ, 88 
ΒΟΟΣ Αα8 ὗπθ ἆαγ5 οἳ Π18 
πΗΙΠΙΕὗΤΑΤΙΟΙΙ ΊΠΟΓΘ ας- 
οοπαρ]]δῃεᾶ, πε ἀ4ερατῦ- 
οᾱ {ο Π8 οὗ ποιιδθ, 

24 Απᾶ αἲίογ Ποβο 
ἄαγς Ώ]ς πΙ{ϱ Πἡ]]δα εί 
οοποσῖνες, ατιᾶᾷ π]ᾶ Ἠετ- 
5ε]{ νο πταοπ{ΗΏς, βαγ- 

᾿ 1πς, 96 Τῃπας Ὠαῦμ΄1πθ 
Τιοτᾶ ἀθα]ῦ η τιθ 
Ἰπ πο ἄαγε ν/πετεῖπ ηθ 
1οοκεᾶ οἩ πιε, νο ἴακθ 
ΒπΤαγ ΤΩΥ τερτοβςο] α- 
1ΗΌΏΡ ΏΙΘῃ.; 

26 Απᾶ Ίπ ἴπο βἰπίπ 
ΠΙΟἨΡΏ {Ώθ πηρα] «α- 
Ῥτϊθ]ὶ τινας 5εηύ 1οιπ 
αοά απῖίο α οἵύγ οἳ 
αμ]οε, παπιοᾶ Ἀαζα- 
1ότἩ, 27 ο ἃ τΙτβΙπ 
ομροαβεᾷ ἵἴο α Ώη]8βΠ 
Ψ/ΊνΟ8Θ ὨΒΙΊΠΘ 185 ὧο- 
Β6ΡΗΏ, οἳ ἴπο Ὥοιδο ος 
Ῥανιά; Επᾶᾷ {πο τὶτ- 
ϱ1Π)5 ΏΛΊΘ 1ωαξ Μα1γ. 
28 Αιιᾷ ἴπο απρςα] «8ΠΠθΘ 
Ἰπ ππίο Πες, απᾶά βαἶᾶ, 
Ἠκί], που ἴλαί αγ 
Ἠὶρῃπ]γτ {ανοιτεᾶ, Τπθ 
Τιονὰ ᾖ πι ἴλῃςε: 
Ῥ]εεεοᾷ αγὲ ἴποι α- 
η]ΟΏΡ ΊΥΟΠΙΘΗ, 29 Απᾶ 
ὝνΠθη 56 5αὖν Λκ, «Ἡθ 
σας ἴτοαρ]εά αἲ Ἠ18 
βαγίηρ, απᾶ οα5ῦ ἵΏ ἨεΓ 
πιἶπᾶ ἡ]ιαῦ παλΆπεςσ οἳ 
βα]αύαὐίοη Πῖς «ποι]ά 
ῶθ. 30 Απά ἴπο απρε] 
βΑαἱᾷ απίο ἨἸοτ, Έθαυς 
ποῦ, Ματ: τος ἴποι 
Ἠαδύ ᾖτουιπᾶᾷ {πτοις 
υηὶ(Ὦ ἄοά. 951 Απᾶ, ρε- 
Ὠο]ά, ἴποι εΠα]ύ οοτι- 
οθἶνο Ἰπ ὉΗΩγ πσοπ)ῦ, 
,Απᾶ Ὀτ]πρ οτί] α 598, 
ΑΏά βΏα]0 οα11 Ὠἱ5 ΠΒΏ}Θ 

ο ἀπὸ {ΓΟΠΩ ΤΊΤΤΑ. 
.... ὁ ἄγγελος 

Ψ --- ιδουσα 
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ΕΡΣΌ5, 
Όε ρτεαΏ, οπᾷ 5Πβ]] Ὦο 
οα]]εᾶ ἴπο Όοπ οξ ἴπο 
Ἠιρ]ῃοςί : αηπᾶ ἴπο Τ,οτᾶ 
αἄοά κἶια]] ρίτο απίο 
Ἠϊπι ἴπο {Ώτρπο οἱ Ὠϊ5 
ΣΑΐΠεςΓ Ὀαν]ά : 38 απᾶ 
Το 5Ώφ]] τεῖρηΏ ογετ ἴηθ 
ἩὭοιςε οἳ ὅὧαπσορ {ογ 
ετεγ; απᾶ οἳ ηῖ5 Κίπρ- 
ἆοπα ἔπετε 5Παπ]] Ὃρ πο 
επάᾶ. 34 Τηεπ 5αῖά 
λατγ απῖο ἴπε απρε], 
Ἠοτν ΞΠα]] ἐμ]ᾳ Ῥο, 96ε- 
1ηπρ Ι Κτιονυ ποῦ α ΤιςΗ 2 
6 Δηπά {ῆθ βπΏρε] απ- 
Βινετεᾶ απά βαἷᾶά απῖο 
Ἡετ, ΤΠ9 Ἠο]ν ἀΠοεῦ 
5ΗΏς]] «οπ16 ἩΡροἨ {ῃοοἙ, 
βΏά ἴπο Ῥοπες οἱ πο 
Ἠϊσ]ῃοςῦ Πα] οτεΓ- 
παᾶονν ἰῃποθε;: ΓΏΘσΘΕοτθ 
85ο (παῦ Πο τΠπῖπρ 
τ/Ώ]οὮ 5Π9]] Ὀο Ῥοτπ οἳ- 
{ηΠες 5Πα1] Ῥο οα]]θά ἴ]θ 
Φοη οἳ 4οά, 936 Απᾶ, 
Ῥεπο]ᾶ, ᾖΤἵΠπγ οουρίη 
ἘῆςαρείἩ, 5Πθ ἸὨπίῃ 
815ο οοτποεϊνεᾶ ἃ 50ηΠ 
1Ώ Ἠεν οἱἷᾶ Ἀροθ: απά 
Της 15 Πο εἰχίῃ πιοΏπ{η 
ΨΙτὮ Ἠθς, πο Ὑπβ8β8 
σα]]εᾶ Όαττεηι. 7 Ἐοτ 
σπιἩ ἄοᾶ ποὐηῖτπρ επα]1 
ο ἱπιροςβ1θ]6. 38 Απά 
ΜαΣγ εα]έ, Βεπο]ά {πο 
Ἠαπάπιαϊάα ο ἴΏοθ Τιοτᾶ: 
Ὦθ 1ὐ ππζο Τηθ ποοοτᾶ- 
1πρβ ο ΤἨγ πποτᾶ. Απά 
1Ἡθ αΆπςσει ἀερβτίθοά 
ΣΤΟΤΩ Ὠες, 

99 Απά Ἠατγ 8Γο059 
1π {ος ἄατσς, βπᾶ που 
1Π{ο ἴπο ἨΙ1] οοιπῖτγ 
νηὮ Ὠβςίς, 1πῇο α οἳογ 
οἱ ο ιᾶα ; 40 απᾶ εη{ετ- 
ϱοᾱ Ἱπίο ἴπο Ἠοιβο οἳ 
Ζπρματία8, αηπά ββ]αΏεά 
Ἐ]ιδαρείη, 41 Απᾶ 1ῦ 
0ΑΠ1θ6 Το )Ῥ888, ἴπδῦ 
πηοη ΕἰαραίἩ Ἠθατά 
19 βα]π{αΜίοπ οΕ Ματ, 
Τποθ Ώαῦθ ]εαρεᾶ 1π Ώεχ 
πισπαιῦ; απᾶ ΕΠβπρεία 
ας {4]]οᾶ ποπ 1πθ 
ἨἩο]ψσ ἄποςξῦ: 45 απᾶ 
βΗΏθ ΒΡΑΚΟ οπὗ σηῦἩ Α 
1οαά νοίσοθ, θτιᾶ ϱα]ᾶ, 
Ἐ]θεθθά αγ ἴποα α- 
1ποη 3ὙΟΕΩΕΠ, Απᾶ 
Ὀ]θεεθᾶ {9 {πο Στίς οἳ 
ιν ποπιῬ. 48 Απά 
ὙΝ΄ἌθποῬ {8 {Πί5 {ο τηε, 
γπΑῦ 19 πιοῖλες οξ τι 
1ιοχσὰ εἰοαπ]ᾶ οοπ1θ ἐο 
ππθ ῇ 44 Ἐος, 1ο, 88 800π 
«5 {1ο τνοῖοθ οί ά λὰ 
ϱα]ηὐα01οπ βοαπᾶάθᾶ ἵπ 
παπῖπο ΘΑΣ:, Τ1ἩΠ9 ὍὌεῦυθ 
1θαρθᾶ Ίπταν νγοτιΏὮ ΕΟΓ 
19ΟΥ. 45 Απᾶ Ῥ]θβςθᾶ 14 
απο {πα Ὀε]μοτοᾶ: Ε0σ 
ἆηρτο επα]] ὃο α Ῥεσέοχ- 
ΙΩΑΠΟΘ οἱ ἴποςο ἐΠπ]πραβ 
πγΏήσοὮ ὝἼετο {ο]ᾶ Ἡοες 
Έχοση {19 Τ,οτᾶ. 

5 Δανείδ πας Δανῖδ αγγ. 
ἆ γήρει 1 ΤΊτΑ Ν. 
Εξ κραυγῃ ΠΙΟ 3 ᾿ΟΓΥ ΤΤΓΑ. 

Φεν Ττ. 
ΣΣττΑ. 

32 ο ελα]] 

ΛΟΥΚΑΣ. 1. 
92 οὗτος ἔσται μέγας, καὶιυὶὸς ὑψίστου - κληθήσε- 

Πε5.5, Ἡο οδΏΠα]1 ο Ετονίν απὰ Βου οξ [ιο] Ἠϊσῃςαςξί ελιβ]] ης Ὦ9 

ται καὶ δώσει «αὐτῷ κύριος ὁ θεὺς τὸν θρόνον ΖΔαβὶδ" 
οα]]εᾶ; απά 3ΜΠαΙ1 3ρΐνε ΟΠίπα [116] α]Γιοτᾶ Ξᾳοὰ ᾖἵἴπο {λπτοπο οἱ )αιτὶᾶ 

τοῦ.πατρὸς αὐτοῦ, ὁὲ καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἰς 
Ἠϊς {αΐπεγ ; Ἀπᾶ Τε 5Ώα]1 τεῖστι οτες ηο ἨΏοτςο οἳ ζα0οῦ {ο 

τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς.βασιλείας αὐτοῦ οὐκ.ἔσται τέλος. 
τηε Άσες, απᾶ οξ ο Κἴπρᾶοπα Ίπετε 5Ώα]] πού ὃρ Αι υπᾷ, 

94 Ἐἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο ἐπεὶ 
Ῥα0 Ξξαϊά κα το πο αΏρε], Ἠουν 5Ώα]] "ρε 1{Πἱ5β κεἶπςθ 

ἄνδρα οὐ-γινώσκω; ὃδ Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, 
8 Ώου ΙΓ κηουη πούὂ Απᾶ απβπογίησς ᾖἴπο απςε] 5αῖᾶ ᾖἵοᾖλες, 

Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σε, καὶ δύναμις ὑψίστου 
[Τηαθ] “Βριτις "Ηοῖιγ ΕΠΘΙ] οοπηθ πνοε ἴπες, απά ας. ο [18] Η1ρηοςξ 

ἐπισκιάσει σοι διὸ καὶ τὸ γεννώμενον" ἅγιον κληθή- 
5Ώβ]] οτετςμαᾶοσ ἐπεε; ΨΏεΤΕΕοτο 85ο ἴπε Ἄροτη 1πο]γ 3τπίπςδ 5Πα]] δα 

σεται υἱὸς θεοῦ. 96 καὶ ἰδού, Ἐλισάβετ ἡ Ὀσυγγενής!.σου καὶ 
ομ]]θᾶά ὃδοηπ οἳ οᾶ, Απᾶ ο. ο. Ἡγ ΚΙΠΞΨΟΠΙΑΠ Ἅᾖα]σο 

αὐτὴ εσυνειληφυῖα! υἱὸν ἐν ἀγήρᾳ' αὐτῆς' καὶ οὗτος ὴν 
αεΏθ Ώας οοπςαεϊτεᾷ 850ΟΏ 1Π Ώετ ο]ᾶ αρα, απ. τπῖς [Ππ6] Σπιοπεα 

ἕκτος ἐστὶν αὐτῃ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ 97 ὅτι οὐκ ἀδυνα- 
αφιχίη Ἅᾖ18 {ο Πες Πο [πας] «οα]]εᾶ ῬαΙτοη {ος ποῦ "ππα]] 09 

τήσει παρὰ ἔτῷ θεφὶ πᾶν ῥῆμα. ὃδ Εἶπεν δὲ Μαριάμ, 
διτωροςδβ]ρ]ο δυηνα 7ᾳοά 1ππγ Ἀ"Π]πρ. Απ Απεαιᾶ 1Ματγ, 

(πε, εσετγ) 
᾽ α ’ ε ’ 

Ιδού, ἡ δούλη κυρίου γένοιτό µοι κατὰ τὸ ῥῆμά.-σου. 
Ῥεπο]ᾶ, πε Ῥοπάᾶπιβίᾶ ο [16] ΤιοτᾶΣ. Ῥ61ῦ ᾖἴοπιθ ποροτάϊηρίο ᾖΤΠΥ πγοσᾷ, 

Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 
Απᾶ ἀερατίιἝᾶ ΊΈτοπτι Ἡες {πθ απηβε]. 

99 ᾿Αναστᾶσα.δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις.ταύταις ἐπορεύθη 
Απά 3τὶείηρ αρ αΜατγ πι {ηοςε ἄαγα πνεηπῦ 

” » ΄ ᾿ ’ 4 

εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ιούδα, 40 καὶ 
1πίο πο ἨὨϊ]]-οοαπίτψ να Ἠαείε, ἵο αοἲγ οἱ ζπάβη, απᾶ 

2 -” » 4 ιά ο , /΄ . ” ΄ 

εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ἄαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. 
οπἰετθᾶ Ἰπίο ἴἩπθ Ἠοιβθο οἳ πναίς απᾶ βα]αζεᾶ Ἐλσαρείῃ. 

4] καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ῇᾗ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς 
Απᾶ {οβπιθίοραθβας ᾿Ἠεατᾶ 1ἨΠΗσαῬείῃ ᾖ1ἴπθ κβα]πίαίοηυ κ 

Μαρίας, ' ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ. ας αὐτῆς" καὶ ἐπλήύθη 
οξ τσι 1] νο 11Πο9 3ρ4υο ᾖἹἵπ Ώεχ ποαῦ; απά Ἔνγας "Β]]εά 

πνε ώρας ἁγίου ἡ Ελισάβετ, 43 καὶ ἀνεφώνησεν ὄφωνῃ" 
απ αλα «Ἠο]ν 1ΕΗσαρείἩ, Αηᾶ οτε οι  πΙΗ α “τοῖοῦ 

µεγάλφ καὶ εἶπεν, Εὐλογημένη 
χ]οπά απᾶ εαἰᾶ, Ῥ]εβςεά 

μένος ὁ Καρπὸς τῆς.κοιλίαςσου. 45 καὶ πόθεν µοι τοῦτο, 
ιθ ἀεπὰς οἳ ἴΠγ ποπιὈ, Απά ος {οπιςθ ᾖ1π]ᾳ, 

ἔλθφ ἵνα ἡ µήτηρ τοῦ.κυρίου.µου μη αι 44 ἰδοὺ.γάρ, 
τα οἰσπ]ᾶ 5 σα 1Ἠθ παοῦμος οξ πιγ Τιογά Έος ος 

ὡς ἐγένετο ἡ ἡ φωνὴ τοῦ. ἀσπασμοῦ. σου εἰς τὰ. ὦτά. μου ἐσκίρ-. 

]ησοῦν. 

σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὖλο- 
[ατί] ἴποα μαοπς ΤΤΟΠΠΕΏ, :Απᾶ Ό]οςῬς- 

88 03106 ἍΤπθ: τοῖοθ οἱ {πσ βα]αἰα]οη 1Πύο  ΤΠΠθ 68Υ5, 1εαν-. 

τος έν ἀγαλλιάσει τὸ ριραε, ἐν τῇ.κοιλίᾳ-μου. 450 καὶ 
π εσια]ὐκί]οπ Ἅἴπα 19 τ1τπ ΥΗΥ πΟΠΡ ; δπά 

μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς 
Ὀ]εβεεᾶ {[15]51Ἡ9 πΏο. ὮλῬε]μονοεᾶ, 2ος ἴπετε εΏα]] Ῥο ο {α]β]τπεπέ {ο 19 ἐπίπρ8 

λελαλημένοις αὐτῷ παρὰ κυρίου 
ΒΡΟΚεΏῦ {ο Ἡετ Ίτοπι Γ1Π6] Τοτᾶ. 

. 4 [εκ σού] οξ (πεε 1, ὃ συγγενίς ΜΤΝ. ο συνείλη- 
9 τοῦ ϐ οὗ ΤΤτΑ. 

Ἀ ἐμέτ. 
{ τὸν ἀσπασμον τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ 
ὶ τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει αγγ. 



λὐυκΕ. 

46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ, νὰ. ἡ- ψυχή-μου τὸν κύριον, 
Απᾶά εαἰά ἴατγ, 1χηΥ "Βοι] 18 Τιοτᾶ, 

47 καὶ ἠγαλλίασεν τὸ. πε μου ας τῷ ο τῷ σωτῆρί.-μου᾽ 
αηπᾶά "εχα]ίοᾶ 1ΤΑΥ Ἱπριτῖῦ 1π ων ΒΩνΙΟΓ, 

48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς. μην αὐτοῦ ἰδοὺ 
Ἔογ Ἅε ]οοκοά  προηπ ἴπο ΠαπαϊΠπίῖοτ οἳ Ηἱ5 Ῥοῦ Ἰπιδ]ᾶ ; 3]ο 

γάρ, ἀπὸ τοῦ. νῦν μακαριοῦσίν. με πᾶσαι αἱ γενεαί. 40ύ ντι 

1βοτ, Έτοτι ἨοποβξογεΏὮ ἍνγΙ]!| "οοαπί 3παθ 5Ώ]εςςθά 1Α]1 3σεποτα/{1οηβ8. Έος 
Λ 3 

ἐποίησεν µοι "μεγαλεῖα" ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὺ ὄνομα 
«μα»ς.5ᾷ4οπς 5ἱο ́πηο 3στοαῦ "επῖησα 1ἴπο πάσα οηΏ6, πᾶ ἍἨοἱίγ [15] 3ΏΑΠΙΘ 

αὐτοῦ" 60 καὶ τὸ.ἔλεος.αὐτοῦ εἰς γεγεὰς Ἰγενεῶνὶ τοῖς 
α1μ18: απᾶ Πε] {ο Εοκαα οἳ ϱεηποετβαὔΙοηΏ5 Το ἴποςβθ 

Φοβουμένοις αὐτόν. 51 ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι. αὐτοῦ 
Σθατίης η. Ἠο πτοιρπύ αἰτεπσία πια Ὠ18 ΑΥΤΑ, 

ὑπερηφάνούς  διανοίᾳ  καρδίας.αὐτῶν. 
[πε] πορεια 1Ώ [1πε] ἐποιρ]τῦ οἳ ὑπεῖτ Πεαττ, 

ὅ5 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνω», καὶ ὕψωσεν ταπεινούς. 
Ἠε ραί ἄοπνω τι]θγ 4ΤΟΤΑ 1ΤἨΤΟΠΕ5, βπᾶ οχκα]ἰθᾶ {1πε] 1οσν1σ: 

50 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας 
[με] Ἠαπστγ Ἡς 81164 πλ ροοᾶ {ΠΙπραβ, απᾶ [1πε] τ]οὮ 

ἐξαπέστειλεν κενούς. 64 ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, 
Ἠθ 5οηῦ Αα επιρίγ. Ἠο πε]ρεᾶ Ίπταεὶ Σρετταπῦ 1118, 

μνησθῆναι ἐλέους, 65 καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς 
Πατ ο ηηὰ, Το ΤΕΠΙΕΠΙΡΕΣ  ἍΤΏΘΤΟΥ, βοοοτάῖηςσ 88 ἎὮθ πες το 

πατέρας.ἡμῶν, τῷ Αβραὰμ καὶ τῷ σπέρµατι.αὐτοῦ εἰς τὸν 
οἳσ Μαΐμετς, {ο ΑΡτβΏαβτπα απᾶ {ο Ὠϊ8 5εθᾶ 20Σ 

αἰῶνα.' 6θ Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ πὠσεὶ! μῆνας τρεῖς, 
ετος. Απᾶ”αροᾶ Ματ ἍἉπῖ δες Βροαῦ “πιοπίης ἴητος, 

καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν.οἶκον αὐτῆς. 
βπᾶ τείαγπεᾷ νο Ἡετ Ἠοτςθ., 

57 Τῃ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ.τεκεῖν.αὐτήν, 
Χοπ {ο Εσαρεία πας Σα1β]1εά ἐλοθ 1πιο ἰλαί μα σιν οκ, 

καὶ ἐγένγησεν υἱόν' 68 καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγ- 
απᾶ 5Ώθ Ὄοτο 8 βΟΠ. Απᾶ ὁηπεβητᾶ ὭᾖΙίπο Απεϊσηιροιαστβ βηπᾶ Σκ]πςῬ- 

γενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος.αὐτοῦ μετ᾽ 
Σο]]ς πες ᾖ{ἴλπαί ὅσα» ο Εοσκας [α1πε] 3Γοτᾶ Ἠ158 ταεχογ σπα 

αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. ὅθ Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ 9ὀγδό 
πετ, Απᾶ ΤΠετ τε]οῖοθεᾶ πι Ὦ Ὠθυ, Απᾶ Ι{οαβτιεῖοραξ5 ΟΏ ἰπο εἰσηίῃ 

ἡμέραὶ ἦλθον περᾶεμεῖν τὸ παιδίον’ καὶ ἐκάλουν αὐτὸ 
ώς καὶ ομταε Το οἴτοππασίεο πο ΠἨυδ]ο ομ11ᾶ, απᾶ πετο οβ]]1πς ᾖ16 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ.πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 60 καὶ ἀπο- 
3Εὔεχ ἔ]ε Ώ8ΥηΘ οἳ Ἠ]5 ΕΑ{ΠεΓ Ζ86ΠΑΤΙΗ5. Απά "Ἀπ- 

κριθεῖσα ἡ.µήτηρ.αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ρ]ωάν- 
βπγετίηςσ 115 “παοίπεςσ Βαῖᾶ, ᾗἍΝο; Ῥαῦ τε σΏα]] ϱε οα]11εά 7οΏπ. 

νης.' 61 Καὶ Ἱεῖπονὶ πρὸς αὐτήν, Ότι οὐδείς ἐστιν τὲν τῇ 
Ρα τα βα]ᾶ ᾖἵο στ Νοοπο ᾖἱ αΠΟΠΡ {Πο 

συγγενείᾳ' σου ὃς καλεῖται τῷ .ὀνόματι.τούτῳ. 69 ᾿Ἐνένευον 

Ἠ]8 τσ 

διεσκόρπισεν 
Ἡθ 5οαἔογεᾶ 

ος οξ {περ ππο 15 οβ][]εᾶ Ὅσ {Π1: πβΠηΘ. 3ΤΠεγ “πωπᾶρ "βίσης 

δὲ τῷ.πατρὶ αὐτοῦ τὸτί ἂν.θελοι καλεῖσθαι ᾽αὐτόν.! 
α1πᾶ 1ο Βϊ5 {αΐμεσ [18 {ο] πῃἩβί Ἡρ παὶρΒί πΙςΏ 2ἱο ὅρο /οβ]]εᾶ 1Πῖτι, 

65 καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν, λέγων, Ν]ωάννης" 
Απάα Πατῖτπςσ βεκεὰ ἔοσ Α πτ]ῖπρ ἴαρ]εῦ Τε πτοίο, ζοῦπ. 

ἐστὶν "τὸ" ὄνομα. αὐτοῦ' καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 64 Ανεῴχθη. δὲ 
16 Ἠ]5 τα Π1Θ, Απᾶ {πεσ Ἀποπάετεᾶ 191]. Απᾶ τ/α5 ορεπεᾶ 

Σ µεγάλα 1ΤΤτ. ] και θα υλντοὶ Εοπεταξῖοη8 ΤΤΙΑ. 
ο ἡμέρα τῇ ὀγδόη ἹΤτιΑ. Ρ Ἰωάνης τε. 4 εἶπαν τττ. 
εἴνε ΚηΦέο]]ς ἹτΊτα. . αὐτό 10 ΙΤΤιίΑ. ἕ --- τὸ ττ[Α]. 

βαγίπα, 

πι ἕως αιῶνος ο. 
9 ιά ΄ 

Σεκ τῆς συγγενείας {ΓΟΏΙ ΒΙΏΟΝς 
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46 Απᾶ ἨΜατγ καἰἱᾶ, 

Μν ου] ἀοίῖ πιπσπΙἔἕγ 
'πο Τιοτᾶ, 47 απᾶ πιΥ 
βρὶτγϊῦ Ἠπίῃ το]οῖσοσᾶ ἵπ. 
οάπιγβατίοιν, 48Εος 
Ὢο ἨβίἩ τερατᾶεᾶ τηΏοδ 
1ου οςία{θ οἳ Πῖ9 Πατᾶ- 
παρϊᾶσοτ: Τοτ, Ῥοπο]ᾶ, 
Ίτοπι Ἠεποθεοτίῃπ αἱ] 
ΡεπεγαβίοΏ5 5Ηα]] σα]] 
χηε Ῥ]εβδερᾶ. 49 Ἐοτ Ὦφ 
τπαῦ 15 πτοῖσΏίγ Ἠβπία 
ἄοπε {ἴο πιο ρτεπέ 
ΤΠίπβΒ; αηᾶ Ποῖγσ ὁ ΠΙ8. 
ἨβΊηθ. 50 Απά Ἠΐ8, 
ΙΩΘΤΟΥ 18 οἨ {Ώθιη Ειαῦ) 
1Θ64Υ Ὠῖτω ΕΤΟΙΙ ΚΟΠΘΤΑς 
91οπ ᾖἵο Εεπεγαδῖοπς| 
51 Ἡο Ἠβίη »μεσγεά; 
εἰτοπρίῃ τη ῦἩ Ὠῖβε Ατπα1 
Ὦρ ἨατΏ 5οπτ(εγοᾶ {πα 
Ῥτοτπα ἴπ {Πο Ἱππβρίπῃ- 
Μἱοη οἳ {λμεῖτ Ἰεπτίβ, 
52 Ἡοε Ἠαίη ραίξ ἄοστηα 
2Π9 ταϊρΏίγ Ίτοπα {Πεν 
πεαἲς,απᾶ εχα]{θᾷ {ποπά 
οἳ 197 ἄερτεο. 5δῦ Ἡςα 
ὨπίῆἩ Β]]εά {πο Ώππσττ 
ππΙέῃ ροοᾶ {π]παος; ᾿Απᾶ 
ἴ1ο τῖοἩ Ἡο Ἠατ]ι. 5επ6 
επαιρσ παΤ. 54 Ἠο 
ἨβίἩπ Ώο]ροηπ ἩἨϊ5 Β6Γ- 
ταηῦ Τ8Γ4ε1, ἵη τεΠ1επα- 
Όταπορ οἳ 8 ΤΠΕΤΟΥ 
96 35 ὮἩρ βρ4ηΚθ {ο οἳσ 
ΣΑ0ΏΘΙ5, ο ΑὈτπηΏβτη, 
Απᾶ {ο Ἠϊβ 5εεᾶ {ος 
ετετ. ὅ6 Απᾶ Ματγ {- 
Ῥοᾶς πΙἩη Ἠετ αροαῦ 
τες ΠιοΟΠ{Η5, απᾶ τθ- 
Μαχηθᾶ {ἵο Ἡες οπΏ 
Ἠοῦ5θ, 

67 Νου ἘΙδαῬε(λ)5 
Σα]11 παρ οαπαθ ἴπαί 5Ώθ 
βΠοπ]ά Ὄο ἀε]μτετοᾶ; 
βΠᾶ 5Ώ9 Ῥτοιρ]ή {οτί 
8 ΒΟΏ. ὅδ Απᾶ Πεγ 
ὩπθῖρβΏῬοιτ5 απᾶ Ἶες 
οοἱξῖηΏ5 Ἠεβτᾶά Που ἴπθ 
1,οτᾶ Ἠαᾶ επετγεᾶ στεαῦ 
ΤΩΘΤΟΥ ἩΡροη ἨεΓ; θπά 
ΜΠετ τε]ο]σθεᾶ τη {Ώ Ἠεσ. 
59 Απᾶ Τζ ομππε {ο ρ455, 
{παῦ οἩ {πο εἰσΏίπ αγ 
{πετ οϱἈπαθ 6ο οΙΓΟΙ1Π]- 
οἶδείΏο οΏ]]ᾷ; απᾶ ἴΠεΥ 
οβ/]1εᾶ Ὠϊτα Ζαοηατία», 
8Ε1θΥ ἴΏθ ΏβΤΠιε οἳ Ἠϊ8 
ΣΑΐἨετ. 60 Απαὰ Ἠῖϊ5 
παηοίΏετ ΑπΏ5σποτεή απᾶ 
Βαϊᾶ, Νο 8ο’ Όαίέ Ἰα8, 
8ΗΏ5]1] ο οα]]εά - 
61 Απάᾶ ἴπετ 5α1ᾷ τπίο 
Ῥετ, Τπετο 1» ποπο οἳξ 
ἴπγ ἸΚἰπάτεᾶ {ἰλπαίῦ 18 
οα]]εᾶ Ὁσ 15 παιπο, 
62 ΑπᾶΙΗεΥ ταβᾶςςἴρτι8 | 
ἰο Ὠῖ5 ΣαίἴΠοετ, Ώου 8, 
π'οα]ᾶ Ώπτο Πάτα ορ]1εᾶ, 
65 Απᾶ ο αξ5κοά 4οτ 8 
στης ᾖ1ἴβ80]θ6, απᾶὰ 
πποίςθ, ΒγίΠΡ, Ηῖα 
ΏΒΙΩΘ 18 0οἩπ. Απά 
ἴπεγ πιαττε]]εά αἱ]. 
64 Απ Ἠ15β πποῖἩ τνββ 
ορεπθά Ἰππαπεᾶ]ατε]σ, 

η ὡς ΤΤΤΓ. 
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Αη Πῖᾳ {οηριε {οοβεᾷ, 
Απ ορ 8ρακο, 
Ῥιαϊξοᾶ ἄοά. 65 Απά 
ΣεαΥ οϱ8Ώ16 οἩ α]] ἐπαί 
ἀπνε]ὺ τοιπᾶ αροαῦ 
ἵηεπι: απ ο] {ἴῃποβο 
ςευτίηρς πθγτθ ποῖδοᾶ 
8αΌιχοας ὑπτοαρπουῦ αἲ] 
{η 11] οοιιπύχγ οἳ σ1- 
στα. 66 Απᾶ αἲϊ ἴπεγ 
Ὁ]λωῦ Ὠθατᾶ {επι Ἰαιᾶ 
ἔλεηι αρ Ἰτπ ἐΠεῖτ Ὠθατίς, 
ειγῖηςσ, Ἠπαῦ ΤΠΑΤΠΠΕΣΓ 
οἳ οΠΙ]ά «Ώπ]] υ]ιῖς Ὄο | 
Απά ΤΏο Ἠαπᾶ οἳ ἴπο 
1,οτᾶ στα πηυ Πτα, 

7 Απά Ἠϊ5 Εαΐπεσ 
Ζα:Πβ)]85 πας Β]]θά 
νγϊτΏ ἴπε Ἠοιγ ἄποςε, 
ΑΠ] Ῥτορλπερῖεᾶ, 8αΤ- 
ΣΩΡ, 68 Ῥ]εβςοᾶᾷ ὂε ἴ]πο 
1ιονᾶ ο οἳ Ίρταεί : 
ΣΟΥ Ἡο Ἠαῦη ν]ς]{εᾷ απᾶ 
γεζερππεᾷ Ἠἱ5 Ῥεορ]θ, 
69 απᾶ Ἠπίη ταῖ-εᾶ πρ 
ΑΏ Ώοχγηᾳ οἳ 5α]ταῦῖοτ 
ΣΟΥ ας Ἰτπ {πο Ώοιςα οἳ 
Πὶς βετνταπύ Ῥανίιᾶ: 
70 α5 Ἰς 5ραΚκε Ὦτ {πο 
ΠΟΠΗ ο Ὠῖ5 Πο]τ Ρτο- 
ῥΠοί5, τυΏῖοἩ Ἠατο Ὀθαπ 
5ἴησε ἴῃα πποσ]ᾷ Όσοραετ : 
71 ἴπαῦ πο 5πΠοπὶᾶ τα 
βατεᾶ Ττοτι οἳσ εηε- 
χηῖος, απᾶ τοπ {πο 
Ἰαπά οἳ α]] επαῦ Ἠφίο 
ὴς; 72 ὕο Ῥετέογπια ἴπο 
ΙΩΘΥΟΥ 2 οΩίδεα ἴο οι 
Σ4ΤΏςΥ8, ΑΠᾶ ἔο ΤΘΠΙΘΠΙ- 
Ῥες Ὠΐς Ἠο]γ οοτεπβπηῦ: 
75 πο οςξΏ σγπῖοἩ ο 
ΑΥ.χθ. ἴο ους ΣΑἴΠθς 
Αγαπαπι, 74 ἐλαὶ Ἰθ 
ποι]ᾶ ρταπῦυ ππίο 8, 
{λαῦ Ὑνο Ρεῖπρ ἄε]ίτεγ- 
εᾱ ουύ οἱ ἴπθ Παπᾶ οἳξ 
οςΓ ΘΠΘΠΙΙ68 τηῖρηί 
6εγτο ἨὨϊπι πιΙθηοιαῦ 
ΐεαΥ, 75 ἵπ Πο]ῖηθςς απΏᾶ 
τἰςηίεοιςηπθςβς ὮΌὈεέοτο 
Ἠίνη, α1] {Πο ἄαγς οἳ οἆσ 
Μ{6. 76 Απᾶ ἔλοα, οΏ1]4, 
Βπα]6 ο οβ]]εὰ {Πο ρτο- 
ῬΏεῦ οἳ ἴπε Ἠϊρῃεςί : 
1ο ἔποι «Ώπ]{ρο Ρεξοτο 
τπο {8086 οἱ ἴπο Τιοτᾶ 
το .Όιχθ6ραχθ Ἠϊς ναΥ5; 
77 ἵο ρἰνε Κπονπ]εάρε 
οἱ ςα]ταίίοπ απίφο Ἠ]8 
ῬόοΡ]ε Ργ {Ώοτοπι]5βίοη. 
οξυΠοαϊγδίης,78ίΠτοιρἩ. 
ἴπε Τεπάες ΊΠΕΤΟΥ οΕ 
οἳσ ἄοά ; πΠετεῦγ {χθ 
ἀαγσεργίησ τοπ. οἩἹ 
Ἠ]ρΏ Ἠβίη νὶδὶθεᾶ τς, 
79 {ορῖτε 1σΏῖ {ο ἔπετα 
τπδῦ ο ἵπ ἄαγκηρςς 
απᾶ ν πο «Ἡπίον ος 
ἄεαίῃ, ἐοραϊάε οαχ {εεῦ 

μμ. 

π -- γὰρ (γεαᾶ Ἐοἵ 8150) ΙΤΤΙΑ. 
5 Δανεὶδ ΙΤΤΊΤΑ; Δανὶδ αν’. 
ᾱ--. ἡμῶν (γεαᾶ οἱ [οισ] εθπηίθβ) [1]τττ. 
{Γ.Γ δὲ 5ο τττΑ. 

ΑπΠά - 

θεὸς τοῦ Ισραήλ, ὅτι 

1. 

καὶ 
Ποοβθᾶ], αιιά 

η) 4 ιά ’ 

ἐπὶ πάντας φόβος 
ἔπροι “α]] 14ρ4Υ 

ὀρειΥῇ τῆς 

ΛΟΥΚΑΣ. 

τὸ.στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ.γλῶσαα αυτοῦ, 
Ὠΐ5 πιοι{]ι Ἱππππθά]αθεΙν  απᾶ Πΐ5 νοηπσιαθ 

ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν. θδ6 Καὶ ἐγένετο 
Ἠθ 6ΡοΚε, Ὀ]εςδ»ΐίπς αοᾶ. Απάᾶ “"οαππιθ 

τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς' καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 
.Ποβθ ππο ἀἄπαιῦ ατοαπᾶ πετ; απά Ἰηπ Ἔνποῖο 11Πε Πϊ]]-οοαπττΥ 
2 ΄ ” ΄- 4 ερ -” 8 Ιουδαίας  διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα, ταῦτα" 06 καὶ 
ο Σαάδα ΄πετο ὀρείης δεα]κρᾶ 708. ᾿ 1411 "πεςο λ]ηςς, Ἀπά 

ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἓν τῷ.καρδίᾳ.αὐτῶν, λέ- 
5]αἱᾶ [επεπι] δρ Ἅᾖ1α]] 3νγπο "ποιά  π τλείγ Ὠσατε, βαΥ- 

γοντες, Τί ἄρα τὸ. παιδίον.τοῦτο ἔσται:;: Καὶ 5 εἰρ 
πα, γα ἔλεα ὁΗλὶς"Ηδε]ς ΣομΙ]ᾶ ἀπ] 399 Απά [ιο] πωιᾶ 

κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ. 
οἳ [1πε] Τιοτά πας στ ἍµἩΠϊπι. : 

07 Καὶ Ἰαχαρίας ὁ πατὴρ.αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος 
Απά «Ζδβοπητίωβ 'Ὠϊς Ταΐπετ πας Β]]εά πα [τηε] Βρρϊτιε 

ἁγίου, καὶ προεφήτευσεν,! λέγων, 68 Ἐὐλογητὸς κύριος ὁ 
1Ἠο]γ, απᾶ Ρτου]ιες]εᾶ, δαγίης, ἘῬ]εξςεᾷ Ῥε [πο] Τιοτᾶ τ1ῆθ 

ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν 
αοά πποιβαῦ τοάςπαρίίοπι 

τῷ.λαῷ. αὐτοῦ. 69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ" φ-λαῷ- Ίγειρ ρας ηριας Ἰμ ᾠφ 

οξ Ιδγαθ!, Ὀεοβαςδεο ε ]ουκεᾶ προηπ απᾶ 

Σοχ Πΐς ρεοΡρ]ο, απᾶ τβὶδθά πρ α Ώοτη οἳ φα]ταίίοη 3ο ας -Ίπ ᾖἴλπθ 

οἴκῳ "Δαβὶδ' τοῦ!" παιδὸς.αὐτοῦ' 70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ 
Ἠοιεε ο Ώατν]ᾶ η] ξετναπί: βοοοχάἶηπβ 8 Ὦςβ 6ροκε ὮὉσ Γίπε] 

στόµατος τῶν ἁγίων Ὀτῶν! ἀπ᾿ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ 
τηοι{Ἡ 3Ώο]γ δᾳίπορ 50Ίπιρ Ίροραπ ΑΡγορΏείβ 10Ε3Πϊ56; 

7] σωτηρίαν ἐξ , ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων 
5α]ναβίοη ἆ1τοπι Ο11 ΘΠΕΙΩΙΘ8 Ἀαπά 1ποπα [1Π6] Ἰαπά οἳ αἲ] 

τῶν µισούντων ἡμᾶς 72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων 
1Ἠο5ε ππο Μαΐθ 8; 1ο {α1β] ππετογ πΙΒ 3ΕΑΤΠΕΤΑ 

ἡμῶν, καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, 78 ὅρκον ὃν 
χοαχ, απᾶ Τἵοτθιπεπηρες ὀοοτεπαπύ "Ποὶσ 1118, [ύπθ] οαί το 

ο. ” -” ε ” ὤμοσεν πρὸς ᾿Αβραὰμ τὸν.πατέρα.ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν 
ἩθΑποτο {ο Αὕταβηπα οἳσ ΣΐΠες, Ἰοβίἷτο τας [πας] 

74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς «τῶν! ἐχθρῶν.ἡἡμῶν! ῥυσθέντας, 
ποια ῦ 1968Τ οαῦ οἱ [ηθ] Ὠαπᾶ οἱ οἳσ ΘΠΕΠΩΙΘΒ Ῥεΐπρ ςατεᾶ, 

’ -- ” Ν . ΄ ” - 

λατρεύειν αὐτῷ Τ6 ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνφ ἐνώπιον αὐτοῦ 
νγοςποι]ᾶ5εγτο Ἠῖπα 1π ἍἨο]ίπθββ απᾶ τὶρΏίθοαβπθθ ὮὈῬεΐοτθ Ἠάπα, 

πάσας τὰς ἡμερας οπής ζωῆς! ἡμῶν. 76 Καὶ σύῖ, παιδίον, 
811 τηθ 4λγ5 οξ οἳτ 1146. Απᾶ ποια, Ηίθ]ε οη]]ά, 

προφήτης ὑψίστου κληθήσῃμ᾽ προπορεύσφ.γὰρ πρὸ 
Ῥτορπεῦ οξ [ίπε] Ηἰσ]εςὺ βΏα]! Ὦο οαἱ]εά; {ος ἐποια «Ἠδ]ῦρο ὮῬθέοχθ [πε] 

προσώπου κυρίου ἑτοιμάσαι ὑὁδοὺς.αὐτοῦ' 77 τοῦ δοῦναι 
14809 οἑ [έπε] Τιοτᾶ {ο ρτερατο Ὠΐς αγ»; }ο9 ϱίτο 

γνῶσιν σωτηρίας τῷ.λαφ-αὐτοῦ ἔν ἀφέσει ἁμαρτιῶμ.αὐτῶν, 
Ἐπον]εᾶρο οἳ ββ]ταί]οἩ Μο Ὠ]5 ῬεοΡρ]θ ἴηπ τοηι]βδῖοη οἳ {πεῖτ δἶπς, 

78 διὰ σπλάγχνα ἐλεοὺς θεοῦ.ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο 
τπτοιρ] [1πθ] “΄ Ῥοτγο]ς οἱ οοπιραβδίοπ οἱ οι ἀοᾶ, ᾖἹπ πΠἰοῃ ἨΒβ τὶδιεεᾶ 

ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, 79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν ' σκότει 
ας [πε] ἄαγ-ορτῖηρ ἔτοπα οἩ Ἠ]ρῃ, {ο εΏίπθ 1Ρροπ {Ώ0βθ “Ιπ Σάατκηςββ 

θανάτου καθηµένοις' τοῦ κατευθῦναι τοὺς. καὶ σκιᾷ 
σ αρα θῖηρ : Μο ἀῑτοςῦ αβηᾶ δΐπ Γ5ἱηπ6] Ἰπαάουν 5ο "ἀθλί]ι 

α ἐπροφήτευσεν ΕΤΤΤΑ. Σ---τῷ (γεαᾶ [πε]) ΌΤττΑ. 
5 -- τοῦ 1/ΤΤτΑ. υ.-- τῶν ΤΤΥΑ. ο--- τῶν ΙΤΊτΑ. 

9--- τῆς ζωῆς (η εαᾶ αἰ] οαἵ 4878) αττταἵ. 



ο ΠΠ. 

πύδας.ἡμῶν εἰς 
ου [οοῦ 

1 σοκτΓξ. 
9 

4 .τ, ω 

ὁδὸν εἰρήνης. 80 Τὸ.δὲ παϊδίον ηῦξανεν 
1πῖο [Πο] παν οἱ ρεασα, Απ ἰμο Πτε]ε σπΙ]ά Ρτοῖιν 

. -” Π -” , 

καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύµατι' καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρῆμοις ἕως 
ΆἉμά πνας 5ἰτοηπσίπεηοά 1π 5ρὶγῖτ; απᾶ Ὦς πας ἵπ ᾖἴπο «ἀθδοτίςδ υπτῖ] [1πρ] 

ἡιέρας ἀναδείξεως.αὐτοῦ πρὸς τὸν Ισραήλ. 
αισ οἳ Ὠἱ5 ΣΠειν{ΠΡ το 19)”ιε], 

3 ᾿Εγένετο δὲ ἐν ταῖς.ἡμέραις.ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα 
Απά Ττ οιη]ο {ο ῥρ8ς5 Ιπ τηο»ς 4αγ5 Ἀπνοπί “οαῦ 1 "4θοχθς 

παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν 
ΣΥΟΙΠ σρας ΑΠΡΙΣΤΙΙ5, {λαῖ 5πουμ]ά ὢα τορ]ςιετοᾶ κα] Μπο 

οἰκουμένην 39 αὕτη.ξή .ἀπογραφὴ Ἀπρώτη ἐγένετοὶ ἠγε- 
Πιν ἡταυ]ο πνοτιά:; τμ]5 ναςἰδιχατίοια τοῦ ἴοοκ Ῥίασο ΤΠΠεΠ 

μονεύοντος τῆς Συρίας ἸΚυρηνίου.ἳ Ὁ καὶ ἐπορεύοντο πάντες 
Ἄννας ἼβΟΥΕΥΠΟΣ , 3ο ὠντία  Ἰγτοπ]ὴ». Απά Ἀννοπῦ 1Α]1 

ἀπογοάφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν. Σἰδίαν'.πόλιν. 4 ᾿Ανέβη δὲ καὶ 
το νε τορ]»1οταᾶ, ηχος] το Ὠ]5 οἵνΏ οἵ(Υ : απ Ὄννεπι “πρ 38159 

᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως ἹΝκαζαρέτ' εἰς τὴν 
1]ο5ομΏ 4ΓΟΙΙ α]ϊ]εα ουί ο [πε] οἰγ Ναδαγοῖῃ το 

Ἰουδααν, εἰς πόλιν 'Δαβιδ' ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ 
ο αάςθα, φο 9 οὔσ οἱ Ὀατιά τν]ίςὮ 1 σα]]εᾷ ἈΒοτ]μ]επσια, Όσοσααδα 

τὺ.εἶναι.αὐτὸν ἐξ οἴκου. μαὶ πατριᾶς Δαβίδ, ὃ "ἀπο- 
οξ Ἠἱ5 νοίηςσ οἳ [ίπε] Ἠοιξδο απά Ἅᾖ{ωΠΙΙΙΥ οἱ Ῥάνιά, 19 16- 

γράψασθαι! σὺν Μαριὰμ τῇ "μεμνηστευμένῃ"! αὐτῷ Ῥγυναικί,! 
Ειδίες Ὠἰμιδε]ξ σπα Ματ ὙἩλο πνας Ὀείγοί]ιεᾶ {ο Ἠ]πι 85 ν]{θ, 

οὔσῃ ἐγκύφῳ.  ϐ ᾿Εγένετο.δὲ ἐν τῷ εἶναι. αὐτοὺς 
ΡΏ9 ὑεῖπρ ρτεαῖ πτἩ οἙ]]ᾶ4, Απά 15 ο. 1ς Το ραρς ἵπ {ἴμε [πε] Ἅᾖ1Πα6γ πογε 

ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ .τεκεῖν αὐτήν' ἢ καὶ ἔτε- 
Τπετα Ὄνγογε ΑΕα]β]]εά 1έπε Ζάαγπ» ἍΤος Ἰετ υνϊηρίηρ {ογίἩ, απᾶ 5Ώο Ὀτοιρ]ῦ 

κεν τὸν.υἱὸν.αὐτῆς τὸν πρωτότοκο», καὶ ἐσπαργάνωσεν 
ΤοτίἩ Ίθγ 5ο έπο Πτγρί-ροτη, αμ πγαρρεα 1η νά ἁ]ίως Ξο]οίΏος 

] ιά ον Δ ” , ολ ε) 4 ϱ) ο] “ῃ ΄ ὸ ’ 

αὐτον, και ἀνεκλινδν αυτον εν Ἱτῃ' φατν}, ὁιότι 
μπα  Ἅπα 1ι]ᾶ Ώλι 1η 1ηῃπθ ἨΠιάΠσες, 

-ω ’ ᾿ .. [ 

αὐτοῖς τύπος ἐν τῷ καταλύµατι. 
ΊΟΥ ἴηεπι α Ῥ]ασα Ἰπ ἴῃοα 1ΠἨ. ᾗ 

8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ, ἀγραυλοῦντερ 
Απάᾶ β5Πορ]ιεγά5 Ίνετο ἵπ {πο οομπίτγ 1φαμια, Ἰοάσίηςσ Ιπ ἴμε Ποὶάς 

ν ιό -- Ν 3 Δ Δ ’ ι) -- 

καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν. ποίμνην.αὐτῶν. 

οὐυκ.ἡν 
νωεσαιξο ἴπετο Ίγα» ποῦ 

Απά Κοερίπρ ταῖς Ὦγ πἱοἩῖί οσον τποῖνγ Ποοςχ; 

9 καὶ "ιδού,ὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα 
απά Ὀεπο]άᾶ, Ώ προ] οἳ [11ο] Γιογά »ιοοὰ Ὁσ ᾖ{ποπι, αηΏᾶ Γἰπο] σ]οτγ 

κυρίου περιέλαµψεν αὐτούς καὶ ἐφοβήθησαν φόβον 
ος [{Ώςα] Τιογτᾶά 5ποπο αγοἀαπᾶά απᾶ [στ]. ους 

µέγαν. 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος, Μἠ.φοβεῖσθε ἰδοὺ 
{παπα Τη6Υγ Τοατεὰ 

1ώΤθΛ{, Απά ὄκαϊά 3το Σίποπι λαο "αροα], Έεαν πού: Ἔροπο]ά 

ἄρ. εὐαγγελίζομαι ἡὑμῖν Χχαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται 
1ου, 1 αηποµποο σ]αᾷ ἐ1άϊπρς ἴογοι [οβ] 31ο αστρα, συΏ]ςὮ 5Ώα]] Ὃο 

ν ο .- ε / : ον , ε/ β 

παντὶ τῷ λαφ' 11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ. ὅς ἐστιν 
το α]] 1ἴπε Ῥεορίθ; ΣΟΥ Ὑ85 ΌογΏ Τογτοι ᾖ{ο-άιγσ κα ΒαΝΙΟΙΣΥ, π/πο 

οιστὺς κύριος ἐν Ἠπύλει 3Δαβίδ.Ι 12 καὶ τοῦτο ὑμῖν 
«συ [πο] Τοτᾶ, Ἱπ[ίπα] οἷσ οἱ Πανίᾶ. Απά {πμ Πβδ]ίοτοι 

εὑρήσετε [βρέφος  ἐσπαργανωμένον. ᾖ "κεί- τὸ σημεῖον᾿ 
ἴπθ αἱρη: πε βΏα]] 8πΠά κ Όαδοε Ὑτορρεᾶ 1π 5ι/αἁἁ]ίπρ «1οίἩςς, 1- 

15 
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{πῖο ἴπο νύαΥ οἳ Ῥεποσ, 
80 Απᾶ {πο ολπϊ]άριον, 
Ώηπᾶ πυαχοᾶ βίτοηµ ἵπ 
»ρὶτὶῦ, απᾶ πα ἵπ ἴπθ 
ἀοβετίς {111 ἴπε ἆαγ οἳ 
Ὠϊ5 «Πεπήπρ ππίο 18- 
Σεεἰ. 

1Ι. Απάᾶ 16 οἈπιθ {0 
Ῥ8β5ΐπ {ποεβρ ἄαγς, τί 
{ποετο πποιῦ οιῦ  ἀε- 
ογ66 χοπ 0884} Αιι- 
Εευδίύαβ, λαῖ α]]. ἴπο 
ὦυον]ᾷ «Ποια]ά ο {αχεᾶ, 
2 (4 ια Π15 ἑαχίηρ να8 

"Εχ5ί Ὠιαᾶθ Ί/Ποη ΟΥΤε- 
ὨΠΙ15 τναβ ΡοτογποΥ οί 
Θυτία,) 3 Απ αἲ] ν/οπὲ 
Ἡο Ῥο {αχκεᾶ, ετοτγ οπθ 
1πίο Ἠϊἱξ οὗ ο]. 
4 Απ οδορΏ αἱκονυπῦ 
πρ Ττοπ ἀπ]ϊ]6ςο, οιι{ 
οἱ {μα οἶτγ οἱ Ἀαζι- 
τοίΏ, Ιπῖο αρα, αητο 
ἴλο οἳἵίγψ οἳ Ὠανιὰ, 
σνΏίεἩ 18 οβ]]εᾶ Βεί]- 
Ίοπεπα: (Ὀοσαι5θ ης 
Ίνα5 ΟΕ ἴπο ΏὨοί5δο απᾶ 
Ίποβρο οἳἑ Ὠαπνίά :) 
ὃ το ὮῬθ ἰαχοά ψ]τῃ 
Ματ ἡἨϊδ ο5ροιςαᾷ 
σγῖτα, Ῥεῖπς στοαί στ 
οι]. 6 Αιιᾶ «οἱῖ πας, 
ἐπαῦ, πΏϊ]ε {ποτ σ/ογθ 
ἴπαγο. ἴπο αγο ἩΘΥΘ 
βοσοιπρ]»Πεᾷ ἰπαῖῦ «ης 
εποι]ά Ῥο ἀε]]νοτα, 
7 'Απᾶ οεηθο Ῥτοιρηῖῦ 
Τοτῖ] Ώου Πτ5ίΡοτΏ ςοη, 
Απᾶ Ἱπταρρθά ἨὨϊηι 1π 
βιναἁἅ ]Ίπρ' ο]1ο{ΏθΒ, απᾶ 
1α1.: Ἠ ἵπ α ΠΠΔΗσΕΓ: 
Ῥεοαηδο {ποτο Ύνα5δ ηο 
ΧΟΟΏΙ {05 {ποπ ἴπ {ηθ 
4ΠΗ. 

8 Απᾶ {Ώοτο ππογο Ἰπ 
{λυ δαΠχε σοµΠ/{1Υ 5Πορ- 
Ὠεγάς αὐϊάϊπρ Ἱπ {ρθ 
Βε]ᾶ, Ἱεααερίπρ ναίο] 
οσες Ιπεῖτ Πυσεκ Ὁργ 
η]σηυ, 9 Απᾶ, Ἰο, ἴπθ 
αΏρο] οΓ{μο Τ,ογᾷ οπτ1ς 
ἩΡομ. Τποια, απά ἴπε 
6Ιουγ οξ τα Τιοτὰ 511919 
χοαμᾶ αὐροιαύ μοι : 
αΏο ΤΠαγ Ἱνθγο 5οτο α- 
{γαϊᾶ. 10 Απάὰ ἴποπῃ- 
Ρο] βαὶᾶ ππτο τηοπι, 
Έθαχ ποῦ : Σοχ, Ὁσ]ιο]ᾶ, 
1 Ῥτίπρ τω ποοὰ {ἷ- 
ἀἶπσ» οἳ στοιῦ 1ο, 
πΙλΙο εἴια]Ι Ὃο {ο αἲ] 
Ῥεορ]θ. 11 Εογ τιπίς 
τοι ἵδ Ῥους ἐπὶ ἃαπτ 
1η ἴηο οἰίνσ οἳ Ῥανιά 
α. ΡανΙοαγ, Ὁλῖοἃ Ἱς 
ΟΠγ]αε τ]ιο Τιοτᾶ. 19 Απά 
τΠ]» δλαἰῖ ὗο αἱ βἶση 11Ἡπ- 
οσοι; Το 5η] ἡτιᾶ 
ἴπο Όαρα ππαρρεᾶ ἴπ 
5τγαά πρ ο]Ἱοί]μςς, 
Ιγίῃπς η Β ΙΩΒΠΡΟΓ, 

1 Κυρίνου ΟΥΤΕΠΙΡ1, 
πι Δανεὶδ 1ΤΤΤΑ; Δανῖδ ΟΥ. 

Ρ -- γυναικί 111:Α. 
5 Δανείὸ ΏῶττΑ;΄ Δανίὸ απ. 

6 ---ἡ ΙΤΤΕΑ. ἍἉ ἐγένετο πρώτη Τ. 
] Ναζαρὰθι; Ναζαρὲθ ΤΥΓ. 
9 ἐμνηστευµένῃ 111τΑ. 
τιτ.Α]. 5 - καὶ αὐά [Ε1τΑ. 

4 --- τῇ (Τεα(ῖ ἃ ΠιΒΙΡΟΕΥ) ΙΤΤΤΑ. 
Ἱ--- κείµενον Τ. 

ε] 

κ ἑαυτοῦ (τεαςᾷ Ἠϊ8 οἱετ) 1.ΤΊτ. 
. ἀπογράφεσθαι 1. 

Σ -- ἰδοί 
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19 Απάᾶ «αᾷἅάση]σ έπογο 
ντος τη {ο απησο] 
Ἀ πιπ]ν]ίαᾶο οἳ ἴπο 
ΠεαγεπΙγ Ποςῦ ρταὶς- 
Ίηπσ ἀοά, απᾶ εαγῖησς, 
14 αἱοτγ Το ἄοά Ίπ τα 
Ὡϊρ]ο-ξ, απ οἳ θατί] 
Ὅοαςς, σοοιἱ τ]]] ἴο- 
π/θΥᾷ ΠηθΠ. 15 Απᾶ 1 
64ΊΠΘ {ο 4.5, α» ἴπο 
ἈΏσΟΙΦΙΤΟΓΕ σο]ιο ΑΊΥΑΥ 
ΣΓΟΤΩ ἴΏοτπα ΙΠίο Ἠθα- 
τεη, {Πε 5ΠαμΠοεγᾶς 5αίᾶά 
ΟΠ68 {ο απΠοῖ ος, Τιοῦ 18 
ΟΥ ΡΟ Θ6ΤεΠπ ΄απίο 
Ῥείπ]εμοπι, απᾶ ες 
αμὶς {ἰπῖηπρ νΠηῖεα {5 
οοπ1ιο {ο Ῥα55, πνπῖοὮ 
πο Τιοτᾶ Ἠπίαπ ταφᾷο 
ἆχπονΏ απίοιις. 16 Απά 
ΊΠεγ «ππιο στ Ἠαδίο, 
Ἑπα Μοαπᾷ λατ, απά 
«ΓοββρΏ, απά {1ο Ῥαῦο 
1γίης ἵπ α ΠηἨσεγ. 
17 Απᾶ π/ποπ ἔπογ ηαᾶ 
9θεΏ  {ΐ, ἴπεγ πιαᾶθ 
ΚπονΏ αὈτορᾶ ἔπθ ε.γ- 
{πρ ὉΠΙοη τας 1οιᾶ 
Τπεηπι οοποργηίηπρ 1π]ς8 
ολ]]ᾶ. 16 Απῆ α]] ἴπογ 
Τηα{ Ὡθατᾶ έπνοηᾷσχοᾶ 
Φύ {ποςο {Πῖπσς τνΏ]ο] 
πποχς {ο]ά {παπι Ὀγ ἰπθ 
5ΠορΠεγᾶς. 19 Βιις Ματγ 
Κερί αἱ] ἴποςε {Π]πρα, 
θηπὰ Ῥοπάοθτεά {]σαηπι 1 
Ἡοχ Ἠεατύ. 20 Απᾶ ἔ]ιο 
εὩορηετάς τεζιτπεᾶ, 
Ρ]οτ]ηγίηπςσ απᾶ Ρργβῖβ- 
1πρ ἀαοᾶ {ογ α]] ἴ]ο 
{λήηρς ἐραῖ ἴΠογ Ἰαά 
Ἱεατά απᾶ 5εθῃΏ, αν 1ῇ 
τγε8 {ο]ᾶ απῖο ἔπθτη, 

2] Απᾶ π]λεη οἶσῃι 
ἄαγε πογο ποοοπρ]Ι»Ἡ- 
εᾱ {ος Όπε οἴτοιπιο]εῖτς 
οἳ {πο οἩΏϊ]4, Ὠϊ5 παπιθ 
ΝΙΒ6 οαμ]]εᾶ οββδις, 
ν/ΏϊοὮ Ίνας 8ο ηβΙπθά 
οἱ ἴπο ϱΏρε] Ῥείοτο Ἡθ 
πγα5 οοποεῖτθᾶ 1π Ίηοθ 
πποπιὈ, 

22 Απᾶ Ὑπ]λοεη ἴπο 
ἆαγς οἳ Ἰοεγ ρατίβσα- 
Τ10π βοσογἵμρ ζο ΤΠ 
Ίαν; οἳ Ἠοβοβ πετθ 
βοοοπιρ]ςκλοᾶ,  ΊΤπεγ 
ὈτοιρΠί Ὠϊπι {ο σετι- 
Β8]6ΕΠ1, {ο Ῥτεξεηωῦ πι 
Μο ἴπε Τιοτᾶ :; 95 (38 16 
15 ὍτΙεη 1π πο Ίαν 
ο {ἴπο Τ,ογᾶ, Έτοτγ 
χησ]ο {παῦ ορεπείῃ ἴπο 
ΦΓοΏπΙΡ 5Ώα]] Ῥο οα]]θοᾶ 
Ἠο]σ {ο Τηο Τιοτᾶ ;) 
2 απᾶ {ο οΏεςσ ο 5δοτ]- 
Άσε αοοοτγάϊπρ {ο ἴμαῦ 

. ---τῇ (γεαᾶ ὰὶ ΠΙ8ΏΡΕΣ) αΕΤΤΓΑΥΓ. 
ΡΙεβΒΙΥΟ ΡΤΤΤΑ, 
5 ἀαγεῦραν ΤΊτ. 
λονσα Τ. 
1ΤΤίΑ. 

ἆ ἐγνώρισαν Όμεγ πωδάθ 1«11ΟύΥΏ 1ΓΤΤΑ. 
Εξ ὑπέστρεψαν ΕΙΤΊΤΑΝ. 

| αὐτῆς (/εαςί ες ριαχίβοβῶοη) 5. 

ΛΟΥΚΑΣ. ΠΠ. 

µενον" ἐν Ἱτῃῇ! φάτνῃ. 19 Καὶ ἐξαίόνης ἐγένετο σὺν τῷ 
Ἰπς ἵη  ᾖ1{θ ἍἨΠΙΔΠΡΟΓΣ. Απάᾶ οιζᾶάοπ]σ ἵπετο πηπβ Ἱν ἴπο 

ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς Χούρανίου,! αἰνούντων τὸν θεόν, 
8Βη9ει α πτιπ]έταᾶε οἳ [Πα] Ἠοξύ Ἅ3Πεατεπ]γσ, Ρρταϊνίησ οᾶ, 

καὶ λεγόντων, 14 Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς 
απᾶ εαγῖησ, οι Ἱἵπ [1ηπθ] Ἠϊβ]οδυ {ο οᾶ, απᾶ οἳ εασίἩα 

εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποιςᾷ Σεὐδοκία.ϊ 15 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἀπῆλ- 
Ῥοασο, Ἱἵπ 1ΩΘ1 56οοᾶ Ῥ]οβδιιτθ, Απ 15 «ΑΠΙΟ 0 Ρ358Α,Α5 ὁάερατί- 

θον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθθωπαιϊ 
εἆ “Ἔτοπι 5ίμαπι δἱΠίο ΤίΠἩθ ἨΠεατεπ 1Πθ Ζαπσοί, λαί ἴλο ΙΠΘΏ 

οἱ ποιμένες 3εἶπονὶ πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν δὴ ἕως 
ἴπο ϱΠερπογάς 5αϊᾶ ἵο ο3Ἠθ αποίἩεσ, 1Πθῦ Ἡ5 ρο {Πτοιρ]ῃ ΙἸπᾶρθθᾶ ο» ἔαγ ας, 

Βηθλεέμ, καὶ ἴδωμεν τὸ .ῥῆμα.τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ 
ἨῬείπί]εησπι, απᾶ 1εῦ 9 5οθ τΠῖ» ἐμῖησ ἴπαίῦ Μα5 6ΟΙ1Θ ο Ρ4β8 σηα]οὮ {δ΄ 

/ ς ἓ) ’ ες ὼ 4 υτ' Π / α΄ 

κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 16 Καὶ Ὀήῆλθονϊὶ σπεύσαντες καὶ 
Τιοχᾶ τιαᾶς Κποὶνη {ο 18, Απᾶ ἍΆἴἨογ ο9ΆΛπ1Ἱθ Ἱατίηρ Παβείοᾶ απᾶ 

εἀνεῦρονὶ τήν.τε.Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿]ωσήφ, καὶ τὸ βρέφός κεί- 
4οαπᾶ υοῦμ ἉΤατΥ πιά Φοξδορᾶ, απᾶ ἴπθ Όπυο 1σ- 

µενον ἐν τῇ φάτνῃ. 17 ἰδόντες δὲ ἁδιεγγώρισαν" 
1ης 1η 1Ἠθ ἨΠΙΑΗΏΡΟΓ. Απά Πανίης 500Π, {Πε πιπᾶςο Ἐπονμα αὈχοπᾶ 

τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ 
ΒΑΥΙΠΙΡ ὙνηΏίοὰ Ἠφᾶ Ώθρη {οιᾶ ἴλαεπι οοποειπῖησ 

παιδίου.τούτου. 18 καὶ πάντες οἳ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν 

περὶ 
οοπορτπίπρ ἴῃο 

τηῖς Η {61ο οΏ]]4, Απά 91] γιο πειτά πιοπᾶεγοᾶ 

περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὺς 
οοποογπίησ {πο {πῖπρς νι]ο] Ἠα Ώθεπ 6ροκοα Ὦ πο εΠεριογᾶς το 

αὐτούς. 19 ἡ.δὲ.«Μαριὰμϊ πάντα συνετήρει τὰ.ῥήματα ταῦτα, 
τἨΏεπα, Ῥυΐ Ματν 2911 ακερυ {μοςθ βαγίπος, 

Ισυμβάλλουσαϊ ἐν τῇ.καρδίᾳ.αὐτῆς. 390 καὶ ξἐπέστρεψανἩ 
Ῥοπάεσίης [παπα] ἰπ Ὦες Πεατῦ,. Απᾶ Δτοὐιιγπθᾶ 

οἳ ποιμένες, δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσι» 
11ο Ζεπερηεστᾶς, βιοτ1{γῖης απᾶ τυταϊβίησ 4οἆ «ος αἲ] (πῖπσς 

οἷἳς Ίἤκουσαν καὶ Λεῖδον,ὶ καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 
πΠ]οὮ {ΠθΥ Ἰαᾶ ἨἩθβχά απ ἍΕθεΠ, 88 16 γθβ βαῖᾶ ᾖἴο Τησθπα, 

9] Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν Ἱτὸ 
Απά πΏθη Ίπετο Γα]Η]]οᾶ 244798 αοὶσΏῦ Ἔοχ ἴπθ οἰτουπισοϊδίησ {πο 

ππιδίον,! καὶ ἐκλήθη τὸ.ὄνομα.αὐτοῦ ᾿Ιησοῦς, τὸ κλ- 
Ἡσε]ο ολ]]ᾶ, 3γγας “οα]]6ᾶ 1Ἠ19 ΠβΠιθ 18518, ψἨίοἩ Πιθ] τνηθ 

θὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ Γσύλληφθῆναι! αὐτὸν ἐν τῇ 
οα]]αᾶ Ὁσ ᾖἴπθ. αηβει ὮἨθ8ξοςσθ Ἄγγρρ ᾽οοποεὶτθοᾶ 1ηθ ἵπ {πο 

κοιλίᾳ. : 
πποτηῦ. 

99 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ.καθαρισμοῦ.Ιαὐτῶνι 
Απᾶ ππεη Ὑοσο Εα]β1εᾶ ἴπο Ἅἆασβ ΣΟΥ ἴΠεῖτ Ῥιτιβοπί1οη. 

κατὰ τὸν νόµον "Μωσέως,' ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσό- 
αοροτάίπΕ ἵο ἴπο Ίαπ οξ Μοςεβ, ΤΠετ Ὀσοπεαὲ Ἠῖπα το /6γαδα- 

” - / ή α 

λυµα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ, 29 καθὼς γέγραπται ἐν" 
1επα το Ρτεδεηῦ {Το ίπο Τιοτᾶ, 85 Ἅἀῦ Ἠα8 Ῥεοπ πτ]θίοηυ ἵπ [πο] 

/ ” »” ” ’ . 

νόµμῳ κυρίου, Ότι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον µήῆτραν ἅγιον 
Ίαν οξ [ίπε] ]οτᾶ, ΤΠαῦ θτετ πια]θ οροεπῖπς Α νιοπῦ Πο] 

τῷ κυρίῳ κληθήσεται' 394 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ 
50 5,ηο Ἰ]ιοτᾶ 15Πα]1 ο 5οα]]εᾶ : απά {ο οὔοσ α 5μοπἱΏορ αοοοτᾶῖπρ ἓᾳ 

5 εὐδοκίας οί ροοᾷ 
8 ἐλάλουν Τ. υ ἦλθαν τττΑ. 

9 Μαρία ΙΤΤίΑ. { συνβάλ- 
κ ςνλλημφθηναι 

8 {- τῷ 10 1. 

α οὐρανοῦ ΟΕ ΠΘΔΥΕΗΠ Τς. 
α--- καὶ οἱ ἄνθρωπρι [τι]τ[ττα]. 

{ αὐτόν ὨΙτη Ο61/ΤΊΤΑΥΓ. 
υπ Μωῦσέως ΙΤΤΙΑΥ. 

ὰ ἴδον Τ. 



ΠΠ. 1 τὉκΕ. 

τὸ εἰρημένον ἐν 3Ὁ νὀ κυρίου, Ζεῦγος τρυγόνων 
ἐῑιαὶ σ]ιῖοἩ Ὠας Όσσμ 5αἱᾷ ἵπ {]ιο]. Ίαν οἳ [116] ]ιοτᾶ, Α ρα οἱ ἔαχι]θ 40Υ6Β 

ἢ δύο Ώνεοσσοὺς' περιστερῶν. 
ος ἔπτο ΤοιιπΡ οξ Ρίρβοουβ. 

οὗ Καὶ ἰδού, αἦν ἄνθρωπος! ἐν Ἱερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα 
Απά Ὀε]ιο]ά, ἴπογο ἵνα ἃ ΏΙΔΩ 1π ᾖ6γαδα]θΏ. ΤΠοξ5δε ἨβΙηΘ 

Συμεών, καὶ ὑ.ἄνθρωπος.οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, 
[πας] Ῥιποοῦ;: απᾶ ταῖ» ΠΙΑ 1αδῦ απᾶ ρίου», 

προσδεχόµενος παράκλησιν τοῦ Ισραήλ, καὶ πνευμα 
σολ θίησ [0λο] οοπξο]α!1οἩ οἳ Ι5γ4ο0], απᾶ [ιο] ον 

τάγιον ἦν' ἐπ᾽ αὐτόν' 90 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισιμένον ὑπὸ 
1Ηο]ψ πγας Ἴροιπ ἍΠἶπι, Απά 16 τ/ας {ο Πίπι ἀϊγίπα]γ οοπιπια]σαἰθεᾶ Ὃσ 

τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου ἡ ἰδεῖν θάνατον πρὶν "η 
νλθ Βρ]σ]ό ο Ἠοίγ ἰλαί ηε 5ηου]ά ποῦ5οο ἀεαῖπ ἍὮῬὈοξογθ 

ἴδῃ «τὸν χοιστὸν κυρίου. 327 καὶ ᾖλθεν ἐν τῷ πνεύµατι 
Ὦο ος «οο ἴπο Ολχῖσ οἳ [τε] Τιοτᾶ, Απάᾶ Ὦε οππιθ ἵπ ἴηπο ῥβΒρὶτιῦ 

εἰς τὸ ἱερόν' καὶ ἐν τῷ. εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Τη- 
ἀπίοἴηο ὑεπιρίθ; απᾶ σπΊιθ]ι Αρτουσηι π Ἅᾖ31πθ "ρατοπῖς {πο Ἠτέ]ε ελιά οἆε- 

σοῦν, τοῦ.ποιῆσαι.αὐτοὺς κατὰ τὸ.εἰθισμένον 
εἰ», ἐλαῦ ἴἩογ πισΏί 4ο ΄ Ααοοογάϊης “το δτν]Ώαί “ηαά ΤΌδεοπιθ αρεσιμες 

τοῦ νόµου περὶ αὐτοῦ, 28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκά- 
Ἑνγ το) ]ανν ος "Πίπι, Ἡθ α5ο τεοεϊνοᾶ ἨὨϊπι Ἰπίο ἼατΏ18, 

λαςἰαὐτοῦ,! καὶ εὐλόγησεν τὸν θεόν, καὶ εἶπεν, 29 Νῦν ἀπολύεις 

[σας] 

α1Ἠ18, απᾶ ὮὈ]εβδεεά αοά, απά οεαῖᾶ, Νοπ ίλοι]αίιεδίρο 

τὸν. δοὔλόν.σου, δέσποτα, κατὰ τὺ-ῥῆμά.σου, ἓν εἰρήνῃ' 
ΜΥ Ῥοπάπιβη, Ο Μβρίεχ, αοοοτἀιπρίο ᾖ{ἴπσ πνοτᾶ, ἵπ ἍῬθ8ςο; 

90 ὅτι εἶδον οἱ.ὀφθαλμοί-μου τὸ.σωτήριόν-σου, 9] 
40Υ 3Ἠανο “ΒΕΘἘἩΏ α1τηῖΏο "Εεγ6Β {1Ἠγ φα]ναίῖοη, τυΏῖοὮ 

ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν 92 φῶς 
έποι Πβδί Ργερατεᾶ Ὀθί[οτο [116] ά808 οἳ αἱ] ἴπε Ῥθοριε; α ]ϊσαυ 

εἰς ἀποκάλυψιν  ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ-σου Ἰσραήλ. 
3οτ τετε]α{ῖοη οἑ Γἔπε] ο ο. Απά ε]οτ οἳ ἴΝψ Ῥεορ]θ 15γᾳε]. 

99 Καὶ ἦν 3Υ]ωσὴφί καὶ ἡ. μήτηρ. αὐτοῦ. θαυμάζοντες ἐπὶ 
Απά ὄπετο 11οδοραη "Απά 315 “πιοίπεν πιοπᾶρτίηρ Όλη 

τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 94 καὶ εὐλόγησεν 
όλο εν ὍυἩΙοὮη Ὑπεχο 5ροκεπ οοησεγηίηπς ΠΙτῃ, Απά  ρ]θβςεά 

αὐτοὺς Συμεών, καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν.μητέρα αὐτοῦ, 
3ίπεπυ 1ΦΙΠΙΘΟΏ, απᾶ οαπᾶ ἵο ΑΤΥ Ἠϊ5 ποίῃμοτς, 

Ἰδού, οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν 
Ίο, 118 [ομι]ᾶ] ἶ5 δεῦύ {οτ[ίπε] 111 απᾶ Ἅᾖτδῖηπο Ἡρ ΟΕ ΠΙΑΏΥ 

ἐν τῷ Ισραήλ, καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον' 9ῦ καὶ σοῦ Σδὲϊ 
4Ώ Ίβδταβε], απᾶ {ο; α βἱρη 5«ροκόπ αραἰηπςεῦ; (Απά οξ {ῃσρ αἶ5δο 

αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία' ὅπως ἂν. ἀποκαλυ- 
δη Ίου] 3ρηΠα]] “σο ΣιπτοιρΏ Α "ποτά :) 5ο ἴπαῦ ΙΣΤ ο τθ- 

φθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν  διαλογισμοί. 
Ψεβ]οᾶ οἳ α{πΑΠΥ Ἰεατίβ [πε] τεββοηϊηΡΒ, 

96 Καὶ ἦν ᾿3Αννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ 
ΆἉπά ἴπετο πββ Άπηπα αἃ ΡΓΤΟΡΠΘΙΘΣΑΒ, Αποραίοτ οξ Επαπιε], οἳ [πε] 

φυλῆς ᾿Ασήρ' αὕτη προβεβηκυῖα ἔν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα 

155 
το]ῖοἩ 6 ραῖᾶ Ἰη Τῳηθ 
19 οξ της Του, Α. Ρας 
οἳ τιτγτ]διΙονθ», ΟΥ Όπο 
ΨΟΙΠΡ ΡΙΡΦΟΠΡ. 

25 Απᾶ, ὑεπο]ᾶ, 1ποτο 
νιαςδ α ΏΙΛΠ 1π θγίιδα- 
Ίσπα, πυΏο»δςθ ΠαΠΙο Ίύαδ 
ΒΙΠΊΘΟΠ; αΏᾶ {πο 5ΑΠΙΘ 
πιςΠ 1045 1150 αηᾶ ἆε- 
τοιαῖ, παἰτίωσ Του 118 
οοηβο]α{1οη ος 1:16: 
ΑΏὰ ἴποε Ἠο]τ ἄαποςῦ 
85 Ρο Ἠἶπαι. 20 Απᾶ 
15 σα» τοτοα]οᾷ 11ο 
Ὠῖπα Ὀγ {πε Πο]γσ αποςῦ, 
{Ώατ πο 5Ώοιῖά τοι 5οθ 
ἀδβιῖ, Ὀοξογο Ὡς Ὠιμά 
5660π τῃΏε Τ,ογᾷ)ς Ο]ιγίου. 
27 Απάᾶ ο ση π16 ὼγ 1119 
Ὀρίχϊὺ Ίπτο ἴπε {επιρ]ς: 
απά Ποια 1ηθ ρα)οΠ{5 
Ὀνοαιςθ]ό ἵπ ἴπο οι] 
ᾖθδι», ἴο ἆο έου Ὠίΐπι 
αΓτέγ της οιιδῖοΠ1 οΓ 1] 
Ίαν, 23 ἴ]θη ἴοοκ Ίο 
Ὠἰπι τρ 1 ἨήκαγπαΣ, απά 
υ]ε5-θᾶά ἄοά, απά »αἷᾶ, 
29 Τιοτᾷ, πο] ]α'ταςδῦ 
ἴποι τησ βοττοπ! ἆε- 
Ῥατίῦ ἵπ ρραςσο, θοὐοτάᾶ- 
Ἰηστο τν ποτᾶ : 90 ἔοτ 
1ΩΙΠΘ 6765 Ὠατο 58εΠ 
11 5α]να!1οἩ, 9] τν Ώ]οἩ 
ἴποι Παςί Ῥγοραγεί Ὦε- 
1016 ἴ]μο Ίασο οἳ αἲ] 
Ῥθορ]θ; 35 α Ἰϊσηι ἴο 
ἹσΏτεηπ {πο οπιί]α», 
Αλᾶ τηε ρ]οτγ οἳ {πγ 
Ῥεορ]ε 15γπε]. 3 Απά 
/1ο5δερΏ απάᾶ Ἠῖ5 ταοῖποες 
τηβτγε]]εά αἲ Ίλ]οςθ 
{ΠΙΠΡ5. ἹὉΠῖοἃ τπογθ 
5ΡΟΚΕΗΠ ΟΕ Ἠ]π1. 94 Απά 
ΒΙΠΙΘΟΠ Ὀ]εςς5εά ἴλοαπι, 
απ 5814 απο Ματγ 18 
υ:οἴλεχ, Βελο]ά, ΌΠΙ8 
ο]]ᾶ 15 5εῦ ον 1Ώε Εα]] 
9ηΏᾷ τὶδίῃπςσ αβαῖῃ οἳ 
ΙΠΑΏΥ η Τεγαο! ; απᾶ 
ΣΟΥ α βἵρῃ ΠΙΟ εἶ]ια]] 
Ὃθ 58ροκεπ αραϊηβθῖ ς 
96 (ΐε8, α ποτά 5Ώα]] 
Ῥίοτοο {ητοιρα ᾖἵΤΗΥ 
ΟΠ Βοα] αἱςο,) ἴπαι 
1πθ ἐποαρΠηῖίς οἳ πιαΠΥ 
Ἠεατίς 1ΠΑΥ τε- 
τεα]εᾶ, 

36 Απᾶ {πΠογθ πας ΟΠΘ 
ΆἈππαβ, Α Ῥτορηείθ»β, 
{πο ἀθαρλΏίεγ οἳ Ῥπα- 
Ὠηιε], οἳ ἴπο ἰτγῖρε ος 
Α5θΓ: 5Ώε πες ο 8 

1χ4Ώ9 οξ ολ εΏθ πνας πἀναησθᾶ ἵῃπ "ἀαγε ο ον Πανίηρ Ἠτεᾶ ρτεαδῦ αρα, απᾶ Ἰαᾶ 
7 ὃ ΄ 0 97 Ἠνεᾶ πνῖν 3ης Ἠαςραπά 
ετη ετὰ ἀν οὸς ἑπτὰ ἀπὸ τῆς.” παρ ενίας) | αὐτῆς, καὶ ΞαύΘηΠ ΥΘΕΓΒ Στοπι Ὠοθς 

Ἄγθρχα Ἁπιν “α Παβραπᾶ Ίβεγεπ ἆτοπα Ἡες νΙτρἰπ]{γ, απᾶ νἰτριπ{ῦγ ; 37 Επᾶ 5]ιθ 

κα νῷ ἔπε 1Τ1ς, Ρ νοσσοὺς ΤΑ. 4 ἄνθρωπος ἦν τ. ; ἦν ἅγιον αιΤΤΙΑΥΓ. 
Ρῇ ἂν Τ; ἂν Ίτ. ε--- αὐτοῦ (σεαᾶ Π118] αΓΠΙΦ) [τ,]τί[ττα]. α΄ 4- ὁ 1, Υ ο πατὴρ αὐτοῦ 18 
[αύπετ αττιβ. --- αυτοῦ (γεαά Γη18] ΠΩΟΙΠΘΥ) 4ΤνΑ. : [δὲ] 115. Σ μετὰ ἀνδρὸε 
έτη ΣΑΤ:, . ας Α. 

6 
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1υαςδα πὶᾶουν οἳ αΏοπῖ 
ΣΟµΙ15601θ6 απᾶ Ίοατ 
ΨΕεΑΙΣ, ΨΗΙοὮ ἀεραγιθᾶ 
Ώου {1οηΏ1 πο ἰ{οπυρ]ς, 
Ὁσπί «εετνεᾶ «ἄοά νι 
1αςίηπρ5 πηΠᾶ ΡΙ/ΒΥΟΙΒ 
π]σηϊ αμ ἄ1Σ. 8 Απά 
5Ώο οοωλῖησ 1 {λαί ἵηπ- 
βἰαπί σατο (]ιαηχκς ]1κοα- 
πες ἸαΠίο {Πο Τιογᾶ, 
ΑηΏά 5«ρακο οἳ Ἠϊπι το 
αἱ] ἑλοτα Όιαῦ ]οοκεᾶ 
{01 το!Ιοπιρθ]οη 1π ἆᾖ6- 
ΣΙΡδΑΙΟΠ1, 

. 39 Απᾶ νΏεη ἴπεγ 
Ἠπά τορονξογηιθά αἱ] 
νηίπρς ΑΔοοοτάῖης {ο 
ἴπο Ίαν οἳ πε Ἰ,ιοτᾶ, 
ΤηΠεγ τοιαγτηοᾶ Ἱπίο 
α1ΐ]6ε6, ἴο {Πεῖν οὗσπ 
οἳἵψ Ναζατουη. 40 Απᾶ 
τηο ολΙ]ά ρτεσ, απᾶ 
πναχεὰ 5ύγονς 1Ἠ αρ]χ]ῦ, 
Ἠ]]εά τν υΙδάοιης 
Ξπᾶ {Πο σταςο οἳἑ ἀοᾶ 
Ἡ/88 ροη ΠΙπα, 

4] Νοιν Ἠϊς ραγεπίς 
ποπ {ο «ο6γβθ]επα 
ΘΥΕΙΥ 76ΒΣ αἲ {Πε {θαςῦ 
οξ{ηο ΡΩΒΡΟΥΕΥ. 42 Απᾶ 
πΥΠεη Ἰς τννας5 Τπε]να 
ΥΘΟΥ8 ο]ᾶ, ἴπογ σνεηπς 
πρ {ο ο ογιςδα]οῖὰ αξύ6γ 
Τηπθ οἩδ{οΏ] οξ{Πο ἔοαςῦ. 
45 Απάᾶ τνΏοη {ηογ Ὠαᾶ 
Σα]β]]6ά᾽ ἴηε ἄαπγ5, α5 
"πεγ τείαγπεᾶ, ἴπε 
εΠΏ]]ά ζῇεεας {ατγ]οᾶ Ὄε- 
Ἠϊπᾶ ᾖ1Π «θτΙββ]εῃ 
Απᾶ «οδερῃ απᾶά Ἠῖ58 
τηοίΠεγ Κπει ποῦ 07 1ὲ. 
44 Ῥπύ{ηεγ, 5αρροδῖπς 
Ἠΐτα ἴο Ἠατο Ῥεοι Ίπ 
άηΠε ΟΟΠΙΡΑΊΥ, ποπ 
ἀαγ᾽5 ΙΟΠΤΠΕΥ: απᾶ 
ππαογ 5οιρΏύ Πίτα α- 
ΤΠΟΠΡ {λεῦῖ ἸΙπςξο]]ς 
8ης ποιιαΙπί8ηΏσθ, 
4ό Απᾶ Ὑπῆῃοηπ ᾖΤΠεγ 
Σοαιπᾶ ἨὨϊτπι ηοῦ, 1ἨΠεΥ 
{ιτηθᾶ Ὀαο]ς αραίΏ Το 
{6γαςδα]6πα, εοεκίησ 
Ἠϊπα, 46 Απάᾶ 1ΐ οβππθίο 
Ῥα55, ἵπαῦ αξίαοτ {μτοῬ 
αἆασς ἴπογ ἑοαιπᾷ Ἠϊπι 
ϊπ το τοιπρ]ο, 1 ευἵασ 
1π ἴηο πταϊ]ἁςί οἱ ἴμο 
ἀοο{οσ5, ὮὈοῦη Ἡοατῖτρ 
Τηθπι, απᾶ Α5κίπς (Ώοπα 
αιθδίίοᾳ5. 47 Απᾶ α]] 
τηςδῦ Ὠοατᾶ Ἠϊπι Ὑ/ογθ 
β»ὐοπ]δ]θᾶ ο, Πΐ5 νη- 
ἀετοίαπᾶϊπσ απᾶά αἲ- 
ΒΥΓΟΥ6. 48 Απά πΊΏεη 
Ἔμεγ εαν; Ὠϊπα, 'μογ 
π/ΘΓο απιαζοᾶ: απᾶ 18 
πποῦ]ιογ 5ο1ά απο Ἠϊπα, 
Ῥοῦ, ΥΠ Ὠαδῦ ἴποι 
τας οσο πΙΠ τ52 

υ αὐτὴ Ὠθ6ι5θ6]{ τΤτΑ. 
-- αὕτη (γεαά ἀνθωμολ. 5Ώθ ρανε ν.αἱ56) ΙΤΊτΑ. 

μπάντα τη ᾗἩ 
η Ναζαρέθ ΤΤτΑΥΓ. 

Γ--- εἰς Ἱεροσόλυμα Πτι]α. 

[1ω 1) τττε| Α]. 
ΣΤΤΓΑ ΥΓ. 
υρ 1ττιλ. 
Ριιγειῦς πουν 16 ποῦ ΙΤΤτΑ. 
(γεαά [τη |) ἀ[π]ττ Α. 
ἡ µήτηρ αὐτοῦ ΙΤΊτΑ, 

ΛΟΥΚΑΣ, 1]. 

χήρα “ὡςὶ ἐτῶν ὀγδοηκοντατεσσάρων, ἣ αὖκ 
πας] α κν]άονν "προις Ὕγεαν» 108 Σαἰμῃίγ-έοας, 5ν/πο "ποί 

ἀφίστατο ἁάπὸὺ" τοῦ ἱεροῦ., νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύφυσα 
δἀορατίοά ΤΟΝ Πο {αιρία. πίτα Σιδέῖηρς απᾶ 5αρρ]ὑαιίοπς κογτίπσ 

νύκτα καὶ ἡμέραι" ϐδ καὶ “αὕτηὶ αὐτῇ.τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα 
πϊσαμν αΠ’ 4ασ: απά «πε Αἳ {πε 54Ώιθ ουχ «οοπαίηπς πρ 
7 -” ” ’ ΔΝ / ) - -” 

ἀνθωμολογεῖτο τῷ Ἱκυρίῳ," καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν 
Ε.Τεο Ρταΐκα {ο ἴηθ 1Τιτᾶ, Απᾶ 5ροκο οοποετηίησ πα το 911 

τοῖς προσδεχοµένοις λύτρωσιν Ξἐνὶ Ἱερουσαλήμ. 
έλο5ε νγαϊτ]ηρ 1ος τοὐἀσμαριίοπ ᾖἵπ {6γάδα]6Ώ., 

99 Καὶ ὡς  ἐτέλσαν Ἀἅᾶπανται Ἱτὰϊ 
Απά πΠεπ {πετ ας εοπιρ]θοἰεᾶ αἱ] ἐπίηρς Βοοοτᾶῖης {ο {9 

’ ε]ἷ- ε / 4 , ” μα 

κυρίου, ᾿Κὐπέστρεψαν" εἰς τὴν Γαλιλαίαν, είς Ιτὴν! πύλινὶ 
οἳ [1πε] Τιοτᾶ τ1πεγ τοατπθᾷ το α1]εε, το 3οιῖτ 

μαὐτῶν" πΚαζαρέτ." 40 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκρα- 
11Πεῖς ᾖ[Σοππ], Κασατοίῃ, Απᾶ πο Πήθε]ε οΏ]ι]ά 66’, αηᾶ Ώθ6δοππαιθ 

ταιοῦτο ὀπνεύματι, πληρούμενον Ῥσοφίαςιὶ καὶ χάρις 
είτοιπς Ίη οῬἰσ]ζ, δεῖπσ 4Πεᾶ σηὶθὮ νηδάοπι, επᾶ [Πε] στ1οθ 

θεοῦ ἦν ἐπ αὐτό. 
οξ ἀοᾶ πας ὕροη Ἠϊπι, 

4] Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ’. ἔτος εἰς Ἱερουσαλὴμ 
Απά Ἀγνοπῦ Ὠὶς “ρατοηίς γεησ] ᾖἰο {9.6 α5α16Ώ} 

ἑορτῷ τοῦ πάσχα. 49 καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, 
αὖ ἴπο Σοαδῦύ ο ἰμο Ῥά-δοτος. Απᾶ πηεπ Ἠθ πας 3ΥθΘ85 [5ο]ᾶ] 1έτνειτο, 

αἀναβάντων" αὐτῶν τείς Ἱεροσόλυμαὶ κατὰ τὸ ἔθος τῆς 
δΠΏατίηρ “ροπο Ἱιρ “]ιοσ το ΕΓΙΙ54Ι6Ώ.  καοοοτᾷῖης {ο {Πο οαβδίοπ οξ{ηθ 

ἑορτῆς, 45 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἔν τῷ .ὑπωστρέφειν 
{ραν, . Απᾶ Ἠλανίηρ οομιρ]οίθᾶ {πο ἆπγ, α5 ᾿τοιυγπεᾶ 

αὐτοὺς ὑπέμεινεν "ἸΙησοῦς! ὁ παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ 
αὐΠενγ «ὀτεπιβίπαα Τ06ε]]πᾶ  ὅφοφας ὅπο “οπΙ]ά Ἱπ.- Πεγαδα]θπα, Απᾶ 

ἰούὐκ.ἔγνω ᾿]Ιωσὴφ καὶ ἡ.μήτηρ.αὐτοῦ"' 44 νοµίσαντες δὲ αὐτὸν 
δκηεν; [510]1ποῦ 101 ο5δ6ερΗ Ζαπᾶ 38 “ΠΙΟἴἨΟΣ; Ῥαῦ βπρροδίης Ὠΐτα 

σὲν τῇ συνοδίᾳ εἶναι ἦλθον ἡμέρας ὁδόν, καὶ ἀνεζήτουν 
1η ἴηθ ΟΟΠΙΡΑΗΠΥΣ ἶοῦο ἍἈ1Ππεγπεπί κα 4αγ5 ΙΟΥΥΠΕΥΣ, Απά εδοιρη! 

αὐτὸν ἓν τοῖς συγγενέσιν καὶ Νἐνὶ τυῖς γνωστοῖς' 45 καὶ 
Ἠϊπι ΑΠΙΟΠΡ ἴπε τθ]αΏ1οΏΒ8 Αηᾶ αΑΠΙΟΠΡ {ηΠθ αοηπαἰπίαμςσεξ: απά 

μὴ εὑρόντες Σαὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, Σζητοῦντες! 
ηοῦ Ἠατίπᾳ ξοαπᾶ  Ἠῖπι ΤΠεΥ τοἰαγηπεὰ 1ο {/6γήδβ]θπι, εεεκῖης 

αὐτόν. 46 Καὶ ἐγένετο Ξμεθ' ἡμερας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν 
Ἠΐτα, Απᾶ 1ὐ οβΏ1θ ἵοραδς αξῖε; Ἔάαγς5 ᾖ1ηΠτοῬ ἴΠαογ {οαπᾶ Ἠϊπι η 

τῷ ἱερῷ, καθεζόµενον ἐν  µμέσῳ τῶν διδασκάλων, καὶ ἀκού- 
πο Ἱεπχρ]ο, ει ζΐπρ 1π [πε] πωϊάςδύ οἱ {πο 1ο6αςἩςςς, Ῥοία Ίθαχ- 

οντα.αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς. 47 ἐξίσταντο.δὲ πάντες 
Απάᾶ ὀγγετο 5απιβσοά 81] 

σαῦτηϊ 
δης 

κατὰ τὸν νόµμον 
1.1ν 

ω] 

ΤΏ 

1πρ ἴποπι απᾶ αυοςεϊομῖπς {πεπι. 

οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν 
3ποβο Πεατῖπς “Ἠϊπ αἲ [Πῖ-] υπάοστοζαπαῖπᾳ απᾶά ΞΑΊΞΝΥΘΓΒ 

ιν) ” ο ο ’ » Λ ια) ’ : Δ 8 Ν ) μ 

αὐτοῦ. 48 Καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν' καὶ "πρὺς αὐτὸν 
αμ1ᾳ, Απά µαεεῖπς  Ἠϊπι {που τηεγορβιοπἰ»Πεᾶ: απᾶ ᾖ{ο' Ἠΐπι 

ἡ.μήτηρ-αὐτοῦ εἶπεν, Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; 
Π{8 ΠιοίΊἸιατ »αῖς, Ομ],  πἩΠσ Πακ ἴποα ἄσπα το 5 μας 2 

ο ἕως 11 6ο ΙΤΤΤΑ. ἆ- ἀπὸ (γειά 1ε[ι τοῦ) ΤΤΥΑ. ε αὐτὴ ΜΥ 
{θεώ (Υεαᾶ {ο ἄοᾶ) ωττιΑ. ᾖΕ -- ἐν (Ῥεαά 

α --- τὰ Τ. κ ἐπέστρεψαν Ἱ. ἡἢ| -- την ΙΤΤτΑ. τπ ἑαυτῶν 
Ρ σοφία ΤτΑ. ἃ ἀναβαινόντων ΡοΙἩΡ 

ξ ουκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ Ἠἶ8 
απ ---ἐν αΙΤΤΙΑΝΥ. Ἅτἆ --- αὐτόν 

9 εἶπεν πρὸς αὐτὸν 

9 --- πνεύµατι ΏΤττΑ. 
ϱΓ]ησοῦς] Α. 

5 εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ΙΤΤΙΑ. 
ὅ ἀναθητοῦντες 1Τ1τΑ. 5 μετὰ ΤΤτΑ. 



ΕΕ. 1 ὉκΕ. 
΄- ’ τ ΄ ) ) 7 ’ 3 - / 4 ἰδού. ὁ.πατηρ.σου κάγω ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμεν σε. 49 Καὶ 
υεπο]ᾶ, 1Ἠγ {αίπος 8πά Ι ἀῑςιτοξςςεοά πΥεγο δθοκίΏς ἴ]μοο, Απά 

εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί ὕτι ἐζητεῖτέ µε; οὐκ.ῃδειτε ὅτι 
αᾳ σαἷά ἵο Ίπεπι, ΤΗΣ [181] 1Παρῦ το πγετε 5εεΚ/ης πιο ἆπει τοποῖ {μα 

ἐν τοῖς τοῦ.τατρός.µου δεῖ  εἶναί µε; 60 Καὶ αὐτοὶ 
καὶ τος [αβαϊτς] οἱ πισ ΕθίΠογ 15 Ῥεποτος 2{ο 306 1πιε2 Απᾶ ἍΤΠεγ 

” - Λ ε εν 3 ιά α) -”- Δ / 

οὐ.συνηκαν τὸ ῥῆμα Ὁ ἐλάλησεν αὐτοῖς. 61 Καὶ κατέβη 
ππάοτ»ίοοᾶ ποῦ ἴπο πγοτᾷ σΠπῖοὮ Ὠθ βροκο {Το ΐμεπι. Απάᾶ πο ποπ ἆοσγπ 

µετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς ὑΝαζαρέτ'! καὶ ἦν ὑποτασσόμενος 
στι ἴπεπι απᾶ οἈπιο ᾖἵο ἹασατείἩ, Απᾶ Ὦο νγα5 5αη]οοῦ 

αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ.αὐτοῦ διετήρει “πάντα τὰ ῥήματα" ταῦτα! 
το ἴἨετα. Απά Πῖ5 πιοῖηεςγ Κκερυ αἩ1 1ποςδε τΠῖπσς 

ἔν τῇ.καρδίᾳ αὐτῆς. 63 καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν «Ι᾿σοφίᾳ καὶ 
1π Ώεσ ἨΠεατῦ, Ἀπά οεδαβ βἀταποεᾶ 1π πδάοπι απᾶ 

ἡλικίᾳ,' καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνβρώποις. 
ρίαίιτο, απᾶ 1π ἔατοατ πι ἄοά απᾶ ΤΩΕΠΏ, 

” 3 Δ / -” «ε ΄ ’ 

3 Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβτρίου 
Ίπ ὄγεαχ Ίπον [51Πα] “ΒΕιθσπ{Ώ οξ {πε ροτεγπτιεηπί οἳ Τήμογίαβ8 

Καίσαρος, ἡγεμονέύοντος Ποντίου ΣΠιλάτου! τῆς Ἰουδαίας, 
µας, Ἀρείησ Ίφοτετπογ λῬοηπίϊα5 ΞῬϊ]αϊτα ο Γπᾶκα, 

καὶ Ἀτετραρχοῦντοφ! τῆς Γαλιλαίας Ἡβώδου, Φιλίππο».δὲ τοῦ 
Απᾶ νεῖηρ ΞΤείτατοἩ 5οἳ Ξᾳα111996 ή ἨἩοτοᾶ, αηπᾶ ΡΠΙΙΡρ 

ἀδελφοῦ αὐτοῦ Ἀτετραρχοῦντος! τῆς Ἱτουραίας καὶ Τραχωνί- 
Ἠ15 Ὀτοίπετ Ῥεῖπρ ἐθίτατοἩ οἳ Τίωτεβα, Ἀπᾶ 3οὲ "Τταςλο- 

τιδοὺς χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς Αβιληνῆς Ἀτετραρχοῦντος," 
πἶ ος Γήπε]΄τοβίοι, απᾶ 18απῖ85 30Ε5ΑΡϊ]εηθ ἍἈΙὈεῖης Πείτατοη, 

2 ἐπ ἀρχιερέωνὶ Αννα καὶ “Καϊάφα," ἐγένετο µῥῆμα 
τἹπ. πε] πΙΕΗ-Ρρτ]εξυμοοᾶ οἳ Αππας απᾶ ᾿ΟβίαρβΗξ, . ϱ.πιθ [πε] ποτᾶ 

θεοῦ ἐπὶ ᾿Τωάννην! τὸν Ἠτοῦ! Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ' 
οἳ ἀοᾶ προηπ 2 οπτ ἴπε 308 ΞΖαοἩατίας 150η Ίτπ ἴπο νΠ]άεγηςςς, 

9 καὶ ἠἦλθεν εἰς πᾶσαν Ἀτὴνὶ περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, 
Ἀπα ος σεηῦ Ιπίο 811 πε οοαηίτγ βτοαπᾷ ἴπεα οτᾶβΏ, 

κηρύσσων βάπτισμα µετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν' 
Ῥγου]αϊταῖησ Γίπε] ὮὈβρίίΐσπα οἳ τερεπίβησθ Τοτ ᾖτθιηἰξεΙοἩ. οξ δῖτπς: 

4 ὡς Ὑγέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἡσαΐου τοῦ 
86 ᾖἹῦ Ἠβ5 Ὀεεπ τυτ]ττεπ ἵτπ [πε] Ὄοοκς οξ[ίπε] ποτᾶς οἳ Εξαίΐας 1ηθ 

προφήτου, Ὀλέγοντος,' Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
Ρτορβεῖ, 5ατῖτς, [Τπε] τοἱοθ οἳ οπε οτγίῃπςσ 1π πε π]]άετπεςα, 

Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 
Ῥτερητα πο παγ οἑ [1πε] Τιοτᾶ; ΞβίταΙρηΏυ Ἰτηβκο Αραΐμς 

αὐτοῦ. ὅ πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ΏΌὄρος καὶ 
3µ18, Ἔτοτγ τατίηθ 5Ώα]] Ὃο Β11εά πρ, απᾶ ετετγ πιοππίαίη βπᾷ 

βουνὺς ταπεινωθήσεται' καὶ ἔσται , τὰ σκολιὰ εἰς 
ΕΙ εἨΏβ]] Ὀ6 πιβάρ ]οπ; απᾶ "ΞΠΒΙ] Ύρεοοππε 1ἴπο “οτοοζκεά [3ρ]ᾳσεξ] Ιπέο 

Ρεὐθεῖαν,' καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας" ϐ καὶ ὄψεται 
Α βἰταῖρΏῦ ΓραἴΠ], απά πε τοιρη ἍΙπίοΖπασς ἸβπιοοίὮ: απᾶ 35811 8εΘ 

πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ. Ἰ7 ”Ἔλεγεν οὖν τοῖς 
1]  ΞΠεη ᾖἴπο καα]ταίϊῖοι οξ αοᾶ. Ἠο 5αἱᾶ ᾖΊπετεξοτο {ο ἴπθ 

ἐκπορεύομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ αὐτοῦ, Γεννήµατα 
Ξροπαῖηρ Ξοαῦ αρτοπᾶς ὮᾖΤο ῦο Ὀαρίϊσεᾶ Ῥτ Ἠΐτα, Οβερτίηπς 

α ”- ή { [ή « . - 2 μι ” ΄ . ο - ἐχιδνῶν, τίς ὑπέλειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς: 
οξ τῖρει5, ὙΠΠο ᾖΣοτεπατηεᾶ τοι ἵοβε 4τοπι ἴμθ οοπαῖπς πτΑΕ ΓΗ 
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Ῥοπο]ᾶ, {γ Ταΐποεχ απᾶά 
1 ἨανοφοιςἩ{ {Ἠρθ8οΓ- 
τοσνίης, 49 Απᾶ πο βαϊᾶ 
ππίο ΤΠεπι, Ἡου 15 16 
ἴπαῦ τε 5οιςμί πιο 
ψηὶδ το ποῦ Οιαί 1Ι 
πηαδί Ὀε αὐοιῖ ταΥγ Εν- 
τποτγ’ς ῬαβίηοςῬ52 00 Απά 
ἔπεγ απάετγςειοοά ποῦ 
Ἠθ ΒΑΥΙΠΡ ΤΠΙΟἩ Ἠθ 
ϱρακο απίο ᾖ{ἴπεπι, 
561 Απᾶ Ἡο πγεπί ἄοντα 
ηΙ{Ὦ ἴἨετα, απᾶ ΟΒΤΩΘ 
ἴο ΝαζατοίἩ, απᾶ τγαβ 
5εαὈ]εοῦ απίο ἴπεσα: 
Ῥιις Ἠϊ5 πηποῖπετ ἹΚερῦ 
81] ἴπεεο ςαγίησς 1π 
Ἠεγ Ἠθατῦ. 62 Απᾶ ὦε- 
5845 Ἰποτθβδαά ἴπ σίβ- 
ἀοίι απᾶ 5ἰαίατε, αηᾶ 
ἵπ Τατοιγ ση ἄοάᾶ 
ΕΑΠᾶ ΤΠΒΗΏ, 

11. Νου ἴηπ {Πε ΠΕ- 
Γεεπίαπ τεατ οἳξ Τἴπθ 
τοῖση οἳ Τηοετῖας 058- 
64Υ, Ῥοπίέϊπς Ῥϊ]αΐθ 
Ὀεϊτπρ 6ΟοτεΓΠΟΓ οἳ ο α- 
ἄεα, απᾶ Ἠετοᾶ Ῥεῖπς 
Μαίτατον οἳἑ π411εθ, 
Ἁτιᾶ Πϊς Ὀτοῦπετ ῬΗΙ]1 
ΜείτατοὮ οἳ ΤΤάΤβΡΑ 4η 
οἳ Τηοθ τερίοη οἳ Ττα- 
οΏοπΙδ18, απ ΤιΥ5βΠΊαΒ 
τηε {θίτατοὮἃ οἳ «ΑὈὶ- 
1επε, 2 Αππας απᾶ 081- 
8ΡΏα85 Ὀεῖης ἴπο Πϊσπ 
Ῥτίες{ς, ἴπο ποτά -οξ 
αἀοᾶ οὐπηςθ ππῖο 1οΏπ 
Τῃε βοη οἳ ΖαοΠατίας ἵτ 
1πε π]ᾶεγηθςς. 3 Απά 
Ἡθ 68Ί1Π86 Ιπῖο 81] πο 
ςεοαπ{τγ αθοπῦ {οτᾶσατ, 
ΡτεαεΏῖτς ἴ]νε Ῥβρίίςδτο 
οἳ τερεηίπησε {οτ {πο 
τετηΙ5δΙοη ΟΕ 5ἶΠ5; 4 38 
16 {5 πτϊίτθη ἴηπ 1Πθ 
Όοοξκ οἳ {πε ποτᾶς οξ 
Ἐκαῖας Τηπε Ῥτορβηεξ, 
ΒΑΥΙΠΡ, Τηο τοῖσε οξ 
οπε οτγίΏηρ 1τπ πε γπ]]- 
ἄετησςε, Ῥτερατα τε ἴηθ 
ππαΥ οἳ ἴπε Τιοτᾶ, τιβκθ 
Ἠϊ8 . ραίπ5 βἰταΙσηῦ, 
ὃ Ἐτεττ τα]]ετ 5Ώα]1] οθ 
Β]]θᾶ, απᾶ ετετγτποη- 
{αΐπ απᾶ Ἠ11] εΏβ]] 19 
ὈτοιρςΏί Ίος ; απᾶ ἴπθ 
οτοοκοεᾶ 5Ώβ]] Ὦο τιαἆθ 
εἰταΙβΗηῦ, απᾶ ἔπετοισα 
πΥΑΥΒ. δ]αῖῖ ὂθ πιβᾶθ 
ΕπιοοίΏ; 6 απᾶ α]] Ποςπ 
5ΏΒ11] 6εε {Πε 5α]ναἴίοη 
οξ ἀοᾶ. 7 Τηαπ ϱα1ᾶ πθ 
{ο πο πια] ζαᾶο επαῦ 
68Ί1Ε ΣοτίἩ Το 9 Ὁαρ- 
{1σεᾶ οἳ Ἠϊπι, Ο Ρεηο- 
τΑΤΙΟΏ Οξ τίρ6Γ5, ΥΠΟ 
παῦἩ π/ατπεᾶ τοι ἴο 
Ώεε ΐτοτα ἴπθ τιταίἩ {ο 
οοτιθεὀ 8 ἘΒτίης ΜοτίἩα 
Γποτθέοτο Ετπῖϊς ὙγοΓ- 
{ΠΥ οξτερεπίαησς, απᾶ 
Ὀορϊῖπ ποῦ {ο 5αγ σπίτι 
γοιτεε]τες, ϐ Ἠατθ 
ΑὈτθβαπι ἴο οι 18- 

Ρ Ναζαρέθ ΤττΑΥγ. 5 τὰ ῥήματα πάντα 1. ᾱ --- ταῦτα ἴΏεςξθ [τα]. 9 -- ἐν τῇ Ἰπ 
(πΙδάοπι)/Γ. { ἡλικία καὶ σοφίᾳ΄ττ. Ε Πειλάτου Τ. Ἡ τετρααρχοῦντος Τ. : ἐπὶ 
ἀρχιερέως αἰΤΊτΑΥΥ. κΚαΐφατ, 1 Ἰωάνην Ίτ. τι --- τοῦ ΘΙΤΊτΑΝΥ. α--- την (τεαά 
ενεσγ ούαπίσγ ατοιηᾶ) επτΑ. «9 --- λέγοντος ΙΤΤΤΑ., Ρ εὐθείας 5ἰταὶρφΏῖ [ρ81Π8] τττΑ. 
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1Ἠεγ: Έοτ 1 αγ πηἶο 
τοι, Τηαῦ αοά 18 αΌ]θ 
οἳ {πες εὔοπος Το σαῖςθ 
τροΠΏ1]άτεπ ἀαπῦο Αρτα- 
Ὠατη, 9 Απά ποπ 9159 
{Πο Ασε 5 Ἰ]αὶᾶ ππῖο 
νπο τοοῦ οἳ πο τοθς: 
επεστΥγ 1τοο 1Ἡθτοῖοτθ 
πγηΏ]οα ὈῬτίηρεί ποῦ 
Σοτίηπ ροοᾶᾷ ἐτυῖῦὸ 18 
Ἠθσππ ἆοννπ, πιά οας5ῦ 
1ΠΤο ἴποε Πτα. 10 Απᾶ 
1ηΠε Ῥεορ]θ αξκεά Ἠΐτη, 
κϱαγῖπςρ, ης ῦ επα[Π στο 
4ο ἴπεπρ 11 Ἠο αη- 
ΕιτετεῦἩ απ 5αἳτῃ πΏῦο 
{ηοτα, Ἠο {παῦ Παδίῃ 
ὕπνο σοαῦ5, 160 Ὠῖπηα 1πῃα- 
Ῥαγῦ το Ἠ]τι ὑμαῦ ΠαῦἩ 
ΟΠΕ; απᾶ Πε ]ιαῦ Παῦ] 
η]θαῦ, 196 Ἠϊπι ἆο 11κε- 
Ἡηεο. 12 ΤἩεΠ ϱ8ΠΙΘ 
Αἶςο ρυβρ]ῖσατα {ο Το 
βαρθϊσεᾶ, απά εαῖᾶ ππ{ο 
Ἠΐπι, ἨΜαδίες, τπαὺ 
ϱΏβ]] πο ἆοδ 195 Απά 
Ἡο βαἰᾶ απίο Ίπεπι, 
Ἡπβοῦ πο ΤΠοτθ ἵπατ 
τπαῦ ννπ]οη ἵ5 αρροϊηῖ- 
οἆ τοι. 14 Απά ἴπο 
βο]άϊετς Ἰ]κουγί5ο ἄθ- 
πχηρπἆἀεᾶ οἳ Ὠϊτα, 5ατ- 
Ίηπσ, Απᾶ υπαῦ 5Ώθ]] 
πε ἄοδ Απᾶ ο ααἰᾶά 
ππ{ο{ἩΏεπι, Ὀοτίο]οποθ 
ἴο πο ΙΙΑΠ, ὨΘΙ{ΠθΓ ας- 
οσδε απ ἐπ]εαιγ ; απᾶ 
ο οοπῦεπῦ πΙυα τοις 
ΤΥΘΡΘΒ. 

15 Απᾶ αξ ΊἩο ῬρθοΡρ]θ 
πγεγο Ίπ οχρεοίβ!Ιοη, 
ΑΏᾶ α]] ΠΊΕΩΏ πηαςεᾷ 1η 
{πεῖτ Ἠθατίς οἱ ζομπ, 
Ὑυλθίλεγ Ἰιθ Ὕντογο ἴ]πθ 
σπτ]ςί, ος ποῦ; 16 ζομτπ 
απεπτοτεᾶ, ΒΑΥΙΠΡ απο 
ἔλοπι α1], 1 Ιπᾶεεᾶ Ῥαρ- 
ὥσο τοι ἹππΙΏ ννβΊο; 
Ῥαΐξ οΏς τηὶρΏ]οτ ἔΏαπ 
1 οοπιθίΠ, ἴπθ ]βίολοας 
οἳ ποβο 5ποεβ ΤΙ ατα 
ποῦ πΥΟΣΤΊΥ {ο ΠΠ]ΟΟΡΘ: 
Ἡο «εΠα]] Ὀαρθσο του 
πηΙ(Ώ ἴηο Ἠοὶγ ἄλοεί 
ΑΠ νητἩ Ώτε: 17 πνποβθ 
{η ἴς 1 Ὠϊς Παπά, απᾷ 
πο το] ἰπτοιρηισ 
Ῥαγρο Ἠϊβ Ώοος, απᾶ 
πνϊ]] σαΐηΏοχ {πο ππθαῦ 
4πίο Ἠ]β ρβχποσγ; Ῥι0ῦ 
{πο οΏαβ Ὦο νη]] Όατηα 
ππΏυ]ι το απαπεποῃ- 
αὖἱθ. 18 Απά ΠΙιβΠΥ 
οἴπεγ ἐπίπρς ἵπ Ηϊ5 ϱχ- 
Ἱοτίαίίοηπ Ῥτγοβο]θᾶ Ἰθ 
1ΙΠΤΟ ΊἨε ΡθοΡ]ο. 19 Βιῇ0 
Ἡοτοᾶ ᾖΌ]ο ΤΕΙΤΑΓΟΗ, 
Ῥείηρ τοργοτεά Ὁγ Ἠῆπι 
Σον ἩἨοτγοᾶῖας Ἠϊς Ὦχο- 
Όλετ ΡΗΙΠ1ρ)5 ν]έο, ππᾶ 
Σ0ΟΣ αἲἱ ἴ]πο οτνΙ]β 

ΛΟΥΚΑΣ. ΠΠ. 

8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς µετανοίας καὶ μὴ 
Ῥτοᾶαςο Ίλεχεέωτο ἍἘτπϊΐζβ πγοτίΏν ΟΕ τεροΏίβπος; απᾶ 2ποῦ 

ἄρξησθε λέγειν ἐν -ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ᾽ 
Ῥερίπ Ίοραγ ἵπ τοιαβε]τος, [Εοχ] 5έαΐμογ Άπτε”Ώβνο ΑΑΡΣΑΊἨΑΤΑ, 

λέγω.γὰρ ἡμῖν, ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν.λίθων τούτων 
ΣΟΥ 1 5αΥ ἴοσοι, ἴμαῦ -ψ 5αῦ0]θ αᾳοᾶ 2τοπι. {ηοθβο βὔοπος : 

ἐγεῖραι τέκνα τῷ Αβραάμ. 9 ἠδη-δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν 
{ο ταῖ5ο πρ οἩ]]άτεπ. ο ΑΡταθαπι. Ῥταΐ αἰγεαᾶγ ΑΙΕεοίἩθ ασε , ἵο 1ἴμθ 

ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδῥρον μὴ ποιοῦν 
χοοῦ οΕξπθ᾽ ᾖἴτοθ 5 αρρ]εᾶ: 3εγὲσσ 11Πεχ6ίοτο ᾖἴτεο Ἅ ποῦ Ῥτοάσοῖπρ 

καρπὸν Ἱκαλὸνϊ ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 10 Καὶ 
Σεταϊν ασοοᾶ 15 οπῦ ἄονπ απά ἀπίο [1πε] το 18 οβΕῦ, Απά 

9 , » » , / . ’ Ι 
ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι, λέγοντες, Τί οὖν "ποιήσομεν!; 

Ξρεκκεᾶ Ἔ"Ἠϊπα ᾖ3{Πο 3οτοπά5, «δαγίπ5, ἨπΠαῦ ἴλεῃ βΏα]] τε ἄο 2 

11 ᾿Αποκριθεὶς.δὲ ἱλέγειϊ αὐτοῖς, Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας µετα- 
Απά Απβπγετίπς ἍἩςβαγ5 Το ἴπεπι, Ἠεἰμαῦ Ἠβ νο ππίο Ἰθῦ Ὠῖπα 

δότω τῷ µμὴ.ἔχοντι καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως 
Ἱππρασῦ Το Ἠΐπι ἐπαῦ ας ποῦ ; ἈΑπᾶ Ἡρθ ἴπβδῦ θε γιούιαΙς “Ἱκονίςο 

ποιείτω. 19 ᾿Ηλθον.δὲ καὶ τελῶναι ᾖβαπτισθῆναι, καὶ 
16 Πίτα 5ᾷο. Απᾶ ἔσ8ππε α]δο Σίαχκ-σατμετετβ ΄ ἐο Ὦ9 Ῥαρθϊποᾶ, απᾶ 

τεῖπον! πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, τί "ποιήσομεν!; 19 Ὁ. δὲ εἶπεν 
1ἨθΥ ε8αἷά ᾖΤο Ἠΐτα, Τεαοπες, Ὑτ]Ώαῦ εΏβ]] το 4ο ἳ Απά Ἡο ϱαὶᾶ 

πρὸς αὐτούς, ΨΜηδὲν πλέον παρὰ τὸ  διατεταγμένον 
το ἴπεπα, ΣΝοϊηίηρ ἆπποτο “Ῥεγοπᾶ διΠαῖ δυΥΠΙοη 7186 5αρροϊπΏεᾶ 

ὑμῖν πράσσετε. 14 Ἐπηρώτων.δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόµενοι, 
»εοσοα ΛΙεχαοῦ. Απᾶ βεκοᾶ Ἠϊπα Α]9οἴποξδο πΏο πθχεςο]άϊεγς, 

λέγοντες, "Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν!; Καὶ εἶπεν Σπρὸς αὐτούς,! 
"βαγῖτρ, Απᾶ πο Ἱπηαῦ 5Ώβ]] πο ἀο 2 Απᾶ Ἡο βαᾶ {ο ἔηεπα, 

Μηδένα διασείσητε Σμηδὲϊ 'συκοφαντήσητε, καὶ . ἀρκεῖσθε τοῖς 
3Νο 3οπθ ΣΟΡΡΤΘΞΒ πιΟΣ 8οσαβθ Σβ]5ε15, βπᾶ ο βαὐ]αβεᾶ 

ὀψωνίοις ὑμῶν. 
σηΏ ΥοἩΣ ΨΒΡΘΒ. 

1ὅ Προσδοκῶντος δὲ «τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζομένων πάν- ͵ 

Ῥαίύ ας Ύπετε {πι Σεχρεοίαξῖοπ 111θ ἌρεοΡρΙθ, απᾶ πετο "τεβεοπίπς 191] 

των ἐν ταῖς.καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ ”]ωάννου, µήποτε 
1η τΠαῖτ Ὡοαγῦβ ᾿οοποθγπίΏς 9ΒἨ, π/πεῖηετ ος ποῦ 

φτς » ς / μ / ας» , ϱ 
αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός, 16 ἀπεκρίνατο ὁὸ Ιωάννης ἅπασιν, 
.Ἱθ ταὶρηῖ Ῥ6ἴπο Οπτ]αῦ, Ἀρπιβγγεγθᾶ α1οῦπ β]], 

λέγων,' Ἐγὼ μὲν ὅδατι βαπτίζω ὑμᾶςὃ' ἔρχεται.δὲ ὁ 
βατίπᾳ, 1 Ἱπᾶρθᾶ νητΏ παΐῦεςτ ὈῬαρίϊσα τοι, Ὀπμῦ Ἡθ σοπ1θ8 π/Ώο [18] 

ἰσχυρότερός µου, οὗ οὐκ.ίμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν 
ταϊρΏθ]θς πα 1, οἱ νΠοτη Τ απ. ποῦ τη Μο]οοβθ ἴπθ ποπ 

ὑποδημάτων αὐτοῦ αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύµατι 
οἱ Ἠΐ8 ναπάρ]ς; Ὦθ ὅγοα ΄ Ἀνγ]] ἈΑραρίϊπο πλ [πο] Ἅ"βδρὶσιῦ 

ἁγίῳ καὶ πυρί 17 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ-χειρὶ αὐτοῦ, 
1ΗοΙψ απᾶ πΙῖῃ το;  οξ πλοπα ἐπ πἱηποπίπρ ἔαπ [15] ἶπ Ὠῖ5 Παπᾶ, 

εκαὶ  διακαθαριεὶ τὴν.ἅλωνα αὐτοῦ, Καὶ ἀσυνάξειι τὸν 
ἈΑπᾶ Ὦε πι]] {ποτοιρΏη]γ ρασρθ Ἠ]8 89ος, απᾶ 
. 2 4 ) , ω 4 4 » - / 

σῖτον εἰς τὴν.ἀποθήκην.αὐτοῦ, τὸ.δὲ ἄχυρον Ἱκατακαύσει 
σαν η ο. ππεαῦ Ιπίο Εἱ5 ϱταΏΑΣΥ, Ῥαῦ ἴπθ . οπος ηο σπ]] Όαση 

οἱ 0Π]8 ΛΏονθ λ ον 
τν ἔιαί μο εἶναὶ αρ πυρὶ ἀσβέστῳ. 18 Πολλὰ μὲν.οὖν καὶ ἕτερα 'παρακαλῶν 
1οῦπ 1π ΡΥΙ5ΟΠ. σητἩ ἄτο ππᾳπεπο]ιβΏ]θ. ΣΜαηγ "πετοξοτο }απᾶ οἴπετ {Πῖπρεθ εχποτῖηπς 

τς Γκαλὺν]1.  " ποιήσωµεν επου]ᾶ νε ἄο 1Τττλγγ. ἕ ἔλεγεν Ὦθ βαὶά ΙΤΤτΑ. ἍᾖΤεἶπαν 
τττς. Ὁ τίποιήσοµεν (ποιήσωµεν ΕΠοιΙ]ὰ νε ἀο ΤΑ) καὶ ἡμεῖς ΙΤΤτΑ. ααὐτοῖς ἴο (πθπι 
ΣΤΑ. ὅ µηδένα ηΟ 0ΟΠ8 Τ. ή Ἰωάνου Ἰς. 9 ὁ ̓ ]ωάνης ἅπασιν λέγων Ίτ; λέγων πασιν ὃ 
Ιωάννης Τ. Ὁ -- εἰς µετάνοιαν ο ΤΕΡΘΠΙΑΗΏΟΘ Ε,. ο διᾶκαθᾶραι ἴο ἵΠοτουρβῆΏ]ν ρυΤρε Τ. 
ἆ σνναγαγεὶν ἴο ΡαίΏςΓ τ. 

ση] ΡαΐΏες {πο 

ο, Λιν 



ΠΠ. 1ΤΚΕ. 
τμ Γ ’ ε 

εὐηγγελίζετο τὸν .λαύν. 19 Ὁ.δὲ Ἡρώδης ὁ -τε- 
μθ Αηππουποες 1μο ρ]αά ὑ1άἼπρβ {ο ἴλπο Ῥοορίθ, Ῥαΐ Ἠετοᾶ 19 ᾖ{ε- 

Ἶ η ο -” Δ « ᾱ 49 - 

τράρχης! ἐλεγχόμενος ὑπ αὐτοῦ περὶ Ἡρωδιάδος τῆς 
ἰτανομ. Ὀοῖης τορτοναᾶ Ὁ)γ Πΐπι οοποειπίως Ἠετοάίαβ τηο 

, ο Β - 3 - η Ν , 
γυναικὸς 'Φιλίππουϊ τοῦ.ἀδελφοῦ. αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων 

ππῖξθ οξ ΡΗΙΗ1Ρ Πῖ8 υχού]ος, Βμά οοπορειπίπς αἱ] 

ὦν ἐποίησεν «πονηρῶν ὁ Ἡοώδης, 20 προσέθηκεν ἕκαὶν 
3γηῖοη δλαᾶ 9ἀοπε [11πε] "ετί]ς "Ἠετοῦ, λᾷᾷεᾷ 8199 

-” Δ - 3 « 12 / - ολ ο) 

τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν Ἀκαὶὶ κατέκλεισεν τὺν "]ωάννην"' ἐν Ἀτῃ' 
5 Το 8Ι1 τλαῦ Ἡο εωαὐ αρ 7ο ́  ἵπ Ὥᾖἴλθ 

φυλακῇ. 
ΡΙ150Η1. 

21 ᾿Εγενετοιδὲ ἐν. τῷ-βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ 
Ίκουν 16 οὖπαε {ο ρα55 "Πανίης Ἓρεει «Ῥαριϊσεᾶ αα]] 3{Πο 3Ρεορ]ε, απᾶ 

ο ’ Λ , ” . η 

Ἰησοῦ βαπτισθέντος. καὶ προσευχοµένου, ἀνεῳχθῆναι τὺν 
Ἴθδα Ἠανίπσ Ῥθευπ Ὀαρεϊπεᾶ απᾶ Ῥταγίηωρ, Άννας "ορεπεᾶ ᾖ}πθ 

οὐρανόν, 323 καὶ καταβῆναι τὸ πγεῦμα τὸ ἅγιον σωµατικῷ 
πεατον, αηΏᾶ  ἀονοθπᾶθᾶ ἜἽπο Βρίτιῦ ᾖἴπο ΗοΙ πα )}ροβι]σ 
»9 1 η 4 δν Ἡ ΗΝ, 9 Ν ἐξ αχ; ” 

ειόει "ωσει περιστεραν επ αὐτον, και Φωγι]ν εξ ούρανου 
Σοτπι 858 8 ἄοτο υροῦ άπα, Απᾶ κα τοῖοο οπῦ οΕ Ἠεανεπ 

γενέσθαι, "λέγουσαν,! Σὺ εἶ ὁ.υὶός-µου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ 
68Ώ1Ε, βασίπς, Τηοιι ατν ἩΠγβῥοα ᾖΤἶπθ Ῥε]ονεᾶ, 1η ἴπορ 

πηὐδόκησα.!ἳ 
1 Ἰατο {οιπά ἀε]]σητ. 

Φο, Καὶ αὐτὸς ἦν δὺ' ᾿]ησοῦς Ρὠσεὶ ἐτῶν. τριάκοντα 
Απά Πϊπαδοιξ ὀγγας 1Ἱθρας  Ἰαροιῦ Ἓγεατς [12οἷα] διπ]τίτ 

ἀρχόμενος," πὤν, ὡς ἔνομίζετο, υἱὸς! Ιωσήφ, τοῦ: Ἠλί,! 
“Ῥόρίπηϊης [5ίο 5Ῥε], Ῥεϊπςδ, 85 πβ5 Ξαρροξθᾶ, ΒΟηΠ οἳ ζοδερῖ, οἳἑ 1, 

-” ΄ - -”- [ή - η) ῤ -” 

24 τοῦ "Ματθάτ,! τοῦ ΤΛευί,' τοῦ "Μελχί,! τοῦ "Ἱαννά,ὶ τοῦ 
οἳ Μαίπαῦ, οἳ Τεετὶ, ο) Μο]οΠῖ, οἱ ζ8ηΏπα, 

” , κ ΄ ” , ” 2 ’ 

Ἰωσήφ, 26 τοῦ» Ματταθίου,! τοῦ Αμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἐσλί,! 
οἳ ᾖοξερΗ, οἑ Μαὐἰαίμῖα5, οξ ΑπΏοβ, οξ Ἀβοπατα, οξ Εξ], 

τοῦ Ναγγαί, 326 τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματταθίου, τοῦ ΖΣεμεί,ὶ τοῦ 
οἳἑ Ναρρα!, οἳ ΜαβίἩ, οἱ ΜαὐιπιηΙα5, οξ Φεπιαῖ, 

5’]ωσήφ,! τοῦ ὈἹούδα," 97 τοῦ "]ωαννᾶ,! τοῦ Ῥησά, τοῦ Ζορο- 
οξ οδερΗ, οξ ζπᾶς, Οἱ 7 ο9ηΠ65, οξ Ἠμε-α, 

βάβελ, τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ ἁΝηρί,! 28 τοῦ ΤΜελχί.Ι τοῦ 53Αδδί,! 
ρ8υῬε] οἱ Φβ]α 1116], ο Νετὶ, οἳ ΜΤε]ΙοΏῖ, οξ ΑΔ άάῑ, 

τοῦ Κωσάμµ, τοῦ :"Ἑλμωοάμε! τοῦ Ἡρ, 29 τοῦ ξ” ]ωσή,! τοῦ Ἐλι- 
το ϱΈ Οοξαπα, οἱ Ε]πιοᾶατι, οἳ Ετ, οἳ 29565, οἳ Ε]Ι- 

έζερ, τοῦ ᾿Ιωρείμ, τοῦ ΝΜατθάτ,! τοῦ ἸΛευίΐ,! 90 τοῦ Συμεών, 
62.5, ο ο οτεῖπι, οἳ Ματίπαῦ, οἳ Τιοτὶ, οἳ ΒΙπΙΘΟΠ, 

τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ν"]ωνάν, τοῦ Ἐλιακ:ἶμ, 91 τοῦ 3Με- 
οἱ ῦ 148, οἳ 7οξ5εΡρ1, οἳ ζοπαἨ, οξ Εἰαίπι, οξ Μθ- 

λεᾶ,! ΠΑγοῦὺ Μαϊνάν,ἳ τοῦ Ματταθά, τοῦ "3Ναθάν,ὶ τοῦ 93Δα- 
1985, οἳ Μεηπα, ο Μαιίαζηα, οἱ Μαίπαπ, οξ Ὀα- 

βίδ,ὶ 93 τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ Ρ3Ωβήδ.' τοῦ 4Βοόζ,' τοῦ" "Σαλμών,! 
γιᾶ, οἳ ᾖο5Ε66, οξ ΟΡεᾶ, οξ Ῥοοἥ,. οἳ ΒΑΊΠΙΟΗ, 

οἱ Ζοτο-. 

1567 
21 Χου νγηεη α]] {]νφ 

Ῥοορ]θ πνεχο Ῥαριεῖσα, 
{ν οαπας Το Ρις», ]ιις 
7ε5α5 αἶδο Ὀοίης Ῥιρ- 
ὑἶποᾶ, απά υγ γίηρ, ἴἉθ 
Ἠθεανοι Ὑαδ ορομαᾶ, 
23 απᾷ ἴ1ε Ηο]Ιγ ἀἄπορθς 
ἀεδοεπάεᾶ {π α Ῥοάἱ]ψ 
5Ώαρε Ίάκε 4 ἄοτο ἆροιι 
ΗΕ, απᾶ α τοίσθ ος 116 
{τοπ Ίθβτετπι, τν/Π]ο] 
5αῖᾶ, Τηοι ατί ΤΙΥ Ὀο- 
]οτοά Βοπ; {π ἴπεε ]Ἰ 
ΔΠΏΙ τνε]] ρ]οαρεᾶ. 

326 Απά’ ὀεδας Ἠϊπι- 
ΒεΙΕ Ώεραπ {ο Ῥο 4Ροιιό 
τπάτίγ τεατς οἱ-αΡ8, Ὀθ- 
ἵηπρ (45 Τ/ΑΒ 5αῬΡοβει|) 
1Ἠθ 5οπ οἳ ’ 9 ο56ΡΙι, 
τν] Ὕγωβ {θε 80η οξ 
Ἠσε]!, 94 νγΏῖοὮ πγθ» {λα 
803 οἳ Ἠανπαῦ, συ π]οὮ 
πνας 1]ὸ 80 οἳ Ἰιμονῖ, 
«ΥΙΟ τναςδ ἵλε 80 οἳ 
Με]οΒῖ, πΠΙοὮ γγα8 {]ι6 
80) ΟΕ «αππαβ, πΥΠΙοα 
ν/α5 ἐ]ιε 8010Σ 086Ρ]ι, 
20 ννΏ]ο]Ὦ να {ᾖο 5υπ 
οἱ ΜαϊζβθΠπῖας, τν λὴοἷι 
πνης {]ιθ 50η οἳ ΑΙΗΘΒ, 
ΧΥΠΙΟὮ Ίσως {ιο 80 οξ 
ἁααπα, ΥΙΟ γγας ἐ]ιε 
50 οἳ 511, συλίοὮ τγθβ8 
ια 8οπ οἳ Ἀπσρβεο, 
260 πΠῖοἸ πθΒ {ιο 50η 
οἳ ΜααίΠ, πυΏῖοὮ ΥΥΑΒ 
ἐλε 5οπ οἳ Μαἰἰηίπίας, 
ἩΓΗΙΟ Ὕγας {ο 80 οἳ 
Βεπιεῖ, νυπῖσῖι τνας {λε 
9Φοπ οἳ «οξερΏ, πΠίοἃ 
πν8θ8 {λε 8οπ οἳ ο πᾶα, 
27 τ/Ώ]οἩὮ τνας 176 80η 
οῷ ᾖοαππα, π;Ώ]οὮ νγαβ 
ἔλεδοπ οἳ Ώμθς58, πγ]ῖο]Ἡ 
πνᾶ5 ἴ]θ 80Οπ οἳ Ζοχο- 
Ὀαυε], ππῖοᾶἃ τας {]θ 
506 οἳ Φα]αΜΠῖ6], τΥἩΊο]ι 
πγα5 ἐ]θ 8οιι οἳ ἈΝετῖ, 
28 ννΏ]οἩ τνας ἴᾖθ 5οπ οξ 
Με]οΠῖ, πυΏΙοὮ νγας {πα 
50η οἳ Αάάῑ, υ’ΏῖοὮ πα8 
ἔλι δολ οΕΟοδατΏ,, ΓνΠἰοὮ 
τνὰ5 {]θ 5οπ οἳ Ἐίπιο- 
ἆαπι, τυΏϊοἩ. τας. {ᾖ6 
803 οἳ Ἐτ, 29 τυΏῖςοἃ 
πας {λθ 80 οἳ 4996, 
πγΏ]οὮ γα {ιο 8οπ οἳ 
Ἐ]επετ, σνΏῖο]ι τας ἐλ6 
50π οἳ οοτίπι, πυπ]οἃ 
ψγας ἐλεδοποί Μπϊἴπαῦ, 
σγΏ]οῖὮ τνας ἐωα 5οιι οἳ 
1ιοτὶ, 30 πιΏ]ο] ν/β8 
ἴ]ιε 8οπι οἳ ΦΙΠΘΟΠ, 
πγἨ]οὮ τας ἴλο 5δοπ οἳ 
γυᾶα, πύπῖοὮ πποβ {8 
50η ΟΕ «οβδερΏ, πυΏῖολι 
ΥΓ {6 50 Οἳ ζοπΛΏ 
πἨ]ο]ι γγθ8 {λα 8οπ οἆ 
Ἐ Πα Κῑτη, 91 πἨῖο]Ὦ ντας 
ἔλθεδοπι οἳ Ἰάο]θα, υγλ]οἳι 

5 τετραάρχης Τ. Γ--- Φιλίππου (γεαὰ οἳ Ώ18) αΕτττανγ. 
Ι Ἰωάνην Ἱτ.  Κ-- τῇ ΙΤΤΙΑ, ᾖἸὡὼς τττια. νε λέγουσαν ΙΤΤΤΑ. 
9 --- ὃ ΤΊτΑ. Ρ ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ΤΊ{. 
5 Ἠλεί ΤΊτΑ. : Μαθθάθτ. ἔ Λενεί ΤΊτΑ. 
« Μαθθαθίου ττ. } Ἐσλεί ΤΤτΑ. ” Σεμεείν ΤΤτΑ. 
ε Ἰωανάν ὍΤΊτΑ. ἆ Νηρεί ττ:Α. «ϱΆ ᾽Αδδεί τττΑ. 
ΙΤΊΤΑ. Ἀν Μαθθάθ τ; Μαθθάτ ΤτΑ. 
8 τρῦ Μεγνά [1.]ΤΊτΑ. πο Ναθάμ τ. 
ΤΑ. 38 Βοός 1ΤΊΤΓΑ. {| Σαλά τ. 

7 Μελχεί ττια. 
.᾿]Ἰωσή 
ὦ Ἑλμαῦ 

19 Λευεί ΤΤτΑ. 
ο Δανείὸ ΙΤΊΧΑ; Δανῖδ αἲν. 

Ε[καὶ]1. 

1088ςἩ ττια 
ἆμ ΙΤΤΑ. 

Χ. ᾿]Ἰωνάμ τττΑ. 

Ἀ--- καὶ ΤΑ], 
Ὦ εὐδόκησα ΙΤΤιΑ. 

4 ὢν νυἱὸς ὡς ἐνομίζετο ΙΤΤιΑ. 
» Ἰανναί ΙΤΤ:Α. 

υ "]ωδά ΤττΑ. 
Εν ᾿]ησοῦ ᾖθειβ 

ο 1 ἸΠελεά Τττ. 
Ρα Ἰωβήδ ύορθά 



1568 
Φ/886 {λε 5οπ οἳ Μοπαπ, 
νΏΙοὮ σας {ο 8οπ οἳ 
Μαϊιαίτα, πν]]οὮ σας 
{πο -οπ οἱ Ἀαίμαηἃ, 
πυΏΙοἩ ἵνα ἴλε 801. οἳ 
Ὀιινιᾶ, 32 πΠΊοὮ σνας 
ἴλο σον οἳ ᾳε55ο, π’Π]ο] 
Ὕνας τᾖε 5οπ οί Οὐυεᾶ, 
πύπῖΙοὮ σνας {]ιό 501 ος 
Ῥοοἤ, νο ννα5δ 1λε 
50 ΟΕ ΒΑΙΙΠΟΠ, ΠΙΕΙ 
να» (Πέδοποἳ ἈαπεςοἩ, 
9ὺ νυΏΙόὮ ἵνας {λε 5ο) 
οἳ Απηώώας, τυΠΙοἩ 
ν/α5 {θε 501. οἳ Αταπι, 
πυη]οᾶ τνας {λε 801 οἳ 
1Βτοπι, συΠίοὮ γγας {6 
8ο οἱ Ῥμπατες, Πίο] 
γνᾶς {Π6 5οπ οἳ ο αλ, 
94 ν/]ΙεΏ σνα5 ἐλεδοπ οἳ 
ᾖασοῦ, πνΠΙοεὮ τνας {6 
50Ο Ι5ᾳᾳ86, ΠΙΟ πν85 
ἴλθ: 5ο οἳ ΑὈταπατα, 
πυΏίοὮ να ἔ]ε 5οπ οἳ 
Τμαχα, ὍυΏΙοὮ τνας {λε 
8οπ οἳ Ν4ΟΒΟΣ, 56 πΥΠΙοἩ 
τν85 ἐ]ιο 5οπι οἱ βαταςὮ, 
συΏ]οὮ σαςδ {με 5οπ οἳ 
Έαραα, πι ΠἷοὮ τα: {λε 
8οπ οἳ Ἐπα]ος, πΠΙοἩ 
Ὅ/Ώ5 ἐ]ιθ 8ο οἳ Ἠουετ. 
ὍυπΙοὮ τνας ἴ]θ 5ο ος 
5Α]ᾳ, 96 υνγΠ]οῖι Ίνας {6 
5ο. οἳ ΟΡΔΠΩΗ, πΠϊςἃ 
ττας ἐλέδοπ οἳ Ανρβας- 
Φᾷ, πνμΊο]ι γα» {ιε 807 
οἳ Ψοπι, σΥΠΏΊο) τνας {1ε 
80 ο Ἀοο, τυΠῖςοὮ τναςδ 
ἴπο6 5ο οἳ ΤΙπεςἨ, 
37 τν ΏΊοὮ τνας {]ιε 5ο ο 
Ἁ[αιλαδα]α, ΙΙ τνα5 
{λε ςολι οί Επος], πΥΠΙςἩ. 
π/α.., έλα 50). οἳ {ατεᾶ, 
ν/μΊοὮ τνας {ε 80 οἳ 
λ[α]ε]σε], ο 1εω Ίτγα5 
1ο δ5οπι οἳ Οαἵπ8βΗ, 
25 ὦνΏῖςἩ νύας ἐ]ιέσοπ οἳ 
Έπος, ἹυΠΙοἩ τνας {λε 
5οπ οξ ΦοίΏ, πΠΙοἩ Ίνα5 
ἴλεδοπ οξ Α ἆθΏλ, τυἩΊο] 
πτᾶς ἰ]ιε 5οπ οἳ α.οᾶ. 

ΙΥ. Απᾶ σεσιας Ρεῖπρ 
Σα]] ο ἴποε ΗοΙσ ἀἄποξῦ 
τείαγηεᾶ {ΤοΠ1 {οτάαπι, 
απ πας ]Ιεᾶ Ὦγ τό 
Ῥρὶτ15 1110 Τπο ππΙ]ᾷ6γ- 
ηθςς, 2 Ὀοϊηπρ ΕΣοτ{γ ἄπγεβ 
τοπιρίθά οἱ ἴπο ἄετ]]. 
Αιιά Ίη Ίπο-ς ἆατς Ὡς 
ἀἱᾷ εαῦ ποίλΊτπρ: απᾶ 
τ'πεηπ ἔπαγ πνογο απᾷσᾶ, 
ὮἩοε α{ὐετνατά Παπσετ- 
εᾱ. 3 Απᾶ {πε ἀθτ]] 
'ΒβΙᾶ απΠίο Ὠϊπι, Ἱ{ τηοια 
τρο ίηε 5οπ οἑ αοᾶ, οοπι- 
τηαπᾶ 1Πἱ5 5ἴοπα ἰπαῦ 
1 Ῥρε πιπάο Ὀτεαά, 
4 Απᾶ ὧσδια» απ5ττοχγεᾶ 
Ἠΐτῃ, δαγΊπς, Τἳ 15 τυν1ῦ- 
τοπ; Τπαῦ τηαπ 5ησπ!1 
πηοῦ ]1τε υγ τοπ α1οηπθο, 
Ῥμύ ὃν οτε ποτά οἳ 

:᾽Αμειναδάβ Α. 
αι ΤτΊτΑα ΥΓ. 

5 εἶπεν δὲ ΙΤΤιΑ. 
ῥήματι θεοῦ π[ττ]Α. 
π ἂν μπτΑ. 

εἶπεν αὐτῷ π. 
τὸν θεόν σου προσκυνήσεις 115. 

. Ἔβερ ΤΑ. 
- πλήρης πνεύμ. ἁγίου ΗΤΤΑ. 

Ἀπ ὃς αὐτὸν ὁ ̓ Ιησοῦς 1/ΤΤτΑ. ρ η 

ο ἐμοῦ ΗΤΤΑ. 
ζ.---- ὕπα ε ὀπίσω µου, σατανα 61, ΤττΑ. [ος τοις 

ΛΟΥΚΑΣ. πι τν. 
τοῦ Ναασσών, 99 τοῦ 5Αμιναδάβ,' τοῦ "Αράμ,! τοῦ " Εσρωμι,! 

οἱ ΝΕΟΣ, οἱ Απιηιηαμῦ, Οἱ ΑΓΙΙΠΙ, ΟΕ 19δτοσι, 

τοῦ Φαρές, τοῦ Ἰούδα, 94 τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Αβραάμ, 
οἱ Ἐλατ6ς, οἳ ζπᾷα, οἳ ζᾖασοῦ, οἳ Ίσαας, Ὀοὲ ΑΡταλαπα, 

τοῦ θόρα, τοῦ Ναχώρ, 96 τοῦ ΣΣαρούχι  ταῦ Ῥαγαῦ, τοῦ Φαλέκ, 
οἳ Ἐρτα]ι, οἳ ἈασΏος, οἳ ΒάΓΠςΗ, οἱ αραα, οἳ Εηα]εζ, 

τοῦ Σ Εβερ,ὶ τοῦ Σαλά, 96 τοῦ 7Καϊνάν,! τοῦ Αρφαξάδ, τοῦ 
οἑ Ευες, οἱ βα]ᾳ, οἱ ΟαἵπαἨ, οἱ Αγρηαχας, 

Σήµ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ, 87 τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ Ἐνώχ. 
ο Βεπα, οξ ἀοθ, ο Τ1Π1οςἩ, οἱ Μαϊμαςα]α, οἳ Ἠποσῇ, 

τοῦ Ζ]αρέδιϊ τοῦ "Μαλελεήλ,! τοῦ ὈΚαϊνάν,ι ὃ8δ τοῦ Ἐνώς, 
ος ϱαχαᾶ, οἱ Μαιε]εε], οἱ 08ἴπαη, ος Ἐπο», 

τοῦ Σήθ. τοῦ᾿ Αδάμ, τοῦ θεοῦ. 
οῦ ΦείἩ, οξ Αάαπι, οἳ ἀοᾶ, 

4 ᾿]ησοῦς δὲ ἐπνεύματος ἁγίου πλήρηςϊ. ὑπέστρεψεν ἀπὸ 
Απιᾶ ᾖεξεας, 2ο [ὁίπε] Ἱδριν]ε “Ἠο]ψ ΣΡΙ], τοαχπεᾷ πάν 

τοῦ Ἰορδάνου" καὶ Ίγετο ἐν τῷ πνεύµατι ἀείς τὴν ἔοημονὶ 
ἴηπο 1οτᾶααι, απᾶ πας 14 Ὦγ θλο Φρϊὶτι6 Ίητο ἴῃμο π]]άεγησξ 

2 ἡμέρας «τεσσαράκοντα,' πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ Σιαβόλου" 
Ξ4αγ5 αΕοτίγ, νείης μμμερα Ὃσ  ᾖΤλπο ἆττι]: 

καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς-ἡμέραις.ἐκείναις, καὶ συντέλεσ- 
απᾶ Ὥε αἲςθ ποίπίπο ἵτπ Τηο»δε ἆατς, απᾶ «ῬείαΕ 

θεισῶν αὐτῶν {ὔστερον! ἐπείνασεν. ὃ Εκαὶ εἶπενὶ αὐτῷ ὁ 
“Ἀοπάρᾶ α11Πογ αξβεινναγᾷ τς Παπσετγεᾶ. Απά «καί 3ΐο μία 11πθ 

, ΄ εν τ -” ” » Ν υ ) ’ / 

διάβολος, Ἐϊ υἱὲς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ.λίθῳ.τούτῳ ἵνα 
5άοτ!], 1 Βοπ ἴποι ατό οἑ ἀοᾶ, 5ρεας ᾽ ἴο 1] ει. ια 

γένηται ἄρτος. 4 Καὶ ἀπεκρίθη Ἀ]ησοῦς πρὸς αὐτόν," λέγων,ὴ 
, Όοσοπιο Ὀχοαᾶ, Απιᾶ Ζαπενγοτεᾷ 1)εδα8 το Ἠΐνη, επγίπς, 

Γέγραπται, Ὅτι οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ µύνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, 
Τὸ Ἠα5 Ῥοεπ νυχ]τνετπ, ΤΠαῦ. ποῦ οἩ Ὀτεβά αἶοπο 5ηΏα]] Ἅμτο ΣΠΙΑΗ, 

Κάλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι θεοῦ.' ὅ Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν Ιὸ 
Ῥαύ οἸἩ ετετ7 ψιοτᾶ ο αᾷ. Απάᾶ ο κας ο. “Πω ᾖύΤ19 

διάβολος! πείς ὄρος ὑψιλὸν! ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασι- 
Σἀετν]] 1πίο απαουπίαΙη 2ΠἱρΡΏ ΕἩεπθεά Ἠϊπι 81] ἴπο ᾖΚίπρ. 

λείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου’ 6 καὶ εἶπεν αὐτῷ 
ἄοπις οἳ ἴπα παδΙέα1θ πνοτ]ά ἵπ α ΠΙΟΠΏιΕΠῦ Οἱ {π]θ, Απά ὁθαιᾶ “ο 5Ηΐτα 

ὁ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν.ἐξουσίαν.ταύτην ἅπασαν καὶ 
1(πο ἍΣαάετί], Το {πες πηΙ]] Ι σίνε Σνηϊς ΔΑιιϊλποτίτν 11 απᾶ 

ον ΜΕ, / 

τὴν. δόξαν αὐτῶν! ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾠ.πἐὰν' θέλω 
ἐπεῖτ ρ]οττ: ΣΟΥ Το τηο 15 Ώα5 Ὄθοτ ἄε]ίνοι -α, αΏάᾶ Το ΥΠΟΠΙΡΟΘΣΘΝ 1 πςα 

δίδωµι αὐτήν' 7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιόν "μου,! 
1 ρἶτε 16, Ἔποι ἴπεχείοχο 1 ποια νν]δ πιοτδΏίρ ὮῬεέοτο Ώ1θ, 

ἔσται σου Ρπάντα.' ἃ Καὶ ἀποκριθεὶς Ἱαὐτῷ εἶπεν ὁ Τησοῦς," 
ἄφηα]] “Όο 5ὲΠ]πε 1411 31Π]ηςς, ΑἈπά αηδπετίηςσ Ἠΐηωι "πδαιᾶ 1θ5ας, 

"Ύπαγε ὀπίσω µου, σατανᾶ"' γέγραπται.""γάρ."' ""Προσκυνή- 
ἄεί ἴπεε ΛῬεπιπᾶ τππε, ΒαΐαἨ; 4οΥ 19 ας θε παρὰ Τποῖι ελα] 5 1:ΟΥ- 

σεις κύριον τὸν.θεόν.σου,! καὶ αὐτῷ µόνῳ λατρεύσειο. 
5ΗΙρ [19] Τοτά τσ σοι Απᾶ Ἠϊπα ο) εἨα]ό τ]οῖι 59176, 

9 "Καὶ ἤγαγενὶ αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔστησεν Ὁαὐτὺν! 
Απά Ἅε ]εᾶ Ἠΐπι ᾖΤο εχαδα]επα, απα εεί Είπα 

5: ̓Αδμείν, τοῦ ᾿Αρνεί οἱ ΑάπιίΏ, οἱ ΑγΠῖ, ΤΑ. ᾗὉ Ἠσρών ΕΙ. 3 Σερούχ 
ὅ αϊνάμ ΤΑ. " Ἰάρεθ 1; Ἰάρετ Ἰ.. 3Μελελεήλτ. 5 Ἰζαϊνάμ τ. 

ἀἐν τῇ ἐρήμφ 1ΤΊτΑ. Γ τεσσεράκοντα ΤΊτΑ. ἵ--- ὕστερον ΙΤΊτΑ. 
Ἱ --- λέγων ΤΤτΑ, κ--- ἀλλ ἐπὶ παντὶ 

} --ὁ διάβολος (Τεαᾷ Ἶε 5Ώ6υγεᾷ) τττα. Ἡ --- εἰς ὄρος ὑψηλὸν [ο]στια. 
Ρ πᾶσα 81] ΑΙΤΊΤΑΥΓ. α[όδ]α; εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ι.; ὁ Ἰησοῦς 

ει άρ {ο ΟΙ ΤΊτΑΝΤ. ἵἃ κυριον 
5 Ίγαγεν δὲ. ΤΊτΑ. πα --- αὖτον (γεαὰ ΤΏ1Ώ1]) τίτι]Α., 



1Τ: τι Ὁ ΚΕ. 1569 
4οᾶ, 5 Απάᾶ {πο ἀετ]], ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐί τὸ" υἱὸς εἶ Ἱίορ Μία αμ Ἰαῖς αἳ 

Ἡροηῦ ἴηθ εὕσοα οξ τπο {επαρίθ, αὐᾶ οαίᾶ ᾖἵο Ἠϊπι, 16 {πε Φοη ἴποι βτί Ἠ]μ] πιοιηταίπ,εἩθυγεᾶ 
-” - ο ΄ 3 - ΄ ΄ ά Η -- 

τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω. 10 γέγραπται.γάρ, ο ουκ ιο ππες 
: οξ ἀοᾶ, λος δις τει Ἰ4ονη ; 1ος 1ὔ ας Όθεη ΥΤΙΟΓΕΠϐ, ο πιοπιοπῦ οἳ - παρ, 

Οτι τοῖς. ἄγγελοις. αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ δια- 6 πας οτί ραἱά 
Τηαῦ ' {ο Ἠὶς σι ς μπα ρίτο ο εμο νο ἴπεε, ἡ το ... η Εἶτο ἴλοο, 

φυλάξαι σε’ 11 καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἁἀροῦσίν σε, µήποτε τι ο Ε]οσ5 ας Ἡεω : 
ἱ . ΐ Ἡ Ἡ α οτ αἳ 15 ΘΙΙΤεΕΤΕ Ἐεερ ) ἴῃορ; Ααπᾶ μας ον [Πιο τ] ηαπᾶς ο ας ας πα βολτα: αλά ο η μορι- 

προσκόψως πρὸς λίθον τὸν.πόδα.σου. 12 Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν Εοοτετ 1.11 1 μίτο 15, 
1ηοι θἰτίκε αραἰηξῖ 8 5Τοπθ {γσ {οοῦ. Απά απαπετῖῃισ κθιά 7 ΤΕ τηοα ἔπετεξοτε τν] 
ο πο αι : ” --. 3 2 νοσςΠ!Ρ πας, Αα] 5811 

αὐτῷ ὁ 1Ιησοῦς, Ότι εἰίρηται, Οὐκ.εκπειράσεις κύριον ὂε επίπο, 8 Απᾶ Πεσας 
1ο Πΐτ  Ἰζεσας, Τὲ Ἆρς Ῥεειι ςαἱᾶ, Τηοι Ίια]ῦ ποῦ {επαρί [1Ἡε] Ἱιοτά ἈηΏδποτεά θπά νβ]ά ππ- 

3 , . , . ε ο. το Ἠϊπι, ἀεὺ ἴποῬ τε- 
τὸν.θεόν.σου. 19 Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διά- Ἰπᾶπιο, αέωτι: 8ος 1ὅ 

Μµγ οᾶ. Απᾶ Ἠπτίπς ΒπὶσηΏοᾶ  οπετ  επιρίββίοη ἴπθ ᾖἆἄθ- 15 Ὑτ]ιτίον, Τπου 5ια]5 
ο Εν ο ανν - ΦΥΟΥΡΠΙΡ {πο Τιοτᾶ {ηγ 

βολος ἀπέστη ἀπ᾿ αὐτοῦ ἄχρι.καιροῦ. ο, απᾶ Ἠϊπι οη]γ 
τι] ἀερατίθοᾷ τοπι Ἠϊπι ΣΟΓ Αα Ὄλης, βΏα]ί {ποια ςεττοε. 9 Απά 

1 πο ὃς έν κ ο ὲ , ω , Ἡε ὈτοιρΏί Ἠϊτα {ο ζ68- 
14 Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ δυνάµει τοῦ πνεύματος τικα]ετα, απᾶ οί Ἠλτα 

Απά "τεατιεᾶ 11θφας Ἶπ ἴπο Ῥοπεγ οἱ ἴπθ Βρίτ{ῦ οἩ ε επολκρις οξ ἴπθ 
9 ν / 9 , » ο.» ᾳ ώ ». Τεπρ]θ, απᾶ 5α]ᾷ απο εἰς τὴν Γαλιλαίαν' καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ ὅλης τῆς περὶ- τα 1 έμοι Ῥο ἔ]μο ὅοπ. 

το αα.]εε; Απιά Α ταπιοαχ νγοπῖ οπῦ Ίπίο "πνποιθ 3πο οοαπἰτφ οἳ ἀοᾶ, οξύ ἴ]γεε]ά 
, λ -- ΑΛ πμ της . ἄοτνπ {τ . 

χώρου περὶ αὐτοῦ. 16 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς'συν- 1 ζοκ1ε ἵο παν κό 
θγοαπᾶ οοπσετηΐπσ Ἠϊτα, 8η Ὦθ ΤααβΠῦ 1η Ἴρση- 5Ηβ]] ρῖτο η απΠρο]ς 

τα Εν ημα ο, τας ͵ κωδ ας ». «ΠΥΡ οτεγ ἴμθεβ, ἴο 
αγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόµενος ὑπὸ πάντων. 16 καὶ ἦλθεν εἰς ἵεος ἕλδος 11 απιὰ τρ 
ἈΡοΡΊες αγπαῖτ,  ΌὈεῖης ϱ]οτιπεᾶ ὮὉγ α]]. Απά Ἡθ οΏπιθ ο ἠ{ἐλεῖ Παπᾶς ἴπεγ «Ώ]] 

στὴν" "Ναζαρέτ," οὗ ὧν "τεθραμμένος"' καὶ εἰσῆλθεν κατὰ ων πο υλος ἄασ εαν 
ἸἈβζατεί[α, Ὕπετε Ἀθ στα Ὀτοιρβηῦ 1; ΑΠ Τε επ{ετεᾶ βοοογάῖηπς ἔο Φβοοῦ πραἰηςσύ α 5ἴοπθ, 

τὺ εἰωθὸς. αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, 1ο τοιᾶ αμεο Ἆρν 
Ἠ18 οπδίοπα οπἵπε ἄα οίῖπθ βάὈὈατηβ ἍἨπίο ἴἨθ ἍΑΥΏΒΕΟΡΙΘ, Ἅᾗς πα]ᾶ, ηποα ελα]έ ποῦ 

4 » α 9 , 2 ο ο τα 

καὶ. ἀνέστη ἀναγνῶναι. 11 κἀὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον επεσε ἔτι σοι εν 
αηᾶ εἴοοᾶ πρ {ο τοβᾶ. Απᾶ Ίπετο πας σίτας {ο Ἠἶπι [πε] ἍΌῬοοῖς σα τς. οπᾶεᾶ αἲ] τες 

ῬἩσαίου. τοῦ προφήτον.! καὶ “ἀναπτύξας' τὸ βιβλίον εὗρεν επ κσαοας ανατε, 
οἱ Ὠεαῖας ἴπθ Ῥτορπεῦ, απᾶ ἨΠατίτπρ ππτο]ιεᾶ ἴηθ ὨὈοοκ τε 2ξοαπᾶ μα ιν τς 

ἀτὸν! τόπον οὗ ἦν γεγραμµένον, 18 Ἡνευμα κυρίου 14 Απᾶ Πεςαςστοίατη- 
ἴηἩθ ἍῬ]αςς ὙἨἨετο 1ὐ νγθς Ὑντ]σίατι, [Τπε] Ἀριαϊό ο [ἴπε] Τιοτᾶ [15] οἳ Ίπ ἴλε Ῥοπγοτ οἳ ἴλθ 

ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ. ἔνεκενὶ ἔχρισέν µε. ᾿εὐαγγελίζεσθαι ρα εμοο πο μπες 
ἩροηΏ 118, ΟΠ αοοοαπέ οἳ πἩΏίοὮ Ἠθ αποἰπἰεᾶ πιο {ο Αππουποε ἴμε ε]αά ὑάΐπρς Έατιε οἳ Ἠϊτα ἔἨτοιρῃ 

πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν µε Σἰάσασθαι τοὺς. συντετριµµένους 3.089 τΏεῖος τουπᾶ 
{ο [ἔπε] Ῥοος, τε Ώ858 νὰ ας ιραν νὰ 'Ῥεοκετε . ἱααρλὲ Ίπ ἐμοῖς ασπα- 

τὴν καρδίαν, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς «Ἔοειιος, δοῖτις Ε]οσίβοᾶ 
ο ΚΑΑΜΗ β : : Ξ : ΑΙ. πᾶ Ἡε οβΏιθ 

μαι Ἠεατῖ, να ινα το οαρίΊτες ο ανρρη, ρω το [πε] νὰ ἔα ποστ, νιάτα το 

ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσµένους ἐν ἀφεσει' 19 κηρύ- Ἀπᾶ Ῥθεν Ῥτουρλὸ πρ: 
τοοοτοτγ οἳ βἶσ]ᾶ, Μό ς«επᾶ ΣοτίΏ [1ηΏε] οταςπεᾶ Ίτπ ἄε]νεταποε, ἍὮ3Το0 ρτο- κα τη ως ο ο ος 

ἕαι ἐνιαυτὸν κυρίου ᾽ δεκτόν. «20 Καὶ πτύξας τὸ 'αππᾶβοκαο ο ἴμε θαῦ- 
ο]αῖτι [116] γεατ 3οΕ[ ΤΠε] "]ιοτᾶ "ΑοοερίαὈ]θ. Απᾶ Ἠατίης το]]εᾶ πρ ἴθ ον ο. Ὃ ας 

βιβλίο», ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν, καὶ πάντων ἴλετο πγας ἄε]ϊτοτοᾶ 
Ῥοοχ, ΄ Ἠατίπε ἀε]τετεᾶ [15] {ο το αἰθεπᾶαπί Ἰθ 5αΐ ἄοπτπ, απᾶ 3ο0Ε”:11 ἍἈπίο Ἠἶπα {Πθ Ῥοο] ο 

ος. -- ς ο « ) ον ” δι ολ ς 2 . νηΏοα ρτορπεῦ Ἑξαῖας. 
ἐν τῇ συναγωγῷ οἳ ὀφθαλμοὶ ἠσαν'' ἀτενιζοντες αὐτῷ. Απᾶ  π]ει Πο Ἠθᾶ 
5 5ης ἍΊεγηλβροσυιθ 3119 Ίργες ππετα Εχεᾶ προπ Ἠϊπι. ορεπεᾶ {ἴπε Ῥοοξκ, Ἠθ 

» λος νὰ Π » ., ο , , ;.Σοππᾶ πε ρ]αος ππετθ 
21 "Ἠρξατο.δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς, Ότι σημερον πεπληρωται Τε τας ντῖέτοπ, 18 Της 

Απά Ἡεθ Ὠεσαη ᾖ7ὗοβδαγ το ἔποτα, Το-ᾶακγ 5 {α]1{]11εά Βρϊτϊς οξ 1ἴπε Τιοτᾶ τς 
στ, ο π -- λ / , προητ 1ης, Ώσ6σαᾳς5θ Ὦθ 

ἡ γραφὴ.αὕτη ἐν τοῖς.ὠσὶν ὑμῶν. 322 Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν Ἰαί] αποϊπἰσά πιο {ο 
τΠ15 5οτἰρίατθ τεὶ τουσ 6418. Απᾶ 811 Ῥοτε πνΙίηθξς ΌῬγθαο]ι ἴπα Εοβρε] ἴο 

κ... ὁ αττΊτΑτ’. } -- την ΙΤΤτΑ. α Ναζαρέθ Ν ; Ναζαρά ΝΙΖΩΤΑ Τ. 5 ἀνατεθραμ- 
µένος Τ. ὃ τοῦ πραφήτου 'Ἡσαΐου ΤΤΤΤΑ. ο ἀνοίξας Ὠδν]ιισ ορεηεᾶ ΙΤ. ἆ. τὸν Τ. 
ε εἵνεκεν Ο1/ΤΤτΑΥΡ. {Γεὐαγγελίσασθαι ΟΙ ΤΤΤΑΥΟ. Ε --- ἰάσασθαι τοὺέ συντετριµµένους 
τὴν καρδίαν Ο{[1,ΊτΑ, µ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν οἱ ὀφθαλμοὶ 1; οἱ ὀοφθαλμοὶ ἐν τῇ συύαγωγῇ 
ἦσαν ΤΤιΑ. 
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119 Ῥοος ; Ἡθ Παίὰ βοπί 
1η9 Το Ώοα] {19 Όσοκεπ- 
Ἱουχτεά, ζο ῬεεβοἸ ἆε- 
Ἱϊίγτοχαπορ {ο ἰ]πο οςρ- 
1ἱΐθΒ, πηά τοσονει ασ 
οἳ αἱρΏί ἴο τα Ὀ]πά, 
το βοῦ πὺ ΠΌοςίγ ἴποια 
{λαίῦ ατο Ὀτη]πες, 19 {ο 
ῬΙθΒΟὮ ἴπε αοοερίαδ]α 
ὙομΣ οἳ ᾖἵἴπο Γιοτᾶ, 
20 Απᾶ Ἡς οἷοξδεά 1η 
Όοοξ, σηπᾶᾷ Ὠο.Ρατε ἐΐ 
Βραΐη {ο ἴπε ταἰΠϊδίετ, 
8Πά βοῖ ἀοννη. Απάτη 
96765 οἳ αἰ] ἴπεπι ἰπαῖῦ 
πγεχε 1π ἴπθ 5γπᾶσοραθ 
σνετο {ω5γοηΏοά ΟἨ. ὨΙτη, 
21 Απά µε Ῥεσαπ ο ραγ 
ππίο ἴπεπα, Γης ἆασ 15 
τΩῖ9 «οσῖρίιιτο Σα]{]]1εὰ 
4η τουσ 6315. 22 Απᾶ 
11 Ῥαγε Ὠϊπα τη] ηοςς, 
Ἀπᾶ υοπᾷετεᾶ αὐ ἴ]ο 
Ρτασῖοις ποτά ν/Π]ο] 
φτοοεεάεᾶ οιῦ οἳ Ὠϊ5 
παοµίἩ. Απᾶ {πετ εαἰᾶ, 
15 ποῦ 5 ««οδερίι8 
βοη 0 25 Απᾶ ὮἩο εα]ᾶ 
πΠΤΟ Ίμετα, Ὑε πΙΙ 
ΒΙΤοΟΙΥΣ 5.7 υπῖο Ὠη]θ 
τΏῖβ ,ρτοτετςο, ΕΗΤ- 
8Ι0ἶ9Π, Ἠσα] 1Πγςδε]{: 
συΏβίςοετες πε Ἠβτθ 
Ἠεαχᾶ ἆοπο 1η ΟΒγρε- 
ΏΒΊΠΙ, ἆο 4180 Ἠθγο 1η 
ΤΗΥ οοἀπ/τγ. 24 Απά ηε 
εα]ά, Υετ]]σ Ι 5βγ πηῖο 
σοι, ὙΝο Ῥτορπεί 18 
Ἀοοθρίεά Ἱπ Ὠῖς οπι 
οουπίτγ. 25 Βυαῦ 1 {α]] 
τοι οἳ α ὑταίη, ΠΑΣ 
ννὶάοἽνβ οτε 1η Τ5γαεΙ] 
1π {ηο ἄαγς οἱ Εαν, 
ὙνΏεη {πο Ώθατεη Ίναβ8 
εΏαί αρ {ἴητορ ΥΕΩΤΒ 
8η 5ἱΧ ΠιοΏ/{Ης, π/ΠΕΗ 
ριθοῦ «Ἰαηιπο ἍἨὙ/88 
{Πτοαφποαῦ αἱ {1ἴῃπο 
Ἰαπᾶ4: 26 Ῥαῦ τηῖο 
ΏΟΠε ΟΕ ἔπετα τας Ε]ίας 
ΒΕΠΐ, 58Υ6 απίο Ἐα- 
τερία, α οἓί/ οἳ ΒΙᾶοµ, 
ΠἨΠΐο /8 ΤΟΙΙΑΏ ᾖἴλαί. 
εραθ Αα πὶάονγ. 27 Απᾶ 
ΙΩΦΙΙΥ Ἱεροι5 Ἴετο 1η 
1αταρθ] 1π 1Ἠθ ἴἶνπθ οξ 
Ἐλεθαςβ ἴλο Ῥτορβεῦ ; 
Απᾶ ηοΟΠθ οξ {ΠεΠι 88 
σἰθαω»-εᾶ, βανίης ἸἈα- 
ΑΠΙΑΏ Ἅᾖ1λπο ὭΒΑΙΙΑΗ. 
58 Απᾶ α]] Πεγ 1π πο 
ΕΥΏαΔςΟςΌΘ, ἨΏεη ΤἴηΠεγ 
ἹἩθατᾶ ᾖἴπεδο {πίπςα, 
πετε 41194 ση ζ πυτβῖη, 
29 απᾶ χὸ56 Ἱρ, Ααπᾶ 
τλταξῖ Ἠϊπα οαῦ οἳ Τηθ 
οἱ ύσ, απ 16ᾷ Ἠῖπα ἀηῖο 
{πο Όχοπιυ οξ {πο ΕΠ] 
σ'ΏθτοοἨ ἴλαῖτ οἱ ν/θΕ 
ας, ἴλπαῦ ἐπευ ταῖρηῦ 
οἊπί Ἠΐτα -ἄονπ Ἠοςά- 
Ίσως. ὀ0 Ῥαΐ Ἡο ραςς- 
{ης (Ώτοιρ]ῃ ἴπο πα]ἆςυ 
οἳ ἔπθπα ποπῖ Πἱ58 πγαγ, 

81 Απάᾶ οΆπιθ ἄοππα 

{ σὐχὶ ΙΤΤΣΑ, 
5 ζαφαρν 

5 Ἠλέίας τ. 

αυτων΄ ΤΤΙΑ. 

αούμ. 1ΤΊΤΤΑ ΥΓ. ν 
ἓ Σάρεφθα Ἱγ. 

1Τ) τοῦ προφήτου 1ΤΤΤΑ. 
υπο 5 ὥστε Β0 89 ΑΙΤΙΑ. 

ΛΟΥΚΑΣ, 1Υ. 
7 ” 3 ” Ν - ΄ -- - αὐτῳ, καὶ ἐθ' ύμιιζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἔκπορευο- 

ἔο ΕΙ, απᾶ τσνουσοτοί αἲ τποθ ποτά5 ο 6τασο πΏ]ο]ι ΦΙΟ- 

µένοις ἐκ τοῦ.στόµμᾳτος.αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον, ΙΟὐχΙ Κοῦτός ἐστιν 
οσσᾷεά οι{οξ Ἠ15 Πιοιι{Ἡ ; απᾶ ΤΠεσ σαἱᾶ, ΞΝοῦ 58η15 "19 
1. ει / ", Δ 5 Δ 2 / κ δα 

ο) υἱὸς Ιωσηὴφ”: 329 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πάντως ἐρεῖτέ 
ἴπε 8601 οἱ ζοδερΏ 2 Απᾶ Ἡοθ δαῖᾶ {ο ἔΏσπα, Βιιτε]γ το τ]] 5αγ 

) 8 ’ / , µοι τὴν-παραβολὴν ταύτην, ’ Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν’ 
το πῃο {Πῖ5 ραταῦ]ο, Ῥηγβίοίαη, πες] {τςε]ξ: 

ε/ (ο ΄ ος ΐ Όσα ἈἨκούσαμεν γενόµενα ἐν τῷ! "Καπερναούμ,' ποίησον 
ψ/ιαϊδοεγεχ ἨθΒατε Περχᾶ ὈῬείηρ ἆοπθ Π ΟβΡρετπα πα, 4ο 

καὶ ὧδε ἐν τῇ-πατρίδισου. 324 Ἐϊπεν.δέ, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
85ο Ἠογα ἵπ ἴΠίπο[ονπ] οοαΠ{χτ. Ῥπαΐ Ἡς ϱαῖᾶ, Ὑετῖ]ν 1 βαγ ἔογοι, τμαῖ 

οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ.πατρίδιδαὐτοῦ.ὶ 96 ἐπ] 
πο ῬτορΏηεῦ  αεοερίαθ]ο Ἱ ᾖ ἍἨΗΙΒΓΟΝΏ] οοαπίσγ. Ἴ1π 

ἀλι θ δὲ λέ : νυν Ῥ λλ. 4 ”. Έ ο - ε , 

Άηθειας-θξ λεγω υμιν, Ἡ πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις 
Ῥας ὑγαίῃ 15. ἴογοι, ΥΙΘΏΥ . ΠΙᾷΟπΒ Ἴθτο Ι ᾖ{πθ ἆαγα 

ε / ῃ . ΄ [ή 

αἩλίουϊ ἐν τῷ Ἱσραήλ, ὕτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς τἐπὶ' ἔτη 
οἱ Ειίας η 1βταε], Ὑπεη ὅγτας "οΠπιιῦ 31Ρ 1Τπο ΄Ἠομτεπ 4ογ "γεια 

’ 8 .” ε/ ιό . [ή / ΔΝ ”- ἵ 

τρία καὶ µῆνας ἕἘξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς µέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
Ἰνητεο απᾶ “πιοπίης ΛἸβίσ, Ὑπεπ ἔμεγε 8 ϱΣαπαῖηθ 'ρχθαῦ Ίβοπ 8]  Ἅ«ηπθ 

γῆν, 26 καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη "Ἡλίας! εἰ μὴ εἰς 
Ἰαπᾶ, απᾶ ο 101168 οἱ ἴπεια τας 5εηί Ἠ]Ιββ εχοευῦ {ο 

ἱΣάρεπτα' τῆς" Σιδῶνος,' πρὸς γυναῖκα χήραν. 97 καὶ πολλοὶ 
Ῥατερτα, ο Φιᾶοπῖα, ἵο α ποπιαη Ἰπνίάουν, Απά ΠΡ 

λεπροὶ ἦσαν "ἐπὶ "Ἑλισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ Ισραήλ»! 
Ίερετ  ἍὝνθχε η πο πι οἱ Ε]δΠπἝα πε ργορπεῦ η 1ρταεῖ, 

καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ ΧΝεεμὰν! ὁ Σύρος. 98 Καὶ 
ΑΠᾷ ἩΠοπε οἳ ἴμεπι Ία5 ο]θαπεεά οχοερύ ἹΝάΘΠΙΑΠ {Πε ὢγτίβΗ, Απᾶ 

ἐπλήσθησαν πάντες  θυμοῦ  ἔν τῇ συναγωγῇ, ἀκούοντες 
ὄπτετο 3β11εᾶ 111 πια Ιπάϊρπαίίοπι ὃν ὁτμο "ΒΥΠΑΡοΟΡΆἾΘ, Πεατίπρ 

ταῦτα. 329 καὶ ἀναστάντες ἐξεβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς 
ἴῃοςο {μίηρς; απᾶ ἨΠατίηρ τῖδεη πρ Πε οαδῦ. Ἠϊπι οαῦ . οἳ [πε] 

πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως Στῆς! ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾽ 
οἵσγ, αηπΏά 1εά Ἠΐτι απίο ἍᾖΊΤπε Ῥτοιυ οξίΠθ τιοιηίαίπ προα 

οὗ ἡ.πόλιςΖαὐτῶν ᾠκοδόμητο,ἳ 3είς τὸ! ΄κατακρηµνίσαι 
σγΏ]οῖι ἐπεῖτ οἳιτ Ὠαᾶ Ῥεεηυ Ῥα110, . Μος {ο{ημτοπ; “ἄοπη 3Πεαᾶ]οτπας 

αὐτόν' 90 αὐτὸς δὲ διελθὠν διὰ ἔσου αὐτῶν ἐπορεύετο 
αἨ]τη ; ας ηο Ῥαβεῖης {Ώτοαρῃ [πα] παἰᾶςί οἳ ἴποπα πεηύ ΑΤΥΑΥ. 

9] Καὶ κατῆλθεν εἰς ὑΚαπερναοὺμὶ πόλιν τῆς Γαλιλαίας" 
Απάα Ὦς πεπὺ ἄοππ ἴο Οβρετπααπα 9 ον οἳ ἄα111ε6, 

καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἓν τοῖς σάββασιν. ὃ9 καὶ ἐξεπλήσ- 
απᾶ πδβ ᾖΌεβοπῖπς πετ οἩ ἴηΠθ δβαΡΌΒ{ΗΒ, Απά ΤΠεγ πτετε 8ξ- 

. Ν ο ο ό » νά ε/ } . / στ ς / η] -” 

σοντο ἐπὶ τῷ.διδαχῇ-αὐτοῦ, ὅτι ἓἔν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ.λόγος αὐτοῦ. 
1 ἰθαοβῖηρ, 4ος ντἩ ααἲΠοξΙῦγ παβ Ἠΐ5 γνοτᾶ, 

συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιµονίου 
α.] 8 ΏΙΒΏ ̓  Ἠωτίησ ϱ βαρὶτῖῦ οἳ ἃ ἀθπιοἨ 

µεγάλφ, 94 Σλέγων,' Ἔα, 

τοηπ]δπεά αἲ 

9ὺ Καὶ ἐν τῇ 
Απά Ἱἵπ {ἴΏθ Α7ΏηαΡοΡιθ 

ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν Φφωνῇ 
αΏο]θΒΏ 7 Αηᾶ Ἶε οτ]εᾶ οι ῦ- ηλ τοίορ ᾽]ομᾶ, ΡΑΥΙΏΡ, ΑΠΙ 

ας ο ρα κ ’ Τ ε) / ε . 

τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνε; ἦλθες ἀπολέσαιἡὴμᾶς; 
πΏπβῦ Το Ἡ8 απᾶ {ο1μ6Ῥ, ὦθοιβ ἩΝαπαχεπθὀ Ατίίηοαοοιηθ {ο ἀθείο α5ὸ 

οἷἶδά σε τίς΄ εἶ, ὁ ἅγιος 
1 Εποτ {λθοθ ππο ἴποα οτό, (πο Ἠοιγψ ΓΟ0πε] 

τοῦ θεοῦ. 9ῦ Καὶ ἐπετίμησεν 
οξ ἀοά, Απά τερακοά 

χ νὶός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος ΤΑ. 1 Γὁ] τς, α ϱῖς ΟΙ 1τ; εἰς τὴν ΤΑ. 
ο ἑαυτοῦτ. -- ὅτι ἰΏαῦτ. αἃ Ἠλείυτ. ᾖ -- ἐπὶ Ητ[Α] 

υ Σιδωνίας ΙΤΊτΑ. ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ ἙῬλισαίου (Ἑλισαίου 
7 --- τῆς ιγεαά ἃ Ὀτον)) ΟΤΊΤΑΥΜ. 3 ᾠκοδόμητο τ Ναιμὰν ΙΤΊτΑ. ας δς 

-- λέγων ΤΙΤςΙΑ. υ Καφαρναοὺμ ΙΤΊΓΑΥΓ. 



ΙΥ. 1. Ὁ ΚΕ. 

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε 3έξ' αὐτοῦ. 
ηΊπα 11681Α, 5ασίηΡ, Ἠο]ά Ἡγ Ῥομος, θπᾶ οοπΠΘ Ξοχύι οαί οἱ Ἠΐπι, 

Καὶ µῥίψαν αὐτὸν τὺ δαιµόνιον εἰς «ετὸϊ μέσον ἐξῆλθεν 
Απᾶ ος Α«πτονγα ὁπϊπα 3ο 3Ἴ6πιΟηΠ  ἈἸπίο ᾖἴπο µτη]ᾶξύ οΒΠΙ ου 

ἀπ᾿ αὐτοῦ, μηδὲν Ῥλάψαν αὐτόν. 96 καὶ οτε θάµμβος 
ποπ ἍἈἨϊπι, 1π πούµίπρ πατίηρ Ἠατῦ Ἠΐπα, Απά ΓΤοβπιθ ο ΟΑ 
2 ᾽ δια Δ , ΝΔ υ , 

ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὺς ἀλλήλους, λέγοντες, Τίς 
αΠροπ 811, βηΏᾶ κα. ποσο το οµΠ9 απΠοῦΠος, τει Ἡγππαῦ 

ῥ λό γος οὗτοοι ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς 
ο δ- [1] 818, τπαῦ πΙνα αι ὐΠοτιύψ αηπᾶ ΎῬροΐπ6ς Ἆθ οοηπιαπᾶς Ίπο 

ἀκαθάρτοις πνεύµασι», καὶ ἐξέρχονται : 97 Καὶ ἐξεπορεύετο 
πΠΟ]Θ8Ἡ. ον 8η με οοπιθ ού 2 Απᾶ Ἀγοηί “οαῦ 

ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰο πάντα τόπον τῆς περιχώρου. 
αρ "ΓΙΤΑΟΊΥ οοποθίηίπς Ἠΐτα Ιπύο ΕΥεΕΙΥ ἍῬ]αοθ οἳ Όπο οοαπῖσγ ατοιπά, 

98 ᾽Αναστὰς. δὲ [ἐκ' τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν 
ΑἉπά τὶβίης αρ οαί οἳ ἴπθ ΕΑΥΠ8ΡΟΡΙθ 8 οπἰετγεᾶ᾽ 1Πίο πο Ίοιςδθ 

Σίμωνος δη πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχοµένη 
οξ ΒΙΤΑΟΠ. 1πἩρ δγαοίΠμοτ-ἰη-]απγ λαπᾶ οἱ Βίπιοα της ΟΡΡΓΕΡΡΕά ηΙζα 

πυρετῷ πολ καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. 99 καὶ 
ϱ 1γος ος . απᾶ του απκοᾶ Ἠίτα ΣΟΥ Ἠεγ, Απά 

ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν' 
βἰρπάϊης  οἵΤος ἹἩοςτ ἨΠοτερακθᾷ ᾖο Ίετοτ, απά 1 ]οξυ ὨδΓ; 

παραχρῆμα. δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει’ αὐτοῖς. 
Απά Ιπωηθά]αε]σ ΒΥΙΒΙΠΡ «΄ Ε.ε βεγτοά Ἅ3πεπι. 

40 Δύνοντοςδὲ τοῦ ἡλίου πάντες Όσοι κεἶχον 
Απά αὐ πε ροῖπρ 4οππ ος ἴπθ επ α1] 35 ΠΙΑΗΥ 38 Ὠβά {[Ῥρεγβοπς] 

ἀσθενοῦντας . νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν' 
βἷο]ς ση ζη ἄΐκεαςθς ΣνατὶοὮἈβ ἨχοαρΏυ τἴπεπα νο Ἠΐτη, 

ὁ.δὲ  ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας Ἀἐπιθεὶς' Ἱἐθεράπευ- 
Απᾶ ν 30η “οπθ 58ϱΟὮ 108 ΞίΠεπια Φῃαπᾶ» αΠπατίηρ "]αιά Ώθα]εᾶ 

σεν' αὐτούς' 41 Νἐξήρχετο!. δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, 
νΏεπα ; Απά Απιεπῦ οαῦ “31580 λά6πιοηΏς  14γοπα Ατιὅη 

ἱκράζοντα! καὶ λέγοντα, "Ότι σὺ εἶ πιὸ χριστὸς! ὁ υἱὸς τοῦ 
οτγίπρ οαῦ απᾶ ΒΑΤΙΩΡ, Τηοια ατὸ ἴπο οὠΠπτὶς ᾖἴμο Φοπ 

θεοῦ. Καὶ ἐπιτιμῶν οὐκεῖα αὐτὰ λαλεῖν ὅτι ᾖδεισαν 
οἑ ἀοᾶ, ᾿Απά μακαης Ἡθ βαΏετεᾶ ποὺ ΊἨεπα {ο βρθ8]ς Ῥεσαιδο ἴπεγ ΕπΕεΤΓ 

τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 
πτπο. Ὀομτὶοῦ αῃίτα 360 3)9, 

42 Ῥενομένης. δὲ Ἡρτααε 
Απᾶ “υοαῖπρ Ἴοοπιθ .΄ἀ4αγ 

’ Ν « 2 Πῃ ο ΄ Δ κά ε/ ] ζω 

τόπον, καὶ οἱ ὄχλοι Νἐζήτουνϊ αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ 
ῬἱμοῬ, ΑΠᾶ ἴπε οτοἵ/ᾷ8. εουρηῦ Πιτη, ΒΠά ΟΛΠ19 αρίο ἨΠίπι 

καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ .μὴ.πορεύεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν. 49 ὁ.δὲ 

ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον 
Ἠατίης Ροπο δι Ὡς υοηύ Ἰϊπίο ϱ ἀθδοτῦ 

Φηά Ὑετο ἀείαϊΙμίπς "Ἠΐπα τμαῖ Ἡοθ παῖρΏτ ποῦρο ἍΊτοπ. ᾖἴΠπεπι, Ῥα{ Ἡθ 

εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ὅτι καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγ- 
παθὶᾶ το έπαπι, Ά]ξο {ο ΐ1πο οὔπετ οτε “Το ΣΑπποποθ 

γελίσασθαί ομε δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὅτι 
5ιπο Ἰρ]αᾶ 5υἱάΐπρβ 10 μοι .τηςθ, ἴπο ο οβήσα, οἳ ἄοᾶ; Ἠεοαιβθ 

Ρείς! τοῦτο Ἀἀπέσταλμαι.ὶ 44 Καὶ ἦν κηρύσσων τεν ταῖς 
ΐο ἍΠί6 ΆἨατε ΙΤ γεθη ϱεπύ {ογῦἩ: ΑΠπά Ἡθ πββ ρτεβοΏίπρ ἵπ ᾖἴπε 

συναγωγαϊς! τῆς "Γαλιλαίας.ὶ 
ΡΥΠΒΡΟΡΙΘΒ οἳ ἀ.11]ε6. 

/ 
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{ο Ολρεγηαυπι, α οἳισ 
οἱ ἀα11εθΘ, απά παρχή, 
{λεπὰ Οῦ {πο απΌαα 
ἀαγ5. ϐ Απᾶὰ Ίἴπογ 
πγετο ββἴοηῖ]-Ἱοᾶά αἲ Ὠ]8 
ἀοοῦτίηο : Του Ὠΐς νγοτᾶ 
πας ἍἹπ]π «ῬοπεοΓ. 
36 Απάᾶ 1Π πο 2ΥΤ8- 
Ροριθποτο ΒΡΕ ΏΙΠ, 
ν/ΏΙοἩ Ὠπᾶ α 5ριῦ ος 
ΔΏ Ἠπο]εβη ἀθν]α], αιᾶ 
οτ]θᾶ ου ση Αα ]1οιᾶ 
νοῖσε, 94 ,5αγΙΏΡ, Τιεῦ 
18 319οηΠ86;: γνΏαῦ Ὠατθ 
ππο ο ἆο πυΙίΠ ἴμπεο, 
ίλοι, θεα οἳ ἹΝασζε- 
τει 2 ατῦὸ ἴΏοι οοπιθ Μο 
κἀεείτογ απ 1 ΈἘπον 
περ πΠο Ίποι ατὸς 
πο Ἠο]γ Οπε οξ οᾶ, 
90 Απᾶ ἆο5δὴς τορακοά 
Ἠϊπα, δαγῖτρ, Ἠο]ά Μπ 
Ῥεαοθ, θπᾶ οοπαε οαῦ οΕ 
Ἠΐπι, Απάα᾽ πηΠεπ ἴπθ 
ἀετὶ] Ὠαᾶ ὑπτονντ Ἠϊτα 
1Π πο τα]ᾷ»ὲ, Ώρ ος Ώιθ 
οαῦ οἳ Ἠϊπι, αηπᾶ Ὠυτίῃ 
Ἠ]πα ποῦ. 96 Απᾶ ἴΠεγ 
Ἡ/θγθ αἰ] απιασζεᾶ, απᾶ 
8ΏαΚθ ΑΠΙΟΏΠΡ6 ὕπεπι- 
βε]νες, 5αΥΙΠΡ, ἨΠαῦ 
πγοτᾶ 16 τη]5 | {ου νι 
ΒΙΠοτΙΙΥ απᾶ Ῥοποες 
ὮἩρ οοπιπιβιάεῖη ἴπθ 
ππο]θ8η βρἰτῖῦς, απά 
πετ οοπιεοαῦ. ὁ7 Απάᾶ 
"πε ξατιό ΟΕ Ὠ]πι γνοηῦ 
οι πῖο 6Τ6ΥΥ Ρ]ασε οξ 
πο οοιπίτγ τουηπᾶ 
βαῬοιῦ. 

38 Απά Ἡθ βΤΟΕΘ οα6 
οἳ {Πε ΑΥΠΑΡΟΡΊΘ, απᾶ 
επ[ογτοᾶά ᾖπίο ΜΙΙΠΙΟΠ)6 
Ἠοίδθ, Απᾶ ΒΙΠΙΟΠ΄Β 
νν11ε)5 τηοῖΏες πας ἴ- 
Κεη γη α ρτεαῖ Ίθγογ; 
Άπά ἴμεγ Ρεδοαρῦ Ἠΐτα 
ΣΟΥ Ἠετ, 99 Απᾶ ο 
5ἰοοᾶ ο76ΥΓ Ἡθτ, αηᾶ τε- 
Ῥιαχκκεᾶ πο άετετ; απᾶ 
16 Ἰοξί Ὠδγ: Επᾶ Ι1ΏΙΠε- 
ἀἱαῦεΙψ ΒΏο Άτοξο απᾶ 
παϊη]ρΏετθᾶ αιπΏο ἴ]επα, 

40 ΝΟΥ Πε {Πε 8111). 
ΝΑ βεΌῖηρ, αἱ] ἴπογ 
υπαῦ Ἠαᾶ ΕΠΥ 5ἱοἷς τη. 
ἀϊτετβ ἀϊδεβδες ὈτοιρΏῦ 
ὕπειπι πηίο Ἠΐτα; απᾶ 
Ἡο ]βἱ1ᾷ Ὠ]5 Ὠαρπάβ οἩ 
ΕΥΕΙΥ οπε οξ ἔΠεπῃ, απᾶ 
Ἠπεβ]εᾶ ὕπετι. 4] ᾽Απᾶ 
ἀθτ]]5 15ο οςπηε οὐ οἳ 
ΙΗΒΗΥ, οΓΥΙΏΡ οιιῦ, ϱηΏᾶ 
βατίΏης, ΤΏου ατύ Οητ]ςὲ 
ΤΏε Φοη οἳ ἀοᾶ. Απᾶ 
ηε τερυζῖτρ {ᾖοηι βιξ- 
Σεγθᾷ πετ ποῦ τἵο 
Βρεαξ: ΣοΥ {ηεγ Κπεν 
ναί Ὠο τας ΟΩγ]ςῦ, 

42 Απᾶ ν/ηεπ 16 πβ 
ἆαγ, ὮοῬ ἀερβτῖθᾶ απᾶ 
φιεηῦ ΙΠίο α ἀθεετὶ 
Ῥ]ασθ6: Απᾶ ΤΠ8 ρεοΡρ]ε 
βοαρΏῦ ΠΠ}, 8ηά ΟΒΠΙΘ 
πηΏΐο Ἠΐπα, ὑπᾶ εἰαγθᾶ 

ε.-- Ρὺ ϱ. ἵ ἀπὸ {τοΏα ως 
. ἡ ἐπιτιθεὶς 18Υ11Ρ ΤΤΤΤΑ. 1 ἐθεράπευεν ΤΤΤΑ.:, . ἐξήρχοντοτ. 

---ὃ χριστὸς α1ΤΊτΑ. 5 επἐζήτουν βουβΏῖ 8{ΤΘΥ ΟΙ ΤΤΙ ΑΥΝ. 
8 ος πλην 1 ας 5ευῖ {οτίΏ ΙΤΊΙΑ. {εἰς τὰς συναγωγὰς ΤΊτΑ. 

ὰ ἀπ᾿ ΤΓΟΤΩ τπττλ. 

ο δεῖ µε1,. 
: Ιουδαίας Οἱ ὁὶ ἀάεαὰ Α. 

ε-- ἢ (υειά [π1ε]) αιττταν’. 
| κραυγάζοντα Ι1. 

ν επὶ ΙΤΤΤΑ. 

Μ 
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ἀἴνα, ἐπαξ Ἡθ αΠοα]ά 
πηοῦ ἀερωτί Έτοπια Γεια. 
45 Απά ο δα]ά ππ{ο 
Ἓῃθπα, ΓΤ πιαβδῦ ῬγθποἩ 
ἵηο Κἰπράοηπι οἳ ἀοαᾶ 
Ίο οἴπεγ οἳμῖος 15ο: 
ους ΊΠεγθίοτο απ -Ι 
βεηῦ, 44 Απά πο ρτεαοἩ- 
εᾶ ἵηπ ἴΏο ΒΤΠΔΡΟΡΙΕΒ 
ος 4811ε6. 

γ. Απᾶ ἵδ ο.ταθ ἴο 
Ρ455, ἴπαῦ, 35 ἴης Ῥεο- 
Ῥ]ο Ῥρτοδξθᾶ Ἱρουη Ὠἶπα 
Το Ἠθατ πο ποτά οξ 
ἄοαά, Ἡο 5οοά Ὁγ ἴπο 
Ίακο οἳ (εππεςατεῖ, 
2 αηᾶ βαν’ ἵπνο 8Η1Ρ8 
εὐππαῖισ Ὦγ ἴπο ΊαΚκο: 
Ῥαΐ {πο βΞΠΘΓΠΙΕΠ τνεγθ 
δοπε οιαῦ οἳ {πεπα, απᾶ 
ππειο πβςηίης {εί 
πείς. ὃ Απᾶ ὮΏε επ{ετ- 
εᾱ ἴπίο οπο οξὐΠεςΗ{Ρ5, 
ν/Ώῖο] τας ΒΡΙΠΙΟΠ΄5, 
Ῥηπά Ῥταγεᾶ Ἠϊπι {παῦ 
Ἡοθ γποι]ᾶ {πτιιςῦ ουῦ 
110519 ἔτοπι {πο Ἰαπᾶ. 
Απά Ἡο δαῦ ἀογΏ, απᾶ 
τλιρβΠῦ ἴημο Ῥρεορ]θ ουῦ 
οἱ πο 5Πϊρ. 4 Νοιυ 
Ὢύπθη Ἡθ Ἆρᾶ 1θξῦ 
ΕρεαΚίΏρ, Ὦε 54ἱᾶ ππζο 
ΡΙΤΩΟΠἨ, ΠβάΏΟΗ ού ἵπ- 
νο. ἴΠθ ἄθερ, Απᾶ Ἰ1εί 
ἄοππ τοις ᾖΛ2ἱ8 205 8 
ἄταιρΏί. ὃ Απάᾶ βΙπιοηἨ. 
ΘΠςΗετίηπς ββθ]ᾶ απῖο 
Ὠἶτα, Μαηςίετ, ννο Ἠβνθ 
τοῖ]εᾶ αἰ] ἴπο πὶρΏί,' 
Εηᾶᾷ Ἠπτο ἴι8κεη ηο- 
{πῖηπρ: ηΘτεΓίµε]ε5Β οὐ 
ΤΗΥ ποτά ἵ τη] ει 
ἄοππ ἔπο ποῦ. 6 Απᾶ 
ὪπΠθη ΊπΠοΥγ Ἠπᾶ {ἰΠπίς 
ἀ4οπθ, ΤΠεγ ἱπρ]οξεᾶ 
Ρρτεαῦ πιπ]θ]ἑαιᾶθ ο 
Ώβηθβ: απά ἰπΠεῖτ ποῦ 
Ὄτακθ. 7 Απ {πετ 
Ἰεοκοπεᾶά απίο 1λπεῖγ 
ΡΑΤΟΠΘΥΣ, ἹΠΙΟἩ Ίπετθ 
1Π {πο οἴΏετ 5Π{Ρ, τη 
4ΠΕΥ 5Ποα]ᾶ οοἵπθ απά 
Ἠε]ρ ἔπεπι. Απά 1ηο 
98Π18, απά Β]]εᾷ Ὦοβί 
ἴπε 5Η1Ρ5, 8ο ἴπαῦ ΤΠεγ 
Ῥεραπ {ο βἶπ]ς 8. ΓΠεη. 
ΒΠοη Ῥοΐεςγ 5. ᾖ1ὲ, 
Ἡο {ε]] ἄοσι αἲ ο αδις) 
ἘποθἙ, ΒΑΥΙΠΡ, Ὀερετίῦ 
ΣΓΟΠΙ Τη; ΣΟΓ Τ ΕΤΏ ϐ, 
Βἰπ{αΙἱ τωβθα, Ο Τιοτᾶ. - 
9 Ἐοτ ἩἨόὁ πας 88ἱο- 
πηὶδηθᾶ, απᾶ αἱ] {λαῦ 
π/οτο πητἩ Ἠΐτα, αὖ ὗμθ 
ἄτοαβΏηῦ οἳ ἴπο Έ5πες 
πγΏΙοἩ ἴπΠεγ Ἠβᾶ ἔακοη: 
10 απᾶ 8ο 108 4150 
18116865, ϱπᾶ ἆομπ, ἴπθ 
ΒΟἨ5 οἱ Ζοροεᾶοο, πΏ]ΙοἩ. 
πγότε ῬβΤίΠΕΣΣ στη δ]- 
ΙΩΟΠ. Απᾶ ζε5αις βαὶᾶ 
ππίο βΙΤποἨ, ΕΘ68ΙΥ ποῦ; 

ΛΟΥΚΑΣ. ν 
Β ᾿Εγένετο.δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτᾷ 
Αγά 1ῦ «4π1θ {ο ρ888 ἀπτίπρ ἴπθ [παθ] ἴπθ οτοπἀ Ῥτεξδθά οτπ. Ὠΐπα 

ἰτοῦἲ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θὲοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ 
να Ἠεασ Ἅἴπε ποτᾶ οἱ ἄοᾶ, ἴπαδῦ ο 88 βἰαπάίπρ Ὦν 

τὴν λίμνην Τεννησαρέτ' 3.καὶ εϊδεκι δύο πλοῖαϊ ἑστῶτα 
τπθ Ίθκο «οἱ ἄεππεβατες : πηᾶ ἩἨθ588ύ πο 5Ώ1ρ8 βεἰαπά]ης 
πα 4 . λί ώ ε δὲ κ χλ - Π] γ Σ ϕ 5 2 2 » ος] 

ρὰ τὴν λίμνην' οἱ.δὲ Χἀλιεῖοὶ 7άποβάντες ἀπ αὐτῷν 
Ῥγ. τηθ Ίακο, Ῥια0 πο Ώδπετπαραπ Ἠατίπρ Ροπθ ους {τοπ ἍᾖΊπεπα 

Ἰἀπέπλυναν! τὰ δίκτυα. ὃ ἐμβὰς.δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων 
γγαβπεᾶ ἵἈθ ΄ πρίβ. Απᾶ Ἠατίηρ οπ0ετεᾶ Ίπζο οπθ οΣἱπθ Ἅεἰίρε 

ὃ ἦν "τοῦ" Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἔπαναγα- 
σγΊοἩ τγᾶβ ΡΙΠΙΟΠ’8, Ὦο ββκεά Ἠϊτα Ίοπα ἴπθ 1ηρᾶ το ρας 

γεῖν ὀλίγον' Ὁκαὶ καθίσαςὶ «εἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου! τοὺς 
ο Ἀ Ἠτ]ςθ;: απά Πανίηρ 5δοῦ ἀοππ. Ἠθ παβμῦ ἆτοπι πο δρ ἴπο 

ὄχλους. 4 Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν εἶπεν πρὸς τὸν Σίµωναι 
οχοσγᾶ, Απιά νπεη ὓῬ οειαξδθᾶ βρεβΚκίπᾳβ ο ββἱᾶά ᾖἵο ΡΙΙΠΟΙ, 

Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ.δίκτυα ὑμῶν εἰς 
Ῥαΐῦ οϐἳ 1Ππίο ἴηπθ ἄεερ Ἀπᾶ Ἰ1εῦ ἄονπ γοιχ Πβῦβ {ος 

ἄγραν. ὅ Καὶ ἀποκριθεὶς 3δἩ Σίμων εἶπεν Ααὐτῷ,' 'Ἐπιστάτα, 
8 Πα]. ἈἍπά ΑΩΡΥΕΓΙΠΡ ΦΙπποι βα]ᾶᾷ το Ὠΐτα, Μαείετ, 

δι ὅλης ἰἹτῆςὶ νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν.  ἐλάβομεν' 
{Ώτοαρ]η πηΠοίἰθ Το η]σηξ Πατίης ]αρουτεᾶ, ποϊμῖπρ Ὠατοθ πο {8ΡεΣ, 
7 Ν δὲ νε) / ς / Ν δί 5 Ἱ " . 

επι.ὂε τῳ.ρηµατι.σου χαλάσω Ετὸ δίκτυον.ὶ θ Καὶ τοῇὔτο 
τῬαῦ αὖ ΜΝγ πτοτά 1 ν]] 1εί ἄοππ Το ηςῦ. Απᾶ ᾖ1ἰΠῖ5 

ποιῄσαντες συνέκλεισαν Ἀἰχθύων πλῆθοςἳ πολύ: Ιδιεῤῥήγνυτοϊ 
Ὠρνίηρ ἄοπθ ᾖΤἴλεγ οποἱοϱθᾶ οἱ Β88865 α΄κποβι ᾖστεοαῦ; ὅγας ᾿υτεαξίπᾳ 

δὲ ὀτὸ δίκτυονῖ αὐτῶν. Ἰ καὶ κατένευσαν τοῖς µετόχοις 
Ξαπᾶ δηοῦ «{Παῖγ, Απᾶ ᾖ{Τπεγ Ῥεσκοποά {οί1πθ. Ῥρὰσύπετν 
χ ο ο) νε . ”. } / / ἴ ) ο 
τοῖς! ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, τοῦ.ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς 

: 4Ἠο5θ Ίπ {ΤπΠθ οἴπες δΠἱρ, ἔλαῦ οοπιίπς  ἴλευ 5ηοα]ᾶ ἨἩε]ρ πει; 

καὶ Ιᾖλθον,! καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε µβυθίζε- 
ἈΑπᾶ Ίἴηςεγ ο81186, απᾶ ]]θά Ὀοῦα ἴπθ ΕΠἱΡ5, 85ο ίπαῦ 3γ/οτο ζδιπκ- 

σθαιαὐτά. ὃ ἰδὼν.δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν 
Ίης ἍᾖΙ{Πογ. ΑπάΣΠατίηςσ΄”ρεθΏ που "Ῥεύες 461] αἲ τηθ Κηοςν 

τιτοῦ" Ἰησοῦ, λέγων, ᾿Εξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός 
οΡύε815, 5δαγίης, Ώερατῦ Ίτοπι Ἡπθ, 1405. Ἀ ΠΙΔΠ 8 5ΙΠΠΟΘΥ 

Ψ εἰμι, κύριε. Ὁ Θάμβος.γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς 
απᾶ 

η 

ΑΠ. 1, Τιοτἆ, Έοχ αβοπ{ηπιεπῦ ]αἱᾷ Ἠο]ά ο: Ἠϊπι 81 λος 

σὺν αὐτῷ, ἐπὶ τῷ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων συνέλαβον' 
στη ἍΠῖπι, αὖ ᾖἴπε Ώρα] οξ{πθ, 351μθ ἍἩὙΠΏΙοη ἴεν Ἠαᾶ ἴακοηὮ 

10 οὉὲῇ καὶ ᾿Ἰάκωβον καὶ ΟἸωάννην,! υἱοὺς Ζεβεδαίου, 
Ἀπά Τή 11 Κθ ΠΙΑΏΏΘΓ 81Ο Ἅαβπ168 βηά Φο8Ἠ, βοΏβ οἱ Ζευοάςθ, 

οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίµωνι. Καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα 
ΥΙΏΟ ὪΘθΓθ ΛΤΡΒΓΌΠΘΓΒ σπΙζΏ ΒΙΠΠΟΠ. Απᾶ ᾿ρβίά 5το 3ΡΙΠΙΟἨΠ 

Ρό' Ἰησοῦς, Μἡ φοβοῦ' ἀπὸ τοῦ.νῦν ἀνθρώπους ἔσ 
1195115, Έθαςσ ποῦ; ΈτοΏι Ἠεπορέοτί]ἁα ΙΩΕΠ. {ποια εΏα]ό Ῥα 

ζωγρῶν. 11 Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες 
οαρτυυτίης. Απά Πατίηρ Ὀτοιρηό πο επίρ Το ηᾶ, ᾖ1Ιεανίης 

αἵπαντα! ἠκολούθησαν αὐτῳ. 
811 {παγ Σοἱονθά Ἠἶπι, 

{ καὶ 8ἱ85ο ΤΤΓΑ. 
᾽ἀποβάντες ΤΤΤΑ. 
θίσας δὲ ΤΑ. 
ε--- αὐτῷ τ. 
ἰχθύων ατΈτΑ ΥΓ. 
Ότεα «ἶπρ) ΤΤΥΑ. 
α ᾿]ωάνην Ίτ. 

5 ἐν (1η) τῷ πλοίῳ ἐδίδασκεν Τ.; ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν ΔΑ. 
ἆ -- της (εακί α π'Ώο]ε πἱρΏῦ) ΤΤΤΤΑ. 

Ρ ---ὁ Γττ]Α. 

σ δεν τ. 5 πλοιάρια 5Πηα]] 8Π1ρ5 ΤΑ. [ ᾿ Σ ἀλεεῖς 1. Σ ἀπ αυτῶν 
: ἔπλυνον ΊΨΕΤΓΘ ΝΙΏΙΏΡ ΓΤτΑ; ἔπλυναν Τ. 5 --- τοῦ ΙΤΤΤΑ. ῦ κα- 

ᾱ---ὁ ΤΤΓΑ. 
ἔ τὰ δίκτυα ἴΏθ Ὠθίβ ττν. ἃ πλῆθος 

τὰ δίκτυα Πθῦς (γεαᾷ διερ. ΨΕΙΘ 
.--- τοῦ ΗΤΤΑ ΥΓ. ̓ 5 ὧν Ίτε 

1 διερήγνντο Ι,; διερήσσετο ΊΤτΑ. 
κ.-- τοῖς [1]ΤττΑ. Ιἦλθαν Ἱ. 

4 πάντα ΠΤτς. 



1. 0 ΚΕ. 

«9 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν µιᾷ τῶν πόλεων, 
Απά ἵῦ οαΏ10 {0 Ρ885 95 γναβ 1η 1π οηπθ οξίπο οσα, 

νο , 2 4 ’ , . Ὁ Λ |δ ]ῃ ῃ , ”. . 
καὶ ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας' "καὶ ἰδωνὶ τὸν Ιησοῦν, πεσων 
ἐλλδὲ Ῥομο]ά, α ΏιαἩ Συ]] οξ 1ΕΡΓΟΣΥΣ, απᾶ βεείπςσ 68Η, . {αλΙπς 

σ 

ἐπὶ  πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων, Κύριέ, ἐὰν θέλῃς: 
αροπ Πβ] {809 πο υοδοισαί Ἠϊπα, ΡΑΥΙΏΡ, 1οτᾶ, 146 ἴλοι ση] 

δύνασαί µε καθαρίσαι. 19 Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
ἵΏοι αχῦ αΏ]θ 1ο Απᾶ Πανῖπρ βἰτείοπεά οι ῦ Π15] παρπά 

ἥψατο αὐτοῦ, "εἰπών.! Θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ εὐθέως ἡ 
Ἡο {οισἈθά Ἠϊπα, βαγίης, 1 π]]; Ῥο ποια ο]επΏξδεᾶ,. Απά Ιπιπιθᾶ]αίο]ν 199 

λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ. 14 καὶ αὐτὺς παρήγγειλεν αὐτῷ 
ΊΕΡΓΟΒΥ «ἀθρεασιοά Ίτοπ ἍὮἨϊπα, Απᾶ ᾽ Ίθ οπαχρθά Ἠΐτα 

4 ) λος α 4 , ) - 4 ” « ” Ν 

μηδενὶ εἰπειν' ἀλλὰ ἀπελθών δεῖξον σεαυτὸν τῷ Ἱἱερεῖ καὶ 
109 0ηΠ86 ᾖἵο ίθΙ]: Όαῦ ἨΠαβτνίηπσπςσοπο Εεποπ ἨΥΒΘΙΕ {ο ΐ]πο ρχεβῦ, απᾶ 

προσένεγκε περὶ τοῦ.καθαρισμοῦ.σου, καθὼς προσέταξεν ἵΜω- 
ο ες ΣΟΥ ΤΩΥ εἸεαπδῖπς, 885 Ξοτάετοᾶ 1Μο- 

σῆς,! εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 15 Διῆρχετο-δὲ μᾶλλον ὁ 

{ο οἶδαπςο. 

865, 3ος Α ΊΘΗΠΙΠΙΟΠΥ ο ἴμεπι, Ῥα{ γα 5ρτοαᾶ αὈτοβᾶ 5011] ποτςθ ἴμα 

λόγος περὶ αὐτοῦ .καὶ όυνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν, 
χεροτύ οοποθρχηῖπρ Ἠϊτα ; Απᾶ Ύγγεχο “οοπαῖηπς 3οχοιγᾶς λρτεφαῦ το Ἠρατ, 

Γ ’ θ τσ 7 η] οῃ] ι] ιν - .] θ 1 ] ” . 

και θεραπεύεσ αι υπ αυτου. απο των.ασσεγειωγ.αυτωγ 

βπᾶ ο Ὦο Ὠεα]εᾶ ντ Ὠΐπα Ίτοπα υΠεῖτ Ιπβτπα]{]ος, 
4 4 5 ” -” νγ Μ 

16 αὐτὸς.δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρῆμοις καὶ προσευχό- 
ῬαΐἩηο να τεήτίης 1π Ἅᾖἴῃο ἀθβετί απᾶ Ρταγ- 

μενος. 
1πρ. 

17 Καὶ ἐγένετο ἔν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσ- 
Α πᾶ 15 σ8Ώ]θ ὕο Ρ855 ΟΠ οµπςθ οἳ ἴπο υπαῦ ο τεασοἩ- 

κων, καὶ ἦσαν καθήµενοι Ὁ Φαρισαῖοι καὶ νομµοδιδάσκαλοι, 
ΠΒ, Απά {πΠεχθνγετο αἰθίπα Ὦν Ῥπατῖδεες Βπᾶ ΤΘασΠοτΒ οἱ {πε ]ανν, 
ως χέλ λ θ [ή ἥ » / ’ -” ΤΡ λ λ / 4 

οἱ ΄ησαν Τελ]λυθοτες εκ πᾶσης κὠμης τῆς Γαλιλαίας και 
ὉΦ Πο Ὕποεγθ οοΏιθ οαῦ οἳἑ 6τοτΥ τἰ]]σο οἱ 4α]1198 βηᾶ 

Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ΄ καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς 
οἱ ζιάμα απᾶά οἳ ΦεΓαδα]οιη : Απᾶ Ῥοπετ ο [πε] Τιοτᾶ πας Γιιοτο] {ος 
ΔΝ »”ν θ γ ” / Ἱ 18 Ν ὃ ’ ” ὃ / . Δ λί 

τὺ ἰᾶσθαι Σαὐτους. και ιδού, ἄνθρες φεροντες ἐπι κλίνης 
{ο θα] ΤΠεΠ1. Απά Ῥεπο]ᾶ, ἩΤΙ6 οα1χγίης 3αβροηπ ἃ οΟοΠ 

άνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγ- 
Α1ηςπ  ἍἩΤΙΏΟ π/ᾶδ Ῥραχα]νρεᾶ, αΏᾷ ἴποατ 5οιβΏῦ 3Πΐτα ἍὭ1το Ἀρτῖηρ 

κεῖν καὶ θεῖναι”  ἐνώπιον αὐτοῦ" 19 καὶ μὴ εὑρόντες "διὰ! 
ἵη απᾶ ἵο Ῥ]αςθ [Ππήπα] . Ῥδίογο Εΐπι, Απά ποί Ἠανίηρ ζοαπά })γ 

ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, ἀναβάντες 
π]λαῦ πταΥ ἴπεγ Ποια] Ὀτῖπρ ἵπ Ἠϊπα ΟΠ αοοοιπὺ ΟΕ πο οτογνᾶ, ροῖτπς πρ 

ἐπὶ τὸ δῶμα, διὰ τῶν κεράµων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ 
ο πο Ἡοικδεξορ, ἔμτοιρφα {πο τες ἴμοτ 1εῦ ἄοππ ἍἨϊπι Ἅἡπν]ηπ πο 

/ μ Γ [ ” 5 ” Ν Ε | Ν 

κλινιδίῳ εἰς τὸ µέσον ἔμπροσθεν τοῦ ]ησοῦ. 20 καὶ ἰδὼν τὴν 
Ἠτέ]ε οοαςΏ 1π{ο ἴπο τοὶάςῦ Ὄθέογθ 16518, Απᾶ εεείηςσ 

πίστιν. αὐτῶν εἶπεν Ὀαὐτῷ,! "Ανθρωπε, ἀφέωνταί σοι 
ἐπαίτ Ε1τῑι Ὦο βαἱᾶά {ο Ἠϊπι, Μαη, Ύπατο “Ρε6η 55οχρῖνοη δἱπΠεφ 

αἱ ἁμαρτίαι.-σου. 21 Καὶ ἠρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς 
{πτ Σετς, Απᾶ Ῥοβαπ {ο Τ6ΕΔΡΟΠ ἴἩθ ΄ κοτίρθι 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι, λέγοντες, Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασ- 
Αηπᾶ ἴπο ὮῬλπατίςοῬς. βατῖης, πο 18 Όπῖ5 Πο ΒΡΕΩΚΒ Τ]185δ- 

φημίας; τίς δύναται “ἀφιέναι ἁμαρτίας,] εἰ μὴ μόνος ὁ θεός: 
ΡΠεπαΙθβὸ ὙΠπἩο ᾖβ4Ρ]9 9ο" {οχρῖνο 5115, εχεερῦ "α]οπο ααοά 2 

ἵ Μωὺσῆς ΙΤΊΤΑΥΓ. 

ἄασς5 88 

: Ιδὼν δὲ π. 5 λέγων τε: 
ἆ συνεληλυθότες ΟυΠθ ἴοψείΏετ 1, 
Ἠ]π Αα. --- διὰ ΕΙΤΤΤΑΥΓ. Ὁ.--- αὐτῷ ΑΙΤΊΤΑ. 

Υ --- ὑπ αὐτοῦ ΙΤΊτΑ. 
γ αὐτόν Ἠΐπα (γεαᾶ ντα» ἴοτ Ἠὶς πεαΙηο) τα. 

9 ἁμαρτίας ἀφεῖναι ΙΠΤιΑ. 

168 
{τοπ Ἠεπορξοτί]Ἡ ἔλοιι. 
βΏςθ]ν οβῖοη Ἠ]θ6Ἠ, 
11 Απάᾶ π/ῃοπ {πετ Ἱινά 
Ὀτοιυρ]ύ ἐ]ιοῖτ ϱΏἱρ»5 {ο 
1ΑΠ4, ἴηεσ Έοχβοο]ς α]], 
Άπά Το]]ου/θά Ἠΐτη. 

12 Απά Ἱν οππιθ 1Το 
Ῥ888, γ/Ώεη Ἡο πας ἵπ 
8 οετίαίη οἳίγ, Ῥοποιά 
Β ΏιΠ Ευ] οἱ Ι6ΡΓΟΡΥ: 
ππὸ πεοῖπρ ο) έδαβ {611 
οἳ ᾖῖ 4Αοθ, αηἀ ε- 
εοιρΏπύ Ἠϊπι, βαγίπᾳ, 
1,οτᾶ, 1 ἴπου π]ὸ, 
ποια; ομπ6ῦ ΤΏηΑΚΟ 119 
οἼθαῃ. 19 Απᾶ Το ριιῦ 
Σοτ{Ἡ "Ἠίς Παπᾶ, βπᾶ 
{οιισμθᾶ Ἠϊπα, βαγίπς, 
1 νν1]]: Ῥο ἴποι οἱεαή. 
Απάᾶ Ἱπιπιθά]αίθ]γ {πο 
186ΡΏύΟ5Υ ἄεραγιεᾶ ἔτοπα 
Ἠϊππ. 14 Απᾶ ΠεεΏατς- 
οᾱ Ἠ]πα {ο {91] πο πια: 
Ῥαῦ Ρο, ϱπά ϱΏεπ {1γ- 
56]{ 1ο 119 Ρρτ]εςξί, απᾶ 
οἵοσ {ος 01 οἸοαησίης, 
βοοοτᾶῖπσ αἂδ 390568 
οοπιπιππάσᾶ, {ος Α {ε8- 
Ὅἴπιοπγ απο 1ΤΠθΠΙ., 
16 Ῥαῦὸ Βο ΏΙοἩἈ 1ηθ 
ΤΙΟΥΘ, ποηπῦ (ἴηΠετο 
ἆαππθ αρτοβᾶ οἳ Ἠϊπι: 
Ἀπά ρτοαῦ ται] (1υαᾷθβ 
ο8παθ θορείμον {ο Ὠθας, 
ΒΠά {ο Ώο Ἠθα]εᾶ Ὁγ Ὠἶπα 
οἳ πείς Ἱπβγπιϊθῖθρ, 
16 Απᾶ Το πιθλάτανν 
Ἠίπιθε]Ε Ἰπίο {πο νη]- 
ἄεγποςς, απά Ῥταγεᾶ. 

17 Απά Ἱῦ οαπιο 9 
Ῥραξδς ΟΠ 8 οεγίαϊπ ἄαγ, 
886 Ἡξ πας εαοβίηρ, 
τπαῦ Ίπεγο πετο Ῥ]ά- 
11996865 Απᾶ ἄοοίοτς οἳξ 
πο Ίαν αἰθιίπσ Ὦγ, 
συ Π]οὮ Ὑ/εγο οοπιθ οιαῦ 
οἱ 6τετγ ουη οἳ α- 
11166, απά οα ιάτα, απᾶ 
Γεταδαίθτ: απᾶ τΤῃθ 
Ρούπεί οἱ ἴμο Τιογᾶ ν/αβ 
Όγεδεπίέ το Ὠθα] {ηδη}. 
18 Απᾶ, ῬΏοβο]ά, πε 
ὈτουιφΏηί ἵπ α Ῥεᾶ ἃ 
ΏιΟΏ ΤΥΠΙο] πύας {ακοη 
σϊζῃ α Ροἱ5Σ: απᾶ ΤΠεΥ 
5οασΏ{ ηιέα]ιδ {ο Ὀτῖησ 
Ἠϊτα 1Π, απᾶ το ]αγ Λῖπε 
Ὀσέοτο Ἠϊπ, 19 Απά 
Ποπ Όπου οοι]ά ποῦ 
Ὠπα Ὦγ νπαῦ ωαΝ πεγ 
πιϊσηῦ Ὀτίπρ ΠὨῖπι 1π 
Ῥοσαα5ο οἳ ἴπο πια]{]- 
θιᾶθ, ἴπεσ υγεπῦ προπ. 
πο ἨΠοιξείορ, απᾶ ]ες 
Ἠϊπῃι ἄονω Όμτοιρη {πο 
σά]ϊτπς σπΙ θα ᾖ{ἱδ οοαςἩ 
1Π{ο ΤΏθ πα]άςυ Ώεξοτθ 
φ δείς. 20 Απάᾶτιπεπ Ὦθδ 
5.1ν ὑΠεῖτ Εαϊ{π. πε 5αἱά 
Ἠηπίο Ἠϊπ, απ, ΤΗΥ 
βίης 4τε ΤογρΊτεη 1πεθ. 
21 Απᾶ {πο δοτγῖοῬς απά 
πο Ῥπατϊεεο» Ώοραπ {09 
ΙΘΑΡΟΠ, 5αγΙΠΡ., πο 18 
ΤΠΙ8 πΠΙοἩ 5ρθβκθτἩ 
Ῥ]αξρηοπιϊος2 Ίγῆπο απ 
«ΣΟΤΡΙΥΘ βἶπς, αυ αοά 
810ΟΠ962 22 Βαΐ πΏεα 

5 -- οἱ {πε !, 
ᾱ -- αυτὸν 
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Ἱθρδια Ῥοχοθϊγοᾶ ἰπεῖτ 
ἐποαρἩΏίς, ες ΑΏΡΦΙΕΓ- 
1πρ κοαὶᾶ απζο ΤἨεπι, 
Ὕγπαῦ τεβδοη το ἵπ 
σον Ἠεανίς 2 25 Ίμε- 
{ηευ ἶ6 Θ88Ι6Σ, Το 587, 
ΤἩγ εἶηπς ο {οτρίτοη 
πες; ΟΥ Το 847, Ἐ]δο 
Ἡρ απᾶ παικ) 24 Βυΐτ 
ΣΠαΐ7ο Ώιαγ Κποτ ζπαῦ 
τηο Βοᾳ οἳ Την Παπ 
Ῥούνεσ προἩ εατίἩ {ο 
Εοτρὶνό βἶπς, (Ἠθ βαῖᾶ 
ππέο {πρ εἰοὶς οἳ {πο 
ῥ8155,) 1 5αγ απῖο ίμες, 
Ἀτίςε, απά ύακε αρ {η 
οοςἩ, απᾶ 5ο Ιπίο 
επήπο Ἡομβθ. 25 Απά 
Ππιπηοᾶ1ά{ΘεΙγ Ώθτοςξε αρ 
Ὅσοέοτε ἴἨεπα, πιά ἐοοῖς 
Ἡρ ἴπαῦ ὉΏΕΓΘΟΏ θ 
1ΑΥ, απᾶ ἀεραοτεᾶ ἴο 
ηῖς οπή Ἠουςε, σ]οτί{γσ- 
Ίηπρ ἀοἄ. 26 Απᾶ ἴμεγ 
Ὅετο αἰ] ατααζεᾶ, απά 
1πεγσ σ]ογιβεᾷ 4οά, απᾶ 
Ὅνοτο Β]]εά νηῦἩ 1εαΣ, 
ΒΑΥΙΩΠΡ, 9 Ἠανθ 566ΕἩΠ 
είταηρο {Π]πρβ ἴο ἀβγ. 

27 Απᾶ αξῖεγ {μες 
(Ἠίηςς Ἡο πγεπῦ {οτίῃ, 
ΒΔΩά δα ο Ῥραρ]σαη, 
αιθτηεᾷ Τ,οτ!, αἰθῖηρ αἲ 
11ε τεοεῖρί οἳ οακίοπη : 
ἁιιᾶ Ὦρ απ]ά ππ{ο Πάπα, 
Ἔο]]οτγτης, 28 Απᾶ πο 
1656 α]], το5θ πρ, απᾶ 
χ1ο]]οπγεᾶ Ἠϊτα, 29 Απά 
Τιεν! τηαᾶςε Ὠίπια ρτεαῦ 
ᾷθαςῦ ἵη Ὠϊ5 οὗ Ἠοτςε : 
ΑΠ Ίπετο π88 α ρτοαί 
ΟΟΠΙΡΑΊΥ οἳἑ ῬαΏ]ίοββ 
οπᾶ οἳ οἴπετβ ἴλπαῦ 
Εβδ ἄοτῃ ση {πεπι. 
ο) Ῥαΐέ {πεῖν βοτῖθες 
ΑΠπά ΈΠατίεοθ ΤΙΙΤ- 
πηαγθᾷ αραΊηςί Ἠ]5 ἀἱδ- 
οἶρ]ες, εαγίησ, ΊΓΗΥ ἄο 
πο εαῦ απᾶ ἀτίτπ]ς τν 
Ῥαβ]ίσαΏς απῇᾷ 5ΙΠΊΘΙΞ 2 
Σ] Απά «οσα ΑΠΡΥΤΕΙ- 
1πρ βαῖᾶ Ἱπῖο Ίλοπι, 
Τηαεγ ἰΠαῦ Άτο π]ηο]θ 
χιθεᾷ πού ϱ Ῥηγβδῖοῖαη ; 
Ῥαΐῦ {πεσ ἐπαῦ ατα εἷοῖς, 
32 1 «απο ποῦ ἴο οα]1 
{πο τὶρΠίεοις, Ῥαἳ ϱίπ- 
ἩΘ6Υ5 Το τερεηίαπος, 
25 Απάᾶ ΊΠογ ϱαῖᾶ ἀπῖο 
Ηΐπῃ, Ἡσ ἆο ἴπο ἀϊς- 
οἴρ]οβ' οἳ ὅομπηο χα50 

ἀ.-- ἀποκριθεὶς τ[τε]. 
Ε παραλυτικῴ Ρατα]γ ο 1. 
κ φάντα ΙΤΊΤτΑ. 

ΛΟΥΚΑΣ, γ. 

2 Ἐπιγνοὺο. δὲ ὁ ]ησοῦς τοὺς. διαλογισμοὺο. αὐτῶν ἁάπο- 
Ῥυΐ “κπον]ησ- 1]65α5 νηεῖτ τοαδοηίηΏσς 8Η- 

κριθεὶςἳ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις 
πανε 5α]ᾶ το 'πεπ, ἩΊΠσ Ἅτθβδοπ σο 1π "ἨΏθατίς 

ὑμῶν; 9 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ᾿᾽Αϕέωνταί σοὶ 
αγοιτ 2 π Πα ᾖδ 645ΊεΥ, 10 Ρα, Ἠατο Ῥεεπ {ογβΐτοπ ἴπεθ 

αἱ ἁμαρτίαισου, ἢ εἰπεῖν, "Εγειραι! καὶ περιπάτει; 24 ἵνα. δὲ 
{αγ εἶπς, ος Το 57, Ατὶ5θ απάᾶ πγα]]ς 2 Ῥαΐ ἴπας 

εἰδῆτε ὅτι ᾿ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου" ἐπὶ τῆς 
σε τηαν ΚΠΟΠ ἐλαῦ ο ον Ὠὰ5 1ηἨθ ΘοἩ οἳ πιςἩ οη ὭΤἴπε 

γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἶπεν τῷ ἔπαραλελυμένφ:ἳ Σοὺ λέγω, 
ον. νο ος 5ΙΠ5, Ὡρξα]ᾶ Το νπο Ῥρατα]σ5εᾶ, Το ἴπεο Τ ος 

Ἀέγειραι, καὶ ἄρας τὸκλινίδιόν.σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν 
'Ατίςο, Αηά Παν]]ς ίαηκεη αρ ἴπγ Ηθέ]ο «οασἩ. Ρο ἵο ΄ ποιξθ 

σου. 26 Καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας 
Απᾶ 

ἐφ᾽ Ἰῷὶ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν.οἶκον. αὐτοῦ, δοξάζων 
[ἰπαῦ]οη πνμῖοἩ Το τας 1ίη6, Ὦοθ ἀερατίεᾶ {ἴο Πῖ5 Ἠοι5ε, ριοτι{γῖπς 

τὸν΄θεὀν. 326 καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον 
ᾳ.οᾶ. Απᾶ απιβζρηιεηῦ 5εϊζεά Α11, απΏάᾶ {πετ ϱ]οτίῆθά 

Ν ΄ Δ 1 /” ι [ 

τὸν θεόὀν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου, ο... Ότι εἴδομεν 
α4οᾶ, απᾶ πνετθ β]1εᾶ γη ΜΗ 13, δ8ΦΙΠΕ, Ίο Ώλτε 5εεπ 

παράδοξα σήµερογ. 
5ύταηρε ὑμῖπρε {ο-ᾶαγ. 

27 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν, καὶ ἐθεάσατο τελώνην, 
Απᾶ αξίογ ἐπεςα (ηίηπρς ης ννεπί {οτ)Ἡ, οπᾶ ΒΑ 8 ἴαχκ-ραίΠΏεχες, 

ὀνόματι Ἰλευῖν,' καθήµενον ἐπὶ τὸ τἐλώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, 
Ὁγ Ώαβτηθ 1ιοενὶ, ολη τετ, ἳ ἴπο ᾖἵαπχ οσο, απᾶά οβαϊάἁ Το Ἠῖπι, 

᾿Ακολούθει µοι. 28 Καὶ καταλιπὼν λἅπαντα,' ἀναστὰς 'ἠκο- 

14ΗΥ, ἀπιπιράἱαίε]ψ Πατίηρ 5ἰοοά πρ ὮῬε[οίθ Ἅ1Πεπι, Πατῖηρ ίακεμ αρ 

Ἐο]]ου/ Ὠ}ο. Απά ἍἉΠανίπρ ]εξῦ ᾽α]1, Ἠανίηπς ΑΓἱ5δοΠ Τε {ο]- 

λούθησενὶ αὐτῷ. 329 Καὶ ἐποίησεν δοχὴν µεγάλην πὸι 
1ονεᾶ Ἠΐπα, Απάᾶ 3χπηβάο δεηπίετἰαἰππιεηί 3 "ρτενῦ 
1ι ὰ. Ι ) ο ον ” ὃ μα 2 - 4 αχ ” ο 

Δευῖϊς' αὐτῳ εν τῇ.οἰκίᾳ.αὐτοῦύ, και ην ὄχλος τελω- 
αΤιογὶ 1ος Ὠίπα ἵπ Ὠἱ5 ποιςε, ᾿ απᾶ ἴποτεῖνας α Σπια]Ωὐαᾶαο δοἱ ίαςκ- 

νῶν πολύοὶ καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν µετ αὐτῶν κατακείµενοι. 
ραΐΏεχετς Ἰρτεαῦ απᾶ οἴπετβ ὙἩοΟο Ἴετο γα ἍᾖΊλεπα τθοοΗπίης 

90 καὶ. ἐγόγγυζον οἱ Ῥγραμματεῖς.αὐτῶν καὶ οἱ Φαρι- 
[αἳ {αῦ]ε]. Απά πιατηιαχεᾶ {λεῖσ βογ10ε5 ἈΑπά ἴηο Ῥπατί- 

σαῖοιὶ πρὸς Τοὺςμαθητὰς.αὐτοῦ, λέγοντες, ἈΔιατίὶ μετὰ 
8θθΒ δἲ Ὠῖς ἀϊδοῖρ]ες, βαγῖπα, παν ο 
τ ” 9 ᾿ ε - Ι . [ή ᾿ ΄ Γι ” 

τελωνῶν "καὶ ἁμαρτωλῶν' ἐσθίετε καὶ πίνετε; 9] καὶ ἀπο- 
{χ-ραίπετοτς αηᾶ ΒΙΠΏΕΓ5 4ο γε εκ απᾶά ἀτίπκῦ Ἀπα ΘΠ- 

κριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Θὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ 
Επετίης 165118 5αἱᾶ νο ἴῃοπι, Νο ποεᾶ Ἠατο ἍΆ1Π6γγπΊπο 

ὑγιαίνοντες (ἰατροῦ,. “ἀλλ” οἱ κακῶς ἔχοντες. ὁδ οὐκ 
8ο 1η Ὠθα] 1 οἳ α ΡΏγβΙοῖαπ, Όαῦ ᾖἴπεγτσ]πο 11 816. δνοῦ 

ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς µετά- 
11 ΎἼβγοοσπιοθ {Το ομ]] τ1σΏίθοις [οηπος5], Ῥαῦ ΒΙΏΏΕΣΥΦ ίο τεροηί- 

νοιαν. 99 Οἱ.δὲ Τεπον' πρὸς αὐτόν, Διατίὶ οἳ μαθηταὶ 
8Πο08. Απᾶ ἴπεγ ααἱᾶ {ο Ἠη, Ίππγ 3119 ῄἱςείρ]εβ 

5 Ἔγειρε αΙΤΤΤΑΥΟ. {Γὁὸ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπον ἐξουσίαν ἔχει ΤΤτΑ. 
Ἀ Εγειρε ΟΙ/ΤΤτΑΥΥ. 1 Ὁ ΤΤτΑ. ] Λενείν Α; Λενείν ΤΊτ. 

1 ἠκολούθει ΙΤΤτΑ. πο ὁ αΙΤΤΤΑΥΜ.. π Λενεῖς Α; Λευεὶς ΤΊγ, 
9 πολὺς τελωγῶν ΤΤΊτΑ. Ρ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματείς αὐτῶν ἠαντῶν] τι) ΙΤΓΑΥΓ. 4 Διὰ 
τέ 1ττΑ. τ.- τῶν ἴηθ ΑΙ ΤΤ:ΑΝ.. .--καὶ ἁμαρτωλῶν Αα. ΄  ἵ ἀλλὰ ΙΤ1τΑ. τεἶπαν 
1ΤΊΧΑ. Ν Διὰ τί Ι[τε]; --- Διατί τα. : 



γ, Τι. ΕΚΕ. 
α᾿]ωάννου! νηστεύουσιν πυκνα καὶ δεῆσεις ποιοῦνται, ὁ- 

404 507 0ΥἨΠ. 1 {ας οέτεαι απᾷ βαρρ]ἱομὔΙΟΠ8  πΠακε, ἵπ Ί]κο 

µοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ 
ΙΩΔΏἨΠΘΣΓ Α18Ο ἐποξο οἑἵπο ΕΗ1159ςΕ, Ῥαί (πο5θ οἳ ἴπεθ εαῦ βπᾶ 

πίνουσιν;, 94 Ο.δὲΣ εἶπεν πρὺς αὐτούς, Μὴ δύνασθε τοὺς 
ἀτίτα]λς 2 Απᾶ Ἡθ 5ο] το ἴποια, ο. γθ αρίο 3ίπΠθ 

υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος, ἐν.ῳ ὃ νυµφίος µετ αὐτῶν ἐστιν 
3β018 50 5{ῃ9 ο πο 1οπ/]1]ο 111Πο 1Ῥτιᾶασχοοπα Άη δίπεπα 119 

ποιῆσαι Ζγηστεύεινὶ"; ὁὃδ ἐλεύσονται.δὲ ἡμέραι “καὶὶ ὅταν 
19ο "πιακθ 5µο "{αρῦ 2 . Βαΐἱ ση] οοπιθ ἀ4ασβ 3β]ο Άνποηυ 

ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυµφίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν 
βΏα]] Ὃο ακεπ ΑΤΑΥ άτοπι ἴπεπι ᾖἴπο Ὀτίάερτοοπα, ἴπει ᾖ{]πεγ πΙ]] Σα5ῦ 1π 

ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 96 Ἔλεγεν.δὲ καὶ παραβολὴν ο. 
1ηθσο ἆασα. Απάᾶ Ἡθ 8ροΚθ 816ο 8 ΡαΤ8ΡΙΘ 

αὐτούς, Ότι οὐδεὶς ἐπίβλημα ὃ ἱματίου καινοῦ «ἐπιβάλλει ἐπὶ 
{πεπι, Νο9ο0πΠθ κ Ρίοςθ οξα πο 2Ώ6Υ’ Ῥαἴβ οηἳ 

ἁμάτιον παλαιόν' εἰ-δὲμήγε καὶ τὸ καινὸν Ἀσχίζειι καὶ 
Αρατπιεηῦ 1αΏ "ο]ᾶ, οὐπεγνίςσθ ῬοῦἩπ 1ἴπθ Ἅποεπ Ἠετεηάξ, απᾶ 

τῷ παλαιῷ «οὐ.συμφωνεῖ!, ᾖἸἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ 
ππΙ(ὰ ἴπἩο οἱά ἄοεβ ποῦ αρτεθ ᾖ{[1πε] Ῥ]θσθ πυπ]οῖὮ [15] ἔτοπι {πο 

” η 4 ΄ η / [ή ” 4 ’ 

καινοῦ. ὁ7 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς' 
ο ὰ Απάᾶ ηοοΟΠθΘ 2418 Ἄγνιηο πει Ιπίο 3ςκΙπΒ αο1ᾶ, 

εἰ δὲ µήγε µῥήῆξει δὺ νέος οἶνος' τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς 
οὐποχνγῖσα «πι]] δΌαχβδύ 11ο "ποιν ἍἈγ/ίπθ 19 βκῖης, απά Ιή 
3 / Δ ε 7 Δ 2 ” . 2 4 - / 

ἐκχυθήσεται, καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται' 98 ἀλλὰ οἶνον νέον 
φτ]] ϱε ροιτεᾶ οιιῦ, απᾶ μα αξίπς ππ]]] ϱο ἀθξίτογεᾶ; Ῥαύ ᾖπίπο 1ΠπθυΥ 

εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον, Ἀκαὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται.! 
ἀπίο 3β]ίης 111ΘΥΥ 15 ο ϱο ραΐ, απἆ ῬοίἉ 819 Ῥτεδετγοᾷ {ορβθίΠες, 

99 καὶ οὐδες πιὼν παλαιὸν Ἰεὐθέως" θέλει νέον’ 
Απᾶ πο οπθ Ἠατίηρ ἄταπκ οἷά [π]ηο] ον ἀεβίτε ΤΏΘΠ/; 

λέγει.γάρ, Ὁ παλαιὸς “χρηστότερός:! ἐ ο 
20 Ἡθ 8478, Τηθ οἱιᾶ Σρεϊζεσ 

«6 Ἐγένετο-δὲ ἐν σαββάτῳ ο ο πρίός οι διαπο- 
Απά 1ῦ ϱΛΠ1Θ ο ρᾶ5ς οα βαρος ᾖ{[1πε] Ἄφοοοπά "Βτεῦ 5ραδβεᾶ 

ρεύεσθαι αὐτὸν διὰ Ἀτῶνὶ σπορίµων' καὶ ᾖἔτιλλον οἱ 
Α]οης σπθ ἐπτοιβᾶ  Ἅἴπθ οοτΏ Πε]: απᾶ ὃπετο "Ρ]αοκίηπρ 

μαθηταὶ αὐτοῦ "τοὺς στάχυας, καὶ ἠσθιονι ψώχοντες 
α1η19 Σ34]ςοῖρ]οβ ἴπθ ε815, απᾶ νετ θαὐίπρ, ταρθνας [ίπεπι] 

ταῖς χερσίν». ὁ τινὲς.δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπον Ῥαὐτοῖς,! Τί 
1π ἴπθ ἨΠωιᾶς, Ῥμῦ 5οπ1θ οΕἴπε Ἐλατίδεες βα1ᾶ το ἴπεπι, η 

ποιετε Ὁ οὐκ-έξεστιν ἀποιεῖν ἐν' τοῖς σάββασιν; ὃ Καὶ 
ἀ4ογε πα πΠἩῖΙοὮ ἱ5ἱςποί]α νέα] ᾖ{οάο οἹπ ᾖ1πθ ςεαὈυαίς 2 Απάᾶ 

ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ιησοῦς,! Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε, 
βηξδυνετίηρ το ἴπεπι 3Σπαἱἰᾶ ας Νοῦετειπ πμ αἁῑᾷ τετεαᾶ, 

εὰ 3 / φ ο δ. ες ” νλ Ν Δ ε 

Ὁ ἐποίησεν 'Δαβίδ,! ἰὑπότεϊ ἐπείνασεν αὐτὺς καὶ οἱ 
ἐπαῦ νΏῖοη  -αἰά α1Ώανιᾶ, πιπει Ἶς Παπρογεᾶ, Ἠϊπαδε]{6 απᾶ ἴποςβο πἩο 

μετ αὐτοῦ "ὄντες'; 4 πὼς! εἰσῆλθεν εἰς τὺν οἶκον τοῦ θεοῦ, 
ντα ἍἨϊπι ππετο 2 Ἠον Ἆε επἰετεᾶ Ιπίο ἴπθ Ἠοιςε οξ α.οᾶ, 

3 4 3” ”ν θε χβζλ 1 2 Δ 

καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως Σ3έλαβεν, καὶὶ έφαγεν, καὶ 
Απᾶ Ἅἴπε 108γε8β ο πο ῬτοξεηαὔίοἩ νοοξς, βπᾶ 9ἵ6, Ἀπᾶ 

Χ Ἰωάνου πι. 7 -- Ἰησοῦς(Απά) ὔ6βΙΒ ΤΤτΑ. ᾖ νηστεῦσαι ΤΊτΑ. 
{τοπ} (α ϱαγπαεη{) [τι]τττα. 
του]]] γθιι 1ΤΤτΑ. ε οὐ συμφωνήσει ΨΙ11 ποῦ "8Ρ169 Ἠπτια. 
ὃ νέος --- Ἀ--- καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται Τ[Ίτ]Α. 
Ρυοά ττια. ---δευτεροπρώτῳ [π]τι[α]. αν --- τῶν ΙΤτιΑ. 
ε [αὐτῶν] ος ἴμθηχ 1.  --- αὐτοῖς [1ΤΤτΑ. 
κ. Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς 1; ὁ Ἴησους πρὸς αὐτοὺς εἶπεν Τ. 
ὅτε τς, 7 ---οντες τς, Ἡ πώς Ἡ; [ὡς] Τε 

9 [καὶ] Ε. 
ο -- σχίσας Ὠαν]ηρ τεηΏς (γεαὦ ας Π15)) ττια 

{ -Ε τὸ ἴ]ιε τττα, 
... εὐθέως τσ, 
Ὦ καὶ Ἴσθιον τοὺς στάχυας ΤτΑ. 

στα ἐν τ --ποιεῖν ἐν ι/εαὰ τοις ΟἨ πο) ΊΤτΑ. 
. Δαυνϊδ ανν’; Δανείὸ ΙΙΤΊτΑ. 

Σ. λαβῶὼν Ἠαν]ιρ ἴθικειι ἵπτα, 
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οξΐζεπ, αηᾶ Πια]ε Ῥγατ- 
ετς, αηά Ἰϊκενῖδο {ια 
αἰδοίμίεβ οἳ ἴηο Ῥπαχί- 
ϱ6ο5; ὑπό γμ]πο οπύ απά 
ἀτίπ]ςρ 94 Απά ο ϱαἷᾶ 
αηπίο {Ππεια, Οππ 7θ 
Ώηιακα ἴηπεο οΏ]]άτειι οξ 
ἴπε Ὀγιάεςμαπαῦετ {α5ὔ, 
τυη]]ο {πο Ῥτγίάορτοοπι 
19 νηἑἩ ἐπεπι ὁ ὅ5 Βιαΐῦ 
ἱπθ ἆαπγο πσηΙ]] οοπ1θ, 
πυποη ἴπθ Ὀτιάερτοοπα 
βΗΑ]] ο ἰ{ακοι αγ 
4ΤΟΠΙ [Ἠεπα, απ ἴπεηι 
5Ώα]] {πετ {αδί ἶτπ {ποςθ 
ἆαγε. 36 Απ Πα ςρακθ 
8ἷξεο 8 Ῥραταῦ]ε απίο 
ἴπεπα; Νοπιαπ ρα{{οιμ 
Α Ῥίεσθ οἱ 8 ΠΕΝ ΡαΓ- 
πηεηῦ 1Ροῦ αη οἰᾶ: 1 
οἰποαγν/15ᾳθ, ἴπεπ ῬοίἩ 
ἴηο ποτ’ τηρ]κε{]ι α τοηΏῦ, 
βηΏά 11ο Ρίεςς τα ῦ τνα8 
έακεπ ουῦ οξ ἴΏο πθνγ 
ἈΑρτοεῦϊἩ ποῦ πηίτπ ἴπθ 
οἱἷᾶ. 37 Απά πο ΠΙ8Π 
Ῥα{{6ίἩ πεσ πίπθ πιο 
οἱά Ῥοΐΐ]θ8; εἶδε ἴπθ 
ηθὶς πίπο ν]] Ὀαταεῦ 
ἴπο ὈῬοῦί]θ, απᾶ 9 
ερϊ]]16ἀ, ατιᾶ ἴμο Ῥοΐτ]ες 
ΡΏΑ]1 Ῥετϊςδη. ὅ8 Ῥαΐ 
Ώη6ιγ π πο πιαξί ο ριῦ 
ἀπῖο που Ὀοῦΐ]ε8; απᾶά 
ῬοῦἩ ατθ Ῥτεβδεγτεᾶ, 
39 Νο ΠΙΒΏ 8ἶδο Ἠαν- 
{πρ ἁτιπ]ς οἷά ιωΐπε 
βἰταἱρμίναν ἁἀθο]γεῖα 
ΏΘΥ : Σος Ἠθ βα1Ἡ, ΤΠθ 
ο] 18 Ρεζίες, 

ΥΙ. Απᾶ 18 οἈπιθ {ο 
Ῥ8886 οϱη ᾖ1ἴπθ βαεοοπᾶ 
βϱαὈραίη Αξίεχ {πε ἄτςη, 
{ηβί Ὦθ πνεπῖὺ {Ώτοιρι 
ἴμε «οτΏ Βε]ᾶ8 ! απᾶ Ἠ]8 
ἀἱξοίριες Ῥ]ποκεά τΏο 
εΒβτ6 ΟΕ ϱΟΓΏ, απᾶ ἀϊά 
εαῦ, ταορίηρ᾽ ἴλεπι Ἰπ 
Γλεῖ Ἠαπά», 9 Απᾶ 
οεγῦαίη οἳ ἴπο ΕΠητί- 
5θθ5 σαῖᾶ Ἱπίο Ίπαπι, 
ΤΗΥ 4ο το (παῦ τ/ Πίο] 
5 ποῦ Ίντι] {ο 4ο οἩ 
ἵπο δαὈὐαίῃη ἆπσε 2 
ὃ Απάᾶ οὦθδις ΑΠΕΠΕΙ- 
Ίησ ἰποαία εαἷᾶ, Ἠαπτθ 
Ψθ ποῦ τεἙβᾷ 5ο ΠΙΙΙΟΝ 
85 ὈΠπίς, τιηπυ Ῥανίιά 
αἷά, τυποΏ ἨΠἰπαςε]Ε ννα8 
ΔΏ Ἠαηρτεᾶ, απᾶ ἵΏεγ 
συ ΠΙΟἩ Ὕ/ετο ση ΙΌΏ Ἠίων; 
4 Ὥουν Ἡθ πνεπὲ ΙπΙο 
{πο Ὠδιιςο οἱ ἀοά, απἀ 
ἀἷά ἴακε απά οεαῦ (Ώθ 
κεπενρτεαᾶ, Ααπᾶ Ρανθ 

ϱ τ ἀπὸ 
ἀ σχίσει ηθ 
-- ὁ οἶνος 
Κ χρηστός 
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Αἶ5ο ἵἴο ἔῆπσπι ᾖπαῦ 
πθιο η ΓὮ Ὠΐπι; ΠΙο] 
15 ἶ5 ποῦ Ἱαπ{ αἱ το εαῦ 
Ῥυῦ {οι ἴπο τ)ργὶεδίβ 
8ἶοΏπο 2 ὅ Απάᾶ ο εαὶᾷ 
Ἀπίο ἴπεπι, Τηαῦ πο 
Ῥοπ οἳἑ τπηαπ {5 Τ,οτᾷ 
9ἱ5ο οἱ {πε 5α0βαῦἩ. 

6 Απᾶ ἹΙδ ϱΆΊπηθ Το 
ΡΗ55 αἱ5ο. οη αποίµμοες 
παυραίπ, {ἰηπθῦ Ἡο οἩ- 
ὑετοὰ Ιπίο ἴπο βγΏ- 
6οριο αιιᾶ θαρβ]ῦ: απᾶ 
{πθτο τνα” α πιαΏ πγΊοςθ 
τσΏί Ἠωπᾶ τας υηιζη- 
Φγθά. 7 Απά ΊΏοεβοσίρθῬ 
απᾶ Ῥ]αχίδεος πβ’οΏεᾶ 
Ἠΐπι, πυΏοθίΠεχ Ὦο πγοι]ᾶ 
Ἠοπ] οη ἴπο 5εαρραα 
ᾶατσ; ἴπαῦ {πε παϊρηῦ 
Άπᾶ απ αοοαδεαἴίοη α- 
δοτπςῦ Ἠϊτι. 8 Βιαΐ ηε 
παν {Πεῖτ {ποιρηῖς, 
βηά ββ]ά ἴο πο ταβη 
πνΏῖοὮἃ Ὠαᾶ ἴηο ππὶζἩη- 
ετοά Ὠαπά, Ἐᾷδο αγ, 
απᾶ βρἰαπᾶ «ἀΕοτία Ἱπ 
{Ώθ πη]ᾶςδι. Απᾶ θ 

ο5ς απᾶ 5[οοᾶ {οτίη. 
Τπεη 5814 5 ε518 ππῖο 

1πετι, 1 πγ]] αξ8κ τοα 
ὣπο {Π]ωπσ; 156 15 Ἱατ- 
Σα] οἩἳ {πο βαὈραίπ 
ἆαπγς {ο ἄο ροοᾶ, ος Μο 
4ο ετΙ]ὂ ἴο 5πνο 136, 
ος Το ἀεδίτογ 1έ2 10 Απά 
]οοΚκίπρ τοιηπᾶ αροαῦ 
Ἄροτ {πεπα 11, ο εβ]ᾶ 
πηίο {Πε ΠΙΑΏ, ΦύΓεῖοἩ 
4οττΏ ἴηγ Ὠαβπᾶ. Απά 
Ώε ἀϊά 5ο: απάᾶ Ὠῖς Ἠαπά 
τνας τοςδίοσθἁ πΏο]ο 858 
ἴπε οίπεσ, 11 Ἀπά ἴπεγ 
ππετο Β]]οᾶ στ ταβᾶ- 
ηθ5ς; Ααπᾶ οοπιπιαπθᾶ 
Οπο6 πΙ{Ώ Αηοίπεσ σ]λαῦ 
τος παρ]ῇ 4ο 0ο ᾖ6βΆβ. 

192 Απᾶ 15 9ΑΠΙΘ {ο 
Ρ885 ἵπ{Π1οβθ ἆαγς, πρ ῦ 
Ὦο πεπῖ ουῦ Ιπίο 
πιοιη{αίη ο ρΓαγ, ΔηΏᾶ 
δοηπί]ηιθά α]] πὶσηὺ ἵπ 
ΌΓΑΥΕΥ {ο 6ο. 195 Απά 
ΦΊἨεπ 15 πας ἄαγ, Ἠθ 
28116 Αιίο Πέπε Ἐ]ς ἄϊδ- 
οἱρίθς: απᾶ οἱ {παπι Ὦθ 
3Ώο56 Ίἴπο]το,' πῆοπα 
3180 Ὦθ ηαβπιθᾶ αρο- 
σί]ο5; 14 ΒΙπιοἨ, (πΏοτη 
αθ 915ο παπιθᾶ Ρεζετ,) 
αηπά ΑπάΤτενυ Ἠϊ5 Ῥτο- 
:Ώ06Γ, «8ΤΏε5 απά 1οῇΏπ, 
ΕΗΙΠΡ απᾶ Βατίλο]ο- 
αιοτν, 195 Ναζτηειν απά 
Γῆοπιας, Ἴαπιθ5 {Ώο 5οπ 

- 31ο 5οπ 

ΛΟΥΚΑΣ. 

ἔδωκεν Σκαὶ τοῖς 
Ρατο 

οὐκ.ἔξεστιν Φαγεῖν εἰ μὴ 
σΏίοἃ ξ ἶν ποῦ ]ασνέα] {ο θαξ εχκεερῦ 

µόνους τοὺς ἱερεῖς; ὅ Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ” Οτι" κύριός ἐστιν 
δοπ]ν 1ήΠοθ “Ῥτίεςίς 2 Απάᾶ Τε 5αἷά {ο ἔπεπα, δ]οτᾶ ὃς 

«ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου: 
808 ΄η5π Ἅ«αἱδοοξίπε 5αρραῦη. 

ϐ Ἐγένετο.δὲ 3καὶὶ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν 

ετ᾽ αὐτοῦ, οὓς 
315Ο Το ἴποευ σι πι, 

Α Πᾶ 1ῦ 681ΠΘ ὕο ΡΒΒΘ8Β 3ἱ5ο οἩ αποῦπες κβαΏυραῦἩ 3οηῖετοὰ πο 
.. Ἡ ν » 

εἰς τὴν συναγωγἠν καὶ διδάσκειν' καὶ ἦν λῬἐκεῖ ἄνθρωπος," 
1Πίο Τπθ ΑΥΏΒΡΟΡΙθ απᾶᾷ ἐκαςδηαῦς ΆΑπάᾶ ἴπετο πας ἴπετο 8 Ώννα, 

καὶ ἡ χεὶρ.αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά. 7 “παρετήρουν! δὲ ΔαὐτὸνΏ 
βηά Ὠὰς παπά πο τ]σης τας τηὑπετθᾶ. Απ. "π/οτο Ἰυαζοημῖης Ἅ"ἨΠίηι 

οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, εἰ ἐἔν τῷ σαββάτῳ ἔθερα-' 
11ηο ΖκοτίΏοβ Βαπᾶ “τπθ "Ἐλασίσεςς, πυπείΠογοη ἐπ οδαὈραίΏ Ἡθ ση] 

πεύσει,ὶ ἵνα εὕρωσιν  Ἱκατηγορίανὶ αὐτοῦ. 8 αὐτὸς δὲ 
Ὦθα], τλβῖ -ἴπεγ παὶσΏί Επᾶ ΑΏ βοομξδαὔίοη θξαἰπςσὺ Πίτα, Ῥιΐῦ ρ 

Όδει τοὺς.διαλογισμοὺς.αὐτῶν, Ἑκαὶ Εἶπενὶ τῷ Ἀάνθρώπφ! τῷ 
Κποεν 9Ποῖσ γθβΒΟΠΙΏΡΡ, Απηᾶ ϱαἷᾶ {ο 1πθ ΤΑΒΏ. πὮο 

ζηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, ὶ Ἔγειραι,' καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον. 3 ὦ η ς 
Συγϊιηοτοᾶ ΤΠπαά 3/πο ἨΠαπᾶ, Ατίςε, Απᾶ αἰηπᾶά ᾖἵπ πο τπι]ᾷςί, 

ΚΟ δὲ! ἀναστὰς ἔστη. 9 Εἶπεν Ἰοῦνὶ ὁ Ιησοῦς πρὸς αὐτούς, 
Απάᾶ Ἠθ Ἠατίπρ τίδεη πρ 5{οοᾶ, Ξδαιᾶ "που 3γε5ας το έποτα, 

πα Ἐπερωτήσωϊ ὑμᾶς, «Ἠτί' ἴἔξεστιν δτοῖς σάββασιν! ἀγαθο- 
1 ντ] αξκ σοι, 3ὙΠοδίπεσ, 16 15 Ιαπγέα] οἩἨ πε βαρραίης το ἄο 
-” Ἆ η ς : . . προ ν λε ή, ϊ 0 χκ, Ν 

ποιησαι η κακοποιησαι; Ψυχην σώσαι η Τάπολεσαι ; αι 
ροοᾶ ος Μο ἄο οτί] 2 3149 3110 ἼὪ8γθυς ᾖἵο ἀεεῖτογ 5 Απάᾶ 

περιβλεψάµενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν Ἀτῷ ἀνθρώπφ;' 
ἨῬατίησ ]οο]εᾶᾷ ατοαηᾶ οἩ 811 πει  ς βαῖᾶ {ο ἴμε ΤΩΒΗ, 
” 4 -” ΄ κ ε ὃ λ ” ’ τ ε/ »]ἱ 4 5 2 

Έκτεινον τῆν.-χειρά.σου. Ό.ὸε εποίησεν "ούτως"' και "άπο- 
ΒἰτεῖςὮ οι Μηγ Ὠαπᾶ. Απᾶ Ὦθ ἀϊᾶ 5ο, βπᾶ Έπγαβ 

κατεστάθη! ἡ.χεὶρ.αὐτοῦ "ὑγιὴςὶ Τὼς ἡ ἄλλη.ὶ 11 αὐτοὶ δὲ 
“χεβδίοτεά α1Π15 ΄Ἠαπά 5οαπά 88 ἴπο ο{Πεγ. Ῥμΐ {πογ 

ἐπλήσθησαν ἀνοίας, καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί 
πγετο Π]]9θᾶ ψη(Ώ ταβάπέας, απᾶ «οοηβα]ιθρᾶ τη οπθαποίΠμετ[αβ{ο] πας 

ἂν ποιήσειαν! τῷ Ἰησοῦ. 
{ηογσ εΠοι]ά ἆο ᾽ 1ο ύθ5ἱ8, 

12 ᾿Εγένετο. δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις Σἐξζηλθεν! εἰς τὸ 
Α Πά 15 086 ο Ρ88Β Ιπ ἴπους ἆατς Ἡε πγεηῦ οιιό 1πίο {πο 

ὕρος προσεύξζασθαι’ καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇῃ 
πασαπ/{βῖη. το Ρταςσ, Επᾶ Ὦρθ τνβ5 5ρεπαίπς {πο πὶσηί ἵπ ΡΥΑΣΕΓ 

τοῦ θεοῦ. 195 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα προσεφώνησεν τοὺς 
οξ ο. Απά πΊθη 165 Ώθοαπθ «ἆαπγ Ἡθ οβ]]εάἀίο [πίτα] 

μαθητὰς.αὐτοῦ' καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, «οὓς καὶ 
Ἠ]5 ἀϊδοίρ]θς, βηᾶ οποςε οι ῦ ΐτοπι Ίπετα Ἓπνε]τε, ὙΤΏοτι 8ἱ5ο 

ἀποστόλους ὠνόμασεν, 14 Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασεν Πέτρον 
ΣαροβΏ]ες 19 "παχηεᾶ : ΒΙΤΩΟΏ ἨὙ/Ἠοπι 8ἱ5ο Ἆε παπιθοᾷ Ῥεΐετ 

καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 73 Ἰάκωβον καὶ ”"]ωάννπν,ἳ 
Θηά Απάτου Ἠἱ8 Ὀτοίμοι", 141168 απά ΠοΠἨ, 

Σ.Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖο», 156 53 ""Ματθαϊον' καὶ θωμᾶν, 
ΡΠΙΗρ απᾶ ἘΒαγυπο]οίπετη, Μαιίπενν Ἀπά Τήποιπβ8, 

Σ --- καὶ ΙΤτΑ. 
ΙΤΤΤΑΥ. 

5 εἶπεν δὲ ΤΤτΑ. 

κτεῖναι ἴο ΚΙ] συ. 
υ1,ΤΤΤΑ, 

Σ [ὅτι] Ττ. 
4. αὐτὸν ΙΤΊτΑΥΤ. 

ἃ ἀγδρὶ ΏΙΔΏ ΤΤτΑ. 
πι. Ἐπερωτῶ 1 οβ]ς ΤΊτΑ. 

Ι ἕ --- ὑγιῆς ΟΙ ΤΊτΑΥΓ. 
αὐτὸν Ὦο πού οιῦ ΤΤτΑ. 

»--- καὶ ἹΤττ[Α]. υ ἄνθρωπος ἐκεῖ ΤΊΤΑ. 
ε θεραπεύει Ὦε Ὠεβ]5 ἹΤττΑ. Γ κατηγορεῖν {0 800189 ΤΤτΑ. 

1 Ἔγειρε ΑΙΤΤΙΑΥ. Κ καὶ ΤΤΊτΑ. 1 δὲ αιά 1ΤΊ:. 
Ἀ εἰ 1{ ΤΤΊΤΑ. ο τῷ σαββάτῳ ΟἨ ἴηΏοθ βαὈΏ8{Ώ ΙΤΤΤΑ. Ρ ἀπο- 

4 ἁὐτῷ ἵο Ἠϊπῃ αΙΤΤΤΑΥΓ. τ--- οὕτως ΟΤΤΤΑΥΝ. 5 ἀπεκατεστάθη 
7 --- ὡς ἡ ἄλλη [τ,]Ἁ[ τε]. ἨὉ ποιήσαιεν ΙΤΊτΑ. κα ἐξελθεῖν 

53 - καὶ ΔΏὰ ΙΑ1ΤΔ, 59 ]ωάνην Ί. 35 Μαθθαῖον 1ΤΤΙΑΙ 

ο παρετηροῦντο 



. 

ΥΠ. 1 σοκ α. 

αΓάκωβον ὑτὺν  τοῦὶ Άλφαιου καὶ Σίμωνα τὺν' καλού- 
14ΤΠΕ5 νηο Γβοπ] οἱ Α]ρῃασας απά ΡΙΠΙΟὮΩ πο [5] οιι]]- 

µενον Ζηλωτήν, 16 5 ᾿Ιούδαν Ἰακώβου, καὶ Ιούδαν 
θά Ζει]οῦ, Ἰαιᾶαπ5 [ωτούποτ] οἳ ζα11θβ, απᾶ οιάαβς 

.| ή ἵ ο επ τς δό 17 σκαριωτηγ, ος και ΣΥΕΥΕΤΟ προ οτης΄᾽ καὶ κατα ὰς 

1βοαχ]οίᾳ, ΥΠΟ 88ο Ὦσσαβπιθ [πο] ὮὈὨθίταγες, Α πά ἀεβξοεπάίπς 

µετ᾽ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος ἕ μαθητῶν 
νυν Ἅἴπεπι Ἠοβζοοά οὐ ἆ-ρ]πο Ἅ]θτε], απᾶ α οτογά οἳ 34ἱδοῖρ]εβ 

αὐτοῦ καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσηο τῆς Ἰουδαίας 
αηϊ5 ΑηΏᾶ α "πια]Μ1αᾶς 1ρτοβί οἳ ἴΠθ Ῥθορίθ Ίτοπ αἱ] {αάρᾳ 

καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῷνος, οἳ 
θηᾶ 1 εγαδα]οτ Απᾶ Ἅἴπο βει οοι5ύ οἱ Τστο απά ΒΙάοἩ, 

ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ, καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν.νόσων.αὐτῶν, 
6ΛΙΩΘ {ο Ἠοαχ Ἠϊπῃι, 'ΔΏᾶ Το Ῥο Περ]θᾶ οἳ {Πεῖχ ἀἱβοβςες, 

18 καὶ οἱ ξὀχλούμενοι Ἀὑπὸὶ πνευμάτων ἀκαθάρτων, Ἱκαὶὶ 
ΆΑπάᾶ ἰπόςθ Ῥοβεῦ [ελ ά Βορίτ]ςς 11ΠΟΙΘΔΗ, Ἀπά 

26 / Ν . ες κ.) πςσ ” ο 
ἐθεραπεύοντο. 19 καὶ πᾶς ὁ ὄχλος Σέζητει' ἅπτεσθαι αὐτοῦ 
.Ἠογ Ὕετε Ἠεα]θᾶ. Απά α]] ἴπο οτο/ᾶ οδοασηῇ νο ΤοιοἩ Ἠΐπα; 

ὑτι δύναµις παρ’ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας. 
40Ο: ἩῬοψες Ίτοπ ὮἨὨϊπ πνεπῦ οις αηά Ἠεα]εᾶ β]]. 

90 Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς.ὀφθαλμοὺς. αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθη- 
Απά Ἡε ἍἉἨΠτίπρ αρ Πἱ8 ετες αι 2ᾷ1δοῖς 

τὰς αὐτοῦ ἔλεγεν, Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὔτι ὑμετέρα ἐστὶν 

Ρἱο8 α1ῃ]ς 5816, Ῥ]θξςεά: [ατο] τηπα τους Σο: Τοισ8 18 

Ἰ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 391 µακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι 
ἴπο Κἰπράοπα οἱ ο. ΈῬ]οβ5οᾶ [γε] τνπο ΆἨππρεσ ΠΟ, 10ος 

χορτασθήσεσθε. µακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε. 
σθ βΒΗΒ1] Ὀο Π]]αᾶ. ἘῬ]εξεεά [σε] πο πσεον Ἡοὶ, 405 τεαβΠβ]] ο ὰ μὴν 

22 µακάριοί ἐστε ὅταν µισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν 
Ῥ]θετεᾶ  ατθ γθ πηεηπ βΠα]1 ἁΠαίε ΄γουι 1ΥΕΗ, Βπᾶ σ/Ποη. 

ἀφορίσωσιν ἡὑμᾶς, καὶ ὀνειδίσωσιν, καὶ ἐκβάλωσιν τὸ 
ἴπεγσ βΏα]] οιξ 3οβ Ἴγτοι, αηπᾶ εἑΠπα]] τορτοβος [σοι], αμᾶ ομβῦ ουῦ 

Ίενεκαὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου' 
ΟΠ Αοοοαπί ος ἴπο δοπ οξ ΠΙΘΗ : 

25 "'χαίρετε' ἓν πο Ἡ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε' ἰδοὺ.γάρ, ὁ 
χε]οῖος ΙΠ βηᾶ ἍΊθβρ {οί 1οΥ/ {οτ ]ο, 

μισθὸς.ὑμῶν λρε ἐν τῷ ολο, κατὰ Ἀταῦταϊ γὰρ 
μας τοπβτᾶά ᾖ[Π8] τε ᾖπ ἴμθ Ἠεβτεη, ᾿"Αοοοτάίης ἑτο Ίμεςε "0πίπρβ "ξος 

ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ.πατέρες.αὐτῶν. 324 Πλὴν οὐαὶ 

ὄνομα.ὑμῶν ὡς πονηρόν, 
ψοᾶσ Ώπβτηθ 85 τυ]οκεά, 

ἀιά 50ο "πο ἠννόρλοις αεῃοῖτ “ΣΑ{ΠΘΥΒ. Ῥα{ ν/οῬ 

ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν.παράκλησιν ὑμῶν. 
το ον το τ1οῇ, {ος 9 8τθ ισα γοισ οΟΠΒΞΟΙΒΙΙΟἨὮ. 

26 οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι», ἵ ὅτι πεινάσετε. οὐαὶ Ρὑμῖν" 
ορ ἴογοι Ὢπο ΏἨατε Ῥεεπ Β]]εᾶ, {ΟΥ Το 5Ώα]] Ώαπρετ. ορ Τἴοτοι 

« λ ο. - «/ θή Δ λ / α] υ λ ᾳ ε - Ι 

οἱ γελῶντες νῦν. Ότι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. 20 οὔὐαὶ Ίυμῖν 
Ὢπο ἹΙααρΆ ὨΟΥ/, ΤΟΥΣ; Το ΜΞΗΒΙΙ ΠΙΟΙΤΏ απά΄ πεερ. Ίου Ίἴοτοι 

ὅταν καλῶς Σὺμᾶς εἴπωσιν' πάντες" οἱ ἄνθρυποι κατὰ 
πει Ἅτν/ε]] οξ ο ας Άρθαῖς 8] ΠΕΠ, σενα 5ο 

πταῦτα!ϊ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ. πατέρες. αὐτῶν. 
«,Ἠθρθ 5μµήπρς ος «αἁῑᾶ 30ο”1:η96 Ἅᾖα8]59 «ρτορΏοεῦβ α{Ώείτ 3Ε8ἱΏΘΙΒ. 

27 «Αλλ”" ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, ατα τοὺς ἐχθροὺς 
Ῥαΐέ ἴοτοα 149 ἍὙπΠο Ὥεας, Ἀεπετη]ες 

. -ἵ- καὶ θηᾶ τ, Ὁ --- τὸν τοῦ ΤΤτΑ. ῥϐ -- καὶ αΏᾶ 1ΤΊτΑ. 
Ἱπ[πτ]α. Ἅᾖ -Γ πολὺς Ρτεαῦ τ. ΚΕ ἐνοχλούμενοι ΤΤΓΑ. 
Άπά {ηεγ) ΙΤΤιΑ. κ εζήτουν ΤττΑ. Ι ἕνεκεν 1. 
ΕΑΤΩΘ ΙἨΙηρ8 1ΤΤΓΑ. ο - νῦν ΠΟΝ΄ τ[ττ]α. Ρ -- ὑμιν ΤΊΤΑ, 
5 αἴπωσιν ὑμᾶς τ. .--- πάντες α. {᾽Αλλὰ ΙΤΤτΑ ΥΓ. 

π/Ἡο΄ 

ἆ Ἰσκαριώθ ΙΤΊτΑ. 
Ἀ ἀπὸ ΑΙ ΤΤΕΑΥΓ. 

π χάρητε αἲΤΊΤΑΥΥ. 

107 
οἳ ΑΙΡΗΛΔΙΒ, απᾶ Ίπιοι 
οα]]οά Ζε]οΐα5, 16 απᾶ 
{πά88 ἰλε Ὀχοίλε οἳ 
7βπιεβ, απᾶά ο αᾶρε 15- 
οαχ1οἳ, ἨΗΙΟὮ 8159 γ/ὰΒ 
ΤΠε ἐταῖζοτ, 17 Α ιά Ἡθ 
σαππε ἆοπ'Ώ πΙ(Ώ ἑΏεπα, 
ΦΏά βέοοᾶ Ίπ Τπο ρ]αϊῃ, 
ΆΑπά Τἴηθ οοπιρΒἩπΥ οἳ 
Ἠϊ5 ἀἱβοῖρ]θεα, απᾶ 8 
Ετεβῖ πια] {1 (μᾶθ ὀξρεο- 
Ῥ]ε οιυῖ οἳ α]] ο ι1άσρλο 
Απᾶ οεγήββ]οπι, απά 
Έτοτα ἴμο 56 σοα5ῦ οἵ 
Τστο απά Φ14οΠ, τ/Π]οὮ 
6ΛΙΠΘ {ο Ἠθαι Ὠίπα, απᾶ 
νο ο ὨΠεα]εά οἳ {Πείῖσ 
ἀἱβεβδε5; 18 αηΏᾶά 1ΠοΥ 
Τηβῦ ν/εγο πεχεᾶ πηῖτα 
Ἡπο]θβα βρ]τ]ζ5δ: απά 
ἩΠεγ  ἹὙοετο ἍἡἠἨΠεα]εᾶ. 
19 Απάᾶ ἴμο ππο]ε πι] - 
φυιᾶο βοαρΡΏί {ο ους 
Ἠῖτα: 10ΥΓ ἰποτο επεηπῦ 
τἰτῖαθ οιαῖ οἱ Ἠἶπα, θά 
Ἠεα]θᾶ ίλεπι 1. 

20 Απᾶ Το 1 Ε[εᾶ πρ 
Πἱ8 εσες οηἳ Ὠ]6 ἀῑδει- 
νι απᾶ 5α1ᾶ, Β]εβξΣοάᾶ 
ο γε Ῥοοί: {οτ ΟΤΕ 

15 {Πο ΚΙπσάοτη οἱ ἀοἀ. 
21 ἘΒ]εεβεᾶ αγε γε πεί 
Ἠαπροθγ ΠΟΥ: 3ογ το 
5Ώα]] Ὃο 41164, Ῥ]εξεβεᾶ 
αγε 46 ἴηβῦ πεερ ποτ: 
{ου γο εΠἩα]] ἹΙπαρῃ. 
22 Β]εββεᾶ 8196, πει 
1ΠΕΏ ΡΗΒΙ Ἠαΐο τοι, 
Απᾶ Ὅλ]ουη ἴπεγ εΏα]] 
βερβταίοτοιᾖ-οπι {εῖν 
οοππιθαπ/, απά 5ΏΒ]1τε- 
ΡΤΟΒΟἨ γομ, παπά οαδί 
ουξ 7οᾶΓ πβπῃθ ας ετ!], 
ΣΟΥ πο Θοηῦ οἱ πι8βΠ/5 
Βακθ, 25 Ἠε]οίοῬθ τε Ιπ 
τπαῦ ἄασ, απᾶ Ίθαμρ {ος 
197 : 295, Ὀεβο]ᾶ, γοιτ 
ΤΘΥΓΩΤΑ ἓς Ετοβῦ 1η Πθβ- 
πεη: {οτ Ἱπ ἴπο Ίάκθ 
ΙΠ8ΏΠΘΥ ἀῑά 1{πεῖν 1α- 
1Ἠ8Γ5 απίο πο ῬΓο- 
ΡΗ9ἱ8. 24 Βαῦ πγοῬ ἀπίο 
τοι {μβῖ ατο τίοὮ | 1οτ 
γθ Ἠβτε τεοεὶτεᾶ τοις 
οΟΠΡΟΙΑίΊΟΠ. 345 Ίο 
Ἡηίο οι {Παῦ ατθ 
Σα]] | 1ου Ὑο ελα]] 
Ὥπηρβετ. ἸΓοειπίοτοα 
νλαῦ 194βΏ ΏοΥ! Έοτ γθ 
5Πα]] πιοΙγΏ απάᾶ π/εερ. 
26 Ίοε αΠπ/{οτοι, ΨΠεπ 
81] Ίτπεη 5Ώα]] βρεακς 
πγθ]] οἳ γοιιή {ος 5ο 
ἁἷά ΌΠαῖτ ΣΑἴΠεΤΡ 6ο {19 
{]9ε Ῥτοβρλείς, 27 Βαΐ 
1 847 αηπῦο τοι ν/ΠΙοἩ. 
ἨθΑΥ, Τογθ γοΙσ 6Π6- 
ΥΠἱΘ68, ἄο ροοᾶ {ο 
ἴΏθπα ν/πΙοὮ Ὠκίς γοι, 
28 Ῥ]εθα μετα: ἴπαῦ 

8δ--- και 
Ἱ --- καὶ (οΏξ 
Ἡ τὰ αὐτὰ ἴῃθ 

4 --- ὑμῖν 6Γ/ΤΊΕΑΥ. 
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οισδε Τοι, απᾶ ῬρύαΥ 
Σοτ ἴπεπι πΠΙοὮ ἄε- 
ερὶἰζοξαΙ]σ αξο τοι. 
29 Απ απίο Ἠΐπι {ωαῦ 
Επα]τείὮ 1πεςῬ ΟΥ πο 
ΟπΕ οΏεεΚκ ο/ετ αἱ5ο πε 
οίπεγ; απά Ἠϊπα τπαῦ 
τακοίΏ αΙΤΩΑΥ ΌΠσ οΊοκε 
Σοτὺ]ά αιοῦ {ο έαᾖο {1 
οοαῦ αἱ5ο. 930 ἄ1νε {ο 
ετετγ Ώ]αἨ ὑπαῦ αξκεῖΏ. 
οξ ἴπθο; απά οἳ Ἠἶπι 
τηςῦ ἰακείη Απγαγ ΌΏγ 
ροοᾶς -αξίΙς ἴλεπι ποῦ 
ΒΑραϊηπ. ὃἱ Απά 48 Το." 
ποι]ά ἐΠαί παεπ 5Ώοσ]ά 
4ο ἴο οι, 4ο 7θ 8]5οίο 
1λαεπα Ι]καυν]ςθ, 35 Ἐοτ 
18 γε Ίοτε ἴηΏεπι τυΠΙοἩ. 
Ίονο τοι, πΏαῦ ἵπαπ]ς 
Ώανο τοῦ 40ΟΥ ΒΙΠΏΘΙΒ 
85ο Ίοτο μποξ Ὅπατ 
Ίοτε ἴπεπι, ὃὸ Απᾶ 1 
πο ἄο ροοᾶ ἴο ἴπεπι 
ΙπΠΙοΠ ἂο 6οοᾶ ἴο τοι, 
ΙπΠαῦ ἔπαηχκ Πατε γεῦ 
34ΟΥ ΔΙΏΏΘΙΡ54150 ἄοετεηπ 
'λε 58118. ὁ4 Απά 1 
Ψε Ἰεπᾶ. 4ο ἴλεπι ος 
πνποπι γᾶ Ἠορο Το Τε- 
οεῖνο, υΏαῦ ὑπαπκ πανθ 
γε 2 {0Υ 5ΙΠΏΕΤΡ 8159 
1επᾶ {ο 5ΊΠ11ΘΙΕ5, Το Τθ- 
οθἶτο ἂ5ξ ΏΙΠςὮ αΡβα1η. 
9ο Βαΐῦ Ίοτο σε τουσ 
επεπαῖθς, απᾶ ἄο ροοᾶ, 
Απᾶ Ἰεπᾶ, Πορίηρ 3ος 
ποἰηῖηςρ αραίῃπ; απᾶ 
γοατ τοπαγᾶ 5Ώβ]] Ὄε 
ργραῦ, απἀ τε 5πα]1] ο 
πε οἨπ]]άτειω οἳ Ότο 
Ἠ]ρ]εςί : ἔοτ Ὠοαῖς ΚΙπαά 
υπίο ἴπο απίπαπκ{α] 
Απᾶ {ο 1Ώο ετ]]. ὁθ6 ῬΒθ 
σε ἔπετεξοτο πποτοϊ{], 
85 γοιγ Ἐαἴπεχ α]ςο 18 
τηετοί{α]. 971 αᾶάρεποῦ, 
Απᾶ γο 5Ώαθ]] ποῦ Ῥοὶ 
Παιάρεᾶ: οοπᾶδΠΏἩ ποῦ,' 
απά το 5Πα]] 'ποῦ. Ῥθ' 
οοπᾶεπιπεᾶ : 2Σοτρίτε,' 
Απᾶ το 5Ἡα]] Ῥο ἔος- 
Ρίτεη : 38 ρῖτε, απᾶ 
Ἱ «εΠα]] ο μρῖτεηυ 
ππίο τοι; Ροοᾶ πΠπεᾶ- 
βᾳτς6, Ῥτεςσθᾶ ἀονῃ, 
ΑΠ 5ΏαΚκεη Τορβείπετ, 
Άπα ' ταπηϊῖπσ οτος, 
5Πα]] πιθη ρίτο Ιπίο 
ΟΡ Ώοδοτῃ, Εος ππΙῦη 
11 «8Π1θ ΙΠΘΔΒΙΤΕ Πα ῦ 
γο πιρίθ πΙζΏα] 16 5πα11 
Ῥο πιεβςατθᾶ ο σοι 

ὅνυµας Ο6ΙΤΤΤΑ. π--- καὶ ΟΙΤΤΤΑΝΥ. 

ΛΟΥΚΑΣ. στ 
ε -. . -” -” ” ” - 

ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς µμισοῦσιν ὑμᾶς, 398 εὐλογεῖτε 
Ίτοιχ, 3γγε]] 340 «Το ί]ποδε ππο ἨὨβῖθ τοι, Τ]εςς 

γοὺς καταρωμέε σμῖν,' “καὶι χεσθε ὑπὲρ" τῶ ταρωµενους Τυμῖν, "καὶ προσεὐχεσθε Χυπὲρἳ τῶν 
ἔπομο ψπο οιχ5ε τοι, θηΏά Ῥταγ 40ΟΥ Όποςο ππο 

ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. 399 τῷ τύπτοντί σε Σἐπὶ!ϊ τὴν σιαγόνα, 
ἀεξριζεξα]]γ τι5ε γοι. Το Ὠῖπι νπο αεἴτίκες ᾖἴποο οη Ἅἴμθ οπεεξ, 

/ η . κ... .) ἐμ ” ε ” ’ Γ] 

πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην' καὶ ἀπὺ τοῦ αἴροντός σου «τὸ 
ο εν 85ο ᾖἴπα οὔπετ;: αηᾶ ἍΊτοπι Ἠϊπι Πο ἴακοςαπαγ ᾖἵηΠν 

ε / Δ ΔΝ ” Δ Ν μ - 

ἱμάτιον, καὶ τὸν χιτῶνα μὴ. κωλύσῃς. 90 παντὶ ᾖ3δὲ τῳφὶ 
οἶοαῖ͵, 45ο {Ίππο ἑαπῖς ἆο ποῦ {οτΌ]ᾶ, ΞΤο ἔετενγ”οπθ }ηπᾶ πΏο 
2 -- / 4 ” « ῤ 

αἰτοῦντί σε, δίδου καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰσά, 
αδκς5 μεθ, Ρἶτο; αηπά Ίτοπι Ἠϊπι ΨἩο ακες αγγαγ σπηαῖ [15] ἐπῖπα, 

μὴ.ἀπαίτει. Ὁ] καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ 
5δ]ς [16] ποῦ Ῥαοἷ βηπᾶ αοοοτάϊἶης 45 γε ἀθεῖτε ἐμοῦ ΞεΠοα]ᾶ 54ο “το 3γοι 

ἄνθρωποι, "καὶ ὑμεῖςὶ ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.  ὁδ καὶ εἰ 
11Ππ6Ώ, 8ο γε χᾷο νο ἴπεπι 1πΠ Κο ΤΙΠΠΊΘΣ, Απά 1 

ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; 
γθ1οτο «λος Πο 1οτο γοι, Ώαῦ “το γοι, ζπαακς - πας 

4 ε 8 ” αν” 

καὶ.γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν. 
40ΟΥ ΕΥεη. 5ΙΗΊΘΥ5 Ξνπορο ἆπγπο 3Ίογο δίηετα 1οτθ, 

Δ ον ᾳ ” « ” 

99 καὶ ὃ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, 
Απᾶ 14 γε ἆο ϱοοᾶ το ΤΏοςο πἩο ἄο Ροοᾶ {ο σοι, 

/ ” ΄ ’ ’ Δ 3 Δ 

ποία ὑμῖν '“χάρις ἐστίν'; καὶ γὰρ" οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ 
Ώου “το ὅγοι ἰπαπ]ς Ἰ6192  Ύετει 1ος ΕΙπποτΕ 31πο9 3παπιθ 

ποιοῦσιν. 94 καὶ ἐὰν εδανείζητεὶ παρ ὧν ἐλπίζετε 
αχᾷο, Απάα ᾖ{ "γσα]επᾶ ᾖ{[1ο 1ήποςθ] ἔτοπι ΨΠοπι τε πορα 

” ” / ε -” / 3 / Ν ε Ν 

(ἀπολαβεῖν,' ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ Σγὰρ' Βοὶ! ἁμαρτωλοὶ 
το τοσεῖτε, συμαί ἰούγοι ἨέΠαπὶς 16152 ὄθνεη 18ος ΞΊΠΏΘΤΕ 

ε -. Ἱ / ” 

ἁμαρτωλοῖς Ιδανείζουσιν,! ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ Ἠἶσα.ὶ θὅπλην 
50ο ὀ5ίππετ5 α]επᾶ, τηαῦ 1πεγ πιαγ τεοείτο πε Ίϊκο. Ῥα8 

ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καὶ ἀγαθοποιεῖτε, καὶ Ἰδανείζετεῖ 
1οτο γψοατ ΘΠΘΙΙΙΘ65. αηᾶ ἀο ροοᾶ, απᾶ 1επᾷ, 

αμηδὲνϊ ῬἀπελπίζοντεςἹ καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς», 
Ἀποίπίπρ . "Πορίης 2ΐοσ αραῖίη; απᾶ 3ΡΗ4]11:9 σοιτ ᾿τογατά ρτεαῦ, 

καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ῥτοῦ! ὑψίστου" ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν) ἐπὶ 
αηΏᾶ γε εΠα]] Ῥε 5οπ5 οξίπο Ἡϊρηεςῦ;: «{οτ Ἡθ Σροοᾶ 119 ο 

Γοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 96 γίνεσθε αοῦνὶ οἰκτίρμονες, 
ἴπθ «πίηαπκέα], απᾶ Ὥανπ]ὶοκεᾶ, Ῥοσε . ἴπετείοτο οοπιρββείοπαίς, 

καθὼς τκαὶ! ὁ.πατὴρ.ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν. 97 καὶ μὴ.κρίνετέ, 
Ά5 8ἱ5ο ψοὰσ ΣΑΐΠε; ὁοοπιραββίοπαίς ᾖς, Απά ᾖἸπάρε τοῦ, 

καὶ οὐ! μὴ Ἱκριθῆτε' ἵ µὴή.καταδικάζετε, καὶ οὐ-μὴ κατα- 
νπαῦ ἵη πο Φ]ςξθ ο Ῥε ]αάρεᾶ ; οοΏάεΠΙ1 ποῦ, {πβύ 1Π 1ο πο τε το 

δικασθῆτε. ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε ὁ8 δίδοτε, καὶ 
«ὐοπάεπιηθᾶ. Ἐρ]ραςο, ΑΏά τε βΠα]] ο τε]εαδεᾶ. αἴτε, θπά 

᾿δοθήσεται ὑμῖν. µέτρον καλόν πεπιεσμένον Τ9καὶὶ σεσαλευ- 
15 επα]] Ῥε Ρίνεπ {ο τοι, 3πιθβδΙισθ 1ροοᾶ, Ῥτοφ5θᾶ ἄοπη Απᾶ ΕΏΒΚΕΗ ἴο- 

µένον Τλκαὶ! "δὑπερεκχυνόμενονϊ δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον 
Ροϊπεσ απᾶ ταππ]πᾷ ουεσ 5ηα]] ἴπεγ εἶνο Ἰπτο Σροδοπα 

ὑμῶν. /Στῷ γὰρ αὐτῷ µέτρῳ  «Φ' µμετρεῖτε, ἀντιμε- 
1ποασ: «Ανα 5ἱΠθ 3ος  ἍΒΑΠΙΘ ΙΙΘΑΡΙΥΘ νητΏ π'ΠΙοα γαπιεύε, 1 5πα]] ο 

α περὶ ΤΑ. } εἰς Τ. :[δὲ τῷ] 1,» -- δἐτῳ τ; 
[δὲ] τῷ Ίτ. 3 [καὶ ὑμεῖς]1. Ὁ -- γὰρ (γεαςᾷ ωχ 1 γε 8ἱ869)τ. κ ἐστὶν χάρις1. ᾗἆ--- γὰρΤ. 
ε δανείσητεΙ,; δανίσητε Ἡ; δανείζετε ΊτΑ. ϱ λαβεῖν ΤΤτΑ. ᾖΕ-- γὰρ τ[ττ]α. Ὦ -- οἱ ΠΤΤΙΑ. 
Ι δανίζουσιν Τ. 
τοῖς οὐρανοῖς] η ἴηε Ἠθανεης 1. 
σ--- καὶ [1.11 τε]. 
τΓΊτα. 3ὰ ὑπερεκχυννομενον 11ΤΓΑ., 

Κ Ίσα ΙΤΑΝ. Ἅᾖ δανίζετε τ. πι µηδένα Ἱ ἍᾖἩ ἀφελπίζοντε 1. 5 -ἵ [ὲν 
Ρ ---- τοῦ (γεαᾶ ο([υπε]) αιττνΑ ν΄. 4----οὖν ΙΤΤτΑ. 

: ἵνα (γεαὰ ἴλαῦ γε Ῥθ μοῦ /αάρες) 1. τ -- καὶ αηᾶ ΤΑ γΝ. καὶ 
Σ8 ᾧ γὰρ µέτρῳ ΙΤ15, 



ΥΙ. οι Εξ ΕΒΕ, 

τρηθήσεται ὑμῖν. 99 Εἶπεν δὲ 7 παραβολὴν αὐτοῖς, Μήτι 
πηεηδιτεᾷ ἁασαϊη {ο σοι. Απά Πο 5Ρρο]θ 8 ΡΙταΡ]θ {ο παπα, 

δύναται τυφλὺς τυφλὸν ὁδηγεῖν ; οὐχὶ ἀμφότεροι, εἰς 
15 “αΌ]ο τα “ρ]πᾶ [ὅπιαπ] ἃ Ὀμπά Εασα {ο ]εας 2 Ἔποῦ Ξροία 1πίο 

βόθυνον 1πεσοῦνται!; 40 οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκα- 
πα Ρις απν1]] Εα1]] "ποῦ 3516 ο. Άρογαο ἴπο {οβσπετ 

λον Δαὐτοῦ.Ἱ κατηρτιχμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος 
οἳ Πάπα; Ῥας ὀρογίεορθᾶ ὥς 30πο Αἴιδ]] Ὦο α5 “"οβοῃογ 

θλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 
1η1., Ῥυαὲ ΥΥΗΥ ΙοοΚκεδέ ἴποιι οΏ ἐπθ πιοῖς Ίπαῦ [15] 1η. ἐλο εσο 

τοῦ.ἀδελφοῦ.σου, .. τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἓν τῷ.ἰδίῳ ὀφθαλμῷ 
οξ ύπγ Ῥτοίπες, Ῥαΐῦ πο Όθαπι. Όἵπαί [15] 1π Ελίπο οὗ 679 

οὐ.κατανοεῖς; 49 Ὁῆ! πῶς δύνασαι λέγειν τῷ.ἀδελφῷ.-σου, 
Ῥετγοεϊῖτοςδίέ ποῦ 2 ος Ἠοπ ατί ποια αρ] {ο . {ο ΤΗΥ Ὀτοίπεν, 

᾿Αδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 
Ἑτοίπες, εδαβετ δαν] τα οπδ,οιῦ ἴηπθ αἨηιοίθ Ὥἰπαῦ Πς] 1η "εγα 

σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ .ὀφθαλμῷ.σου δοκὸν οὐ βλέπων; ὑπο- 
σε {Ώγδα]ξ ἴπο «απ ὀρμίπο [1οπ/π]567ύθ Ἅρεαπι ποί βεείηςὃ Ἠσρο- 

κριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν .δοκὺν ἐκ ' τοῦ.ὀφθαλμοῦ.σου. καὶ 
οτίῖθ͵ οα5δῦ οαῦ τρ νς]η 1Ώποθ ὍΌθαπι οιιῦ οΕ νΠῖπεΓοπη]εσε, Απᾶ 

τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖϊνὶ τὸ κάρφος τὸ ἓν τῷ ὀφθαλμῷ 
{Πεπ ποια υη]{5ες οἱεατ]γ {ο οα5δῦ οαῦ . ἴπθ απποῖ ἰπαῦῃς]ῖπ {πο ετο 

τοῦ.ἀδελφοῦ.σου]. 489 οὐ.γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν 
οΕ {πτ Ὀτοί]μας, Ένοτ “ποῦ "ἴπετε 5 -ὰ δίτεθ Σροοᾶ Ῥρτοᾶσοῖπς 

καρπὸν σαπρόν΄ οὐδὲξ δένδρον σαπρὸν’ ποιοῦν καρπὸν καλόν’ 

αὐτοῦ. 41 τί δὲ 

Ἄεγα]ί αοοτταρί;  ηογ α Ἴχεθι οοτταρὺ Ῥτοᾶποῖπς "ταις ασροᾶ ; 

44 ἕκαστον γὰρ δέδρον ἐκ τοῦ.ἰδίου καρποῦ γινώσκεται’ οὐ.γὰρ 
ΣΟΥ 68Ο τος Ὁσ ᾖΙ5δοπη {τοι 15 ΚΠΟΙΥΗ, {οτ ποῦ 

ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ ἐκ ᾖβάτοόυ [τρυγῶσιν 
1τοπι ᾖΌποτηβ 4ο ψπεσς Ραΐπετ ἍΒρΡ8, ΠΟΣ τοπ ὁ ΏγΩπιΡΙθ ΡαΐΠοΓ ὑμεγ. 

σταφυλήν.Ι 46 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 
8 ὈαηςὮ Ο{ ϱταρθΒδ. ᾿ΤΠοθ ροοὰ ΠΙΑ οαῦ οξἑ ἴπθ σοοᾶ ΤΓΕΑΒΙΤΘ 

τῆς καρδίας Ξαὐτοῦ! προφέρει τὸ ἀγαθόν' καὶ ὁ πονη- 
οξ Ἠ15 Ἠδατὸ μες {οτῦΏ ἐλπαῦ πΠἩ]οἩ [1] ροοᾶ; ΑΠᾶ {Ώο Ἅµπτσῖο]κ- 

ρὸς Ἀάνθρωποσϊ ἐκ τοῦ πονηροῦ Ἰθησαυροῦ τῆς καρδίας 
ΤΩΑΏ οαῦ οἳ πε πγ]ο]κεᾶ {τεαδατε οἱ "Ποατί 

τοῦι προφέρει τὸ πονηρόν”" ἐκ.γὰρ Κτοῦ" περισσεύ- 
115 ο. {οτίἩ ἐπαῦ πἩ]οὮ [15] πίοκεᾶ: Το οιίοξ πε 8Ράπ- 

µατος Ἱτῆς' καρδίας Ἀλαλεϊῖ τὸ. στόμα. αὐτοῦ.! 46 Τίδε µε 
ἄαησθ οἱ ἴπθ ον εκο 119, "ταοι{Ἡ. Απά σος. 18 

καλεῖτε Κύριε, κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω; 47 πᾶς ὁ ἐρ- 
ἄο τά σα]] Τοτᾶ, Τιοτα, Ἀπιά 4ο ποῦ ὙὭὨπαῦ Τ6αγ2 Ἐτοτγοης πο 

χόµενος πρός με καὶ ἀκούων μου. τῶν. λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, 

18 οοπἤησ Το ἩἨθ απᾶ Ἠεατίπς ἩΥ Ποτᾶξ Ἀηπᾶ ἁἀοῖτπς ἴπεπι, 

ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος. 48 ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ 
Ι πῖ]] «πε τοι ἴο πΠοπι Ἡθ 15 κο, 1ϊκο Ἠθίβ. ἵοα πι8η 

οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν, καὶ ἔθηκεν 
οαα]άϊπς ο ποασι Ὥπο ἅἆαπς' Απᾶ ἀθερεηπεᾶ, Ἀπᾶ 1βἱᾶ 

θεµέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν᾿ ππλημμύρας:! δὲ γενομένης οπροσέρ- 
ΒΑ {οπΠάβΡΙΟΏ ΟΏ ᾖἴπο τους; ΑΏᾶ 8 Ώοοᾶ σμας οοπηθ 5ρατ5ύ 

ῥηξεν! ὁ ποταμὸς τῇ.οἰκίᾳ.ἐκείνῃ, καὶ οὐκ.ἴσχυσεν σαλεῦσαι 
μροπ ᾖ31Πθ βίτεβτα {παῦ Ποιςο, Αηᾶ οου]ᾶ ποῦ 5 θ81ςθ 
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Αραῖπ. 39 Απα Ἡᾳ «ρα]τθ 
8 Ῥαχαθ]ε απ{ο {Ποδιῃ, 
Όαπ ἔ]ιο Ὀ]ἱπά Ἰθμά ἴπθ 
Ῥμπά 2 ΕΠα]] (πεγ ποῦ 
Ῥούυα ᾖΕα]] Ἱπίο τῖπα 
ἀῑῑολπ 2 40 Έπε ἀἱδοῖρ]ε 
15 ποῦ πΏΌογο Ὠϊ5 πιῃβ- 
τος: Όαῦ οτοτγ οπθ 
λαέ {ς Ῥεγ{οςί βΠα]] Ὀα 
35 Πἶς πιαδύοτ. 4] Απά 
ΥἩΠΥ Ὀνπο]ᾶεβ ἴποα 
ἴποα πιούε ἴπαῖ ἶ5 1π{πγ 
Ὀτοίποχ)5 ετο, Ὀαῦ Ώο- 
οεϊτοξδύ ποῦ ἴπε Όσαπα 

 ἴπαῦ 5 ἵπ ἰΠϊπο ΟΠ 
εσοδ 49 Είίπει Ἀοπί 
οαηΏςῦ ποια βαγ.Το 9ΗηΥ. 
Ὀτούπες, ἘἙτοίπονς, Ιό5 
πηε Ῥρια]] οαῦ ἴπε πιποῦθ᾽ 
πα ἶδ ἵπ ἴπϊπο 67ο, 
Ποπ ἴποι {Πγβο]Ε Ὦε- 
πο]άεςε ποῦ Βε Ῥθαπα 
ἔπαῦ 15 ἵπ Πίπθ ΟΥΥΠ 
εγε»δ ποια Ἠσροοτίδε, 
οαδῦ οιιό βχβῦ {πε Όθατη. 
ού οἳ ὑΠϊῖπο οΟΏΏὪ επε, 
Απᾶ που 5πα]ῦ ἴποι 
566 ο]εαχ]γ {ο Ῥα]] ους 
ἴποε πλοία {λαῖ 15 Ίπ (ασ 
Ὀτούξεχ΄ς 67ο. 45 Έος 
8 ροοᾷ ἴτοο Ῥτίηρεία 
ηόἳ Εοτίῃ οοτταρί ἔτυ]ξ; 
πείἰίηετ ἀοῦπ α οοτγαρῦ 
ἴχοε Ῥτίησ {οΥίΏ σοοᾶ 
{γαϊῦ. 44 Ἐοχ ετετγ 
ἴχεα ἶ5 Ἐποπηω Ὁγ Πῖς 
οἵω {γα Έοτ ο 
Πογης ΤΙ6η ἆο ηοῦ 
ΡΩἴΠεΓ ΒΡ5, ποί οξ 8 
Ὅταπιρ]ο ῬπδἩ ραίΏεγ 
ΤΠεγ ΡΓΑΡΕΒ. 45 Α σοοᾶ 
πιαπ ουῦ οἳ πο ροοᾶ 
{τεββατο οἳ Ἠϊ5 Ἠρατυ 
Ὀτίπσοία {οτί ἰπαῦ 
ὉυμΙοΒ)15 σοοᾶ; απᾶ αἩ 

. ον] ταν οι οἳ πα 
ετΙ] Ίτεβδατε οἳ Ἠϊ8 
Ἠρατυ Ὀτίηρείϊα {ογῦἩ 
τηαῦ ν/Ώίολ 15 εν] : ἔογ 
οἳ {πε αὈιπᾶαπσο οξ 
ἴπε Ἠεατύ Ἠϊ5 πιο 
βρεαΚκεῦἩ. 46 Απά νΏν 
ο8]1] τε πια, Τ,στᾶ, Τιοτᾶ, 
απᾶ 4ο ποῦ ἴπε ἐΠίτπρς 
πγη]οὮ Ἰ 6αγὸ 47 Ὠπο- 
ΒΟΕΥΕΥ οοπποξΏ {ο πο, 
Απᾶ Ἠεβτεῦῃ πιγ 5αγ- 
1ΠΡ8, Απᾶ ἀοοῦΏ ἴπεπα, 
1 πνῖ]] Θποενπ τοι έο 
πΏοιη ης 15 χε : 48 Ἠθ 
18 Ίϊκο 8 ΤΙ ΥΥἨΙΟἩ 
Ῥτα1]5 απ Ἠοιςδθ, απᾶ 
ἀϊσρεᾶ ἄθερ, βηᾶ ]αιᾶ 
πε Εουαπᾶαβίοη ο 8 
τουκ: απᾶ πΠεω {Ἠθ 
Ποοᾶ 3058, ἴπο 5ἰγεαπὸ 
Όθδῦ νεπετασπ{]γ προπ 
τπαίῦ Ἠομςε, απᾶ οοσ]ά 
ποῦ 5Ώακο 15: 1ος 1 

Υ -ἕ καὶ 8159 ΙΤΤΤΑ. 1 ἐμπεσοῦνται ΤΤΤτΑ. 
στο ἐκβαλεῖν ΤΑ. ἆ -- ἐκβαλεῖν ἵω οαδῦ οί τα. 
νεος. ΤΊτΑ. Ε --- αὐτοῦ (γεαᾷ Π118] Ὠθατί) Τ. 
τῆς καρδίας αὐτοῦ [1,]ΓΤτΑ. Κ-- τοῦ ΙΤττΑ. 
στόμα αὐτοῦ λαλεῖ 1, α πλημμύρης ΤΤΙΑ. 9 μες, της, 

--- αὐτοῦ Ι/ΤΊΓΑ. 
. χ πάλιν ἁρα]ιι Επ μας 
ς ---ἄνθρωπος [Τ]ττνΑ. 
--της (γεαςᾶ οἱ [ίηο]) ΙΤΤτΑ. 

υ--ἡ τ[ττ]Α. 
Γσταφυλὴν 

. θησαυροῦ 
το 
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σας {οαιπᾶεᾶ προηῦ Α 
τοοξκ, 49 Βαΐ Ἡε ἴπαῦ 
Ἠεβτυῦῃ, απᾶ ἀοεῦῃ ποῦ, 
15 ἸἨκο α τιαπ ἴηπαυς 
νηζηοαῦ Αα Εοαπᾶαῖῖοη 
Ῥυα1]ὸ Αη Ἡοιβο Ἡροηῦ 
(πο εαν: αραϊἰηςῦ 
πυΏίοὮ ἔπο 5ἴτεαπι ἅἷά 
Ὀθβῦ τεπεπιεπ{]γψ, απά 
ἱτατης ΙαΜυ]γ 15 4611: 
βπᾶ ἴπε ταῖπ οἳ που 
Ἡομβε γ/α5 ΡκεἙΏ. 

ΤΠ. Νοπυ πἩεπ ἙἩθ 
Ἰβᾶ επᾶσά α]] Ἠΐ5 εαγ- 
πρ 1η ἴλο εαάίἶειοθ 
οἑ ἴπε ῬεοΡρ]θ, Ἡε επ- 
τεγεᾶ ἰπῖο ΟΒΡΕΓΠΒΊΠΗ. 
9 Απᾶ ε «οετίΒϊη. ουἩ- 
{ατίοῦ”ς βογναΏῦ, ὪΦΠο 
πας ἄυσατ αππῖίο Ἠϊτπι, 
νβς 51ΟΚ, απά τοβᾶτ ἴο 
4ἱ6. ὃ Απάᾶ ππεπ ὮἩε 
Ἱεατᾶ οἳ ὧαφδα5, Πε εεη{6 
τυπ{ο Ἠΐτη {ῃθ ο]άοτς οἳ 
{πε ὧσπς, Ὀεεεοσοβίης 
Ἠϊπι ἴπαῦ Ὦο ποια]ά 
ο0πιθ απᾶ Ὠσα] Ἠϊ5 5εΓ- 
τεηῖ, 4 Απά τνποη ὕΠογ 
68Ώ16 ο ο«εδαἽβδ, ἴΠεσ 
ῬοςουςσΠί Ἠΐπα 1πξαζ- 
1γ, βαγίηςρ, Τηαῦ Τε 
πας πΤΟΤΙΩΥ Του πἨοπα 
Ἡς εΠοα]ά ἆο ΜΠ15: ὁ {οτ 
Ώο Ἰοτοίῃ οἆσ παῦίοη, 
ΑΠᾶ Ὦο Ἠβίῃ 10 ας 
Α. γηαβΡοΡβαο. 6 Τπεηπ 
Ζεθας ννοπῦ πΙτῃ μετα, 
Απάᾶ πΠςη Ὡς τας ὮΟΥΓ 
τοῦ {47 {γοτα {Ώθ Ἠουιςε, 
πο οεπίιτίοη αοπῦ 
ΣτίοηΏᾶς {ο Ἠῖτα, 5αγίηρ 
τηῖο Βΐπι, Γιοτᾶ, {ου ρ]θ 
ποῦ {πγδε]{: 1ος Ι απα 
ποῦ πνοτίηγ ἰπαῦ ἴΏοια 
βϱΠοα]άεςδῦ επὔοσ ππᾶεχ 
ΤΗΥ τοοξ: 7 πΠΕΤΕΕΟΣΘ 
ηθ]έποςσ ἐποαρηίῖ 1 παγ- 
ΒεΙΕ πποτΏψ ἴο οοπιθ 
πηπίο ἴποεῬ: Ῥαῦ 5αγ 1π 
 πνοτᾶ, θηπᾶ ΠΙΥ ΒΕΓ- 
ταηί 5Ώα]] Ῥο Ἠθα]εᾶ, 
8 Ἐογ Ι 8180 ΤΠ Α ΤΙΑΊ 
βεί πηᾶετ αιἰΠοτίίγ, 
Ἠατίηρ απάετ η]θ βο[- 
ἀἴ9τς, αηπᾶ 1 5αγ απίο 
9Ἠς, «ο. απά Ἠε ροείἩη;: 
Απά ἴο ἀποίΠμεχ, 690ᾳΠ16, 
ΒΙιᾷ Ὡς οοπΙεΆΠ; απᾶ {ο 
ΤΙΣ 5δογαμί, Ώο 5, 
81ά Ἡε ἀοσίῃ 11. 9 πετ 
ᾗοβᾳ Ἠθατᾶ Τἴῆῃορθ 
ἐἨίηρς, Ἡθ πιαγτε]]οᾶ 
αἲ Ὠϊπι, θηΏᾶ {ἰατποᾶ 
Ἠϊπα αὈοαζ, απά εαϊᾶ 
ἩπΠῦο ἴἨε Ῥεορίε πα 
Σο]μ]οπεᾶά Ἠϊπι, Ι Βαγ 

ΛΟΥΚΑΣ. ΤΙ, Τι. 
αὐτήν' Ῥεθεμελίωτο΄γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.ὶ 49 ὁ δὲ ἀκούσαι 

16,  1οχ 15 Πβὰ Όθειπ {ζοαπᾶεά προηυ {πο τος], Ῥπί{Ἠενψ]πο Ἠοαγά 
Ν 4 ΄ ε/ [ ΄ ΄ καὶ μὴ.ποιῆσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ Δοἰκοδομήσαντι" οἰκίαι 

1ϊ1κο 11 βπᾶ 4ἱᾶ ποῦ {ο 8 ΠΙΑΏ Ἠανίηρ 116 8 Ἠοῦς. 
) Ν ἃ - 9 σσ ε ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου ὮἨὮ "προσέῤῥηξεν! ὁ ποτα- 
ου Όμο εατίῃ νηποαῦ ϱ {οππάραίίοα ; ΟΠ νἩΙοἩ δνρατεί Σή19 Ἀθίχεατη, 

/ 4 . , 3 4 έν ο) δν ῷ µός, καὶ "εὐθεως ἔπεσεν,ὶ καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας 
Απᾶ ἀπιπαεά]αῖθιψ 1ὲ 2911, Επ4 ᾖπβ 316 ὁτιυίη 30 3ποιβθ 

1 . [ή 

εκειν] 38 μα σος 
[η τή ρτεβῦ. 

᾽ Ν ΛΙ 3 / / απ 7 "Ἐπεὶ δὲ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς 
Απάα πηεἩπ Τε Ἠθᾶ σοπιρ]ειθά α]] Ἠ5 νγογᾶς 19η τι 

” 3 ” λ ” εἰ Πλθ ” υ] / | « / ἀκοαᾶας του λαου εἰσηλσεν εις "Καπερναούμ.!ῖ 2 Ἑκατοντάρχου 
64Υ5 οἳ ἴπο Ῥεορ]ε Ὦθ επἰετθᾶ Πίο ἍΟ4ΡοΓΠΦΙΤΗ. 308 5ᾳ "οομέαχ Ίο. 

δὲ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾷν, ὃς ἦν 
᾿Ωπᾶ Ξοργίαίη "Α Ῥοπάπιαυν "Ἡ] Ῥρεΐῃπρ ἵνιας αροαῦ {ο ἄῑο, πηο ἵνα8 

ἓ) - οἩ φ Ν Δ -” ο” 3 [ ν 

αὐτῷ ἔντιμος. Ὁ ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ιησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς 
Ὦψ Ἠϊπι Ἠοποιτεᾶ, Απᾶ Πατίηρ Ποατᾶ αροαῦ ὖοξα5 Ὡς 5οπ{ 1ο 

αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως 
Ἠϊτι εἰάετς οἳ ἴλιθ 76τγς, Ῥερσίπς Ὠϊπι τηςί 

ε) ) ’ 8 - : ] -” ε Ν ’ 

ἐλθὼν διασώσῃ τὸν-δοῦλον. αὐτοῦ. 4 οἱ δὲ παραγενόµενοι 
Ἠανίπς οοπΠ6 Ὦθ τα]σΏῦ οπτα Ἠ]8 Ῥοπάπιαη, ΑπάίΠεγσ ἨΠανίης οοἵηο 

πρὸς τὸν Ἰησοῦν Ἱπαρεκάλονν!ὶ αὐτὸν σπουδαίως, λέγοντες, 
το ζᾖο5ας ῬθβουςφΏῦ Ἠλτα ἀ]ϊσεπε]σ, βαγίηᾳ, 

Ὅ ” ’ .) ᾱ- στ , Ἱ ” α 2 .- υ Δ 

τι ἄξιός ἐστιν ᾧ παρεξει' τοῦτο ὅ ἀγαπᾷ. γὰρ τὸ 
ἴμαί νγοτίπγφ 116 315 {ο πνῃοπα Ὦς 5Ἠβ]] σταπ{ ́  ἐΠ]ς, 40 Ἡθ Ιοτ68 

ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς φᾠκοδόμησεν ἡμῖν. 
ού ΠΑΌΙΟΠ Απᾶ Ἅἴπο ΞΥΏΑΔΡΟΡΙΙΘ Ὦοθ Ῥα1]6 ΣΟΥ τς. 

ο ” . / " μ] -” »” Δ ν 4 

6 Ὁ. δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς' ἤδη.δὲ αὐτοῦ ὁὐ μακρὰν 
Α πᾶ οεδας πθηῦ ντα ἔποπι; ὈῬπί αἰπεαᾶγ Ἡδ ὁποῦ αχ 

[ή -- / ” Ν 4 τ « ” 

ἀπέχοντος Σἀπὸϊ τῆς οἰκίας, ἔπεμψεν Σπρὸς αὐτὸν! Ξὺ ἑκατόν- 
αρεῖης ἀἰβιαηῦ ἆτοπι. ἴπθ Ἠοπδθ, Ξκεοπῦ 3το δΏῖηι Ίτῃοθ Σοεή- 

ταρχος φίλους! λέγων Άαὐτῷ,' Κύριε, μὴ .σκύλλου' οὐ 
ἔτοιβ]ο πού Γ{πσ5οα]{], “που 

ὃν / 

εἰσέλθῃς' 
ἴποι 5Ποι]άεςῦ «0Π16: 

ΜάΤΙΟΠ ΣτΙεπᾶς, βαγίης ᾖἵοἩῖπ, ἸΤοτᾶ, 

άρ δείμι ἱκανὸςὶ ἵνα «ὑπὸ τὴν.στέγην.μου! 
1ος "Ι ὃαπι νψοτίπγ ἵπαῦ απάες ΤΗΥ τοοξ 

7 διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε ἐλθεῖν' ἀλλὰ 
π'ηετείοτθ πεϊθΠες ΤΠΙΥ56ΙΕ οοαπ{θᾶ Ι ποτ Ἡγ ὅίο Ἅἴλμορ 1ο Ἴσοοιπθ;  τῬαῦ 

εἰπὲ λόγῳ, καὶ Δἰαθήσεται! ὁ.παῖς.μου. 8 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄν- 
ΕΑΥ Ὦγ ϱ υοτᾶ, Επά βΏβ]] ϱο Ὠεα]εᾶᾷ τι 5εγναπῦ, Έοτ α]-ο 1 8 

θρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόµενος, ἔχων ὑπ ἐμαυτὸν 
ΠΙΒΗ. 1η Ἀπᾶργ ααίλοτιςγ ᾿αρρο]ϊηίεςᾶ, Ἠανίης απάᾶος ὭἨηιγσ5ο]Ε 

στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, καὶ πορεύεται" 
5ο1ά1ετα, Απά Τραγ ᾖἵοίΠί8 Γοπε] Ὅο, απᾶ ηε Ρ9065; 
Δ ” 3 Ν. | ” {ὰλ - / 

καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου. καὶ ἔρχεται' καὶ τῷ.δούλῳ.µου. Ποίησον 
ΑΠᾶ Το ΑπΠοίΐηεςσ, «0116, απᾶ Ἆςθ οοπιθ»; αηπᾶ Το ΤΏιΥ ΡοπάπιαἨ, Ὄο 

τοῦτο, καὶ ποιε. Ὁ ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ ]ησοῦςο ἐθαύ- 
1Η18, Εηᾶ Ὦθ ἆοθβ ΠΙ6]; Απᾶ Πατίηπρ Πεμτᾶ ἴῃεςο ἑπῖπρς 26515 ποἩη- 

ασεν αὐτόν καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ 
ἀετεᾶ αἲ Ἠΐτα; βηά ἑαγηίηρ ᾖἴο Τμθ ἈΕο]]οπίτπς Ξηίτα Λλογονγᾶ 

υ 

Ρ διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομεῖσθαι (οἰκοδομῆσθαι τ) αὐτήν Ώεοβαδε ἵε ππαβ υνε]] Ῥα]έ τττΑ. 
α οἰκοδομοῦντιε Ὀιη]άϊτιρ 1.. 

5 Ἐπειδὴ αΕἴετ ἴπαῦ ΙΤΤτΑ. {ορείΠετ τττκ. 
Ὑ παρέξῃ Ὦθ εΠοι]ά ργαυῦ ΙΤΤΙΑ. 
Σ φίλους ὁ ἑκατόνταρχος (ἑκατοντάρχης Τ) ΤΤΧΑ. 
α 9 ν ΄ 

νπο την στεγην ο 

Σ προσέρήξεν Τ1Γ. . εὐθὺς συνέπεσεν ἱπ]πιδάϊαία]γ 10 ΡεΙ} 
α. Καφαρναούμ ΙΤΤΤΑΝ, ᾗ7 ἠρώτων «ιδιος π. 

Σ--- ἀπὸ (γεαᾶ της {τοῦ} ἴΠ) τ. γ, -- πρὸς αὐτὸν Τ. 
5--- αὐτῷ Τ. Ὁ ἱκανός εἰμι ΤΊτΑ. μον 

ἆ (αθήτω 1θὺ Ὀθ Ἠεθ]θά ΤΊτΑ. 

επ στ οΛρἾο ντ νο σσ πο” 



1 ΚΕ. 

οὐδὲ ἔν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 
Εάν ἀἷᾶ 1 Απᾶ, 

ΙΙ. 

εἶπεν, Λέγω ὑμῖν, 
κάϊᾶ, 184Υ ἴοσοι, πούῦθγει Ιῃ Ίεταο] 5ο ργεαῦ 

» 8 τ 

10 Καὶ ὑποστρέψαντες' «οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον' εὗρον 
Απάᾶ πατνίηρ "χαἰαχπθᾶ ἱποςε 3φεπῖῦ ἰο ᾖἵἴλθ Ἠοιςθ ἀΣουπᾶ 

τὸν [ἀσθενοῦντα" δοῦλον. ὑγιαίνοντα. 
11ϱ' ρὶο]ς Ῥοπάπιαπ Ίπ ροοᾶ Ἠθα]ῦΠ. 

11 Καὶ ἐγένετο ἐν ἔτφῷ' ἑξῆς 
Απᾶ 16 οΩΠ1Θ ἰ0 Ῥβ88οπ ᾖἵἴπθ τποσύ [άαγ] 

΄ Ν ” ε Δ ” ω 

καλουμένην ᾿Ναἲν, καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ 
Ὁ. ολ]]θᾶ Ναΐπ, απᾶ πιθπῦ ση Ἡ Ἠΐτη Ἠὶᾳ "4ϊδοίρ]6Β 

ών ο Ώρα ” 

ἡκανοὶὶ καὶ ὄχλος πολύς. 19 ὡςδὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς 
ΣΙΠΑΠΥ  Ἀπᾶ α Ἰετοπὰ ᾿ρτθβῦ. Απά α5 Ὦθ ἄτειπ ΠθΘΗΣ ο πο Ραΐθ οἱ ῦῃμθ 

’ 9 |δ ’ }9᾽ ’ κ θ' ’ Π ο εν νο- 

ῥβτόλεως καὶ ἰδού. ἐξεκομίζετο τεθνηκώς.! "υὶὸς µον 
οἱ ᾖπ]ςο Ῥεπο]ᾶ, πας Ὀείπρ οπιτὶθᾶ οα{ [οπο] πἩο Ἠβᾶ ἀῑεᾶ, απ"θοι }ΟΠΙΥ 

γενἠς! τῇ.μητρὶ αὐτοῦ, καὶ "αὕτη ἦνὶ χήρα" καὶ ὄχλος τῆς 

Ἀεπορεύετο! εἰς πόλιν 
Ἡο ποπ -Ἰπίο ϱ οἱ 

το Ὠ]5 τησίἨος, απᾶ αἰθ Ύπ85 6 πἰάοσ, απᾶ α"οτοπνᾶ 5οΕ”1519 
/ ε 4 4 . 9 ” 4 ι] 9 ] 4 ε {κ 

πόλεως ἱκανὺς Ἀ σὺν αὐτῷ. 18 καὶ ἰδὼν. αὐτὴν ὁ κυριος 
οί ἸΙοοπσίάεταῦ]θ[πναδ] ππὰ Ἠος. -«Απᾶ εοοῖπᾳ Ἀοτ ᾖἴπθ Τιοτᾶ 

ἐσπλαγχνίσθη  ἐπ᾽ οαὐτῇ' καὶ εἶπεν αὐτῷ, Μἠ.κλαῖε. 
Ψ/88 πιονθᾶ ππΙῖΏ οοπιραββεῖοη ΟἩ9 Ίοθς Απᾶ παἰᾶ  ᾖἴο]μετ,  Ίθερ ποῦ. 

14 Καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ' οἱ-δὲ βαστάζοντες 
Απᾶ «οοπιίπρ αρ ἩὮθ ἰοιολμθᾶ ο ἍῥῬίθς, Απᾶ ἴποβθ υδασίπρ [1] 

-4 . Δ τ / : Ἡ , αρ - Ν ἔστησαν' καὶ εἶπεν, Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. 1ὅ Καὶ 
βἴορρεᾶ. Απᾶ Τρ βαἷᾶ, Ὑοιπρ πιβΏ, δο έμθρ 1 ΒΑΥ, Ατὶςο, .. Απᾶ 

’ υ 4 3 3 κ .- Λ" ) 4 αν 

ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν' καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ 
3988 πρ Ἅᾖ1θ ᾿ἀθαᾶ απᾶ ΎΏθραπ ᾖ{ἰοβρθαῖ, Απᾶ Ἠθρανθ ἈἨίπι 

μητρὶ αὐτοῦ. 16 ἔλαβεν.δὲ φόβος Ρἅπαντας,! καὶ ἐδόξαζον' 
{ο ΒΙ8 πιοί]μοχ. Απ 2φεἶτοᾶ '46ατ 811, ἈΑπᾶ {ἴπεν ϱ]οτ1ῇθᾶ 

τὸν θεόν, λέγοντες, Όχι προφήτης µέγας Δἐγήγερται' ἐν 
αοά, βατίΏηρ, Α Σρτορπεί ᾿ρτὲβῦ Ὦβ8 τΊδοηῃ πρ απιοπρςῦ 

ε λ ω λα 
ἡμῖν, καὶ Ότι ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν.λαὸν αὐτοῦ. 17 Καὶ 
τς; απᾶ "Ἠαδβ δγιςιιθᾷ 1ᾳοᾶ Πἱ8 ῬοοΡ]θ. Απά 

γφν « ή τ . / 8 .ω Δ 

ἐξῆλθεν ὁ.-λόγος.οὗτος ἐν ὅλφ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ, καὶ 
πιεπῦ οαῦ Μπῖς χεροτῦ ἵπ αἱ] φπᾶδα οοποεγηίηρ Ἠϊπι, απᾶ 

/ .”. ” 

σἐνὶ πάση τῷ περιχώρῳφ. 
ἵπ 81] {πο οοππίτγ ατοιιπᾶ. 

18 Καὶ ἀπήγγειλαν Σ]ωάννῃ" οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ 
Απά ὁΣΏτοιςηῦ «ποτά Ίο 3ᾳοἳπι Δη]9 “ἀἱςοῖρ]ες 

πάντων τούτων. 19 καὶ προσκαλεσάµενος δύο τινὰς τῶν 
81]  Ίμοεε ἐΠίτπρα. Απά Πατίπρ οβ]]θά ίο [Ππῖπα] 2ἴπτο ορτίβίπ 

ο” 1 { » / μ 8 ή 

μαθητῶν αὐτοῦ ὁ "Ἰωάννης! ἔπεμψεν πρὸς "τὸν Ἰησοῦν,! 
οἱ Εῖ: ἀῑςοίρ]θς ΖοηΏπ βοηῦ [υπεπι] το 16508, 

Σὺεἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ Ἱἀἄλλονὶ προσδοκῶμεν: 
Ατί ίποι {πα οοπιίπς ἍὮᾖΓοπθ] ος ΑΠΟίΠΘ5Γ αΓθ ΥΓθ δο ]ωοῖς {οτ ὃ 

20 Παραγενόμενοι.δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες Σεἶπον,' }]ωάν- 
Απάα Ὠβτίης 60Ώ1Θ το νἨΐπι ᾖἱἴπθ ΊτπθηἨ :ΕΒΙᾶ, φοῦτ 
« . .. 

νης! ὁ βαπτιστὴς ἀπέσταλκέν ἡμᾶς πρός σε, λέγω», Σὺ.εἶ 
ἴπο Βαρίθῖεί Ἐβς 5επύ 8 ἵο ᾖ1Τᾳπθθ, βαγίηΏςρ, Ατὸίηοα 

« 3 ’ ο 2 πν ”ν Ν 0 ἐρχόπενο  Ὦἢ ἄλλον προσδοκῶμεν; 2ἱ Ἐν "αὐτῷ' λδὲ 
ἰηθ οοτιίπΡβ [οπο] ος αποζΠοσ αἴθ πο {ο ]οοῖς ἔοτᾖ ΣΊπ 31ηθ ΄Βαππθ Ἰαπά 

-». εᾷ ᾿ ῤ 3 ᾿ ΄ κ ’ 

τῷ ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ µαστίγων καὶ 
Ώοιτ Ὢθ Ἠεα]οᾶ ΠΙΩΠΥ οἱ  «4ἱδθβξβθι Απᾶ  ἍΒΟΟΙΙΡΘΒ' απᾶ 

περὶ 
οεοποργπίηρ 

λέγων, 
Εατίης, 

171 
ππίο Του, 1 Ἡατε ποῦ 
«Ἑουλᾷ 8ο ρτεαῦ {8ἱΤῃ, 
Ὢο,. ποῦ Ἱἵπ Ἰβταε], 
10 Απά πετ {παῦ πνετθ 
βεηζ, τεατηῖηρ ο ἴπθ 
Ώοιςοθ, Εοαπᾶ ἴμθ ΒεΥ- 
παπῦ ὙΠοΙθ παῦ Ἠπ8δά 
Ῥεεπ Εἰοῖς. 

11 Απά Ἱῦ οἈπαο ἴο 
Ῥ8β8ἴπε ἄατ αξύες, ἴπαῦ 
Ἡο πνοηῦ ἱπίο 8 οί 
οβ]]οά Ναϊπ; ΕπᾶτΙΒΩΥ 
οἳ Ἠϊβ ἀἱβοίριεβ πγεωῦ 
συν Ἠΐπα, θπᾶ ππάοΣ 
Ῥθορ]θ. 12 Νοπ ἨπεΠ 
Ἡρ οςΠΠθ πἶρΏ ο 11θ 
ραΐο οξ ἴπο οἱ ύσ, Ὄε- 
Ἠο]ᾶ, ἔποτο πβ5 5 ἀθαᾶ 
ΙΗΑΏ οαχτὶοᾶ οιῦ, 1πθ 
οη]γ 5ου οἳ Πἰ5 ΠιοΐΠες, 
απᾶ «εἩο παβ ο πΙάου: 
ἈΏᾶ 1ΩΠΟὮ Ῥεορ]ε ΟΕ 
τπο οἶσγ πτβς πηὮ Ἠες. 
13 Απᾶ τ/πεπ ἴμο Τιοτᾶ 
βασύ Ἠθς, ο Ἠβᾶ οοἵη- 
Ῥηδείοα οη ἩἨεσ, απᾶ 
Βαὶᾶ ππῖο Ἰοτ, Ίθερ 
ποῦ. 14 Αγιά Ὦθ 08ΠΙΘ 
Αηᾶ ᾖοιςλεᾶ πο Ρε: 
απᾶ ᾖἴπεγ ἴμαῦ Ῥ8τθ 
Λϊπά 5ὐοοά εἰ]. Απά 
Ἡᾳ βαἰᾶἀ, Υοιηρ ταβΏ, 
1 αγ πηίΐο ἴπεε, Απβθ, 
15 Απᾶ Ἡο ἴπαῦ Ὑ/88 
ἀθαᾶ βαῦ ἩΡ, απᾶ Ώεραπ 
6ο βρεβ]. Απά Τε ἄε- 
Ἠνετεᾶ Ἠϊπα {ο Ἠϊ6 πιο- 
Ἐπετ. 16 Απᾶ ἴπετο 
ο8Π1θ 8 Τ68Υ οἩἨ 81]: απᾶ 
πε µρ]οτίβαᾶ «οᾶ, 
8αγ1πς, Τ]ηαῦ α ρτεοῦ 
Ῥτορπεί 15 τίβεη παρ 
ΠΙΟΏΡ 18: απᾶ, Τπαῦ 
αοά Ἰαλ τὶε](οᾶ Ἠϊς 
Ῥεορίο. 17 Απά ἰπὶ8 
ΠΙΟΣ οἳ Ἠΐπι πνεηυῦ 
ἀοτίἩν ἰητοιρποιῦ αἲ] 
{1ᾷ598, απᾶ ὑπτουιρ]- 
οαῦ αἲ] ἴπο τερίοα 
χοιηᾶ αροιῦ, 

18 Απᾶ {πο ἀϊβοῖρ]θβ 
οἱ ζομηω επθοιποά Ἠϊπα 
οἳἑ αἲ] ἴπεπο {πῖηρς. 
19 Απᾶ οομπ οα]]πς 
τὠιίο Ἰῖπῃ Ὅννο οἳ Ὠ]8Β 
ἀῑδοῖρ]θβ εδΏῖ ἐλοπι ο 
76518, δαγίπς, Ατζζηοια 
Ἡρ Ὠιαῦ 5ποα]ᾶ οοπιο 2 
ΟΓ Ἰ]οοκ πε 2ος Β1ι» 
οὔπεγ2 20 ἸἩΠεπ ἴπο 
ΠΊΘΏ ΊΘΓΘ οοπιθ {ο 
Ὠῖπα, ἴΠογ απἰᾶ, οομτ 
Ῥαρίθϊεῦ Παϊη βεηῦ 1βΒ 
ππῖο ἴπθςο, βαγίπρ, Ατὸ 
Τποα Ὦο ἴηδύ εποπ]ά 
«οι οἵς Ἰοοικ το 

. ᾶος αποϊποςὸ 21 Απᾶ 
Ίπ ἴπαῦ 8β8π1θ Ίους 
Ὥε οὐτθοᾷ ΠΙΒΠΥ οἳϐ 
ἐλεῦ Ππβνπιϊήεε απᾶ 
Ῥ]αβαςβ, απά οἳ ετ!] 

5 εἰς τὸν οἶκον οἱ πεµφθέντες 1Τ1ς. 
1 ---ἱκανοὶ [1]τι[α]. Κ [τεθνηκὼς]1.. 
πβς ΕΟΤ/[ΤΤΑ]. ο αὐτὴν τ. 
. Ἰωάννει Τ; Ἰωάνει Ττ. 
5 εἶπαν Όιττα. 

{--. ἀσθενοῦντα Τι Τττ[Α]. 
Ι μονογενὴς υἱὸς ΤΤΤΑ. 

Ρ πάντας Ο61τΑ. 
ἓ Ἰωάνης ττ.. 

} Ἰωάνης Ἱ.  ἐκείνῃ πα τετ.  --- δὲ ΗΤΊτΑ. 

Ε τῷ τς. 
π αὐτὴ Υ; --ἓν ΕΥ. 

α Ἰγέρθη 18 τίβςΏ ΤΤΊτΑ. 
7 τὸν κύριον ἴηε Ίιωτὰ τττΑ. 

Ἀ ἐπορεύθη τ. 
ο ἦν 

Γ--- ἐν [τ]τ[ττ]Α. 
π ἅτερον Ττ. 
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δΡΙχ]{5; απᾶ υιι{ο ΠΙΛΠΥ 
ἐλαί ωε)ε υΗπὰ Ὡς σατο 
51ρΏῖι. 22 Τποπ ὅοδαξς 
απδιύετίης πδαϊῖά απῖο' 
{Ἠοπι, 64ο τουσ παγ, 
ἈΑπᾶ τΤε]] ὅομππ πΠπαῦ 
τΏῖηρς γο Ἠπτο 86εη 
απᾶ Ὠεμτᾶ; Που ἴπαῦ 
1η Ὀ]1πᾷ 5969, πε Ί9πιθ 
πυα]]κ, ἴπο Ίοροί5 αἆτο 
ο]επηΏςεᾶ, ἴῃε ἄεαΓἨςθας, 
{Πο ἀοδᾶ «το ταῖςοᾶ, Το 
{πε Ῥοος 1η ροςρο] 
6 Ῥτοβοπεᾶ. 25 Απά 
Ῥ]θββοαά 15 ᾖ6, ἨΠΟΡΟ- 
θνος οἨα]] πού Ῥθ οἳ- 
Σεπᾶσᾶ 1η 109. 

94 Απᾶ π]πεπ ᾖἴμο 
ΙηΘΑΒΞΕΏΡΕΙ5Α οξ οὧο 
Ὕγετθ  ἀερατῖεᾶ, Ἆθ 
Όεραη ἴο 5ρεαΚ ππίο 
ἴηπθ Ῥεορίε οοποετηῖπσ 
1οΏμηω, ἨΠαῦ πτεηῦ 7θ 
ο ἴπ{ο ἴΏε ὦ1]άεγησςδς 
ΣΟΥ ἴο 5οθ2 Α. τοεᾶ 
ϱΏα]κοη υγΙίΏ ἴπο πηΏ ἄδ 
25 Βτπΐ6 τσιηαῦ υγεηπῦ γα 
οιῦ {ΟΥ {ο 6ρε2 Α.ΤΙΔΠ 
ο]οῦπεᾶ ἵπ ϱοἑῦύ ταὶ- 
πηεηῦρ ἨΒεπο]ά, ἴπεγ 
πυΏ]οὮ αγ ροτβεοιΒ]σ 
βρρετε]]εᾶ, αηᾶ το 
ἀε]Ιοαίε]γ,ατε 1η Κίπρβ’ 
οοαχῦ». 26 ῬΒαΐ0 ν]Ώαῦ 
ν/οηῦ Υε οαῦ ΕΟΣ ο98ε8 2 
Α. Ῥτορηεῦδ τσεα, 1 
β4Υ απῖο τοι, απᾶά 
πηΙΟἩ ΤΙΟΤΕΘ Παιν 8 
Ῥτορμεῦ. 27 Τηϊ5 15 ᾖ6, 
οἳἑ πΏοπα 16 ἷ5 υπ]θίεη, 
Ῥεπο]ιᾶ, Ι 5Ρεπά τσ 
ΙΠΘΕΞΘΏΡΕΣ Ῥο62οχθ ΤΗΥ 
ᾶᾳοσ96, νυΏΙοἩ 5Ώβ]] Ῥτο- 
Ῥατο Ὅπγ τν/αγ Ῥεξοτ6 
Περθ. 28 Έοτ 1 5αγ 
ππήογτοπα, ΑπιοημίΠοξα 
{Πα ῦ 8γθ Ώοτη ΟΕ ΥΤΟΠΙΕΗ. 
ΤῃΏοθτο 15 ποῦ α ργθεαίος 
Ῥτορπεί ΤπαΠ ἆομη την 
Ῥαρίϊςδί: Ῥαῦ Ὦο {παῦ 15 
1εαδύ Ίπ ἴπο Κἰπρᾶοια 
οξ ἄ.οά {5 ϱταβίετ παπι 
Ἡθ, 29 Απά αἱ] ἴπο 
Ῥεορ]ο ἔπαῦ Ὠεαγάᾶ πε, 
βΠΏάἴηο ραβ]Ιοατς, ]18- 
ὐΙβεά αοᾶα, Ῥεῖηπρ Ῥαρ- 
τ1πεί νΙῦἩ πε Ὀβρίίδπα 
οἳ ομππ. ὁ5θ Βαί ἴπα 
ῬΠατίδεες απά ]α7Ύγετ5 
τε]οοίαᾶ ἴπθ «οαηΏςε] οΕ 
αοά αραϊηςσύ {ποατῃ- 
βαο]τες, Ὀείης ποῦ Ῥαρ- 
τ]σπεᾶ οξ Ὠϊτα, ὁδ] Απᾶ 
Όλο Τιοτᾶ εαἶᾶ, ΠΓΏοχο-- 
πη{ο {πεη 5Ώα]] Τ Ίκεπ 
ΤΏοθ ΤΏεΏ ΟΕ ΌΠ]5 66ηθ- 
ΧΑΤΙΟΏ 2 Απᾶ ἵο σπα : 
ΆΧΟ ΤΠεγ κε ὅ5δ Τηεγ 
86 κε απ{ο ολϊ]άτει 
αἰθθῖωρ Ίπ ἴΠε ΠιαΓΚεί- 
Ῥ]α4σ6, θπᾶ οβ]]1πς οηθ 
Το ΔΠΟΤΠΕΣ, 8ηΠᾶᾷ Ε6αγ- 

ΛΟΥΚΑΣ. ΥΠ. 

πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο ὃτὸ" 
Ξαριτ](5 λεν], απᾶά ΄ το ”"οΗπαά 1ΤΩΒΏΥ Ἡο σταη{οά 

βλεπειν. 23 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Τησοῦς!. εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέν- 
νο 5986. Απά Ἀηπικννοσῖης 1181. οαἱᾷ ἴοίπειι, Ἡανίηπς 

τες ἀπαγγείλατε ἁ]ωάννῃϊ ἃ κεἴδετε καὶ ἠκούσατε' εύτιὶ 
56οπε το]α{θ {ο ζοππ πΠΏαῦ τοεΠατοςδοςηπ αηᾶ Ἠεατά; τη86 

Δ 7 [ή . . Ν / 

τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζον- 
Ῥηπά τεσεῖτο 51ρΏῦ, 1419 τ/α]]ς, Ίερετα Άτο ο]θαπιςοᾶ, 

ται͵ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται” 
ἄεαξ Ἠρθας, οσα 419 τα]ςεᾶ, Ῥοος 'Άτο εγαηςεπεᾶ; 

29 καὶ µακάριός ἐστιν ὃς.ἐὰν μὴ.σκανδαλιασθῇ ἐν ἐμοί. 
απᾶ ὮὈῬ]εβςεά 16 π/Ώοθτες 5Πα]] ποῦ ο οὔεπάςά Ιπ Ἅττηθ, 

24 ᾽Απελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Γ]ωάννου" ἤρξατο λέγειν 
Απά δΏατίησ δἀεραχίοεᾶ 11Πο6 ΄πιθβεεησοιτ 3ο0”0ομπ τς Όεραπ {ο ο.» 

ππ πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ "Ἱ]ωάννου, Τί Εἐξεληλύθατεὶ εἰς 
το πθ οτγογπᾶ5 οοπςθτπΙηΠςΡ ζοῦπ : Ἅγπαῦ Ἠατογτερσοπο οαιῦ 1πίο 

τὴν ἔρημον θεάσασθαι:; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευό- 
πο π]]άοστηρ»ς ᾖΤο]οοἷκ αρ 8 Τθθ8ᾷ 3 ὮὉγ {ίΠθ] τσιιπᾶ 5«ἨΠα]επ 

µενον; 26 ἀλλὰ τί δἐξεληλύθατε! ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν µαλα- 
Ῥαῦ ν]Ώαῦ Ἠατεγτεσοπε οπῦ Το ... 8 ΏΙ8Ώ 1η 5ο66 

κοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδού, οἱ ἔν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ 
οἰοίπίης ΑΙΤΩΥΕᾷ 2 Ῥεπο]ά, ΓΠογ ππο ἵπ ἍΣο]οίμίηπς Ἀερ]οπᾶϊᾶ 

Δ .” ε / 3 ” ΄ 2 ’ Θ 2 4 ΄ 

καὶ τρυφῇ ὑπάρχόντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 296 ἀλλὰ τί 
απᾶ 1η Ἱαχατγσ ατα ἡΗνίπς "π 3ίπΠο “ρα[αοςξ 146. Ῥαῦ τα! 

ξἐξεληλύθατεῖ ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ 
Ἠαντε τεροπεοαῦ ᾖ1ο9ο58692 Α Ῥτορβεί 2 Ὑθ6ιβ, 1 εαγ ἴοσοι, απᾶ Γοπε] 

περισσότερον προφήτου. 27 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέ- 
ΏΙΟΤΘ εχοθ]]επί Ίἴπαπ α ῬτορΠμοεῦ, ΤΗΙ5 16 ἩἙο οοποεγπίης Ποπ 16 Ὠ88 

γραπται, Ἰδού, Ἀἐγωϊ ἀποστέλλω τὸν.ἄγγελόν.μου πρὸ 
Ὄεοευῦ ος Ἐεπο]ᾶ, 1 5επᾶά ΠΟΥ ΙΗΘΞΞΕΏσΕΣ Ῥεξοτθ 

προσώπου. σου, ὃς κατασκευάσει τὴν. ῥὁδόν. σου ἔμπροσθεν σου. 

ΤΗΥ 1ασε, πιο ϱδΏα]] ρτερατθ ΜΏΥ ναΥ Ῥεέοτοα {ηΠο6, 

98 Λέγω Ἰγὰρ! ὑμῖν, μείζων ἐν εννητοῖς γυναικῶν 
3 38αΥ 14ο ἴοτοιι, ὃς ”ρτεβίες "4πποπρ [ηοξε] ὁὃροτηῃ 3048 ΞΠΟΠΙΘΏ 

Επροφήτησ! Ε]ωάννου! τοῦ βαπτιστοῦ! οὐδείς ἐστιν' ῥὁ.δὲ 
μι {Πατ ζομπ πο Ῥαρί]ξῦ πο οηπθ ᾖ; ῬαῦΠοίπαί[15] 

-. ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν. 99 Καὶ 
655 1Ώ 1ο ποσα οἳ ἄοαᾶ ϱγοαῖετ ἴπαη Πορ ᾖ8, Απάᾶ 

πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἳ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν θεόν, 
ΒΙ] ἴῃο Ῥεορ]θ Παδτίπρ Ἠεβτᾶ απᾶ {Πε {αχκ-σαίηποτετς ἸΙα5υβεά οᾶ, 

βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα !]ωάννου Ἱ 90 οἱ δὲ Φα- 
Ἠανίπρ Ῥθεῦ μαμμσος [πΙία] πο ὈῬαρίϊδηι ΟΕ Φοῦή ; Ῥαΐ 1πο Ῥῃα- 

ρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν 
15665 ΑηΠᾶ ἴηΠο ἄοοῖοτΒ οξ ἴηο ΙΑ; ἴπθ οοππςοθ] οἳἑ ἄοά δεῖ αδἰἀς 

εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ αὐτοῦ. 91 Πεῖπεν δὲ ὁ 
α5 {ο 1Πεπιδε]τοας, ποῦ Ἠανίπρ Ῥεεῃ νο τσ Ἠΐτα, ο. Απά ὁπα]ά 1119 

κύριος! Τίνι οὖν ὑὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς 
“ιοτᾶ, Το πΏαῦ {πεγεξοτο εΏα]] 1 Καπ 1πο ΤΙΘΏ οΕ “σεπογαί1οἩ 

ταύτης: καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι; 99 Ὁμοιοί εἰσιν παιδίοις 
11152 8Πᾷ {ο πηβῦ ατο ἔπεγ κος 11Κθ ατα {Πεγ 0ο ΠΗΜ0]ς ομ1]άτεπ 

τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθηµένοις, καὶ προσφωγοῦσιν ἀλλήλοις 
1Π Αα ΠΑΓΚεΙ-ρ]βοθ β1νῖης, θηᾷ οβ]1ἴπς ΟΠ6 ἵο αΠΟΡΠΘΣ 

΄ 

Ὁ... τὸ ΙΤΤτΑΥΥ. 
ε--- ὅτι Π[πτ]. 
1 βοπς)) ΙΤ ΤΊΤΑ. 

5” Ἰ ια τπτ, 
4 ᾿]ωάννει τ; Ἰωάνει Τε. 

Ἀ --- ἐγὼ (Υεάά αποσπ. 
1 --- τοῦ βαπτιστοῦ ΤΊτΑ. 

--- ὃ Τησοῦς (τεαᾶ Ὦθ δα1) [τι]ττιΑ. 
ε ἐνήλθατε ν/εηῖ σε ουῦ ττ. 

Γ - γὰρ ΤΤΊΤΑ. -- προφήτης 1/{ΤτΑ]. 
5. --- εἶπεν δὲ ὃ κύριος ΟΙ/ΤΤΙΑΥΓ. 

ι 
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καὶ λέεγουσιν,' Ἠὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ.ὠρχησασνε᾽ εθρη 
βπᾶ εασίτς, Ίγο Ρῖρεά ἴογοα. απᾶ το ἀῑά ποῦ ἄπησε: πτο 

, : ον ἣ ι ” 5 ’ , 
νήσαμεν οὑμῖν.!' καὶ οὐκ.ἐκλαύσατε. 95 ἐλήλυθεν.γὰρ Ρ Ιωάννης! 
πηοιγπεᾶ ἴοτοα, απᾶ τε ἀῑᾷ ποῖῦ πεερ. Ῥος 'Ἠα5 5σοπιθ 11οἳτ 

ὁ βαπτιστὴς αμήτεϊ τᾶρτον ἐσθίωνὶ "μήτε" 'οἶνον πίνων.] 
Σπα οΒαρεῖςί ποϊῖλος Ἀ"Ὀτερᾶ αραβῖτσ ΤΙΟΥ πιηπο ἍἈἸΙτιπΚξίηπς, 

πο , ’ ’ « : -”. 5 ” 

καὶ λέγετε, Δαιμόνιον ἔχει. 94 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀγθρώπου 
ΑΠᾶ Τοςασ, Α. ἀἆεπιοᾳ ς Ὠα5. ΣἨλς δοοπιο 116 38οη 308 ΄ΤωΦΠ 

, Δ / πο ΄ Δ 

ἐσθίων καὶ πίνων. καὶ λέγετε, Ιδού, ἄνθρωπος Φάγος καὶ 
εαξτπσ απά ἀτιπκίπςσ, απᾶ Ὑθδασ, Βεπο]ᾶ, - 4 ΠΙΛΏ ασ]αίίου απά 

΄ -” /' Δ . Δ 2 Ὁ 

οἰνοπότης, Ἱτελωνῶν Φίλος" καὶ ἁμαρτωλῶν. ὁδ καὶ ἐδι- 
9 π]ης-Ὀϊοδετ, οἱ ἑαχ-ραἴποχετς α Ετῖεπά απᾶ Οἱ «1ΏΏΘΙΕ; απᾶ Ὅπαβ 

καιώθη ἡ σοφία ἀπὺ Στῶν τέκνων.αὐτῆς πάντων." 
3]αε{Ιβεά Ἀπι]ςάοια Ὁτ 3πετ 3οἩ1]άτει 10Η. 

” ον 3 -” ’ /” ” 

96 ᾿Ἠορώτα δὲ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ινα φᾶ μετ 
Απᾶ 3αςκαᾶ 1οτπ6. Ἠΐτι 30311 “Ῥματίεοες {ἴπαί η ΑΠοι]ά εαῦ σπἑἩ 

αὐτοῦ" καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίανὶ τοῦ Φαρισαίου Σάνε- 
Ἠ]τα Απᾶ Πατίπς επἰετθοᾶ 11ο ᾖ1πθ Ίοτςε οΕξίπε Ἐπατῖςεε Ώετε- 

κλίρη.Ἱ 97 Καὶ ἰδού, γυνὴ "ἐν τῇ πόλει ἥτις ἦν" 
οϊπεαᾶ {Γ[αΐ ἑαθ]ιε]: απᾶ ὮὈὨο]λο]ᾶ, α Ποπιβη 1η ᾖἴπο οἶἳγ πἩο πας 

ἁμαρτωλός, "ἐπιγνοῦσα ὅτι Ὀάνάκειται! ἐν τῇ οἰκίᾳ 
Ἀ 5ίππετ, Πατῖης ἘποπΏω ἐπθῦ Τε Ἠαᾶ τεο]]πεᾶ Γαὐ ἑαρ]ε] Ίπ ἴπε ἅΊοιςδε 

τοῦ Φαρισαίου, κοµίσασα ἀλάβαστρον µύρον, 8 καὶ στᾶσα 
οξίπο ἜῬπατίσεα, Ἠατίωρ {ακεη ΑΏ α1αῦα5ῦετ Ώαςκ οἱ οἰπίπαιεηωϊ, απᾶ 5ἰαπᾶΐτπς 

επαρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὀπίσωὶ κλαίουσα, Ἀήρξατο βρέχειν 
αἲ Πὶς Μεεῦ Ῥεπῖπᾶ ππεερίτς, Ὄεσαηπ Το ρεαεπυ 

τοὺς πόδας.αὐτοῦ τοῖς.δάκρυσιν,! καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς 
ηϊς {εεῦ πηΙτΏ Έδατε, Απᾶ πΙἩ πε Παῖτβ οξ “Ππεαᾶ 

αὐτῆς «ἐξέμασσεν." καὶ κατεφίλει τοὺς.πόδας.αὐτοῦ, 
Ίπετ εΏενας π{ρίης [ἔπετα], απᾶ τνας ατᾶεητ]γ ΚΙεεῖης π]ς 19εῦ, 

καὶ ἤλειφεν τῷ µμύρῳφ. ὃ9 ἰδὼν.δὲ ὁ Φαρισᾶῖος 
ΦΠᾷ πας αποϊωΏῆπς Γἔπετα] νπΙξΏ ἔπε οἴπίπιεη{. ἘΠατῖ«εε 

ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷν λέγων, Οὔὗτος εἰ 
ππΏο Ιπνίξεᾶ Ἠϊτι  αεροκο πα τηῖπ Ἠϊτιξε]Ε, ΒΑΥΙΠΡ, Τηϊς [ρετ8εοπ] 1 

ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν.ᾶν τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ 
Ὦρ ππετο ἃ ΡΤΟΡΠεῦ, ποπ]ᾶ Ἠαβτε Ἐποππ ΠΠο απᾶ ὙπἨηπῦ ᾖἴπθ ποπιατ [15] 

ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 40 Καὶ ἀποκριθεὶς 
πύπο ᾖΤοπςΠεξ ἨΊτα, Σοτ 8, ΕΊΤΠΏΕΥΤ 5η6 ἶε. Απά νυν αποπετίῃς 

ὁ ]ησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν. 
1Τεςαξ εαῖᾶ το ἨΊτα, Ίππο, 1 ηατο ζο ἴπερ 5εοπιετηΏίῃπς {ο αγ. 

ὍὉ. δέ ἔφησιν, Διδάσκαλε, εἰπε.' 41 Δύο ξχρεωφειλέται' ἦσαν 
Απάᾶ Πο -ςαγς, Τεασίπετ, εασ [15]. Ἔπτο ἀεὈίοτα {πετε ττετο 

ηδανειστῇ. τινι ὁ εἷς ὤφειλεν δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ 
1ο α “οτεάῖτογ Ἰοετίαῖπ; ἴπθοηπο οπεᾶ βᾷεπατί 18νε”Παπβτεᾶ, απᾶ {Πθ 

ἕτερος πεντήκοντα. 43 μὴ.ἐχόντων.ἰδὲ' αὐτῶν άπο- 
οἵπετ α1τγ. ἘῬπί “ποῦ “Πατίηπσ 1{ῃΠεγ Τππετεσἔα] το 

δοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο" τίς οὖν αὐτῶν, Νεϊπέ,' πλεῖον 
Ρα85, ῬοτὮ. Ὦςρ Εοτβατε: ἹπΠΏϊςμ ἔποτεξοτε οξίπετα, 5δαγ, 3τηοεῦ 

αὐτὸν ἀγαπήσειὶ; 45 ᾿Αποκριθεὶς ἰδὲὶ πιό! Σίµων εἶπεν, Ὕπο- 
Ἅμιτο Άν] Ἴοτο2 Απάᾶ "Απδσγοτίτς 191πιοπ ααίᾶ, Ἑ 

Ῥαΐ Ἠατίτς «56εΏ, ἴπθ 

178 
ΙΠΕ, Ὦς Ἠατο τῬίρθᾶ 
ππίο Τοῖ, απᾶ το Ἠπτο 
πιοῦ ἀαηπσοᾶ; νο Ὠπτο 
πηοαγπεᾶ {ο οι, απᾶ 
το Ὠπτο ποῦ περς. 
35 Ἐοτ ζοἨπ ἴπε Βαρ- 
{450 οππας πεϊίηοτ εαῖ- 
1πς Ὀτεαᾶ ποτ ἀτιηκίηςσ 
πηῖτιθ; πΠᾶ Υο βαΥ, Πο 
ἨβίΏ α ἀετνῖ]ι. 54 Τ]μο 
ΦΟΏ Οἱ πιαωτπ 15 ΟΟΠΙ6 
εαθῖηπρ απά ἁτίηξίηςσ: 
απά το εαγ, Βεπο]ά α 
ςσ]αζίοποὮας ΤΙΔΠΙ, απ 3 
τυϊπιαρῖοῬετ, α ἐτίειι] 
οἱ ραῦΗσαης απᾶ εἴπ- 
ἨΘΙ5/Ι 35 Ῥτπῖ τν]έᾶοτι 
15 Ἱαπςιβοᾶ οἳ αἲ] Ώοπ 
ομ1]άτεην. 

36 Απᾶ οπο οἱ ἴ]πα 
Ῥλπατίςευς ἀεςιεά Ἠ1ῃι 
τηαῖ Ὦε νοι]ά εδ τη Τἔ]ι 
ἨὨϊτα, Απάᾶ Ἡοθ πνοιιῦ 
1ΠἱΟ ᾖἴπο Ῥηπασίεερθὶς 
ὨὭοἈςθ, απᾶ εαῦ ἄοπωα 
το πεβῦ, 97 Απᾶ, Ὦε- 
Ἠοἷᾶ, ϐ ΠΟΠΙαΠ Ιπ 
ΤηΏε οἱ ζσ, τυπ]οὮ ττας 
ΞΊΠΤΙΕΘΥ, ὝκΠοι 5Ἡε Κπιτ 
ἴλαί οσεδις 5αΐ αἲ ταοαῦ 
Ίπτῃπο ῬΠατ]5εθ΄ς ποιιςο, 
Ῥτοιρᾗύ απ β]αθαςίοτ 
νοκ οἳ οἰπίπιςτῖ, 
98 απᾶ εἴοοᾶ αὖ 118 
{εεῦ Ῥεμῖπά ἠἴπι νγεερ- 
ΠΡ, απᾶ θεσαπ δο πταδῃ 
Ὠῖ5 {6ο νΙζῃ 18685, απᾶ 
αἷαᾶ πηρε {λ6τη τν τη τπθ 
Ἠαῖτα οἳ Ώετ Ἠοβᾶ, απᾶ 
Ἐϊβεοαᾶ Ἡϊς {ο9εῦ, απᾶ 
Αποϊηϊζοᾶα {βεπι στη 
Τπθ οἰπίτηευϐ, 39 Νονσ 
ππειη ᾖἵἴπο ἘῬπατίςοῬ 
πυπ]οὮ Ἠαά Ῥἱάᾶετι Ἠῖππ 
5ατγ 2έ, Ώε 5ραΚκε πι μῖτ 
Ἠϊπηξε]{, ςαγίπςσ, Τηϊ5 
Τη8Ώ, 1 Τε Ίγετε 8 Ῥτο- 
Ῥπεῦ, ποαπ]ᾶ ἅΊατε 
Ἐποτω πο απᾶ π]Ώσπο 
ΙΏΘΏΤΕΥ ΟΕ ΥΤΟΠΙΑΤΙ {5 
{5 ἴπαῦ ζοπσοβείἩ Ἠΐνα: 
ΣΟΥ 5Ώθ 15 8 ΒΙΠΠΕΓΥ. 
40 Απάᾶ ζεξεαβ ΑΤΙΡΥΙΕΣ- 
1πςδ εαῖᾶ ππίο Ἠῖϊτι, 
ΦΙτηοηπ, 1 Ἠαβνο 5ΟΠ1θ- 
πγΏαῖ ἴο 5αγ ππίο ἴηερ, 
Απα Ὠο ςεα{ῃ, Μαεζετ, 
547ΓΟΗ. 4] Τηετο τας 3 
οετύαῖπ ογθᾶ1{ος σΥἩΙοἩ. 
Ἠβᾶ ἵπο ἄεὈίοτς: ἴπεθ 
οµπε οπεᾶ Άτο Παπᾶτεᾶ 
Ῥεηςε, απᾶ ἴπε οἶπετ 
Ἀῑιγ. 42 Απᾶ πῃΏεπ 
Τπεγ Ὠαπᾶ ποϊμῖπςσ τἴο 
ΡΑΥ, Ἠε 1ταηΕΙΥ {οζ- 
Εα3τε ἴπετα Ῥοΐα. Τει] 
τας 9πετοξοτο, πἩῖοὮ οξ 
ἴπετι τα] Ίογε Ἠϊπι 
πηοξδῦζ2 489 ΦΙΤΙΟΠ ΑΠ- 
Βετεᾷ απᾶ 5α1ᾶ, Τςαρ- 

3 λέγοντες ΤΤτΑ. 9 --- ὑμῖν ΤΤτ. Ρ Ἰωάνης τς. α μὴ ηοῖ ΤΑ, 
ἐσθίων ἄρτον τ. « μηδὲτ.  Ἱπίνων οἴἶνον ΙΤΊτΑ. 
τῶν τέκνων αὐτῆς ΤΤτΑ. α τὸν οἶκον 1,ΤτεΑ. Σ κατεκλίθη 1ΤΊτΑ. 
1ΤΤτΑ. 9 --- καὶ πα ΤΤΤτΑΤΟ. Ὁ κατάκειται ΙΤΤτΑ. 
οτττΑ. ἃ τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ ΤΤΤιαΑ. 
δάσκαλε, ειπέ, φησίν ΤΤτΑ. Ε χρεοφειλέται ΤΤΤτΑ. Ἀ δανιστῇ Ἐ. 
κ... εἰπέΙττ[Α]. 1 ἀγαπήσει αυτόν ΌΤΤΙΑ. αι ος ὁ Τ[ττ]. 

7 φίλος τελωνῶν ΘΙΤΊτΑ ΥΓ. 
σ ἔσθων ἄρτον ΤΤτΑ; 

Ν πάντων 
ιά 9 . - , 5 

2 ῃτις ην εν τῇ πόλει 
ε οπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ 

.” ΄ 

ε ἐξέμαξεν Τ. ΓΔι- 
α-- δὲ [1]ΤηιΑ. 



1τ4 

ῦ6ε ἐπί να, ἴο ποσα 
9 Έοχρ8τεο τηο5δῦ, Απᾶ 

Ὠο βα]ά ππ{ο Ὠϊπι, ΤΏοα 
Παςὺ τὶρΏίῖν Ιαάσεᾶ, 
44 Απᾶ Το {πχποᾶ {ο 
{πο ΠΙΟΠΙΑΛΏ, απᾶ 5αἷᾶά 
πηζο ΒΙΠΙΟΠ, βεοςῦ (Πο. 
{πῖς τνοτασΏῦ 1 οηυηθετεᾶ 
1Π{ο ἐπ]ηπο Ώοιςε, ἔποια 
Ραγο86 τηε πο σγαίοτ {ος 
ΤΣ 1θεύ: πό «πο Ἠα{Ὦ 
ππαβΠεᾶ τιν {εεῦ ΠΠ 
ἴΘΩΣΒ, Ετιᾷ π]ροά ἔλεπι 
ππΙ(Ἡ πε Ἠαῖτς οἳ Ὠετ 
Ἠθβάᾶ. 4ὅ Τηποι Ρρατνεςς 
Ί1θ «πο Ἐὶξδ: Ὀασό {ΠῖΒ 
ν/οπαβτ 5ἴπορ ἴῃο ᾖἶπαιθ 
1 οἈπ1θ ἵπ Ἠβίῃ ποῦ 
οεβξθᾶ {ο Ἐἰξδς τα {9ο 
46 Μγ Ὠεαά τη οἳἳ 
ἔποα ἁῑᾶςξυ ποῦ αποϊπῦ: 
Όαύ ΌΠϊβ ποπιβη Ἠαίῃ 
αποϊηῦεᾶ τσ {εεύῦ ΥΠ 
οἰηπύπιεηῦ, 47 ΊΓηετε- 
Τοτο 1 5αγ ππ{ο {πες, 
εν εἶπα, πυΏΙοηὮ ατθ 
ΠΙΒΗΏΥ, τε {οτςσίτευ ; 
{ος 5Π9 Ἰοτθοᾶ πιπο]ῃ : 
Ῥαῦ {ο ποπ Πθείε 18 
40Υς5ἱνΝΘΒ, ἐᾖεξαπιε]ου- 
είΏ 11516, 48 Απᾶ ης 
πθἰᾷ αμήο πετ, ΤΏγ εἶπς 
Άτα Σοτβῖνοη. 49 Αγά 
Τηεγ ὑπαύ 5εδὖ οὐ τιερῦ 
σηϊτΏ Ὠῖτα Όεραπ {ο 587 
να σΠΙη ἔΠετηςε]τες, 
ὝΓπο 15 ἐΠῖς ἴπαῦ ἔοτ- 
Εἰνείηπ  Εεἶπξ αἱ5δο2 
50 Απᾶ Ἡθ 5αἰᾶ {ο {πο 
πΙΟΠΙΛΠ, ΄ΤΗΥ Ἅᾖ«{Εαϊῃ 
ῬαῦΏ ςατεᾶ ἴπεθ; ρο ἶπ 
Ῥε8οθ, 

ΙΙΙ. Απᾶ 15 ο«ππιθ 
{ογρ455 αξὑεσιγατᾶ, ἐπαῦ 
Ἡο νψεπὸ {πτοιρποασί 
ετουγ οἶξγ βπᾶ τ]]]ασε, 
ρτεβοΠµῖπρ απᾶ 5Ποετ/- 
1πρ {Πε ρ]αᾶ θΙάΊπσς οξ 
{πο Κἰπσᾶοτια οἳ ἄοά: 
Άπᾶ ΤΠ Όνει]τε Ί0εγθ 
ππΙἩ Ὠϊτα, 2 απᾶ οετ- 
ἰβῖῃπ ἹΤΠΟΠΙΘΏ, τσ ΠΙοἩ 
Ὠβά Ῥεεπ Πεβ]οᾶ οἳ εν]]. 
αρἰτι(5 απᾶ Ιπβτπαϊξίας, 
λατ ομ]]εᾶ Μαρᾶα- 
Ίεπα, οαῦοξ πΠοπα πεηῦ 
ΒΕΤεΏΠ ἀενῖ], ὃ απᾶά 
{ο68ΠΠ8Β, ἴπο νο οξ 
Οπαάσα Ἠετοά5 οἴεν- 
ΑΓ, ΑΠπᾶ ΒΠΞΑΏΠΑ, απᾶ 
ΙΠΑΠΥ ΟἴΙἨ6Γβ, νΏῖοἩὮ 
πη]π]εθεγτεᾶ ππίο Ἠΐϊτα 
οἳ ἰπεῖτ βμΏξίαπορ. 

4 -Απᾶ ὉΠΘη ππποἩ 
ῬθοΡρῖθ πἼγετο σαίπετγθᾶ 
{οβ6ίἩεσ, απᾶ ΊὙπεγθ 
οοπιθ ο Ἠϊτπι οιόὸ οἳ 
ΘΥεσγ οἳ ὑψ, Ώε βραΚε Ὦν 
3 Ῥατ8Ρ]θ6: ὃ Α. 5Ο0ΟΥΕΓ 
πγεηῦ οαῦ Το ϱεοὐ Ἠῖ8 
βεθοά: απᾶ 88 Ἡθ εοτγεᾶ, 
βοπαθ 161] ὃν ἴμε σναγ 
βἰάε; απά 15 σας ἰτοᾶ- 
ἄεη ἄοπη, απᾶ τἴπο 

ΛΟΥΚΑΣ. σῃ, ΤΙΠ. 
κά ο) ” , ι - - ν» λαμβάνω ὅτι τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο. Ὁ. δὲ εἶπεν αὐτῷ, 

ἔακο 15 1πΑ{ Γπε] {ο πΊοεπ ἔπε  Ἴποτθ ος ἔοζσατε. Απά Ἡο 5αἱᾷ ᾖἴο Ἠ]τα, 

Ορθῶς ἔκρινας. «44 Καὶ. στραφεὶς πρὸς τὴν γυναϊκὰ, τῷ 
1ςσΠ{]ψ οι Ἠαδέ Ἰπᾶρεᾶ Απά Ἠπτίης ἑαγπθοᾶ {ο 1ηθ 

Σίμωνι ἔφη. ΆΈλθῶπεις ταύτην τὴν γυναϊῖκα; εἰσῆλθύν σου εἰς 
Το 5ΙπΟΠ Ἡε εαἰᾶ, Βθεςῦἴῆοα 1Πῖς ΤΟΠΙΒΏ 2 1 επ{ετεᾷ 3τηγ Ἠπίο 

ὃ δα. ς/ ἃ μα ς Γ ᾗ Ι ..»” 1 ε/ ι 
ΤΗΝ οἰκιαν, ὕδωρ λἐπὶ «τοὺς.πόδας-μουϊ οὐκ.ἔδωκας' αὕτη δὲ 

Ἠοάςδθ,  τνβῖεΓ Σ0Σ παν Εοεῦ ἴποα ρατνοςί ποξ, Όπέ 5ης 
-” ῤ . ” Δ ” ᾽ -” τοῖς δάκρυσιν ἐβρεξέν µου τοὺς πόδας, καὶ ταῖς θριξὶν τῆς 
η ἔεατς Ὀεάεπεᾶ Ἡηισ 2θ9ῦ, 8πᾷ πΙ{Ἡ {πο Παῖϊτς 

κεφαλῆς' αὐτῆς ἐξέμαξεν. 4 φίληµά µοι οὐκ.δωκας 
ὅῃοπᾶ τρε Ἅμετ ππιρεᾶ {[ἴπεπα], ΔΑ Κῑ88 ᾖ{οπηθ ἴποι ρατοςῖ ποῦ, 

./ ι -” ν - ΄ 

αὕτη.δὲ ἀφ ἡς εἰσῆλθον οὐ Τριέλιπεν! καταφιλοῦσά 
Ῥαΐῦ5Πθ Ἅἆτοπι πηΠΏΙοἩ [εἵπαε] Τοβπαθ ἵτ σοθαξθοᾶ ποῦ Ατάθηξ]ν Κἰδςῖπσ 

μου τοὺς πόδας.' 46 ἐλαίῳ τὴν.κεφαλήν.µου οὐκ ἤλειψας' 

ΤνΟΙΙΦΗ, 

ΤΟΥ 4900. ΠΕ οἱ] ΤΙΥ Ἠεβά ἴποι ἀῑᾶςέ τοῦ αποϊπξ, 

αὕτη.δὲ µύρῳ Ἅᾖἠλειψέν Ίµου τοὺς πόδας. 47 οὔ χάριν 
Ῥαῦ επε νΙζη οἰπίτπεηό αποϊἰηπθά ΙΩΥ 19εῦ. Έ ος σνΏῖςοὮ «8 α5θ 

λεγω σοι, ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆςὶ αἱ πολλαί, ὅτι 
1 ςαγ ἴο ἰΠοε, ξὀτσίτεπ Ἠατο Όουπ. Ἠοσ βΐης ΣΤΩΑΗΥ:; Σος 

ἠγάπησεν πολύ ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεαι ὀλίγον ἀγαπᾷ. 
ΕΠΟ ]οτεά  ταποἩ; Ῥαῦ {ο πποπι 16θ ᾖ18 ξοτσίτεπ Πετ]ε ηε Ίοτες. 

3δ Εἶπεν δὲ αὐτῷ, ᾿Αφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 49 Καὶ 
Απά ο εαἷᾶ {ο Ἠες, Ἐοτσίτεπ ἨὨβτο Ῥεθν ἐπ βίΠς, Απά 

ἤρξαντο οἱ συνανακείµενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Τίς ἱοῦτός 
Ῥεσαη πο τεο]πίης πα ΓΠΠΗπο] 10.5ΑΥ υγ ΠΠ ἐΠοπαςε]τος, πο "Εῖ8 

ἐστιν! ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν; δ0 Εἶπεν δὲ πρὸς τὴν γυ- 
115 π/Ἠο εγπεη Ἅᾖδίπξ α{οχσ]νεβὂ Ῥιαΐῦ Ἠεξαῖᾶ ἵο «. ἴπθ ᾖἨπο- 

Ἡ πίσχις.σου σἐασωκέν σε' πορεύου εἰς εἰρήνην. 
ΠΙΑ, Την ΕαϊἩ Ώθε 5ξατεᾶ {πεεθ; βο 1η ὭῬε8οθ. 

8 Καὶ «ἐγένετο ἔν.τῷκαθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν 
Απᾶ 16 οαταε Το ΡΑΞΒ αΕὐετιατᾶξ τπαί Ἡ ᾖΠοπτπεγεᾶ ἔπτοιση 

κατὰ πόλιν καὶ κώμην, κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζό- 
οἱ ογ Ὦγ οι απᾶ τῖ]]αρο Ὁγ τῖ]]ᾳῃσθ, Ῥτεβοβῖῃπσ απᾶ απποππεῖπρ ΤΠε σ]αᾶ 

µενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ' καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῳ, 
αΐτπρε, ἴπο Κἰπασᾶοτα οξ ἄοᾶι απᾶ {πε πειτε Γπετα] νη(η ἍµἨΠῖπι, 

2 καὶ γυναϊκές τινες αἳ ἦσαν.τεθεραπευµέναι ἀπὸ πνευμάτων 

ναΐῖκα, 

Απᾶ "νιοπιευ "οετίαίη π/Πο Ἠαᾶ Ῥθετ οπτοά ἔτοπι Ἐερίτιες 
ο μ η ” ; ε - / 

πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, 
αγγ]ο]ςοᾶ Ἀαπᾶά Ππβτη]δ]6Β, ΜαΑτγ Ὑππο 5 σα]]θᾶ Μασᾶα]επα, 

ἵφι } 9 , 

ἀφ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, Ὁ καὶ Τ]ωάνναϊ γυνὴ 
Έτοτα ἵῆΠοτα 34θπιοηΒ Ίβετεη Ἠβά σοπο οπῦ; απά ποπππα πο 

Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρώδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἕτεραι πολλαί, 
οἑ σππσα α 5ἰενγατᾶ οξ Ηετοᾶ; απά Βηδβητα, απᾶ "οἴπετβ ΊπαἨγ, 

αἵτινες διηκόνουν Ναὐτῷ' Σἀπὸ! τῶν.ὑπαρχόντων. αὐταῖς. 
ὪΠο τθτο πιϊπ]ςέετῖτς {ο Πίτα οξ Μπεῖτ ρτορετύγ. 

4 Συνιόντος.δὲ ὄχλου πολλοῦ, καὶ τῶν «κατὰ. πόλιν ἐπι- 
Απᾶ "αξπεεπιρ]ηρ 1 ογογᾶ 3ρτεβί, απᾶ ίποςο ππο ἔτοπα θαςἩ ού ποτθ 

πορευοµένων πρὸς αὐτόν, εἶπεν διὰ παραβολῆς. ὅ Ἔξηλθεν 
οοπιῖ]ης το Πΐπα, Ὦθ εροΚκο Ὁτ 8 Ῥ8ταΡ]6. 3Υγεπί "οαε 

ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν.σπόρον.αὐτοῦ' καὶ ἐν.τῷ-σπείρειν 
1/Ώ9 3βοψ/εΓ 10 80ΟΥ 1ῖς νορᾶ:; λε το ϱ 95 “πονγθᾶ 

αὐτὸν ὃ. μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ 
ο πο 8οπιθ 4611 ὃν με ἨΜΑΣ, απᾶ. ἵ6 νγας ἐγαπιρ]εᾷαροπ, απᾶ ἴἨθ 

Ἀ µου ἐπὶ τοὺς πόδας Τ; µοι ἐπὶ πόδας ΤτΑ. 
Ρ διέλειπεν Τ. 

{ἐστιν οὗτος 1,. 
Οι ΤΊτΑα τσ. 

αἱ ἁμαρτίαι ΙΤ. 

ο---. τῆς κεφαλῆς (γεαᾶ νε ϊελι Ώετ Ἠβίγϐ) 
5 τοὺς πόδας µου ΟΙτια. 3 αὐτῇ (αὐτῆς τὴ ἡ τοὺς πόδας µου 1. ὼ : 

-Ἱ αὐτοῖς ο ἴπετη Τττα. τς έκ ου οἱ ΕΤΤΤΑ, τ Ἰωάνα ἸΤτ. 



γ1ΠΙ. "οκ, 
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό. ϐ καὶ ἕτερον 7ἔπεσεν! 

υἶτά οξ {ιο ἹἸσιτοἩ ἄοτοιιγος. 16. Απᾶά οίπογ 4911 

ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη, 
αροη ἴηο τος], αλά Πατίηςσ παπα . 16 νυτἰηογσᾶ, Ώοσαα5δε 16 

ἰεμάδα. 7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν  µμέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ 
πηοἰδίιτο ; αππά οίμοτ 496]1 1π ΓπΠ6] πιἰᾶ»υ ο ἰ]ιο {ΠΟΓΠΣ, απά 

ἔσυμφνεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8 καὶ ἕτερον 
Ἡρπάνς 5ρτιιησ τρ σποίμες ἴπο Ίπογπς οοκαᾶ 16: Ἀπᾶ οὔπετ 

ἔπεσεν Αἐπὶὶ τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησεν 
461] προς {πο στοιπά ἴμε 6οοᾶ, απᾶ Ἠατίηρ εΡΤάηΏςσ πρ Ῥτοάισοᾶ 

καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. Ταῦτα λέγων ἐφώνει, Ὁ ἔχων 
Στυ]6 8. Ὠιιπάτο Εο]ά, Τηοςε{Ἠϊηρ5 5αγίπρ Ἠεοτῖεᾶ, Ἠο {λα Ὠαβ 

ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9 Ἐπηρώτων «δὲ αὐτὸν οἱ -μαθηταὶ. αὐτοῦ, 
03Υ8 {ο Πεατ Ἰαεῦ Ὠἶπα Πομτ. Απιᾶ ζαδΚκοᾶ Πίνω Πΐς “αἱ οἱρ]α», 

Ὀλέγοντες,! Τίο «εἴη ἡ παραβολἡ αὕτη"; : 10 Ὁ δὲ εἶπεν, 

Πιιά ποῦ 

ΒΑΥἱΩ6, ἡγπαῦ πιαγ Ὦε τΠῖ5 ραταδ]ο 2 Απάᾶ πο «αα1ά, 

Ὑμῖν  δέδοται Ὑγνῶναι τὰ μυστήρια. τῆς βασιλείας τοῦ 
Τογοα 16 Ώὰ5 Ῥεοη ϱίτοη {ο ποπ μθ ἨΠιγδίργίε5 οἳ ἴμο ΚΠιδάοπι 

θεοῦ' τοῖς δὲ λοιποῖο ἐν παρπβολαϊῖς, ἵνα Ώλεποντες μὴ 
οἳ ἀοᾶ, Ῥιαῦ Μο ἴῃο τοδί 1η ραναλυίος, ἐπαῦ βεοῖτπα Ἀποῦ 

βλέπωσιν, καὶ ἀκούοντες μὴ .συνιῶσιν. 1] "Ἔστιν δὲ 
ος ο. 5εο, απ Ἀβωίαες ο τα πια ποι ππάοτ»{απᾶ. Νοῦυ 5 

αὕτη ἡ παραβολή! ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ' 12 οἱ. δὲ 
4θμΙ5,11Ώο9 ραταυίθ: Ἴπε ο5δεοά 18 πο ποτά οἳ ἄοᾷ: απᾶ {ποδε 

παρὰ τὴν ὑδὸν εἰσὶν οἱ Ἀάκούοντες,! εἶτα ἔρχεται ὁ διά- 
ολα ἴηο πτσαγ 816 ἴποσθ πο πεατ ; τΏση 60Π165 1πθ Ἅἆἄε- 

Δ ” Ν Ν ο Ξ ο. { 

βολος καὶ αἴρει τὺν λόγον ἀπὺ τῆς καρδιας.αὐτῶν, ἵνα.μὴ 
πι] παπά ἴακαςδ ανναγσ ἴπε ποτά Ίτοπ ἡποῖτ Ὠοιχῦ, 1ε5ῦ. 

/ Ἡ ον ερ } ο ο 5 / Π εν 

πιστεύσαντες σωθῶσιν. 19 οι.ὀε ἐπὶ “της πετρας, οι 
Πανίαρ υοι]ονος ἔποτ 5μοιι]ᾷ ϱε 5ατε. Απά (Ίχοδο προη Όπο τος], Τποξθ πο 

ὅταν ἀκούσωσιν, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λάγύυν, καὶ οὗτοι 
π Ώο. {λογ Ποια, σοι 1ο τοοσῖτθ ἴποθ ποτά, απᾶ ἴποδα 
α. ” ΔΝ ΔΝ ΔΝ ’ Δ η -ν 

ῥιζαν οὐκ.έχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύονσιν. καὶ ἐν καιρῷ 
ΔΑ τοοῦ Ὥπτε ποῦ, πνΏηο 1ος Ἀ Τ1πλθ ρε]οτο, απά νι ΒΠνο 

πειρασμοῦ ἀφίστανται. 14 τὺ.δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, 
οἳ ὑτία] ᾱα]] σαι Απά {Παῖ γγΠΙοὮ Ιπίο 1με ΤΠογΏς {611 

οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου 
τἩησδς απο ἴπεγ πΠο Ἠστίης Ἠσατα, απᾶ πετ ΟΛΧΕ5 απά τῖοηες 

καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόµενοι ᾿συμπνίγονται,!: καὶ οὐ 
ΑΏά ἍὮτῬ]οββιιτας οἳ 1ο Ὠηονίης αἶοηςσ Άτο «ποκεᾶ, ΆΒπᾶά "που 

τελεσφοροῦσιν. 156 τὺ.δὲ ἐν τῇ καλῃ Υγῷ. οὗτοί εἰσιν 
ας Ὀτίτπς {ο Ῥοτ{εοί[ῖοἩ, Απά {Πας ἵπ Το ροοᾶ στοαπᾶ, {ἴποξε πτο 

οἵτινες ἔν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον 
(πε πο ἵπ α Ώεαιτὸ τὶρμυ απἆ σοοᾷ Ἠατίηρ Ποιτᾷ {πο σγοτᾶ 

κατέχουσιν, καὶ καρποφοοοῦσιν ἐν ὑπομογῇῃ. 10 Οὐδεὶς δὲ 
Κθορ [Πατ], απᾶ Ὀτίπςσ {ουτα Εταϊς ντ ειάαταπσα, ΑΏηά πο 936 

λύχνον ἄψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει, ἢ ὑπυοκάτω κλίνης 
4 Ίππιρ Πατίωςσ Ἡσπίεᾶ «ϱοοτεΙ5 1  πσΙΏ α Υγοςδξε],οτ απίεγ 8 «οπςἩ 

τίθησιν᾽ Ελλ” ἐπὶ λυχνίας Ἀἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ 
ραῦς ἍὭᾖ{[], Όαῦ οα ϱα Ιαιηρ-είαπᾶ ραΐς [160], ὑπαί {που π/πο 

εἰσπορευύμενοι βλεπωσιν τὸ φῶς. 17 οὐ.γάρ έστιν 
εΏ{εσ {η Ὦ1ΙΙΥ 5686 πο Ἠσπί. Έος ποῖι [απσίμῖτπσ] Ἶἰς 

κρυπτὺν Ὁ οὐ φανερὸν γενήσεται' . οὐδὲ ἀπόκρυφον Ὦὃ 
Ἠιάᾷεαπ πσΠῖοὮ "ποῦ “πιαπί{εςδύ 15μα]] ΄δεοοπαθ ὃ ΤΟΣ εθοτεῖῦ συΏ]ολὮ 

διὰ τὸ μἠ.έχειν. 
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{ον/]18 οἱ ἴπο αἶγ ἆθ- 
ποιτοσά 10. 6 Απάςοπιθ 
16ε]Ι απροη α τοοκ; απά 
455ΟΟΠ ΛΒ 16 ΥΣ ΣΡρτιτης 
πρ, Πτ Ὑπ/λετεᾶ ΑΥΑΥΣ, 
Ῥευμιιςο 16 ]αοκεᾶ πιοίβ- 
{ωχο. 7 Απᾶ 5οπιο {ο]] 
ΒΊΙΊΟΠΡ {ΠοΤΠΣ; αηπά {Ώθ 
{ποΥη5 Αρταης πρ πα 
1{, αηά εποκοά 1{. 8 Απᾶ 
οὔπετ ᾖ16ἱ1᾽ οη σοοᾶ 
ρτοιπᾶ, απᾶ ρταηπς 
ἈῬ, απᾶ Ῥατο 1τυ]ῇ 
8η Ἠαπάτοᾶξο]ά. Απᾶ 
πυΏοη ο Πα] εαϊᾶ {Ώο5θ 
1Πίπρ»ο, Ἰο ογ]εᾶ, Ἠθ 
{Παί ΠαῖηὮ οατ5 {ο Ἠοατ, 
1ο Ὠίπι Ἐθατ, 9 Απά 
Ὠϊ5. «ἀἱδοίριίο αδκοᾶ 
Ὠϊπι, 8αγιηπςσ, Ἠπαῦ 
πηϊςφΏῦ {Π15 ῬαγαΏ]θ Ὀορ 
10 Απά Τε δαῖᾶ, Ὁπίο 
τοι 19 1 σίτοη {ο Κποτ 
τηποθ τηγςίετῖος οἳ 119 
Κίηπσᾷοτω οἳ ἄοᾶ: νιαῦ 
{ο οίῃοαί5 ἵπ ραγηθ]ες; 
ἰπαῦ 5εείης {Π6Υ ταῖς ΏΏ 
ποῦ 566, απά Πσοα}ίμς 
{Ποσ ποῖσλ{ ποῦ ππάεχ- 
5ίατπᾶ. 11 Νοπ {πε ρα- 
ταΏ]ε 5 ἐΠῖς: ΤΠο 5οεᾶ 
156 ἴηε πποτᾶᾷ οἳ ἄοᾶ. 
12 Έποεςο Ὦγ {πο πα 
β1ᾷ9 ατθ {Πογ ἐπαῖ ΏοαΥ; 
ΤΠεη οοπιείΏ {πο ἀετί], 
Ἀαηπᾶ Ἰακεία Άπταγ {1θ 
πτοτᾶ οπύ οἳ {πεῖτ 
Ἠεατ{ς, 1ε5ῦ ὑποτ »Πποι]ά 
Ὀε]ετε απᾶ Ῥε 5ατοᾶ. 
19 ΤηΏεγ οἩἳ ἴπο τοςξκ 
αγ {ᾖ6γψ, πΏϊῖσα, πετ 
ΊΠεΥ Ἠοαχ, τεοοίτο {16 
Ὑπανᾶ ὉηίὮ 1ο; απᾶ 
ἴπεδθ Ἠατο πο τοοῦ, 
ν/πῖςὮ Τοτ α πγΠΙ]ε Ὦε- 
Ἠετοε, απᾶ Ίπ 11πιο οἳ 
ἰοπιρία{ίοη Γα]1] α.ναγ. 
14 Απά ἰπαῦ φἩῖσι Γα 
ΑΠΙΟΏσ {ΠΟΥΗΡΑΤΟΤΠΕΥ, 
πυΏΙςοὮ, ποτ ἴἩογ Πανθ 
Ἠοατᾶ, 5ο ΤοτίΠ, ππᾶ 
419 εΏοχκεά αν 9108 
αηΏἀ τΙοΏος απᾶ Ῥ]οα- 
εΊχος οἳ {λί Ἱΐο, απᾶ 
Ῥτίηρ πο Ἰτηαϊῦ Το ῬοΓ- 
1θο[ΐοι. 15 Ῥαύ υπαῦ 
οη {Π9 σοοᾷ δτοιιπᾷ ατθ 
1ΠΟΥ, πνΠΙοὮ ἴτπ αΏ "Ἡο- 
ποδῦ απᾶ ροοᾷ Ἠεαγί, 
Ὠμπνίτπρ Ώεαγᾷ 1πο υνογᾶ, 
Κοερῖὲ, απά Ὀτίησ ΓοτεΏ 
ἀταῖυ πι Ῥαίίοηςο, 
16 Νο πιαηΏ, ΠΠθιι Ὢθ 
ἨαῦὮ ΠἩρΏτεά α οἀτπᾷ]ε, 
οεοτεγείΏ 1 τυ]ἰἩἉ α τες- 
Ξε], ος ρα ἰτοίὮ {ΐ ππᾶςγ 
8 Ρεᾶ; Ῥαΐ 5ετἴείἩ {έοπ 
β οληά]οδί]ο]ς, τπαΙΤΤΠΕΥ 
τυΏ]ο]Ὦ 6ΠΤΕΙ 1Ππ Τιαγ 569 
ἶμο Ἡραῃι, 17 Ἐοτ πο- 
ὀΠίηςσ 19 εεετεῖ, ἴπαῦ 
ΞΏΦ]] ποῦ θ πβάθ 

7 κατέπεσεν {ε]] 4ονΏ ΤΤτΑ. 5 συνφνεῖσαι Τ. 
Ἑττι[α]. 9 αὕτη εἴη ἢ παραβολή Τ. ἆ ἀκούσαντες Ὠεαιὰ Ττε, 
{ συνπνέγονται 1Δ. 6 ἀλλὰ Τε, Ἀ τίθησιν ΏΤΤτΑ, 

5 εις Πο Ο1/1ΤτΑΥΥ. υ--- λέγοντές 
ε τὴν πέτραν 1. 
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πηβπ]{θςί; ηθίίμοθυγ απ 
τλισ Ἠϊα, ἐπαῦ εΏα]1] 
πιοῦ Ὀ6 ὺ)ΠΟΥΥΠ απᾶ «ΟΠ1Θ 
αὈτοαβᾶ. 18 Τα]κο ποδᾶ 
λεχείοτθ Ἠοσν γο Ἠεατ: 
ΤΟΥ ΊΥΏΟΣΟΟΤΟΥ ΠαίἩ, {ο 
Ἠϊπι θμ ι1] νο ρίτεη: 
ΔηΏᾶ ὙΠοδοετεγ Παί] 
ηοῦ, ΣΤΟΠ Ἠϊπω 511 6 
Ταχκοη ενοηυ ὑπαῦ σνυπῖο]ι 
Ἶο 5δοεπιθίἩ {ο Ώατο. 

19 ΤΠοαηπ οβπαθ {ο Ἡϊπι 
μή παοίπεγ απᾶ Ἰῖς 
ὈτοίηΏχαει, αιπᾶ οοι]ά 
οὗ οοπιθ αἱ Ἠϊωη Μος 

πο ῬνθῬΒ. 20 Απά 1Ιΐ 
ππας ἰο]ά Ὠϊπι δή ετ- 
µαΐπ νυη]οἩ εαἷᾶ, ἸἩσ 
ΙΠΟΙΗΘΥ απᾶ {ην Ὀτείῃ- 
ΙΗΕΏ 5ἱαηᾶ πν]ἰπομέ, 4ε- 
Εἰτίηπς {ο 59 {πεἙ, 
21 Απᾶ Το απςπγογθᾶ 
βπᾶ βαῖᾶ απίο {Ἠοπι, 
ΜΥ πιοίῃπες απᾶ ΤΙΥ 
ΏτοίἩγεη ατθ ᾖἴ]μοςδθ 
ὉγΠΙΟΏ Ἠθαβχ ἐῃα πγοτᾶ οξ 
οά, απᾶ ἄο 10. 

22 Νου Ἱξδ 931186 {ο 
ραδ5 ΟΠ ἃ οεγίαϊπ ἄαγ, 
νηαῦ Ἶε επί Ιηζο 
ςΠἱρ νν(Ἡ Ὠῖς ἀἰδοῖρ]ος: 
8Ώᾷ Τε βᾳϊᾷ ἀπ{ο {Ώθηι, 
1,εῦ π5 5ο οτεσ Ἱαπίο 
19 οἰπογ εἰάθ οἳ {πο 
ΊαΚο. Απᾶ ἰπεγ ]ααπο]- 
εὰ {οτίῃ. 23 ῬΒυΐ ας 
Ὅπεγ ραἱ]εᾶ Ἡε {ε]1 α- 
5]εερ: απᾶ ΊἩστο ϱ.Π16 
4Ο0Ώ 3 5ύΟΓΠ ΟΕ ννη]πᾶ 
0Η ἴπε ΊαΚκο; απᾶ 1167 
πνογε Π]]οᾶ τοῦ] 1ραίεγ, 
ΒΏᾷ Ἱνετε η Ἱθοορατάγ. 
24 Απᾶ ΊἨεγ ο8Ίηθ Το 
Ἠϊπα, απᾶ απο] Ἠϊτη, 
ξαγίης, Μαρίες, ταης- 
Ίο6γ, πε Ῥογίδῃα. Τπεην 
Ὦθ 8ΓΟξ6, αηΏᾶ τοριακθᾶ 
{πε Νἱπᾷ απᾶ ἰπετας- 
πρ οἱ πο πγβἰέΥ: απᾶ 
{πεγ οθβςεᾶ, θπᾶ 1]εγα 
85 8 Ο8ΙΠΙ. 25 Απᾶ 
ο βαϊᾶ απίο {ἴλαπι, 
Ὕηοετοα ἶ5 γοισ Σα1{Π 2 
Α πΠᾶ ἰπογ Ῥοῖης αξτα]ά 
π/οπᾶετεᾶ, εαγίηΏςδ οης 
το ΑποίΏος,  Παί Ώ]βΠ- 
ἩΘΥ ΟΙ ΏΊ8ΒΗ ἶ5 {Πῖ5! {ου 
Ἡθ οοπιπιαπθδίΏ ΘΥ6ηΠ 
τηο π]ηᾶᾷς απᾶ Ἱνβῖεχ, 
ΒΏά (μεγ οὔεγ Ἠϊπῃ, 

26 Ἀπᾶ ἰπεγαιτ]νοαᾶ αἲ 
1πθ «οαπίχγ οἳ {π9 αα- 
4αΓ6ΕΠΘΕ, τν ἨΙΟἨ 5 οσο 
ΑΡβΙΠΞ{ 411196. 27 Απάᾶ 
ΠΕΠ Ἡθ πνεηί {οτίἩ {ο 
.ᾳ1Απᾶ, ἴπετο πιθοῦ Ὠϊπα 
᾿οαῦ οἳ {16 οἳςγ Α ϱ6Γ- 

ΛΟΥΚΑΣ. ΥΙῃΠ. 

Ἰοῦ.γνωσθήσεταιϊ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 18 βλέπετε οὖν 
5Ώα]] ποῦ ρε Κποηπ απᾶ τἵἶο σὺ 60Π16. Τα]Κο Ἠεεᾶ {παχεξοιθ 

πῶς ἀκούετε ὃς γὰρ.ἂνι ᾖἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ: καὶ 
ουν γε Ὠθαχ 1 ΣΟΥ πἨοενες τις πανε, "5]ιδ]] 99 3βίνει 2ο Πίπας απιἀά 

ὃς. ἂν μὴ-ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 
ἩΥΠΟΘΥΕΣ ΠΙΑΥ πού Ἠλτε,6γεη πνΏαῦ Ἡθ 56θῖης ῦο Ώανθ 5Ώα]] Ῥε ίακαοη άτοπι ἍἉἨίπι, 

19 Ὁ Παρεγένοντο".δὲ πρὸς αὐτὸν  ἡ µήτηρ" καὶ οἱ ἆδελ- 
Απᾶ ϱ8Π1θ νο Ἠίπι [ης] πταοίπος Ἀπᾶ Σρτοί]ῃ- 

φοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ.ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν 
ου αηῖς, απᾶ πνθχθ ποῦ αὖ]θ {ο ροεῦ το Ἠϊπι Ώδοβιαςο οἳ {πο 

ὄχλον. 30 ὀκαὶ ἀπηγγέλη" αὐτῷ, Ῥλεγόντων,! ἃ Ἡ-μήτηρ.σου 
οτοσγᾶ. Απᾶ ᾖΙῦ στα» ἰοιᾶ Ἠΐτα,, βατῖης, ἘἩγ πιοίπες 

καὶ οἱ.ἀδελφοί-σου ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν Τσε θέλοντες.' 
8ηΏά τν ὈτείΏτεη ατα Σίαπά(πς πηϊμουϊ, "ἐο 3950 “περ αγγιςΠΊηρ. 

2] Ὁ. δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν "πρὸς αὐτούς! Μήτηρ.µου᾿ καὶ 
ΑπάἙο απηδγετίπσ πα]ιᾶ το ἔπεπι, Μγ τοι ηες δΏά 

ἀδελφοί.μου οὗτοί εἰσι» οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ 
ΠΩΥ Ῥτείητουη "που 36 ἍΝΠο ἴπο ποτᾶ οἱ ἀοᾶ ατο Ἠεαχίπσ απᾶ 

ποιοῦντες αὐτόν. 
ἀοΐπρ 10, 

2» "Καὶ ἐγένετο' ἐν µιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἐνέβη 
Αιιᾶ Ἱῦ οςΏ]θ Το ρᾶδς ΟΠ ΟΠ8 οξίποθ ἆἀἆαγ5 τπαῦ Ἡε ειμύετεᾶ 

εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, 
1Πίο τα ΞΠῖρ, απά Ὠ]5 ἀἱδοῖΙρ]θβ, Αηᾶ Ἆε εα]ᾶ νο τλεπα, 

Διέλθωμενγ εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης καὶ ἀνήχθησαν. 
1εεὐ Ἡ5 ρα5δ5 οΟ1Τ6Γ 1ο {ἰπο οἴπεν 5ἱάθ οἑ ἰπθ ἍΊβθκο; απᾶ ύπεγ ρυΐ ος. 

3 
και 29 πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν' κατέβη λαϊλαψ 
απᾶ Απᾶ 85 {μαγ 5α11εᾷ Ὦο {611 α5]εεῤρ; οςΊηςθ ἄοππι ἃ ΦΡΟΓΠ 

ἀνέμου εἰς τὴν λίµνην, καὶ συνεπληροῦντο, καὶ ἐκινδύνευον. 
οἳ πϊπᾶ οἳ {πο | 14Κε, απᾶά 1ηεγ ποτε Ὀείπς Β]]1εᾶ, απᾶ Ὕετο ἵπ ἄαπροτ, 

24 προσελθόντες.δὲ  διήγειραν αὐτόν, λέγοντες, Ἐπιστάτα, 
Απ Πατίπρ οΟΠ16 {ο [η ]πι]{πογ ατοιςοά Ἠϊπα, 5αγίΏβ, Μαςίετ, 

ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. Ὁ.δὲ ῄΤἐγερθεὶς' ἐπετίμησεν τῷ 
Μαρδίοτ, πθ ΤΘ ῬοτίςΗηΙηςδ. Απάᾶ Ἡθ ἩΠαπτίης ΒΥΙ5δΟη τεριακεᾶ τηε 

ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος' καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο 
πυὶπᾶ απᾶ ἴηπο ταρίησ οΕ {πο πΒίεΓ;: απᾶ ἴποαγ οθ8ᾶξεᾶ, απᾶ 19ο τνας 

γαλήνη. 325 εἶπεν.δὲ αὐτοῖς. 'Ποῦ Σἐστιν! ἡ.πίστις ὑμῶν :; 
Β ο8]τι, Απά Ἠθ βαῖᾶ ἴο ἴμεπι, πετ μήν τοιςσ Εα1{ῃ 2 

Φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα 
Απάᾶ Ῥεῖηρ αξταἰᾶ Ίἴπαγ ποπᾶεχεᾶ, :5αγΙΠΡ το οΠ8 αποίἩθτ, πο ἴποηυ 

οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, 
Σ1Π]9 115...  Ἰἰλαῦ 9τεη {ἰπθ ψὶπᾶάς θ οεοπιπηρηᾶς5 απᾶ ἴπθ «βίος, 

λ -- | καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ: : 
8ηᾶᾷ {μεν ομεσ Ἠ]πι ὃ 

26 Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν ΥΓαδαρηνῶν,ί 
Απιᾶ {πογ 5α]]εᾶ ἄοππ ἵο ἵπε «εουαπίτγ οἱ ἴπε αάστεπας, 

ἥτις ἐστὶν Ζάντιπέραν! τῆς Γαλιλαίας. 37 ἐξελθόντι.δὲ αὐτῷ 
«πΠΙοη 956Σ αρι]ηξῦ 6α11]966. Απά οἨ Πὶ5 Πατίπσροπε {ογἑ]Ἡ 

ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν Δαὐτφὶ ἀνῆρ τις ἐκ τῆς πόλεως, 
ν84Π ἨΑΠ, νγΏΙοἩ Ἠπᾶ Ἄροη {πο Ἰαπά Αποεῦ δρα ο} Πλαπ οεταῖη ου{ οἱ ἐπα οἵίγ, 

1 οὐ μὴ γνωσθῇ η ΑΠΣ Υ5ε 5Ώοι]ά πο Ὀρ ΚΟΥΏ 1Τ1τΑ. κ ἂν γὰρ ΤττΑ. | ἐὰν 1. 
κ. Παρεγένετο ΤΤ". 
4 ὰ- ὅτι ΤΡ. 

(γεας [Ἀιτα]) τ[τιΑ]. 

στ θέλοντές σε Τγ, 
π διεγερθεὶς Ὠανίηπρ Ὀεςη ΑΤΟΙΙ5Θᾷ Τ1Γ. 
(46ΓάΡΕΙΙΘΡ ΙΤτΑ; Γεργεσηνὼν ἀΕΓΡΕΡΕΠΕΣ Λ. 

Ρ --- λεγόντων ΙΤΤΙ{Α]. ο ἀπηγγέλη δὲ Πτα. εγ. 1 
σ ἐγένετο δὲ ΣΤΊΤΑ. τ. αὐτόν 61 ΤΤΥΑ. 

Ὦ «-- αὐτοῦ Ὠὶ5 Τ. 
Σ αυτοις Ι.. 

χ---- ἐστιν (}εαᾶ [15]) ιτττΑνν. } Γερασηνᾶῶν 
1 ἀντιπέρα ΙΊτΑΥΥ; ἀντίπερα Τ. δ--- αὐτῷ 



1 Ὁ ΚΕ. 
.ν ῤ - ος εἶχενὶ δαιμόνια εὲκ χούνων ἱκανῶν, 

Ὁνπο ἸἨπᾶ άσπιοπβ 40Υ 8 1ομς 11πιθ, 

ἐνεδιξύσκετο,! καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ .ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς µνήµασιν. 
1τνας ποαχΊπῃρ, αμᾶ ἵπ α Ἠσισα 4ἷᾷ ποῖ αὐίᾷ6, ὍΌαυ Ἱπ 1μο ΤΟΙΩΤ5. 

28 ἰξὼν.δὲ τὸν Ιησοῦν ἡκαὶ' ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ, 
Ῥιΐ Πανίπρ 56εῃ 7 ομας απά πονος οτ]οᾷ ουῦ πε{ε]] ἆουνπ Ὀοέοτο Ἠΐτα, 

ναὶ ωνηῃ εγάλῃ εἶπεν, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ 
Ἁπά να α "τποῖσο }]οιά 5αἱᾱ, Ἁπαῦ {ο π1ιθ αλιᾶ 1ο πμ6ςΘ, ἆᾖθδαβ, 3οἩἨ 

θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέοµαί σου µή µε βασανίσγο. 
οξᾶοά ἰπε Μο»ί ΗΙςη2 1 ῬεδεοοἈ οἳ ἴ]εο “που "πας "ἔποι "Ἱπηγορί «{οσταθηξ, 

29 “Παρήγγελλεν' γὰρ τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν 
Έος Ὦο τ/α» οπατδίης τηε αρίτας τα απο]θιΏ. το ϱοπ1θ οιῦ 

ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου' πολλοῖς.γὰρ χοόνοις συνηρπάκει αὐτόν, 
4Υυπι ἴ]πεα 1ΠΦΗ. ῬἘογ αν {1ππεΒ 15 Ὠπά 5οἱσεᾶ Πΐτα; 

καὶ [ἐδεσμεῖτο,! ἁλήσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμετος, καὶ αα- 
ἀπι] Ὦρ Ίνα» υοατπᾶ, νίπ οπαίπς απᾶά «Εείίετς Ῥρεΐπσ κορῦ, απᾶ Όταακ- 

ΠΠ. 
΄ 

ο ιν 

Ἴποῦ 

καὶ 
απὰ 

ἱμάτιον 
8 παπί 

ῥήσσων' τὰ  δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὺ τοῦ Ἀδαίμονος" εἰς τὰς 
) Τπε Ὀοπάᾶ5 Ώςθ τας ἀτίτεα ὮὉὮτγ τινα 4οπΙΟΠ. Ιπίο {ἴπθ 

ἐρήμους. 90 ἐπηρώτησεν. δὲ αὐτὸν ὁ ̓ Ιησοῦς, Ἰλέ γων, Τί σοι 
ἀοδετῖ», Απάᾶ 3αςεκεᾶ 5ηίΏι 1]ο515, εαγίηπς, παί 3 

χεστὶν ὄνομα!; Ὁ.δὲιεῖπεν, Ἰλεγεών'Ἱ ὅτι Πδαιμόνια πολλὰ 
118 ΏΦΙΠο 2 Απά ηε οαϊᾶ, ΤιερδίοἩ, Ῥεσοιαςσε  ἆἄσηπιοης ΤΗΦΗΥ 

ες τρ, [] 2 ΄ ο ν / Ἱ ) κ τή µ 7 

εἰσῆλθεν" εἰς αὐτόν. 91 καὶ "παρεκάλει! αὐτὸν ἵνα μὴ επι- 
Ἠαᾶ επ{ογοᾶ Ιπίο ἨΠΐπα, Απιᾶ Ἆο ὈεδουρΏί Ἠϊπι {πα δποί 'Ώο”ποι]ᾶ 

τάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. ϐὁδ ἦν.δὲ ἐκεῖ 
Νου {Πεγε τγας {ποτο 

Όρει καὶ Τπαρε- 
1η Τἴηοθ πιοαηταῖη, αηπᾶ {λπεττε- 

᾿αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν. 
1πῖο {ηΏοςο {ο ΕΠ{ΘΓ : 

τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ 
Απά με 6οπθ οιῦ ἴηΏθ ἆἄεπιοιπς 14ΤΓΟπΙ Ίπε 

ἀνθρώπου Ἱείσῆλθεν! εἰς τοὺς χοίρους καὶ ὥρμησεν ᾗ ἀγέλη 
πιλΏ ΊΠεΥ επ{ετεᾶ ἐπίο ἴπθ  5ΠΠθ8, Άπᾶ 3τα»μεᾶ πο πετά 

κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίµνην, καὶ ἀπεπνίγη 94 ἰδόντες. δὲ 
ἄονιη ᾖἴπε βτεερ ἉΙπίο ἴπε τΊλκεο, Απᾶ ππετε οποκεᾶ. Απᾶ Σηανίπρ 9ρ6εη 

ο οἱ  βόσκοντες τὸ Σγεγενημένον! ἔφυγον, καὶ "ἄπελ- 
αγηοςε Ἄπνπο 3 εᾶ (τπεπι] ππαῦ Ἠα.ί ἴακεη ρ]8οῬ Πες, Απ Ἠατνίησ 

θόντεοὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 
ΦοποβΤαΥ  τε]θίεᾶ {18} ἴο Ἅᾖἴλπο οί Απᾶ ᾖΊο {πε σοιιἩΤγΥ. 

9ῦ ἐξῆλθον.δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός καὶ ἠλθον' πρὸς τὸν 
Απά ΤΠεγ πεπῖ οί Το 5εε συ Ἠαᾶ ἵακεη Ῥρίασθ, απᾶ σαπιθ [χο 

᾿Ιησοῦν, καὶ Ἱεῦρον' καθήµενον τὺν ἄνθρωπον ἀφ' οὗ 

οοπιπιαπᾶ Ίποτη Ιπίο Ίἴῃα ΌΥ558 

ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν ὁβοσκομένων' ἐν τῷ 
Α Πετᾶ οἳ Ξπνιίπε ΠΙΑΏΥ {οο1πρ. 

; η η ῃ “ Β ο 

κάλουνὶ αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ 
εουσΏης Ἠϊπ ὭτΌπαί Πε: νου]ά αἱ]ου ἴπεπα 

καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 99 ἐξελθόντα. δὲ 
ΑΠά Ἅς α]]οινεᾶά ἍΊπεπι, 

{ο Ρο ΝΑΤ. 

76518, ππά  ᾖΤοιπά βεαῖοᾶ ΤΏοθ ΤΩΒΗ. {ΤΟΠ πυΠοτη ἴ]ιθ 

δαιμόνια "ἐξεληλύθει,! ἱματισμένον καὶ σωφοονοῦντα. παρὰ 
4επιοτι8 Ἰαὰ σοπο οαΏ, ο]οίπεᾶ απᾶ οξ 5οαπᾷ πιῖπᾶ, θἳ 

τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ. καὶ ἐφοβήθησαν. 96 ἀπήγγειλαν δὲ 
νηο 1εβῦ οξἑ ᾖοθ13. Απᾶ {πεγ ν/εγε αξταῖᾶ. Απάὰ ᾿τε]αἰθᾶ 

αὐτοῖς Χκαὶ οἱ ἰδόντε πῶς ἐσώθη ὁ δαι- 
51ο λοπα 2β]96ο 148059 3γ/Πο “Ἠαά ὄδθεπ [5165] Ώου) τας Ἠοα]εὰ Το πο Ὠδᾶ Ώθθπ Ροδ- 

----- ----- 

Ὁ έχων Ἠαν]πρ Τ. 
Φυΐ ος α ρατηιθηῦ Της. Ἅᾗἆ --- καὶ ΙΤΤΤΑ. 
ΙΕ διαρήσσων ΕΤΊΤΑ. Ἀ δαιµονίου ΙΤΊτΑ. 
της. α ϱισηλθεν δαιμόνια πολλὰ ΙΤ. 

4 εἰσῆλθον ΤΤΤΙΑΙΥ. 
Ν ἐξῆηλθεν πεηῖ οἱ τ, 

. -- λέγων 1. 

Ρ ο -- ΗΤΊΤΑ. 
ἦλθαν Ίτ, Ὁ) εὗραν Ίτ. 

ἱκομένη 1. 
Μόντες α1,ΤΤτΑΥΥ. 

... 

τα 

κ ὄνομα ἐστίν ΙΤ1:. 
η παρεκάλουν ἴπθ Ῥεβοι Ἠέ 1ΤΤτΑ., ρ ον 5 

Γ γεγονὸς στηἽἳτΑα η, 
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ἀθτι]5 Ίοηρ Εἶπαε, απά 
γνα1θ Ἡ90 οἸοί]ιος, ης]- 
ΤἨεςΓ πυοάε ἸΙπ απ 
Ὥομςδθ, Ῥαί Ἱπ τ1πθ 
ΟΙ, 28 Ὠ΄ποη Ὦθ 
541’ 16815, πο ογ]οᾶ οι{, 
Απᾶ 16]] ἄονντπ Ῥείοτο 
Ἠάπη, απά συ Ὦ Αα Ἰοαᾶ 

᾿ποῖσο δᾳα1ᾶ, Ἁπαί Ίατο 
1{ο ἄο (πέος, 26508, 
ἴ]ιοι 5οη οἱ ἄοά πλοςς 
Ἠ]ςσπ2 Τ Ὀεξθεσῃ ἴπεα, 
{οτπιθηπῖ πιθηοί, 98(Έος | 
πε ἘἨβπᾶ οοπιπιαπε]εᾶι 
1πε ππο]εαη βρ]τϊι 10 
σ0Π18 οαί οἳ 1Ώε πηβῃ, 
Έοτ οξίεπ{Ίταςς 15 Ὠπά 
σααρΏῦ Ἠῖπα: απᾶ θε 
πγαθς Κερ Ῥοιαπά υΙίἩ 
επαῖτπςδ απᾶ ἵπ {εἴ{εΓΑ; 
αηΏά ηε Ὀτακεί]ο Ῥαπά», 
Αλ τας ἀτίτεπ οἱ 11θ 
ἀθετν]1] 1πίο {πο σνΙ]άετ- 
ηθςβ.) 950 Απᾶ σορας 
Αδκεά ἈἨϊπι, 5αγίΏΕ, 
ἸΥπαῦ {5 Τη πηαπιθ2 
Απά Ἠε βαἷᾶ, ΤἸμεσῖίοη : 
Ῥθοαβαδε ΤΙαΠΣ ἁἀατί]ς 
πΠΕΥΕ οπίοτυᾶ Ιπίο Ἠ]πα, 
9] Απά {μετ Ῥεςοισηί 
Ὠῖπα τ]ιαζ πε τοι] που 
οοιπιαπᾶ Ίλαεπι {ο 6ο 
οαῖ Ίπίο Τπο ἆἄθερ. 
32 Απά ἰπετα τγαςδ ἴπετε 
αΏ Ἠρτᾶ οἳ ΠΙΑΏΥ 5ν/{]1θ 
16εάἴπρ οτ {Πο τποαΠ- 
ἰπίπ: ατπᾶ πετ Ὁε- 
5εοασΏί Ὠίΐπι τπαῦ Ἶςθ 
πγοα]ᾶ 5α8ετ τΏρπα το 
ΕεΠ{6Γ Ἰπίο 1ηθπι, Απάᾶ 
Ὢε οαἩετοᾶ Ίποπα, 
9 Τπεω τνεπὺ ἴηο ἀ4ε- 
τὶ]ς οαῦ οἳ ΤἴἨε ΤΙ, 
απᾶ επίετεᾶ 1πίο ἴπο 
ΞΠ/1Ώ86: αηπᾶ ἴπο Ὠοτά 
ταἩη τΙο]εη{]γ ἄονπ 8 
5ἴεερ Ῥ]αος Ιπίο ἴπεα 
Ία]ςθ, απᾶ ππετο οΏοκεά. 
94 Ί/πεπ Τπεσ ἰπαῖ {εᾶ 
61η δαν σης 85 
ἄοπε, ἴπεγ Πεᾶ, απᾶ 
υγοηῖῦ Απᾶ ἰο]ά {έ πι {πε 
οἵτψ απᾶ 1π 1ηΏε «οαἩ- 
17. δὺ ΤΠΕΠ ἴΠεγ τνεηπῦ 
οα{ ἵο 566 ππαῦ 85 
ἄοπε; βπᾶ ο8πᾳε 10 1ε- 
515, Απᾶ τΤουμπά ἴπο 
ΑΠ, οαῦ Οξ πΠοπι {ης 
ἀσγι]β ππετο ἀεραγτεᾶ, 
ς1ττ1πσ αἲ πο 16εῦυ οἳ 
7ε5ας, ο]οίπεᾶ, απᾶ 1π 
ηϊς χ1βρΏῦ πη]πᾶ: απὰ 
1ἨΠε7 Ἠπετο α[τοῖᾶ. 
36 ΤΠετ 8150 πγΠΙοἩ 5ατ/ 
ἓξ ἰοιᾶ ὕπεπα Ὦτ νγηαῦ 
ΊηΘΑΠ8 Ὦθ τλπαῦ τνιας 
Ῥοβεεβσεᾶ οἱ 119 ἀετ]]β, 

ε καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον 8Πᾶ {ΟΥ 8 Ίοης ᾖπιθ ἁἱά πιο 
5 Παρήγγειλε Ὠε οΏαταεὰ κα. { ἐεδεσμεύετο Τττ. 

Ι Λεγιώ» 
9ο βοσ- 

.--- ἀπελ 
α--- καὶ υττι[α] 

Ν 
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Ὅύαβ Ἠθα]οᾶ. οὁ7 Τηεη 
{Πο6 γ/Ἠο]ο πια] {1 ιιᾶε ος 
{16 οοαπῖχΣ οὗ ἴπε αα- 
ἄαχοπος τουπᾶ αὐοαῦ 
Ῥεεοιρ]Ώῦ Πίτα {ο ἄερατ ὃ 
ΐτοηα πετ; Τογ {παεγ 
ΝΟΥ ἵακετ πνϊζῃ περ ῦ 
άθ4Ι: απᾶ Ἡοε Ψεπί πρ 
ἀπῖο ἴπο φΠϊρ, απᾶ τε- 
ἰαχηποᾷ Όαςκ αραῖη. 
38 Νον {πε πιαη οαῖ ος 
πνποπα {Ώοθ ἀθνί]5 π/εγα 
ἀερατίοᾷ ῬεδοισΠί Ὠῖπι 
ἐλαῦ Ώθ πιΙσΠὺ ὃο ση ίῃ 
Ἠϊτα: Ῥαῦ εσας εεηύ 
ἨὨϊπι Αν/αΥ, δ5α7ΙΩΡ, 
30 Βείιιγη {οίμίπε οὗνπ 
Ὠοᾳςθ, απᾶ 5Ώεῖν Ἠοι 
ρτοαί Ὀπίηρς ἄοά Ἠατι 
ἆοπο ἀπίο ἴπεθ. Απᾶ 
Ἡς πνεπῖ Ἠϊς παγ, απᾶ 
Ῥαρ]]εΏεᾶ {Πτοιρποαῦ 
ΤΏοθ πηΠο]ο οἱ ἨΠον 
ρτεαί ἐμίηρς 5εδας παᾶ 
ἆοπθ αππίο Πἷπι. 

40 Απᾶ {ἵδ ο8Π1θ Το 
Ῥᾳ5ς, ἴπαῦ, ὙΠση ο: εδας 
πας τεγηεᾶ, νΏθ ρεο- 
Ῥιο οἶααίψ τοοαϊγεᾶ 
Ἠάπα: {οχ 1Παγ Ίνοσε α1] 
τιαἰῖπσ Ἅᾖ{οτ ἍἨὨἶπι, 
41 Απᾶ, ῬεΏο]ά, ἴπενε 
ο8ΠΏ16 ἃ ΤΠηΠΠ παππεᾶ 
Παἶτας, αινᾶ Ὡς τνας 8 
χα16Υ οἵ {Π865ύΠΑΡΟΡΙΘ: 
απᾶ Το 1ε]] ἀἆονπα αἲ 
Φεεας) Ζεεῦ, απᾶ ᾖὮε- 
κοιρ]λό Ἠϊπι Ὁπαῦ Ἆςθ 
πυοα]ᾶ οοπης 1πίο Πί8 
Ἠοιμβε: 42 {οτ ηο Ἠαά 
οι οπΙσ ἁἀπαρβμίες, 
αὈουί ἐπο]το Τοιιτ5 οἳ 
ΆΡε8, απᾶ 5ἨΏε Ίασ Αα ἄσ- 
1ΠπςΡ,. Ῥαῦ α5 Ὡε πεπῦ 
{πο Ῥεορ]ο ἱἩτοπρεά 
Ἠϊχα, 45 Απᾶ αὁ ἩΝο- 
Τ1ςΘη Ἠατίηρ Αη ἴβδιθ 
οἱ Ό]οοά ἔπιοῖ]το 7ε815, 
πυΏῖοὮ Ὠπᾶ ερεπύ α1ἱ 
Ίο Ἰϊνίηρ ἹιροΏ ΡΗΤ- 
ΒΙ0ἱΔἨΏ5, ποἸίηεσγ οοι]ᾷ 
Ὃδ ἨΠεα]οεὰᾶ οἳ 4αΠγ, 
44 ΟΘΑΠΙΟ Ῥολμϊπά Λίπα, 
ΑΏᾶ {οασπεᾶ {Ώθ Ῥοί- 
4ετ οἳ Ἠϊδ σαγπιεηῖ: 
απᾶ ἱπιπιθβϊαίε]Ιγ Ίες 
Ίρδαθ οἱ Ῥ]οο 5ἰαπεᾗ- 
εᾱ. 46 Αιά ὁε5ιαςδαίά, 
πο ἍᾖἸἰοισοῃμαᾶ 1182 
ἩΓπεη α]] ἀομῖεᾶ, Ῥοΐογ 
Απᾶ 1Πεγ ἰλμαί ὙΝεχθ 
τι ΙτΏ Ὠ]πα ςαΐᾱ, Μραδίοτ, 
{Ώο πια] ή {ιᾶς ἱπτοτρ 
ἐπεε απᾶά Ῥτεςς {ᾖεθ, 
8ΒΠάᾷ 5αγεσί ἴποι, πο 
χ1οιπςηΏσαά πιοῦ 46 Απά 
9. οξς 5δαἱᾶ, Φοπιεῦθοᾶσ 
ἨαίΠ{οισηεᾷ 116: 1ος Τ 
Ῥεχσείτο μού νῖτίιιε ἵ5 
Ροπε οαῦ οἱ π168, 47 Απά 

Σ ἠρώτησεν 1ΤΤΑ. 
(γεαά ι ερ) 1ΤΤιΑ. 
ἆ σοι ἐποίησεν ΤΤΊτΑ. 
1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν α]ιὰ 16 οπΤΏε ἴο ῥ855 85 Ἡθ ργουθεαᾶςά 1. 

Ι,- αὐτῆς Ἠθτ1,, 
Τίς ὁ ἀψαμενός µου; 
αι τττα)ν. 

ΛΟΥΚΑΣ. ΥΠ. 

97 καὶ Σήρώτησαν! αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς 
Απά Α5κοᾶ Ἠΐπα ΑΙ το πια] {ταάο οἱ 11θ 

περιχώρου τῶν "Γαδαρηνῶνὶ ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ 
οουπύτγ ατοιπᾶοξίπο (βά8τεπθΒ Το ἀερατῦ {τοπ Ίπεπα, {4ο τα θας 

µεγάλῳ συνείχοντο αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς Ἀτὸ" πλοῖον 
1ρτεαοῦ  1ΠεΥγ γ'ογε Ρροβ5εοββεᾶ, Απᾶ ο ἍἩΠβτίπρ επἰετοᾶ Ιπίο ᾖΊἴ]πο 5ΠΙΡ 

ε / , -- ε 

ὑπέστρεψεν. 38 Ὀἐδέετοϊ δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ᾿ οὗ ἐξελη- 
τείατηθᾶ. Απάᾶ ὅνγας 1ρερρεῖπρ 11Ἠΐπι 11Πο Ἅπιβνπ τοπι ΄πΠοια οεᾶ 

, ο ες ' λ 

λύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ. ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν 
8ροπθ ᾖἸΤίηπο ὁΣᾷοπιοΠβ ᾖἶοῦο [νακοι] πητα ἈἨῖπα, Ῥιιῦ 3δεηπί “"ΑσνηΥ Πίτα 

ας » η 3 «{ , ι , ἃ -” 

ὁ Ἰησοῦς," λέγων, 399 Ὑπόστρεφε εἰς τὸν.οἶκόν.σου καὶ διηγοῦ 
11ε5δις, 5αγίΏς, Ῥείμτπ νο ἴηγ Ἠομδε απᾶ Ὥτε]αίθ 

ε/ . , λ .ω ᾗ η ὅσα Ἰἐποίησέν σου ὁθεός. Καὶ ἀπῆλθεν, καθ ὅλην τὴν 
81] ἐπαῦ "Πμι5 ὁᾷοπο ΄Ἔος 5ίημθθ «Ἰ4οᾶ. Απᾶ Ἡο ἀθρατίεᾶ, ἴηχοιρ] ννπο]ο 11πθ 

πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς. 
οι Ῥγου]αϊπαίπς α]] ἐπαῦ "ηαᾶ ὁᾷοπο 33ος δη]πι 17ε8118, 

40 «Ἐγένετο δὲ ἐἔνὶ τῷ [ὑποστρέψαιὶ τὸν Ἰησοῦν ἆἁπ- 
ο 118 ὅσβτας “{ο ρα5ς 1απᾶ ὅοπ Στοιπτηίης Ίλεςας, β]αᾶ]γ 

εδεξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος' ἦσαν.γὰρ πάντες προσδοκῶντες 
χεσε]νεᾶ ὨὭάπι ᾖΤ1ηθ οτονᾶ, 1ος ὑῃεγ πετθ 811 Ιοοκῖπρ 1οτ 

αὐτόν. 4] Καὶ ἰδού, ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα  Ἰάειρος, καὶ 
Ὠϊπα, Απᾶ Ῥοαλμο]ᾶ, ἕσαπιο 1 Ἔπιαη ὙἨοδθ Ἠβπης [πας] ο αἱταδ  απᾶ 

ϱ . λᾗ -- ο ς ” Δ χ » 4 

αυτος αρχωγ της συναγωγης υπΗρχΕεΝ» και πισωγ παρα 

ο Ά 1ά]106Γ οξ{ηπε Αβσπαβοσυθ πνα5, απά Ἠαστίησ {α]]εῃπ οαἲ 

τοὺς πόδας Ἀτοῦ! Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὺν 
της 1θοί οἳ ὖε5ας ο Ὀα-οαρΏι ἍἨΠῖπα {ο οοπιθ {ο 

οἶκον.αὐτοῦ' 49 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν 
Πΐ5 Ώοιιςο, Ῥεσβαςε Δάααρῃίοτ απ "οπ]Ιγ τας 1ο Ἠΐπα, αροαύ ΄γοασς 

δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. 1 Ἐν.δὲ.τῷ.ὑπάγειν αὐτὸν" 
[3ο]ᾷ] 1ὔψε]ναθ, απᾶ 5Ώςθ τνας ἀγίηρ. ΑΏηᾶ α5 Ζυιοηῦ 1μϱ 

. ” , . ’ ᾽ 4 τ τ η) ε/ 

οἱ ὀχλοι συνεπνιγον αὐτὸν. 49 Και γυνή οὖσα εν ρὺσει 
{πθ οτοσᾶςξ 1πτοηπσθᾶ Ὠΐτη. Απᾶ Ά ἨΟΠΙΔΑΏ Ὀδϊηπς πσνίὮ Αα Πηπςπ 

αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις Χείς ἰατροὺς! προσανωλώσασα 

µονισθείς. 
εοβςθᾶ Ὦγ ἀ4θιαοἨς, 

οἑ Ῥ]ουοά Αίπορ Ἔγεινινς ἸἼο]νο, ὙΝπο οἨἳὐ ΡΗΨΔΙΕί4Π5 Ὠανίης 5ροηπῖ 
ολ Δ ’ 1 ᾽ ”, τη « .ῃ . ὃ Γ θ θῆ 

ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν υπ" οὐδενος θεραπευὔήναι, 
Ἀννπο]θ δῃτίηπς [1ηετ] οοα]ά νσ ἩΟ 0Π6 Ὀε ουτος, 

44 προσελθοῦσα ὄπισθεν πατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου 
Ἠατίηρ ο0Π1θ Ῥε]μϊπᾶ ἐσασηποᾶ {πα Ῥοτᾶες οἳ "ρατηιεηῦ 

αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ-αἵματος.αὐτῆς. 
:τη15, Απᾶ  ἀπιπιοβ]αίεΙψ 5ἰορρρᾶ ἴπο Πας οἱ Ἠεχ Ῥ]οοᾶ. 

45 καὶ εἶπεν ὁ.]ησοῦς, Τίς ὁ ἀψάμενός µου; ΆἌρνου- 
Απᾶ ναιά 165, ἨΠο[ς 10] ἐΠαῦ τνας ἰοαεμίης πε ὝῬουγ- 

µένων δὲ πάντων, εἶπεν ὁ Ἠέτρος καὶ οἱ Ἀμετ αὐτοῦ, Ἐπι- 
δις 1αηᾷ Σα]1, Ῥεαἷᾶ «Ῥρΐοτ ὃαπᾶ 9ίηοςθ πια ἍἈΠίπι, Μας- 

στάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν, καὶ λέγεις, 
65, ἴ1θ ον οσγά5 τητοις Τπεθ απᾶ 2το-», 1 5αγοξιῖ ἴμοι, 

/ ε ε ζν Ν ιά , 

Τίς ὁ ἀψάμενός µου»" 46 ὉΟ.δἱ.]ησοῦς εἶπεν, Ηψατό 
πο [18 19] ἐπαί τνας {οιομίπςρ ΄ πιεῦ Απ ᾗοςας εαἰά,  "οασμοᾶ 

µου τίς ἐγὼ.γὰρ ἔγνων δύναμιν Ῥἐξελθοῦσανὶ ἀπ 
3ηλθ 50Π186 30Ἠ8, {101 πουν [ίπαῦ] Ῥοπ/ος πνεπῦ οαῦ Σ1ΟΏ 

5 Τερασηνῶν ΟΕΓ8ΞΕΏΕΒ }ΤτΑ; Γεργεσηνὼν ΕΙΡΕΡΕΠΕΡΤ. 8.-- τὸ 
ε-. ὁ ]ησοῦς (γεαᾶ ε 5ου) [τ,]τττα. 

Ε οὗτος (Ἠΐ5δ 1ττ. 3 --- τοῦ τ[ττ]. 
ὰ (ατροις 

9 --- καὶ λέγεις, 

υ ἐδεεῖτο 1; ἐδεῖτο ΤΙ. 
ε Ἐν δὲ Ἰτ. ᾖ{ ὑποστρέφειν Τ. 

πι απ’ ΙΊΤΙΑ. η σὺν αὐτῷ ΟΙ/ΤΊΤΑ. 
τί! ττΑ], Ρ ἐξεληλυθνῖαν Ὠμᾶ Ροπθ ουῖ ΤΤΤΑ. 



ται 1. 

ο, 47 ᾿Ιδοῦσα.δὲ η 
ΤΩΘ. Α ιά 3Βεεῖπρ ως σοσιαα τλπαῦ εἶθ πας ποῦ Ὠϊ4, 

θεν, καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ, δὲ ἣν αἰτίαν ἥψατο 
ΟΑΊΏΘ, αΏᾶ Ἠανίπρ {α]]6π ἄοτπι Ῥοξοχθ ἨΠίΐπα, 

αὐτοῦ ἀπήγγειλεν Δαὐτφ! ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς 
Εάπα βὴθ ἆοο]ατοά ο Πίπι Ὄοδξοτο 81] πο ῬεοΡρ]θ, απᾶ Ἠον) 

ἰάθη παραχρῆμα. 48 ὁ.δὲ εἶπεν αὐτῷ., "θΘάρσει,! 
5] τας Ἰεα]οαᾶά Ιπαιηεά]αίθ]γ. Απάᾶ Ἡθ βαῖᾶ ᾖΤοᾖςτ, Ῥθ οξ ροοᾷ ο 

"θύγατερ,' ἡ.-πίστις-σου σέσωκέν σε πορεύου εἰς εἰρήνην. 
ἀααρληίετ, Ὅτ {α1ύχι ηας οατεᾶ Ίλπρος: Ρο 1Ἠ. Ῥεμοθ, 

49 ᾿Ἔτι αὐτοῦ.λαλοῦντος ἔρχεταί τις ἵπαρὰ! τοῦ ἀρχισυναγώ- 
Α γοῦ Πο ν;α5 βρεα] πρ 00Π1Θ8 Ο01Πθ6 ἍἆΊτοτ ἍΤΠθ τΊ]ετ οξ πε βγπη- 

γου, λέγων Ἰαὐτῷ,' Ὅτι τἔθνηκεν ή.θυγάτηρ.σου’ μὴ! σκύλλε 
Ροβιιθ, 5αγΐπς Ἅᾖ1ο Πἶπι, Ἠης “ἀἱθά  ᾖῄγ  ἀααραίε; δποῦ δίτοαρ]θ 

τὸν διδάσκαλον. 50 .δὲ.Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ, 

1 Ὁ ΚΕ. 

γυνὴ ὅτι οὐκ.έλαθεν, τρέµουσα ἦλ- 
ὑτοπαρ]Ιπρ ἍΕΠθ 

{η9 ΊθαςἨϱΓ. Ῥαῦ :68υβ Ἠανίπρ ἹἩθαητᾶ απβπετεᾶ ἍἉἈἨίπι, 

Σλέγων,' Μὴ.φοβοῦ' µόνον Ὑπίστευε.! καὶ σὠθήσεται. 
εατίης, Έεατ ποῦ; οφ Ῥο]ϊετο, Απᾶ εἩο 5Ώα]] Ὦο τεςζοτοᾶ, 

51 2Εἰσελθὼν' δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ. ἀφῆκεν εἰσελθεῖν 3οὐδενα] 
ΑἉπᾶ Ὠατίηρ οπἰετεᾶ πο ἴπε Ἠοιςθ ο ἀῑᾶ ποῦ ϱιι/”θγ 30ο "Ρο δίπ ἸβΠγ 3οπθ 

(16. πο οπ) 

εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ὁ']άκωβον καὶ Ιωάννην! καὶ τὸν πατέρα 
οετοορύ ἈῬοίε απᾶ 4Ώ1ΟΒ βπά 1ομτ, Βιιᾶ πο Ἅ1ΣΑἴἨογ 

τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. ὅδ ἔκλαιον.δὲ πάντες καὶ 
οἱ ἴπο οπ]]ᾶ ΒηΏᾶ Ἅᾖἴπο ΙΑΟΤΗΘΓ. Απά ἴΠογ ππετο” πεερίπρ Ἅᾖ1π11’ βηΏᾷ 

ἑκόπτοντο αὐτήν. ὁ.δὲ εἶπεν, Μἡ.κλαίετε' «οὐκὶ ἀπεθανεν, 
Ῥενα] πρ πετ. Ῥπΐ πο κοαἱᾶ, ΎΓεθορ ησᾶ ; 99 15 ποῦ ἀθαᾶ, 

ἀλλὰ καθεύδει. δὺ Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέ- 
αυ 5]66Ρ5. Απά {πετ Ιααρ]θᾶ αὖ Ἠϊπι, Ἐποπίηρ λπαῦ 5Ἡο Υ/Β 

θανεν. 54 αὐτὸς δὲ ἠἐκβαλὼν ἔξω πάντας, καὶ κρατήσας 
ἀρεβᾶ. Ῥταἡ ης Πατίπρ ραῦ οαῦ 811, ἈΑπᾶ Ἠανίηρ ὕακεη Ἰοιᾶ 

ες ἡρον 4 η} νι το . ’ λέ Ἡ -” θ2 μ [ δὸ κ 

τῆς-χειρὸς. αὐτῆς, ἐφώνησεν, λέγων, Ἡ παῖς, “ἐγείρου.ῖ δδ Καὶ 
ΟΕ Ἠ9Υ Ἠαπᾶ, ογ1θᾷ, ΡΑΤΙΤΠΡ, οπ1]α, 87156, Απά 

ἐπέστρεψεν τὸ. πνευμα. αὐτῆς, καὶ ἀνέστή παραχρῆµα’ καὶ 
Ξτείπχπεά 1ηεν νο, ΑΏᾶ ΕΡΏθ ΑΥΟ23Θ πταεά]αθεΙσ; απᾶ 

διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. ὅθ καὶ 
Ίι ἀἱγοσίθᾶ [1.5] 5ἱο ομον [Γροπιρύμίπε] Ἀοσποιι]ᾶ ρα ΄ρΐνεπ ᾖἵο εαῦ. Απά 

ἐξεστησαν οἱ. γονεῖς- αὐτῆς' ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ 
Ἄππετε “Απιβσθᾶ  ᾖΠ6Υ ποιος : αα Τα οΏατρθᾶ νπθπι Ἅᾖὗο πο 0ΠΘ 

εἰπεῖν τὸ γεγονός. 

το δι] πΏαῖ Ἠαά Παρρεπεᾶ, 

9 (Συγκαλεσάμενος!. δὲ τοὺς δώδεκα ἐμαθητὰς αὐτοῦ! ἔδωκεν 
Απα ΠατίηΏρ οα]]εᾷ ἰορεῦπεςε πο Ίπειτο «ἀἱδοῖριο οἱ Ἠϊπι ἎὮςῬ ϱατοα 

αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, καὶ 
τ0 ἴΠεηι Ῥοπες απᾶ αιἰποπίψ οτε. αἱ Πἡ εἷςὶ ἄεπιοης, Αηά 

νόσους θεραπεύειν' 3 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν 
4δς3 895 το πεα], βπά “βοπῦ νπεπα το Ῥγοσ]αίπι Ίππο 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ ἰᾶσθαι Ἀτοὺς ἀσθενοῦντας.! 9 καὶ 
Ἰκμρασπτα οἱ ἄοᾶ, απά ᾖὉο Πες] ἴποςδθ Ῥεϊηρ Εἶο]ς. Α πᾶ 

εἶπεν πρὸς αὐτούς. Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν' μήτε ἰῥάβδους,! 
Ὦοθ δαἱᾶ το ἴλεπι,' Νούπίπρ ἴακο Του ἴπο πα; πεῖτπες Β{8τεΕ, 

ΐοτ ππΠαῦ οβ15θ 5Ἡθ {οιομθ- 
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ὉἨἈθΘη 11θ ΨΤΟΠΙΑΛΏ ΒΑ 
τλαῦ βΏθ πα πο Ἠ14, 
ΒΠΘ ϱΒΙΩΘ ἐχοτοῦ]ίπρ’, 
απᾶ Ἅᾖἆ]λ]Ιπς ἆἄοπῃπ 
Ῥείοισθ Ἠϊπα, ΕἩθ ἄθ- 
οἰ]αχεᾶ απέο Ἠϊτα Ῥε- 
409 ϱ]] ἴπο ρεορ]ο Τόπ 
πρ ο8ββΒο ΒΏο Ὠπά 
νουσ]ποθά Ἠίπα, απᾶ Ἠονγ 
ΒΠ9 υγ Ἠθα]θά 1Π1ΙΠ18- 
ἀἱαίῦθ]γ. 48 Απᾶ 9 
βοἱᾶᾷ απίο Ἡεχ, Ώαιρ]- 
ΤεΥ,Όεοξροοά οοπα{οτ{: 
ἵἩγ απ ἨπίΏ πιπᾷθ 
νε πγ]ο]θ;ροῖπ Ῥοαςθ. 
49 ὙΨΓηΙ]θ η γεί βρακα, 
Όπετθ οοπαείΏ οπς ἔτοτα 
ἐπο τα]ογ οἳξ 1ηπθ βγπα- 
Ροριθ’ ᾖοιμδε, βαγίπςσ 
το Ὠϊπι, ΤΗΥ άρα Ώτος 
15 ἄςθαᾶ ; ἐοιῦ]ο ποῦ 
Έλο Μαβίογ. 50 Βα0 
πγηλεπ «εβας Πεαγᾶ 1ὲ, 
Ἡρ βπςτγογθᾶ Ἠϊτι, 5ασ- 
1Ἠ9ςΡ, Ἐθαχ πού: Ῥε]]ετε 
ΟΠΙΣ, απά ΕἨθ ϱΏα]] 6 
πωηβᾷθ ἸνΠο]θ. 51 Απά 
πΙΠεΏ θ «ατωθ 1πῖο ἴηΏθ 
Ἠουβθ, ο εαΏετεᾶ πο 
ΏιβΏ 5ο Ρο 1π, βαντθ 
Ἐοἴΐες, απ ᾖπαθςε, απά 
7 ομπ, Επᾶ ἴπο {αΐἴιες 
Απᾶ ἐμο ΠΙΟΤΜΘΤΥ οἱ ἴπθ 
πηβΙάεῃ. 562 Απά αἱ] 
πτθρῦ,θπάᾶ Ῥετνα1]οᾷ Ἱοτ: 
Ῥαῦ ο εα]ᾶ, ὭΓθαρ ποῦ; 
ΡΒΗΘ {5 ποῦ ἀθμᾶ, Ῥιαῦ 
εἸοορθίΗ, 55 Απᾶ Τπεγ 
1παρΏθᾶ Ἠϊτη {ο βοοτη, 
Κποπήπρ ὑμαῦ ϱ]ε στα 
ἀθεθᾶ,. ὁ4 Απά πο Ῥιαέ 
ἔπεπι Β]] ου, οωᾷ {οοῖς 
Ἡοετ Ὦγ 1ο Ἠατιᾶ, βπᾶ 
οβ]]θᾶ, ΒΑΥΙ1Ρ, Μαίᾶ, 
81169. δῦ Απᾶ εν ερ]- 
τ1ῇ οΒΠ2Θ ΑΡ Αἴπ, απᾶ εἩθ 
ΑΓΟΒΘ οἰγα]ρηίτναγ: απᾶ 
Ὦθ οοταπτπαηᾶθᾶ {ο ρ]τθ 
ὮεΓ πηθαῦ. ὅθ Απᾶ πεσ 
Ῥαχεπῦβ πτετο ββ{οπϊςη- 
εά: Ῥιαῦ Ἡο οπβτγρεᾶ 
ἵΏοπα ἴπαῦ ἔΏαγ «ποι]ᾶ 
τεΙ] πο πια για ῦ ν/1β. 
ἄοπο. 

ΙΧ, Τπθπ Ὦρ ομ]]εᾶ 
ἨϊΒβ Όπνε]το «νο ρ]θα 
ΜορεῖΠοτ, απὰ ῥρητθ 
Όπεπα Ὦοσγθς Αιιᾷ ααὐλο- 
ανν οΥες ἁ]] ἄενί]ς, 
Απ το ομτοὸ ἀἱβθβςεθς, 
2 Απᾶ Τρ εεπὺ ἔποεπη {ο 
Ὅτγοασα πο Κἰπρᾷοιη ος 
ᾳοᾶ, απᾶ ἴο Ὠθαὶ ἴπο 
Ροκ, ὃ Απᾶ ηε εα]ᾷ 
Ὠπίο ἴἨθπι, ΤαΚθ ηο- 
ΤΠΙΏΡ Του {οι 1οάτηεγ, 
ὩθΙῦΠθς Βύ8νεξ, Ἡπος 

9 --- αὐτῷ 1/ΤΊΤΑ. σ--- Ὀάρσει ΤΤΤΤΑ. 
µηκέτι ΠΟ 10Ἠ66Υ 1Τ1Γ. 

ροπο αΙΤΤΣΥΓ. 

5 θυγάτηρ τι. 
- λέγων ππτι[α]. Υ πίστευσον Τ1νΑ. 

3 τινὰ σὺν αὐτῷ ΔΏΨ οπθ ψἰῦὮ Ἠΐπα τΤΤΓΑ. 
΄ἹἸάκωβον ΑΠΤΊτΑΥΨ. ο οὐ γὰρ (γοαὰ ἕωσ 81168 19 ποῦ ἀθαᾶ) 1:ΤνΑ. 4 
και ΙΤΤΤΑ. ε ἔγειρε 1ΤτΑ. { Συνκαλεσάμενος π. 
ασθενεῖς ιΏε 8ιο]ς 1 Τε]; --- τοὺς ἀσθενοῦντας ΤΑ. 

τ . Ν 

- απο- Τι. ---- αὐτῷ Ἱ[ ττ]. 
: ελθὼν ανηρ 

. Ἰωάννην (Ἰωάνην ττ) καὶ 
--- ἐκβαλὼν έξω πάντας 

Ε --- μαθητὰς αὐτοῦ οΤΊΓΑΥΓ. 
! ῥάβδον εἴαδ αιΤΤΓΑ. 

ὰ τους 
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εογῖρ, ποϊπεσ ΤῬτοβᾶ, 
ηθ [Ώου ΠΙΟΙΙΕΥ:; πεϊῖῃΏετ 
Ἠατε ἔγγο οουῖ5 αρῖοςς, 
4 Απὰ ἨἩἹπΠἩηβῖρδοετεσ 
Ἡσαβο το οπύογ Ιπίο, 
τπετε αΡϊᾷ6, απά ἔπεισθ 
4ερασί. ὁ Απᾶ νο5ο- 
εσογ ση]]] ποῦ τεσεῖτο 
γοι, ὪΨΠεηΠ Υθ ρο ουῦ 
οἳ ἴπαῦ οἵ ο, 81ο οἳ 
πο τετ; ἀαξῦ Ίτοπα 
τοις Εεεῦ Το; α ἰο5ί- 
1ηῦπΥ αραὶπςδυο ἴπετι. 
6 Απά 1Τπεγ ἀερατθεᾶ, 
ΒΩᾷ πεηῦ {Ώτοιρῃ ἴΏθ 
ἴονη», Ῥτεβοπῖτπρ ἴηθ 
πο5δγρε], απᾶ Ἠεα]πς 
ετεΥΣ Ί/Π6ΓΘ, 

7 Νοπ Ἠετοᾶ ἴπο 
ΜείτατεἩ Ἠεατᾶ οἳ α]] 
τπαῦ σΥβΒ ἆοπο Ὦγ Ἠΐπα: 
Ἀπα Ἡο πας Ῥετρ]εχκεᾶ, 
Όεοβιβο ἐπαῦ Ἱῦν σαβ 
βΒὶᾶ οἱσοπιε, ἴπαῦ ζοιπ 
πα Τίδοη ἆτοπι ἴηθ 
ἀοαᾶ; 8 απᾶ οἳ 5οπ6, 
τῃαῦ Εἰῑδς Ῥαᾶ αρΡρεΣί- 
ο; απᾶ οἱ οἴΏεσς, ὑπαῦ 
οιπθ οἳ {πο ο]ἰᾶ Ρτο- 
Ρηεῦς πας ΤίΒεΠπ 8Ρ4ἱΗΏ. 
9 Αιιᾷ Ηοτοᾶ 5αἱἀ, οΏη 
ΊΏαβτε 1 Ῥεπεβάθᾶ : Ὀι16 
πυΏο 18 ἐ]νς, οἳ πΏοπι 
1 Ποαγ ναοὮῦ {Π1Πς52 
Α ιά Ὦρ ἀθβιτεᾷ {ο 5εο 
Ὠίπῃ. 

10 Απιᾶ ἴπο αροβί]65, 
Ψ/ΠεηΏ ΤΏαεγσ ὙΠεΓο Τθ- 
Μαγπεᾶ, Το]ὶᾷ Ἠϊπα 1] 
τηβῦ ἴπογ Ὠιᾶ ἆοπα. 
Απά πο ίοοκίπεπι, απᾶ 
πτεηῦ αδἰᾷε Ῥτϊταϊε]τ 
1πίο 3 ἀεξεετῦ Ῥἱαςθ 
Ῥε]οπρῖπσ Το πο 
οἵςγ οα]]εᾶ ΒείηπδαΙᾶα, 
11 Απᾶ ᾖ{ἴπο ΌῬεοΡρ[ο, 
πιΏθη ἴπεγσ Έπεν τὲ, 
Σο]]οπεᾷ Ἰήπα: απᾶ Ὦοθ 
χεοε]γεᾶ {ἴπεπι, απᾶ 
ΒραΩΚκο ᾿απῖο Ίμθτα ΟΕ 
τηο Κἰπρᾶοπι οἱ οᾶ, 
Απάᾶ Ἠεβ]εά Ίπεια {Παῦ 
Ὠβᾶ ποεεᾷ οἳ Πεα]ηςσ. 
19 Απά πΏεη {πο ἆαπγ 
Ῥερατπ Το Ὑ6ΒΓ αΤΑΥ, 
1Ποη 68Π19Θ ΤἨ9 ἴπ/θ]το, 
Ώπᾶ οδαῖα τιπίο Ἠίτη, 
Ῥαοπᾶ {πε τα] τ]θιιᾶε α- 
ππαγ, ἴπαῦ Ίπεγσ ΤιςΥ 
6ο ἸΙπίο Τπε ἴοππβ 
ΒΠᾷ οοαΠΏτγ τοιιπά α- 
Ῥουῦ, απᾶ ἸΙοᾶρδς, απᾶ 
σεῦ νὶοῦαβ]β: 2ος σθ 
8Ι6 Ἠθτθ ἵῃπ α ἀθεξετῦ 
Ῥίασθ. 19 Βιιὸ Ἡε ε5α1ά 
πηπίζο Ίλεπι, ἀἶτο το 
ἴπετω Μο εβΏ. Απᾶ ἰπεγ 
βαῖᾶ, Ίο Ώανο πο πιοτθ 
Ῥαῦς Άγτο 1οβτος απά 

ΛΟΥΚΑΣ. ΙΧ. 
’ ” ’ ” ’ [ 

µητε͵, πήραν, µήτε ἄρτον, µήτε ἀργύριον, µῆτε Κάνὰῖ δύο 
1ΟΓ })ΡΓΟΥΙΡΙΟΙ Ὦ6, Ἠποῦ Ὀχγεφαᾶ, 1ος Ὠ]ΟΠΕΥ) ΏΟς ε80Ώ πο 

χιτῶνας ἔχειν. 4 καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν. εἰσέλθητε, ἐκεῖ µένετε, 
{αηπῖςς  ᾖἵο Ἠπτο. Απα 1πίο πἩΏβίενογ Ἠοιςδθ σε τΏιαγ επἰστ, ἴπετο τοπιαῖἩ, 

καὶ ἐκεῖθεν ἐξέερχεσθε. ὅ καὶ ὅσοι ἂν μὴ.δέξωνται! ὑμᾶς, 
Απᾶ ' ἴπεηος 6ο ΈοττηΏ. ΑπΠπᾶ 5 ΙΙΑἨΠΣ 5 Ώιαγ που τεςεῖτθ τοι, 
” ’ ἃ ο η) ΄ Δ η π .] 

ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης "καὶ! τὺν κονιορτὸν ἀπὸ 
Ροΐπρ Ἑοτιπ  ἆτοπι τπαῦ οἳίγσ ετεπ ᾖ{πθ. άυςι άτοπα 
. - ν « - 5 

τῶν.ποδῶν.ὑμῶν πἀποτινάξατε,! εἰς µαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούο. 
σοι Μεοῦ, 5εΏαχκο οἩ, Ίος α ἴΕΒΙΠΠΟΠΥ αραἰηξσ Ἅᾖ{πεπι. 

) με . ’ ’ , 

6 .Ἐξερχόμενοι.δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας, εὐαγγελιζό- 
Άπάα ροῖης ΣογίηἩ  Ἅᾖ1Πεγ ραδδεᾶ ἰπτοιρα {πο Ἅµτνἰ]ασος, ἁππουποῖαπρ ἴπθ 

µενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ. 
σ]αᾶ ῑάϊπσς απᾶ Πεα Ιπςσ ΕΤΕΙΥηςετθ. 

5] ὡς . δὲ ε ’ ὃ ε ο ν ’ | 4 ’ 

7. Ἠκουσεν.δὲ Ἡρώδης ὁ δτεγράρχηρ τὰ ινόµενα 
Απά “Πεατᾶ 3ο 3Ἠοτοὰᾷ πο Δτείτανοα Τμ "πίπρς δρείπς οᾷοπο 

Ρὺπ᾿ αὐτοῦ" πάντα" καὶ διηπόρει, διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό 
αρ ομίπι δα]]1, Απᾶ π/α5 ρογρ]εχοᾶ, Ῥοσβα5θ 18 να παῖᾶ ὮΥ 

τινων, Ότι «Ἰωάννης! ΤΣἐγήγερται! ἐκ νεκρῶν' 
βοτηθ, 2: οιπ Ώαςδ Ῥεεη ταὶςεᾶ άτοπι 8πιοπσ [πε] ἀεαᾶ; 

8 ὑπό τινων δὲ, Ὅτι "Ἡλίαοὶ ἐφάνη' ἄλλων :δὲ, Ὅτι 
[ελα Φ6ΟΠ18 «. 85ο, ἴπαῦ Έ]λας Ἠπᾷ αρρεαγεᾶ; Ὦσ οίπετς αἱδο, ἴπαῦ 

, ες Ι ” ' ; με 9 τε κ. τι α πῃὶῖ προφητης "εἶς' τῶν αρχαίων ἀνεστη. αι εἰπεν' "ο 
α ῬτορΏοαῦ οπθ οξίπθ αποϊὶεπίς Πθᾶ αΓἱ586Η. Απάα Ἅπαιά 

Ἡρώδης, Σ Ιωάννην! ἐγὼ ἀπεκεφάλισα' .τίς-δέ ἐστιν οὗτος 
1Ἠεγοᾶ, ο 0ΟΠΠ 1 Ῥεποαάφᾷ, Ῥυῦ νπο “ϱΡ᾽ ΜΗἱ5 

Δ σα } λ π ” / -- Ν 3 ’ 28 8 [ή 

περι οὗ ἐγώ" ἀκούω τοιαῦτα; Καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 
οοποσγἠίηρ πποτ ἵ Ὥθας διιοἩ ἐπῖπρ5δ Απᾶ ο δοπςΏῦ {ο5ο6 ἍἨΠϊπι. 

10 Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ 
Απα «Ππανίηρ” τεαγπεά πε ᾿ΒΡοβίΙ68 τε]αεᾶ το Επι 

ὕσα ἐποίησαν' καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν 
ΥΓΠΑίδοετες πεγ Ὠαμᾶ ἄοπθ, Απά ἹΠατίηρ ἵακεῃ ἴπεπα πε τειἰγεᾶ 

) (δί εἰ Ἅ.ωΣ ” , , Ἱ θ ιδ , 

κατ -ἰδίαν εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαίδα. 
Αρατῦ Ιπίο  ΄ρ]8ος 'ἀθ6θδετί οἳ 8 οἱίγ οβ]]εά : Ῥείηξαϊᾶα, 

11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντε  ἠκολούθησαν αὐτῷ' καὶ 3δεξά- 
Ῥιαΐῦ ἴΠο ετοπάς Πατίης Έποννη [15] Σο]]οπγθά Ὠΐτα; απᾶ Πατῖπας 

µενος! αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῖ., 
χερε]υεᾶ  Ἅἴπεπι; ὨΏψῬ 5ΞΡΟΚΘ Το ἴμεπι οοπεετηίπΡ ἴπε ΧΚἰπρᾶοτ οἳ ἄοά, 

καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο. 19 Ἡ δὲ ἡ)μέρα 
απᾶ ἴῃαςε 3Ἀποόᾶ αηητίπς οἳ Ἡθα]ῖηπς ος οατεᾶ. Ῥαΐ ἰπθ ἅαν 
” / / λ ς ’ τ η] ν 2 α 
ἤρξατο κλίνειν' προσελθόντες.δὲ οἳ δώδεκα εἶπον αὐτῷ, Από- 
Όερατπ ᾖ{ο ἀεοίίπε, 8ηΏιΙἱ Ἠατίησ 60ΟΠΙ6 1πΠο Ίἴπο]το οϱαῖᾶ {ο Πῖπι, Τ!8.. 

λυσον τὸν ὄχλον, ἵνα ὑάπελθόντες! εἰς τὰς κύκλῳ κώμας και 
πη]58 1ης οτοπᾶ, ἴμαῦ ἨΠανίηςΡοπθ ἨΙπίο ἴπο ατοαπᾶά "νί]]αρες απᾶ 

ετοὺςὶ ἀγροὺς καταλύσωσι», καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν' ὅτι ὧδε 
1Ἡθ οοαπύτσ ̓  λεγτηΑΥ ]ορθ, απᾶ τηαγ Ππᾶ ᾖ})ΡΓοΥΙ5ΙΟΠΞ; 40ΟΥ Ἠετο 

ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμεν. 19 Ἐϊπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Δότε αὐτοῖς 
1π "ἀεβογῦ 4 Ῥίαος 3ν/θ 4Γ8. Ῥαΐ Ἡρ οαἷά {ο ἴπεπι, 

ἁὑμεῖς φαγεῖν.' Οἱ.δὲ 9εἶπον,ὶ Οὐκ.είσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ 
1γθ το εδῦ. Επί πε κβαῖᾶ, μετα ατε πού Το 18 1η0τ6 Ίλια 

κ[ἀνὰ] Ίτω. Ἱ δέχωνται ΙΤΤΤΑ. τι -- καὶ [τ]ίτα. 
Ρ -- ὑπ αὐτοῦ [1]τττα. 
ἔτις 8ΟΠΠΘ ΟἨΘ ΤΑ; τὶς Ττ. 
7 -- ἐγὼ (γεαά ἀκούω 1 Ἠεαχ) τ[ στ]. 
µενος Ώ8νΙΏρ ρ]αά]ν τεοεῖν εὰ ΤΤτιΑ. 

9 εἶπαν ΙΤΊ1Α.. ὑμεῖς 11Α. 

π ἀποτινάσσετε ΤΑ. 
4 Ἰωάνης τς. τ ἠγέρθη πγαβ ταΐδεαὰ ττττ. 

Υ εἶπεν δὲ Ι.ΤΤτΑ.: π-- ὁ αιτττΑσν. 
{ πόλιν καλουµένην 8 ΟΊἵγ σα]]εᾶ τττΑ. 
ἃ πορευθέντες ΑΙ ΤΤΤΑ. ἡϱϐ --- τοὺς τ[ττ]α. 

9 τετραάρχης Τ. 
5 Ἠλείας Τ. 

χ Ἰωάνην Τ”. 
3 ἀποδεξά- 

ἆ φαγσιν 

αἶτο "το μπιαπι | 

; 
Ἡ 
ι 



ΙΧ. 
[ 

1 τσκεΕ. 

εἰ μήτιϊ πορευθέντες ἡμεῖς 
πη]ο55 Ιπᾶᾷοδά ἨατΙπς 6ο πνθ 

: . ο ση ρ θὐ Ι πεγτε αρτοι και "ὐνο ιχσυες, 
ᾳτο 1οχγεβ απᾶ πο πομν 

ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον Βρώματα. 14 ᾿Ἠσαν 
ο. Ῥαγ 4ος αἱ] 1Πῖ8 Ῥοορ]ε πιοίαθ]8; 3{ῃΏεγ “Ὕνετθ 

γὰρ' ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. Εἶπεν. δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 
40ΟΥ αὐοαῦ ὅταεῃ 1βνο Αἰποιβατά, ἎΒπῖ ηε 5αῖά ᾖἵο 24ἱ5οἵρ]θβ 

κ 8 ῤ 

αὐτοῦ, Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας δ ἀνὰ πεντήκοντα. 15 Καὶ 
αη]5, Μακο τεοΙπο Ἅᾖμεπι Ἱποοπιραηἱθ Ὦγ Β{{1ος, Απᾶ 

’ ε Δ 2 [ή 1 Δ 

ἐποίησαν οὕτως, καὶ Ιἀνέκλινανὶ ἅπαντας. 16 Λλαβὼν δὲ 
1Ώεγ ἀά 5ο, Απᾶ πιαάε “τος]]πο 1411. Απᾶ Πανῖηρ ίακεηπ 

ν / ” Λ 4 ΄ .] ΄ »’ [ή ᾿ ὃν 

τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν 
νε τε Ίοβτες απᾶ ᾖ1πο Ἅᾖἴπο Ἀβδῃθ, ἩΠατίηρ Ίοοκεῖ πρ ἴο ἴπα 

οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν, καὶ ἐδίδου τοῖς 
πεατεηπ Ἠθ Ῥ]ε5εεά ἴπεπι -΄ απᾶ Ῥτοχκαε, Απᾶ βΡαντε ἵοῖλπο 

μαθηταῖς Ἀπαρατιθέναι! τῷ ὄχλῳ. 17 καὶ ἔφαγον καὶ ἔχορ- 
ἀἱξοῖρ]εΒ το βεῦ Ῥεξοσθ 1Πθ6 οτογᾶ, Απᾶ ΊΤΠεγαίθ απᾶ πὝθτθ 

τάσθησαν πάντες' καὶ Ίἤρθη τὸ  µπερισσεῦσαν αὐτοῖς 
Ξεαιϊςβοᾶ 111: απ γαδτικοπ πρ ἰΏαῦ ν/ΠίοἩ ππβςῬΟΤΕΓ απᾶ 4Ώοτο 450 {Ώετα 

κλασμάτων κόφινοι δώδεκα. 
οἱ {ἐταβταθπίς "Παπά Ὀαςκεῦς 1ἱπε]το. 

18 Καὶ ἐγένετο ἐν.τῷ.εἶναι αὐτὸν προσευχόµενον "κατα- 
Απάᾶα 16 οπῦιε 1ο ρα 5 "γγα8 9 ρταγίαρ Α- 

µόνας, συνῆσαν αὐτῷ οἱ µαθήταί' καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς, 
1θπο, Άπγετε “υγΙ η δΠϊπι λίθ ἐαλιώίρίο, 

λέγων, Τίνα με ὀλεγουσιν οἱ ὄχλοι" εἶναι; 19 Οἱ δὲ ἀπο- 
απᾶ 9 απεςε]οπεᾶ σε 

5ασ1ηΏςσ, Ἴποπι ὅπαε 14ο ῬτοποισποςῬ {πο 3ογονγᾶςβ το τε 2 Απιᾶ ἴπετ Ἅαἲ- 

κριθέντες Σεῖπον,' α]ωάννηνὶ τὸν βαπτιστήν ἄλλοι.δὲ 
βπετίης εαἶα, /.ομτπ Τηθ ῬΒαρεῖςί: Απᾶ ο{ πετ, 

"Ἠλίαν"') ἄλλοι.δὲ, ὅτι ποοφήτης τιο τῶν ἀρχαίων ἀνεστη. 
Έ]ίας; απᾶ οἵπετς, ἴπαῦ “ρτορπες Ίβδοπιο οξ{πθ αποϊθηῖς  ἨΒ5 ΑΓΙ5ΕΠ.: 

50 Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα µε  λέγετε εἶναι; 
Απᾶὰ Ὠςᾳ δαϊὶᾷ {ο ἴπεπα, Ῥμῦτο πῄποια πο 1ᾷο "γα τοποιπος {ο Ώθ2 

ἈΑποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος" εἶπεν, Τὸν χοιστὸν τοῦ θεοῦ. 21 Ὁ. δὲ 
Απά αὐσδιγετίης Ῥεΐετ 5αίᾶ, πο Οπτὶςὺ οἳ ἀ.οα. Απᾶ 9 

ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ Ιεἰπεῖνὶ τοῦτο, 
ςἰτιοῦ]σ επ]οἰπίηπσ Ίἴπεπι οἱαχτσεᾶ [παπι] {ο πο οπο ᾖΤο 1ε]1] Μη1ς, 

99 εἰπών, Ότι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ 
εανίης, Τὲ 15 πεοεςξδαςγ 40ΟΥ; πο Ῥοηῦ ΟΕΊηΔΠ ὮΤΙΒΩΤ πηρε 

παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὺ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχ- 
{ο 5α886σ,, απᾶ το ὂε τε]εοῦαά Ὦσ ἍὭἴπο ε]άετβ Απᾶ οἨΏῖθξ 

ιερέων καὶ γραμµατέων, καὶ ἀποκτανθῆναι. καὶ τῷ τρί .. 

πείς ΔηΏά 5ογ106ς, θηΏᾶ νο Ῥο ΚΙΙ]εᾶ, Ἀηπᾶ πο Ἅᾖ1ΠπΙτ 

ἡμέρᾳ τἐγερθῆναι.! 989 Ἔλεγεν.δὲ πρὸς πάντας, Ἐϊ τις θέλει 
1ο ο τα]ςεᾶ. Απᾶ Πο 5αἷᾶ ὮᾖΤο 8]]1, 1 το) οπθῬ ἀθείτος 

ὀπίσω µου "ἐλθεῖν, ἀπαρνῆσάσθωὶ ἑαυτόν, καὶ ἀράτω 
βὔεγ 1ηΘ {ο 9ο0Π16, 1εῦ Ἠϊτα ἄεπγ Ἠϊπηςε]ξ, απᾶ 1εῖ Ἠ]πα ἴακο αρ 

τὸν σταυρὸν. αὐτοῦ καθ ἡμέρανοὶ καὶ ἀκολουθείω µοι. 
Ἠ15 ογοξ5 ἁα]]ν, απᾶ 1εῦ ἨὨΐπῃ Το]1ουγ 18; 

94 ὃς γὰρσᾶνι θέλῃ τὴν.ψυχἠὴν.αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὖ- 
ᾷοτ πἩὭοετες πιαγ ἀθθίτο Ἑῖ» 119 Το 58τθ, 5Ώα81] 1ο5θ 15 

τήν: ὃς. ὃ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν. ψυχὴν. αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος 
ναξ. ΨΓΏΟΕΥΕΣ ΤΙ8Υ ]ο5ε η]ς 11ε ΟἨ βοοοιΏῦ οἱ 116, Ὦθ 

{ ἄρτοι πέντετ. Εἰχθύες δύο ΟΙ/ΤΤΤΑΥ. Ἡ μή τι Όπτα. 
Άροιι ΑΕ. εαο]) [ΗΤε]Α. λ κατέκλιναν πο, πι παραθειναι ΤΤτΑ. 
9 οἱ ὄχλοι λέγουσιν ΤΊτΑ. Ρ εἶπαν Ι1ΤιΑ. α᾿Ἰωάνην Ίτ. 
ἀποκριθεὶς ΊττΑ. λέγειν ἄΠΤΤΤΑ. Υ αναστήναι ἵο 8ΓΙ869 ΠΙΑ. 
α1ΤΤΤΑ. -. καθ ἡμέραν Υ. } ἐὰν Τ. 

1 δὲ απά τ. 

τ Ἠλείαν Τ. 
π έρχεσθαι, ἀρνησάσθω 

181 
Ίπνο Ώςηος; οχοορί σ8 
ΒΠποιι]ὰ µο᾿ Απά Ῥαάγ 
πιθαῦ Τοχ αἱ] τή Ῥοο- 
Ῥ]6. 14 Ἐοσ {1ογ ννοχθ 
αΌοαῦ το ἰποιβαπᾶ 
ΊΠΕΠ. Απᾶ Ὦο β8ἱᾳ το 
Ἠ18 ” ἀϊβοίρίθβ, λακα 
ἴπΏετα βἰς άονΏ Ὦγ Β- 
ἱ68 Ἰηπ 4. ΟΟΠΙΡΑΠΣ. 
15 Απά {πετ ἀῑᾶ 5ο, αιᾶ 
τιβᾶο {πότα αἱ] εἰθ 
4ου/Ἡ. 16 ΤΠεΠ ο {οοῖς 
'ηθ ἄτο ΊοβγεςῬ απ ἴπθ 
Ότο Π5ῃηςες, αηπά Ιοο]:νσ 
πρ {ο Ἠεατεπ’ Ὦο Ὀ]εῬ»- 
εἆ ἴπεπι, απά Ότακε, 
αηπά Ραωτο Το ἴπο ἀῑδοῖι- 
185 {ο 5εῦ Ὀε[οτε {πα 

Ὡα]ναᾶςο. 17 Απά 
{παγ ἀῑά εαῦ, απά π/ετθ 
1] Ε]]οά: απά ἴπετε 
ΥΤΑ8 {ακοη αρ οἱ ἔταρ- 
ππεηῦς {Ώηπύτοηιαϊηεά {ο 
ἴπεπα Όπο]το Ῥα5κοίΒ. 

18 Απᾶ 16 οµπαο Το 
0855, 85 Ἡθ 85 Λ1οΟηΏθΘ 
ΡΤΑΥΙΠΡ, 5 ἀξοῖριθβ 
ππετε πΥΙἩ Πἶπα: απά Ώθ 
βσκεᾶ Όμπεπι, βαγίης; 
Ἴποπα 84Υ Το Ῥεορίθ 
ἴπαῦ 1 οπι 19 ΤΠεγ 
ΑΠ. γετίπρ 5αἱᾶ, οἆοΏπ 
1Πθ Ῥαρτῖξί; δαν ΞΟΠ16Θ. 
5α8, Ἠ]Βξ; απᾶ οἴπεσβ 
δα, Ὅπαῦ οπθ οἳ 1πθ 
οἰάἀ Ῥρτορβοαῦς ἵ5 τῖδεπ. 
ΑΡΑϊΠη. 20 ἩΒἩἨο «εαὶᾶ 
πηῖο Ίμετα, Ῥπὸ πυποτα 
ΒΔΥ Το ἰπαῦ 1 απι 2 
Ἐοΐεγ απδτγετῖτπρ οαἳᾶ, 
ΠἩο ΟἨσὶςσί οἳ οᾶ, 
21 Απά Τε καἰταῖΙδ]γ 
οΏατρεᾶά ᾖἴπετι, απᾶ 
οοπιπιππᾶθά ἴλεπι Το 
ΓεΙ πο ης {μαί υΙηρ 
20 84ΥΙΏΡ, Τηο Βοη οἑ 
ΤΩΒΊ παιιδῦ 5Ι4ΤΘ6Γ 1ΠΑΠΥ 
{Πΐπσ», απᾶ Ῥετοε]εοῖεᾶ 
οἳ Ό]θ οἰάστβ απᾶ εἶ]εξ 
Ρτὶεδῦ αηᾶ οτίρες, 
8η ο 8]8ϊπ, απᾶ Ὀθ 
τβῖθεᾷ 1Ώθ ἡΠ]γά ἆᾳατ. 
25 Αηάᾶ Ὦο 5814 {ο έ]ιοπε 
β]], 1 απγ Ίπαπ τν]. 
οοπιθ α1ἴ6σ πηθῬ, 1εῦ Ὠἶτα 
4 θπγ Ὠἰιηβε]ξ, απά {κο 
τ1ρ ὨΙ8 ϱΓ058 ἀα1ΙΣ, αιιὰ 
Σ011οΥ 1ππθ. 24 Έος 
πΥΏΟδοετες πτπΙ]] β8τθ 
Ὠϊ5 11ο 5Ἡβ]] 1ο5ο 180: 
Ῥαϊ γΥπο-οετος ηΙ]] 1ο-8 
Ἠϊ8 Ἠ8ε Τογ τισ βακα; 
{Πθ Β.τηθ 5Ης1] β.το 10. 

κ -- ὡσεὶ (γεαά 
3 κατὰ µόνας 1Τ1τ. 

5 Πέτρος δὲ 



18. 
25 Ἐου π]αῦ 8 Αα ΤΙΘΠ 
βωγαπζαρςᾶ, 1 ηρ σαΐτπ 
{Ώο υΏο]ο πνοτ]ά, Απᾶ 
1ο56 Ἠϊπιςε]Ε, ος ὃε οαςδε 
ΑΠΩΤ2 26 ΕΟΓ ν/ΠΟΡοΟ- 
ενετ 5Ώ8]1 ο α5Ώαπιεᾶ 
ΟΕ Ώ16 απά οΕ πιγ πτοτᾶς, 
οἳ ηἶπα 51] πο 5οη ος 
ΙΩ8Ώ ὃοθ α5Ώαταθᾶ, πετ 
Ἡο 5Ώα1] οοπιε ἵπ Ἠ]8 
οὗ ϱ]οτγ, ππά {ἴε Μῖ5 
ἘαἴΏοθγ΄8, απᾶ οἳ ἴ]πεα 
Ἠο]σ απρο]ς. 27 Βαΐ Τ 
161] τοι οἳ α ἰταῦῃ, 
Ίπετο Ῥο βοωιθ5ύαπᾶῖωςσ 
Ἡετε, ΙΙοὮ βα1] πο 
15ίο οἳ ἀεαῦα, το] 
{Πεγ εθο ἴλμε Κἰπρᾶοπι 
οἳ οᾶ, 

25 Απᾶ 1 οἈπηθ ἴο 
ολ αροαῦ ΑἩπ οἱρηε 
ΑΥ5 ΑΤ0εγ ἴῃθςθο 58Υ- 

1πςΒ, Ώθ {οοκ Ῥεΐζεγ παπά 
1οΏη Απᾶ «απ1θβ, απᾶ 
νγεπὺ αρ 1Πῖο α ΠΟΊἨ- 
ταῖωπ Το Ῥγαγ. 29 Απᾶ 
5 Ἡρ Ῥρχαγεᾶ, ἴπο Τ9- 
ΒΠ]οη οἳ Ἠϊ8' οοαπ{θ- 
πιαηςς σας αἱ{ετεᾶ. απᾶ 
ΏΙ5 ταἱπιεηῦ Ία8 συηῖτθ 
απαᾶ ρ]κιρτίηρ. 50 Απιᾶ, 
Ῥομπο]ᾶ, ἴπετο {α]]κοᾶ 
πν]υα Ἠϊτα Όπο τππεη, 
ππ]ΙΙοΏ πετο Μο5θς απᾶ 
ἘΙας: 6] νο αρρεατεᾶ 
ΊΏ ΙΟΥΣ, απᾶ 5ΡΑΚΘ οἳ 
1ϊς ἀθεοέβδο τΠῖοὮ 6 
ΕΠοα]ᾷ βοοοπαρ]δα αὖ᾿ 
1ΘΥΠΡ8ΊΘΠΑ, 3» Ῥαΐ 
Ῥεΐεγ απᾶ ἴπεν ἴπαῦ 
Ὕνεγθ πΙὮ Ἠϊπι Ὑπετα 
Ἠπεατνσ ντΏ βΊθορ: απά 
πΠπεη ἔπεγ ππετθ α1ακο, 
ΤΠεσ ξα ή Ἠϊβρ]ουγ, απᾶ 
{Πε ὕπο παρα {παὲ βοοᾶ 
νύχι Πτα, 36 Απᾶ Ἱῦ 
Ο6ΑΠ1Θ 10 Ῥ8588, 398 πετ 
ἀερατίιθᾶ Ίτοπι Ἠίπα, 
Ῥεΐετ δαἱᾶ ππίο Ζερας, 
ἸΜΜα-ύετ, 18 15 σοοᾶ {οτ 
τς {ο Ὃρ Ἠοετε: απᾶ Ἰοῦ 
τπς Ὠιηκθ ἴῃτορ ἴαῦοετ- 
πβο]ο5;: Ο0Ἠ9 Έοτ ἴῃορ, 
8ηᾷ 016 ΈοΥ Μο56β8, αηάᾶ 
91Ἠε {4ος Ἐ]ίαςδ: ποῦ 
Κπονίηρ ν;ηαῦ Πεβαιά. 
4 Γη] Ώο ἔΠα5βΡ8Κ6, 
ἴποτοθ οβπιε α. οἱοιᾶ, 
σετοι οτονεΠΏαᾶοσγεά 
{Ώθπι: απᾶ ἴπεγ Τθαγεᾶ 
Ας Όποθγ οπἰεγτθοᾶ Ιπτο 
πο οἸοιᾶ. ὃὂδ Απᾶ 

ΛΟΥΚΑΣ. ΙΧ. 
, αφ , λ ε] » » , 

σώσει αὐτῆν. 325 τί.γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, κερδήσας 
5Ώβ]] ε1τε ῥᾖξ, Ἔοτ νΏασῦ ἃ Ῥτοβιοά 1 “ΤΙΑΠ, Πανίηρ σαϊπεά 

.] / ε/ « 9 Ἡ » / Λ ο οῃ 
τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν.δὲ ἀπολέσας ἢη  Ἅζημιωθείς; 
πθ Ἅηπιοτ]ᾶ "πποίς, ὍΌαί Ἠϊπιςε]ξ Ἠατίηρ ἀοξίτογεά ος 5αΏοτεᾶ {πο Ίοςς οἱ 2 

26 ὃς.γὰρ-ἂν ἐπαισχυνθῇ µε καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, 
Έοτ πΆοετες τιαγ Ἠ8το Ῥο6Ῥῃ α5παπαθά οἳ Τη απᾶ 1ΑΥ πνοτᾶς, 

τοῦτον ὁ νυἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ 
Ὠἶπα ᾖπο 8οη οἳ ταβ1ι σνἰ]] Ῥε α5Ώατηεά οἳ νηετ Ώε ςἩα]] οοιιθ 

ἐν τῷ δόζξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 
π ἴπο 6]οτψ οἱ Ἡπαβθ]ξ απᾶ ο {Πο Ἐθίποτ απᾶ οξίπο ΊἨοῖγ 8ηΏς6]5. 

27 Λέγω-δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες; τῶν ἸΤώδεῖ Ἀἑστικό- 
Ῥαϊ 1 57 ἴοσοι οξα ὑαὶἉ, Ίπετθ απο 5οπίθ ΟΕ {ῃο5ς ΊΆοτθ δίαπά- 

των,' οἳ οὐ.μὴ ὑγεύσονται! θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν 
πρ ἍἨὙὉΠοΙΠπ πο πάς δΏΒ]1 ἐαδῖθ οἳ ἀθα χι απ] που 5Ώβ] Ἀφτο 5θεᾳ 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
ἔμπο Κἰπρᾶοπι οξ ἀ.οα. 

28 ᾿Ἐγένετο.δὲ μετὰ τοὺς.λόγους.τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ 
Απά 1ΐ οβπιθ {ο ρ885 αξέετ {πεξο γ’ογᾶς αὈουὺ "ἀασ5ς Ἅ᾿αἰσηυ 

εκαὶὶ παραλαβὼν ἁτὸνϊ Πέτρον καὶ «Ιωάννην! καὶ Ἰάκωβον 
νραῦ Πατίης ἵακεπ Ῥείεγ Ἀπιᾶ {οῦΏΏ Απᾶ 1 ΑΠΩΘ5 

7 / 2 Ν 5 / Δ .) [) 

ἀνέβη εἰς «τὸ Όρος προσεύξασθαι. 29 καὶ ἐγένετο 
Ὦρο πεπῦ πρ 1πτΌο ἴπο πιοιπίαϊπ {ο ῥρταγ. Απά 1ῦ ϱ4Π1θ ῦο Ρ358 

ἐν. τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου. αὐτοῦ 
85 Ἔρταγεᾶ 1Ώθ πο αΏρεμταιιος οἳ Πῖ5 ἔαος 

ἕτερον, καὶ ὁ.ἱματισμὸς. αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτωγ. 
Πρεσαπαε] αἱϊετεᾶ, απᾶ Γ48 ο]ουπίως πτΏϊζθ εὔι]σεπΏ. 

90 Καὶ ἰδού, ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν 
Απᾶ ὭλῬελπο]ᾶ, πέηπ 31πο  ᾖἴπ]κθᾶ πι Πίτα, πο ψνθχθ 

ΠΜωσῆς! καὶ δ Ἡλίας Ἱ ὃ] οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγονὃ τὴν 
Μοςο8 Αηᾶ ἜλαςἙ, πο αρρεβτῖης Ἰπ ΡΙΟΥ αεροκθα οξ 

ἔξοδον-αὐτοῦ ἣν Ἰ᾿Ιέμελλενὶ πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ. 
ηϊς ἀερατίατα ππΏ]οὮ Ὦε πγβδ αὈοαῦ ᾖ7ο βοοοπιρΗς” ᾖπ «ΦΕΓΙΒΒΙΕΤΗ. 

« ἃ [ λ ε 4 ) ον ο. , ος 92 ὁ δὲ Πετρος καὶ οἳ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ. 
Ῥαῦ0 Ῥεΐοτ Ααπᾶ 1ποβο πΙῃ Πίτα Ἡ/ΘΓΘ ορργθβξθᾶ στα β]εερ. 

διαγρηγορήσαντες.δὲ Σεΐδονι τὴν.δόξαν.αὐτοῦ, καὶ τοὺς δύο 
Απᾶ Ὠβτνίπρ ἀπΤοκο {1117 ἍᾖΊἴπογ βαπ η] ΡΊοτγ, ΒΠᾶ ᾖἵπο ἍᾖὉνσο 

ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτφ. Ὁ9δ καὶ ἐγένετο ἐντῳφ-δια- 
ΤΠΘΏ. ππΏο 5ἱουᾶ νι «Ἠάτη, Απᾶ 15 «Ἀππθ {ο ρ888 85 "4θ- 

χωρίζεσθαι αὐτοὺς ἂἄπ᾿ αὐτοῦ, εἶπεν ὁ Ἠετρος πρὸς τὸν 
Ῥαχίθά 1ήγλε5θ ἔτοπη Εΐπα, “παλᾶ α1Ῥεΐοτ το. 

Ἰησοῦ», Ἐπιστάτα, καλάν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι" καὶ ποιήσωμεν 
6815, Μαςίοτ, βοοᾶ ᾖΙδὶ5 105 18 Ὠοθτοθ ἴοΎ7ε; απᾶ 1εῦ 15 πια] 

σκηνὰς τρεῖς, µίαν σοί, καὶ ἸΝΓωσεϊ µίαν,' καὶ µίαν 
Σ1ΑΡΏο6γπασ]ε5 11μτεο, 0Πθ6 Ἅᾖ{4οΓ μεθ, απᾶά {ογ ΜΟΒΡΕΣ ους, πηᾶ οπο 

πι Ἠλίαν! μὴ εἰδὼς Ὁ λέγει. 94 ταῦτα δὲ αὐτοῦ-λέγοντος 
Ξογ Β]Ββ, ποῦ Κποννήπρ υΠαῦ Ἱθϊδαγῖης,. Βαΐ ἐμερδε ἐΠῖηρς ας Ὠς πνας σαγίης, 
ἐ / έλ ς Ι Ὡ} Ν , Ι ] ’ . » ’ θ δε . . 

γξνετο ΕΦΕΛΑ και "επεσκιασεν' αυτους ἐφοβή ησαν-ὸε εν.τῷ 
9βΠ1Ἱθ τ ο]οαᾶ θηπά οτοτ5Ώαᾶον/θᾶ άΠοαπα, Άηπά {Πογ Σοπτοᾶ 88 

οἐκείνους εἰσελθεῖν' εἰς τὴν νεφέλην. 95 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ 
Τεγθ οβπηθ α νοῖοῬ οιιῦ ΤἌὭοξθ οπρτθᾶ 1Ώἱο ιο οἰοιᾶ : ΑΏά α ποὶσ οἈαπιθ οαῦ οἳ 
οἳξ ἴπο οἰοπαᾶ, εαγίηϱ, ” , η. τ . « ε ορ μή 
Τίς {6 πι Ἰο]οτοά Της νεφέλης, λεγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ.νιὸός µου ο Ῥάγαπητος 
ΦοἨ; Ἠθαβχ ἨὨϊτα, 96 Απᾶ ἴηο οἰοπᾶ, ΒΗΥΙΠΡ, ΤΗΙ5 "18 πηγ Φοα 1ο Ὀε]οτοᾶ : 

Σ αὐτοῦ ΤΤΙΑ 3 ἑστώτων Ο1/ΊτΑνΥ. ὃ γεύσωνται 5ηοι]αᾶ {αδίς οι ττχΑν’. ε[καὶ]τ.. 
4. τὸν ΟΙΤΤΤΑΥΓ. ε ᾿]ωάνην Τς. {Μωῦὺσῆς 1ΤΤτΑΥΥ. Ε ᾿Ἠλείας Τ. Ἡ -|- [δὲ] αα 1. 
1ἤμελλεν π. κ εἶδαν Τ. α µίαν Μωσεί α; µίαν Μωῦσεῖ ΙΤΤΤΑΥΓ. . 'Ἠλείᾳ Τ. 
Ἠ επεσκίαζεν ΤΊτΑ. ο εἰσελθεῖν αὐτοὺς ΙΏἈ6ύ ἐιιέεγεά ΤΤτΑ. Ρ ἐκλελεγμένος Ο6Ώ086Ιλ 11Α.. 



ΙΧ. 1. Ὁ ΚΕ Β, 
» « ” Λ ) , αὐτοῦ ἀκούετε. 96 Καὶ ἐν.τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρεθη 

Ἅπάπι Ίμουχ πο. Απά 8 οοοιττοά  ἴμα νοίοο Άναβ “Γουπᾶ 

αὐ! ]ησοῦς µόνος. Καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν, καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν 
116815 ἆ«8ἱοπς: απᾶ 3ΤΠπεγ Ἠποτο »1]οπῦ, «ιπᾷ ὐο πο οπΠθ ἴΠΕ6Υ ἴο]ά 

ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν Ἱἑωράκασιν." 
ἵπ λος ἆασβ απγἰπἰπρ οἱ ππαῦ Ίἴπεγ Παᾷ 56ΕΠ. 

97 ᾿Εγένετο.δὲ δἐνὶ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελθόντων.αὐτῶν 
Α πα 1ῦ «ΒΠΩΙΟ {ο Ρᾷ55 ΟΏ {ἴπο πεχί αγ, οπ ἰΠθῖὶτ Ὠαβν{Πβ οοπιθ 4ουΥἩ 

ἓ) Ν ” ”/ {) 2 ” ” ο 3 

ἀπὸ τοῦ ὅρους, συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολυς. 98 Και 
τοπ πο πιομπίβίη, Απιοῦ δῃῖπα Ἰ οτονά ᾿ρτεαῦ. 

ἰδού, ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου 'ἀνεβόησεν,! λέγων, Διδάσκαλει 
ῬεΠο]ᾶ, α Πιαπ {χοπι ᾖἴπο οτονᾶ οτ]εᾷ ουαῦ, ΘΗΣ1ΩΡ, Τεασ]ιοτ. 

δέοµαί σου Τἐπίβλεψονὶ ἐπὶ τὸὺν.υἱόν.µου, ὅτι µονογενῆς 
1 Ὀουεςε]ι {μθθ ]οο]ς Ἡροπ ΠΗΥ 80Η, {ο αἩ οπἱσ ομ]]ά 
η. / | Λ » » - / Δ νν Λ ” 

ἐστίν μοι" 99 καὶ ἰδού, πνεῦμα λαμβάνει αὐτὸν καὶ ἐξ- 
ηθ 18 ἵο πιο: απμᾶ Ῥεηποιᾶ, α 5ρἰπ]τ ἲακεβ Πίτα Άαπά οιιά- 

αίφνης κράζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, 
ἀεπ]γ τε οτίθβ ομῖ, απᾶ ἵὃ {πτουνς ΑΙπίο οοπνι]δίοας Πα πι Σο8βΏΙΊΗΡ, 

καὶ µόγχις ἀποχωρεῖ ἀπ᾿ αὐτοῦ, συντρίβον αὐτόν. 40 καὶ 
απά πμ α Ποια] «ἁἀορατῦβ ἔχοπι ἈἨῖπα, Ὀγα1δ]πρ. Ὠ(πῃα, Απαά 
ἐὸ θ - θ -” . “ κ) α, {λλ ι 2 / Δ ) 

ἐδεηθην τῶν .μαθητῶν.σου ἵνα Χᾶἐκθάλλωσινὶ αὐτό, καὶ οὐκ 
1 ὑεεοαρπό ΤΏγ ἀἱδοίρ]θΒ πα {πε πιϊρηῦ οα8ῦ οαῦ . Ιῦ, απᾶά ὅπου 

ἠδυνήθησαν. 4] ᾿Αποκριθεὶς.δὲ ὁ Ιησοῦς εἶπεν, Ὦ γενεὰ 
11πουΥ Ἔνεχθ 4516, Απάᾶ ΖΒΏβγνεγίης 11εσας βαῖᾶ, Ο ρεποταἴ]οᾳ 

ἄπιστος καὶ διεστραμµένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ 
υηροε]Ιετ]πρ απᾶ Ῥεσγνοτίεᾶ, απ] Ὕπεα βΠΠΙ]11 ο πΙ ἍὙτοι απᾶ 

7 / ε - ΄ ”” Ν ο) κ Π ιά Ν 

ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε Σῶδε τὸν.υὶόν.σου.ὶ 49 Ἔτι δὲ 
Ώθαχ ππ]ί του 2 Ῥτιπρ . Ἠϊέμετ ΤΩγ 5οἩη. Ῥυΐ “γεύ 

προσερχομένου.αὐτοῦ ἔῤῥηξεν αὐτὺν τὺ δαιµόνιον καὶ συν- 
Σ.5 Πο 3γγββ οοπαΙπΡ Ὠθ8Υ «ἀβρ]ιθὰ Σᾷοσνα "Ἠϊτα ᾖ311ποθ Ἅ3ᾷθ6πιοἨ Ἀπά 1Ώταυγ 

εσπάραξεν' ἐπετίμησεν.εὲ ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύµατι τῷ 
Πα1πα] 1π{ο οοΏΥ 1510Η5. Απάᾶ “γαρικεᾶ 11ο5α8 [ἡ ο] αρΙτ]ὃ να 

ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὺν παῖδα, καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ 
ππς]θαἩ, ΏΠά ἨΠοεφ]εϱᾷᾶ ἴπο οπι]ᾶ, απᾶ ῥΡ8πο Ὀβοκ Ἠἶπα το 

Ν » ρω ο / Δ 4 } Ν ο ιά 

πατρὶ αὐτοῦ. 49 ἐξεπλήσσοντο.δὲ πάντες ἐπὶ τῷ µεγαλειότητι 
ΠΕ {βΐμετ, Α Πά “Ἵνετο ᾽ββίοπίσπεά  ᾖ|8]] Ααὖ ἴπο πις]θδίγ 

τοῦ θεοῦ. 
οἳ ᾳοά. 

Πάντων.δὲ θαυµαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς Ζἐποίησεν' δὸ Ἰη- 
Απα [α5] α1ἱ πετο ποπᾶετῖησ αοὖἲ 811 συ Ώ]οἳι 3414 .19- 

- ἡ ἷ 3 4 θ ) ” 44 Θε θ « - |) 4 

σους, ειπεν προς τους-μα ητας αυτου, εσσε πάσα εις τα 

ΕΙ, ' ο δαἱᾶ {ο Ἠὶ5 ἀἱδοῖρ]ας, Ίιαγ ΑΡΥ 'γο ὮΙπίο 

ὦτα.ὑμῶν τοὺς.λόγους.τούτους' ὁ.γὰρ.υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μὲλ- 
Έοτ πθ 8ος οἳ ΤΠΕ ψουχ 64Γ3 {Ώοθσο πογᾶς: 6 Α- 

λει παραδίδοσθαιεἰς «χεῖρας ἀνθρώπων. 4ὅ Οἱ.δὲ ἠγνόουν 
Ῥουιί {ο ο ἀε]Ινοτεᾶ πρ Ιπίο[{πθ] Πππᾶς οἵ 1ΩΘΗ. Ῥαἳ {πεγ ππαετδίοοά ποῦ 

τὸ ῥῆμα.τοῦτο, καὶ ἦν παρακεκαλυµµενον ἀπ᾿ αὐτῶν ἵνα 
τΕἱς δατίης, Ἀπᾶ 1ΐ νγββ γε]]εᾶ άΤΟΠΙ πετ ἍΆ{ἴπαῦ 

μὴ.αἴσθωνται αὐτό' καὶ ἐφοβοῦντο Ρἐρωτῆσαι! αὐτὸν 
ἆπεγ 5Ώοια]ᾶ ποῦ Ῥοχσθίτο ᾖθ, Απά πε {οαγεᾶ το αξ]ς Ἠϊῖτα 

περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 46 Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν 
οοπςετΏΙηΡ Σβατίηρ 1Π1Α. Ῥπαῦ "σθπηθ “αρ ᾖ}Α ΤΘΒΡΟΠΙΠΡ ΒΠΙΟΠΡ 

ϱ -” ” / Ἆ ” / } .” 4 { δὲ ἡ] - ει 4 | 

αὐτοῖς, τὀ, τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. 47 ὁ δὲ. Ιησοῦς «ἰδὼν 
{ηΏοπι, πμ, ππο παὶρηί τε ρτεαῖἰεςξὺ οἳ {ῃοθπι. Απάα ᾖο5αβ Ἠανίηρ 586εῃΠ 

4 ---ὃ ΗΤΊΤΑΝΨ. ς ἑώρακαν ΤΊΤΑ. .---ἐν τπτ]. 
ΑΤΊΓΑΝΥ. ὙὉ µοι ἐστιν ΙΊΤΙΑΝ. τα ἐκβάλωσιν αΤΊτΑΣΟ. 
αιτΊττλ. 8 -- ὃ Ἰησοῦς (2εαᾶ ἐποίει Ὦε 38 ἀοἱΏβ) ΤΤτΑ. 

Απᾶ, 

ἰ ἐβόησεν ΤΤΊΤτΑ. 
7 τὸν υἱόν σου ὧδε ΑΝ’. 
0 ἑπερωτήσαι .. 

1556 
«Ποπ ἴπο τοῖσθ ΑΡ 
ραρῖ, ὀ68ας να» Σοαπά. 
Ά]01ο6, ΑΠπά ἴΠεγ κερςο 
ἓὲ ο1ο5θ, ἀπά Τοἱὰ πο 
ΥΠΔΏ {η ἴποδο 4μγ8 ΑΠΥ. 
οξ {λογο (Πίπρβ ΥὨΙςΠ. 
ΠΕΥ Ὠαά Ρεθ, 

37 Απάᾶ 16 οβΠΙΘ {οἱ 
Ρ4ΑΒ, πα ῦ ο ἴπε πεκς 
41, Νπόω ΤΠαεΥ Νοτθ 
6016 ἆοπΏ 1γοια 118 
Ἠ111, πιασῃ Ῥεορὶθο πιοῦ 
Ὠϊπα, ὃδ Απά, Ὀοπο]ᾶ, 
8, ΠΙ8Ώ οἳ ἴΏε «ΟΡΑΡΑΠΥ 
οτ]αᾶ ουἳ, Ρ4Υ1ΠΡ, Μηςδ- 
16Υ, 1 Ώοβοςο) 11όε,1οος 
ΊΡΟΏ ΠΙΥ ΡΟΗ : ΣΟΥ Ἠθ 
15 πιἰπὸ οΝΙσ οἨλΙ]ά. 
89 Αμα, Ἰο, α βρἰτῖε 
τακοῦι Ὠΐια, ππᾶ Ίςθ 
5ιιάάεπΙγ οτιεῦπ οί : 
Απ 10 {σιιτοίΏ Ὠῖπα ὍΏα 
Ἠο ζοδπιείῃ αραἴηπ, αλά 
υτιάρίηρ Ἠϊπα ὨἨβτά]σ 
ἀσραχιοία Έγοπι Ὠ]ηΏι. 
40 Απά 1 ῬοδοισΏῦ {πσ 
ἀἱεοῖρ]ος ἴο οαδῦ Ὠ]α 
οαῦ; απά ἴπΠεγ σοα]ὰ 
ηοῦ. 4] Απά 9 68διυιβ 
αηβνγετίησ «βἱᾶ, ο 
Σα]{Π]οςς αηπᾶ Ῥοχγοτδα 
Ρ6ΠΕΤΑΙΊΟΠ, Ὠοι 1οήρβ 
ΦΠΑΙ] ΤΙ Ὢε πμ του, 
απᾶ βαῇεγ τοι Βτίπρ 
1ΠΣ 5οπ Ὠ{Πεγ. 42 Απ 
88 Ἡο πνας γεῦ Αα 6ΟΠ]- 
11Ρ, ἴχιε ἄονὶ] {πτεν 
Ἠλπι 4οσ/π, ϱπά Τ8ΤΘ 
Απ, Απᾶ ὦθδιβ το- 
Ῥα]χθοᾶ {πο απο]θαῦ 
βρ]τῖ{, θηΏᾷ Ὥθπ]αᾶ ια 
οΏ]]ᾶ, απᾶ ἀα]ϊτογαᾶ 
Ὠἶπι αραῖΏ ἴο Ἠϊβδ Τὰ- 
που. 45 Απ ἴμεγ 
ππεγς «α]] απια2θὰ «αἳ 
ἴπο παὶρΗίγ ῬΡοπεΓ οἳ 
οι. 

Ῥτιῦ νιΏϊ]ο {ου πο- 
ἄετεᾶ εγοτγ οπε αἲ α]] 
{Προ πΏ]ϊο ὅ6ρας ἀἰά, 
Ίο 581ᾷ ε’η{ο ης ἀῑδοϊ- 
Ρἱ6Β, 44 Ιμεί ἴπεςδε 5ατ- 
Ίησο βἶπ]ς ἄοννιπ Ίπίο 
ποᾶσ 68ΤΒ: {ΟΥ {ἴ]ιο Βοη 
οἳ 1ΙΠΑΏ 5Ώβ]] Ἆρο ἆθ- 
1ϊτετεᾶ Ἰπίο ἴΏο Ἠαπάθ 
οἱ Πιεη. 49 Βιαῇῦ {Πεν 
ππαετεῦοοᾶά ποῦ ἰΠῖ8 
ΒΙΥΙΩΡ, αᾶ 16 νγας Ὠϊᾶ 
ΊΤΟΤΑ Ίλοτα, ἐΠαῦ ΤΠεγ 
Ρετοεῖτεᾶ 16 πο: απᾶ 
Τπογ {εατθᾷ {ο α8]ς Ἠίπαι 
οξ{Ἠπί δαγΊτιρ. 46 Τπετι 
{λιετὸ ΑΓΟΒΕ Α ΥΘΑΦΟΠΙΠΡΕ 
ΠΙΟΩΠ Ἠετα, ν’ΠΙοἩ ο 
ΊΏετα «ποι]ᾶ Ἆα ρτοβῖ- 
ο5Ώ,. 4/ Απᾶ 76815, Ρες- 
οοϊτίπρ {πο ἐποιρ]ῖ οξ 

ύ ἐπιβλέψαι 
5 εποίει 

τον 
ς ειδὼς Τ. 
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ἐΠοῖσ Ἱοατί, ἴοοκ 3 
ο]]ά, απἁ 5οῦ Ἠίτπι Ὁγ 
Ἠϊτα, 48 απᾶ βαϊά υηπίο 
ἜἝλποπι, Ί/Ποδοεσες 5]ια!]. 
Ἄθοεῖτο {Πῖ5 οἰ]]ὰ ἵπ 
Ἡπγ ΤΏΒΠΙΘ 
Ἄ]θ: 
ΦΏσ]] τεοεῖνε Τε 6- 
οοϊτοίμ Ἠῖτα ἐπαί 5ο 
Ώλο : ΣΟΥ ης {Παί 15 ]ευςς 
ΒΏΊΟΠ5 τοι αἱ], {πο 
«ππΏιθ βΏαϊ] ὃὮο ρτοαῦ. 
49 Απᾶ 0 οΠη ϱΏςυπογθᾶ᾽ 
Βπᾶ βαῖᾶ, Μαςίες, νο 
5εαιν οἵε οαςδύῖπς οιῦ 
ἀονῖ] ἵη {Πγ Ἠαπ]ος 
8Πᾶ πο Τοτραᾶ Ἠϊτη, 
ἜὌεσαι5θ Το {ο]]οπνεῦ]ι 
ποῦ σι ίΏ απ, 60 Απά 
«σοξδας εαἷᾶ υπίο Ἠΐπα, 
Ἐοτοῖᾶ πι πο: 1ογ 
Ἡο {Παῦ 5 ποῖῦ αραϊω»ύ 
ας 18 ΕΟΧΥ τς. 

5] Απᾶ 5 6ΛΠΘ Το 
Ῥα58, πει 1πε πιο 
5 οοΟπιο Ίἴπαῦ θ 
ςποιι]ᾶ Ὃε τεοεϊνεᾶ 1ιῥ, 
Κο 5ἰοᾶξαςίε]σ «εῦ Ἠϊς 
{409 Το πο ἴο αεγήςα- 
Ίεπι, 52 απὰ 5εηῦ πχος- ϐ 
5εηΏσετς Ροέοτε Πΐ5 {αο6: 
ΑΠ ἴἨΠεγ πεηῖ, οαπᾶ 
οπίετεά ἰπίο α τῖ]]ασθ 
ΟΕ ἴπο βαΙηΦΤΙ{ΛΗς, νο 
1ης]θ τεπάγ Έογ Ὠϊπι. 
ὦὸ Απά ἴπεγ αῑᾶ ποῦ 
τοςθεῖτο Ἠΐπι, Όθοβιςθ 
Πὶ5 Έαᾳοθ πγα5 85 {Ώοῦρη 
Ίε τιοα]ᾶᾷ σο {ο ὧετι- 
5α]θΏι. 6 Απᾶ πἨοεη 
ϊς ἀῑδεῖριες «απο 
ΦΠά ὅΌοημπ 5. {λῖς, 
{Πεγ κςαῖᾶ, Τ,οτᾶ, σν]]ό 
ἔποα ὑΠαῦ ντε οοπιπιαπᾶ 
Ώτο ο ϱοοπιθ ἀοπύη 
Ίτοπι Ἠεατεη, απᾶ ο0η- 
5ΞΙπςθ ἴΏθπα, θτοη α5 
Ἐ]ας ἀϊἱά2 55 Ῥπΐὸ ο 
ἑαγτπεά, απᾶ τερακεᾶ 
1ηθτα, απᾶ οδαῖᾶ, Ὑο 
Κηπου ποῦ πΏαῦ πιβΠ- 
ἨοΥ οἳ 5Ρρ]τιὸ Το οτε 9, 
96 Ἐοτ {Πο Θοπ οἳ πιαη 
18 ποῦ «οἱ16 Το ἀθςείτογ 
1ηθΠ)5 Ίάνος, Ῥιιΐ{ {ο 5ςνο 
ἴλεπι. Απά ἴπου πτοηῦ 
ζο αποῖμοτ τ]]]ᾳᾳε. 

57 Απᾶά 16 οἈπια ἴο 
Ρ855, ἐμαῖ, α5 ἴπογ ποηῦ 
1η {ηΏοθ παγ, α οθγίβϊπ 
πιαπι μαὶλᾶ αηπίο Ἠϊπι, 
1,οτᾶ, 1 τν] 1ο1]οιν 

χαορϊνειΏ 
Ωηᾶ ἹνΠοδοετεγ 

ΔΟΥΚΑΣ. ΙΧ. 
1 . ] - [ά - - ιά τὸν διαλογισμὸν τῆς.καρδίας. αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος ἀπαιδίουϊ 

νηΏοθ χθαςοηῖης οἳ ἰΠοαῖσ Πθατῖ, Πατίπρ ἵαεη Ἰο]ά οξ α 11εε]ο οΏ/]ᾶ 
” - ον ” ἔστησεν αυτὸ παρ ἑαυτῷ, 48 καὶ. εἶπεν αὐτοῖς, Ὃς εἐάνὶ 
ηο 5ος 16 ολ Πίτα, ΒΠᾶ οσαὶᾶ {ο ἴπετι, Ὕ/ποθτες 

δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ.ὀνόματί-μου, ἐμὲ δέχεται" 
ΒΗΔΙΙ τεοείνο ἰΠπῖς 116] οΏ]]ά πι ΙΙΥ ΏδΤαΟ, της τερθίτος; 

καὶ ὃς. ἐὰνι ἐμὲ δέχεται τὸν ἀποστείλαντά µε. 
ππᾶ ΤΝΠΟΘΥΘΣ πο χεοεῖσες Ἠϊπι νο 56ης Π8, 

ς ες ΄ . -” δ τ : » ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτος Εἐσταιὶ 
Έοχ Ἠρ πο Ἅ"Ια5ς. ρπιοπρ δα] . Ὑοι- 15 Ὠο Αη] ϱο 

[ή Γ η ” 5 µέγας. 49 ᾿Αποκριθεὶς.δὲ Ἀὸ' ᾿Ἱωάννης! εἶπεν, ᾿Ἐπιστάτα, 
Ρτοραῦ. Απᾶ ΒΠΡΙΥΕΤΙΠΡ 2 0Ώ1 5αἱά, ΙΜΑ5ίοΣ, 

/ ” ’ εἴδομέν τινα ἐπὶ τῷ.ὀνόματί.σον ἐκβάλλοντα Ντὰϊ δαιμόνια" 
Υ/θ 58 5ΟΊΠΠΕΘ 0Ππ6 ἶπ ἵἩγ Ὠβπαθ οαδίῖησ οιῦ ῦπο ἀ4Θ6ΠΙΟΙΙ8, 

κ. λύ ) ΄ ς/ ) ν Σε ν” - ιτ” .) 

και ἐκωλυσαμεν αὐτον, ὅτι οὐκ.ἀκολουθεῖ μεθ ἡμῶν 50 Καὶ 

δέξηται, 
εΏα]] τεσείτε, 

ΑηΠᾶ πο {οτυραάςθ Ἠϊπα, Ῥεοααςθ ΐ Ἰθ Έο]]οῖνς ποῦ ’ η 8. Απά 
- Ἱ 4 ) Ν πιο ” Μὴ λύ ω νο δι) » 

εἰπεν' προς αὐτον Πὸ" Τησοὺς, Μή.κωλύετε ος γᾶρ οὐκ 
3παἱᾶ 5το αηΐπα 1]οσας, Ἑοτρὶᾶ πο; «4ος τἈοδορτες "ποῦ 

ἔστιν καθ "ἡμῶν," ὑπὲρ "ἡμῶν! ἐστιν. 
15 ασαἰηςέ ας, 4ΟΥ 8. 16. 

ὅ] ᾿Εγένετο.δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς 
Απα 16 οππηθ Το 455 ΠΠΗΘΙΠ Ἱνεγε Ὀθΐπσ ΕαἱβΙ]θά τπθ ἆ4πγβ οξ ἴπθ 

οἀναλήψεως! αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ.πρόσωπον-Ραὐτοῦ' ἀἐστή- 
τεοςϊῖτ]ηρ Ἠίπη ἩπΡ, τπαῦ ηθ Ἠϊς α09 εἰθᾷ- 

σ Ἱ ο ’ . ε λ ῤ Μο 8 αλ , 

ιξεν' τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ. ὄδ καὶ ἀπέστειλεν 
{4601Υγ ςεῦ ἴο 5ο νο ΓΕΣΙΙΣΑΙΘΕΠΩ. Απᾶ Ἡς 5οΏ6 

ἀγγέλους ποὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον 
ΏΙΘΞΞΕΏΡΘΙ5 Ῥοΐξογο ' Ἔΐα4σθ α1η]5.. Απά ἨΠανίηρΡοπο Ἅ{Πεγ επἰεγεᾶ 

ο τ νὰ ” " ϱ/ ε , ε) ” [τά Δ ’ 

εις Τκωµην Σαμαρειτῶν,' ὥστε ετοιµᾶασαι αὐτῳφ. ὃ9 καὶ οὐκ 
Πίο ατί]]ησο οἳ ΘΙΠΙΙΙΣΙΙΑΗΠ5, 86048 ἴο πιαΚκθ τοβθᾶσ ἐοῦ Πΐτω.- Απᾶ ὁποῦ 

ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ.πρόσωπονγ.αὐτοῦ ἦν Ἠπορευό- 
1{Π6Υ Ααϊά τεορῖτα ἍἈἨϊπι, ΤῬθοπιιςθ Ὠϊ5δ έαςσθ Υ/85 (α5] 6ο- 

᾽ ε λ ’ 54. |ὃ ’ ὃ 4 ε θ ν Φ )) ο] 

µενον εἰς Ἱερουσαλημ. ὅ4ᾷ ιὸὀντες δὲ οιμαθηται. αὐτοῦ 
1ης {ο ΦΕεΓΗΣΑΙΕΠΙ. Απάᾶ εεείης 15] 119 ἀϊβοῖρίθς 

᾿Ἰάκωβος καὶ “Ιωάννης! εῖπον,ϊ Κύριε, θέλεις εἴπω- 
7 4π165 απᾶ 2οῦηπ 1οτᾶ, πσ]ῦ ἔπροι Γ1Ώαβ 0] πο ε]ιοι]ά 

µεν πὂρ καταβῆναι Σἀπὸϊ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς, 
βαἱά, 

οδ1] το ὕοουπιθ ἄοηπ τοπ πο ἍἨΘΑΒΥΕΏ, απᾶ «ϱΟΠΣΊΠΙΘ ΣΠΘΩΙ, 

Σὼς καὶ Ἡλίας ἐποίησεν!; 55 Στραφεὶς-δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, 
85 Αβἱδο. Ἐ]αβΒ αἷα 2 Ῥαΐ0 ὑατηίηρ Ἡοθ τευακθοᾷ  ᾖἵποσα, 

καὶ εἶπεν, Οὐκ.οἴδατε οἵου πνεύµατός ἐστε ὑμεῖς' ὅθ Ξὁ γὰρ 
ἈΑπᾶ οααἱἰᾶ, -Ὑεθ Κποπ ποῦ ο πΏλε βριτ]ὃ 3ρτθ 1γο, ΈοΥ 199 
Μι ω. , ο τ 4 . , ο ον , 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκᾖλθε» µψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, 
Βοη οἳ πιςΠ ἀϊᾷ ποῦ οοπαθ Γ1Ἡθ] Ίἶτες οἱ πιεη. το-ἀε5ίτοΣ, 

ἀλλὰ σῶσαι.' Καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην. 
Ῥαῦ Ἅᾖ1ο58γο. Απά ἴΠεγ ποπῦ ἵο αποίηες τν]]]αρο. 

ἆ , : α- ο. » , 
ὅ7 "Ἔγενετρ.δὲῖ πορευοµένων.ἀὐτῶν ἐν σῇῷ ὑδῷ εἶπεν τις 

Απᾶ Ιῦ ΩΠΙΘΊΟΡαςδ5 κα ἴπογ ποτε ᾳοῖηρ ἵπ ἐπθ παγ 3βα]ῖᾶ 150116 ”0Π8 

πρὸς αὐτόν, ᾿Ακολουθήσω σοι ὅπου υᾶνὶ ἀπέρχῃ., “κύριε. τπορ πνηΏιέΏεγδορτος 
ποια ροεξΏ, ὂ8 Απᾶ ὧε- νο Ἠ]τι, ἱ τυι]] Εο]]ουνν Ίἴποο πΠοχοτος ἴποι πιαγεςδίρο, Ἰ1μοτᾶ. 

ἆ παιδίον ΤτΑ. ε ἂν Ι.. Γᾶν Τ. .. ἐστιν 15 ΙΤΤτΑ. Ἀ --- ὁ Πτα. 1 Ἰωάνης ττ. 
κ. τὰ ΙΤΤτΤΑΥ. 
ΕΤΤτΑ. 

1 εἶπεν δὲ 1 ΤΊτΑ. 
Ρ [αὐτοῦ] ΙΤτΑ. 

. --- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴηε ἀϊςοῖρ]εβ) τ[τια | 
7 --- ὡς καὶ Ἠλίας ἐποίησεν ΤΤΙ[Α]. 
---ὁ γὰρ.... σῶσαι α. 

πι ὁ τα]. α ἡμῶν ΥΟὰ ΑΙΤΤΤΑ. ο ἀναλήμψεως 
4 ἐστήρισεν ΤΊτΑ. ς πόλιν Σαμαριτῶν α οἶῖν Οἱ ΒΑΠΩΑΤΙἴΑΗΡ 1. 

{ Ἰωάνης 1. Ν εἶπαν 11τΑ. κεκουῖ οΓ1, 
Σ-. καὶ εἶπεν (υ6Υ66 55) .... σῶσαι (06Υ8ε 6) ΙΤΤΤΑ 

ὅ Καὶ Άμα ΤΊτΑ. υ ἐὰν ΙΤΤΑ. «--- κύριε ΙΤΤΙ[Α/. 



ΙΧ. Χ. 1 Ὁ ΚΕ. 

68 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν, 
Απά 3ραϊᾶ ὅΐο "Πϊΐπι 7ο, ΤΠθ ΄ 20χ88 πο]ος Ἠπτο, 

καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις ὁ.δὲ υἱὸς τοῦ 
απὰ πο Ὀπάβ οξἴπθ ἍἈεατεν ηθδίβ; Ῥαΐ {πο 8οα 

ἀνθρώπου οὐκ.ἔχει ποῦ τὴν κεφαλἠὴν κλίνν. ὅ9 Εἶπεν.δὲ 
οἱ ΠΙΑΠ Ἠββ ποῦ ὙἩ]μθτθ ᾖΤπθ Ἰοφρά Ἡθ πας Ιᾳγ. Απά Ἡοθραίά 

πρὸς ἕτερον, ᾿Ακολούθει µοι. Ὁ.δὲ εἶπεν, ἀΚύοιε,' ἐπίτρεψόν 
ἵο αποίλος, Ἐο1]οτν Ἡ]θ. ἘῬτπῦ Ἡο επ], 1ιοτᾶ, βἱ]ου 

µοι “«ἀπελθόντι πρῶτον! θάψαι τὸν.πατέρα.µου. 60 Εἶπεν δὲ 
Ώιθ σοῖπςσ απαγ Ητςί {ο Όάττ ΏΙΥ Σ41165. Ῥταΐ "ραϊά 

3 - {ε: ” ” [] 3 4 4 / - 4 « ” 

αὐτῷ |ὁ Ἰησοῦς,' "Αϕες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν 
36ο Άλμπα 1]εςας, Ίιατε ἍᾖΤλο ἀεαᾶᾷ {ο Ὀάχγ Μλοῖχ οὗ 

νεκρούς σὺ δὲ ἀπελθών διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
ἀσαᾶ: οαῦ ἴποι ροΐησ {οτί ἀ4εσο]ατοθ πε ᾖἈΚἰπράοπι οἳ αοᾶ. 

61 Εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος, Ακολουβήσω σοι, κύριε πρῶτογ-δὲ 
Απά Ἔ-αἷᾶ 3β]5ο Ἰαπιοίποῦ, 1 νν]] Το]]ού ᾖ1ποθ, Ἰοτᾶ, να τει 

ἐπίτρεψόν µοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν.οἶκόν.μου. 63 Εἶπεν δὲ 
β]]1οτν πι Το ἴακε Ίθανθ οἱ ἴΏοςθ αἲ ΏΙΥ Ἠομςθο, Ῥατ Σραἱᾶ 

Επρὸς αὐτὸν ὁ Ιησοῦς,! Οὐδεὶς Ἀέπιβαλών! τὴν. χεῖρα.αὐτοῦ" 
το “πιτα 11615, Νο οπθ Ἠανίτς ]αϊᾶ μὴ» Παπά 

ἐπ  Ἅἄροτρον, καὶ βλέπων εἰ τὰ  ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν 
προ πε] Ῥ]οαςἩ, ατιᾶ , Ἰουκίπᾳ ΄οπ {πο ἰπίπρθ Ῥεβίπᾶ, 2αυ 16 

κεὶς τὴν βασιλείαν! τοῦ θεοῦ. 
1ος ἴπαε Κϊἰπσᾶοτα οἱ αοᾶ. 

10 Μετὰ δὲ .ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος Ἱκαὶ! ἑτέρους ἐβδο- 
Νουσ αξίοτ ἴπεςο {]ιῖπςσς Δαρροϊπίθά 11ης 3Τ,ωτᾶ 39αἱς5ο ῥδΣοΐμθις Άδρθτει- 

µήκοντα», καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ.δύο πρὸ προσώπου 
5, Απᾶ 5εηῦ Ἴπεηι Όσο απά ὕπο Ῥεέοτθ "ΐποθ 

αὐτοῦ, εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ "ἔμελλενὶ αὐτὸς 
115, 1Πίο ετετγ οἳΙισ απᾶ Όρ]βσθ ὙΊΏστοθ ος σ/α5 αμοιαῦ Ἱαςδ]{ 

ἔρχεσθαι. 9 Ἔλεγεν ορύν! πρὸς αὐτούς, Ὃ μὲν θερισμὸς 

το 60118, ἩἨε ςαἰᾶ 'Γμετεζοτὸ ᾖΤο {Ώθια, Ἔηε Ιπᾶσεᾶα "Πρτνεςί [1] 

πολύς, οἱ δὲ ἐργάται  ὀλίγοι' δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου 
ρτοαῦ, Ῥαῦ {πο ποκπηεη [ατε] {49νγ. Βαρρ]ϊοαίθ ἐΠοτείοταο {πε Τιωτᾶ 

τοῦ θερισμοῦ, ὅπως µλΡἐκβάλλῃ ἐργάταςὶ εἰς τὸν θερισμὸν 
οἱ 1πθ6 ἨΠατνεςσί, τπαῦ ορ ΠΙΑ 5οπᾶ οας ποΓτΚΙπεη ἍᾖΊἸΙπίο "Παττεςί 

αὐτοῦ. ὃ Ὑπάγετε' ἰδού, Ιἐγὼ" ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν 
115, ο; 1ο, Πες 5επά ΣοτίἩ τοι αξ ᾖἸαπιῦς Ιπ 

µέσῳ λύκων. 4 μὴ βαστάζετε "Ἱβαλάντιον! μὴ πήραν 
ζἴῃπα]} πα]ᾶςί οξ τνο]τσες. ἨΝαϊίπετ ΟΒΙΙΥ Ῥαάτεο ΤΟΥ ρτογἰἱδίοη Ὀ8ρς 

δμηδὲ' ὑποδήματα" καὶ µήδενα κατὰ τὴν ὁδὺν ἀσπάσησθε. « ] 
ΏΟΥΤ βαπᾶα]ς, Απᾶ  ηο0ο0ΠθΘ ότπ πο Ἅµτνίανγ 511119, 

ὅ Εἰςἣν.δ.ἂν Ἰοίκίαν εἰσέρχησθε,' πρῶτον λέγετε, Βἰρήνη τῷ 
Α πα ἴπτο π/Παξετες ἨΠοιξθ το ΏΙαΥ επίετ, τεί «αγ, Έεπςςϱ 

οἴκῳ. τούτῳ. ϐ καὶ ἐὰν Ἰμὲνὶ ἐκεῖ Συὶὸς εἰρήνης, Σἐπανα- 
το τΕῖξ Ἠοιςε, ἈΑπά ἰπάσθᾶ Ὦθ {Πετθ α5ΟΠ οἱ }Ῥ8ᾳς8, Ἀεμα]] 

. χ -” . Δ ’ « - 

παύσεται' ἐπ᾽ αὐτὸν Π.εἰρηνη.ὑμῶν' εἰ δὲ µήγε, ἐφ᾽ ὑμᾶς 
5τεςί Ρηρον ον 1γοατ ΄ρθαο6: σαῦ 1 ποῦβφο, ᾖἵο τοι 

ἀνακάμψει. 7 ἐν αὐτῷ δὲ τῇ οἰκίᾳ µένετε, ἐσθίοντες! καὶ 
τ πα]1 χεῦατηΏ. 2ΊηΏ 3ΐΠ9 ΄Βαπηθ λαπᾶ Ώοιςε αδὈίᾶᾳ, εαῖῖπς Απᾶ 

186 
βαβ κεηῖᾶ απίο ἩἨϊπα, 
Ἐοχες Ἠαγο  Ποῖθ». απά 
Ὀϊτᾶς οἑ {πο αἶγ Λανε 
ηθαίς; Όαΐ ἴπε Ῥοη οί 
Σ4ΒΏ ὨβῖἨ ποῦ ἹνΏοτε {ο 
1αγ 8 Ὠεασᾶ. ὅ9 Απά 
Ἡο εαἷά ἀηπ[ο αποίπας, 
Ἐο]]ου πι, Βιτ ἩἨθ 
ϱαᾶ, Τιοτᾶ, 5αΆετ Τ4θ 
Άταῦ ἵο ο απᾶ Όατγ 
ΤΟΥ 1ΑΐἨετ. ϐ60 16518 
βαἱᾶ ππίο Ἠΐτη, 1,9 18 
ἀθβά Όατγσ {παῖτ ἀθβρά; 
Ῥυῦρο ἴποια ολα Ῥτοας 
ἴπο Εἰπράοίι οἱ ο, 
61 Απά αποίἁπετ αἱβο 
βθ1ᾶ, Τ,οτᾶ, 1 τη] {ρ]- 
1ου ἴηπθο; Ῥαῦ Ἰω6 ταθ 
Ώταῦ ο Ὁἱά (ποτα {βτο- 
τ/θΙ1, πνΏ]ο]ι ατα πῖ Ώοπαθ 
8’ ΤΙΣ Ἠομβθ,. 62 Απά 
168135 ββὶά παπίο Ἠΐπῃ, 
Νο ΤΙΛΏ, Ἠθτίησ Ῥπς 
Ἠ]5 Ὠβηᾶ {ο ΐ]πε ριοαβΗ, 
ΑΠᾶ Ἰοοκίτηρ Όασ]ς, ἶ5 0 
4ος {πο ἸΚἰπράοπι οἑ 
αοᾶ. 

Χ., Α{ίοτ ἴπεςε {πῖπρα 
{πε Τοτὰ αρροίπιοᾶ 
οὐπετ 5ετεηἰτ 85ο, απά 
5οηΐ ἴπεπα νο απᾶ ἵνγο 
Ῥεΐοτο Ἡΐ6 Τ8ες Ιπῖο 
6τετγ οἵισ απὰ Ῥ]αςθ, 
νΓἩΙίπετ Ἡδ Ἠηςε]Ε 
πυοι]ά οοΏ]ο. 2 ΤΗετε- 
{οτε καϊᾶ Ὦθ ἀπτο {Π6Ι1, 
ΤΠε Ώαγτεςυ Ίτα]γ {8 
στοαῖ, Ὀαῦ τποὸ Ιβῦοαχ- 
οἵ5 αγ 16ΝΥ: ΡΑΣ 78 
ἴποτεξοτο τς ΤΓιοτά οἳ 
ἴ]ιθ Ὠσττοςδί, ἴπαῦ Ὦθ 
ὢυοι]ᾶ 5επᾶ {οττπ Ία- 
Όουτοτς 1ηίο Ἠΐς Πατ- 
τοςυ. ὁ 4ο ος παν»: 
Ῥοποίἷᾶ, 1 5εεπᾶ του 
Σοτίη:ς5 Ἰαπ1ῦ5 απιοης 
πνοίτες. 4 Οατὶν ποῖ- 
ἴποτ Ῥαάχσ56, ΤΟΥΣ 5οτίρ, 
ΟΙ 5Ώ065: αηΏᾶ 5α]αῖθ 
ηο ΏΙΑΏ Ὦγ Τηο πατ. 
ὃ Απά Ιπῖο πΏαῖδοοτοτ 
Ώομςε το επηίες, Ετ»ς 
ΡΩΥ, Ὄθεασς ὂ6ε 1ο ἴπ]β 
Ἠομξθ, 6 Απᾶ ἵξ Τἴπθο 
801 οξ Ῥοαςε ὃς λετε, 
ψοαχγ ῬεβροῬ 5Πα]] τοςῦ 
αἌροή 19: 14 ποῦ, 1ὔ 5Ώ1]] 
τατη ἵο τοι αραίηῃ, 
7 Απᾶ Ιπ ᾖἴηῃθ 54Π1ΙΘ 
Ἡομςδο τεταβίἩ, εατῖης 
Απᾶ «ἀτιηχκίτσ βδιςοἩὮ 
ΜΠῖηΏρ5 85 ἴπεγσ Ρἱτο: 1ος 
ἴμε ]αΐνουτεχ 18 υγοτίΏγ 

ἆ --- Κύριετ. 

1 [αὐτοῦ] Ττ. κ τῇ βασιλεία ΙΤΊΤΑ. Ἅᾖἢ| [καὶ] ττΑ. 
ο δὲ απὰ (Ώ9 84141) 17ΤτΑ. 
ἀποσ. ἵ 5επᾶ {ογίη) 1ΤΤτΑ. τ βαλλάντιον ἹττταΥ/. 
οἰκίαν ΤΤΥΑ ᾽ οἰκίαν εἰσέλθητετ,. 
παήσεται-τ. α ἔσθοντες 1Τ1ΤΑ. 

τι {- [δύο] ἴτνο 1, 

8 µη τττα 
Ὑ -- μεν αΙΠΤΤΕΑΙΥ. 

:.Σ πρῶτον ἀπελθεῖν Β15ί ἴο Ρο ΑπΑΥ 1; πρῶτον ἀπελθόντι τττ. 
Ἰησοῦς (γεαὰά Ὦε β14) [τ]ττ Α. ε ὁ᾽]ησοῦς πρὸς αὐτόν 1Ίτ; --- πρὸς αὐτὸν Α. 

Ρ ἐκβάλῃ ἐργάτας ΟΙΝ ; ἐργάτας ἐκβάλη ΤΊτΑ. 
ἕ--- καὶ Τ. 

Σ - ὁ ἴη9 (80Ἠ) ΕΣ. 

{--δ 
Ἀ ἐπιβάλλων1. 

5 ημελλεν ΙΤΤΙΑΥΟ. 
4 --- ἐγὼ (}εαὰά 

ν Ὃ ολθων 
7 έπανα- 



196. 
οξ Ἠϊ8 Ἠϊχθ. ἄο ποξ 
Στοπι Ὡοιβθ ο Ἠομςο, 
8 Απά 1π{ο πΠαίβορτοεγ 
οἵῦγ 79 επῖες, απᾶ ἴΠεσ 
τεοεῖνο τοι, ϱε8ῦ 5υςοὮ 
πῖηρε 88 ατθ 5εῦ ὃε- 
1οτε τοι: 9 απἆ Ἠεα] 
φΠοθεῖε]ς ζΏαῦ 3Υε ἔΠεγο- 
ἵηπ, θπᾶ 5αγ ππῖο {ῃεπῃ, 
Ἔπο Κἱπράοτπι οἱ αοᾶ 
18 οοππε ΠδΏ ἀπίογοι. 
10 Βαΐ0 1π{ο νγΠαῖδοετες 
οἳςγ το 6αη/θχ, οηᾷ ἴΠεγ 
τεοεῖντθ τοι ποῦ, Ρο 
Ψψοισγαγ8 οαῦ Ιπῖο {πθ 
βἰτοείς οἳ 1]πθ 58168, 
8Ππά δαγ, 1] Έτεπ {πθ 
πετν ἀπδῖ οἱ τοιτ οἳ σσ, 
πυΠΙοὮ οἸθατείη οἩ ας, 
ππθ 4ο πρὸ οϐῦ αραϊηςί 
σοι: ποῦνψ] Ώείαπάῖπρ 
Ῥο ο 5υτο οἳ {μ15, {πβὲ 
1πο Κἰπσάοπα οἳ ἄοά ἶᾳ 
οοπιθ ηίρπ απίο ΤοΙ. 
12 Βαΐ 1 54γ ππίοτσοῦ, 
τπαί 16 «Ἠβ]] ο πιοτα 
το]εσαβδ]ε ἴπ {ηαῦ 4ατ 
{ογ δοάοπα, Ίπαπ 40 
υπαῦ οἱιτ. 19 ορ ιπίο. 
1ηΠεςθ, ΟποταζίΏ Ι σποθ 
πἩπίο ἴπθοθ, Βείηεδαϊᾶα ! 
Σο ΙΕ {Πε πα βΠίΥ ποτκ8 
Ἰαά Όε6επ ἄοπε ἵπ Έντο 
8Ώά ΦΙά4οπ, συΏ]οῃ Ὠατο 
Ώθεῦ ἆοπε ἵπ γοι, ἴΠεγ 
ηβά α ρτοαίῦ πυΏ]]ο 4ρο 
τερεπίθα, οαἰθίίπρ ἵπ 
εαςο]κο]οίιπ απἀ 4βΠ65, 
14 Βπ8 18 5λα]] Ὃο πιογθ 
{ο]εταῦὈ]θ ἔοτ στο απᾶ 
μίάοωπ καὖὐ ἴπο Ἰαάς- 
πηθεης, ἴπαη 4ος τοι, 
19 Απά ἰποι, Ο8βΡρετΏα- 
υπ], σἩΠῖςη ατί οχα]{οά 
ίο Πδβτεη, πα] ὃΌθ 
ἑΏταξυ ἄοππ ἴο Ἠε]]. 
16 Ἡο ἴπαῦ Ὠθβταίη 
οι ἨθατδίΏ πιθ; απά 
Ὦηθ ἰπαῖῦ ἀεβρὶδείῃ τοι 
ἀεςρί-εἰὮ πθ; απᾶ Ὦθ 
{πβύ ἀεδρίδθία τηθ ἆθ- 
ΕΡἰδοίΏ Ὠἶα ἰπβῦ εοηὀ 
06, 

17 Απᾶ ἴηῃο αθτοπίτ 
γεῦιγηοά αραῖη πω 
197, 3ΑΨἱΠΡ, Γιογᾶ, ετεη 
9πθ ἀἆθσι]ς ατθ βαὈ]εοῦ ΄ 
ππίο ας {Ππτοαιρηα ἴπγ 
ἨΒΙΊΠΘ. 18 Απά Πο 5αἱά 
ππίο ἴμθπι, Ι Ὀεπε]ά 
Βοΐηπ αν ἨἩρπιπίης 
ΣΑ]] Ίτοπι ἍἨΤθΘΑνεη, 
19 Βοπο]α, 1 ρῖτο ἀπίο 
σοι Ροΐεσ {ο ἰγθαᾶ οἩ 
ΒθτροΏ{Β αλλά ΞοογΡίοἩ5, 
ΒΏᾷ ΟΤΕΓΣ α]] πο Ῥοΐνετ 
οἳ {ηἩθ ΘΕΏΠΕΠΙΥ: απά 
λοἰβῖηπς 5Ώα]] Ὁγ 8ΠΥ 
ΙηΘΩΏ5 Ἠατῦὸ σοι. 

{» -- ἐστιν (Υεαά [1β]) Ω1ΤίΑ. 
πόδας ἴο ἴπε Εεεῖ (-ΓΓἡμῶν] ο{α8 Α) ΙΤΊτΑ. 
Ε Χοραξζίν ΕαΙΗ; Χοραξδείν ΤΤΤΑ. - 

μὴ ΙΤΤΤΑ. ναούμ ὉΤΤΙΑΝ. | 
ο «- τοῦ ἴμο ΊτΑ. 

ΛΟΥΚΑΣ. | Χ 
, ο εως νΝ ι ( φς ὁρ 

παρ αὐτῶν ἄξιος.γὰρ ὁ ἑἐργάτης πίνοντες τὰ 
Τπεπι {οΥ ὙΨΟΓΙΗΥ 31Πθ 3γγογΙκΠιατ ἁἀτιηκκίπσ {πε ἑΠῖπσς [5αρρ]εᾶ] Ὁσ 

-. σω . - 8} [ Δ ή } . ΄ » Φα 

τοῦ. μισθοῦ.αὐτοῦ 3ἐστιν.' μὴ.µεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. 
304 3Ἠ18 Ὥϊτο 118, Ἐεπιοτε ποῦ 1χοΏπι Ἠοιξθ Τἵο ἨΠομβθ. 

8 καὶ εἰς ἣν.” ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, 
Απά Ιπύο ν/αύθγετ "αἱ5ο ᾖ᾿οἰίτ Ψθ ΠΙΑΥ ΘΠΏΊΕΣΓ, απά Ίἵπογ τεοεῖτθ τοι, 

ἐσθίετε τὰ παρατιθέµενα ὑμῖν, 9 καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν 
οαῦ ᾖἴπο ἰῃίησα «εί Ὀεέοτα σου, βηΏᾶ ηεα] πο π 
» 9 - Δ ; ” - 3 ἓ Σ«ς - « 

αὐτῷ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, Ηγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασι- 
3160 αβ]ο]ς, Απᾶ δα {ο {πεπα, Εα5 ἀταπηηΏ Πεατίο τοι {πο Κἰπρ- 

λεία τοῦ θεοῦ. 10 εἰςῆν.δ'ἂν πόλιν εεἰσέρχησθε, καὶ μὴ 
ἆοπα ο ἀοᾶ. Ῥτς Ιπίο πΠαίετος οι σθ ΏΙΑΥ 6Ωἵ6ΕΥΓ, απᾶ ὁποί 

δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς-πλατείας.αὐτῆς, εἴπατε, 
γε "ἀο τεοθίνθ τοι, Ἠατίπῃ ᾳοποοιῦ Ἱπῖο Τὲς 5ἰτοοίς,  5ΑΤ, 

11 Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως 
Ἐπτεπ {τπθ ἀαςό ΥγΏΙοἩ εἶαης {ο π5 ουῦ οἱ Σο 

ὑμῶν ἃ ἀπομασσόμεθα ὑμῖν πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι 
1γοιγ πε σν1ρθ οί Ε Αραϊηόδσγοας; γεῦ τΠῖ5 Ἐποτ;, τπαῦ 

Ίγγικεν "ἐφ᾽ ὑμᾶςὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 132 λέγω.ἰδὲῖ ὑμῖν, 
Ώβς ἀτβπη πθαγ ἵο Ὑτοα ᾖἵπθ Κἱπράοτη οἳ ἀοἆ, Απᾶ 1 5847 ἴοτοι, 

ὅτι Σοδόμοις ἐν τῷ.ἡμέρᾳ.ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ 
ἰππῦ Του βοᾶοπι ᾖἵπ τηςδύ ασ ΏΙΟΓΘ {ο]ετα ια 1ῦ 5Ώ8]] ο έἔπαπ 

πόλει.ἐκείνῃ. 19 Οὖαί σοι, ΣΧωραζίν,! οὐαί σοι, Ῥηθσαϊδά᾽ 
ξοσ τλαῖ οἱ ῦτ. ος ἴο ἴπθθ, Οποταζίη | πποθ {ο ἴπεςθ, Βειηςθ]ᾶα ! 

/ . } ΄ Ν ν η} / Π] ε 9 ’ ῃ 

ὃτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο' αἱ δυνάµεις αἱ 
{ος Ἱ Ἱἵπ ἍἼστ απ ᾖΦδἰοΏη ἨὨαᾶ ἵαΚκεηπ Ῥ]ασς {Πο ποτ οξ Ῥοΐινετ πἩ]ο] 

γενόµεναι  ἔν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ 
Ἠανο Ώθεῦ ἰακίηρ Ρ]μσθ ἵπ τοι, Ίοπβαβο ἵτπ βαοκο]οῖἩ απᾶ  α45ἨΘ8 

ἱκαθή ϊ / 14 πλὴν Τύ ἱ Σιδῶ ἴνεκ- κα ημµεναι µετεγοησαν. πᾖΛ))Υ’ υρῳ και ιόοωνι αγεκ 

βἴυτίπρ 1Πεγ Πιιᾶ ταρεηπίθᾶ. Βυΐῦ ᾖ1Τοτ Ἔστο απἁ ᾖῥΡΙάοΠ Πιογ6 

τότερον ἔσται ἐν τῇ Ἐρίσει ἢ ὑμῖν. 16 καὶ σύ, ἕΚαπερ- 
1ο]ετβὮ]θ πι] ἵὲ Ῥο ἵπ {πο Ἱαάρπιεπί ἴπαηπ ἔοτγοι. Απᾶ ἴποι, (αρεΓ- 

πο ΑΝ - μ] . ο εὺν θεῖ Ἡ ερ ο ἄδ 
ναουμ, 1) ἕως του ουρανου ὑψω εισα., έως ᾳ ου 

ὨΒΙΠΗ, Ὢύπο ἡᾖἵο ἐπθ Πθεατεηυη ὭἸβςδί Ῥθεπ ΙΓίεά πρ, ᾖΤο Ἀράεξ 
’ ε » ’ { - . -” ’ - ΔΝ 

καταβιβασθήσῃ. 16 ο ακουων υμων έἔμου ακονει και 

ἴποι βλα]ὲ Ῥο ὨγουιρΏηῦ ἀοπῃ,. Ἠε ἰμθί Πεμ τοι 1ππ9 Ηθ8ΒΙ5, βπά 

ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ ὁὑ.δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν 
Ὦρ ἐηβί τε]θοίῖἒ τοι ”ππῬ τχθ]εοίβ, ππᾶ Ἠθ (παῦ πιθ ᾿τε]θοίβ τε]θοίΒβ ἍἨἶπι 

ἁποστείλαντά µε. 
ΦύΠο βθη 1ηθΘ. 

17 Ὑπέστρεψαν.δὲ οἱ ἑβδομήκονταδ μετὰ χαρᾶς, λέγοντες, 
Απά Ξτειαγηεᾶ {πο Ξφενοηίγ ση Ἅᾖ1οΣ, καγῖης, 

Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί 
1ιοτᾶ, Θθπτεη Τπθ ἀεπιοπ8 Άγο 5υ0]θοῦ νο α8 {πτοιρῃ 3παπηθ 

σου. 18 Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἐθεώρουν τὸν δατανᾶν ὡς ἀστραπὴν 
14ηΥ. Απά Ὦο 5.14 {ο {Ώθπι, 1 Ῥεπε]ά Ββίαπ 85 Πρβηπιπίηρ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 19 ἰδού, Ἰδίδωμι" ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν 
οαῦ οξ {Πο Ίθατεη {β]]1πρ. 1, 1 Εἶνθ γοα ᾖἵπο κααἰπογϊγ 

τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
το ἐτεαᾶ προη οδεγρθηΐθ αηπᾶ δοΟΓΡΙΟΠΡ, ΑΠᾶ Ἡροῦ 81] ΜΗ98 

δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ' καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ.μὴ τΙἀδικήσφ.ὶ 
Βοἵετ οἱ {πθ ΕΠΕΠΙΣ, Απᾶ ποίΠμίπ τοι ᾖἵηῃπαηγηίςσ 8Η8]1 1Π111τθ, 

νλλ (11. 1π ηο πή5θ) κι 

9 εἰσέλθητε ΙΤΊτΑ. ἃ -- εἰς τοὺς 
ε--- ἐφ᾽ ὑμᾶς αΙιττ:Α. Γ--- δὲ απάὰ α[τ]τναν). 

Ἀ ἐγενήθησαν ΙΤΊτΑ. Ι καθήµενοι ἹΤττΑ. κ Καφαρ- 
ῦ η ὑψωθήσῃ; ΙΙ ἵπυια Ῥο Η[ιθά πρ 7 ΙττιΑ. 

: αδικήσει ΕΙ ΤΤΤΑ. 

ο. ὃ) αἱδο ττττα. 

Ὦ --- ΤΟΥ ΤΤΤΓ. 

Ρ -- [δύο] ἔπο 1. 3 δέδωκα 1 Ώὰτε 6ΙΥ9Ώ ΣΤΑ. 

ολ δν 



Χ. τς 
[ν - « ΄ 

90 πλὴν ἐν τούτῳ μἡ.χπίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτᾶσ- 
Ὑευ Ἱἵπ ἍᾖΌς χο]οῖοςθ ποῦ, Όππῖ πο βρίγῖτ» τογοι ατε Ι)- 

. , Δ ν ε « - . / Π] σεται' Χχαίρετε.δὲ "μᾶλλον! ὅτι τὰ ὀνόματα.ὑμῶν "ἐγράφη 
1εσίοᾶ, Ῥιΐ0 το]οῖοθ ταῖηοτ τπαῦ γψουχ ΏβΠΙΘΒ Α1ο πτιίοηἃ 

-” -” ” .» / ” 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 9ἱ Ἐν αὐτῇ.τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο" τῷ 
ἵπ ᾖἴπο ΠΕεαΥΘΠΡΒ. Ίωπ ἍᾖΤἴἨθ βαπθ Ἠοιχ Ξτε]οῖσοεᾶ 81η "1ῃΠοθ 

πνεύµατιΣ Σὺ ᾿Ιησοῦς," καὶ εἶπεν, ᾿Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, 
δρρὶτ]ιῦ 116815, Αηπά οα]ᾶ, 1 Ῥχαῖδε έμθο, Ο Εαίΐμος, 

κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ 
1ιοτᾶ οἳ ἴμθ Ἠθαγεη απᾶ οἱ {πο δατίΠ, "Ὅ]ιαῦ Ίποι ἁῑᾶδί Ἠϊάε {πεβθ {ΠΙπβς Έτοπι 

σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις' ναί, ὁ πα- 
Ὑνθθ απᾶ Ῥτιᾶθηί, απᾶ «ἀἰᾷβίτεγεαὶ Όπομι ἵοραῦθ»: ύεΒ, Έα- 
, ε / ξ’ Ν τήρ, ὅτι οὕτως Σἐγενετο εὐδοκία' ἐμπροσθέν σου. 323 Καὶ 

ἴπεςτ, Του πας ππας 15 πγο]] Ῥ]εαδ]ης Ὀεξοτε 'πες. Απαᾶ 

στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπεν,ὶ Πάντα “παρεδόθη μοι" 
Πανίηρ ἴιγποά {ο ἰποθ ἀῑδοῖριες 9 βαἷᾶ, Α1Ι {πΐπρς Ίγετε ἀε]ιτετεᾶ {ο παθ 

ὑπὸ τοῦ.πατρός.µου' καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ 
τν ΠΙΥΣ Εαίηοτ, Απᾶ ΠΟΟηΠθΘ ΚΠΟΝΜΑ ὙἩΠο ᾖ ᾖἴποθ ΦΟηπ εχοεορῦ 

ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ, εἰ μὴ ὁ υἱός, καὶ  ᾧ. ἐάνι 
ἴπο ἘαίἩπεχ, απᾶ π]Ἱο ᾖ ᾖἴπο Ἐβίποτ, στοορί πο ΘοΏ, α]ιᾷ ηθ ο πΠΟΠΙΡΟΕΥΕΓ 

βυύληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 29 Καὶ στραφεὶς πρὸς 
ὅπιατ "νν]] 1119 "5ου {οτετοαὶ [Πάπα]. Αιιά Πανίαρ ὑατηεᾶ {Το 

τοὺς μαθητὰς κατ'ἰδίαν εἶπεν, Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ 
Μπο ἀἱδοῖρ]εβ αρατῦ Ὦε καίἱᾶ, Ἔ]εβςτεᾶ ᾖ{[ατε] ἵηἩΏν  «ο7εΒ 

οἱ βλέποντες ἃ [λέπετε. 398 λἐγω.γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ 
σνΠ]οἩ. 866 Ὅπαῦ Ύεςεθ, Έογ 1 δα οσοι, ἴλπαῦ ΠΙΑΏΥ 

προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεν ἃ ὑμεῖ βλέπετε, 
ῬνορπεῦΒ απᾶ Ἐίπσς ἀθδιτοᾶ ο59ο0 ὉπΠαῦ το 968, 

καὶ οὐκ "εἶδον'' καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 
ει βαν’ ποῖῦ; ΑἈπᾶ ᾖΌομἨθας ππδῦ τεύιεατ, απᾶ Ὠδατά ποῦ. 

οὗ Καὶ ἰδού, νομικός τις ἀνέστη, ἐκπειράζων 
Απά ΛὈῬολμοίᾶ, α "άοοβογ 3οξ "Πο 3]ανύ ΤοεγίαΙη 5ἰοοά πρ, ναπιρθίπρ 

ἀκαὶ' λέγων, Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον 
Είτη, Ἀπᾶ οατίτΒ, ΤθαςΠες, Ἀγγλαῦ "Πανίηρ άἄοπο 11ο οἰεγηα]. 

κληρονοµήσω; 326 Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἑν τῷ νόµῳ τί 
5μα]] 1 ἸηΠογίῦ 2 Απά ο βδαῖᾶ το Ἠϊπα, Ίπ ἴηο Ίππ Ὑπλῃαί 

γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 327 ὉΟ.δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, 
ας Ὀθεν πυτ](έετ 2 ου χοιᾶοςῦ που ὃ Απά ὮῬ αΑΠβδπεΓίηρ 5αἱᾶ, 

᾿Αγαπήσεις κύριον τὺν.θεόν.σου ἐξ ὅλης Στῆς' καρδίας 
Τποι 5Πα]{ Ίοτε [πε] Τιοτά ΤΗΥ αοά νηΙὮ αἱ] "πεατῦ 

Α.Ε «/ ο -” ον Ὢ / - 2 ’ 1" 

σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς.σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς.ἰσχύος᾽.σου 
ΣΜΏΥ απᾶ ψῖίἩ αἱ] {ΠΥ 5ο] απᾶ να α]] 1Ἠσ 5υτθυςί]Ἁ 

καὶ ξὲξ όλης τῆς. διανοίας!.σου’ καὶ τὸν.πλησίον.σου ὡς σεαυ- 

” , 

αὐτον, 

βμά τσ αἱ] 15 παῖπςᾶ; βπᾶ ΤΗΥ πείρΏροισ 88 ΤΗΤ- 

τόν. 28 Ἐἶπεν δὲ αὐτῷ, Ορθῶς ἀπεκρίθης τοῦτο ποίει, 
5οἱ 1, Απάᾶ Ἡο 5αῖά {ο Ἠϊτπι, Ἠϊρπι]ψ ἴποα Παδῦ αημπγεγθᾶ: ἰΠῖ5 ἄο, 

καὶ ζήσῃ. 399 Ὁ.δὲ θέλων Ἀδικαιοῦν! ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς 
απά ἴποι 514 1το. Ὠϊπηβεϊιξ βαὶά το 

τὸν Ιησοῦν, Καὶ τίς ἐστίν µου πλησίον; 90 Ὑπολαβὼν.ἰδὲῖ 
216515, Απᾶ πο ϊ5 ΠΙΥ ηοεϊὶσΏροισ 2 Α πα ἰακίης Π6] αρ 

ε 2 1 ” ΄ / ” ΑΚ 4 

ὁ ]ησοῦς εἶπεν, Ανθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴ 
1οξ515 βαίᾶ, Α ηππ ᾖΛΙοεγίαίη Υ8ςροίπρ ἄοσω ἴτοπα 1ογαβδα]θπα 

Ῥπό πο ἁἀθαξίτίπρ το 1180 
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20 Νοἰννμδγαπάίτιρ η 
115 τοε]οίσοο ηοῦ, ἴπαῦ 
{πε βρΙγΙ{5 ατο βαῬ]οσί 
πηπύο τοι; Ῥαῦ ταῖπες 
το]οῖσθ, Ὀθοδάβδθ Τους 
ΏΒΙΠΘΒ το πτ1{ῦθι ΙΠ 
ΏΘΑΥΕΠ. 21 Ἱπ ἴπαῦ 
Ἠοιχ ὦθ8δας τε]οῖσσᾶ Ἱπ 
βρ]τ{ζ, απᾶ ϱαίᾶ, {Παπ 
ἴησοςθ, Ο Ἐαΐπεσ, Τιοτᾷ 
οἳ Ἠθανθοη απά εατίῃ, 
νπαῦ ἴποα Παξεῦ Πιᾶ 
ἴηθβθ {Πϊπρς Ίτοπα ἴποθ 
πν1βθ απά Ῥγιαᾶεηί, απᾶά 
Ἱαβετετεα]οᾶ (Πθπι πἩπ- 
νο Ώαῦο-: 6Υ6ΕΩΏ 5ο, Εα- 
νΠετ ; Έοσ 95ο 1δ βεεπιεά 
Ροοᾶ ἵπ ᾖΌιγ αἱρῃΏῦ. 
22 ΑΙΙ 1Πΐιρςβ ατο ἆθ- 
Ί1γεγεᾶ Ίο πο ΟΕ ΠΙΥ 
Ἐαίπεγ: απᾶ πο ΤΙΒΊΏ 
Ἐποπεῦλ ν/πο ἴπο Όοα 
15, Ὀα 6 {με Ελαύμες; απᾶά 
Πο 1Ώ9 Ἐαΐμπετς 15, υπ 
νηο ὧῶοηἨ, από ο Το 
νγΏοπα {πε Φο”. πηΙ]] γε- 
γεα] Λπι. 25 Απᾶ Ἰο 
ἐἑπτηθᾶ Ἠϊπι υπίο ᾖτ8 
ἀἱβοῖρ]οξ, απᾶ 5α1ᾷ ργῖ- 
ναίθ]γ, Β]6.βοᾶ αγε ἴηθ 
οσθ68 τ/Π]οῖ 5ο {1ῃθ 
τπ]πρς ἴμαῦ το 98568: 
24 Εοτ 1 ἐδ]] γοι, λα 
ΙΠΘΏΥ Ῥτορ]θίς απᾶ 
Ἐϊπρ» Ἠανο ἀεεῖτεά {τα 
566 ἴΠοβο Γμῖηρς συ Ώῖο] 
γε 8ε6, απᾶ Ἠατο ποὺ 
β6θθΏ {Ποπ απᾶ ἴο 
Ίθαγ ἍΤἴποδο ᾖΊπίηςσς 
τυΏΙοὮ γε Ἠεαβχ, απά 
Ώρτο πού Ὠθατά {λεπι. 

95 Απᾶ, Ῥεβο]ᾶ, Αα 
οοτίαῖπ Ἰατγοσς 5δίοοά 
πρ, απά Τεπιριεᾶ Πίτα, 
ΦδαγΙΗΡ, Μαβῦεγ, πα 
βΏα]] ἵ ἀ4ο ἴο Ιπ]ῃθγ]έ 
θίεχηΏα] 1ο 2 26 Πρ 
βαϊά απῖο Ἠϊτη, ηαῖῦ 
18 νυτ]ῖθη ἵτπ ἴ]λο Ίανν2 
Ἡου τοπᾶθ8ῦ {ποι ὃ 
27 Απᾶ Ἡθο αηδποτίπα 
βαὶᾶ, Τποιι ηΏα]{ Ἴονο 
νε Τιοτά ὐπγ αοά νησι 
81] ΤΠγ Ποεβγῖῦ, απ συ 
811 {πσ 5ου], απ να 
β]] ἐπγ εἰτοηρίἠ, απὰ 
νυέἩ α1] Τπγ πιϊπᾶ, απά 
ΤΗΥ πεϊρΏροισ 5 {Πτ- 
ϱα]ξ. 28 Απᾶ Ὦο δαἱᾷ 
ηηπῖο Ἠ1, Τποι Ἠαςῦ 
βηΏβηνοτεᾶ τὶραί : ἰΠπῖβ 
ἆο, θπᾶ {ποι 5Ώς1{]1νο, 
29 Ῥαΐῦὸ Ὦθ, τσ] πρ {ο 
ας Ἠϊπαβεϊξ, 5αῖᾶ 
Ἀηῖα ἆθβιβ, Απά πἩπο 
ἵδ ἩΥ τπθὶρΏρουτ 5 
90 Απᾶ ᾖθβιξβ ΑΠΒΙΤΕΓ- 
1ἨΡ σαἱᾶ, ΔΑ ορτζβ]τη λα η 

µ πνεπῖ ἄούηΏ ἔγοπῃ σθτι- 
βαἱθπῃ {ο «οτίσμο, απᾶ 

5--- μᾶλλον αἴΤΤτΑΥΥ, 
-' -- τῷ ἁγίῳ ἴηθ ἨΗο]γ ΙΤΤτΑ. 
εγένετο 1ΤτΑ. «ᾖ --- καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητᾶὰς εἶπεν Εατι[α]. 
Ρ ἂν ΙΠΤΑ.  οἶδαν Τ; εἶδαν ΤΑ. ᾱ--- καὶ ττι]Α. ε[τῆς]ττ. 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ Πτι. Ε ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ 1.115. 

{ ἐνγέγραπται Ὠαγο Ὀ6εη ἱηδογῖρεα τ; ἐ έ. ΊτΑ. 

Σ---ὁ Ἰησοῦς (γεαᾶ ἠγαλ. Ὦε τε]οίοθά) ὢτττα. 
8 μοι παρεδόθη άΙΤΊτΑΝΝ. 

ή Γεν ὃλῃ τῇ ψυχῇ σου 
Ἀ δικαιῶσαι ΙΤΤΤΑ. 

7 Ε ἐν ἵη (1η) τ. 
γ ευδοκία 

.ο- δὲ θὰ 1. 
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{6ε]] ατιοπςρ ᾖ{ἰλμίοτες, 
ψη]οἃ εἰτ]ρρθᾶ Ἠϊπι 
οἳ Πϊς ταϊπιεηῦ, απᾶ 
πνουπᾶεά Λίπι, απᾶ ἄε- 
αχθθᾶ, Ἰεανῖαςρ ᾖΛῖπι 
α1ξ ἀεαᾶ. 51 Απά Ὦγ 

«ΏβποῬ ποτ Ο8Ί1Θ 
ἄοππ α. οεγζαῖπ Ῥργὶοεῦ 
ἐαῦ πασ: απᾶ νΏεη Ἡθ 
ΒΑΤΥ Ἠϊπα, Ὦθ Ῥαββ8εᾶ Ὦγ 
οαπ ἴπθ οἴὔπες ϱεἰάῬ. 
90 Απάᾶ Ἱϊκαεν]ςὸ α Τ:6- 
νὶζε; πει Ἡε πας αἲ 
ἴπο Ῥ]αςθ, 69ΑΠΠΆ6 απᾶ 
]οοκεᾶ οπ ᾖΠῖπι, απᾶ 
Ῥαςρεᾶ Ὀγ οἩ ἴμο οἶμες 
εἰᾶάἛο. 3ὃδ Ῥυιΐς α οεΓ- 
{αΐπ ῥαπιαγίζαπτ, 98 Ὦθ 
{οαγπαγθαᾶ, 9ΆΤ49 ΥΥΠΕΓΘ 
Ὦρ τνα5! απᾶ «ΨΠεΠ Τθ 
βασγ Ἠἶτι, Ἡθ Ἠαᾶ οοπ- 
Ῥββεῖοη ο Ἰῖπι, 34 ατιᾶ 
Μεηῦ ὕο Πῖπι,ππᾶ Ῥοαπά 
Ὁρ Ἠ5 ποιΏᾶς, Ῥουτ- 
πρ 1π οἱ] απά πίπε, 
απᾶ εοῦ ἨΙΙαη ΟἨπ Ἠϊ8 
οσπ Ῥοβεῦ,απᾶ Ὀτοιρ]ιῦ 
Ἠϊπι ἴο αη 1πη, οπᾶ 
{οοξ οβτθ ' οἳ ἨὨϊπι. 
36 Απᾶ ϱἩ ἵηρ ΠΙΟΓ- 
χο ποπ Ἡρθ ἀερατίεᾶ, . 
Ἡο {οοξ οι ῦ ἔπνορεπος, 
Ἀπά σατο ίλεπι ἵο ἴλθ 
Ποςῦ, Ααιπᾶ εαὶᾶ υπο 
τα, ΤαΚΘ 606 ΟΕ Ὠἶπι; 
Ἀηά π]αῖξδοεγετ ἴποι 
βρεπάοςῦ Ώιοτε, τνΏετ Τ 
«οπιθ.βΡα1Π, Ι ππ]]] το- 
ΡΑΥ ἴπεο, ὃθ6 ΊΓΠΙοΝ 
ΠΟΥ ΟΕ’ ἴμεςθ {μτεε, 
ὠμΙπκεςῦ ἴποα, Ύ88 
ποίρῃΏροασς απίο Ἠ]τα 
ἐλαῦ ΜεΙ] απιοηπΡρ ἴπο 
(Ἠήετες 2 37 Απᾶ Ἰο 
βαῖᾶ, Ἡο {παῦ ϱλοτγαᾶ 
ΙΩΘΤΟΥ οἨ Ἠϊπι,. Τηοπ 
παϊᾶ ᾖεραςῬ υπίο πα, 
6ο, απᾶ ἆο ἴλοι Ἰ16- 
Ἡπάβθ. : 

398 Νου ἵῦ οµπ1θ Το 
τς 85 1πετν ποηῦ, ὑλαῦ 
ο οπίθοτεᾶ Ιπίο ϱ 06Γ- 

18ΊΏπ τἰ]]αρο: απᾶ 
2ΟΤΤΒΊΏ ΤΤΟΙΙΛΠ πβπθᾶ, 
Ματίμα «χεσοεϊνθᾶ Ἠϊτα 
πιο Ἠ6χ ἨἈοιμςδο, ὃ9 Απᾶ 
ης Ἠαᾶ α εἱδίου ορ]]οά 
ΜΑΣΣ, Ὁ'ΠΙοἩ αἱ5ο 5αῦ 
αῦ. οεβδας 4θοῦ, απᾶ 
Ππεαγᾶ Ὠϊς ποτᾶ. 40 Βατ 
Ματίρα π88 οαπιρογθᾶ 
αΌοιαῦ ΤΩΙΟΗΝ 5εχνΙηρ, 
απᾶ οβἵΤΏθ ο Ἠϊπα, απά 
5ᾶ, Τιοτᾶ, ἄοξί ἴποα 
ποῦ οΆτο ἴλμαῦ τα αἱς- 
ἔεγ Παΐϊπ Ἰαοεξς πιο ἴο 
30:79 Α1οΠπθ2 ΤδῬίᾶ εν 

κ Ἱερειχώ τ.  Ἱ --- τυγχάνοντα Πππ[Α]. ᾗτ Λενείτης ΤτιΑ.  --- γενάµενος Ἰτ. 
Ρ Ῥαμαρίτης Τ. 

ἓ --- ἐξελθών τητι{Α]. 
Ἠ1Πῃ 1,. 

δοκεῖ σοι ΟΤΤιΙΑΥ. 
«την οἰκίαν Τ. 
τττΑ., 

ᾱ--- αὐτῆς (γεαά ἴ]ιε Ώοιιςς) [τε]. 
6 πρὸς αρα[Ώβί ΤττΑ. ., 

ΛΟΥΚΑΣ. Χ. 

εἰς ΚἹεριχώ, καὶ λῃσταῖς .περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες 
το Ποχίοπο, απᾶά 3οῦρος' ᾖ/4εΙ] "απιοπβ, ὙΠοΟ ῬοῦΒ Ἠατίπς 5υτ]ρροά 

2 4 Ν ) ΄ η μ η ον [ή κε ” 

αὐτὸν καὶ πληγὰς' ἐπιθέντες ἀπῆλθον, ἀφεντες ἡμιθανῆ 
 Ἠϊτ απᾶ ποαπᾶς Ἠππτίπρ Ιπβὶοιεᾶ πγεηῦ ΑΥΩΥ, ἸΙεατίηςρ [ΠΗἱΠχ], 1α]ξ ἄεαᾶ 

Ιτυγχάνοντα.ὶ 9] κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερύς τις κατ- 
'Ῥοΐπρ. Ἡν 3ᾳ “οοἰποιᾶρασς 1που -α Ἰρτϊθδυ ορτίκί πσνοπῦ 

έβαινεν ἐν τῇ.ὁδῷ-ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλ- 
ἄοππ 1Ἠ ἴπαῦ τοαβᾶ, απᾶ Ἠατίηᾳ 5θεΏ Ἠΐπι Τε Ρ855εᾶ Ὦγ οἩ ἴπε οΡ- 

θεν" 30 ὁμοίως δὲ καὶ ἈΛλευίτης,' "γενόμενος! κατὰ τὸν 
Ρος1ζο εἰάς6; απᾶ Ίπ κα ΠΙΑΏΠΕΓ 45ο Ἅ Μενίῖε, νεῖηςρ αἲ  Ίπο 

τόπον,  ἐλθὼ» καὶ ' ἰδὼν 3 ἀντιπαρῆλθεν.  ὃδΡΣα- 
« αροῦ, Ἠατίηρ οοπ1θ απᾶ Ἠανίπρ 56επ Ῥαςςεᾶ ὮΥ οἩ ὕπε ορροδῖ6α πιά. 3Α ..8- 

µαρείτης! δὲ τις. :ὁδεύων ἦλθεν κατ αὐτόν, καὶ ἰδὼν 
ΤΙΛΤΙΡ8Π αραῦ Δοργίαϊπ 1οµΓΠΘΥΙΠΡ, 0Ο8ΠΙΘ ἴο Ἠϊΐτα, απᾶ Πατίπαβ5εεπ 

ααὐτὸνὶ ἐσπλαγχνίσθη' οὁ4 καὶ ακκα κατέδησεν τὰ 
Ἠϊπι παβιιοτεᾶ πΙῦα οοπιραβξίοἩ, Ἀπᾶ Πανίως αρρτοασΏεᾶ Ῥοιιπά πρ. 

: , 2 ” , 2, Ν. ῖ . τ) , δὲ 
τραύματα. αὐτοῦ, ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον' "ἐπιβιβάσας.δὲ 

Πὶ5 πουπάς, ρουσίπς οἩἳ οἳ] Ἀπᾶ ὙΙΠθΘ; Απᾶ Πανίηρ ραῦ 

αὐτὸν ἐπὶ τὸ.ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὺν εἰς "πανδοχεῖον, .καὶ 
Ἠϊπ οἩ ἨὨϊΐδοπιπ Ἅ΄'θεμβδῦ ἍἸτοαββ ἨΠῖπ ᾖἵο 8Ώ ΠΠ, απᾶ 

ἐπεμελήβη αὐτοῦ. 95 καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον 'ἐξελθών,ὶ ἐκβαλὼν 
ύοοκσοατο οἱ Πἶπι, Απᾶ οἩπ ᾖ{ἱ]πθ ὮἩἨΙΟΙΤΟΥ µροῖπρ Ξοτίῃ, {ακῖπς οαῦ 

δύο. δηνάρια ἔδωκεν τῷ Ἱπανδοχεῖ,, καὶ εἶπεν Ξαὐτρ.' 
πο «ἀαεπατίί Ὦε ρατο [ἴποτα] ἰο πο Ἅππ]εεροαςτ, απᾶ οαἰά {ο Πΐπα, 

Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ καὶ ὅ.τιᾶἂν πῥοσδαπανήσῃς. ἐγὼ ἐν 
ΤαΚθ ς.χθ οξ Ἠϊπα, απᾶ γλαύφδοετεσ ἔποιι πιαγεςσί εκρεπᾶ Ίος6, 1 οη 

ϱ 2 ῃ ῃ 2 » / χα Ί , 
τῷ.ἐπανέρχεσθαί.µε ἀποδώσω σοι. 96 Τίς ΧΣοῦν' τούτων 

1ΑΥ οοπιίηρ Ῥας]ς τ/]]] τεραΥγ ᾖἰἴπερ, ὙγΠίοὮἃ {ποτείοτο οἳ ἴπεςο 

τῶν τριῶν Σδοκεῖ σοι πλησίονὶ γεγωνέναι τοῦ ἐμπεσόντος 
Ἔπτεθ  ΒΘΕΠΙ5 {ο περ “ποϊρηροιασς Σο 'Ἠαγο ροευ οἱ Πτα νυἩο Ξε]] 

ες τοὺς λῃστάς; 97 Ὁ.δὲ εἶπεν, ὍὉ ποιήσας τὸ ἔλεος 
ΑΠποῦΏ6 Ἅπο τοῦΏΡρετς 5 Απᾶ Ἡρθ βαῖᾶ, Ἡθ ὪἩο ΑἩθπεά «οοπιρ8Ε5ΙΟΠ 

» Ε ” ᾗ στ ] - : 2 ο. ὃ / Ν 

µετ αὐτοῦ. Εἶπεν ᾿οὖν' αὐτῷ ὁ ]ησους, Ί]ορενου, καὶ 
οψατᾶς Ἠΐπα, Ξσαὶᾶ 3Ἀϊπετείοτθ “5ο Ἠΐπα 1/εδ8ας, 6ο 2ρπᾶ 

σὺ ποίει΄ ὑμοίως. 
1ηοα ἆ4ο ἸΙϊκεγίςο. 

98 "Ἐγένετο δὲ ἐνὶ τῷ.πορεύεσθαι αὐτοὺς ὑκαὶ! αὐτὸς εἰσῆλ- 
Απά Ἰ6οβπηπε ο ρας5 85 Ζμτοσθεάεᾶ 11πεΥ .ἴπαῦ ο εηίετ- 

ν Π |) ψ 

θεν εἰς κώμην τινά Ὑγυνὴ-δἑ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπ- 
θά Ίπίο αΞνι]αρθ Ἰοετίαῖπ; απά α "γγοπιαπ αρετίβΙΏ ὮΥ ὨβΠΘ ἨΜατίῆα τ168- 

εδέἕατο αὐτὸν εἰς Στὸν.οἶκον! ἁαὐτῆς.! 99 καὶ τῇδεἠν ἀδελφὴ 
ορϊνεᾶ Ἠΐπι ᾖΙπῖο Ἡος Ἠοιςθ, Απᾶ εἰ Ἠπᾶ κα βἰδίογ 

καλουµένη «Μαρία! ἣ καὶ ἵπαρακαθίσασα" Επαρὰϊ τοὺς πόδας 
οα]]οᾶ ΜαΙγ, ὙΜΠΟΑΙ5ο Πατίηρ 5αὐ ἄοπη οἳ {ο 48εΕ 

τοῦ Ἰησοῦ!  Ἅἤκουεν µτὸν.λόγον.αὐτοῦ. 40 ᾖ.δὲ Μάρθα 
οἑ ὀθβιβ Ὑπα8 Ηδίεπῖπρ ο Ἠ15 τγοτᾶ. Ῥυΐ Μανίλα 

περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν’ ἐπιστᾶσα.δὲ εἶπεν, Κύριε, 
γγας ἀἰβίιταοίθᾶ αροαῦ ταιποἩ ΒΟΣΥΙ6θ/; θηΠᾶ οοπιῖηπρ πρ βἨε 5αἷᾶ, Τιοτᾶ, 

ῇ έλ π ε/ « ἀδ λ μ , ῑ / " 

οὔ-μελει σοι ὅτι ἡ-ἀδελφῆ.μου µόνην µε Ἱκατέλιπεν' δια- 
18 16 ηο «ΟΠΟΕΣΠ {ο ἴπεοε {πας ΙΩΥ ΒΙ5ίΘΓ 3β]οη6 πο" α]οξύ το 

9 -- αὐτὸν 
5 πανδοκίον Τ. 

ατ-- οὖν [1,]τ[ητ]Α. ) πλησίον 
3 Ἐν δὲ ΑΠά β5 Τγ. 5 [και] τς. 

ε Μαριάμ τ. Γπαρακαθεσθεῖσα 
Ἀ τοῦ κυρίον οί ἴπε Του ΙΤΤΣΑΥΓ. 1 κατέλειπεν ΊτΑ. 

4 --- αὐτὸν [Π]τ[Τε]Α. καὶ ἐπιβιβάσας 1. ΄ 
Υ πανδοκεῖ τ. ἩὙ --- αὐτῷ [1]ττι[α]. 
Σ δὲ αηᾶ (05 ε5αβ) ατττια. 



Χ, ΧΙ. 

κονεῖν; 
8οΓΥο 

1, Ὁ ΚΕ. 
. , ” . 

εἰπὲῖ οὖν αὐτῷ ἵνα µοι συναντιλάβηται. 4] Απο- 
ῬρεαΚκ ἴλπετείξοτο 6ο Ώεγ {μαῦ πε 5Ώθ ΠΙΒΣ Πε]Ρρ. 3ΑΠ- 

κριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ Ιὁ ̓ Ιησοῦο! Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς 
5ινετίης "Όιῦ “βαὶᾶ ὅἱο ηΠεγ 32ο9δ15, Ματίμα, Ματίμα, ἴΏοι Αγὶ οβΓΘΕιΙ1 

καὶ Ἀτυρβάζγ! περὶ πολλά 49 ἑνὸς.δέ ἐστιν χρεία' Μαρία 
Απά ας αροταῦ παν {Πϊπρ5; ραΐῦ ο οπο ἴπΠθχα 1 ποθά; Ματσ 

δεῖ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ. ο βωται 
Ἰαπᾶ Ἅᾖἴπα βοοᾶ ρατῦ 68088, π/ Πο. 5Ώα]1 ποῖ Ῥο ἴθκεν 

οἶπ! αὐτῆς, 
Ἔτοπι ου. 

11 Καὶ ἐγένετο ἐἔν.τῷ.εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσ- 
Ἆπά Ἱζ οςΙΠθ ἴο Ρρᾳ58 85 "γγιΒ πε 

ευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν.μαθητῶν.αὐτοῦ πρὸς 
Ἰη α ΄ΡὶαοῬ οθγζμῖπ ΌῬταγ- 

Ίηπς, π/πθοη ο οθρ8ςαᾷ, Βαϊᾶ οπο οἳ 5 ἀϊξοίρ]ες το 
Π -” .) 2 ΄ 

αὐτόν, Κύοιε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθως καὶ Ρ ]ωάν- 
ον Τιοτᾶ, "θβοὮἃ 8 Το ΤΗΣ, 858 85ο πζο στ] 

νης! ἐδίδαξεν τοὺς .μαθητὰς αὐτοῦ. 3 Ἐϊπεν δὲ αὐτοῖς, Όταν 
λυιρΏῦ Ἠ1Ε ἀῑδοίρ]ες, Απά Ὦο σα {ο ἔπειι, ΊποἨ 

προσεύχησθε λέγετε, Πάτερ "ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,' 
γθ ΡΤΑΥ 8ΑΥ, 3Ἐοἴπεγ χοµΥ, ὙΠο [ατὸ] ἵπ ᾖἴπο ἩΏθαγεη», 

ἁγιασθήτω τὸ.ὄνομά.σου" "ἐλθέτω" "ἡ.βασιλεία.σου"' 'γενηθήτω 
5ηποµἰΠεᾷ Ὃθ {7 παΙΠθ: 1εύ οοπ1θ ηπσ Κἰπρᾶοπη; 1εῦ Ὃε ἆοπιε 

τὺ.θἐληµά.σου.! Ἰὼς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.ὶ Ὁ τὸν 2 
ας ση], 85 Ἰπ ἍἨθβνεηῦ, [δο] 8ἱ5ο ρα. 1Τπ9 οεατίΏ. 

ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδοι ἡμῖν τὺ.καθ.- ἡμέραν᾽ 4 καὶ 
Ον Ὀτομά ἐπθ ηεθᾶθᾶ ρἰτο 18 αβί]τ : απᾶά 

ο -” . ) ΄ 

ἄφες ἡμῖν τὰς.ἁμαρτίας-ἡμῶν, καὶ.γὰρ αὐτοὶ Τἀάφίεμεν' 
{οΓρΊτε τς οἳσ 8115, {ο 38150 3Ἀοιχβε]τος πο {οτρίνο 

παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν' καὶ μὴ.εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασµόν, 
ΕΥΕΓΣ ὀπο Ἰἱπάερίεά ᾖΤἴοτ5δ; απᾶ 1εαᾶ ποῦ α5 ἸΙπίο ὑεπρίαῦίου, 
χ2 . ε» :  » αν .ν - Ἡ 5 α ῄ 2 ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.. ὃ Καὶ εἶπεν πρὸς 

Ῥυς «ἀα]τεγ υ ΐτοπα οτί]. Απά το 5αίά το 
) / ΄ ] ς .. / κά 3 ΄ Δ 

αὐτούς, Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς 
1πεπι, Ἡ πο Απιοπςβ τοι βΏα]| Ἠπνο α Εγὶοπᾶ, αιᾶ βΠα]] ρο το 

αὐτὸν µεσονυκτίου, καὶ Υεϊπῃ' αὐτῷ, Φιλε, χρῆσόν µοι τρεῖς 
Ἠϊπα θὐ πιἸάπΙρΗῦ, Απᾶ δαν ἵολβίπ, Ετιεπιᾶ,  Ἱεπά πως {ἶτεῬ 

» η 4 / ’ Ὦ « - , 

ἄρτους, 6 ἐπειδὴ φίλος µου. παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός µε, 
1οβτες», 8ἱΠ0Θ κα Στ]εηΏηᾷ Οἱ πῖηπθ 15 ουΏιθ οῦ Αα Ίοαγ9ετ Το πε, 

καὶ οὐκέχω Ὁ Ἠπαραθήσω αὐτῷ' ἹἽ κακεῖνο; ἔσωθεν 
απᾶ Τ Ὠατο ποῦ π]Παῦ 1 . 5εὐ Ὀείοτο ἨὨΐτα; ΑΠπά Ὦθ 

ἀποκριθεὶς εἴπῃ, ἤ µοι κόπους πάρεχε᾽ ἤδη θύρα 
βυ5πνετησ αποι]ᾶ 5αγ, ος ης “Ἔτοιρ]θ 1081166 : Ὃ τσ ἴποθ ἅἄοοςγ 

κέκλεισται, καὶ τὰ.παιδία. μου μετ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν’ 
Ὠα5 νεεπ, Ώα0, θηΏά ΏΙΣ οΠ]]άτοι η ἩΠιο Ῥεά 816; 

οὐ.δύναμαι ἀναστὰς δόῦναί σοι. 8 Λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ 
1 οππποῦ τὶδο αρ ζο ϱ]το {1ο 1ᾳπ9θ. 1 ββγ οσοι, ᾖ1{ἱ ετεηπ ποῦ 

, ! 4 - - / 

δώσει αὐτῷ ἀναστάς, διὰ τὸ εἶναι ᾽αὐτοῦ φίλον,! 
1ης Ἄνγ]]] σίτο {ο Ἠίτα, Ἠατίηρτίδεη 12, Ώ8οβίβο ΟΕ [48] Ὀθΐηᾳ Ὠϊς ἀτ]εηᾶ, 

διάγε τὴν. ἀναίδειαν! αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτ 
Σε. Ῥθσα1βο οἳ Ὠ]58 ο ας Ἠατίην τῖδεη ἾὮςϱ υ]]] ϱῖτο ἍἈἨΠίπι 

ὕσων Ἀχρήζει. 9 Κἀάγὼ ὑμῖν λέγω, Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται 
45 ΠΙυΠΥ 8Η Ἡθ ἨθθᾶΒ. ΑπάϊΙ ἴοτοαι βαγ, Απςς, ΒΠᾷ 15 επβ]1 ὑδρίγεπ 

Κ εἰπὸν Τ. 1 ὃ κύριος ἴπε Τ,οτά Τ. 
9-- ἀπ [1,]τ[ττα]. Ρ ο-- ττ. 
.σου ἡ βασιλεία 6. ---γενηθήτω τὸ θέληµά σου ΑΤΤΙΑ 
γῆς αἱ ιι]τττΑ.. π ἀφίομεν 1 ΤΤΓΑ, 
7 ἐρεῖ Ι.. : φέλον αὐτοῦ ΤΊτΑ. 

- θορυβάόῃ Αρ [τα τεᾶ 1τητα. 

8 ἀνανδίαν Ἱ. 

{ΤΟΠ πλ Π]π : 

α--- ἡμῶν ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς αΤΊτΑ. 
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{Πογοίοτο {λαῖ «Ἡς Ἠοίρ 
118, 41 Απά 56515 α]ι- 
Βυυθγοᾶ απά οαϊᾶ απῖίο 

«ποτ, Ματίιμα, Ματίηα, 
Ώου ατυ οαγε[ια] αιιᾶ 
Υτοαρ]θᾷ αΌοαῦ ΤΙΦΩΠΥ 
ὑπβς : 42 Ὀαῦ ο9Ἠςθ 
 οε 18 ηθεάδα]: ἁπά 
πα ΟΠΟ56Π {λπαῦ 
ροοί ραβτῦ, πΠ]οὮ «Ώα]1 
ποῦ Ὀο ἴβκος απΙΤ 
4ΤΟΠα Ἠετ. 

ΧΙ. Απᾶ 1δ σἈπιθ ἴο 
να558, ἐπαί, α5 Ἡς σας 
ΡΙΑΥΙΩΡ Ἱἵπ α οθΓύΒΙ 
Ῥἶασς, ππεη Ὦς οθβςεᾶ, 
οπο οἳ Πὶ5 ἀἱδοῖρίος «η 
ἀπίο Π{ὴ, Τιογά, θασα 
18 {0 ΡΓΑΥ, 95 1οῖνη α1δο 
ἑπαρλί ἨΠὶβ ἀἱσοῖρίος. 
Απᾶ Ἡο βαϊὰ υπίο 

αμ. Ὕποη γα )ρταγ, 
ΒΑΥ, Ον Εαίμοτ γνΥΏ]οἩ 
ατί ἵτι Πθεατοπ. Πα]]οιγ- 
εἆ Ῥε {ἰπγ παβπιο, ΤΗΥ 
Εἰπρᾶάοπι οοπιθ. Τη 
ππι]] ο ἆοπε, 3ξδ 1π 
ἨΏδεαγτοτι, 5ο ἵπ εατΌῃη, 
ἃ ἄἶνο απ5 ἆαθγ Ὦγ ἂσν 
ογ ἀπ1]γ Ὀγερμᾶ. 4 Απά 
Σοτρΐνο ᾖδ οιγ 8ἱΠβ8; Εος 
πε 8ἱ-ο [οτπῖτο 6τοτγ 
οπο Ὅμαί ἶς Ιπάθυέοᾶ {ο 
18. Αάαᾶ Ἰοαᾶ τα τοῦ 
1πῇο «οπιρίακή]οι; Όιί 
ἄε]]τετ κ ἔχοπι οτί]. 
ὃ Απά Ἡθ βαὶά ππῖο 
έπεται, ἸΓΠὶοἃ οἳ τοι 
5Ώς]]1Ώανε α ἐτ]θοιιᾶ, απᾶ 
ΒΙ1] 5ο απίο Ὠίπα αἲ 
παϊάπ]ὶραὐ, απᾶ βατ πητο 
Ἠϊπα, Ἐτίεπᾶ, Ἰεπά πιθ 
ἴμτεε Ίραγεα; 6 1ο Αα 
χτιεπά οἳ ταῖηθ ἵπ ]8 
ΟΝΥΠΕΥ {5 οο1ηε Το 1ηθ, 

8ηΏᾷ ] Ἠαχτο ποϊρίης ἴο 
5εῦ Ώε[οχθ Ἠάπι 7 Απά 
Ἡοθ Έτοπι ση θμίη «Πα]] 
ΒΏΒΥΤΕΥ αηΏᾶ βαγ, Ττοι- 
Ὦ]19 πιο πο: (ηθ ἄοοτ 18 
πο θλαῦ, αηᾶ πΣ οΠ]]- 
ἄτεπ απο υτἩ τω Ίπ 
Ῥεά; 1 ομβπποῦ τῖβο απᾶ 
Ρρὶτε ἴμεθ. 8 Τατ μπίο 
τοι, ΤποαιρἩ ο νι] 
ποῦ ΥΊ868 Απᾶ ρῖτνο Ἠϊπα 
Ῥθοββε ὮΏς 1ή 18 {γΙεπά, 

- γεῦ Ώθεοβιβθ οἱ Πῖς 1πι- 
ῳ ῬροτίυιπΙῦν Ἡθ πνγΙ]] τῖβθ 

Απᾶ ρ]το Ἠ]πῃ ΑΡ ΠΙΒΠΥ 
88 Ὦθ πεεᾶθίἩ, 9 ΑπᾶΙ 
ΕΑΥ αη{ο τοι, ΔΘΕ, απ 
16 Ώβ]1 Ὄο ρίτοπ Του; 

η γὰρ Τοτ τ; [δὲ] Α. 
τ ἐλθάτω 1τς. 

--- ὡς ἐν οὐρανφ καὶ ἐπὶ τῆς 
τ--- ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ αΤΊτΑ. 
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αοοζ, απά το ελα]] απᾶ; 
Κηοοκ, απᾶά Ἱ εΏα] 
Ὁο οροπθοᾶ Ἰπίο τοι. 
10 Ἐοχ ετετγ οη9 {παῦ 
Β9ΑΚΘίΩ τοσε]νείΏη; απᾶά 
Ἡε {πΠαῦ εθεκείπ Άπά- 
εἰας τὰ ο Πτι ἐλαῦ 
Κποςκοῦν 15 εΏα]] ο 
ορεπθᾶ. 11 1 α εοη 
5ηφ]1 ο. Ὀτοαά οἳ 817 
οἴτου ῑαί ἶ5  Γ6Πεσ, 
πν]]] ο ρὶτο Ἠϊτα α 
εἰοποΏ ος 1 ᾗε αξξ 8 
ΆςηὮ, ν]]] Πο {ου α 5Η 
ρῖτο Ἠϊπι α βετρεηύ 2 
12 Οτ 18 ο εια]] αξζς απ 
ἑµς, πΙ]] Ώε ο εσ Ἠ1Π1 
ποοτρίοΏ» 191ΕγείΠα]ι, 
Ρρείηρ οσ{], Κπον ον 
{ο ρῖτο ροοᾶ ϱ1Εἱβ πητο 
τοις οπϊ]άτουη : Ἠον 
ΏΙΠΟΣ Ὠιοτθ 5πα]] οι 
Ἱθανεηπ]ν Ἐαίΐμπετ ρῖνο 
{πο Ἠο]γσ ΒΡϊτΙὐ {ο ἴπετα 
ἐπαῦ αδὶς Ὠΐτα 

14 Απᾶ Ὦο σης «αβί- 
1πρ ου α ἀετῖ], απᾶ ἵδ 
πι» ἀαππρ. Απά Ἱτ 
πας Το ῥα5», ἵνΠεπ ἴπθ 
αενῖ] πα5δ Ρροπο οἱ ϐ, 
ὍΏο ἄαπιρ βραΚκο; απά 
πο Ῥεορ]ο π'ομάθτεᾶ. 
15 Βυαΐ 5οπιο οἱ ἔ]οπα 
Ειίᾶ, Ἡο οβδίείη οιῦ 
ἀθν]ῖ]ς {ΏτοαρΏ Ῥοαρ]σε- 
Όαῦ {πο ομῖοξ οξ πε 
ἀθσί]ς, 16 Απᾶ οίπετς, 
εαπρίηρ Λπ,'5οασΏῦ 
ΟΕ ΕΠ Αα βἱρη ΤΟΠ Ἠθα- 
νεΏ, 17 Βιαΐ Πο, Κποῖ- 
1ηρ παῖγ ἐποιρΏ{α, καἷᾶ 
απτοῦμεπι,Βτεσγ Κίπρ- 
ἄοηπι ἀϊνιᾶεά ἁραϊηςῦ 
19ςε]ί 19 ὈτοιρΏύ ἴο 
ἀοξο]α{]οη; απᾶ Αα Ἠοάςδθ 
αϊνίαοαά αραἰτοῦ 8 Ώοᾶςθ 
Σα]]είηπ. 18 Τὲ δαίλη 
8159 Ὀο αἰτ]άοᾶ ασα1πςῦ 
Ἠ{παδε]{, Ώου 5α]] Πὶ5 
Ἐϊἰπρᾶάοπα βἰᾳπᾶλ ὮὉῬε- 
ϱ8ηβο7οθ5αγ υΠεῖ Τ οαμςδί 
ουῦ ἀενῖ] 1Ώτοαςσα 
Ῥεε]πευιαὈ. 19 ΑπΠάΙΕΤ. 
Ὦγ Βεε]σεραῦ οαςί ουῦ 
ἀεν1]15, ὮὉψ πποπι ἄο 
ψοιχ 50Π5 οσαδῦ {λοπι 
ους 2 πεταίογαο θΠα]] 
ΤΠεγ ὃορ γτοιυν Ἱπᾷσος, 
20 Βαΐ 1 Τ νηί (μα 
Άηρεχ οἳ αοά σα»δῦ οιιῖ 
ον], πο ἁἀοαὈί ἴῃο 
Κἰπσάᾶοπι οἳ ἄοᾶ ἵβ 
ουπηθ αροη. ποῃ. 
21 ἨΓΏεΠ α 5ἴγοπΡ Ώ.Τι 
ΑΤπιθά ἈἘΚεορείἩῃ Ὠϊς 
Ῥβ]αςε, Ὠἷς ᾳοοά» ατο ἵη 
ρομβςε: 235 Ὀιί νΏοη α 
ΒΤΤΟΊΙΡΕΥ Τατ ο -Ἡρ1] 

ὺ ανοιχθήσεται ΤΑ. 
3 ” . ΄ 

{ αὐτῷ ἐπιδώσει ΤτνΑ. 
ἀγαθα ΟΙΤΊΙΑΝΓ. 
Βληθέντος λανίηΕ ο ἡ οαμδῦ ους 1. 
οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ 
ἑαυτ' ]ν Τ. 5---οἱ 1. 

αὗτοι κριται υΌμωγν εσονται Τγ, 

ΛΟΥΚΑΣ, ΧΙ. 

ὑμῖν: ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε' κρούετε, κπὶ Ὁἀνοιγήσεται' ὑμῖν. 
νοτου; 5θεῖς,  απᾶ στο β]ια]] βμᾶ; ἆποοξ, απᾶ Ἱν 5Π8]] Όο ορεπεᾷ ὕργωῃ, 

10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει' και 
Έοτ ετετγ οπς ὑπαῦ α5Κ5 χΟΟΕΊΥΘΕ: ΒηΠᾷ Ὦο ἐλπαῦ εεοἷκ5 πας; απᾶ 

τῷ κρούοντι «ἀνοιγήσεται.ὶ 11 τίνα.δὲ ἆ ὑμῶν τὸν 
Το Ἠϊα ἐποῦ ἆπουζς 10 πσν]]] Ῥε ορεπεᾶ. ΑἉπά πΠἨ]οαπ οἳ τοι Ὑσπο [15] 

πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 
Ἀ Γαΐπες 5Ἠα]] ὃας]ς “Έοσ 1ίἨΠο Ἴδοι Ὀυτοαά, Αα 5ἴοπα π]] ε µ]το 1ο Επι ὃ 

εςρί θύ θύ ας δώ ὃς μις 1ρὴ εἰ' καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν Ιἐπιδώσει αὐτῳφ η 
185 Έ]5ο α Βςῃ, ἀμβίεβά οἱ α ΠΒΗ κα 5οτρεπ{ αγ{]] η ρίτο {ο Πῖπι ὃ ος 

καὶ ἔἐὰν' Ἀαἰτήσηι ὠόν, μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον; 195 εἰ 
8ἶο ᾖξ Ἡο βμοι]ᾶ αξξ «η 955, νγΙ]] Ἡς ρῖτο Μο Ἠϊπα αἃ 8οοΥΡΙοἩ ὃ 1ε 

οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε Ἰἀγαθὰ δόµαταϊ 
ἐλοχγείοτο τε, Σεν]] αρείης, Ἐποτγ Εαυσα βοοᾶ Ρ1Εἱ58 

διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρς ὁ ἐξ 
το ρῖτο νο γουισ οἩΙ]άτεη, Ἡουν ΠΙΠΟὮ ΤΟΥ ᾖἵἴπο Ῥαΐμες πΠο[15]οξ 

οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν; 
Ἠεβνοηω πί]] ρίτε [πα] Ἀρρὶτιῦ "ΗοΙψ ἴο ίμοβε ἴπαῦ 8ΑΙς Ἠΐτα 

14 Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιµόνιον, καὶ αὐτὸ ἦνὶ κωφόν' 
Απᾶ Ἡε Ίνας οαδ0ῖηρ ου 8 46ΠΙΟΠἨ. βηΏᾶ τν 8 ἀπ; 

ἐγένετο-δὲ τοῦ.-δαιμονίου ἐξελθόντος,"' ἐλάλησεν ὁ κωφός' 
8]ιᾶ 16 6ης Το Ρᾷ58 ΟΠ της ἀΘΏΙΟΠ. Πανῖης ροηθ οαῦ, ὀβδροκο ἡᾖ}ΤΠ6 “ἄππιυ, 

Δ 2 [ὰ ε ιά Δ οι Σλς » . π 

καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι. 15 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν Πεῖπον,' Ἐν 
Απά ὁποπάετεά ᾖ3ἱΠ9 3οτονγᾶς. ἙῬπί δοπις οἱ ἍΊπεπι βα]ά, Ῥν 

Ῥεελζεβοὺλ 9 ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 
Ῥεε]Ζερια1] Ῥτίησο ο{πθ ͵, ἀ6ΙΠΟΠΒ ηε οαβΐ5 οαῦ 1Ἡθ Ἅ«4ΕΠΙΟΗΣ, 

16 "Ετεροι.δὲ πειράζοντες σημεῖον παρ’ αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ 
Απάᾶ οἵματς, θεπιρίϊης, ϱ είρΏ ᾶΤΟΠΙ. Ἠϊπι ΤΘ 5οεκίης Τγτοπα 

οὐρανοῦ.! 17 Αὐτὸς.δὲ εἰδὼς Δαὐτῶν τὰ διανοήµατα" εἶπεν 
ἨΘατεῃ. Ῥαῦ η ἘΚποπίπρ ἍἈπεῖτ {λοιρΒἴΒ βοὶαᾶ 

αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία "ἐφ ἑαυτὴν διαμερισθεσαὶ ἐρη- 
νο πεια, Έπτετγ Κἰράοπι Ἀαραιπδύ "Ἱϊδε]ξ αᾳϊνιᾶεᾶ 18 Ὀτοαρληί {ο 

μοῦται" καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. 18 εἰ δὲ καὶ ὁ σατανᾶς 
ἀθεο]α[ῖοι; απά α Ώοιδοα αραβ]πςδί α Ἠοᾶα5ο Ἅ{Σα118. Α πᾶ 1 α]5ο Βοΐατ 

ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεµερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ-βασιλεία.αὐτοῦ : 
Ασαϊηςό Ὠϊπιδε]ξ Ὦὁε ἀῑτίαεᾶ, Ὥωτσ κπα]] βίαπᾶ Πὶς Κἰπσάοπι 2 

ὅτι λέγετε, ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν.με τὰ δαιμόνια. 19 εἰ δὲ 
ῬὈοσαιξ5ο ΤθβΑΥ. Ὦτγ Ῥεο]στερα] 1 οαδῦ οαἳ Φηθ «ἄΘΕΠΙΟΠΒ. Απᾶ ἶξ 

ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, Σοἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν 
Ἱ ὃν Ῥεε]περα1 οα5δῦ οαῦ Τπε «ἆἀΕπΙοΠΕ, γοᾶσ 5Ο18 τσ 

τοῦτο ἱκριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ ἔσον- τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ 
ἠαάρες οἴτοα ὭΤἵπεγ 5μα]1 Ὅ/]οΏι ἄο ἴπεσ οαςξῦ ομῦ 2 οἩ βοσοοιπῦοξ τΠίς 

ται. 320 εἰδὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ Ἰἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 
νο6. Ῥαιυ 1 Ὦγ [1πε] ἄηρετ οἑ 4ο ᾖἹἸ οαδίοιαῦ πο 4επ1οἩΕ, 

ἄρα ἔφθασεν ἐφ ὑμᾶς ἡ βασ'λεία τοῦ θεοὺ. 321 ὕταν ὁ 
όλο 156.60ΟΠιθ αροηπ τοι ᾖἴπο κἰπραονι οξ αοᾶ. ὝὝπεπ 1{πθ 

ἰσχυρὸς καθωπλισµέενος φυλάσσῃ τὴν.ἑαυτοῦ.αὐλήν, ἐν 
5ἴτοηπς ΓΠιαη] Ῥείης' αχγηιθά ΤΠΙΑΥ Κσερ 5 οὗ ἀπγε]]]τς, νε] 

εἰρή»ῃ ἐστὶν τὰ .ὑπάρχοντα.αὐτοῦ' 3295 ἐπὰν.δὲ Χὸϊ ἰσχυρό- 
Ῥοαςς .Τθ Ὠ]5 ροος5; Ῥαί 45 5οοῦ 38 ΤΠ δυΙΡΕΓ 

6 ανοιχθήσεται ΙΤΑΥ. ἆ -- ἐξ ΓΤΙΤΑΥΓ. ε Π ΟΥ αἰ/ΤΤιΑῖνΝ. 
Εε--- ἐὰν ττι[Α]. Ἀ αἰτήσει Ὦε 5ΗαΑ]] αθὶς ΕΤΤΙΑ ' δόµατα 

κ -- ὑμῶν (}εαᾶ γοιχ ΓἳΠΕΥ) 1, | Γκαὶ αὐτὸ ἦν] τιΑ. πι εκ- 
η εἶπαν ΤΑ. ο -- τῷ {6 1 ΓΤΤΑΥΓ. ρεξ 

αυτοῦ Η1ΤΙΑΥΓ. ϱ τὰ διανοήµατα αὐτῶν 1, . διαμερισθεῖσα ' ναι 
αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται 1Α; αὐτοὶ κριταὶ ἑσονται ὑμωντ; 
ντ [εγὼ] 1τ. π --- ὁ (/εαὰ α ΒΙΥΟΙΡΟΣ) ΙΤΊΤΑ.. 

να νο ο ο το... - 

Γκι ὁδ, οὔγνο κά 



1ΌΚΕ. 

αὐτόν, τὴν πανοπλίαν 
3ΡΑΠΟΡΙΥ 

ἐπεποίθει, καὶ τὰ. σκύλα.αὐτοῦ δια- 
Ὠ{5 8Ροῖ]58 Ὦθ 

« 
ο 

ΧΙ. 

τερος αὐτοῦ ἐπελθών νικήσῃ 
ἔπαπ Ἡρ οοπιίηρ προπ Παπ] εΏα]] ογετοοπαθ Ἠϊπα, 

αὐτοῦ αἴρει ἐφ 
1ῃΐ9 .Ἠθ ἔα]κθς ΑπΤΑΥ ἵπ ἹγΠίοἩ Ἡς Ἠλᾶ ὑγαρβίοᾶ, απὰ 

δίδωσιν. 329 ὁ μὴ ὢν μετ ἐμοῦ κατ ἐμοῦ ἐστιν’ καὶ 
ἀϊνιᾶρς. Ἠο ἰπαῦ 15 ποῦ πηΙἩ πιο αβα]ηδῦ πιθ 16, απᾶ Τε ὑπαῦ 

λ / » λ » ’ / ΔΝ / θ 

μὴ συνάγων µετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει. 324 Όταν τὸ ἀκάθαρτον 
Ραἴλετβ ποῦ νι πιο ΒΟΔ0[6ΕΙΒ. ΊΨπεπ ἴπο άησ]εαπ 

πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι ἀνύδρων 
αρἰτιῦ  Ίδροπε οιιῦ Ίχοπι ἴπθ ΏΙΘΠ, πο ροθ" Ίἵπτοιρ]η πναίύεΓ]ες5 

-” / Ν / / ς 

τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν' καὶ μὴ εὑρίσκον Χλέγει, Ὑπο- 
Ῥ]α8σ65, βοεκίπηρ τεεῦ ; απά ποῦ Επάϊηπρ Γαπγ] Πθβα75, 1 τσ] 

στρέψω εἰς τὸν.οἶκόν.μου ὕθεν ἐξῆλθον' 326 καὶ ἐλθὸν 
ΓΟἴΙΙΤΗ. το ΠΙΥ ποἳιιςδθ πππεηςο 1 ο8β1Πθ οιῦ, Απᾶ ΠανΗΏΡ οοΠ1θ 

, : ῃ ο , 
εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμηµένον. 326 τότε πορεύεται 
Ἡο Ας [10] Βυνερί απᾶ πᾶοτηρᾶ, Τηπου Ὦο ϱο68 

καὶ παραλαμβάνει γἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦν! 
Ἀπᾶ ἴΒ]κο8 5ογοπ οὐ]μοες ϱρῖτ] 5 πιοτο υ]οκοᾶ παπι Ἠἱπαδε]{, 

καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ 
απᾶ Πατίηρ επ[εγτθοᾶ Ό]μον ἀπγο]] ὕ]Ἠοτο; απᾶ ΌΏθοσπθςβ ᾖ1ἴπθ 1α5ῦ 

ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 27 ᾿Ἔγένετο.δὲ 
3ΠΊΑΏ 1ο "ιπαῦ ΊΝΟΙΞΘ ἵπαπτ {μεθ Πγβῦ, Αγά 10 ϱβΠ1Θ ἴο ρ885 

ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦχα, ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴνι 
Ά5 “εροκο 1μο ποςο ἐλίτμς, "ΗΕἐήης δρ “οθτίρΙτΏ 1 ὀποπιαι [Ποχ] τοίοῬ 

ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά 
ἔτοτι 1ἴηθ οτοπᾶά οιᾶ ᾖἵο Πῖπι, Ῥ]οξεςεοᾶ πο ποπ Ώαῦ Ὅογςθ 

σε, καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 328 Αὐτὸς δὲ εἶπεν, "Μεν- 
{πεε, αμᾶ [Ώο] Ὀτεωδίό πΠίοϊ ὅ]ιοι ἀῑάςε 5αο]ς, Ῥαΐ0 Ώθ 5814, χΧεα 

οὔνγε! µακάριοι οἱ  ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεόῦ καὶ 
ΣΩΤΠΘΕ Ὀ]θςεθδά  Ἅπεγ ππο Ἠ Θα ἴπε πγοτᾶ οἳ σοᾶᾷ απὰ 

φυλάσσοντες δαὐτόν.! 
Κοορ 15, 

29 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἠρξατολέγειν, Ἡ γενεὰ 
Ῥαΐ πε οτοπᾶς Ῥεΐπρ {ωτοηροαά ζοβεύπαγ Ἡε Ῥεραι {ο βαγ, "ΡοπογαίΙοι 

αὕτη “ πονηρά ἐστιν' σημεῖον Ἀἐπιζητεῖ,ρὶ καὶ σημεῖον οὐ 
αγη]5 ατγ]οκοα 515: 8 8ΙΡΏ. 16 566Κ5 αξΐο6τ, ΄απά Ἀδίση "ποῦ 
Φ ’ ) . 2 µ Ν - » ” 6 - / ἤ 

δοθήσεται αὐτῇ, εἰ.μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ ἐτοῦ προφήτου. 
αςηα]] ο σίνου ᾖοῖϊν οχοερί ἴπο βἱρῃ οἱ ὅοπας Ἅἴπο Ῥτορλπεῦ, 

Δ 4 . / » .”ν { ” .. Ε " «/ 

90 καθως.γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς ᾿σημεῖον τοῖς Νινευΐταιςο,' οὕτως 
Ἐος 48 «5 1οπ98 Α ϐἶρῃ ᾖΤοΐπο Ἀἰπετ]ίίες, ἔπιις 

ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ.γεγεᾷ.ταύτῃ. 91 Βασίλισσα 
εΠα]] Ὀο π]ς5ο ἴπο Όοι ο τηαπ το 9Πἱ5 σεπεταῦῖοη. Α αἱιθοτ 

νότου ἐγερθήῆσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς 
ος [1πο] εοαίὰ 5Ώα]] τίςσε πρ η ἴμο Ἱαᾷσπιοπῦ πι Ὥᾖἴπε Π]ΘΗ. 

ενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτούς' ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν 
τΏΙ5 σοπογα{ΙΟΏ, αμα 5Πα]] οοπάεπιη Ἅἴποπι; 40ΟΥ 5ΠΏθ οαπαιθ τοπ πο 

περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν ΞΣολομῶντος,' καὶ ἰδού, 
οπᾷς οἳ Πο οιΓΓΏ ο Ἠοατ πο αὶδάοια ΟΕ ΞΟΙΟΠ1ΟΗ, απᾶ Ὀορο]ά, 

πλεῖον ξΣολομῶντος! ὧδε. 99 ἄνδρες ἈΝινευϊ! ἀναστήσονται 
πηοτοθ ΤΠβ8Ώ Βο]οπιοῃ Ἅετθ. επ οἱ Ἀϊίποτεα εἨα]] δίαπᾶ πρ 

-- , ᾽ .ω ” ν . .- , ! 

ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς.ταύτης, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν' 
ἵπ Έπο ]αᾷσιποτπῦ ντι τηΏῖς5 Ροπενα{ίοἩ, ΑΠᾶ αδπα]] οοπάεπαΏ τν, 

αχ -- [. τότε] {δη τ,. 
3 μενοῦν τττ; μὲν οὖν Α. 
ἃ ζητεῖ 10 5θε]5 ΤΤτΑ. 
σηµεῖον ΤΊΑ. 
Νινευείῖται Ἱ. 

Υ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά ΤΤτΑ. 
υ.--- αὐτόν (γεια [11 ]) ὀτττΑ. 

ε --- τοῦ προφήτου αΙΤΊτΑ. 
Ε Σολομῶνος αΙ.ΤΤΙΑΥΓ. 
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ο0ΟΠ16 προηπ Ἠϊπα, απά 
ΟΥεΓοοπιθ Ἠΐτα, Ἡθ {ρκ- 
ϱἵἩ ἔτοπι Ἠΐπα α]] Ἠ]β 
ΒΥΠΙΟΙΣ ὙἨρθγοίη ο 
ἐταφίοᾶ, Ειμιᾶ ἀῑν]ιᾶεί]ι 
Ἠ1β β6ρο]1β. 29 Ἠο τπαῦ 
156 ποῦ υΠιη πιο 1β 
Αραϊἰηςδῦ 1Ίηθ: απᾶ Ἶθ 
τπδί ραϊποτεῖἩπ ποῦ 
σνλ πιο βοβ[τστοίῃ, 
24 ΊΓπεπ ἴπο ππο]θβΏ 
αρὶτΙῦ 15 Ροπο οιῦ ΟΕ 
8 ΠιΑἩΠ, ο Ἱπα]κοίπ 
τΏπχοαβΏη ἆἄπγ Ῥ]ᾳσθ6ε, 
βοοκίηΏῃ τοςδῦ; θά Επά- 
ἀπρ Ὠηοπο, Ὠθ δα1{Π, Τ 
σι] ταύτιση υηίο ΠΙΥ 
Ὥοιιδο πύπθηςς 1 «ΑΠΘ 
οαῦ. 25 Απᾶ ππθη Ὡς 
οοπηθίἁ, Ὦο Ππάσίη ἐΐ 
Βυγερῦ θπά ραγη]δηοεά. 
26 Τπεπ ροοίΏ Ὠθ, απά 
ἰαΚαεῦΏ {ο Λι 5δεγετ 
οίπετ αρἰγἰί πιογθ 
πγϊοκεᾶ {Πατ Ἠϊπαδε]{; 
απᾶ ΤΠΕΥ οπίοτ ἶπ, απᾶ 
ἀπιο]] {ποτθ: απᾶ ἰπο 
1ᾳ5ύ σίαίε οξ ἐπαῦ τα. 
16 ννοτεε ἴπαπ [πε τει, 
27 Απά 16 ο8Π1θ {0 Ρ8ΒΒ, 
5. Ὦθ 5ρακο Ἅ{ἴποςθ 
Επῖπρς, Αα οεγίαϊῖη Ίνο- 
1181 ΟΕ ἴλε ΟϱΟΠΙΡΑΠΥ 
ἨΜ{εᾷ αρ ἨθΥ τοίσα, απ 
εαἱᾷ αη{ο Ὠῖπα, Β]εςςθά 
Τ6 1Πε πγοπΥὈ ἑπαῦ Όατς 
ΤἨπθ6ε, Απά ᾖἴπο Ῥαρς 
πγη]οὮ ἴποια ηαςδέ 5αο]ς- 
οᾱ. 28 ῬΒαΐῦ Ὦο βαἱᾶ, 
Ὑεα ταίποτ, Ὀ]ος5εᾷ αγ6 
ΤΠεγ Όπβί Ώεατ πο 
υγογᾷ οἱ 4ο, αιιᾷ Ίεθεερ 
1δ, 

29 Απᾶ μεπ ἴπα 
Ῥεορίθ Ἴετε ραΐπστ- 
ο ΤΠ]ο]κ ἰἱορείηαγ, Ἡθ 
Ῥερθη ἵο δα”, ἘΤΠί8 
15 ΑΠ οτὶ] ϱοηθταΌΙοη: 
{που 6εεκ Αα εἶρῃ; αιιᾶ 
ἴπετε 5Πα]] πο 5ἴση 9 
σίτεη 18, Ῥαῦ ἴπο Εἱἰρση 
οἳ ἆοπας ἰπο ρτορΠμεῦ, 
90 Εοτ ης 7οπ85 Ίνη5δ α 
«ἶσῃπ απίο ἴπο ἨἈΝϊπο- 
γ]Ξ{Β, 5ο 5Πα]] αἰ5ο ἴπο 
ΦΟΠ Οἱ πιΛἩ Ὦθ ἴο {λῖς 
Ρεποναί]οπ. οὃἱ ΤΠο 
αποςση οἳ ἴπο 5οπίἩ 
5εΏα]] }]-ο τρ Ἱπ τῃθ 
ἠπάσμασπό Όυν μα 
ΠΠςΟΠ οΕ Πὶ5σεηεταβδίοἩ, 
αηπΏᾶ οοπάσπαηπ ΤΠεπῃ : 
{ΟΥ 5Ώθ οαΊης ἔτσια ΤἨθ 
αὐπιοξδῦ Ῥατίς οἳ ἴμα 
οτί] {ο δας ἔλα υν]ς- 
ᾷοτῃ οἳ ΦΟ]οπΙΟΏ; αηᾶ, 
Ῥοεποίᾶ, α στεκίον ἔπαα ' 
ΒΟΙΟΠΙΟΗ 1511016. 35 1Π9 
π]οη οἳ Ἀίπογο οἨα]1. 
115611ρ1π {Πο ]αάρπιεπς 
σνΙτΏ {Πὶς ροπεταί]οἩ, 
ΑΠΏᾷ 5Πα]] οοπάσπαη 1δ: 
Ἐοχ Τμεγ τεραπῖοᾷ αὖ 

” φωνὴν γυνη 1ΤΑ. 
5 -- γενεὰ ἃ ΡΟἨΠΘΤΑΙΙΟΙ ΤΤΤΤΑ. 

Γτοις Νινευεύταις (Νινευῖταις ΤτΑ) 
Ὦ Νινευη Α; Νινευῖται Νἰπεν]ζες τς 
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πο ρτοβολμῖπσ οἳ οὅο- 
Ώ85; απᾶ, Ῥεπο]ᾶ, 
ρτεβίεσ ἴπαηπ ἆοπας ἴ6 
Ἠογὸ. 38 Νο πιαη, ἨἨΘΠ 
ο Παῦμ ΠσΏίεά α ο.Ἡ- 
ἀἱδ, ραὐἑεῖη {ἓὲ ἵπ α 
βεοτοῦ Ῥἰαοθ8, Ὠησδίσηεγ 
Ἐπάρθγ α Ὀας5με], Ὀαῦ οἩἨ 
8 οαπᾶ]θβθίοκ, Όπαῦ 
ἆμεσ ὙΠῖοἃ οοπἹο Ἰπ 
πε «εν ἴπο ΠρΡηῦ. 
34 Τπο ἹΠρπύ οἳ ἴῃπα 
Ῥοᾶσ ἶ5 ἴπε εσε: ἴπετε- 
40Υ9 πΏεη ἴηΠ]πο ετε ἵς 
αἴπρ]ο, ἵἩΥ πΥΊλο]ε Όοᾶγ 
8]5ο 15 Σμ]1 οἳ Ἡρηῦ ; 
Ῥυῦ πΊεηυ ἐλῖπε εν 15 
ενΊ], ἴπγ Ὀοᾶν 416ο {5 
Χα] οἳ ἀατκηςβΒ. 
3δ Τακο Ἠεεᾶ Ὦἴπετο- 
40το6 ἴπαῦ 1ἴπο ΠἩρηυ 
ν/μῖοἩ 15 ἵΏ Έπες Ῥεπος 
ἄπτ]κηες. 6 ΤΠ ᾳπσ 
πυΏο]ο Ῥοᾶγ ἴπετεξογθ 
2ε ξα]] οἱ ΗρΗΠῦ, πανῖης 
πο ρασῦ ἀατ]λς, το ππο]ε 
εΏα]] ὃε {α]11 οἱ Ἠρῃῦ, 
β8β ὪῆἩεηυ πο Ὀτὶίρηή 
Εμ]πῖωης οἳ 8 οππᾶ]θ 
ἀοτΒ.ρῖτε ἴμεο 1σηῦ. 

37 Απᾶ α5 6 5ΡραΚ6, 
Α οθτζα ἘΠαχίβδεῬ Ὄε- 
εοπρΏύ Ἠϊπι {ο ἆῑπο 
στ ῦἩ. Ὠίτα : οπᾶ Ἡρ πγεηῦ 
1π, απά 5ού ἄοπηω Το 
πηθαοῦ. ὅθδ Απᾶ τ/πεἩ 
{πε ῬΠαγϊςέο σαν 1ὲ, Ώθ 
τηφττο]]εᾶ {ηαῖ ηε ἨῬαᾶά 
ποῦ Ἀτςῦ παξΏεά Ῥεέοτθ 
ἀϊπηοι. ὃν Απά ἴμο 
Τιοτᾶ βαὶᾶ απίο Ἠῖτα, 
Νου ἄο τε Ἐπασίξεεβ 
1ηακο οἶεβτι ἴπθ ομαὐεῖάς 
οἳ ἴηο οαρ απᾶ {πο 
ΡΙαῦ{εξ; Ὀπέ Τους 1π- 
τ/λγᾶ ρατὺ 45 {411 οξτα- 
ποπίπᾳ απᾶ πτοκθᾶ- 
Ἡ088. 40 Υο {οοἳς, ἄϊῑά 
πιοῦ Ἡς {παῦ πιαᾶο ὑπαῦ 
ντΏ]ο] 5 σαιυποαί Ώιακθ 
(ηππὺυ πἨίοα 18 σαι (ηῖη 
β15οῦ 4ἱ Ῥιαΐ ταίμετ 
ρίνο αἉ]πις οἳἑ 981ςἩ 
{ΠίηρεΕ 457ε Ἠατο; απᾶ, 
Ῥε]λο]ᾶ, αἲἰ {Πΐηπρς ατθ 
οἶεαπ ππίογτοα. 452 Βαΐ0 
π/ορθ ππίο τοι, Ἐλατὶ- 
ΒΘθΘΒΙ ἔος Το ῦ1{με παῖτπί 
Απᾶ ταο απᾶ ϱ]] πιςη- 
1ος Οξ ἨθεῦΒ, ςηΏᾶ Ρ858 
οτε {πᾶρπηεηῦ απᾶ νῃπθ 
Ίοτο οἳἑ ἀοᾶ: Ίἴπεεθ 
οαρἩΏί το ο Ώατε ἆοπα, 
Ααπᾶ ποῦ ο Ίθανε ἴπθ 
οἴμοεσ πΠᾷοπθ. 45 ορ 
ππί{ο τοα, ἘπατίεῬας | 
ΣοΣ Το ἸἼοτο {Πε ἩῬρεί- 
χηοβί βθαῦ5 Ίη 1ηθ βγΏ8- 
ΡοραςΒ, απᾶ ρτοείῖηρς 
{π {πε τααχκοίβ. 44 ΎΓου 
ππίο τοι, 80519868 απᾶ 
Ἐ]ματίςεες, ἩγροοσίζεβΒ! 

ὅπως ἀριστήσῃ παρ αὐτῷ: 

ΛΟΜΚΑΣ, ΧΙ. 
ϱ/’ , Ρ , πο 

ὅτι µετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα ᾿Ἰωνᾶ. καὶ ἰδού, πλεῖον 
Όοσσπεο ἴΒογ γαερεμιοᾶ αἲ ἴπαο Ῥτου]απιατίοἨ ΟΕ ζοπ88: απᾶ’ Ὠε]μο]ᾶ, τπποτθ 

Σ ν 5 . 1 πλ ’ 5 

Ἰωνὰᾶ ὧδε. 99 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἄψας εἰς Κκρυπτὺν!ὶ 
ἔπατ ἆοπα5 Ἠσγο, Ῥπαΐ πο 0η9 Α ΙΑΤΙΡ Ἠατίης 15 51η 35οοτοῦ 

τίθησιν, οὐδὲ ὑπὸ τὺν µόδιον, Ἰἀλλ'' ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 
1φοῦς "18, 1ΟΣΓ. ἀπάεγ Τη εοτη-πίθασατα, ας προηυ {πο ἉἹἸαπιρβίαπᾶα, 

/ 2 , 

ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ "“ϕέγγος! βλέπωσιν. 34 ὁ λύχνος 
τηπύῦ ἴΠοΥ πο Ἱ οεπηίετ ἶη Μπο Ἠσῃηίν ΤΙΑΥ 509, Τπθ 1.01 ο. 

ὅταν Οοὖὗνὶ ὁ ὀφθαλμός.σου τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμόσὴ" 
Ξ ππεηΏ {Ώετεξοτο νηῖπε ογα ὈΕ{ίπε ὈῬοᾶγ ἶς τἴπο εσε: 

« ὰ . ν τ Ρ η ολ Ν -” / ἕ ΄ . ) λ Ν 

απλους {. και Ολο το-σωμµα-σου Φωτεινον εστιν' ἐπὰν δὲ 

«ΞΒΙπσ]ο 0ε, - 81δο Ἔππο]ε 1Την Ὀοᾶγ συ 15: Ταῦ τν]επ 
Δ 1 4 Ν -- ΄ ’ ς 

πονηρὸς «Λ,'.και τὸ σῶμά-σου σκοτεινόν. ὁδ σκόπει οὖν 
εν1] 16 6, 15ο ᾖἵπσΤῬροᾶγ [15] ἄατ]ς, δε ἍΊΤΠπετοξοτθ 

. Λ ” λ 1 ’ ’ ᾽ -” ΄ 

ἡ τὸ φῶς τὺ ἓν σοὶ σκότος ἐστίν. 9θ εἰ οὖν τὸ σῶμά 
1650 ἴηο Ισπυ ἴπαῦ Π5]1π {που ἄαικηοςς 

«/ η ε 4 

σου ὕλον Φωτεινόν, μὴ ἔχον Ἀτὶ μέρος! σκοτεινόν, ἔσται 
α1/Ώγ Απιλο]ε [15] 1ρῆ, ηοῦ Παπτίηρ αηγ γῬρατῦ 4αχχ, 16 ϱΏα]] 8 

φωτεινὺν ὅλον, ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ.ἀστραπῇ Φφωτίζῃ σε. 
ΣησΏυ 11, αν πΊΠεηπ Πο Ίπιπρ πΙζη [1{5]τίσμέησςς πιατ ]1ρπιί τἨθο. 

.] αν -. ” ο Δ - 

97 Εν.δὲτῷ-λαλῆσαι:  "Ἠρώταὶ αὐτὸν Φαρισαῖός ἵτιςὶ 
Νου ας Ἔνας Ξερθακίηρ [1ηε] αξςκεᾶ Ἠϊτι 3 "Ῥματίςο Ἀοοσίαίπ 

εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσ.ν. 
ΑΏᾶ Ὠαβπίτπσ οπἰοτεᾶ Ἶς τες]]1ηθᾷ Ἠ:ιης5οθ]Ε. 

ε Δ - 1 ε -” ΄ ΄ 

98 ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη 
Ῥπαί (η Ῥηατϊίσεο κβοθῖης [15] πιοπᾶεγτεᾶ ἰἴηπαπῦ ποῦ Άτευ ηθ συυ5δῃΏοεᾶ 

πρὸ τοῦ ἀρίστου. 99 εἶπεν. δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν, Νῦν ὑμεῖς 
Ῥεέοτε {πο Ἅἀϊππςγ, Ῥπό εαῖᾶ πο Τοτᾶ {ο Ἠϊπ, ΝΟΥ γε 

οἱ Φαρισαῖοι τὸ έξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, 
Ῥπατίςεθθα Όπο οπίδιᾶε οἑίπε οαρ ΑΠᾶΟΕίΜΠο «ἀῑδῃ Ψε οἸεβηςδα, 

τὸ.δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 40 ἄφρονες, 
Ῥαύῦ μα Ιπείάο οἴτοι 15 {α]] οἳ Ρ]απάεγ βπᾶ πἰοκεάπεςς. 9918, 

οὐχ ὁ ποιῆσας τὸ έξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν; 
[414] πού Ἡθ ππο ατὠαᾶε ἴπε οιῖβιάθ Ἅα8ἶδο ἴπο ἉΙπείᾷθ ΊηαΚε 2 

4] πλὴν τὰ.ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδού, 
Ῥαΐ0 [οῦ] {πο ἐΠῖπσς πἨ]οὮ ατο ση ελῖπ ρίτο 8ἰπης, Απᾶ Ίο, 

” 3 ε, -”υ } τ 7 »! ) ας -- ” ΄ 

πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν. 42 "ἀλλ" οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, 
81] ὑμ]πρς οἶεαβπ ἴογσοα αἴ6. Ῥαΐῦ πο ἴογοα Ἐηατίδεες, 

ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν 
{ο ΎὙεΡαγ 0ίπθ68οξ Ἅἴπεα παῖηῦ απᾶ Ίἴπε τας Απᾶ επτετΥγ 

λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ" 
πετ», απᾶ ρ85ς Ὦτ ἴπε Ἱαάρπιοπῦ απᾶά {μα 1οτα οἳ ἄοά 

ταῦτα3: Κἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖϊνα μὴ  ἈΧάφιέναι.! 
ΤἨθεο {πΐπρς 16 Ῥεμοτεᾶ [τοι] ο ἀο, Ώπᾶ ἴποξβθ ποῦ Το ε Ἰθατίηρ αεἰᾶς, 

40 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίανι 
Που ἴστοα Ῥμλαχϊίςθε, 1ο: Ὑτθ]οτο Ἅἴπθ Ἠτεί εεού 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς'. 
1η ἍὭΤπο ΒΥΠΑΡΟΡΙΘΣ απᾶ πε βπ)αΓα01οΏ5 ἵπ ᾖἴηο τιβτκοῖ-ΡΙα988, 

44 οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαοισαῖόι, ὑποκριταί,! ὅτι ἐστὲ 
ορ {οτόα, βοσ1ὈθΒ απά ἘΕΠατῖςδεες, Ἠγροοστί{ςΒ, ΣΟΥ Τ7Θ4ΓΘ8 

115, ΤΕ ὑπετείοτο 5ροᾶγ 

τηαῦ το ποια] ἄῑπο πα Ἠΐτη : 

α--- δὲ Ὁυῦ τττΑ. 
5 -- σου (γεαᾷ ΤΠίπθ ε76) ΙΤΊΤΑ. 

τς 4- αὐτὸν Ὦε 1, 1 ΤΑ. 

Ὁ -- δὲ Ώου [1]τε. 
δείπνοις] απὰ {πο Άτεί ρ]αοες αἲ {Ώθ ΒΙΡΡΕΙΒ 1, 
κριταί α[1.]ΤΤΙΑ. 

΄ 

κ κρυπτὴν 5εοτεῦ Ῥ]αςθ ΕαΙττγΑγ. ] ἀλλὰ ΕΥ’. 
ο --- οὖν ΙΤΤνΑ. Ρ --- καὶ 1. 4 µέρος τι ([τι] Α) 

5 ἐρωτᾷ 855 ΤΤΑ; ἐρώτα Τς. στοπες σπα. Σ ἀλλὰ τ. 
Σ παρεῖναι ἴο ρ888 ὮΥ ΙΤΤΙΑ. Σ -- [καὶ τὰς πρωτοκλισίας ἐν τοῖς 

:--γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑπο- 

τα φῶς 1/ΤΙΑ. 



τι Χα. 1 ὉυκεἙ. ας 
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ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἳ ἄνθρωποι "οἱ' περιπατουντες 
Ά8΄ ἴηοθ Λζοπιῦ8 1ηἨβ66Ώ, απᾶ ἴλθ ΣΩΘΏ πηο στα] 

/ - Λ [ή ” 

ἐπάνω οὐκ.οἴδασιν. 4ὅ ᾿Αποκριθεὶς.δὲ τις τῶν γομι- 
οτετ [ἔποπι] ἆο ποῦ Κπονυ [15]. Απᾶ απδν/οτῖης 936 9 {μο ἄοοῖοσβ οί ἴπθ 

ϱ) - . / -” α 6 ” ε ’ 

κῶνλέγει αὐτῷ, Δἰδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις. 
Ίατν 8αγ8Α {οἩῖπι, ΊθαςἩοσ, 3πθβο ἐπίησς βΑΥΙ1Ρ 45ο "5 ἴποι Ἰηρα]έρῦ, 

λ Ἡ -” -” -” ΄ ε/ / 

46 Ὁ δὲ εἶπεν, Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε 
Απά ο οδαἱᾶ, Αδο ἴογοα {]θ ἀοοΐοτα οἱ ἴμθ Ίαπ πο, 2ο: ὅε Ῥατᾷεῃ 

’ ’ ) 8 { 4 

τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ενὶ 
: ΤΩΕΠΗ. [πι] Ῥαχάσπς  Ίσανσ ο θεα, απᾶ ΤΟΠΙΒΕΙΥΘΒ πζλ οπθ 

. ’ ε ο 2 / .» / 47 2 λ 
τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ.προσψαύετε τοῖς Φφορτίοις. ούαι 

οΕΤοισ ἄηπροτβ 4ο ποῦ ζοαςμ νπθ Ῥαχάςαβ. Ὅ]ου 
-” ό -” ο ” ο, ε 4 ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖά τῶν προφητῶν, Ροἱ δὲ πα- 

τοτοα, {οτ γε Ὀα1]ά ἴηθ ἍΤοπι0 ο {πθ )Ρτορηεῖβ, απᾶά "Ί8- 

τέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν' αὐτούς. 48 ἄρα “μαρτυρεῖτε' καὶ 
ἴπει5  Ίτοισ Κ1]]οᾷ νλεπα, Ἠσθπςθ 79 Όθαχ πΙίπεβ απᾶ 

συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν.πατέρων.ὑμῶν' ὅτι αὐτοὶ μὲν 
οοπεεηῦ Μοΐύπε ΤἨΟσΚΒ οξ τουσ Μ4ἱΠθτβ; 40ΟΥ ᾖΤπεγ Ιπᾶθθά 

ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε αὐτῶν τὰ μνημεῖα.! 
Κ1εά ἴπεπι, απᾶ το Ῥαϊ]ᾶ ἡλεῖτ 'ΟΠΑΡΡΒ, 

4!) διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν, ᾿Αποστελῶ εἰς 
Ῥεοαριςο οἱ ΤΠ ἍἉ]5ο ἴπθ πήδάοπτα οἳἑ ἄοᾶ κεαἰᾶ, 1 πηῖ]] βεπᾶ ο 

αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτε- 
{παπα Ῥτορπείβ Απᾶ αΡοβ{168, απᾶ Γβοπιθ]οί Ίπεπα ἴπογ ντι] 
-” . 6) ὃ ΄ π] δ ια, 3 ϱη Ν π / 

νοῦσιν καὶ Ξἐκδιώξουσιν Ἄ 6θ ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων 
κι απᾶ ἀτῖτε οιῇ, ἐπαῦ τααγ Ῥετεαι]τθᾶ ἴπθ Ῥ]ουά οἳ α1] 

τῶν προφητῶν ἵτὸ ἐκχυνόμενονϊ ἀπὸ µκαταβολῆς κόσμου 
{ης « ῬτορΏεῖς Ῥουτοθά ου ῦ 4τοτα [1πε] {οππᾶαίίοηπ οξ [πε] ποτ]ᾶ, 
3 Λ -” ” ’ 2 μ σ 3.1 “ 34 5/ 6 1 

ἀπὸ τῆς .γενεᾶς.ταύτης, ὅ] ἀπὸ Ετοῦ! αἵματος ᾿Αβελ ἕως ξτοῦ 
οξ 115 ψεπετα 1ο. ΐτοτι ᾖΊπο υ]οοᾶ οἱ ΑΌεὶ ο Ἅἴπο 

αἵματος Ζαχαρίρυ τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου 
Ῥ]οοᾶ οἳἑ Ζποπατίαβ, πΠο ῬεγϊεΏεᾶ Ῥεύπεεα ἴπα β]ζατ 

καὶ τοῦ οἴκου' ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς 
ΑηΏᾶ {ἴηπο Ὠοιςδε; Υεα, 18 ἴοσοι, 10 5Ώα]1] ωε τοαπἰτεᾶά οἳ Ζρεπεγαἴ]οη 

ταύτης. ὅλδ Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν 
1115, ου ἴογοα πο ἆἄοοῦοτβ οξ {πε Ίαπ, Σο το {ᾖοο]ς απαγ ἴ]πο 

κλεῖδα τῆς γνώσεως' αὐτοὶ οὐκ. εἰσήλθετε,' καὶ τοὺς εἶσερ- 
Κετ οἱ Κποπ]εάρα; ΨοΏχεε]τες ἀῑᾶ ποῦ επ{ετ, Βᾶ 1Ἠο5θ πο πετ 

χοµένους ἐκωλύσατε. ὄδ ΊΛλέγοντος-δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς 
επίετίτης ο Ἠἰπάρτεᾶ, Α Πᾶ ϐ8 πας ὀβαγίηΡ Ώθ ἍΊπεςε ἰΠίπρβ {ο 

αὐτοὺς! ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἔν- 
έηεπα Ὅεραηυ ἍΤπο ΒΟΥΙΏ88 απά ἴηθ ἘῬπατϊίςεεοςς Ἄατρεηί]γΊορτεξδς 

ἔχειν, καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων, 64 ἐνε- 
ἌροπἨ [ήτα], απᾶ το πιακθ Ἔβρθα]ς α1Ἠΐτη αΏοαῦ ΠΙΑΠΥ ΤΠἱΠΡΒ; ποϊςη- 

δρεύοντες Ναὐτὸν! Ἱκαὶὶ πζητοῦντες! θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ 
19ης λα Βπᾶ βοο]εῖτπρ Μο οαὔοα βοπιεοζηϊῖπρ οιί οἳ 

στόµατος.αὐτοῦ "ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.! 
Ὠ15 παοιι νπαῦ Ίπεγ παϊρηῦ 8οοβθ Ὠ]ϊμι, 

19 Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν µυριάδων τοῦ 
Ὀυτίπς πΠῖοὮ [Π1Πἱπρ5β] Ῥείηρ ραϊηετεᾶ ὑορεῦμεν {ἴπθ τηγτ]αᾶς οἱ ἴπο 

ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς 
οτονᾶ, 5ο 48 ο ἴπαπαρίθ προπ ο0Π6 βΠοΐηετ, Ἡθ Ώεβαη ᾖὗο 5αγ το 

105 
408 Ὑο 416 48 ΡΤΑΤΘΒ 
τι ΏΙοη ΑΡΡΟΕΣ τιοῦ, απᾶά 
{ποππαεη Τηβῦ να] οτεσ 
{ισηι 4Υε ηοῦ ΑΡ/αΥο 
ἐ]ιεπι. 45 ΤηΏ6η αΏβΥνεΓ- 
εἆ οηο ΟΙ {Πε Ίά9ΥγετΒ, 
Απᾶ οραὶᾶ απῖο Ἠῖπα, 
Μαρβίετ, ἴπαξ εαγίηππ 
ἴποα τοερτοβοµεδῦ β 
315ο. 46 Απᾶ ο 5α1ᾶ, 
ὙΠουῬ ἀπίο τοι α1βο, 46 
18ΥΥΥΕΙΒ Ι ἴογ τε Ἰαᾶφ 

ΊπΏεΠ νηΙῦἩ Ώατᾶεηβ Ρτ]ε- 
τοις {ο Ὦο Ῥοσπο, απᾶ 
πεγοατβε]τεβίοιοπποῦ 
1Ώο Ῥατάεηπς νηΙζΠ οπἳς 
οξγοιχγ Ππροτς. 47ος 
πΏβο γοι! {οχ το Ῥα]]ά4 
νηο 5ερι]οῃτος οἳ π6 
ῬτορΠπεῖβ, απᾶ τοις 
Έί]ους Ἰά]]εᾶ ἔἶποπι, 
46 Ττια]γ το Ῥεας τννϊί- 
ηρςς ἰηπῦύ Τε αἶἱ]ον 
{ηε ἄθθᾶς οἳ τουσ Τα- 
{Ἠθτ5: Τοχ {πογ 1πᾶεθᾶ 
ΚΙΙ]εᾶά Ίποπι, αηπᾶ το 
Ῥα1]ά {πεῖγ βεΡΙΙΟΠἨΤΑΘΒ. 
49 Τπετείξοτο 4]δο δαἱά 
Τηο πηβάοια οἳ ἀοᾶ, Ι 
πγ1]] 5δεηᾶ Ί1Ώ6πι Ῥργο- 
Ῥ]οῦς απᾶ βροβί]65, απᾶ 
8Οπις ΟΥ ἔπεπα ΤΠετσ 5Ώα11. 
Ε]Η7 απᾶ ΛῬοτβεοπίο: 
ο0 Τηαδί ἴπο Ῥ]οοᾶ ο 
811 ἐΏο ῬτορΠεί5, σγΏΊοῖι 
π/85 ΕηΏοᾶ 1Ίτοπιὶ ἴῃο 
χοαπᾶαῦ]οη οἳ ὭΤηο 
πγοτ]ᾶ, πιαγ Ὃε τεαα]τεᾶ 
οἳ ΤΠΙ5 ρεπεγαῖΙοηῦ 
5] Ίτοτπα πο Ῥ]οοᾶ οί 
Α9Όε] απίο πο ΤῬ]ουά 
οἳ Ζαοπατῖαα, ὙΠΏΙςὮ 
Ῥετ]ςηπθά Ῥεύπιθεη ἴηθ 
β]ζαχ απᾶ ἴπο θεπιρ]ε: 
ποτΙ]γ 1 88 απίο τοι, 
1ὲ εΏα]1 Ῥο τεαμ]τεᾶ οἳ 
ΠίερεηποθταὔΙοᾳ. 62 ορ 
ππῖο του, 1ανυγοίς! {οσ 
γε Πατοίακθπη βπγαγ {ηΏθ 
Κεγ οἱ Κπον]εᾶρε: το 
εηῖετεᾶ ποῦ Ἱἵπ τοι- 
5ε]νες, απᾶ ἴΏεπα ἴηαῦ 
ππετε οηζετῖης Ἱπ το 
ἨΙπάετοᾷ. ὅ8δ Απᾶας πο 
βαϊᾷ 1Ώεςο {Πῖπρς απ{ο 
ἴπεπα, ἴῃπο 5οτίρεβ απἀ 
ζηο Ῥπατίςεςς Ὀδρεπ {ο 
Ίχρο Λῖπι γεΠεπιεπΏΕΙΣ, 
βΏάᾷ ο Ῥτοτοχκε Ἠΐπι {ο 
5ροαΚκ οἳ ΤΙΑΠΤ {Πίηςσε: 
4 Ἰαγίηπρ υοθῖῦ {ος 
Ἠΐπια, απά εοοκίηῃρ {ο 
οαἳοὮ ςδοπαεζΏῖπσ οι οἳ 
Ἠϊ5δ πιοαῖΏ, ὑπαῦ πετ 
πηϊρΏὺ 8οοι8θ Ἠϊτη, 

ΧτΙ. Ίπ {ἴπο 1Τηθ/Π 
φϊπας, πΤΠεΠ {Ώθγο ππογθ 
Επὐλετοᾶ {ορείπετ Απ 
ΙΠΠΙΠΙεΕΤΑΡΙ6 τοι] {]- 
τιᾶς οἳ Ῥεορ]θ, 1Π8ο- 
ΠΩΠΟἨ ἴπαῦ ἴΠεγ ἐτοᾶρ 
ΟΠΟ ΠΡΟ ΑΠΟΐΗΕΣ, Ὦθ 
Ῥεραη ο Β47 ππ{ο Ἠϊς 

5 --- οἱ (}εαἆ περιπ. πα]]κ1ηρ) Ι{ΑΊΥΓ, Ρ καὶ οἱ Τ. 
Τττα. ᾱ-. . αὐτῶν τὰ μνημεία [Τ]τττΑ.  ϱ Γἐκ]διώξουσιν ΤτΑ. 
τὸ ἐκκεχυμένον νυΏ]ο] Ὠα8 Ῥεεπ ρουτγεᾶ οιιῖ 1τ, 
αι τττἍ. 

Ἰ--- καὶ ατα γ΄. 
ω 

ω- ζητοῦντες τ[ττ]Α. 

6 µάρτυρές ἐστε Ψ1ἴΏθΒΡΘΕ γε ἆτθ 
Γ τὸ ἐκχυννόμενον ΤΤΑ; 

Ε --- τοῦ (/εαά [1πε]) ΙττιΑ. 
1 Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ 8ηὰ 48 Ὦθ πγεηῦ οιιζ (πεηοθ ΤΤτΑ. 

Ἀ εἰσήλθατε 
κ τοπ αὐτόν ο 

8 --- ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ Τ[Ίτ]Α. 
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ἁῑεοείρ]ες Πταῦ οἳ αἳ], 
Ῥενγητα το οἳ ἴπο Ίεα- 
πεη οἳ ἴπο ἘΠατίσεες, 
ντπ]οα 18 Ἡγροοτίςγ. 
2 Ἐοχτ ἴπεγε ἶ5 ποίπῖπρ 
σοοτετεᾶ, ἰπαῦ 5Ώβ]] ποῦ 
Ῥο τετεβ]εᾶ ; πεϊΙύπες 
Πἱᾶ, ἐπαῖ 5Πβ]] ποῦ ο 
Κπονῃ. ὃὁ Τπετεξοτο 
Ῥσ'Ώαίδοθγες Ὑε Ἴατο 
Εροκενπ Ἰηπ ἄθτκηεςβ 
βηα]] ο Ἠεατᾶ ἵπ ἴπο 
Ησηέ; απᾶ ἐπαῦ νυπῖοῃ 
πε Ἠατο εροΚεπ ἵηπ {πε 
εας ἵπ ο]οδεῖς «ΠΦ]] Ὦε 
τος]αϊτιθά προτπ Ίπα 
ουκ ο, 4 Απά Τ5αγ 
ππίο τοι τσ {γὶεπᾶς, 
Ῥε πού αξταῖά οἳ ἴπεπα 
ἔπαῦ ΚΙ] ἐπο Ῥοᾶγ, απᾶ 
Ἀ{ίετ {ἴπβῦ Ἠατο πο 
ΙΠΟΤΕ ζηΠαί ΤΏεγ οαπ ἄο. 
ὁ Βαΐ Τ σνῖ]] ἔοτεσατη 
τοι ΜῄΠοτι το 5Η] 
{εατ: Ἐθαγ Ἠϊτα, νγπ]ο 
β{ί6γ ο Ὠαῦνπ ἘΙΙ]εᾶ 
Ἠαί{Ώ Ῥοστετ{ο σας Ἰπίο 
Ἠο]]; γεα, 1 5εαγ ππίο 
τοι, Εεατ Ἠϊπα, ϐ 
ποῦ ἤτο 5ΡΑΥΤΟΝΘ 5ο]ᾶ 
Έοτ Ίππο ΤαγῦΠῖπρς, απᾶ 
τοῦ οπς οἳ {Ώεπι ἶ5 Εοτ- 
σοΐΐει ὮῬεΐοτε οά2 
7 Βαΐδ ετεη {πο τεττ 
Ὠαῖτε ο) τοἩσ Πεαᾶ ατα 
81] παπα Ῥρετεᾶ. Ἐσαχ ποῦ 
ὀπετείέοτο: το αἆτο οἳ 
ΤΠΟΤΕ τα]αε ΌΏαῃ ΠΙΑΠΥ 
ΕΡΑΙΤΟΙΥΕ, 8 ΑΙΕΟΙ 5αγ 
ππίο τοα, ἸΓἩοξςοθετετ 
5Ώα]] οοη{ε5ς τπθ Ὀ6ξοτθ 
ΤΩΘΗΏ, Ὠῖτω 5Πα]] {πε Βοπ 
ΟΕ ΤΙΑΠ 8ἶξο οοπ{655 Ῥε- 
209 ἴηε αηΏσοἱ» οἳ ἄοᾶ: 
9 Ῥαΐ ο τπαῦ ἀεπῖείη 
χηθ Ῥεέοτε ΤπεΠ 5ἨΠβ]1] ο 
ἀεπ]εᾶ Ῥεξοτε. ἴπε 8Π- 
Ρε] οἳ ἀοἀ, 10 Απᾶ 
πγΠοβοετετ εΠα]] «ραπ 
Αα ποτᾶᾷ ασα]ηςί {πο 5οη. 
οξἔτπαπ, 16 «Πα]] Ὀο ἔοτ- 
Ρῖτεη Ἠϊπι : Ῥαΐς ππίο 
Ὠῖτα ἐῃαῦ Ὀ]αξρπεπιδίη 
Ἀβαἰπεί ύμε Ηο]ν ἄΠοςῦ 
15 «ΠβΙ] ποῦ 9 ξοτ- 
Ρῖτεηι. 1] Απᾶ πῃεπ 
ἴπεγ Ὀτίηρ τοι παπίο 
ἴπθ ΑΥΏΠαΡΟΡΙΙΘΕ, βπᾶ 
αιπίο πιββὶςίταῖθς, απᾶ 
ῬΟ.Ν6Ι5, ἴακο το πο 
νπουρηύ Ἠου ος π]αῦ 
τηῖτρ γε 5Πα]] ΑΠΒΙΤΟΣ, 
ος ὉΏαῦ τε «Πβ]] 5αΥ: 
12 1οχ {πο Ἠο]σ αποςῦ 
ΒΠΒΙ] {εαςῖ γοι ἵπ {ῃθ 
88πιθ Ἠοασ πΠΏβὺ το 
οαρΗΐ ο βαγ. 

195 Απᾶ οπθ οἳ {πο 
οΟΠΙιρµβῦησ επἰᾶ απίο 
Ἠΐπα, Μαςχ, ερεβξ {ο 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΙΙ. 

μαθητὰς.αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης 
Ἠ]8 ἄῑδοῖρ]ες Βτευ, Τακε Πεεᾶ {ο γοπτςο]τες οξ {πο Ίσατεπ 

τῶν Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις. 2 οὐδὲν. δὲ συγκεκαλυµ- 
οξ ἴπο κάρα πΠΏΙοη ᾖς Ἡγροοτίςγ:; Ὀπί ποίπῖης Σοοτετοᾶ 

ας ἐστὶν Ὁ οὐκ.ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ 
5 τση] ελα] ποῖ Ὦο απεογετοαᾶ, ἩοςΣ ἨΠϊάάσπ ᾿πΠΙοἩ Ξποῦ 

λσθησιναι 9 ἀνθ ὧν ὅσα ἐν τῷ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ 
βΠα]] ο Ἐποση; πππεγρέοτε πΠαίετεσ ἵπ {πο ἄαγκποιβς τεσαίἰᾶ, ἵπ {ἴπθ 

ωτὶ ἀκουσθήσεται' καὶ ὃ πρὸς τὸ οὓς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς 
σης  Ἅελα]] Ῥε Ἡεατᾶ; απᾶ πΠαῦ Ἱπ ᾖἵπο εας τε 5ροΚκο 1η 

ταµείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωµάτων. 4 Λέγω.δὲ ὑμῖν 
οἩαταβθίς, ΒΏα]] Ῥε Ρτοσ]αϊπιεᾶ Ἄροητ ἴἨΠθ ἨοπρβείοΡβ. Ῥπαϊ Ί 5αγν ἴοτοα, 

τοῖς.φίλοις.µου, Μἠ.φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν Ῥἀποκτεινόντωνὶ 
την ἐτΙεηᾶς, Ὑςᾳ 5ποια]ά ποῖῦἔεασ ΌεσαΆςε οἱ ἔποςε ττπο κ] 

τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα µμὴ.ἐχόντων Ἀπερισσότερόν! τι 
ἴἩθ ΤῬοᾶγ, απᾶ αξίες ἴηεςε πώ, ατο πού 89]θ αηγίΏῖπς Ώχοτο 

ποιῆσαι. ὅ ὑποδείξω.δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε' ορ νο 
{ο ἄο. μμ 1 πΠ]] «πει τοι ᾿πηοπι τε ςΠποα]ά Έθατ: Έεατ 

τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι Σἐξουσίαν ἔχοντα' Γἐμβαλεῖν εἰς τὴν 
ϱ Ἠϊπι Πο α1ίεσ Ἠατίπσ Ἐ]ιεᾶ, απἰποτιίγ Ώας το οαξύ ἍἈἹπίο ἴπο 

γέενναν' ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. 6 Οὐχὶ πέντε 
ρεπεππα; 7εᾶβ, 15Υγ ἴοσοι, Ππίπ 11ρατ. Ξιποῦυ 3Ἠνο 

στρουθία "πωλεῖταιὶ ἀσσαρίων δύο: καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ 
3ΦΡΩΥΤΟΤΥ5 Σατο 5ο]ά {ο "αβδδατία, Όντο απᾶ οπο οἳ ᾖἴπεπι που 
” 3 ; Ε) , - ». η 4 Δ ῃ ; 

ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ' 7 ἀλλὰ.καὶ αἱ τρίχες 
18 το... Ῥεξοτθ αοᾶ. Ῥπόὸ εγτεη ᾖἴπεο ἍἨβῖτς5 

τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. μὴ ᾿οὖνὶ φοβεῖσθε' 
οξ τοισ Πεαᾶ 381 1ηατεροεεπ παπιρετεᾶ, ΞΝοῦ 3{μοτεξοτθ 11ρατ, 

πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 8 Λέγω δὲ ὑμῖν, Πᾶς ὃς ἂν 
ΤΠαΠ ΤΙΑΠΥ Ὁ αακὸ πε ατε Ῥεΐί{ετ. Ῥπῖ Ι 5αΥ ἴοτοα, τος οτπο π΄Ἠοθτες 

ὁμολογήσῃ ἐν τις, ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων», καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 
Ώ]αΥ 6ΟΏΤεςς Ῥοίοτθ ΤΙΕΠ, 85ο πο Βοηῦ 

ἀνθρώπου ἐμάλοβθωοι ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ 
οἑ τιβἩ ση] οοΏ{ε5ς Ἠῖτα Ῥεέξοτα {ηθ 8ηςε]ς 

θεοῦ" 9 ὁ.δὲ ἀρνησάμενός µε Τἐνώπιονἳ τῶν ἀνθρώπων 
οξἑ αοᾶ; ὍὉῬαῖ πε ἐπαῦ  ἍἎας ἀεπιεά ,. πιο Ῥθέοτθ ΏΙΘΗ. 

) / . ’ .” ο / -” . Δ ”ν 

ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 10 καὶ πᾶς 
νη]] ο ἀεπ]εᾶ Ῥεξοτθ Τπθ ΒΏΡΕΙ8 οξ ἄοᾶ; Ἀπᾶ 6ΤΕΙΣ οπθ 

ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται 
Πο 5Ώα]] 5αΥ α π/οτᾶ αρσαϊπςῦ {Πο ἍΒοπ οἱ Πι8η, 16 ντ] ὂο Εοτρῖτεη 

αὐτφ' τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι 
Ἠΐπα; Ῥαῦ το Ἠϊπι πἹπο ασαϊηςυ ἴπε Ἠο]ς Βρϊτϊε Ώα5 Ἡκαρνννη 

οὐκ.ἀφεθήσεται. 11 ὅταν δὲ Ἱπροσφέρωσινὶ ὑμᾶς ἐπὶ τὰς 
16 νηῖ]] πού Ῥο ξοτβίτεη. Ῥταῦ νΏεπ ἴπεσ Ὀτίηπρ τοα ὮἨνεᾷοτο ἴπο 

συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχᾶς καὶ τὰς ἐξουσίας, Ἁμὴ.μεριμνᾶτεϊ 
Εϱγπαροριθ8 Απᾶ {πο  ΤΙΙΕΤΓΣ απᾶ ᾖΤἴπο απἴποτίιδίαες, Ῥε ποῦ οατεξα]. 

πῷς σὴ τίὶ ἀπολογήσησθε,  ἢ τί εἴπητε 192 τὺ γὰρ 
που ος στῃαῦ τε ελα]] τορΙγ ἵπ ἄεξεπος, ος πΏαῦ . εποπα]ά σας; ΣΟΥ {πε 

ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῷ.τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ 
νά Βπὶτιὁ υπ] ἴεβε! τοι ᾖπ {ἰῃαίβαπο Ἠοιχ πηΏαῦ 16 ΏῬεποτεΒ ἴτοα] 

εἰπεῖν. 
το εατ. 

19 Ἐἶπεν δὲ τις ᾽αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου,! Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ 
Απιᾶ 3βα14 1οπθ {ο Ἠΐπι ἔτοτι {πο «ογοννᾶ, Τεασποτς, 5ροακ 

” ΄ 9 

Ρ αποκτενόντων α; 
5 πωλοῦνται ΤΊτΑ, 

Φὠεριμνήσητε γε ας τοῦ Ὀε οατε{α] τττ. 

. ἔχοντα ἐξουσίαν ΗΤΤΤΑ. 

- εἰσφέρωσιν ΤΤτΑ. Σμη 
Σ ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ τ. 

4 περισσόν 1.. 
σἔµπροσθεν 1. 

[η τί] ΤτΑ. 

ἄποκτερνόντων ΤΤΤΤΑ. 
--- οὖν [τ,]τττα. 



ΑΠ. . κ, 

ἀδελφφ-μου µερίσασθαι µετ᾽ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν. 14 Ὁ δὲ 
{ο τισ Ὠτοί]πογ Το ἀϊνιάς ὍγΙ η, 1ηθ Ἅἴπο 1ΠΏοτ]ίβαηος, Ῥήΐ ο 

εἶπεν αὐτῷ, Ανθρωπε, τίς με κατέστησεν Αδικαστὴν" ἢ µερισ- 
βαἱᾶ το ία Μαη, νο πχ ικικα 8 ]αᾶρε ος 8 ᾱἷ- 

τὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς; 15 Εἶπεν.δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁρᾶτε καὶ φυλάσ- 
νὶᾶξς ογεγ τοι ὂ Α πάᾶ Ὠθ βα1ά το Τπεπα, 5986 αηΏᾶ Χθερ σου” 

σεσθε ἀπὸ Ὀτῆς! πλεονεξίας' ὅτι οὐκ ἔν τῷ περισσεύειν 
ϱε]νθς 1τοπι οοΥΘΙΟΙΘΒΠΘΒΕ ; Σο: τποῦ Ιπ Όλο βΡαπάαηςθ 

τινὶ ἡ.ζωή.αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων." αὐτοῦ. ; 
"ιο ὄβησοπο  3Πῖς 191149 1 ο λαϊ 3πγΠῖοἩ “ο 3Ρ05ΡΕΡΡΘΒ. 

16 Ἐἶπεν δὲ παραβολὴν τα αὐτούς, λέγων, ᾿Ανθρώπου 
Α πα Ὦο 5ροχκθ 8 ρατα)]θ σον βασίηρ, 304. Τπ18Ἠ 

τινὸς πλουσίου οτε ησεν" ἡ χώρα 17 καὶ 
δρετἰα τι τΙοἩὮ 5ρτοασΏί ὈΕοτίη "οβρυπᾶφα Ισ πο “ρτοιπᾶ, Απά 

διελογίζετο ἐν, 
Ἡε παβ ας σι θπῖη Ἠϊπαδθ]ξ, βαγίπρ, Ἠααδῦ 5Π811 Τ ἆο, 

ποῦ συνάξω τοὺς.καρπούς.-µου; 18 καὶ εἶπεν, Τοῖισο ποιήσω᾿ 
π/πετε ΤεΠα11]αγ πρ ΤΙΣ {ταῖς 2 Αηᾶ Ὦρ βαἱᾶ, ΤΗϊ5 τν]]1 ἆο: 

καθελῶ µου τὰς ἀποθήκας, καὶ µείζονας οἰκοδομήσω, καὶ 
Ι ψῖ]] έακο κοκ] - ΡΤΑΏΠΑΤΙΕ5, Απᾶ ῥΡτθβίθΓ νη]] Ῥα1]ᾶ, βπᾶ 

συνάξω ἐκεῖ πάντα «τὰ.γενήµατά' μουϊ καὶ τὰ.ἀγαθά.μου, 
σγι]]]αν πρ ἴπετο 811 ΠΙΥ Ῥτοᾶαςθ 8ηΏά παγ ροοᾶ ἰπίπρᾳ, 

19 καὶ ἐρῶ τῇῷ.ψυχῇ.-μου, οτι ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ 
Ἀπᾶ Ι στ] β.γ {ο πασ 5ο], δοι1, ἴποι Ἠιβξδῦ ΤΠΙΒΠΥ ῥροοᾶ (πίπρβ 

κείµενα εἰς ἔτη πολλά ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 
Ἰαιᾶ ον ἍᾖΤοτ τά” ρα Ξ {ακθ {Ἠγ τεςῦ, οαἳ, ἀτίηχ, ρο ΠΙΕΙΤΥ. 

90 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός, ξ Αφρων,! ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν 
Ῥνή0 Ξβα]ά ὅτο “πα Ὥλᾳοᾶ, Ἐοο], τω18 η]σηῦ 3βοιι]. 

-” . ε 

σου Ἀἀπαιτοῦσιν! ἀπὸ σοῦ' ἃ.δὲ ἠτοίμασας τίνι 

4ΟΓ 1 Ἠλτο ποῦ 

19ἩΥ  Ὁπετ τεφαίτο οἱ ᾖἴπορ; απᾶ δυ/ηαῦ ὅποι 7ά145ύ “ρτερατο 11ο Ἄπνποπι 

ἔσται; 391 οὕτως ὁ θησαυρίζων Ἰέαυτῳιὶ καὶ μὴ εἰς 
δεηα]] “9ο 2 Τηις [15] Πς πο ἰτααδιτος πρ {40ΟΥ Πἰπιςδε]Ε, απᾶ ποῦ {ἑοπατᾶ 

θεὺὸν πλουτῶν. 93 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς.μαθητὰς. αὐτοῦ,! Διὰ 
αοᾶ νς τ1ςἩ. Α πα Πο εαἱᾷ {ο Ἠ5 ἀἱςοῖρ]ες, Ῥεσβαςο οξ 

τοῦτο ὑμῖν λέγω, μὴ. μεριμνᾶτετῇ .ψυχῇ- "ὑμῶν! τί φάγητε, 
Μπ ἴοτοι Ι 9, Ῥε ποῖ οατοξα] 85 Το σρας Ἡΐοε πλἢλαῦγσεςποι]ά θα, 

μηδὲ τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε. 99 ἡδ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν 
ΠΟΥ α5δίοΙἴπθ ὓῬοᾶυ πῃΏαῦ γεςποι]ᾶ ραίοἩ. Τηε Ἅ1ΐαο ΏΙΟΤΘ 15 

τῆς τροφῆς. καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. 24 Κατανοήσατε 
τΏαπ ἴπε Ξοοᾷ, απᾶ ἴπθ Ῥοάγ {ἴλαη πε ταἴπιεηῦ, (6οπδίᾶετ 

τοὺς κόρακας, ὅτι Ροῦϊ σπείρουσιν αοὐδὲὶ θερίζουσιν, οἷς 
{πε ΤΑΝΕΗΕΞ, 4ος 3ποῦ 10Π6γ 35ου ὨΟΓ τθαΡ, 

ο. 2 ἡ Δ τ Δ ’ ιν) ρω οὐκ.έστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς 
ἔπετε ἶς ποῦ εἴοτο]ποιςε ἩἨΠοΟΓ ΕΤΑΠΔΤΥ, απᾶ ἄοὰᾶ ᾖ1εεάᾷΒ {ἨθΗ., 

πύσῳ μᾶλλον ὃ ὑμεῖς ὁ διαφέρετε τῶν πετεινῶν ; 325 τίς.δὲ ἐξ 
Ἠοῦν πιαςἩ Τηοτθ ψε Ἅ8τθ Ῥοῦῦετ ἴμαη ἴπε ἍὮὈῬ]γᾷς ὃ Απα ΥΠο οἳ 

ὑμῶν "μεριμνῶν" δύναται "προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν.αὐτοῦ! 
τοα ο. ασ οαβτεζα] ᾖᾗἱδ αΌ]α νο αάά το Ὠ]5 5ίαῦιτο 

πῆχυν ἵνα"; 96 εἰ οὖν τΤοῦτεὶ ἐλάχιστον δύνασθε, 
Σο] 10η6 2 14 {Πετεξοτο ποῦ ετεπ [1186] Ἰεαδῦ γεατθ αΌ]ε [1ο ἄο], 

τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; 397 Κατανοήσατε τὰ κρίνα, 
πἩγ αὈοαῖ {λθ χοδῦ  αχπθγε σατεξα] Οοπς]άετ ἴποθ Ἠ]ες, 

ο πο , / , ε/ ῃ ” 
ἑαυτῷ, λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὔκ.έἔχω 1 

το σ/Πῖςο] ᾿ 

1956 
ΠΙΥ Ὀχοίμεςσ, {ἴπαῦ Ἶθ 
ἀϊνιᾶο {πο ΙπΠθχίίαπςς 
πΙτΏ π4θ, 14 Απᾶ Ἡθ 
Βαἱά απίο ἨὨίΐτα, Μιιπ, 
πΥΊο Ὠιαᾶθ 1ηθ α /αᾶμρθ 
ΟΚ α ἀῑν]ᾶςεχ οτοσ γοιι 
19 Απᾶ Ὦο β5θ]ᾶ απίο 
ἔπεπα, ΤαΚκο ὨἨθεάᾶ, απά 
Ὄοσατο οἱ οοτείοι8- 
ἨΘ88: ΕΟΓ  ΤΙΑΩ)8 1119 
οοηβ]ς{είἩ πιοῦ Ἰπ 1πθ 
ΑΏαπάκησο . οἳ ᾖἴπθ 
τηίηρς πΠ]οἩ Ὦο Ῥοῦ- 
5εβεοίἩΠ, 16 Απᾶ Ἡηο 
5ρακθ  Ῥαἵαῦ]θ απίο 
ἴπετα, 8ΗΥΙΩΠΡ, Τπθ 
Ρτοαπᾶ οἱ ἃ οετίαϊπ 
τ1οΏ π]αη ῬτοιρΏί ΕοτίἩ 
Ῥ]οπθίξα]]σ: 17 απᾶ Ὦθ 
{πουρΏί σι τΠΙω Ἠϊτη- 
5ε]{, εαγῖηρ, ἡΓΠαῦ 5Ώα]1 

4ο, Ώοσαα5ε 1 Ὠβγε πο 
ΧΟΟΠ1 Ψ/ΠΕΥθ Το Ὠθείοιγ 
πηγ Εταϊς» ὁ 18 Απὰ Ὦθ 
5α1ᾶ, ΤΗϊ5 τν]]] 1 4ο: Ι 
σι] Ῥρα]] ἄοσνπ τι 
Τα4τΠ5, απᾶ Ῥα]]ᾶ στοατ- 
6Υ; απᾶ {ηΏοτε ν]]] 1 Ώε- 
βίου ϱ]] παγ Σταϊζ5δ απᾶ 
ΙΗΥ Ροοᾷ». 19 Απά ΤΙ 
πλ] 58Υγ {ο η 5ου], 
Βου], ποια Ὠβςί παιισ 
Ροοᾶς ]81ᾷ πρ Μος ΠΙΑΏΥ 
ΤεαΙς; ἰακε ἰπίπθεαςο, 
οαῦ, ἀτίπ]ς, απᾶ Ὀθίπετ- 
1γ. 20 Βυαΐ ἄοά βαϊᾶ 
ππίο Ὠϊπι, Τ]οι Ξοο], 
15 πὶρηί ἵἨπν 5ο] 
5Ώα]] Ὄο τεααϊτοᾶ οἳξ 
ἴπεο: {πεη π/ῃοςε ϱΏα]1 
ἴηοςε {πῖπρς Ὀς, ν;ΠΙςοὮ. 
ἴποι Πας Ῥγον]άοᾶ 2 
21 Ῥο ἶ5 Ἡε {μαῖ ἸαγείἩπ 
πρ ἵτεβδατο Τοτ Ὠῖπι- 
5618, απᾶ ἶ5 ποῦ τίοἩα 
{ονγατᾷ αοᾶ. 22 Απᾶ ης 
5αῖᾶ απίο Ὠΐ5 ἀῑξοῖρ]ες, 
ἘΠοτεβοτε Τ ασ ππῖίο 
τοι, ΤαΚε πο ἴποισΏς 
Έοχ γοαχ 46, πυμαί τα 
5Ώα]] εαῦ; ποϊίποτ Μου 
τηε Ώοᾶγ, πα ῖγεςμα]1 
ριαΐῦοἩπ,. 25 Τηο 1146 18 
ἨἩΠΟΤΟΘ ἴπαη τηεαῦ, απά 
ἔπο Ῥοᾶγ ἵς Ώιογε ἵπατ 
ταϊπιεηί, 24 Οοηδῖᾶες 
ἴπε ΤΛΥΕΗΡ: ΈοΥΓ ἴΏσαγ 
Ὠρθῖίλμοτ 5ο’ ἨΟΥ ΤΟΔΡ; 
σ/π]οὮ ποϊίπετ Ἠατοα 
Β{οτεΏοιςε ἨοΥ Όατης 
Ἀπάᾶ ἄοά Τεαᾷείῃ {πεπι: 
ἨΏοπ ΠΙΠΟΕὮ ΤΟΥΓ6 4τθ6 
πε Ὀεείετ ἰπαπ ᾖ1πα 
{ον]ς2 26 Απα π/πῖοὮ 
οἱ τοιι ση ἰακῖηπρ 
{λοαρπῦ ο8η απἀάᾶ το 
Ὠ{- 5ιαΐατο οηςε οαδϊῦ 
26 Τὲ το ἴπεπ ὂε ποῦ 
8Ώ]ο Το ἄο ἴπαί Όπῖπς 
πυΏ]οὮ 5 Ιεαξί, ὉνΗΣΥ 
{βκογε{ποαρηίύ 1ος τηθ 
χοςῦ 27 Οοησίᾶετ {ῃθ 
Ἠ]1ες Ὥοπ ἴπεγ ρτοἩ 

8 κριτην ΤΤΤΙΑ. Ὁ τα. α1] τΊττΑλΊ/. ο αὐτῷ ΙΤΤΤΑ. 
τὸν σιτον ἴηπο νγ]ιεπῖῦ τε. στο μου τι[Α]. 5 ἄφρον ΟΥΝ. 
.. Ι.  ἈἸ λέγω ὑμιν τιλ. --- ὑμῶν (γεαᾶᾷ 35 ο (π6 1169) ΙΤΤνΑ. 
Ὃο κος [γαρ] (ηεαᾶ τος 1ῃ6) ΙΊτΑ. Ρ οὔτε Πεϊίμεν ΤΑ. 
5: επι την ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι Α. ἕ --- ἕνα (/έάά ὁ οαῦιΏ) τ[ησ]α. 

Β αἰτοῦσιν ΤτΑ. 
ἆ ηὐφόρησεν Σ,. ε τὰ πο. τς 

1 αὐτῷ τ. - ο. 
π«Ε [ὑμῶν] (τεαᾶ νουσ 

4 οὔτε ΤΑ. . Γμεριμνῶν] ΔΑ. 
5 οὐδὲ ΙΗΤΤΙΑ. 



196 
{πετ ἐοἳ] πού. ἴπεσ 5ρία 
ποῦ; απᾶ τοῦ 1 αγ πΏ{ο 
σοι, Μλαῦ Ῥο]οπιοπ Ίπ - 
α]] Ὠϊς ρ]οτγ Πας ποῖ 
αιγαγεᾶ 1κθ οπε οἳ 
{πο5θ. 28 Ι{τπεπ ἄοά 
5ο οἸοίμπθ' ἴμε ΕΓα55, 
πι]Ώ]οὮ ἵ5 ἴο 4αγ 1η Τηε 
Βε]ᾷ, απᾶ ἔο ΙΠΟΤΤΟΥΥ ἵς 
οπξδῦ Ἰπέο ἐἨε οσα; Ἡουν 
παποἩ πιογθ ωδῦῖ 
οἶοίλε οι, Ο γε οξ ΐ- 
τε {Α18Π 2 99 Απᾶκεεκ 
Ιποῦ ο Ὑπαῦ 7ο β]α]] 
οαἳ, οἱς υπαῦ Σθ 5Ώς]] 
ἀτίτῖς, ποθϊίπεσ Ῥο το οξ 
 ἄοαδε[α] πα]ηᾶ. 90 Ἐογ 
{β1] ἔποςθ ἐπίησς ἄο ἴπθ 
παθῖοηπς5 οἳ ἴπο ποσ]ᾶ 
5οεἷκ αξἴετ: βπᾶ γοΙΓ 
Ἐλίπετ Ἐπονποαῖπ τπαῦ 
ο Ἠατο πεεᾶ οἳ ἴΠεςε 
{Ἠΐησς. 61 Βαΐ ταίμες 
Ξεε]ς σε {πε Κἰπρᾶοπα οξ 
ἀοά ;. απά αἲ ἴπεςε 
εἰάπρς «Ἠα]] Ὦο αἀάθά 
ππέο σοι. 52 ἘθΣ ποῦ, 
Ί1δε]ο6 Βοοῖς; 2ος 15 ἵ8 
τοις Ἐαίπεσς βροοᾶ 
Ῥ]αβδατο ἴο ρίτο τοι 
{πο Κἰππᾳάοπι,. οῦ 5ε]] 
{λαῦ το Ὠαγα, Απᾶ ϱ]νθ 
Α]πας; Ῥτοτ]ᾶο γουσ- 
εεἶνες Όαςσς πἩΙοὮ αχ 
τοῦ οἷά; α Ίτεαδαταο 1η 
τπο Ίεατοπε {πηί Εαϊ]- 
ολ ποῦ, ὙΠΠπετθ Ἡηο 
1Π16ί αΡΡζοβοἩα{Ἡ, πεῖ- 
1Πετ πιοῖη οοτγαρθεῦη. 
94 Ἐογ π/ΠεΓΘγοΙ ἴτεα- 
ειτε 14, ἴπετο ν]] γοιγ 
Ἠρατί Ῥθ αεο. ἃδ Τιοῦ 
γοιχ Ἰοΐηπς Ὦο ρἰτᾶεᾶ 
αΏοιῦ, Απᾶ 4/οι 115ηῖς 
Ὀυτηΐπᾳ; 96 απᾶ. πο 
ψοιγαο]τοὺ Ίἶκο απῖο 
ΙΩΘΗ ἐπαῦ σγαϊῦ {ος ἐλεῖτ 
]οτά, ππεπ Ίο νηῖ]] τε- 
ἑατη. έτοπι ἴλε ποᾶ- 
ἀ4ΐπρ; ἴΠαῦ νπεη Τε 
οοπαείΏ απᾶ ἆποοκ- 
εἵΏ, πε ΤΙΑΥ ΟΡεΠ 
ππζο Ἠἶπα Ιτητηθά1β{81ΥΤ. 
37 ΕΒ]οβεθᾶ ατγε ἴηοςθ 
βεγναηΏῖς, πΏοπι 1ηθ 
]οτά ππεη Ἡρ οοπιείἩ 
ε]ια]] Άπᾶ υαῦολίηρ: 
νετι]γ Τ 847 ππί{ο τοι, 
ἴπαῦ Ὦς βΏα]1 ρ]τᾶ λίπη” 
5ο]{ξ απᾶ πια]κθ 1Ἠθπι Το 
Βὶύ ἄοπῃ Το πηθαῦ, απᾶ 
ν]1 οοπαθ, Σοτίπ απᾶ 
56Γτο ἴπεπι, ὁ8 Απᾶ 1Ε 
Ἡοθ «Ώβ]1] οοιηθ Ἱηπ Πο βε- 
οοΏᾶ νναῦοἩ, ΟΓ 9ΟΠ1Θ 1π 
ἔπο ἰπ]τᾶ πγαϊοἩ, απᾶ 
Ὥπα {]οπι Ρο, Ὀ]οςςθᾶ 
8Τ6 ᾖΊμοςθ δεγταπίς. 
39 Απιάᾶ {ηῖς πουν, ἴπαῦ 
14 ἴ]ιο ϱοοᾶΙβΠ οἳ {ῃπθ 
Ώοιδο Ὠπὰ Κποσνη τηπὃ 
Ἡοασ ἴπο 1πῑ6ξ πποι]ᾶ 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΙ. 

πῶς "“αὐξάνέ" οὐ-κοπιᾷ, οὐδὲ -«νήθειὶ λέγω.δὲ ὑμῖν, 
ουν 1Πεσ τοπ: τες 18ῦοαςσ ποῖ, Ἡπος ἄο ο. αρίιπ; Ῥαῦ6Τββγ ἴογοα, 

οὐδὲ Σολυομὼν ἐν ο τῇ δόξφ.αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν 
Ἀοῦ ετεπ ῥβο]οπιοαι ᾖπ Ὠ]ς πό πας ο]οῖπεᾶ 85 Ο9ηΠ8 

τούτων. 98 εἰ.δὲ τὸν χόρτον ἔν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα,! καὶ 
ΟΕ ἴπεςθ. Ῥπϊε 1 ἴπο τας ὃἷπ "πο 5Βε]ᾶ ος, ατγΠ]οἩ ο, αηᾶ 

αὔρίον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ κ οὕτως” ἀμφιέννυσιν,' 
ο ΙΠύο Απ οτεπ 18 οι5ἳ, ἄοάὰ  ἴπαβ ο. 

πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 399 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε 
Ποπ πιαοὮτ ταῖ]θς σον” Ο [σε] οξ 11 6]ε δι) Απᾶ τε βεεχ το ποῖ 

τί φάγητε"η! τἰ πίητε, καὶ μὴ.µετεωρίζεσθε. 90 ταῦτα 
υηαῦ γε ολοι εαῦ ος μον γθπιαγ ἀτίπ]ς, απᾶ δε ποῦ {π ΕπχΙθϱἴΥ; 24ηοςο 31Πίπρς 

γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου Ὀἐπιζητεῖϊ:' ὑμῶν. δὲ ὁ πατὴρ 
1ου α1] πο πατίοης οἱ ἴἩθ τνοτ]ά 5εε]ς αΕΐογ; Ἀπᾶ τοι Ἐαΐποτ 

οἶδεν ὅτι χοῄζετε τούτων. 9] πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν 
Ἐποσνς {Παῖ το Ὠαγτε πεεᾷ οἱ {πεςε {μΐηρς, Ῥυ5 εεεκτε ᾖἴπο Κἰπρᾶοπι 

ετοῦ θεοῦ.' καὶ ταῦτα πάντα! προστεθήσεται ὑμῖν. 95 μὴ 
οἑ ἀοᾶ, απᾶ 3.πεςβο 3Ἄμΐπσα 11] 5Ηα]] Ώε αἀᾶεᾶά {ἴοτοι. Σπνοῦ 

φοβοῦ, τὸ ο ποίμνιον΄ ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ.ὶ ὑμῶν 
11ραχ, Ητ{]ο Ποοξ, 4ος 3τοοκ α ἵκεν αχγοιχ "Εάλνλος 

δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.. 99 πωλήσατετὰ. ὑπάρχοντα. ὑμῶν, 
1Π πισε γοα ἴπθ ἸἈΚἰπσᾶοΠι, 9611 ψοισ Ῥοξεεςείοπς, 

” 

καὶ δότε ἐλεημοσύνην ποιῆσατε ἑαυτοῖς "βαλάντιαὶ μὴ 
Απᾶ ρἶτο 8ΙΠ5; πης]κθ το ο σον ιτ] ο ποῦ 

παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου 
ρτογῖπρ ο1ᾶ, 8 'τεβξιατθ ποσο ἵπ ᾖΌπο τες π/ηεΓθ 

κλέπτης οὐκ.ἐγγίζει, οὐδὲ σὴς διαφθείρει' 94 ὅπου.γάρ ἐστιν 
τηἱθξ ἆοθβ πού ἄτατγ ο, ἩΟΣ ΤΟΝ πα. Έοχ νπεγθ 6 

ὁ .θησαυρὸς.ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ.καρδία.ὑμῶν ἔσται. ὃδ Ἔστωσαν 
ΟΙΣ {τεβξατθ, ἴπετε Α]5ο γουιτ Ὠθατῦ σν1]] ο. 1εεί ο 

Γὑμῶν αἱ ὀσφύεςὶ περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόµενοι’ 96 καὶ 
ποατ 1οἵπβ . ΕΙτὰεά βαὈοιῦ Απᾶ 1βπαρ5 ασε, ι απᾶ 

ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχοµένοις τὸν-κύριον-ἑαυτῶν, 
7ο 1ο {ο ππεη να ζ]ηρ {ος υλεῖτ ]οτᾶ, 

” σ / Π] . ” / / .) / ε / 

πότε Σἀναλύσει'. ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρού- 
ἩύΏεΠεγα Ἡθ 5Ἡα]] τεύατη ἔτοπα {πο πγοᾶάἵπρ Σεβεῖς, ἐλαῦ Ἠατῖηρ οὀπαθ ππᾶ Πανίης 

σαντος, εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 9] µακάριοι οἱ δοῦλοι 
εαν ΙτηπαθᾶΙαΜε]γ πν απ αἩ ορεἩπ 1ο Ἠΐπι, Ῥ]εβεοά Ροπάπιεῃ 

ἐκεῖνοι οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας. ἀμὴν 
11Ἠο5θ ἍὙλοτη οοπιΐπς ἴπθ ἸΤοτά αμβ]]. βπᾶ πγθυοΠίηᾳ.  γεσῖ]γ 

λέγω ὑμῖν, ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ 
Ίβαγ Ίἴοτοι, ἰλαῦ Ὦο τη] ρῖτᾶ Ἠϊπιςε]ξ απᾶ 11] ταακο “τοσ]ῖπρ λέΠοπι, απᾶ 

παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 98 Ἀκαὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ 
οοπιῖτπρ πρ νΠ]] κενο Ἅ(πεπι, Απά ξ Τε ο ἵπ ἴηπθ δεοοπᾶ 

φυλακῇ, καὶ! ἐν τῇ τρί τῷ φυλακῇ ἔλθφ, καὶ εὕρῃ οὕτως, 
ὉπαῦςοὮ, απᾶ. ἵπ α- τηῖτ ας Ὦθ «0Π16, απᾶά Ἆπά [1πεπα] όρη, 

µακάριοί εἰσιν Ἰοἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι.' 99 τοῦτο.δὲ γινώσκετε, ὅτι 
ον 8Τθ Ἴροπάπαεπ 14ΠοΕ9. Ῥαῦ ἐπ -΄κπον, 1παῦ 

- ς. 

ἴδει ὁ ὀἰκοδεσπότης «ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, 
τς αμα Ίχπου 1119 πιαβίεσ 5οξ "Μη ἼἼοπςε ἵπ πλαῦ ουχ ΤΠθ Ἅᾖ1ΌΠίεξ 18 οοπῖτπς, 

5 οὔτε νήθει οὔτε ὑφαίνει ἴπεγ ΠΘΙζΏθγ βρίπ ΏΟΣ πνρανε ΤΑ. 
ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήµερρν ΤΑ; τὸν χόρτον σήµερον ἐν ἀγρῷ ὄντα ΙΤ. 

3 καὶ οηΏά της, 
1ΤΊτΑ. ἆ -- πάντα [1]τττλ. 
Ῥε ΠΑΣ τείαΓΏ ΗΤΊΤΑ. 

ἀμφιέζει ΤτιΑ. 

 -ἵ- Γότι] ἐπαί 1. Σ ἐν 
Σ ἀμφιάζει 1; 

υ ἐπιζητοῦσιν ΤΊΤΤΑ. 9 αὐτοῦ (πεαᾶ Ἠἱ8 ΚΙωράοηῃ) 
ε βαλλάντια 1 ΤΤΓΑΥΓ. { αἱ ὀσφύες ὁ ὑμῶν 1. Εξ ἀναλύσῃ 

Ἡ κἂν ἐν τῇ δευτέρα, κἂν απ 1 ἵη πε βεοοΏᾶ απά {5 τττα, 
{ [οἱ δοῦλοι] ἐκεῖνοι ΊτΑ; --- οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι (}εαὰ 819 {Πεγ) τ. 
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κ , » 1] αν να σης Ὥι τς Μο ϱ0Π18, Ἡο που]ᾶ Ώατο ἐγρηγορησεν αν, και' οὐκ-αν -ἄϕηκεν διορυγῆναι τΥαῖσλεᾶ, απᾶ ποῦ Ἠατω 

Ἡ9 νου] Ἀβτε υαἰς]λεᾶ, Ἀπᾶ που]ά ποῦ Ἠανο θα ετοά ο Ὦε πρβ {ΠτοαβΏ ριβστοᾶ Ἠὶς πουςο Το Όθ 
᾽ -” π ρα ᾖ ; ε/ . ε/ 

τὸν. οἶκον. αὐτοῦ. 40 καὶ ὑμεῖς "οὔν' γίνεσθε ἔτοιμοι ὅτι Όεοκοι ὕπτουςμ. το Β9 
Ἠ15 Ποιςθ., Απᾶ ο Ἅπρτείοϱ 98 ΙΘΒΥ 7 4οΥ 5 ο Ερος σα κα - 

ὥρᾳ οὐ. δοκεῖτε, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 41 Εἶπεν- δὲ οοπιεῖι αἲ απ΄ Ἀους 
1η ΤΠθ Ὠοιχ το ἐλίπ] ποῦ, ἐπο 8οἩ οἳ ΠΙΑ 6ΟΠΠΘΒ. Απά "παἱά σον ο. ερ 

οὐ. ὁ ΤΤέγρρι Ἐν ο ος λὸ ἴ ἓο Ἠπα, 1μοτᾶ, «ροβ]κοςῦ αὐτῷὶ ὁ Πέτρος, Κύριε, πρὺς ἡμᾶς τὴν.παραβολὴν.ταύτην ἵο Εάπα, Ποζᾶ, 6ρθβ]κοἙ 
51ο "Πάπα αῬείεχ, Ἰ,οτᾶ, το π8 {πἱ5 ρηταδ]θ Όπου (18 Ῥηταδίθ ππ{ο 

, ος : Ξ : ἓς ΑΙ. « Β πι, δ, ΟΕ ἐΥεη {ο 11 2 
λέγξις, ἢ καὶ πρὸς πάντας; 42 ΡΕἶπεν.δὲῖ ὁ κύριος, Τίς 43 Απᾶ ἴπο Ποχὰ βαῖᾷ, 

᾿αροακοςῦ ποι, ΟΓ 315ο ἵο 12 Απάᾶ παῖᾶ {ἐλο Ἰοᾶ, Πο ἨΠοίμεη 15 τβαί Σαἰζπ- 
Ξ ας . ς ο : 1 2 κ . Συ] απ νγςε 5ἰεγγατᾶ, 
ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὺς οἰκονόμος Ἱκαὶϊ φρόνιµος, ὃν καταστήσει νοπι Λὶε Ἰοτά ελα]ὶ 
ἔλεπ 1 ᾖἴπο Σαηέα] ο βεσνατᾶ απᾶ  Ῥταάθηί, Ὕλοπι 31] πεῦ Ίιαίκθ τα]ες ουος Ἠί8 

ι , δαν ος . ο τν ω] . . ως ΠοιιξεΠο]ᾶ, {ορ1νο έλεγα 
ὁ κύριος ἐπὶ τῆς-θεραπείας.αὐτοῦ, "τοῦ! διδόν’αι ἐν καιρῳ τὸ! 1Λεί Ῥογῖοπ οἳ τηθιό 

11Πο "]οτᾶ οτετ Ὠΐς Ποιβεβο]ᾶ, {ο Ρίτε η 8Θ6Η860Π ᾖ1ἴπθ 1Ππ6πθβΘΒΒΟΠ{ 45 Β]εςς- 
η ς , ε ” 3 . ελ 2 η οἆ { ἴηππιο βεγταπῦ, 

σιτοµέτριον; 49 µακάριος ὁ.δοῦλος.ἐκεῖνος Ὁν  ἐλθών  πνλοπι Βὶς ]ογά πηοιι Ἠό 
11ΠΟΩΞΗΤΟ ΟΕ οΟΣΙ 2 Ῥ]εβδςεά νΠπαῦ Ῥοπάπιβη πιποπι “Πατίπρ "οΟΠ1Θ οοπείη 5πα]] Επᾶ 5ο 
εν ὦ αρνιά ω ο, ᾽ - ͵ : - ἀοῖηπρ. 44 ΟΕ 4 ἱτυῖῃ Τ 
ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρῆσει ποιοῦντα οὕτως. 44 ἀληθῶς λέγω ὑμῖν, αγ ππξο γοι, ἐλιαί Πθ 

μ]5 "“Τιοτᾶ πγΙ]] Επά ἀοῖπςρ τηαςῬ. Οέα ἱτπία 1 5δαγ ἴογοια, ππῖΙ] πιβκο Ὠῖτι ΤΊ]εΓ 
[ η ” - » / ος ΟΥεΓ α]] γπαίῦ Πε ἨβίΠ. 
ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 45 Έαι ωμὰ Ἡ πα κος” 
{Παῦ ο9Τες 811 Ὠϊ5 ῬοξβεβξεῖοΏςβ Ὦςε σν11] 5εῦ Ἠϊΐπ.  τναπύ αγ ἵη Ἠ]β Ἠθατῖ, 

ωώ - - , α. Μγ ]οτὰ ἀε]αγεία 
46 ἘΕὰν.δὲ εἴπῃ ῥὁ.δοῦλος.ἐκεῖνος ἔν τῇ.καρδίᾳ-αὐτοῦ, Χρο- ορμας οὐ δα κο νς. 

Ῥαῦ Ἡξ 3εΠοι]ᾶ "αγ Λλὐ]ιαῦ “Ῥοπάπικη τν Ἠἱ5 Πεατί, Ὢθ- ρίτῃ {ο Ῥθμί 1Ἠθ ΠπεΠΞΘΓ- 

γίζει ὁ.κύριός-µου ἔρχεσθαι καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς γοος ιδ πιοίάσης, οπᾶ 
1975 ἀτατ "Τιοτά {ο οο{Ώ6, απᾶ εποαπ]ά Ῥερίαπ ἍᾖΤο Ὀθαῦ ἴμε 1ο Ρο ἄταπκεπ; 46 τηθ 

παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν-τε καὶ πίνείν καὶ µε- Ίο οἳ να Ὃ τα. 
τΙΕΠ-»εεγαπῦς Απά ἴἩε πια]ά-βεγναπῦς, απά ἴοςβῦ απᾶ το αγίπκ απᾶ ᾖἵο Ὀ γῃοη Ἡρ Ἰοοκείῃ ποὺ 

/ μ ω ως . ς το, ὃν μες 1οτ Μπι, αΏά αἲ απ Ὠοιχ θύσκεσθαι' 46 ἦξει ὁ κύριος τοῦ-δούλου.ἐκείνου λα μερα ον απο οπως 
ἄτυαπκοη, ΑυνΙ]] Ίοοπαε 1118 "]ιοτᾶ δὲ "ολαῦ "Ῥοπάπιαπ ᾖ{ἵπ 8487 απ γ]]οσέβιτα ἵα οσα, 

“3 οὐ.προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ᾖἩἢ οὐ-γινώσκει, καὶ ἄθτ, απᾶ γε! αρροϊπέ 
Ὠἶνα Ἠΐ5 Ῥοτίῖοητ στα 

. τος μας ο οιὲ : - ο ἔηθ ππΡε]Ίετετ». 47 Απά 
διχοτοµήσει αὐτόν, καὶ το.μερος.αυτου µετα των ἀἄπιστων ο. Ὃ ρα : πα 
νο] οί "1η «πο ἍᾖΠΐτπ, απᾶ Ἠὶ5 Ῥοτίίοι ποτὮ  ᾖἴπὸδ αποε]ίετεγς να ποροροσα . ο 

θήσει. 47 ἐκεῖνος.δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ 5εζ; ποϊίλωτ ἀῑὰ ποοοτά- 
τν] ορροϊπᾶ, Ῥαἱ ἐμαίῦ Ῥοπάπιαπ ἩἩο Κποη {ἴπθ ο] ορς, εν ας 

κυρίου. ἑαυτοῦ,! καὶ μὴ.ἑτοιμάσας Σμηδὲ" ποιῆσαςξ πρὸς  αἱγίρε. 48 Βαῖ Το ἴλοῦ 

{π πνηίοἃ ο ἄοθος ποῦ εχρθοῦ, απᾶ 1 91 Ὠοισ πηίοἩ ἩὮθ ΚΠΟΠΘποῦ, απᾶ 

οἱ ΕΕ Τιοτᾶ, απᾶ Ῥτεραχρᾶ πού ηοΥ αἷᾶ αοοοτᾶἶπς {ο ἘΠΕΝΓΠοῦ, βτιᾶ ἁῑὰ «οπι- 
ῃ / 3 - , μα ε ῃ ι το] τηῖηρς πγοτίἩγ οξ 

τὸ θέλημα.αὐτοῦ, δαρήσεται «πολλάς 48 ὁ δὲ μὴ εἰκῖρος, εἩα]] Ῥο Ῥεαί- 
ης υγ], ε]ια]] Ὄε ῬεαΐοἩ η πιαπγ [είτῖρες]: ὉὈπῦΏεπνπο πο επ ΥΠ επ δίγἱρ68. 

» Ἂ ιβ πμ . , : --- Έοχ ππίο ΥΝΠοπιςοθτος 
γνούς, ποιῆσας. δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. ππαοἈ ἶς Εἰτθι. οἳ Ἠΐτα 
Κπενν, απᾶ ἀἱά ᾖ[Πΐπσς] πγοτίπγ οἳ 5ἰτῖρο5, 5Ώα]1 ο Ῥεαυίεια πηῖἩ {ά6ΥΥ, 5πα]] Ῥο πααο 1οαυΙτ- 

σαι τ αν. : , ν , » ο», εᾱ: ΑΠὰ ο ΝΠοπι ΤΠΕΠ 
παντὶ δὲ φ ἐδύθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ αὐτοῦ" Ίωιγο οοταταἰξθᾷ τπιςἩ, 

Απά ΘΤΘΟΥΤΟΠΕ ἴο π/Ποπα τς ΡΊτεηΠ ΤΙΠΟΗ, πας τ/ὶ]] Ῥε τεααἶτεά Ίτοπα Ἠϊαπ; οἳ Πῖπι ἐμεσ υ] ας 
ς -. ; , , ο ῷ ο ορ ΤΙ ΠΙοΓΘ, 49 ΣΑΙ οοπιὸ 

και ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν. {ο κοιᾷ Ώνο οἩ ἔλα 
Αγιά {ο πΠοπα Ίνα οοπαπηὶϱεεᾶ πιΆσῇ, {πθ ΠἹοχε πγῖ]] ἐαεσ ας ο Ἠΐπι, ον. ;. αμά νιπαῖ τν] τ ς μονη , ο1ξ Ἶτ Όο α]τομὰν Κἰπ- 49 Πῖρ. ἦλθον βαλεῖν πείἰςἹ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ 1δη ἀοὰρ 50 Πας Τ ἤλγος 

Ἐϊτο 19πθ Ἅᾖἴοσαδ Ἅ1Π5ο ᾖΤἴμε εατίἩ, απᾶ Ὑαῦ μα 1 1 αἶτεααν ἸῬαρίίσηι {ο Ὀο Ῥαριῖσθοᾶ 
ῤ . Δ ο” υΙτα - ς η 

ἀνήφθη; 650 βάπτισμα.δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συν- μιοᾶ η) 
15 Ὦο ΚΙπά]εᾶ 5 Βιὲ α Ὀαρίίσπα 1 Ἠανθ Το Ό6 Ὀαρθϊσεᾶ [ν 11], απᾶ Ποῦ ατα] Αοοοιαρ]]ςηθά! 51 5αρ- 
, τ -- ” ε/ ΑΗ) 5 5 
ἔχομαι ἕως-τοῦ' τελεσθῷ. 51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρε- Ὦοτίτο μεκσο ορ σας 
βἰχγαϊίοπεᾶά απο] ᾖῦ Όε βοοοπιρ]]5Ώθᾶ | ΠἨϊιι]ς το ἰπαῦ Ῥρεαςθ τρ ου, Νας; Όατ --- 

’ -” 3 -- » , ’ « ” 7 ε) Α ο Ξ . 

γενόµην δοῦναι ἐν τῇ γΏ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ ἢ οι ἀῑν]είοα: ὅδ Σος 
οππιθ τορῖτο ᾖἵᾳπ Τἴπεο οὐχ 2 Χο, 167 ἴοτοι, ὍΌὈπῦ τΑἴΜΕΣ 

κ--- ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ (γεαᾶ Ὦε πο] ποῦ πατε 5αΠογεᾷ) τ. Ἱ ---ἂν ΤΑ. α διορυ- 
χθηναι ΤΑ. η --- οὖν Ι/ΤΊΓΑ. ο -- αὐτῷ Ι[Α]. Ρ καὶ εἶπεν ττια. 4 ὁ {ως 1 ΥΤνΑ 5 
καὶ ὁ ἁ]ιὰ ης Υγ. ε-- τοῦ Ι/[ΤτΑ]. 5 -- τὸ (Γεαᾶ ἃ ΠηειδΙΤθ Οἱ ΟΟΥΠ) ΤτΑ. ο” 
ΙΓΤΙΑ, γη ος 1. » ἐπὶ 11} ΤΤΓΑΥΓ.  ὅτου ΙΤΊτΑ ΥΓ, 
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ἔτοπι ΠοποςεξοτίἩ ἵπετο 
5]ιθ]] Ὃε Ώνο ἵπ οπηςϱ 
Ώοιςε ἁῑτίᾶσᾶ, ἔ]μτες 
Ασαϊηςδε ἵπντο, απ Όννο 
Ασοϊιιςδῦ Ίητεο, 58 Τη 
Σαΐ1ιετ 5Ώα]11 ο ἀϊνιάεᾶ 
Ἀραϊπςῦ ἴποθ 5εοηΏ, απάᾶά 
ἴπε 5οη αραϊτπςδί ἴπο 
ΣΑΤΏΘΓ; ἴηε ποίπετ α- 
Ραϊηςξύ Τπο ἄἀραςηίετ, 
αηπᾶ ἴπε ἀααρλμίετ 8- 
ραϊτπςί {Πε πποῖΠετ ; ἴῃα 
ΤΙΟΊΗΘΓ 1 ΊαυΥ αραἰηςί 
Ἡετ ἀφασηίεν 19 Ίανν, 
Θιιᾶ {πε ἄἀπιαρ]ιίοτ 1π 
1ονν αρα ἰτπςῦ ΏΘΥ ταοῖΏος 
1η 181. 

54 Απά Ἡο σαἱᾷ 31βδο 
το Ίπε Ῥεορ]ο, Γηεπ το 
βοο α οἸοιάᾶ τ]5ο οιῦ οξ 
{Πο σνεςῦ, εὐταϊρηίπναν 
γε αγ, Τηετε οοτπείη α 
ΞΠΟΤ/ΕΓ; αηπᾶ 5ο 10 18. 
ὦ9 Απᾶ πΠεπ 39 56ο 
ἴπε εοαῦΏ στά Ῥ]οτν, 
Ὁ ΞΑΥ, ΤηΏοθτο πη1]] Ὄο 
εβῦ ; απᾶ 16 οοπιείἩ {ο 

Ῥαςς. 66 ΥεἩγροογίΐες, 
σθ ο8Ώ ἀἴδοετη {πε ἔασθ 
οἱ πο 5ΧΥ απᾶ οἳ ἴλπο 
εατίη: Ῥαί ου 15 16 
επαί σε ἄο πο ἄϊδοεγπ 
015 {Ἴπιεὂ 57 6η, απᾶ 
ΤΠΥ ετοεπ οΕγοπτεε]τοΒ 
]αᾶρο τε πού σνηκῦ ἵ5 
τιρΏιρ 68 Ί/πεπ ποια 
Ροο»ῦ ψ{ίῃ ἐμῖπο βἄτει- 
541Υ ο {πε πιρρ]ςίἰταίο, 
αξ ίλοι αγ ἵπ ἔποθγναγ, 
ρῖτο ἀἄἴῄρεπσο {ἴπαῦ 
τποα πιαγεξί Ὦο ἀε]ι- 
τογεᾶ {ΓοΏι Ὠῖτα; Ἱερί Ἡρ 
Ὠα]θ {πεε Το {Πο Ἰιᾷςσε, 
Άπᾶ ΤηΏθ ]αᾶρε ἄε]ῖνετ 
ἴ]ιοα Το ἴπο ο/{ᾷσετ, αηᾶ 
{Πο οὔΠοετ οαςῦ {ῃηοθε ἵῃ- 
{ορτίροἩ. ο9 1 6ε]1 {πεε, 
ἴποα εΠα]{ ποί ἀερατί 
{Ώεπσθ, 5111 ἴποα Πας 
ραϊᾶ {ῃθ τετγ ]αβύτηῖ[ο, 

ΧΙΤΙ. ἜΤπεγο πογθ 
Ρτοξεπύ ϱἲ Ίηαῦ 5685ΟΠ 
8οπηοθ ὑλπαῦ {ο]ᾶᾷ Ὠῖπι οἱ 
ἴπο ρ]1βαης, πος 
Ῥ]ους Ρ]1]αΐο Παᾶ ταῖτ- 
σ]εᾶ σπα τΠπεῖτ 5βοτ]- 
Πσθ». 9 Απᾶ οὅεσας 
ἈηΏδινοτίηρ βαἱᾶ απβο΄ 
Όπεπι, ΙΡΡΟξε το {ΗΑ0. 
ἔλοςο (α]11αΏς τσ/εγθ 
5ίωηποθτ5 4Ώοτο α]] ἴπο 
6α11]εαπς, ὍΏθοαβτςξθ 
πεγ δαΏετεᾶ βδιοῖἈ 
{μ]πρς2 ὃ 1 ἴθ]] τοι, 
Ναγ: Ῥαΐ, οχοερῦ το 
τερεηΏῖ, το εΠα]] α]ὶ 
Ηκεπτίβθ ρεσῖςση. 4 Οτ 

ΛΟΥΚΑΣ ΣΠ ια. 

διαµερισμόν. ὅ3 εσονταιγὰρ ἀπὸ τοῦ.νῦν πέντε ἐν Υοϊκῳ 
ἀἰν]νίου: Σοχ {πετο νηΙ]] Ὀ Έτοια Ἠεπυεεοτιῃπ Άτο ἵπ "πουρθ 

ἑνὶ' διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ Ἰτρισίν. 
1018 ἀϊνίᾶεα, {ητοε “Αβαϊπεῦ ἵππο απᾶ νο αβαϊηςσὺ τῃτεε, 
σ8 ὃ θηή 5 π Γ 82 »ι ε ”- 4 ελ .] Ν . 

ιαµερισ Πσεται πατῃηρ εφ υιῳ, και νιος επι πατρι 

ΣΥΓΙ] 5ρο "αϊγιάθά 1Ε4ΐ{ΠεΓ αξαἰηδῦ 5οη, απᾶ 85οηπ αβαἰηςῦ Σαΐπες. 

µήτηρ ἐπὶ Ὀθυγατρίιὶ καὶ θυγάτηρ ἐπὶ «μητρί" πενθερὰ 
πιοίῃες αρα]πεῦ ἁααρλίας, απᾶ «ἀαιαρ]θετ Αραἰποῦ πιοῖἩθσ; πιούΠετ-ἰη-]αγ 

ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν 
βΑραῖτπςε Σάρασλίετ-ἵη-Ιαιν πες, Ααπά ἀθιισΏίεγ-Ίη-]ατ; αραϊπςς 

πενθερὰν "αὐτῆς.' 
Ἀτηούπογ-ίπ-]απ Ἅᾖ1εγ, 

δ4 Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, Ὅταν ἴδητε τὴν" νεφέλην 
Απά Ὦε υβ]ᾷ 35ο ἴο ἴπθ «οτοπᾶβ, Ποπ 76560 ᾖ{ἴ]μθ οἸοιᾶ 

ἀνατέλλουσαν Σἀπὸὶ  δυσμῶν, εὐθέως λέγετε,  Ὄμβρος 
τ]δίης αρ ἔτοπα [πε] περ, ἱπιπιεά]αθειγ τε αγ, Α βΏοπες 

ἔρχεται' καὶ γίνεται οὕτως. ὅδ καὶ ὅταν νότον πνέοντα, 
16 οοποἶηπΡρ; Απᾶ Ἱῦ Ἠαρρεηπςβ ο, Απά ἩΏεη Ὢ βου{] νη]πᾶ [15] Ῥ]ογίπς, 

λέγετε, Ὅτι καύσων ἔσται' “καὶ γίνεται. ὅθ ὑποκριταί, τὸ 
Τε βΑ7Υ, Ἠεαῦ ᾖΊπετε πη]]1ῶο: απᾶ {5 Ώπρρεηβ, Ἡγροοχί{θ», {πθ 

πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε  δοκιµάζειν’ 
ΑΏΡεατ8ποθ οἳ ἴπθ εαωκίΏ απᾶ οΕ Πο ΊἨθαβτοπ τεκπον [που] {ο ἀϊδοειπ, 

τὸν δὲ.καιρὸν.τοῦτον πῶς Ιοὐ.δοκιµάζετε'; 67 τί.δὲ καὶ ἀφ' 
ὃς ταῦ ΜΠ15 {ήπιο Πο ἆἄο τε ποῦ ἀἴδοθεγη ὃ Απαᾶ πΏγ ετεη οἳξ 

ἑαυτῶν οὐ.κρίνετε τὸ δίκαιον; 68 ὡςγὰρ ὑπάγεις μετὰ 
γψουτεε]τες Ἰαᾶρετοποῦ ππαῦ Π15] τὶρηῦ 2 Έοταςβ Ίἴποι ροο5ύ υἰα 

τοῦ.ἀντιδίκου-σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἓν τῇ' ὑδῷ δὸς ἐργασίαν 
{Πίπο αἄτοετγςο ρατίσ Ὦ6ίοἵίο α πιβρ]νίταῦς, ἵπ Ἴηθ ἍἩΤΠΑΥ Εἶτο, ἀῑίρεπερ 

ἀπηλλάχθαι ἀπ᾿ αὐτοῦ. µήποτε κατασύρῃ σε πρὸς 
{ο Ῥε 5εί 1τοο Ίτοπι ἍἨΠίπα, 1ε5ῦ Ἡθ εποι]ά ἄγαρ ΑΠΤΑΥ ἴπεο ἵο 

τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε “παραδφ' τῷ πράκτορι, καὶ 
τπθ ἠπᾶςε, Απᾶ πο ]μᾶρο ᾖ1πθο 5Ποι]ά ἀε]ίτετ {ο ΐπθ Ἅοβῖσες, βπά 

ὁ πράκτωρ σε Ιβάλλῃ' εἰς φυλακήν. ὄ9 λέγω σοι, οὐ-μὴ᾽ 
πθ οἴῆους περ ϱποα]ά οαδῦ Ἰπζο Ρτίξ5οἩῦ. 1 887 Το ἴῃ6ε, Τη πο υγίδρ 

«ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως.ποῦ" καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν 
ΕἨα]{6 ποια οοπιθ οαῦ 1πεποῬ η ῦ1] οτε ᾖ1πθ 1950 Ἱερῖοα 

ἀποδφῷς. 
ἴποα εΠα]έ Ώανο ρα1ᾶ. 

- ο ” -” ’ 

19 Παρῆσαν.δε τινες ἔν αὐτῷ.τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες 
Απάᾶ Ἔνγετε ὀρτεςεηωῦ 18096 αἲ ᾖΤῃς ΡΒΑΠΠΘ ν1παθ τετρ 

8 ᾿ ; | ο. ” 

αὐτῳ περὶ τῶν Παλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα "Πιλάτος! ἔμιξεν 
Ἠϊπι αροαῦ ᾖΤἴπο 6Α111θἨ5, οἳ πΏοτα ἴποθ Ῥ]οοᾶ Ῥ]]αΐα πη]ησ]εᾶ 

μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν. 3 καὶ ἀποκριθεὶς δὸ Ἰησοῦς"' εἶπεν 
κ ρτήνὶ {πείγ 5αοτίΏοες. Απᾶ απδηετίης Ζε8ας 5α]ᾶ 

) -” ω «/ ε αλ τ ς λ .] ) ιά 

αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι.οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάν- 
το ἴπεπι, Τηΐπ]ςτε τπδῦ ΤῃΏθςξςο αβ1οαβΏ5ς ΒΙΠΏΘΤΡ «Ῥεγοπᾶ 811 

τας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι Ῥτοιαῦταὶ πεπόνθασιν; 
9η9 αλ ]εατς ππετε, Ῥοοβι5θ 5ποὮ ἐΠῖτπρς Ίπεγ Ώατο βαβεγεᾶ ὃ 

9 οὐχί, λέγω ὑμῖν" ἀλλ’ ἐὰν μὴ.μετανοῆτε,' πάντες "ὡσαύ- 
Χο, 15η ἴοτοι; Ῥαυ Ἡἃ πο τερεηῦ ποῦ, 8]1 31η 3]κα 

 ἑνὶ οἴκῳ 1ΊΤττΑ. 
4 ἐπὶ ΤΊττΑ. 

Σ τρισὶν διαμερισθήσονται’ (γεαᾶ 1Ώτες υγ] ο ἀῑν]άθα :) ΤΤΤΤΑ. 
ὃ θυγατέρα ΣΤΊΤΑ. ὃ μητέρα Ἐ; τὴν Μητέρα 1ΤτΑ. κ --- αὐτῆςτ. 5 -- αὐτῆς 

ΤΤτΑ. Γ-- τὴν (γεαᾶ ἃ ο]οιά) ττ[Α]. κε ἐπὶ αἲ τ. Ἀ {- ὅτι ἴΏαίῦ [τι ]ττα. ἆ οὐκ οἴδατε 
ξ παραδώσει 5Ώ8]] ἀε]ίνεγ ΙΤΤτΑ. 1βάλη ον; δοκιµάζειν Ἐ που γε πο {ο ἀἱδοεΓη ὃ τν, 

βαλεῖ 5Ώα]] οαδῦ Ι/ΤΤΤΑ. 3 
δ ταῦτα ἴηΏθβδε {Π1Πρ8 ΤΤτ. [π]γττΑ. 

ο--- ὁ Ἰησοῦς (γεαά Ἡθ δαἱᾶ) 
τ ὁμοίως 1/ΊτΑ. 

3 ΤΠΤειλᾶτος Τ. 
4 µετανοήσητε 1. 

τν. οὗ Ττς, 



1ῦ0ῦΚΕ. 
- 9 - 4 ” 

τως' ἀπολεῖσθε. 4 ἢ ἐκεῖνοι οἱ "δέκα.καὶ ὀκτωὶ ἐφ οὓς 
3ΤΩΑΏΠΟΣ 179 βἨα]] ροσἱῃ,. ΌὉτ ἍᾖΤλοβθ οἰσηίθεην οἳ πῄῃηοπ 

ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε 
2911 πο ἴοπψετ η Ῥι]οβτι απᾶ ΚΙ]]εά ἴἨαεπι, . ἰπίπκτο 

ὅτι 'οὗτοιϊ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας " ἀνθρώπους 
τπαῦ ΤηΏςξθ ἀεὈίοσβ ἩΤΕΤΘ Ῥογοπά 81] πιΘΑ 

4 - πο | { λή - ’ / λέ πα ο 1λλ᾽ 

τους κατοικουγτας "εν Περουσα ημ; ὀ ουχι εγω υμιν α 

πηπο ἀπε]ί 19 /οταβα]οπα 2 Νο, 1487 ίοτοι; ὃῬιαῦ 
4 µ χ .” Ι / «ε / Π] ” ” θ 

ἐὰν μὴ Σμετανοῆτει! πάντες }ὑμοίωςὶ ἀπολεῖσθε. 
18 πε τορεπύ ποῦ, 811 31η 9]1]το΄ΊΠβΊΠΕΥ 1γε εΠα]] ρογ15Ἡ. 

μ τ΄ - {η 

6 Ἔλεγεν.δὲ ταύτην τὴν παραβολήν’ ᾽Συκῆν εἶχεν τις 
Απᾶ Ἠθβροκο ΤΠί5 Ῥαχαβ]ο : δΑ. «βρ-ίτος “Π8ᾶ Τα” οεγ(βῖπ 

72 ν΄ ) λῶ ) » , . η 0Λλθ 8 Ν εν τῷᾳ.ἀμπελῶνι.αύτου πεφυτευµενην'' και Ίλθεν "καρπυν 
Όποαπ] 1η Πἱ5 τἰπετατᾶ Ῥ]απύεᾶ ; Άπᾶ Ὠρ οβπιθ Στῖῦ 

ζητῶν' ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ.εὗρεν. 7 εἶπεν.δὲ πρὸς τὸν ἀμ- 
εοοκῖῃπρ ο Ὦᾖῦ Ἀαπᾶ ἅἆῑά ποῦ Επά Γβπγ]. Απά Ἠθ βαἷᾶ {Το μο Ἅτίπε- 

πελουργόν, Ιδού, τρία ἔτηὃ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἔν τῇ 
ἄνεςξετ, Ῥελο]ᾶ, ἴητοερῬ τεασς 1 οοἵηθ 5εεκῖτηρ ατα]ῦ οἩἳ 

συκῇ.ταύτῃ καὶ οὐχ-εὑρίσκω' ἔκκοψον Ξ αὐτήν' Ἱϊνατί! καὶ 
τι» Ώρ-ίτοθ απᾶ ἆἂο ποῦ Άηπᾶ [απγ]: ουῦ "4οππ ""Ἡ, πΙἩγ οτεη 

τὴν γῆν καταργεῖ : 8 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, 
{πο ρτουπᾶ ἆοθ 10 χεπάεσ πδειθεςβὸ ἘΒπῦηο απςποετῖησ 8475 ᾖΤο Πῖπι, 

Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὕτου σκάψω περὶ 
αίτ, ἸΙαῦ”Β]οπο ᾖ3Ἠῦ 41ο 15 7εαΣ, απο] 1 5Ώ811 4ῑδ αΌοαί 

αὐτὴν καὶ βάλω «κοπρίαν'Ἱ 9 κἂν μὲν ποιήσῃ Γκαρπόν' 
1 απᾶά ορυαῦ ΠΙΒΏΙΤ6, Απᾶ 14 Ιπᾶρρᾶ 15 εποα]ᾶρεας Στυιϊῦ--η 

ςΣΨ. µ / ” Λ [ή Ἱ 3 ” 7 ’ 

εἰ δὲ µήγε, εἰς τὸ μελλον. ἐκκόψεις αυτην. 
Ῥαΐῦ 1 ποῦ, ἨΠετοβΣίοτ ἴποα ϱΠα]ί οιῦ "ἄονπ ᾖ8, 

/ ”ν 1 . ο ν .- / 10 Ἡν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάβ- 
Απᾶ Ἠθ τας ἰεπολίπρ π ϱ0Π96 οΕ1ἴπθ 357παροσΠ86 ΟΠ ᾖἴΒθ 58ῦ- 

(ασιν᾿ 11 καὶ ἰδού, γυνὴ Εἠνὶ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας 
ὈαΐἩς. Απά ῬεΏο]ᾶ, α π/οΏιαπ ἴπετο τας "α εριχΙὺ ἸΠπανίπσ οἳ Ιπβτπαςτ 

ἔτη ᾿δέκα.καὶ.ὀκτώι' καὶ ἦν Ἀσυγκύπτουσα! καὶ μὴ.δυναµένη 
Ἀγθβτς αᾳἱσΏἴθεΙι, Απᾶ 5Ώθ 145 ὈῬεπῖῦ ἐοσεί]μετ απἆ 3ππαΡ]θ 

α) ’ ὃν μ / ” υ Γ . 4 7 -” 

ἀνακύψαι εἰς.τὸ-παντελέο. 132 ἰδων.δὲ αὐτὴν ὁ ᾿Ιησοῦς 
36ο “Η8{ 5πρ “Ἡςγεε]Ε ατγΏο]]γ. Απᾶ οείπς ἈἨργ Τεδα5 

προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ἀπολέλυσαι } 
ομ]1εᾶ {ο Πιεσ] βπᾶ βαῖᾶ 1οἩετ, Ἰοπιαπ, ἴποι Παβῦ Ὀ6θἨ 1οοβεά ἔγοτα 

ΧΙΙ. 

τῆς.ἀσθενείας.σοῦ. 19 Καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας, 
ἐπῖηπε Ιπβγπιϊζγ, Απάᾶ Ὦε Ιβ1ά αροη Ὠετ ΠΠἱ5] Ὠαπάς, 

καὶ παραχρῆ]μα Ἰ«άνωρθώθη,'. καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν . ΄ . 9 

βπᾶ Ἱτππαθά]α1Θ6ΙΥ 8Ώο πα πίαᾶο 5ἰταὶρΏῦ, απᾶ  ρ]ογίβεᾶ ᾳοᾶ, 

14 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ  ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι 
Ῥαῦ ἑαἩΏςπτετῖηςσ "Πε Στα]ετ 3οξ "Πε 3ΒΥηαΡοΡΗθ, ἸΙπάϊίσπαπῃ Ὅθοβαβθ 

τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ, 

199 
{ποςο οἱρΏίθεπ, Ἴροπ 
π/ποπα ἴπο Ίονετ ἵπ 
Βἰ]οςπα Τε]], απᾶ β16ΥΥ 
ἴπεπα, {Πῖη]χκ ο ἴπαῦ 
ΤἨΠαγ ΊΥεΓθ βΙΠΏΟΙΒ α- 
Ὄοτο α]] πε πας 
ἀγγε]ς ἵπ οεγαβπ]αεπι ὃ 
ὃ Ι τε]]τοι, Ναγ: Ῥα6, 
εχοερῦ το τερεμῖῦ, Τθ 
βΠα]] αἱ ᾖἸκενίθο 
Ροτ1βῃΏ. 

6 Ἡο 6ραΚκο 15ο {πῖς 
Ῥαχαῦ]ε; Α σοτυπῖτη πιαἸι 
ηαᾶ Αα Άρ ἴτου ρ]απίθά 
1η Ἠϊ8 τιηεγατᾶ; απᾶ Ὠθ 
οβΊ18 απά βουςΏῦ Εγι]ῦ 
ΤΏσΤΘΟἨΠ, απᾶ ᾖΤουπᾶᾷ 
ὭοἨηθ, 7 ΤπεἨ βαῖᾷ Τε 
Ἡηπζο ἵΠο ἆἄπΓοδδεςε οἳ 
Ὠϊ5 τιπογατᾶ, Ῥεπο]ὰ, 
ἴηθξο {ἴῆμτορο τθεµτς 1 
«ΟΠ1θ 5εθκίΏρ ἐτηαϊῦ οἩ 
ΤΗ15 Ας ἴτεο, απά Ὠπᾶ 
ποπθ: ού 15 ἄοπτ; 
πτἩσ οαταρετείἩ Ἱδ 1ηθ 
βϱτοαπᾶ 2 8 Απά Ὦε Απ- 
Ασγετῖτπρ 5α1ά απο Ἠΐπα, 
Τ,οτᾶ, 1εῦ 15 8ἶοπε {Π18 
γοβΣ 3159, 0111 1 εΏα]]. 
αϊς αροιῖ 196, απᾶ ἄαάπρ 
τὲ: 9 απά 1 19 Ῥεατ 
Στα, τοεῖῖ: απᾶ 1 ποῦ, 
ἔλεπι αἲσετ ἴπαῦ ἴποιυ 
βΠα]{ οαῦ 10 ἄοπη, 

10 Απιᾶ Ώρθτνας {ερο]- 
ἵας 1η 0ΟΠΘΟΣ {ῃπθ βγπαᾶ- 
5οσιέ5 οη ὕπο βαὈρα{Η. 
11] Απᾶ, Ῥεμο]άᾶ, ἴποτοθ 
Ὅβς 8 ΟΤΙΑΠ πΏϊσοα 
Ὠαπά α βρὶτϊυ οἳ Ἱπβττηῖ- 
{γ εἰρΏίθεη ΤεατΒ, βμᾶ 
Ίνα5 Ῥονπεᾶ {ορείπος, 
Ώπᾶ οοσα]ᾶ ἵπ πο πῖςδα 
{0 πρ Λεγδε[{. 19 Αήά 
πΥΏεη οσδις5 5.7 Ὠετ, 
Ὦο οβ]]εά εν {ο Πῖπε, 
ΒΠᾷ 5αἷᾶ απο Ὠεσ, ΊΓο- 
ΏΙΑΏ, ἴποια ατῦ ]οο5εᾶ 
{τοπ {ηπίπο Ἰπβτπαϊ{ζτ. 
19 Απᾶ Ὦο Ἰαῖᾶ {5 
Ἠαπᾶς οη Ἠθγ; απᾶ ἵπι- 
ταθᾷ]βίθεΙγ ἈδἩπο τἩβΒ 
τηβᾶο - αἰταῖρΏί, απᾶ 
Ρ]οτίβεᾶ ἀἆοά, 14 Απᾶ 
{πο τα]εγ οἳ {πε 5σπα- 
Ρ6οβαθ αΏβποτεᾶ τί 
ΙπάΙςΏβΙΙΟΏὮ, Ὀθοαι5δθ 
τηβῦ ᾖο5δα5 Ὠαά Ὠθα]εᾶ 
ΟΏ ἴηο βαῦραίη ἆἄαγ, 

οπ {πο βαὈραέ “Πεα]εᾶ 1Τες5υ5, ϱαἱά . ἴοΐμοθ οτοπᾶ, Απᾶ βαἱᾶ ππίο ἴμθ Ῥεο- 
οπη ενα ./ ᾽ τ ανν ᾽ , ων νι , Τ)ἱ6, Τηετθ ατε δἷχ ἆαγθ 
Εξ Ίμεραι εισιν’, εν αις δεῖ ἐργάζεσθαι εν "ταυ- ἵπ Πίο πιεπ ουςΏῖ {ο 

δκ ἆαγβ Ἅἴπετεατο, ἵπ πΠΙοἩ 10 Ῥεποτος [πιοπ] {ο ποτε; ἵπ Ἅἴηῃπεςε ποτ: 1Π {Πεπα ΤΠθχθ-' 
Ι τ ' , , 3 ι ο ο αν ω. 0186 Ο00ΠΙ96 απᾶ ὃο 

ταις! οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ημερα τοῦ Ἰοα]οᾶ, απᾶ ποῦ οἩ ἔΠο 
{Ἠρτείοτθ οοπιῖπρ Ὦο Ἠεα]εᾶ, Απᾶ ποῦ ΟΏ ἴμο "ἄαγ εαὈῬαίὮ ἆαγ. 15 Τπθ 

5 δέκα [καὶ] ὀκτὼ ΙΤτΑ; δεκαοκτὼ τ. ᾖἵ αὐτοὶ ἴΠεγ τττιΑ. ᾖὉ -- τοὺς ἴἨθ ΙΤττΑ. ἍᾗἩὉ --- ἐν 
(γεαᾶ [1Ώ]) ττΑ. Χ µετανοήσητε Ἱ.ττιΑ. Υ ὡσαύτως ΤΊτΑ. 
ἀμπελῶιι αὐτοῦ. ΤΤΊτΑ. Ἱ ζητῶν καρπὸν αΙΤΊΤΑΥ. 
ο 4- οὖν ἴπετείοιθ (ο) 1,, 4 ἵγα τί ΙΊτΑ. ϐ κόπρια ΒΟΙΤΤΤΑΥ. 
εἰ δὲ µήγε (γεαᾶ Ὀεατ (γα1ξ Ἠετοαίνεσ; Όαί 16 Ποῦ) τττΑ, ἓ --- ἦν ΙΤΤιΑ. 
} -- ἀπο {ΟΤΑ Ἡπ. Κἀνορθώθη ΠΤΤτΑ. Ι - ὅτι επαῦ τα. 

 πεφυτευµένην ἐν τῷ 
Ὁ - ἀφ' οὗ Βἶπος (ἴΏτεε ΥΕΔΓΘ) ΤΊτΑ. 

{Γ καρπὸν εἰς τὸ μελλον’ 
Ἀ συνκύπτουσα Τ. 

τι αὐταῖς ἴΏθιη 1 ΤΤτΑ. 
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1ιοτά Ίπεη απαπετοᾶ 
Ἠϊτα, απᾶ οαἷᾶ, ΊἼοι 
Ὠγροοστῖίθ, ἀοῦηπ ποῦ 
ΕΛΕΠ οπε οξΤοι ΟἨ πα 
ςεαὈβραίΏ Ίοοςε Ἠϊς οχ ΟΥ 
Λῖς α55 χαπια ὕπε 5ία]1, 
Απᾶ ]θαᾶ.Λῖπι απγαγ ἳο 
νγαίετιηᾳ 16 Απά 
οαρΏύ τοῦ {Πῖξ ποταβηΏ, 
Ῥείπρ α ἀλαρηίετ ος 
ΑΡταΏατα, νΠοπα Ραΐατ 
Ἠαί Ῥουπα, ο, ἴπεςθ. 
εἰσπίθεεη Ύεασ5, ὉΌοα 
Ἰοο5οᾷ Στοπ τπῖ5 Ῥοπά 
οηἳ {πε 5αὈραῦὮ ἅἆαγ 2 
17 Απά πΊεηπ Ὦο ηὨαά 
ταῖά ἴπεςε {Πίπσε, α]] 
Ἠϊ5 αἀτετδατῖος Ὑ/6ΤθΘ 
ββΠαπιθᾶ : απᾶ α]] ἴπε 
ῬεοΡ]ε τε]ο]οθᾶ {ος α]] 
τηε: ρ]οτῖοας ἰπῖηπρα 
τβαῖ ψοετε ἄοηο Ὦγ Είπα, 

18 ποπ «αἷᾷ πε, Ὁπίο 
σηαι {β ἴπε Κἰπράοτι 
οἳἑ ἀοᾶ Ἰϊκο απᾶ 
πππετεαπ{ο 5Ώς]] 1 τε- 
ΒεπιΏ]ε 152 19 Τὲ 15 1ἶκε 
9 ρταίη οἱ πιιξζατᾶ 
εοθᾶ, ἨΠΙΟΏ  ΤΙΔΏ 
{οο]ς, αηΏά οαςῖ ἴπζο Ἠἶ8 
φατᾶεηπ ; Απᾶ 1δ Ρτοτ, 
ΏΠᾷ πγαχεᾷ α ρτεαῦ υτεε; 
απᾶ Όπε{ονν]8 οἳ ύπε αἲτ 
1οᾶρσεᾶ {π ΤΏθ Ὀταπο]ῃθΒ 
ο 10, 20 Απά αρα]τπ ηε 
παίᾶ, ἨΠπετεαηῖο 5Πα]1 
1 Ώκεπ ἴπε ΚΙπρᾶάοπα οξ 
αοάδ 21 Τὲ 15 Ί]χε Ίεα- 
τεη, ὉΠΙοἩ ἃ ὙΟΠΙΒΗΏ 
τοο]ς απᾶά Ἠ]ά ἵπ ἴμτοο 
1Πθαβ8άτθς οἳ ππεθ], 0111] 
1πε π]Πηοίθ τθβ 168- 
γεπεᾷ. 

2» Απᾶ Ἡθ πσεηπῖ 
ἐπτοαρῃ 11ο οἱ δ16β βπά 
γ]]]αρες, ἴεβοβίηΏΡ, οπᾶ 
1ουΣΙΕΥΙΏΡ {οσυ/αγά 1ε- 
τύββ]ετα, 25 ΤΠΏεΠ ϱαἰᾶ 
οπς πη{ο Ἠϊτα, Τιοτᾶ, 
Άτε ἴπετο Σ6Υ/ Όηαυ Ὃο 
βαγεᾷῦ Απᾶ ο ααἰά 
πηῖζο ἴπεπι, 24 Ξέτῖτο {ο 
επίετ {π αἲ ἴπο εἰταῖν 
Ραίε : ΕΟΓ ΠΙΑΠΣ, 1 5ΑΥ 
πηζο τοι, σν{]] βθε]ς {ο 
επθεσ ἵπ, απᾶ εΠΦ]] ποῦ 
Ῥε 8916. 25 ἨΓπεη οΏσθ 
{πε πιαξίετ οΕ Τε Ἠοιςθ 
19 ΥΙ6ΕΠ πρ, απᾶ Ἠαίῃ 
επαῖῦ ἵο πο ἆοος, απᾶ 
γε Ὀερίη Το βἴαπᾶ νἩ- 
ού, απᾶ ὕο Κποςκ αἲ 
{πε ἄοος, δαγΏΡ, Ἰμογᾶ, 
Ἰιοτᾶ, ορειπ Ἱπίο πῬ; 
Απά Ἡο αΏα]] Απεντος 
Απᾶ ΒΑΥ Ἱπῖο τοα, 1 
που γοι ποῦ ΨΊεποθ 
θε 4168: 26 ἴποη βΏΑ]] 
Ὑο Ῥεμίι 1ο Β8Υ, Ίθ 
Ώβτο οπἴθη αηᾶ 
Ίπ 1µγ Ῥτεξεηποε, απᾶ 
ἴλοα Ἠαευ Γααρηῦ {η 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΙΙ. 
” ’ ΄ - Ν 

σαββατου. 16 ᾿Απεκρίθη οοῦνὶ αὐτῷ. ὃ κύριος, και εἶπεν, 
αλεαὈρα{Ἠ. ΑΛ ηαν/ετοᾷ 1{πετεξοτο ὁΠίπι 3ΐπο 3]οτᾶ, απᾶά  καἱᾶ, 

« , Π « - -” , , . 

ΡΎποκριτά,! ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐλύει τὸν 
Ἡσγροοτῖίε, -Θ40Ώ 0Οπθ οἔτοα οπἵπθ εδαρραίη ἄοες ηε ποῖ 1οοξθ 

βοῦν. αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης, καὶ ἀπαγαγὼν 
Ἠ]6 οχ ος 855 31ΤΓΟΊΙ ἵπΠθ ἩΙΒἨΏΡεΙΓ, δ8δηΏάᾶ Ὠατίηρ ]6ᾷ [15] απναγ 

ποτίζει; 16 ταύτην.δὲ θυγατέρα ᾿Αβοαὰμ οὖσαν, 
σ]το [160] ἁτίπ]ς 2 Α πᾶ {π]5 [πποπιαη], τα άαπρΏύετ “οἱ "Αυταηπαπα 1Ροαΐπς, 

ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς, ἰδού, δεκα.καὶ.ὀκτὼ ἔτη, οὐκ.έδει 
ν/ποπα Ἠαμ5 Ξ3ροαπᾶ 15 .Ώ, 1ο, εἰσπίεειπ ΨεαΤ5, οαξΏί [απε]πθῦ 

λυθῆναι ἀπὸ τοῦ.δεσμοῦ.τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 
{ο ο ]οο56ᾶ τοπ {Πῖ5 Όοπά οὐ ἰπο "αν αραὈραίΏ 2 

17 Καὶ ταῦτα λέγοντας αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ 
᾿Απᾶ “ἴμεςε δ1Πίηπρε 1οπ Ἀηὶς Ξξαγίης Ίψγρτο "αςΠαπηθᾶ δᾳ]Ι ΄ πἩο 

ἀντικείμενοι αὐτῷ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρε ἐπὶ πᾶσιν 
πγΕΥΕ ορροδεᾶ ᾖἵο Πῖπ; απᾶ αἱ] ἵἴπο ογοπᾶ τσγετε τε]οῖοίπςρ αὖ α]] 

τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινοµένοις ὑπ) αὐτοῦ. 
{πε ρ]οτῖθας ἐπῖπρς ν/Ώ]οὮ πτετο Ῥεϊηπςσ ἄοπο Ὦγ ἍἈἨΠϊπι, 

18 Ἔλεγεν «δέ! Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ; 
3Ἠ6, ὁεα]ᾶ 1ᾳπᾶ, Το τυπαῦ “κο 15 πο Κἰπράοτα οἳ ἄοά Ρ 

καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν; 19 ὁμοία ἐστὶν' κόκκῳ σινάπεως, 
Απᾶ ο π/παῦ «Πα]1ΤΊκεαι ᾖΤδρ 11κε 1 15 {ο ρταῖηπ οἳ πιαξίαχάἁ, 
χι 1 λ ) ” θ 3” λ ” -. ε ο ισα ᾽ 

ον αβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ) καὶ 
πυηΙοὮ ὁΠανίηρ “ἴακεηι τα ”πι8η οπε  ΊΙπῖο Ζρατᾶεη α1Πῖς; απά 

ηὔξησεν. καὶ ἐγένετο εἰς δενδρον "μέγα," καὶ .τὰ πετεινὰ τοῦ 
Ἰ6ρτενυ απᾶ «ϱοἈπιθ ἍΙΠίο α ΊτεῬ αρτραῦ, ἁΑπᾶ ἴηο ὈῬϊτᾶς οξίπο 

οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς.κλάδοις.αὐτοῦ. 90 ἵκαὶ) πάλιν 
Ώρατεη τοοβ{εᾶ 1π 155 ΏτβηΏσΠεςἙ, Απά αραῖῃπ 

εἶπεν, Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ: 39] ὁμοίᾳ 
ηε 5αἱᾶ, Το πΏηαῦ επα]] 1 Ηκεπ 1ἴπο ΚΙπρᾶοπα οἱ ἀοάᾶ 2 11κο 

ἐστὶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ Τἐνέκρυψεν! εἰς ἀλεύρου 
15 18 ᾖὉο1θβτεῃ, πΠΏϊςοἩ ὁπανιπρ ακεη 1 “πΟΠΙΒΊ πιά ἵπ 35ο ΄Ίηεα] 

σάτα τρία, ἕως.οὗ ἐζυμώθη Ὁὅλον. 
ἼρδθαἩς 11Ἠτθ6ε, παπι] Ἅσας 31εατεπεᾶ 1911. : 

93 Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων, καὶ 
Απᾶ ο σ/επῦ {πτουιρδα ὮὉγ, οἶθίες απᾶ τ]]]ρθος ἍᾖΤεαοπίῃπςδ, αιᾶ 

πορείαν ποιούµενος εἰς 5 Ιερουσαλήμ." 98 εἶπεν δέ τις αὐτῷ, 
Σρτόρτεββ ατηακίης ᾖἴοπατᾶβ {6ΓΠδ8]εΠ1. Απά βα]ᾷ οπς ἴο Πῖμμ, 

Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόµενοι; Ο.δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, 
Τιοτᾶ, [ατα] “ΐεπ 11ποβθ 3Ρρείηρ Ξβαγοᾶ2 ἘΒπί πε εαϊᾶ το ἔηεπι, 

24 ᾽Αγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης" ὅτι 
Βἰτίτο νηΙἔ] οἈγπεβίπεββ Το επῖοτ {π ἴἩΏτοιβΏη πε ἨΒΙΤΟΙΥ Επίε; 10ος 

πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν, καὶ οὐκ.ἰσχύσουσιν. 
ΠΙ8ΗΏΥ, 1β8Υ ἴοτοαι, υ]] ρεε]ς το ϱηΏ{ίθ6γ ἶπ, απά τ]] ποῖ Ὀο αΡ]6, 

5 ” ” -“ ἩἈ 3 Αν ε ” ” ἃ 

2ὔ ἀφ «οὗ ἂν ἐγερθῃ ὁ  οἰκοδεσπότης, καὶ ἀπο- 
Έτοτη ἴπο παρ “ΕΏβ]1 ΄Ἴανο "Τίδεπ "αρ 1119 "πιβείεςσ 398 “1119 Ἴομβθ, απά .Ε]α]] 

κλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρὀύειν τὴν 
Ώατνε ϱΏαῦ ἴηἩθ ἆἄοοτ, Απᾶ 7ο Ὀερίπ π]Ιποιῦ ἴο ϱἶἷαπά απἆ {ο]ποοςκ αἲ ἴηθ 

θύραν, λέγοντες, Κύριε, Σκύριε,. ἄνοιξον ἡμῖν καὶ ἀποκριθεὶς 
ἆοος, ΒΑΥΙΏΡ, 1,οτᾶ, Τιτᾶ, οροἩπ ο Ἡςδ: απᾶ Τε αποννεσῖπς 
3 - ε -” ] « ” ή ᾿ / ’ ” ζσ 

ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πὀθεν ἐστε. 26 τύτε ἄρξεσθε 
π]] βαγ ίοτοι, 1 ἂο ποῦ ΚΠοἩ γοι -. ἨἨπεηπςς 7ε 46. Τηαθπ νγ1]] γο Ῥερίπ 

ε ” ; » 

λέγειν, ᾿Ἐφάγομεν ἐνώπιόν.σου΄ καὶ ἐπίομεν, καὶ ἓν ταῖς 
Το ΒΑΥ, 19 αἴθ 1ἨΠ {Ἡγ Ῥγθβθπςθ απᾶ ἄτατΕ, αηπᾶ ᾗἵτπ 

ο δὲ Ὀσίο ΤΤΙτΑ. 
5-- µέγα [τ]τ[ττα]. 
ΑΙ ΤΊΤΓΑ. 

4 οὖν ἴΏθΙΘ{ΟΥΘ ΤΊτΑ. τΟΕ, Ρ Ὑποκριταί ἨγροοΓ1068 1ΤΊΓΑΥΙ. 
π Ἱεροσόλυμα Ἱ. Σ θύρας ἆους Ἑ -- και Ὑ). σ ἔκρνψεν ΤττΑ. 

δ -- κύριε [Ώ]ΤτίΑ, 



ΧΙΠΙ, ΧΙΥ. 10 κε. 
πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας. 397 καὶ ἐρε, Λέγω ἡμῖν, οὐκ 

ους δίτεοίς ἴποι ἀῑὰδι ἰθαςῇ. Απᾶ Πο πη]] 6αΣ, 11611] τοι, 32Νούῦ 

οἶδα 3ὑμᾶςὶ πόθεν ἐστέ' ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες 
11 4ο Χποιυ γοι ψνΏεηος 70 4ἴθ/ ἀερατί 4τοπι τΤαθ, β1ἱ {[ψε] 

3οἱ) ἐργάται Ὀτῆς! ἀδικίαο. 398 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ 
ἴπο ἍἨΤΟΓΚΘΙ5 οἱ ἀΠΥΙΡἨ{6οΙΡΠΘΘ,  Ί]οτο 5Πα]]1ο Ἡθ γυ/εερίπς απά 

ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων; ὅταν εὔψησθεῖὶ ᾿Αβραὰμ καὶ Ισαὰκ 
ἴλο Ρηπ»ρλῖηπσ ο ἔπο {θείἩ, Πε γο 5οθ ΑΌΓΕΏΔΠι απᾶ Ίβθβο 

καὶ ᾿Ιακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἔν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 
'λμᾶ οαςοῦ  απά 811 το Ῥτορλθίβ Ίπ ᾖπο ἸΚἰπρᾶοπι 

θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. 39 καὶ ἥξουσιν ἀπὸ 
ο ἀοᾶ, Ὀα{γοιτδε]τες Ῥείηςσ οα5ῦ ού, Απάᾶ ἴΠεγ ΒΠΒ]1 οοπαθ Σγοπι 

ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν, καὶ Δἀπὸ! βοῤῥᾶ καὶ νότου, καὶ ἀνα- 
εαςῦ βπᾶ γγεδί, Άη χοπ ὮὨηοτία Ἀπᾶ οπίῃ, απᾶ επα]] 

κλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 9θ καὶ ἰδού, εἰσῖν 
τοσ]ῖπςθ 1η πο ἈΚκἰπσᾶοπι. οἱ αοᾶ, Απᾶ 1ο, {πΏοτο βΤθ 

ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καί εἶσιν πρῶτοι οἳ ἔσονται 
]α5ῦ ΦΏο αεπα]] ϱο Άτεί, Απά ἴπετοβτο Ἀτβθῦ πτ/πο 5πθ] ο 

ἔσχατοι. 
λα80, 

9] Ἐν ἀὐτῇ τῇ «ἡμέρᾳὶ Γπροσῆλθόν! τινες Φαρισαῖοι, 
Οπ {πο 5αηιθ 4αγ οβππθίο Πτα] οεταῖη ἍΕΗΩΑΓΙΡεΕΒ, 

λέγοντες αὐτῷ, Έξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρώδης γ ῤᾠ) ρ ) 
δαΤΙΠΕ το Ὠϊπ, ἄοοπῦ απᾶ Ῥγοσεθά Ὥεποθ, 1οτ Ἠετοᾶ 

θελει σε ἀποκτεῖναι. ϐδ Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες 
ἀεξῖτες 3ΐ{ηΏερ 1{ο 3κΙ]1, Απᾶ ο δαῖᾶ ᾖἴἵο ἴπεπι, Ἡρνίηρ ϱοηθ 

εἴπατε τῇ.ἀλώπεκι.ταύτῃ, Ιδού, ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις 
ΑΏᾶ 6ΑΥ {ο ἰλαῦ Σο5, Το, 1 οαδί ου ἀΕΠΙΟἨΒ ΟοΤΘΒ 

ξἐπιτελῶ" σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃἩ τελειοῦμαι. 
1 οοπιρ]οίθ {ο-ἆαύ  απᾶ {Ο-ΠΙΟΥΤΟΥΣΥ, απᾶ πο «π]τά [άαγ] 1 απα ρετξεοίεά ; 

ὧθ πλὴν δεῖ µε σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ 
Άπᾶ {ο-πιοττοῖν απά 1πε [άαγ) {ο]]οπίΏς 

’ ” / 2 

προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω 
8 Ῥτορηεῦ {ο-ΡετΙ5Ώ ουῦ οἳ 

Ῥα6 16 Ῥομοτθς πιο ἴο-άαγ 

πορεύεσθαι' ὅτι οὐκ.ἐνδέχεται 
{ο Ῥτοσεθᾶ ; 40ΟΥ ᾖ9 15 ποῖ ρο551Ώ]ε ΓΕοτ] 

Ἱερουσαλήμ. 94 Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα 
«196Υ1 581611, «{εγάδα]επι, /εγαδα]επι, Το χ1]]οςί 

4 ’ 4 - 4 ) ’ μ 

τοὺς προφήτας, καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμεένους πρὸς 
τηε ῬτορΏείς, αηᾶ 5ίοπεςῦ Τποδο ὪΠο ἅἨατο Ῥεεπ βεπῦ το 

αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ .τέκνα.σου, ὃν.τρόπον 
ηετ, Ὠοῦν οἑίθη ποαπ]ά] Ἠατε ϱα{πετεᾶ Τηγ οπ1]άτεπι, Ίπ 1ηε ΤΙΣ 

1θρνιςοὶ κτὴνὶ ἑαυτῆς Ἰνοσσιὰνὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας, 
8 Ώςη ΓΡ81Πε5] τες Ὀτοοά ππιάςχ ΓἨΠοεγ] πΥΙΏΡΒ, 

Δ ἂν ; ο. ' - ” ” 

καὶ οὐκ.ἠθελήσατε. 95 ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ.οἶκος.ὑμῶν Πέρη- 
βηπᾶ τε ποια] ποῦ. κ Ῥεπο]ᾶ, 5 18 Ίἴοτοι γσοις Ὠοιαδθ 46- 

μοςἳ πἀμὴν δὲ λέγωϊ ὑμῖν, οὗτι" οὐ.μή Όμε ἴδητεὶ ἕως-ιᾶν" 
πο]αΐθ; νετ] Ἰηπᾶ 1βαΥ Ίοσοι, {παῦ ποῦ οἳ α1] πιο 5Ώβ]17σε5εθ απο] 
το ΓΙ δες ο η τν ῇὁ ος , ” ον 
Πξῃ," 3Ότεὶ εἴπητε, Εὐλογημένος 0 ἐρχόμενος εν ὀνό- 

16 οοπιθ ΤΙἨΠΕἩΠ 76 β8Υ,᾽ -Ἐ]θξδεᾶ [185] Ἡθ Ίππο ϱοοΠι68 1Ἠ Γ1ηἩ6] ηπαπαθ 

µατι κυρίου. 
οἱ [116] Τιοτᾶ, 

14 Καὶ ἐγένεο ἐν τῷ.ἐλθεῖν.αὐτὸν εἰς οἶκόν γήινος τῶν 
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οἩσ αἰχοαοίβ. 27 Ῥαΐ Ἡθ 
ΡΒΏΦ]Ι ΒΙιΥ, {ελ τοι, 1 
Ἐπον τοι ποῖ νΠεησθ 
Ψθ ατα; ἀερατυ ἔτοπα 
πας, Α]] 16 νοτΚοτβ οξ 
ἀπ]αιΙ{γ. 28 Έηετε 5811 
Ὦο υ/εορίΏΡ απᾶ Ρ]88Η- 
1ΠΡ οἳ τθείἩ, ΨΠεπ γθ 
5Ώα]19εε ΑὈταπαπα, απιά 
1β8ᾳς, απᾶ ὦασοῦ, πηᾶ 
Β]] τῃο ρχορΏείβ, 1π {Ώθ 
Κἰπράοπι οἱ ἀἄοᾶά, απἀ 
τοι γοιιγβεῖυεδ (μτυςί 
οαέ, 29 Απά {πο Ρην]] 
ο60ΠΏ16 ΓΟΠ1 ἴπε εβαβῖ, 
απά οπι ἴπε σερί, 
αΏά 1τοιη ἴηπο ποτίἩ, 
απᾶ /γοπι πο ϱομίἩ, 
θΏᾶ 5Ώα]] βίο ἄονω 
{πο Κἰπράοπια οἳ οα. 
290 Απά, Ῥεπο]ά, ἴπετο 
99 Ἰα5ί ὍΠΙοὮ 5πα]1 ο 
Ἠτςί, απᾶ {ηοτο ατο Ητβί 
τ/ἩΊςοὮ βΏΑ]1 Ῥο 1864, 

91 ΤἩε 8Βαπ1ο ἆακγ 
ἴποχο οἈτωρῬ οοτίαῖπ ος 
ΤἨΠε ἘΠαβΓί866ΘΕ, βαγίηΡ 
πηπῖο Ἠΐπι, αε{ίπυοοιῦ, 
Αη ἀἄορατί Ώεηποε: Σο: 
Ἠετοᾶ νυΙ]] ΚΙΙΙ ἴπερ, 
ὁ2 Απᾶ Το φαῖᾷ πηίο 
Ίπεπι, 6ο σα, βπᾶ {ε]] 
τπαί {οχ, Βοπο]ά, 1 οα5ί 
οαῦ ἀεγῖ]β, απᾶ 1 4ο 
ΟΗΠΥΕΒ {ο ἆβγ αηᾶ {ο 
ΤΠΟΥΤΟΣΥ, 1 τπο επτά 
αι 1 επαΙ] Ῥο Ῥετ- 
Σεοῖζεᾶ. 38 Νεγοτίπε]οβΒ 
1 τοις να]]ς {ο ἀαγ, 
ΑηΠᾷ {ο πιοττοσ, απάἆ 
{πο ἄἅαν {ο]]ογίης: ἔοτ 
1ὔ ομηηποῦ Ὀο {Ππαί α 
Ῥτορποίῦ ρετίδΏ οαῦ οξ 
«16ΓΙΡΗΙΘΙΙ, 34 Ο ὅε- 
ΤΗΘΒ]ΕΙΠΙ, «εγιββ]ετα, 
πγηῖοὮ Ἰ1]]οβῦ πο Ῥτο- 
ῬηΠείς, απᾶ εὑοποςΏ γΏετα 
{πα ατοςδεπύ απ{ο {Ἠθε; 
Ώου ο{ζεη υοι]ά1ηατο 
Ραἴπετεᾶ ἴηγ οΠ1]άτετ 
ΦορΡείΏςοτ, 48 8, Ώοιι οἷοί]ε 
θα./6γ Ὥετ Ὀτοοᾶ πη- 
ἄοχ 6εΥ ν/ῖΏΡβΒ, απᾶ Υθ 
π/οα]ά τοῦ! 95 Βεπο]ά, 
ΨοἩχ Ἠουβε 15 1ε{6{ ππτο 
γοιι ἀεξο]αίε: απά τετ]- 
1 1 5αγ απῖίο τοι, θ 
5Ώα]1 ποῦ 59ο τηε, ἀη{θί] 
ἐλιε ἐἴπιε οοπιε γΏεη τθ 
5Η8]11 βαγ, Β]εκεεά .. 
ἴπαῦ οοπιείῃ 1η {πθι 
ΏβΊωθ 02 119 Τιοτάᾶ, 

ΧΤΓ. Απᾶ 16 οαπηθ{ο 
Ρ888, 85 Ὦε πγεηῦ 1πῖο 

Απά Ιὲ οΏΊΠθ {0 Ρ885 ΟΏ ὮἨίἱδ ΠδνίπΡ ΡΟΠΘ ἍἈ1ΙΠ{ο Α Ἠοιδθ ΟΕ 0πΠ6 ΟΕ {πθ Ίπε Ἠομςδε Οἱ 96 οἱ ἴπθ 

τ 
Σ--- ὑμᾶς [1]ττΑ. 5--- οἱ ΤΤΤΑ, υ--- τῆς ΙΤΤΤΑ. 

4... ἀπὸ [][ττα]. ε ὥρα ὨοιΙχ ΤΑ. ἕΕπροσηλθάν ΤτιΑ. 
ἀβγ1. "Ἱδρνξτ.  ἕΚτὰτ, Ιγοσσία 1. ἍᾖἩ --- ἔρημος ΕΙΤΤΤΑΥΝ. 
λέγω τ. ο -- ὅτι [τ]τι[α]. Ρ ἰδητέ µε ΓΤΤΤΑ. 
ουπΏθ Ι1[Τ{Α]. . [ὅτε] ΤΑ. 

α--- ἂν ΤΤΤΑ. 

η | 

5 ὄψεσθε Υ9 5Πα]] 568 τ1τ. 
Ε αποτελω 1ΤΤτιΑ. τα ε [ἡμέρᾳ] 

η λέγω δὲ ΑΙΊΙΑΝ» 
τς ἠξει 1ῖ 5Ώα]] 



905 
οΏ]εξ Ῥπασίεοες {ο εαῦ 
Ῥγοεβά οἩἳ πο 5αὈυαία 
ἄαγ, ἰηαῦ ΤΠεγ νγαἰοπεάᾶ 
Ἠϊππ,. 2 Απᾶ, Ῥελμο]ᾶ, 
ἴπετε πας 8, οεγίαῖη 
ΙΩΑΊΏ Ὀεέοτς Ἠ]πα πἩΙοἩ 
Ὠαᾶ ἴπο ἄτορδγ. 5 Απά 
Ἱ6ρας αηβιγετίηρ ΕραΚθ 
πη{ο ἴπε 1ΤΥύΟΥ5 απᾶ 
ῬΗΑΓΙςΕΟΒ, 5ΑΥΙΗΩΡ, 158 
1651. ννέα] {ο ησς] οἨ πε 
ΡραὈραίὮη ἄαγλ 4 Απάᾶ 
{Πεν Ἠε]ά τΠοῖτ Ῥέαςς, 
Α πα Ἡς {οοῖς ἠῖπε, απᾶ 
Ἠνα]εᾶ Ἠϊπα, αηά 1εῦ 
Ἠϊπι 6ο; ὅ απᾶά 8ηΠ- 
Ευγοτεᾶ ἴπεπι, δατίηΏβ, 
ἩΓΠΙοΝ οἳἑ τοι εἰα]] 
Ἠαγο 4Ώ 488 ΟΥ 8Ώ ΟΣΧ 
{9]]εω 1πίο α 8, οηΏά 
συ]] ποῦ εὐταΙσηῦναν 
ρυ]] Ἠϊπι οι οη πο 
βραυραῦίη ἆαπγῖ 6 Απά 
Τπεσ οοα]ά ποῦ ΘΏΒΥΥΕΥ 
Ἠϊπι αραῖπ. ἵο 7Ἠθβθ 
{Π1ΠΡΒ, 

7 Απᾶ Τε ραὺ ξοτίπα 
ΡΑΤΩΡΙΕ Το 0ποβε πΏΙοἩ. 
ν/εγο Ῥ]άάετ, επ Τε 
πιατ]κοᾷ Ἠουυ {πεγ οποξθ 
οιιῦ ἴΏε οἨ]εξ τοοπα5/ 
κφαγῖησ Ἀπίο ὭΊπεπι, 
8 Ὀ Που {ποια ατί Ῥιᾶ- 
ἄαηπ οἳ αηπγσ ιαπ ἴο 8 
πγοᾶάἵΏρς, 51ῦ ποῦ ἄοσιτι 
1Ππ ἴΏο Πϊρ]οςδί τοοπα; 
1εδῦ α πποτο Ποποιταβ]α 
ΙΗΑΏ ΤΏαη έποι Ῥε Ῥίά- 
4ετπ οἱ Ὠῖπι; 9 απ Ὠο 
{παῦ Ῥαᾶε {Ώεορ απὰ Ὠἶπα 
οΟΠ16 απᾶ 687 {ο ἴποαςἙ, 
ἶνο ἴΒί5 ΤΑΙΑΊΠ Ῥ]αος; 
απ ἴποα Ῥορίπ τν 
ΕΏβτπε Το ὕπχκο ὕῃο 1ονν- 
εεύτοοπι. 10 Ῥαΐῦ τπεη 
ἴῃοι ατό Ῥιάάεη, 5ο απά 
εἰ ἄοσιη 1η 1πο ]ουγεςί 
τοοπα; ἴπαῦ ππεη Ὦςε 
ἐλαῦ Ὀαᾶε ἴηΏες οοιπεΆῃ, 
Ὡς ΤΙΑΥ 587 πηῖο ἴηεε, 
Ἐτίοηπᾶ, 6ο αρ Ἠΐρηετ: 
ἔπεηπ ϱεΏα]ὸ ποια Ώατε 
ΨΟΥ5ΠΙΡ ἵπτΠο Ρτεδοηςθ 
οἑ {Πετο τα ῦ 5ἰθ αἲ πιεαῦ 
νηεΏ ἴπεθ. 11 Ἐου ννΏο- 
ΒΟΕΥΕΥΓ εξκκ]{εῖη Ἠίτα- 
5εἰ{ εΠα]] ο αΡαδοά; 
βΏά ο ὑπαῦ Ἠυπορ]εία 
Ἠπιβα]ξ βΏα]] Ῥε ες- 
8]ΐ0ε8, 

19 Τπεπ ββ1ᾶ Ἡο αἷ5ο 
Ψο Ἠϊπα {ῃαί Ῥαάςε Ἠίΐπα, 
Ὕηπεπ ἴποι πιακοςξί 
ἀϊπηπετ οὗ α 3"ΡΡΕΣ, 
οβ]] ποί ἵπγ ἐτιοπᾶς, 
ΏΟΥ Τσ ΡΓΕΙΠΤΟΠ, ποῖ- 
1Ώοςσς ἴ]σ ΚΙΠΞΠΙςἨὮ, ποτ 
{ν τίοη πείβπΌοατΒ; 
1εξί ἴπεσ α]εο Ῥἱά ἴπεε 
βραῖπ, απᾶ ἃ ΤθεοοΠΙ- 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΙΥ. 
2 ” ’ ” Δ - 

ἀρχόντων ἵτῶν" Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ 
ΣΊΙΘΙΒ οἱ {ῃθ Ἐλατίσεες οἩ α βαὈΡ8ίἩ {οειῦ Ὀγαιᾶ, ἰπαῦ {μον 

ἦσαν παρατηρούµενοι αὐτόν. 3 καὶ ἰδού, ἄνθρωπός τις 
Υ/ΘΤΘ σ/αοηῖης Πΐτη, Απᾶ Ὀεπο]ᾶ, Αα λαιπ ἍἈἹρρτίαίπ 

ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ. 8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς 
ἴπετε πας ἀτορ5ίσα] Ῥοαέοτα Ἠΐτη, Απᾶ αβδ/ετίης «ΠΕ518 

εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους, Ἱλέγων,! ΕΙΝ 
5Ροκο ἴο {πε ἆἁοοῦοτβ οἱ ἴπε 1 απᾶ ῦο[γπε]Ῥλατίςεες, βαγίπᾳ, 

ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ Σθεραπεύειν' }; 4 Οἱ δὲ ἡἠσύχασαν. 
15 ἵν Ἱανγ{α] οἩἳ {Ἡθ βαὈραϊα το ΠεΒ] 2 Ῥαῦ ἴπογ πετο αἰ]επῇ, 

καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτόν, καὶ ἀπέλυσεν. ὅ καὶ 
Απᾶ ὑακίηρ Πο]ᾶ ᾖ{[οξ ΠΙπι] ηε Πεα]εᾶ ἉΠῖπι, απά 1εῦ [Πτα] ρο. Απά 

Ἰἀποκριθεὶς' "προς αὐτοὺς εἶπεν,ὶ Τίνος ὑμῶν Ῥόνοσϊ ἢ βοῦς 
απαποτῖηπς το ἴηεπι τε παϊᾶ, ΟΕ τ'Π]οἩὮ οέγοι 3η 3486 “ΟΓ 38Η 50χΧ 

εἰς φρέαρ εἐμπεσεῖται,' καὶ οὐκ εὐθέως  ἀνασπάσει αὐτὸν 
διπύο αρ] 1811 "411, απά Αποῦ “ἹπιππεάΙβίε]ψ 1ο γη] ρα]] αρ Επ 
ο ο ο 2] { . 6 Καὶ «ο Ἡ 2 ἐνὶ ετῇ! ἡμερᾳ τοῦ σαββάτου:; αἱ οὐκ.ἴσχυσαν ἀνταπο- 
οπ ᾖἵἴπε "ασ αβαὈῬαίἩ 5 Απᾶ 1ἴπεγ πετε ποῦ θ9]θ {0 τθ- 

κριθῆναι ᾽αὐτῷ! πρὸς ταῦτα. 
ρ]ν νο Ὠϊπι α5 ἴο ἴῆῃθςο ζΠΙΠρΒ, 

3 μ Ν 

7 Ἔλεγεν.δὲ πρὸς τοὺς κεκληµένους παραβολήν, ἐπέχων 
Απᾶ Ἡο ΒΡΟΚθ 7ο Ίἴποςβο ἨΠο Ύετε Ιπν]τθᾶ 8 Ῥαταβρ]ε, τοπιβτκίπα 

πῶς τὰς πρωτοκλισίας  ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς, 
Ἡου {ἴπο Ἀτβῖ Ῥ]αςεξΒ ΤἨ6Υ πγετθ «Ποοβῖτπρ οαῦ, βαγῖπς το Ίπεπι, 

8 Ὅταν κληθῆς ὑπό τινος εἰς Ὑγάµους, μὴ.κατακλιθῇς 
Γηεπ ποια ατὺ ΙπτΙζεᾶ Ὦψ 8ΒΏΠγοπθ {ἴο πεἀᾶϊπρ Μεαςδίβ, ἆο ποῦ γαοσο]ῖπε 

εἰς τὴν πρωτοκλισίαν, µήποτε ἐντιμότερός σου {.κεκλη- 
ἵπ ᾖΤπθ Πγδί Ῥ]αςς6, 19856 α πιοτε Ποπουτεβ]ε παπ ἴποα πιαγ Ἰανθ 

µένος ὑπ αὐτοῦ, Θκαὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας 
Ῥεεπ Ιπτὶιθά ο ἍµἨΠίπι, Άπᾶ Πανίπρ οοπιθ Ἡθ Πο ἴΠερ απᾶ Ἠϊπι Ἱπτ]ιιοά 

ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον’ καὶ τότε ἄρξῃ ἔμετ" 
βΏα]] Ββαγ ἴο Πθε, τε "το 301Πἱ5 οπο 1Ρίᾳ406, Ἀπᾶ Ἅἴπεπ ποια Ῥεσίπ Πτα 

αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 10 ἀλλ᾽ ὅταν κλη- 
βΏ8τηθ 1Πθ 1850 ρ]8οθ 19 {ακθ. Ῥαῦ Ὑππεπ ποια ατε 

θῇο, πορευθεὶς Ἀάνάπεσον! εἰς τὸν ἔσχατον τύπον' ἵνα 
ἀπν]ίθᾶ, Ἠατίπρ ϱοπθ τθο]ίΠθ 1π ἍᾖΤῃοθ 1850 ρ]ασς, που 

ὅταν ἔλθηῃ  ὁ κεκληκώς σε, Ἰεῖἴπῃὶ σοι, Φίλε, προσ- 
Ὕνπεπ ς ΠΙΑΥ «ΟΠ16 πΠο Ὠας Ιπτ]τεά ἴμπεε, Ἡθ πιΒΥ 8αγ ἴο ἴπεθ, Ἐτίεπά, Ἅοοπ1θ 

ανάβηθι ἀνώτερον' τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον Χ τῶν 
αρ ἨΙΡῃεσ, Τηεπ εΠα]] Ῥε {ο ἔπεο ϱ]οτ ΆΌῬεΐᾷοτο ἴποςο πΠο' 

συνανακειµένων σοί. 11 Ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινω- 
τεο]Ίπε [αἳ {αδ]ε] νΥΙ{Ἡ ἴπεε; ΣΟΥ 6ΥΟΙ7ΟΠΕ ἴπαῦ εχα]ίς Ἠϊπιξε]{ 5Πα]11 ο 

θήσεται' καὶ ὃ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
Ἠππιρ]θᾶ, απᾶ Ἡε ἐπαῦ Ἠππιρ]ε ἈἨϊπιδειξε επα]] ο εχα]{εᾶ. 

192 Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι-αὐτόν, Όταν µποιῇς 
Απάᾶ Ἡθ βαἷᾶ αἱ5ο ἴο Ὠῖπα πΏο Ὠαά Ιπν]εεά ἍἨὨίϊπα, επ ἴποι πιακεςδέ 

ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ.φώνει τοὺς.φίλους.σου μηδὲ τοὺς ἀδελ- 
8 ἀἴππεγ ΟΥ α ΒΙΡΡΕΙ, οα]] ποῦ ἴμσ ΕτΙεπά5 ΏΟΓ 3υτείη- 

φούς σου μηδὲ τοὺς.συγγενεῖς.σου μηδὲ γείτονας πλουσίους' 
το ΤΗΝ "που ταγ ΕΙπςΕοΙΚ ποτ ᾿πείπιπροιτβ 2ΤΙςΗ, 

ἤποτε καὶ αὐτοί Ίσε ἀντικαλέσωσιν,! καὶ γένηταί σοι 
Ῥεποε Ὦθ τηαᾶε ἴμερ. 1ε5ῦ 85ο πε ἍᾖΤμεο εποπ]ά 1πτίίε ΊΏ τείατΏ, απᾶ ρε ”πιβάο 35ἴπθῬ 

{ [τῶν] Α. [λέγων ] 1. ν -- Βι ΤΤτΑ. ἆ θεραπεῦσαι ΗΤΤΑ. 7 -- ἢ οὔ ος ποῦ 
[τι]τττα. :--- αποκριθεὶς ΤΤΙΓΑ]. 3 εἶπεν πρὸς αὐτούς τ.. Ὁ νὶὸς ἃ 6ΟΗΏ ΙΤΤΤΑΥΓ. 
« πεσεῖται ΙΤΤτΑ. 
ΙΤΤΤΑΥΥ. 

1 1ΤΊτΑ. Ι ἀντικαλέσωσίν σε ΙΤΤΙΑ. 

ἆ -- ἐν (Υεαᾶ τῇ οἩη ἴπθ) [1.]ττ. 
Ἀ ἀνάπεσαι α; ἀνάπεσε ΙΤΤΤΑΥΓ. 

Γ--- αὐτῷ ΤΤΤΑ. Εξ μετὰ ε--- τῇ τ. 
κ -- πάντων 8 Ι ἐρεῖ Ὦθ ἵνΙ]] Β8Υ ττε, 

πι ἀγταπόδομά σοι 11νΑ. 

μα Φ ΣΣ αιώλὰ. 



ΧΙΝΥ. 
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ἀνταπόδο μα.ὶ 

1.0 κ Ε. 

19 ἀλλ᾽ ὅταν ποιῇς δοχήν, κάλει πτωχούς, 
14 ΄ὙΟςΟΠΙΡΕΗΡΕ:; Ῥαῦ  νηεπ ἴπου πιηκοεβί α 1οα5ί, ο] Ῥοος, 

ράναπήρους,! χωλούς, τυφλούς' 14 καὶ µακάριος ἔσῃ 
ϱγη]ρᾶ, απιε, τσ]ϊπα: βηπά Ὀ]οβ-εᾶ  ἴποα βΏα]{ Ῥο 

ὅτι οὐκ.ἔχουσιν πο... σοι  ἀνταποδοθήσεται 
Σοτ ᾖἴπεγ Ἀβτο ποῦ η {ο τθοοπιρεΠ5θ ᾖἴπεορ; 318 3581] 19ε Στεσοπιροπδεᾶ 

ογάρ! σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων. 
180: ἴπεο ἵπ ἴποθ τοςιχχγεοῦίοη οξἱηπθ ᾖ11β6. 

16 ᾿Ακούσας.δὲ τις τῶν συνανακειµένων ταῦ- 
Α πᾶ "Πατίης 1μεατᾶ 1οπο 3οὲ 3-ποφθ “τεο]Ίπζηρ [5αί 5ίαρΙ6]} Τσ ["Ἠϊπα] ἴπεςα 

εἶπεν αὐτῷ, ἹΜακάριος  Ῥὸς! φάγεται ἄρτον ἐν τῇ 
Βαἱά ᾖἴο Ἠϊπι, Ῥ]εξςεεά [π6] ππο ο5Πα]] εδῦ Ὀτειβά η ᾖΊἴπα 

βασιλεία τοῦ θεοῦ. 16 Ὁ.δὲ εἶπεν αὐτῷ. ᾿Ανθρωπός τις 

τα 

{πίαρ5 

Κιπρᾶοτι οἱ 4ο. Ῥπί ὮἙρ οδαὶᾶ ἍᾖΤο λἨίπῃ, Α ΄πιαη αρεγαϊη 

αἐποίησενιδεῖπνον μέγα," καὶ ἐκάλεσεν πολλούς' 17 καὶ ἀπε- 
1ωβᾶθ Α “Βυρρες ᾿σχεαί, απᾶ ἹἸπτὶϊθᾶ ΙΩΔΏΥ, Απᾶ Ώοε 

τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς στειλεν τὸν.δοῦλον.αὐτοῦ τῷ ὥρᾳ 
Το Βασ {ο 4ηοςδο Υπο βου{ Πΐ5 Ῥοπάπιαν αὐ ἴπο Ἠοιτ οξ ἴπε 5υΡΡρες 

κεκληµένοις, Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕ ἔτοιμά εἐστινὶ ἵπάντα.! 18 Καὶ 
Ὠαά Ῥεεπ Ιπτ]τεᾶ,  Όοπθ, 40ΟΥ που τεβάγ 318 α]]. Απά 

ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς Γπαραιτεῖσθαι πάντες.ὶ Ἱ ὁ πρῶ- 
Ὢρορατι λα αρπε [5οοπςεπ{] 58ο Ίεχοιςε ΣἱΠ6πιδε]τος 38]. Τηπο ἍΕτεῦ 

᾿᾽Αγρὸν ἠγόρασα, καὶ έχω ἀνάγκηνὶ 
ΔΑ 5Πε]ᾶᾷ 1Ε΄Ἠαγο ΣροαρβΒῦ, απᾶ 1 ηΏαγο ποθεᾶ 

ἐρωτῶ σε ἔχε µε παρῃτημένον. 
ἴο ϱο οαῦ απᾶ ἍΤο-ςεθ 1ὔ 1 ρταγψ ὕπεῬ Ἠο]ᾶ ταθ εχοτςεᾶ, 

19 καὶ ἕτερος εἶπεν, Ἰεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, 
Απᾶ αποϊηος βα1ᾶ, δῬαίτα δού ΄οχεπ 11 ΄Ἠατε Σ3ροαρΏύ "το, 

πορεύοµαι δοκιµάσαι αὐτά' ἐρωτῶ σε ἔχε µε’ παρῃτημένον. 
16ο το Ῥτοτο ἴπεπα; Ί ρταγ ἴπερ ἨΠοιᾶ ταθ εχκσεἉςεᾶ, 

20 καὶ ἕτερος εἶπεν, Τυναϊκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο 
Απᾶ αποίποετ κοεαῖᾶ, Α νήάέο 1 Ώατε πιβττὶ]θᾶ, απᾶ ὮΏ6οβαβο οἳ ΌΠ]8 

» / 1 ” Δ ” ΄ ς -- τὸ ων Π] 

οὐ.δύναµαι ἐλρεῖν. 21 καὶ παραγενόμενὀς ὁ δοῦλος.- ἐκεῖνος 
1 απ απαβ]θ Ἅᾖἵοςο0Π18, Απά Ἠαγίπςα 9«ΟΠ1Θ τπαῦ Ῥοπάπιατ. 

ἀπήγγειλεν πῷ-κυρίῳ.αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἶκο- 

τος εἶπεν αὐτῷ, 
εαἱᾶ ᾖ{ἰο ἨΠϊπα, 

Σἐζελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν" 

καὶ 
βηΏᾶ 

τοροτζεᾶ νο Ἠΐς ]οτά ἴπεςο ἴΠ]πρ5, Τηεπ Ῥεῖηρ αηΏβριγ ἴπθ τηβςίεγ 
φς ΄ . / 2 - 23 [ή ” ) 

δεσπότης εἶπεν τῷ.δούλῳ.αὐτοῦ, "Έξελθε ταχέως εἰς τὰς 
οἳ ἴηο ποαξθ οαϊᾶ νο Ἠϊ5 Ῥοπάπιαπ, 6ο οαῦ ααϊοκ]γ Ἰπίο ᾖἴπο 

πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ 3άνα- 
«ὐτθεί απἀ Ίαπες οξίπο «οἳςτ, βπᾶ Ίἴπε Ῥοος απᾶ οτγῖρ- 

πήρους! καὶ ὑχωλοὺς καὶ τυφλοὺς! εἰσάγαγε ὧδε. 93 Καὶ εἶπεν 
Ῥ]οά απᾶ 14Π19 απᾶ ὈῬ]Ηπᾶ στίηπρ ἵπ ὮἨεζο. Απά απἰᾷ 

ὁ δοῦλος, Κύριε γέγονεν «ὡςὶ ἐπεταξας, καὶ ἔτι 
1πο Ῥοπάπιατ, Φῖτ, 1 Ἠδβ Ῥεεπ ἄοπθ αξ ἴποι ἀῑᾶδί οοπιπιαηᾶ, ππὰ 5{1]] 

’ 1 / Λ . ε ’ ΔΝ μ -- 

τόπος ἐστίν. 3989 Καὶ εἶπεν ὁ κύριο; πρὸς τὸν δοῦλον, 
τοοπι Ίπετε ἵβ, Αηᾶ «οαῖᾶ {πο ἸΙοτᾶ το πο ἸὈοπάτηαμ, 

Ἔζελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς, καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖ», 
(ο οαξ Ιπίο ἴπε πα απᾶ Ἠεάσφες, ᾽  απᾶ ορταεκή το οοταθ 1, 

ἵνα γεμισθῷ 3ὁ οἶκός.μου.ὶ 94 λέγω.γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς τῶν 
ἐΠαῦ ΤιαΥ Ὀε Β]]εᾶ τισ Ώοπβο; ΣΟΥ 1 ασ 1ο οι, ἴπαβῦ πού οπθ 

ἀνδρῶν.ἐκείνων τῶν πο ον “γεύσεταί µου τοῦ δείπνου. 
οἱ ἴποβδε πιο σ/πο Ώαγε Ῥθει Ιπτ]υθᾶ 5Ώς]1 ἑαδίο οτι ΞΙΠΤΡΟΣ, 

Ὦ ἀναπείρους 11ΤΑ. ο δέ Ῥμΐ τ. 
ζ µέγαν 1. 5 εἰσιν ΤΘ Τ. ἴ --- πάντα (τεας [α111) [π,]τ[ττα]. 
ΤΤΤΤΑ.  -Γ [καὶ]απα. Σ ανάγκην ἔχω Τ.. 
--- ἐκεῖνος κε ἴΏθ Ὀομάπιαη) ΤΤΊτΑ. 8 ἀναπείρους 1ΤτΑ., 
1 ΤτΑ. Ὁὃ πΓΠίοὮ ΤΤνΑ. ἆ µου ὁ οἶκος ΤΤτΑ. 

Ρ ὅστις πΙΠΟΒσΕΝΕΥ ΤΤτΑ. 
7 πάντες παραιτεῖσθαι 

Σ ἐξελθὼν Ὠβν]ὴρ ϱοπο οαέ Τττα. 
ὃ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς 
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13 Ῥα{ τ/πεπ ποια πιακ- 
ευ α Μομβί, σα]] ἴπθ 
Ῥοος, ἴπε πιαϊηιεᾶ, ἴπθ 
Ίαπ1ε, ἴπε Ὀ]ϊπά: 14 απᾶ 
ἔἶνοα «Ἠα]6 ο Ῥ]εβδβεᾶ ; 
Σοχ {πςεγ οβηποῦ τοσοτα” 
Ῥεηπςο Ίμεε: 1ος ἴποα 
5ΏΒΙ]6 Ὃο τεοοιαρεηβοᾶ 
αἲ ἴπθ τεβιττεοῦίοηῦ ος 
{πε αεί, 

16 Απᾶ πἹεη οπθ 08 
ἴποπα {παί εαξ αὖ πιεαῖῦ 
τη ΙτἩ Ἠίτα Ἠεατά {περβο 
1Ἠ1Ἠρ8, Ὦος βΒθἱᾷ απίο 
Ἠϊπα, Β]εββεᾶ 1 Ἡθ ἔπαῦ 
5εΠΏα]] εκ Ὀτεαᾶ ἵτπ ἴπθ 
ΚἰπρᾶοηΏ οἳ Αἄἀοᾶ, 
16 Τηεηπ 5αἷᾶά ο ππῖο 
Ἠΐτα, Α. οοτΒίη ΤΩΒΗΠ 
ηιβᾶε α Ρτεπῦ ΒάΡΡΟΣ, 
βηᾶ Ὠ8ᾶςε ΠιαἩΥ: 17αηπᾶ 
5οπύ Ἠϊ5β εετταοπύ αἲ 
5επΏγρος 9παθ {ο 5αγ ἴο 
Έποτα ΜΠβύσγετε ῬΙᾷάεπ, 
Όοπιο,; {ος α11 {Ππίηρ8 
829 ηΟΠ τεβαᾶτ. 18 Απᾶ 
{Πο αἲ] τηΙτΏ οπε σὐπ- 
8εΠὲ Ῥεραη ἴο πηαΚκθ 
εκοᾳβε, ΤΏε Ετεῖ εαίᾶ 
πηπίο Ἠϊτπι, Ἰ ΆἨβτθο 
ῬουιρΏπύ α Ῥίεος οξ 
ρτουπᾶ, πἈπᾶ 1 τιαδί 
ποεθᾶς Ρο απᾶ 5βεε 1δ: 
1 τα {περ Ώβτο τιθ 
εχκοιβεᾶ, 19 Απάᾶ Απο- 
(πεγ βαἷᾶ, ἹἸ Ώαπτε 
ῬοιρἩΏξ Ώτο Τοκο οἳἑ 
ΟΧΕΠ, Απ 1 Ρο {ο ρτοτθ 
ἴποτα; 1 ρταγσ ΊἴπεοῬ Ἠβτο 
πηςῬ εχουβεᾶ. 20 Απᾶ 
Ἀποίζπετ βαϊᾶ, 1 Ἠατθ 
αηαττὶεᾶ Α ὙΠ{θ, Απᾶ 
ἔπεταξοτο Ι οἈηποῦ 
οοπ1θ, 21 Ρο ἴπαῦ βετ- 
ταηῦ 08116, απᾶ 5ΠΏασγοά 
Ὠ]5 ]οτᾶ ἴποβρ {ΠϊΠρβ. 
Τπεη {Ππεπτιαβίετ οί {πα 
Ώοπξε Ῥεῖης ΑΏΡτΣ βαἷά 
νο Ὠ15 βοτταπῦ, 4ο οιῦ 
αα]οξκ]γ 1πίο {πο ςβίτθεί8 
8Η.ἱ Ίαπες οἳ Ίπο οἱ, 
Ααπᾶ Ὀτίης Ίτπ Ἠτίπετ {ηθ 
Ῥοος, απᾶ πο πιαῖταεᾶ, 
Απᾶ πο Ὠβ]{έ, απᾶ ἴπθ 
Ὄμπα. 22 Απᾶ ἴῃπο βετ- 
τατπύ εαἰᾶ, Τ,οτᾶ, 105 8 
ἄοποε α5 ίποα Παξίσοπι- 
πιαπᾶθᾶ, απᾶ γεῦ ἴπετα 
15 τοοἹη. 25 Απᾶ ἴπθ 
1οτᾶ 5αϊᾶ ππῖο {λε 5ετ- 
ταηῦ, 4ο οσί Ἰπίο {πθ 
ΠΙρΏνασ5 απᾶ Ὠθᾶρςς, 
8Ώᾷ οοπρε] {λεπι ἴο 
οοΏιθ {η, ἐπαῦ πι Ποπβθ 
τηατ ο Π]]θᾶ, 24 Ἐοσγ 
1 βατ ἀπίο τοι, Τμαῦ 
ὪΟηΠθ ΟΕ ΤΠοβθ ΠΙεΏ 
πυΏ]οὮ ποχο Ὠϊάᾶςει 
βΠΏ 1] Ἰαξίο οξἑ τπτ 
ΕΙΡΡΕΤ. 

4 ἐποίει ΤΊτα. 
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25 Απάᾶ {πεχο ποηπῦ 

σχοαῦ πιπ]θῑδιιᾶςς υπ 
Ἠϊτα: αηΏᾶ ο ἰπτπεᾶ, 
Οπᾶ απὶά υπίο Ίπεπι, 
26 Τε απΥ Ίιαπ «οπιθ 

5 Το 18, απ Ἠαίε ποῦ Ἠϊ5 
ΣΑἴἨΠΕΥ, Απᾶ ἨΠιοίβας, 
βΠά π]έε, αηΏᾶ οπ]]άτετ, 
8Πᾶ ῬτείΏτεπ, πιά ϱἶβ- 
{Ε18, 768, οΏά Ἠ]18 οὗ 
1146 8159, Ἡθ οβπποῦ Ῥθ 
ΙΗΥ ἀἱκοῖριίθ,. 27 Απᾶ 
ἩΨ/Ποδοςεσος ἀοῦα «ποῦ 
Ὄοαως Ἠϊῖ8 ϱΓ058, αηπᾶ 
οοἵπιε ΑΕἴεσ 118, οαηποῦ 
Ῥο ποΥ ἀϊςοῖρ]ε, 28 Έος 
νγἩΏΙοὮ οἳ τοι, Ἰπθεπᾶ- 
1ΠΡ ἵἴο Ῥα]ᾶ α Τοσγετ, 
εἰθίοίΠ πσῦ ἄονπ Ετεῖ, 
απηᾶ οοαπ{είΏ 1πθ οο5ῦ, 
σπποείπετ Ἡε Ώατο διζ- 
οἶθπὶ ἵο Ἀπίεν {δ 
29 Τιοςί ἨαΡ]γ, βΕἴες Ὦθ 
λαϊη ]αἷᾶ ἴπο {«οαπάς- 
φομ, απᾶ 15 ποῦ 89]9 ῦο 
Απίςηα 4ἱ, α1] ἴπαῦ Ῥε- 
Ἠο]ά {έ Ῥερίη Το πιοςκ 
Ἠϊπα, 90 ΒΑΥΙΠΡ, Της 
ΙΩ8Ώ Ῥεραπ ἴο Ῥι]ᾶ, 
Επᾶ 85 ποῦ ΑΏ]εθ Το 
Ἠπῖςη. 91 Οττπαῖ ΚίΠΡ, 
ροῖπρ ο πιβΚκε ΜΑΙ α- 
ραϊποῦ αποίΠετ Κάῑπμ, 
ΒΙ{{6ίΠ ποὺ ἄοππι Πτεῦ, 
απά οοηςα]{εῖΏη Ὑπε- 
Ἔμεσ Ὦθ Ῥο αὖὐ]ο πηη 
{επ {ποιςαπᾶ Το πιεθῦ 
Ἠϊτα ἴπαδυ οοπιεία α- 
ρβαϊπςῦ Ἠϊπι ση] τἩ Όνγεη- 
{γ πουεαπᾶρ ὃλ Ος 
εἰκσε, πἩῖ]ε {19 οἵΏες 
19 τεῦ α ρτεδῦ πΑΥ ος, 
Ἱ9 5οπᾶείΏη απ απηρας- 
Ε3Ρ9, απᾶ ἀεβϊτεῦῃ οοἩ- 
ἀϊθοπς ο ρεασθ. 98 9ο 
1κετγίςε, πΓἩΟΞΟΘΤΕΣ Ἡθ 
Ῥε οἳ τοι {πα {ογ5ακ- 
εἴΏ ποί ϐ11 {ηαί Πο Ὠβ{Η, 
Ὦοθ οβπποῦ Ὦο ταγ ἀῑδοι- 

Πθ. 94 ΒΒ]86 {8 ροοᾶ: 
0 1 {πο βα]ῦ Ἠπτο 

1οβ0 Ὠίβ ΒατοΣ, ΨἨΕΙΘ- 
σι θἩα]] 16 ο βεβ- 
βοχιεᾷ 2 85 Τ{ 18 πεϊίπεσ 
Αἲ 1ος ἴπο Ἰαμᾶ, πο 
ευ έογ {πε ἀππρηι]]; 
αΐ τηεΏ οξύ 1ν οιῦ. 

Ἡε τπαῦ ἨΠαίῃ Θ6ΑΙ6 ο 
Ἰεας, 1εύ Ἠϊπι ἨεςΣ, 

ΧΥ. Τηεπ ἄτειψ πεαχ 
πηΐο Ἠϊπα α]] ἴπθ ραῦ- 
11σοβης απᾶ ΕΙΏΠΕΥΕ ΣΟΣ 
{0 Ώθαχ ΠΙπῃ, 2 Απᾶ ἴποθ 
Ῥ]αγίςδεῬϐ απᾶά 50Γἱ96Β 
τοωυτταμτεᾶ, Β4ΥΙΠᾳ, 

λοτκλς. ΧΙΥ,ΧΥ, 
2ὅ Συνεπορεύοντο.-δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί: καὶ στραφεὶς 

Απά ὄπετε 'ροΐπς ὀηϊθ]ι «Πῖπι "οτοννᾶς ρτεοῦ; απᾶ Ἠατίπρ ἑατηπεᾶ 
Ξ ) ΄ ” ” ν υ ο) 

εἶπεν πρὸς αὐτούς, 26 Εϊ τις ἔρχεται πρός µε, καὶ οὐ μισεῖ 
Ἡοθ εδἰᾶ ἵο Ίπετα, ΤΕ ΑΏΥ ΟΠ86 Θ0ΙΠΘΡΒ το 16, Αηᾶ ἨαιθΒ ποῦ 

4 / ε ” µ 4 - 4 

τὸν.πατέρα.ἑαυτοῦ! καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ 
Σἱ59 Εαΐπες απᾶ πΙΟίΠεςΓ οηπᾶ ες βηΏᾶ 

/ 5 λ Δ ) 

Τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι.δὲὶ καὶ τὴν 
1άτεπ απά Ὀτοίπετς απᾶ β]δίθυς, Ἀπᾶ Ῥεβ]άες αἷ5ο 

« ω , / / . 

ἑαυτοῦ ψυχή», οὐ.δύναταί "μου .μαβητὴς εἶναι"' 27 Ἱκαὶὶ ὅστις 
Ἠΐ5 ο/η Ἠέα, η οαπποῦ παγ ἀῑςοῖρ]α Ῥε; Απᾶ πἩοδοεσος 

) ΄ 3 5 ” 5 

οὐ-βαστάζει τὸν.σταυρὸν.Καὐτοῦ,ὶ καὶ ἔρχεται ὀπίσω µου, 
οαχτίθς ποῦ Ἠ18 οΓ058, Ἀπᾶ ΄ παν ᾿ οοΙηθ5 βΕίες 1ης, 

’ ΄ / -” 

οὐ. δύναταί μου εἶναι) µαθητής. 38 τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων 
οβπποῦ ΤΩΥ 119’ ἄἱδοῖρ]θ. Έος πἩΙεη οἳ τοα «ἀθείτίπς 
φ. ” 7 ΔΝ -” / - ἃ 

πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρῶτον  καθίσας ψηφίζεί τὴν 
8, ΤΟΤΥΘΕ {ο Ριι1]ᾶ, δπου Βτεῦ ἈΙΠηβτίηρ 25αἱ Δ4οψυη "οοαπί ᾖ{πθ 

΄ ...) 4 Δ 

δαπάνην, εἰ ἔχει "τὰ "πρὸς! ἀπαρτισμόν; 99 ἵνα µήποτε 
οο5ῦ, 15 Ὦε ὮβΕβ ἴπα [ππεβης] {ος [ΠΒ] εοπιρ]είῖοὮ 2 υπβῦ 1988 

θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι, πάντες 
Ἠατ]ηρ ]αιᾶ οξ 1 α Σοιηπᾶκί{ϊοη ϱηά ποῦ ΌΤΡεῖηρ αΌ]θ {ο ηΠςΕ, 811 

ε . »” ; - 

οἱ θεωρούντες ἄρξωνται δἐμπαίζειν αὐτῷ;! 90 λέγοντες, Ότι 
Πο β8Θ [10] εΠΏοια]ᾶ Ῥορίπ ᾖὕοτηοςοκ αυ ἍἨΠίπι, 5Ε7ΙΏΡ, 

στ ε ” ” - Δ ή 

οὗτος ὁ ἄνθρωπος Ίρξατο οἰκοδομεῖν, καὶ οὐκ.ἴσχυσεν ἔκτελέσαι. 
τηῖς ΙΠ8Η. ῬεραἩῦ ζο Ὀα1]ᾶ, Απά πας ποῦ 9Ώ]θ ἴο Επίςῃη, 

Ἁ / -” 

91 ᾿Ἡ τίς βασιλεὺς πορευόµενος Ῥσυμβαλεῖν ἑτέρῳ Άβασι- 
Οσς σηαῦ ΚΙπρ Ῥτοσθθᾶαῖηπς 10 ΕΏΡΒΡε ἍἨΝΙίΗ Αποΐπετ ᾖΚκίπρ 

.) ο δν / » ’ .. κ» 

λεῖἩ εἰς πόλεμον οὐχὶ  καθίσας πρῶτον 3βουλεύεταιὴ 
1η νατ οπού ἸΠατίπρ εαί Αἄουι ἍΒτεῦ δία]κες Ἰοοιηςε]΄ 

εἰ δυνατός ἔστιν ἔν. δέκα χιλιάσιν "ἀπαντῆσαι! τῷ μετὰ 
πἨθίμος αὓ]ε Ἠθῖς σΙἩ ἴεπ {ἐποιδαπᾶ έο ταθθῦ Ἠΐπα νη(Β 

εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν; ὃ9 εἰδὲ µήγε, ἔτι 
{νιοηπίγ  ᾖἴποαιβηπτᾶ  ἍἨὙΠΠΏΟΟΟΠΙΕΑΒ αραϊηβῦ ἨὨϊπι 2: Βπαή ξ πο, 38011 

δαὐτοῦ πόῤῥω" ὄντος, πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ 
19 αξαχ 3ος 3ΡείΠΡ, ΑΠ ΕΠΙΏΒΒΕΥ Ἠατίπρ πεηῦ Ἆθ αξκ5 ΤΠοΓ{6γτας] 

αὶ ος «/ ” ” εἰ ευ 

πρὸς εἰρήνην. 99 οὕτως, οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ Ἅἀπο- 
ΣΟΥ Ῥεβοθ. Τηα8 {ΠΕΓΕΕΟΓΘ ΘΤΕΙΨΟΠΘΟΕ γοα ἩὙπῄΏο πού 1068 ἴακθ 

τάσσεται Πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ.δύναταί 'ἴμου 
1ε6βτε οΕ 811 Μπβῦ Τε Ἠϊπιεθ]Ε Ῥοβςξθβξες, οβπποῦ 3ΤΑΥ 

εἶναι. μαθητής. 94 καλὸνἹ ἡτὺ ἅλας'' ἐὰν.δὲΣ τὸ Σἅλαςϊι 
19 ἀϊςοίρ]θ, αᾳοοά ᾖ{[18] ἴπε κεα]ό, Ῥαῦ 1 ᾖἴ]πε εα]ς 

μωρανθῇ ἔν τίνι ἀρτυθήσεται; 9 οὔτε εἰς γῆν οὔτε 
Όθοοπαθ {αδίθ]θΒα νι τυπου εΏβ]] 16 ο 5εα5οπεᾶ 2 ΝΘΙίΗΘΣΕ ΞοΟΓ Ἰαπᾶ Ἡπος 

Γ , ” , } . ” / , , ε ων 

εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν ἔξω βάλλουσιν αὐτό. Ὅ ἔχων 
40; ΠΙΒΏΙΤΘ 11 1616. οι ᾖ31Πεγ "ομεῦ 3165, ἩἨο ἰμαῦ 188 

ὦτα Σἀάκούειν" ἀκουέτω. 
6415 ᾖἴοπεας 1εῖ Εῖπα Ῥεαγ, 

Ύ ξ , - ,ω. 9 

10 ᾿Ἠσαν δὲ Σἐγγίζοντες αὐτῷ! πάντες οἳ τελῶναι καὶ 
ς Απᾶά πετ «ἀταπίηπρηεασ {1ο Είπα 811 ἴπε {αχ-βαίἨετετβ απᾶ 

οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ" 2 καὶ διεγόγγυζον οἱ " Φαρισαῖοι 
1Πθ  ΒΙΠΠΕΙΒ ἴοπεας ἍἉἈἨΠῖπα; απά πιαχγπιατθᾶ ἵἴπθ Ἐ]Πατίςθθ 

᾿Γαὐτοῦ ΙΤΤτΑ. 
ΓΤΑ. 

οοΙΏΡεΙ τ, 
{πεχγείοτε Τ[Ττ]Α. 
ΣΤΤΙΑΤ. 

1 εἶναί µου τΊτΑ. 
ο αὐτώ ἐμπαίζειν ΙΤΤΤΑ. 

ς ὑπαντῆσαι ΙΤΤΤΑΥΓ. 

κ ἑανυτοῦ 
π εἰς {0 ΕΤ.ΤΤτΑΝΥ. 

4 βουλεύσεται ὪΙ1] ἴακ6 
ἔ εἶναί µου 1ΤΊΤ.  -- οὖν 

7 --ἀκούειν Ί, 3 αὐτῷ ἐγγίζοντες 

Ἀ εἶναί µου µαθητής ΤΤτΑ. α-- καὶ Τ. 
--- τὰ (γεαᾶ Γτηε τηδαΠΒ ]) στττὰ. 

Ρ ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν ΙΤΊνΑ. 
5 πόβῥω αὐτοῦ ὙΓ. « 

Σ {- καὶ 8160 ΗΤΤΑ. 

ὕ τε ΤΤΤΑ. 

Ν ἅλα Τ. 
» - τε Ὀοία (0119) Ότι. 



1. σκΕ 
πο τε ο , η τ 

καὶ οἱ γραμματεῖς, λέγοντες Ότι οὗτος 
απᾶ Ίἴμο 5ογ1068, ΒΑΊΏΡ, Τη19 [ταατ] 

ῃ π , , - τ η Α ᾽ 4 
προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς. ὃ Ἐἶπεν.δὲ πρὸς αὐτοὺς 

ΤΕςΟΙΥΘ5 Απᾶ οβῖῦς υΙΤΏ {ΠΕΗΙ, Απά Ὠθ βΡοκο ο έπεπα 

τὴν. παραβολὴν.ταύτην, λέγων, 4 Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν 

ΧΥ. 
« 4 ἁμαρτωλοὺς 

ΕΙΏΏΟΓΒ 

τηῖς ραγβΏ]ς, ΒΑΥΙΗΩΡ, γπαί ΤΙΘΏ οξ τοι 
9” ε Γ ’ ε Γ Θ ” λ / Ἱ ον Γ ἕ ΕΙ . Ἱ] 

έχων έκατον πρόβατα. και απολεσας εν εἐἓ αυτων, ου 

Πανῖηρ α Ὠαπάτεά ΕΠΘεΡ, αηᾶ ἈἨΠατίτρ ]ο5δῦ οπο οἳ ἴπετη, 2πιοῦ 
’ υ ’ -- ’ Δ ’ 

καταλείπει τὰ ἀἐννενηκονταεννέα! ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται 
Ίθανες 119 π]ποίγ Ὠἶπθ 1π ἴμο ν/]άςγηθΏβ απά 6968 

πο] , η] ε ε ) 
ἐπὶ τὸ ἀπολωλός, ἕως εὕρῃ αὐτό : ὃ καὶ εύρων 
Α{ἴογ ἴλπαῦ νγΏΙοἩ Ώας Ῥθεπ 1ο5έ, απτῖ] Ὡο απά 2 Απάᾶ Πατίηρ Σουπᾶ [1] 
3 Ν 2) - ’ | 

ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους.- ἑαυτοῦ! χαίρων, 6 καὶ ἐλθων 
Ἡοε Ίασ8 [15] οἩἳ Ὠϊ5 5Ποι]άετβ τε]ο1οίΏς, Απᾶ Ἠατίπρ οοπ1θ 

εἰς τὸν οἶκον ᾿συγκαλεῖ! τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, λέ- 
{ο Όο Ἠουιςδο ε οβ]]5 ἑορείμοσ ἀτιεπᾶς απηᾶ ἨΘΙΡΗΡΟΙΣΕ, Εε87- 

- ’ τῇ /΄ / 

γων αὐτοῖς, ἑΣυγχάρητέϊ µοι, ὅτι εὗρον τὸ.πρόβατόν-μου 
1ης ᾖἴοῖπεπι, ἘἙο]οῖος πα ῄἆπαθ, 205 1 ηατο {οαπᾶ ΙΑΥ 5Ώθερ 

4 7 ’ [ή ε - ε/ / 4 Ἡπ 3 - 

τὸ ἀπολωλός. 7 λεγω υμῖν, Ότι οὕτως «χαρα "έσται ἐν τῳ 
ἐπαῦ Ἅτσᾶς ]οςῦ. 15ΗΥ ἴοσοι, ἴπαῦ ἴπαβ 19ού  βΏαΙ10ο ἵπ ᾖ1πθ 

οὐρανφί ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι, ἢ ἐπὶ Ίέννενη- 
Ώεατοη ἍοΤεΓ 9Ώ8 ΘΙΏΠΕΥ ταρεη/{Ιπςδ, ᾖ[πποτς] {Παπ οΥεΣ Ὠϊπαίγ 

κονταεννέα" δικαίοις, 
π]ηθ τ1βΏ{εο5 9Π68, 

8 Ἡ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολεσφ ὁραχμὴν 
ΟΣ πΏπί ποπιαπ ΞἀταὙππιαῦ ἸΠανίπς ᾖἍεηω, 1 5βΠε5Πποι]άᾷ]ο5ο “άταςμτιβ 

οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν µετανοίας. 
πΏο 3πο ὀἔπεεᾶ 1ματο οξ τερεπίβτςθ, 

μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἔπι- 
οἩς, 11ρΗΐ5 ποῦ 8 ΙΙΙ απᾶ 3πἩΕεΕΡ ἴπθ Ποᾶβδς απᾶ 5εεΚκθ «ϱΔΤε- 

μελῶς ἕως Ἰὕτουϊ εὕρῃ; 9 καὶ εὑροῦσα [συγκαλεῖταιὶ 
{α]]γ εἩε Επᾶ [1512 

τὰς φίλας καὶ Χτὰς" γείτονας, λέγουσα, "Συγχάρητεϊ µοι, ὅτι 
πηθ1] απᾶ Πανίπρ {οαπᾶ [15] 5Ώ9 ο8]15 {ορείπεσ 

4τ]εηᾶξ απᾶ ηΠΕεΙΡΏΡΟΆΤΒ, ΒΑΨΙΠΡ, Ἐε]οῖορ πΙίἩ Ἡθ, {0Υ 

εὗρον τὴν ὁδραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 10 οὕτως, λέγω ἡμῖν, 
1 Ἠατο ἑοαπᾶ ἴπε «ἀΤΓΑςΠπΙ8 πτη]ο]ι 1 1ο50. α8, 1 εαγ {ο τοι, 

Ἰχαρὰ γίνεται! ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρ- 
197 τΏετε 18 Ῥεέοτα Πες ἍΑΠΏΡΕΙΒ οἱ ἀοᾶ οτεῖ οηθ ΕἱΠ- 

Γωλῷ μετανοοῦντι. 
ηετ τερεη/ἶης. 

11 Εἶπεν.δε, ᾿Ανθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς' 19 καὶ εἶπεν 
Απιάᾶ τε εαἶᾶ, Α παπ ᾖ}ορτίαϊπ Ἠπᾶ το Α650Π5; ΆΑπᾶ βα]ᾶ 

ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ.-πατρί, Πάτερ, δός µοι τὸ ἐπιβάλ- 
πε: τοαηπρετ οἱ ἴπεπι {ο [Πἱ8]{αἴπετ, Ἐαΐμες, βίτο ἴο Ώιο ἴπαῦ Α{α]]- 

λον ἔρος τῆς οὐσίας. καὶ" διελεν αὐτοῖς τὸν βίον. 
{πρ [319 πι6] "ροτί]οη οἱ {πε ρτορὀτίγσ. Απά Το ἁῑτιᾶεᾶ {ο ἵπεια {πε Ἠτίτπρ, 

19 καὶ µετ οὐ πολλὰς ἡμέερα συναγαγὼν πάπαντα! µ ς 1) ς Ὑ. 
Απάᾶ αξίες ποῦ ΤΙΑΠΥ ἄαγε ἩἨΠατίης ραϊπετεᾶ {οβείπες 81 

ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν µακράν, καὶ ἐκεῖ 
11θ ΤτουηΡβες 5οπ πγεηῦ οπαγ  Ιπίο α “οοαππίτγ ἰβδίαπί, απᾶ ἴπετθ 

διεσκόρπισεν τὴν.οὐσίαν.αὐτοῦ, ζῶν ἀσώτως. 14 δαπανή- 
ν;αξυεά Ἠϊς Ῥτορεσίγ, Ἠπτιηρ ἀῑξεο]αίε]γ. Ἠατίπρ 

σαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς δἰσχυρὸς' κατὰ 
“ρεπο Ὀαῦ πε 81  Ίπετο 1το5θ α ”4ηπαῖπς ἍἈΙτίοιεπί ΊἸητοπρλμοας 

τὴν.χώραν.ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 16 καὶ 
τηαῦ οοιτπύτγ, αηΏᾶ το Ῥεσατ {ο Ὦε {πι τ/αηῦ, Απάᾶ 
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ΤΠ Ἠιβηπ τοοεϊτείἩπ 
ΒΙΠΠΕΙΑΒ, Επᾶ επῖοτηα 
ση (Ἡ {Ἠοτα. ὃ Απᾶ ηο 
ΒΡΩΚθ9 ᾖτἵΠῖβ Ῥαταῦ]θ 
Ἠπίο Ίἴπετα, ΕΒΥΙΩΡ, 
4 Ἠπαῦ τπαπ οἳἑ τοι, 
Ὠανίηρ Αη Ἠμπάτεᾶ 
ΕΠεεΡ, 14 Ὦε Ίοδε οπε οἳ 
ἵἩθπα, ἀοία πηοῦ ]εβτθ 
1πε π]ηθίγ Επ πἶηε ἵπ 
{πε πη]άργηςςς, απάᾶ ρο 
Β1{ετ {Πα ῦ νυπ]οἩ ἶ8δ]οβί, 
πηΏ 1] η Επά 1052 9ο Απά 
Ἡ/Ώεη Ὦθ ΠαίΏ ξουαπά 14, 
ὮἩο Ἰαγείη {ΐ οἩἳη Ἠ]8 
βΏοι]άστε, τε]οίοῖτπρ. 
6 Απιά τ/πεη Ἠθ οοπηετΗ 
Ἠοίπε, Ὦθ οα]]εί]Ἡ έορε- 
{πετ ᾖίς ἀτιεπᾶς απ 
ΠΘεΙΡΗΡΟΙΤΕ, βαγίπρα1- 
{ο Ίλετα, Ἐθ]οίορ ση] 
Ώ]θ; ΤοΥ 1 Ὠατο Σουπᾶ 
ΙΩΥ ΑΏθερ ΠΙΟ σα» 
1ο80. 7 1 54Υγ απίο τοι, 
{παῦ Ἠκοτ/ῖθε 107 5Ώβ]1 
Ὀο 1π Ἠέεαβτεη οτες οπε 
5ἶππεχ {Παῦ τερεητείΗ, 
ΙΠΟΤΘ {Πατ 9ΥεΥ π]πείγ 
βπᾶ πἶπο 1π8Βὔ ῬεΓ5οΠΒ, 
τ/Ώ]οὮ πεεᾷ πο τεροΏῖ- 
Άποα. 8 Εἰίπεν ογνηπαῦ 
ποπ Ἠατίπρ ᾖἵεπ 
ρίεςθς οἱ βἴ]τετ, 1 5118 
1956 οπε Ῥἱεσθ, ἀοῖἩ αοῦ, 
Πρπυ α οβπᾶ1]θ, απά 
5Υ/εεΡ 1πθ Ἠοἳςθ, ϱηΏά 
βϱεεκ ἀῑαρεπίιτ ὠ]1 
βΏᾳ Άπᾶ {12 9 Απιά νΤειι 
5Ώθ Ἠβίηπ ξοαπᾶ ἐἱ, «Ώθ 
σβ]]1είΏ Λε Ετιεπβ απά 
Πε; πεϊᾳΏῬοαχ5 {ομε- 
'ΠΕΣ, Β7ίΏΡ, Εε]οίσθ 
σι ταθ; 1ος”1 Ώατε 
{οαπᾶ Ίπε Ῥίεσθ ΥΥΠΙοἩ 
1 Ὠβᾶ ]1ο50. 10 1άκετνίςο, 
1 58Υ υπίο Το, ἴπετθ 
186 107 {π ἴηο ρτεδθηςε οΕ 
1Π9 Απρο]β οἱ ἀοᾶ, οτες 
οΏθ ΒΙΏΠΕΣ {παί τερεηί- 
εἵἩ, 

11 Απᾶ Τε εαἱᾶ, Α. 
οετίαῖτ ΏΙβΊπ Ἠπβᾶ Ίνο 
5οη5: 12 απᾶ 1πθ 
πούιηρετ οἳ Ίπεπα δαῖά 
το ἠί5 Εαΐπετ, Ἐβίπες, 
Εΐτε 1498 {πε ροτθῖρη οἳ 
Ρδοοᾶς ΊΠπαῦ {Μα]]είΏ {ο 
Ώιθ. Απᾶ Ἡο ἁῑτιάεά 
πηπ{ο ἴποτα 15 Ηνίηρ. 
19 Απᾶ ποῦ ΠΙΑΠΥ ἆατα 
Β1ΐετ ἴποθ ΤοάΏρεσ 5οἩἳ 
Επίπετοᾶ αἲ] {ορείπες, 
Απᾶ ἴοοκ Ἠϊς 1ΟΤΠεΥ 
1Π{ο α Ταχ οοαπΏίτσγ, απ 
Τπετο σγαξίεά Ἠϊς εαΏ- 
βἴβποο νι τἰοίοαβ 
Ἠπτίηρ. 14 Απᾶ πΏεα 
Ὦρ Ἠαά βερετπύ α11], ἔπετο 
ΑΤΟΡΘ Α πιΙϱΗίγ Μαπιίηθ 
Ίτπ ἴπαῦ ]αβπᾶ; απᾶ Ἠθ 
Ῥεσαη {ο Ρε ἵπ ΑΠΕ. 
15 Απᾶ Το πιοηῦ απᾶ 

Ὁ ἀπολέσῃ 5Ποιυ]ά Ἰε 1088 τς. 
ΤΤΤΑ. { συγκαλεῖ τ. 
! γίνεται χαρὰ ΤΊτΑ. 

ο ἐξ αὐτῶν ἕν ΤΤτΑ. 
Ε συνχάρητέ Τ. η ἐν τῷ οὐρανῳ ἔσται ΤΑ. 
κα ὁ δὲ ΗΤΤΑ. Ὦ πάντα Ι.ΤΙΑ. 

4 ἐνενήκοντα ἐννέα 1.ΤΊτ. 
1 οὗ τς, 

ὁ ἰσχυρὰ ΙΤΤΤΑΥΓ 

ε αὐτοῦ 
Κ--.τὰς ΙΤΊτά. 
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1οϊποά ἩἨϊπιβο]ξ {ο 8 
οἰζίπεηπ ος ὑΠαῦ οοσπίτσ; 
Ἀπά Ὦρ βεηπΏ Ἠΐπι 1πύο 
Ἠὶ5 Πε]ᾶς {ο Εεεᾶ βπγ]πο, 
16 Απά πο ποι]ᾷ {αῖπ 
Ἠατο Π]]εά Ὠϊς Ῥει]σ 
ση τἩ {Πο Ώρες ὑΠαί {Πο 
βπηρθ ἀἱᾶ εαὺ: απᾶ 1ο 
ΤηΦΔΏ ΡΑΥθΘ απίο Ηϊπι, 
17 Απά γπεηπ Το ο8Ώ]θ 
{ο Ἠϊπιςδε]ξ, Ἰε εαἰᾶ, 
Ἠον πιαησ Ἠ]τοᾶ 5ετ- 
νευπίς οἳ πιγτ {8ΤΠογ)5 
Ἡαγνο Ὀχεαᾶ οΏοΙΡΗ αἩ ] 
Μο βφρατθ, απᾶ 1 ῬογϊςἩ 
ση Ώππρετ 1 18 Τ ν!]] 
ΒΓἱ66 οηὰ Ρο ο πι 
ΣΑ0Ἠ6Σ, απᾶ π]] δαν 
πηπίζο Ὠϊπι, Ἐαίπαγ, 
Ἠατο αἰηπποᾶ ασαϊπες 
Ἠεατεη, απᾶ Ὀείοτο 
ἴπεεο, 19 απᾶ ατη ηο 
ΙΩΟΙΘ ᾿ΨΟΥΕΗΥ {ο ὂο 
οπ]]1εᾷ Ἡγσ Ε6οπ: τηβ]κα 
ΤηθΘ.95 9Ἠ6 οἳ ΜΗΥ Ἠ]τοᾶ 
πεγγαη{α. «20 Απᾶ Ίο. 
8ΤΟ56, βπᾶ ο.ταθ 6ο Ἠϊ5 
ΣαΐΠετ. ΒῬτπὸ ππεηι Ἡθ 
188 γοῦ ο ρτεαῦ τταΥ 
ο, Πῖε αῦἩογ 6ατν Ἠΐπι, 
Ἀπᾶ Ἠθᾶ οοπιραββείοη, 
ΘΠἄΤΘΏ, αηᾶ {611 οἩ η]5 
χιθο]ς, αηΏᾶ Κὶδςεᾶ Ἠ]ϊτπι. 
21 Απάᾶίῄηοςοπ 5α1ᾷ π1ι- 
το Ὠΐπα, Ἐαΐμπετ, 1 Ώανο 
πἰηπεά αρθ]ηςξῦ Ἠεατεη, 
αηπᾶ Ίπ Ὅησ βἱρῃί, απᾶ 
ΒΤΩ ὮΟ ὭΙΟΥ6 πΙΟΤ{ΗΥ {ο 
Ὀο οβ]]εᾶ 1ἨΠγ Ββοη. 
22 ῬΒναΐῦ ἴπε {8ΐπετ βαἱᾶ 
το Ἠϊς εεγταηίς, Βτίπς 
Σοτί]ι ἴπε Ῥεβί τοῦθ, θά 
ραῦ ἴέ οὉ Ἠϊτα; απᾶ ραῦ 
8 ΤΊΠΡ οἳ Ἠὶδ Ἠαπᾶ, 
Λη ϱΏοεβ ο, {8 {οοῦ: 
25 απᾶ Ῥτίπρ Ἠϊίποτ 
ἴπε Εαϊτεά οα]ξ, απᾶ 
41] {έ; απᾶ 1εῦ α5 εαῦ, 
ΑηΏᾶ Ῥο Ώιεττγσ: 24 Τοτ 
9ΗΙ8 ΤαΥ 50η πας ἆθβᾶ,., 
βΏᾶ 15 α]ἶντο αραίτ ; τθ 
π/βΒ 1οβῦ, απιᾶ ἶ5 {οιπᾶ, 
Ατπᾶ ἴπεσ Όεραηπ ἴο Ῥο 
ΣΠΘΕΙΙΥ. 25 Νοπ Ἠ18 
εἰάετ βοηπ τας Ίπ ἴ]μθ 
Λε]ᾶ : απᾶ «5 Ὦθ «βΤηΘ 
απηᾶ ἄτανυ ηῖσΏη Το ἴπθ 
Ἡοπβα, Ώθ Ἠθατᾶ τοιιςίο]κ 
Απᾶ ἀαηποίης. 26 Απᾶ 
πθ οα]]εᾶ οπε οἳ πα 
ΒΟΤΥΑΏΤΞ, απᾶ αξκεᾶ 
ππαῦ μες ᾖἰπίπρς 
τηεβΏῦ, 27 Απᾶ Ὦε 5πἰᾶ 
ππ{ο Ἠΐτα, ΤΗΣ Ῥτοίπεγ 
6 6οπης; απᾶ {Ώγ {αΐπες 
ἨαῦΏ Ἐῑ]]εᾶ {Ώα {αὐτεᾶ 
σ81. Ὦθοβιαβθ Ἡθ Ἠπία 

Ρ ἔφη Τ. 
αΙΤΤτΑΥΓ. 
τ/[Ττ]Α. Σ--- την 
ἀπολ. ἦν Ἡ. ἃ-- 

4 περισσεύονται ΤτΑ. 
(7 αὐτοῦ ΙΤΊ:. 

Λο κα, ΧΥ. 

πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῷν πολιτῶν τῆς.χώρασς.ἐκείνης" 
Πανίηρ Ροπο Πο ]οϊπεά Ἠϊπιεε]{ {ο οηθ οἱ ἴπθ ῄσοης οἳ (Παῦ οοαπΙΣΥ. 

καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς.ἀγροὺς.αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. 
ἈΑπᾶ  Ἠθσεπύ Ἠϊτα πίο Ἠϊ5 Βε]άς Το Τθεᾶ βπῄπθ. 

10.καὶ ἐπεθύμει γεµίσαι τὴν-κοιλίαν.αὐτοῦ ἀπὺ τῶν κερατίων 
Απάᾶ Ἡο πας Ἰοησίησ {ο 811 Ἠ]» Ῥα]]γ "ἀτοπι Όμπθ Ππαρ]ς᾽ 

- 2/ ε -” 5 Ἀ ) Ν 3 / ) - 7 

ὦν ΊΏσθιον οἱ χοῖροι καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 17 Εἰς 
πυΏΙοὮ Ἓώγετε “οαὐῖπρ "Πο πνίπθ: αΑπᾶ το οπθΘ 68νθ ο ἡίπι, “Το 
ς μ Δ 2 Ν ρ ” Π [ή / ἵ ” , 

ἑπυτὸν δὲ ἐλθὼν µΛῬεῖπεν, Πόσοι Ἁµίσθιοι τοῦ πατρός 
δµ]ταςδ]ξ 1ρα0 ΣΠατίης 3ροπιθ Πε δαῖᾶ, ἩἨοι πιαπΥ Ἠ]γεᾶ 5ογγαπ{ς ΞΕΑΡΏεΓ 

λιμῷ 3 ἀπόλλυμαι; µου Απερισσεύουσινὶ ἄρτων, ἐγὼ.δὲ 
στη Σαπαϊπεθ ΑΠΑ ρετὶδηίηρ 2 1ο πι ΊἨβτο αραπᾶβηςθ οἳ Ὀτεαᾶ, απᾶ Τ 

198 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν.πατέρα.-µου, καὶ ἐρῶ 
Ἠατίτπρ τῖδεη πρ Τγπίρο {ο ΠηΥ Ε4ΐΤοΥ, Άπᾶ Τ ν]] δασ 

αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον 
6ο Ἠΐπ, Ἠπίπας, 1 ηΏαγε 5Ιηπεᾶ αραἰτηςδί 

19 ἵκαϊὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός.σου ποίησόν µε ὡς 
ΑπΠάᾶ ἍἩπο ]οησεσ Θ1Π1 Ι σνοτίμγ {ο Ἀεοα]ιδᾶ ΌὗἨπγ κο: 1ππαΚκθ 1Πθ 8 

ἕνα τῶν.μισθίων σου. 90 καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πα- 
οποθ οἑ {πγ Ἠϊτεᾶ 5εγτταηίές. Απᾶ Ἠατίηρ τἴδεηπ πρ ο πεπύ Το στα- 

τέρα Τἑαυτοῦ.! "Έτι.δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν 
{μετ 15, Ῥαέ 3γεῦύ ᾖ'η9 κ.. δρείπρ ἀῑξίαπυ ὅβανυ Ἅ“ἨΠῖτπα 

ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ  ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπεπεσεν 
1ηὶς 3Εαΐπας βπᾶ πας πιοτεᾶ ππΙζἩ οοπιρηδαῖοἩπ, απᾶ ταππ]ηρ 2811 

ἐπὶ τὸν. τράχηλον.αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 21 εἶπεν δὲ 
Ἡροη Ἠ15 πθο]χκ Απᾶά ατάςηΘΙγ Κἰεσεᾶ  ἍἈἨϊπι, Απά ὑξεείά 

παὐτῷ  ὁ υἱός,! Πάτερ, ἥμαβτον ᾿ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώ- 
36ο "Πΐπα 11Πο οι, Ἐαίμες, 1 Ώατο 5ἰππεᾶ αραἰπδῦ Ἠραύοιῃ απᾶ  ὮὍἵε- 

΄ π μα] ) / 2 Δ 2) λ θῃ ε ῥ 9) φ. 

πιόν σου, Ἀκαὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός.σου. 29 Εϊπεν 
0Υ96 1ῃΠθθ, απᾶ πο Ίοηρφοτατ ΙΤ ποτίἩμσ Το σε οι]]θά ᾖ{1ΠΥ 5οη. Σραϊᾶ 

δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς:δούλους.αὐτοῦ, 7 Ἐξενέγκατε ᾿τὴνϊ 
ἁγαῦ Όλο Μαΐποτ το Ἠ18 Ῥοπάππεη, Ῥτϊῖηρ ους τηε 

στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον 
τοῦο Το Ῥε50 βπᾶά οἸοί]θ Π1τλ, Απᾶ µρἶτο β τΙΠΡ 

” 4 -” ) ” Δ « ’ .. 4 / - 8 

εις τὴν.-χεῖρα.αυτου και ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας 99 καὶ 

εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου’ 
Ὥεατεη απᾶ ὮΌῬείογα 1Πεε; 

ΣΟΥ Ἠ]5 Παπᾶ Απᾶ βαηᾶδ]5 ο; πο Ἅᾖ2εοῦ; απᾶ 

βενέγκαντες! τὸν µόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες 
Πανίπρ Ῥτουιρλυ ᾖἴπο 'Σο8]Ε αΓαΓίοπθᾶ ΧΙΙ ᾖΠ], απᾶ οβθῖηπς 

εὐφρανθῶμεν' 34 ὅτι οὗτος ὁ.υἱός.µου νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνεζη- 
166 8 Ὀο ΠΙΕΙΣ: 40Υ 1Πί9 ΠΙΥ ΒΟΠ. 3ᾷοιᾶ πΒΒ, απᾶ ᾖρ α]ῖτο 

σεν Ὀκαὶ ἀπολωλὼς ἦν, καὶ εὑρέθη. Καὶ ἤρξαντο εὖὐ- 
Ασαῖῃπ; αηᾶ 5]1οεύῦ Ίνα, Απᾶ ͵ ἵδ Εοιιπᾶ, Απάᾶ 1Τπεγ Ῥερατ το 

φραίνεσθαι. 325 ΄Ἡν.δὲ ὁ.υὶὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν. ἀγρφ' 
Ῥο ΠΙΘΤΤΥ. Απά "να ἍῄΠῖς Ἴοαι πο Σε]άςτ η Α Πο]άς 

καὶ ὡς ἐρχόμενο  Ίγγισεν τῇ οἰκίᾳ ΊΊκουσεν συμφωνίας 
βΏά 85 οοπιῖηπΡ [αρ] ῃο ἄτενγ ηεατ ο ὕπθ Ἠοᾶα-θ ος Ὠθατά πιμβίο 

καὶ χορῶν' 326 καὶ προσκαλεσάµενος ἕνα τῶν παίδων. αὐτοῦ," 
ΑΠᾶ ἀαποῖπβ. Απᾶά ἍἈΠανίηπρ οα]]εᾶ πεαΥ οπηθ οἱ Π]5 βεγγαπίς, 

ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. 97 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, "Ότι 
Ἡο ἰπᾳπ]τεᾶ πλαῦ παὶρΏῦ ο ἴμεςε ΟΠΙΠΡΑ. Απᾶ ο βαὶά ο Πΐπα, 

ὁ ἀδελφός.σου ἥκει' καὶ ἔθυσεν ὁ.πατήρ.σου τὸν µόσχον τὸν 
ΤΗΥ Ὀτοίπεγ 18 6οοπθ, απά ΚΙΙεᾶ 1ΤΗΥ "{α{ΠθΥ ἴηα Σο8]{ 

κ 

5 --- ὣδε Ώθγο ΙΤ. ἕ--- καὶ 
ν ὁ υἱὸς αὐτῷ Α. Σ--- καὶ ΙΤΤ:Α, Υ -- Ταχὺ Θιἱοἷκ]γ 

8 φέρετε Ὀτίηρ ΤΤΤΑ. υ ἣν ἀπολωλὼς ΙΤΤΤΑ; 
ἆ -- ἂν [υ]τι[α]. 

χ «Ι- ὧδε Ἠθιθ αΤτΑ. 

(’εαά ἃ τοῦς) 1ττΑ. 
αὐτοῦ (}εαᾶ πο βεγναπ[Β) ΕΟΙΤΊΤΑ ΥΓ. 



ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 

1. 0 Κ Ε. 

ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 
πο 3τεοεϊτεᾶ, 

ΧΥ, ΧΤΙ. 
΄ ϱ/ 

σιτευτον, Ότι 
αΕα{επεᾶ, Ώεσαδας5ο σ5αξε απά πεΙ]  δπίπα 3Ἠο 3γγββ"αποδιν 

δὲ καὶ οὐκῆθελεν εἰσελθεν. ὁ "οὖν' πατὴρ αὐτοῦ 
'Ῥαῦ απᾶ πας ποῦ π]]]ϊπσ Ἅἴορο ίη, 3Τηο 1{ποτγείοτε ᾖἜΕαΐπες οἳ Πίπι 

29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ-πα- 
βης5ν/οχίης βαἱᾶ {ο "ΐα- 

28 Ὠργίσθη 

Βαντίπρροπο Ὀδδοασπῦ Πίτα, Ῥαΐ ηε 

τρί, - τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν 
ἔπετ {᾿ηϊ5], 50 πιαΠΤ Υ681Υ5 1 5εγο ᾖἴηπθῬ απᾶ Ἠετεσ ο“. --ᾱ 

σου  ρήλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ 
παν ἑργαπςστεςςεᾶ 31, απᾶ ἴο πιθ πετες «ἀῑᾶςί ἴίποα 5Ίτο α Κίᾶ τἴπαῦ πΙἩ 

τῶν. φίλων-µου εὐφρανθῶ: 90 ὅτε δὲ ὁ.υϊός-σου οὗτος 
ταγ ἐτ]επᾶξ Τ παὶσΏξ τηβκθ ΠΠΘΤΤΥ; Ὀπίε Ίνπευ Ἅᾖ3γ που 1{Πῖ5 

ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ ξ πορνῶν ἠλθεν, :ἔθυσας 
ππο ἀετοιτεᾶ τπτ Ἠτίῃπς πιΙτα Πατ]οίῖ5  οαππε, ἴποα ἀῑάςί Κ1ΙΙ1 

᾽αὐτῷ τὸν Ἀμόσχον τὸν σιτευτόν." 91 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, 
{0Υ Ἠϊτη ἴπθ 3ρα]{ξ αεαϊζθπεᾶ. Ῥπαΐ πο ε5αὶᾶ ᾖ{ο Ἠϊτα, οπ]]ᾶ, 

σὺ πάντοτε μετ’ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἔστιν. 
ἴποα αἄἶπαγβ ἍΠπὶῖΙιπ Ἱπε ατί, 8πά 811 τη Πα] ταῖΏς “επϊΙπθ «118, 

939 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι  ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός.σου 
ΒῬα{) {ο πιο ππεττγ απά  τε]οῖοο π85 ὑεοοποίπα, Ώεομασθ ”Μμσ Ὀτοίλπος 

οὗτος νεκρὸς ἦν, καὶ Ἰάνεζησεν'' Ἑκαὶ' ἀπολωλώὼς Ἰἠν,! καὶ 
ης δειλά παδ, απᾶ 15 α]το αραῖῃπ; απᾶ 3]ο5ῦ 1ππββ, 8Ώᾷ 

εὑρέθη. : 
15 Μοαπᾶ. 

16 Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς-παὐτοῦ,. 
Απά πο βαίᾶ αἱ5ο το Ὠϊς ἀῑςοῖρ]ες, 

"τις ἦν πλούσιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον’ καὶ οὗτος ὅδιε- 
τοεγίαῖτ ".πογο ὄγγας Στὶςϊι, πιηο Ἰαβᾶ ο 5ίειγατᾶ, αηπᾶ πο πγᾶβΒ 

λήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ. ὑπάρχοντα.αὐτοῦ. 39 καὶ 
Ἀοοιιςεᾶ Το ΠΙΙπ 85 στα» εως Ὠϊ» σοοςβ8. Απά 

φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ 
Ἠατῖης οα]1]εᾶ Ἠϊπι πε 5αῖᾶ {ο Πίτα, Ὑπαῦ 15] ᾖ{1πῖ5 1 Πεατ οοποετπῖτπς 

σοῦ: ἀπόδος τὸν λόγον τῆς.οἰκονομίας σου’ οὐ γὰρ.Ἀδυνήσφὶ 
1πεε 2 τεηάεε Ὥ1Π6 4οεοππό ο {Πγσ Ξεἰσπατάδηίρ; {οσ ἴποα οαη5ί ποῦ 

ἔτι οἰκονομεῖν. ὃ Εἶπεν. δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος, 
ΒΠΤ ο ώρα Ῥε βἰεπγατᾶ. Απά Ξεαιά σηϊτπία ΠτηςεΙΕ 11ο Ἅεεογάτᾶ, 

Τί ποιήσω, ὅτι ὁ. κύριός. μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ᾿ 
Ἠγηαςί εἩα]] ΙΤ ἆο, : Έοτ ΠΙΥ Ἱοτᾶ 15 ταξῖτηςσ νά 1 εἰεπατάξβίρ ἔτοπι 

ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκίσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. 4 ἔγνων 
της 2 Το ἀῑς 1 απι απβῦ]ε; το Ὀες 1 ατα αξΏαπηςᾶ. 1 που 

τί ποιήσω, ἵνα, ὅταν μετασταθῶ ο τῆς οἰκονο- 
σΏπῦ Ι ππΙ]] 4ο, ἐλαῖ, ππεηπ Τ επα]] Ἠατο Όεεπ τεπιοτεᾶ [{ἐτοπι] {μα 5εττατά- 

"Ανθρωπός 
Α ὅτιβη 

µίας, δἐξωνταί µε εἰς τοὺς.οἴκους Ραὐτῶν.' ὅ Καὶ προσ- 
ΞΗ1Ρ, ἴπεγ τιασ τεοεῖτε πιο πρ ΤΠεϊτ Ἠοςςες. Απα σα]]- 

καλεσάµενο ἕνα ἕκαστον τῶν Ἰχρεωφειλετῶν! τοῦ κυρίου 
ἴπο το ΠΠπΙτω] οπθ α1εαςὮ οξ ἴπθ ἀεὈίζοτς διοτᾶ 

ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ, όσον ὀφείλεις τῷ.κυρίῳ.-µου; 
αρξ ΣΠϊ5 θε 5αἷᾶ {οΐπε ἍἈΒτεί, Ἠοπ τααςὮ οπος5ί ἴποα {ο παγ ]οτᾶ 9 

6 ο δὲ εἶπεν, 'Ἑκατὸν ῥβάτους ἐλαίου. ἹΚαὶϊ εἶπεν αὐτῷ, 
Απᾶ πο εαἷᾶ;, Α Ἠαπᾶτοά ΌὈβίης οἳ οἳ]. Απᾶ ἍἩθ 5αἷᾶ {ο Πϊπι, 

Δεξαι σου "τὸ γράμμα"! καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντή- 
Τακο ᾖ{ἴΠπΤ τι ἈΑπᾶ εἰθεῖης ἄοσπ απαἰοξκ]σ ντῖτθ β11γ. 

207 
χοοθἰνεᾶ Ἠΐπα ββΐ{ο απᾶ 
βουπά. 28 Απά Πο 48 
ΒΏΠΡΥΥ, αλά πυοα]ά ποῦ 
Ρο ἵηπ : ΤΠετεξογε «8 Π18 
Πἱ5 ξαΐπετ οι ῦ, απᾶ ἵη- 
ττεαίεὰ Ἠϊτι, 29 Απά 
Ἡο απςτγετῖηςσ παἷά {ο 
Μί8 ἔαΐπετ, ο, Τἴποςδθ 
ΙΙΔΏΥ 76αΤ5 ἄο [ βεττθ 
ἴπς6ε, πεϊίπες ἴΙΤ8Πς- 
Ετοςςεᾶ 1 αἱ ΑΠΣ επαθ, 
ἴπσ οοπιπιαπάπαθηῦ :΄ 
Απᾶ γεί ἴποαι πετος 
Ρανοςῖ τε α Κἰά, ἴπαί 1 
πηϊσηῦ ΤιαΚθ ΏΤΩΘΓΥΥ 
ΜΜΑ ται ᾖ{τῖεπάν : 
30 Ὀαῦ 855οοηῦ α5 {18 
ΤἩπγ 5δοηπ Ὑαδ οοπιο, 
πνΏΙοἩ Ἠπίπ ἀεγοιτεᾶ 
ΤηΥ Ἠτίης νΏὮ Ώαχ- 
1οί5, ἔποα Ἠαξε ἘΙΙεὰ 
ΣΟΥ Ἠῖτη ἔςα ξαζ{εᾶ οα]1{. 
391 Απάᾶ Ὦο βαἰᾶ αππίο 
Ἠῖτα, βοη, ἴποα ατέονοτ 
πηΙ(Ἡ τας, απᾶ α1] πας 
1 Ὠατε {5 1Π]1ς, ὃ5δ Τ0 
885 πιοοῦ ΤἴΠπβῖ Ὑνθ 
5Βοι]ᾶ τιᾶκε ΤΙΦΤΤΥ, 
ΑΏᾶ Ὀο σἰαᾶ: ἔογ 1Πἱ5 
ΤΗΥ Ὀτοίηεγ πας ἀεαά, 
βΠᾷ ἰδα]ῖνε ασαῖη; αλιᾶ 
ππβις 1956, αΏά ἶς {οαπᾶ, 

ΧΥΙ. Απᾶ Ἡο 5εῖά 
Ά]5ο ππ{ο Ἠϊ5 ἀῑξοῖρίος, 
Τηστε πας Αα οεγίαϊπ 
τ]οὮ τλαπι, πυἨΏ]ςὮ Ὠαά 8 
5ίοιγατά; πιᾶ ΈἩο Ξ4ΠΠΘ 
πγα5 ποσοαξεᾶ ππίο ὨΙιη 
νπαῖ Ὦθ Ἠαᾶ πταςίες ΠΒ - 
56οοᾶς. 2 Απά Ἠε οα]]9ᾶ 
Ὠϊτα, ατᾶ εσαῖὶᾶ απῖο 
Ώιπι, Ἠουν 18 1ὲ επαῖ Ι 
Ἠεατ ΤΠ15 οξ ἴπερ2 σῖτο 
απ αοοοαπό οἱ πσ 
ετετγαταςηϊρ; ἔοτ ποια 
πιΏγοςῦ ὃρθ πο Ίοπρες 
εἰεπατᾶ. ὃ Έπεηπ {πο 
εἰεπατά βαἷᾶ πεί 
Ἠϊπιςε]ε, πα βΏκ{] 1 
4ο 2 Ξος πα ]οτᾷ {ακοιτ 
πσναγ 1τοπὶ .«Τηθ ΤΠθ 
εἴονγαταςΏϊρ: 1 οαπποῦ 
ᾱἷἱσ; ἴο ες Ι απι 
Α5ΞΠαπιεᾶ. 4 Τ ατα Τ6- 
5οἰτεᾶ πγΠαξ {ο ἆο, ἴμαζ, 
ππεη Ταπα ραῦ οιῦ ο 
1Ηε εἴεπταταάςΠϊρ, τΠαΥ 
Ώ]αΥ τεοεῖτθ Ώιο 1μτο 
{Πεῖτ ἨοιΙ56Β, ὁὃ ο ηθ 
σα]]εᾶ ετετγ οὓς οἳ Πῖς 
1οτά)5 ἀευίοτς ιέπίο Λη, 
Απιᾶ 5αἷᾶά απο ἐπέ Βτες, 
Έουν πιασΏ οὐπο»ί ἴποα 
ππίο τισ ]υτᾶδ 6 Απᾶ 
ηο δαἷᾶ, Απ΄ Ἠππόνεά 
ΠιΘθαΣτες οἱ οἳ|. Απά 
ηε-.Ιᾶ απ{ο Ὠϊπι, ΤαΚκθ 
τησ οἳ]], απᾶ εἰς ἄοπτα 
ααἰοκ]σ, απά Ὑυτίτθ 
τισ. 7: Τπεη 5αἱᾶ Ἡθ 

ε δὲ Ὁαῦ 1ΤττΑ. { ᾱ- αὐτοῦ Ὠϊ5 ΤΑ, 5 τε] τῶν ἴηθ ΤΤτΑ. 
' ἐόησεν 15 ὀμνο Τττα. κ. καιτ. 

--- αὐτοῦ (τεαςᾶ ἴπε ἀῑδοίριθβ) ΤττΑ. ο. - ΤΤΤΑ. 
ΣΤίΑ. 4 χρεοφειλετῶν ΙΤΤΤΑ. τὸ δὲ ΙΤΤΤΑ. 

Ἀ σιτευτὸν µόσχον ΤΤΤΑ. 
--ἣν (Υεαᾷ ἀπολωλὼς αΑ Ῥθεη 1050) ττττα. 

ο - ἐκ ΕΓΟΤΩ [1.ΊΤΊτΑ. 
5 τὰ γράμματα Ὀ]]]6δ ΙΤΊΤΑ. 

Ρ ἑαυτῶν 



208 
{ο αποϊΠοσ, Απᾶ Ἱοπ 
πιποὮ οινεβθίποα2 Αιπά 
Ἡο σαῖᾶ, Απ΄ Παπάγεά 
ἨΙΘβΞΙΥ6Α οἳἑ ὙἩΠπεαῦ. 
Ἅπά Ἡςε 58αἷά απο Ὠῖϊπι, 
Τακο {ἴπν Οἱ], απάἀ 
πτ]{θ ΕΟΙΙΓ5ΟΟΣΥΘ. 8 Απάᾶ 
1Ώο Ἰοτᾶ οοπιπιοπᾶεά {μ 
ἴπε απ]αςευ καἰεπαχᾶ, 
Ῥεσβι5ε Ὦθ Ὠβᾶ ἅἄοπα 
πγῖδε]γ : Τογ ἴπο ομϊ]ά- 
χεη οἱ ἐπῖς νυοτγ]ᾶ ατο ἵτ 
νωαῖγ ϱεηθγαῦίΟΏ ΤΥΙ5ΕΥ 
(ἴπια {Πθ οἩί]άτειπ οἳ 
11ρ1ς. 9 Απα 1 δασ ππ- 
νο τοι, Μακε ο τοιί- 
Εθΐτες {τιεπάς οἳ ἴπο 
ἸΣΏΑΠΩΠΙΟΠ οἱ υητὶσηέ- 
6ορπθς5; ἴΠπαῦ, νΏοι 
το 1.1], Που ΤιΑΥ τε- 
ορἱγο τοι Ιπίο εΤεΓ- 
Ἰαβίίῃτσ ἨΠαρϊζαδίοης. 
10 Ηο ἰπαῦ ἶς Σα Πα] 
1π ἐπαῦ ὍΠπῖοὮ 15 ]6αςῦ 
15 {αϊιπΤα]ὶ Αβἷ5ο η 
ΠΙΠΟἩ: απᾶ Το ὑΠπαῦ 18 
απ]αςῦ 1π Τηο 1εαμςύ ἶς 
υλι]αδῦ 85ο Ἰωη πιασῃ. 
1] Τὲ {πεγεξοτεγε Ώατο 
ηοῦ Ῥεειπ Γαἰίωέα] 1η 
πο αητ]ρΗθεοὰς Ὠιαπι- 
ΙΩΟΠ, ΤΥΠΟ π]] οοπι Πλ] 6 
το τοις ὑγαδῦ ἴπε τας 
11ο]ιεςβ 19 Απᾶ 1 το 
Ώανε ποῦ Ῥεεηπ Σαμ {α] 
Ίη ἐΠαί ννΠΙοὮ 5 απο- 
ΤΠετ πααη΄5, πΨΏΠο 5Ώςκ]1 
Ρίτε τοι ὑπαῦ νΏπ]σὮ ἵς 
πουτ οπη 15 Νο ΕεΓ- 
ταηῦ σ8π 586ΓΥΘ6 ἴἵπο 
Ὠ]βδίετ5: {οΥ εἱῦπεχ ηθ 
πνΙ]] Ὠαίς {Πθ 916, ϱηἀά 
Ίοτο πο οἴπος; ος εἶδο 
Ἡς πσγΙ]] Ὠο]ᾶ {ο {πα οπς, 
βϱηᾶ ἄοβρῖ5ο ἴἩο οἱπετ. 
Ύο οαηπού 5εχτο ἄοά 
Βαὰ ΠΙΑΙ2ΠΙΟΠ. 

14 Απᾶ {πο Ῥπασίεεες 
86ο, Ὁο Ί6Γθ ο0Τε- 
νοιδ, Ὠθατᾷ α]] ἴπεςδα 
Πίηρβ: Αηπᾶ ἴΠεγ ἄε- 
γ]άεὰ Ἠϊπι. 15 Απᾶ Ἡο 
βαίᾶά απῖο ἴλθτα, 9 αγθ 
νἨἩεγ πΠ]οὮ. αςείετ 
7οιχβε]γε5ΏεξογθΏΙΟΠ; 
Ῥαίΐ ἄοᾶ ΚπουινείἩα τοατ 
Ἠθατίς: ἔοσ ὑμαῦ στΏ]ο]ι 
19 ἨΙΡΏ]σ οβίεεπιθά α- 
ΙΙΟἨΠΡ ΤηΕΠ 5 Αροπηῖηα- 
1οᾳ Ἱπ ἴπο 51ρΏύ οἳ 
ἄοά,. 16 Τ1θ Ίαν απᾶά 
Όπε ΡτορΠείς ωετειηΏ 1] 
1οΏΠ : βἲηςς {Παῦ εἶπαθ 
ἴπε Κἰπράοπι οἱ ἀοά ἵ6 
Ῥτεασμεά, απᾶ ΑΕΥΕΙΥ 
ΤΙΒΏ ῬγεβδεῦΏ {πῖο 18, 
17 Απά 16 ἶ5 θα5ίεγ {ος 
Ώρθαβτεη αηΏᾶ θατίΏ {ο 
Ρ86585, ἴπαπ οπο 9ἱ55]9 οξ 
Τηο Ιαν ζο ἑα1]. 18 ΊΓπο- 
Βοετετ Ῥιεῦῃ απγαΥ 
Ἠ]5 τν]{ε, αηΏᾶ τωβγτ]θῦἩ 
ΑποΐἩες, οοπιιηΙ δεῖ 

ἕ ο. καὶ ΙΤΊτΑ. 

ὑμῖν Ἱτς. 

ἃ τὰ γράµµατα Ὀἶ]]5 ΙΤΤΙΑ. 
Σ ἐκλίπῃ ἵτ .. {11 ΤΤΊΤΤΑ. 

-- καὶ ττι[α]. 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧγΥΠ. 
” ε Ἡ ” 4 κ , ) 

κοντα. Ἰ Ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν, Σὺ.δὲ πόσον ὀφειλεις: 
Τποηυ Το ΑποίΠοεσ Το δαἱᾶ, Απά ἵίΏοα Πον Πωιιο ο π/οδῦ Ίποι 2 

Ὁ. δὲ εἶπεν, 'Ἑκατὸν κόρους σίτου. ἵΚαὶ' λέγει αὐτῷ, Δέξαι 
Απά Ώρ εαὶᾶ, «Α. ώς οοσ5 οἱ πὙλμθαῦ. Απά Ἶρ 5αγβ ἴο αν. Ῥα]κε 

σου Ἀτὸ μαμα καὶ γράψον α- 8 Καὶ ἐπήνεσεν 
Αηᾶ νυτ]{τθ εἰρΏΐγ. Απᾶ ρα 

ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας φρονίμως ἐποίη- 
1τηο "]ογτά Ἅἴπο Ἀοϊεννοτὰ πονεμίουας νεα μα αν Ὦε Ὠιπά 

σεν’ ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ. αἰῶνος.τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς 

ἆοπθ. Ἐογ ἴΏε ΒοπΠ8 οἳ {Πὶ5 ασε 9πιοτο Τρτυᾶεπς δίῆαπ ἍὭὅίπθ 

υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσιν. 9 "᾿ΚἀγὼλΝ 
1οςρης 1106 131Π9 'ἨΙραὺ "1η δρεπεταθῖοη 3τλείςονπ Ἅᾖ3146, Απά 1 

ὑμῖν λέγω, "Ποιήσατε ἑαυτοῖς' φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς 
νοτοαι δαύ, Μακο νο γουσβε]τος Ττίθιᾶβ Ὦσ ᾖἵπθ ἍΑΙΠΒΠΙΠΙΟΗΠ. 

ἀδικίαο, ἵνα ὅταν Σἐκλίπητεϊ δέζωνται ὑμᾶς εἲς τὰς 
οξ ιιηχ]ρΏίθοἁσπεςς, τμαῦ ΠΠεη πε Σα1] ΊΠεσ παΣ χθορῖτο τοι Ιπίο ἴπο 

αἰωνίους σκηνάσ. 10 Ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ 
εἴεγπα]. ἀπνε]]ῖπρα. Ἠε ἐπαῖ [15] ἑαλίπξα] Ἰπ [ύπε] 1θαςΕ 8189 

ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν καὶ ὁ ἔν  ἐλαχίσῳ  ἄδικος 
1π πας ταἰμεα]ὶ Ἅᾖδς Άπά Ὠεἰηπαῦ ἵπ [επε] . 1εα5ύ ᾖ{[δ] απτίσιιεοαβ 

Ν ς) .” ” ΄ } ” σσ 3 . 2 

καὶ ἐν πολλῷ ἄδικόςο ἐστι». 11 εἰ οὖν ἓν τῷ ἀδικῳ 
88ο Ιὰ ἨΠιΙςῃΠ απητὶρῃίθεοας ᾖδ. 1 ἴπετθξοτο ἵπ 1πο αμτγὶβ]ιίθοαΒ 

µαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ.ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει; 
ΠΙΑΠΊΠΙΟά ταἱπ{α] το Ώατε ποῦ ῬεεΠ, ἴπε τταε Ἡπο Το τοι σῖ]] ομυγαςῖ 2 

12 καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ.ἐγένεσθε, τὸ 
Απά Ιξ 1 ζηβῦ τ'ΏΙοἩ [15] απούπει)5 (αι πξα] το Ἠαβτο ποῖῦ ῬθοἨ, 

ε ον / τ.. -” (3 ε!) .] Δ » [ή ὃ Ξ 

ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει 19 Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ 
ψοιχούη ὙἩΠο ἴογοαι πΙῇ βἰνεῦ Νο 5ετταιῦ 15 90] νο 

κυρίοις δουλεύειν' ἢ-γὰρ τὸν ἕνα µισῆσει, καὶ τὸν ἕτερον 
1ογᾶς {ο 86178, 4οχΣ Θ6Ι0Ἡ6Γ ἴπθ οπο Ὠθ Ψ]]] Ὠαίθ, απά᾽ πο οἴπεχ 

ἀγαπήῆσει' ἢ ἑνὸς ἀνθεξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. 
Ἡε Μ1]]]οτεο; οἱ ϱοπθ Ἶε π{]] ποιᾶ μο, Απᾶ ᾖἵἴπο οἴπες Ὦθ ν]] ἀεδρίςο. 

οὐ.δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 
Ύεαπε ἀπθρίο 3ᾳοᾶ ᾖΤἱο”ρκειγθ απᾶ ΤΙΒΙΩΠΙΟΗ. 

14 "Ἠκουον.δὲ ταῦτα πάντα Ἀκαὶϊ οἱ Φαρισαῖοι, φιλάρ- 
Απά “Περτά Αμορε 219Πήπρ8β Ἰα]] 85ο ἴπθ ιρααλεεν Σοοτεί- 

γυροι. ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 15 καὶ εἶπεν 
ους 1Ρείπᾳ, βπᾶ ἴπεγ ἀετίᾶεᾶ Ὠίπο, Απάᾶ Ἶε 5αἱᾶ 

αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν 
νο {Ώρτη, Ὑε 816 Όπεγ τ/πο {αγ 1Πεπηβεῖγες  ὮῬεέοτθ 

ἀνθρώπων, ὁ.δὲ.θεὸς γινώσκει τὰς.καρδίας.ὑμῶν' ὅτι τὸ ἐν 
ΠΊΘΗΏ., Ῥαέ αοά ΚηοΥΕ γοιχ Ὠθατίς; 4οτ πα “ΒΠιΟΠΡ 

ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγµα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ δἐστιν.! 
5πιθΠ απήρΏ]τ σενα ΑΠ αὈοπιίηαῦ]οη ὮῬθέοτε αοὰ 18. 

16 Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται εξωςὶ Ὑ]ωάννου.Ἱ ἀπὸ 
πο Ίαν Απά ἴης ῬτορΏθίς [πετε] απ] 7οΏη : ΣΤΟΤΗ 

τότε ἡἨἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς 
1λαῦ πιο {ηο Ἱἰπρᾶοπα οἳ ἀοᾶ {5 Αηποιιπσεᾶ, απᾶ σον Σ]πῖς 

αὐτὴν βιάζεται. 17 Ἐὐκοπώτερον.δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴ 120χ068. Ῥπΐ εβείθΥ 19 19 Γέου] πο ἍΊθεβτεπ απ 

τὴν γῆν παρελθεῖν, ἢ τοῦ νόµου µίαν κεραίαν πεσεῖν. 
1πθ ϱθατίἩἉ ᾖἵο ρ88ε ΕΠΑΣ, ἴΠαη οἑίπο Ίαν οπθ Ὅισυ]α {ο {α1]. 

18 Πας ὁ ἀπολύων τὴν.γυναϊκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν 
Έτειγοπο πο Ρυΐβ ΕΑΥ Πϊ5 νν]{θ Απᾶ αηβΥΤί656 ΠΟΙΗΘΕ 

5 καὶ ἐγὼ ΤΤτΑ. π ἑαυτοῖς ποιήσατετΑ. 
ο. [αὐτῶν] (2/εαᾶ ἰπεῖν εἴεγπα] ἀνε]ίπρβ) τς 1 δώσει 

δ.--- ἐστιν (εαςἆ [19]) ΟΙΤΙτΑΥ7. ο µέχρι ΊΤτιΑ. ἆ Ἰωάνου Ἶς, 



ΧΤΙ, 1 Ὁ ΚΕ, 

μοιχεύει καὶ “πᾶς' ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀγνδρὺς 
»οπηπ)]τς αἀμ]θ6σΣ; απά ΘΥΟ6ΓΥΟΠΘ ιο "λος δριί "ΑΤΓΑΥ Στοπ δα Ἰπαιρραπᾶ 

αμῶν µοιχεύει. 
ΡΙΑΥΣΙ65 οοπιιΏ105 αἀμ11ΘΥΥ. 

19 ᾿Ανθρωπος.δὲέ τις 
Νου ὃς ὅππαπ “οθτίθίη 1{μοχο 2γγαβ 

/ Ν ” ) ΄ κε / ” 

πορφύραν καὶ βύσσον, εὐφραινόμενος καθ. ἡμέραν λαμπρῶς. 
-Ῥυγρ]θ ΑπΠά ΒΏηΠο Ἰπεῃ, ΠΙΒΘΚΙΠΡ ροοᾶ ο«Ἡσογ ἁαΙ]σ 1η ϱΡ]ΙθΠπάοΣ, 

90 πτωχὸς.δέ τις [νι ὀνόματι Λάζαρος, ξὺςὶ ἐβέβλητο 
Απά α ΄ΡοοΓ ὅπιαπ ἸοργύβίΏ ΤΠθγο ΥΥΛΒ, ὮΥ ΠΠ Ἅ1ασαχΗΒϐ, ὙὉπ]λο Ὑπαᾶς ]αίά 

πρὸς τὸν.πυλῶνα.αὐτοῦ Νἡλκωμένος,! 91 καὶ ἐπιθυμῶν χορ- 
βῦ Πἱβ6 ροτο]Ἀ ῬεΐίΏρ Ε]] οξ 8ο9Γ68, απᾶ «ἀθβιτίπρ {ο Ὁθ 

-ασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν! πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης 
εαϊϊςβοά Στοπ ᾖ1ποθ ἍοΓαπαιρς Πίο 1611. 1Τοιι Ίπο ταρ]α 

τοῦ πλουσίου' ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι Κάπέλειχον' τὰ ς ερ χ 

Ύ , . ». / 
ἦν πλούσιος, καὶ ἐψεδιδύσκετο 

5ΤΙΟΠ, Απᾶά ο π/88 οἸοί]λεᾶ ἵπ 

οἳ ἴπο τίοὮ πια ; Ῥαῦ ονοἩ ἴπθ ἄορ5 οοπιίωπς Ποκοά 

ἕλκη.αὐτοῦ. 3239 ἐγένετο.δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχόν, καὶ 
Ἠ5 60Γ6Β. ..Απά 10 ο8Π1Θ 6ο ΡΑ55 241εά 1:Ἡθ Έροογ ὪπαἨ, απά 

ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἱτοῦ! 
Ἄγγας ὀορττ]θά ΄Ἀννανγ ηθ Ὦν Ἅἴπο ΒΠΡΘΙΒ ἍἉπίο 1ηθ ΄Όοβοπα 

᾿Αβραάμ' ἀπέθανεν.δὲ καὶ ὁ πλούσιος, καὶ ἐτάφη. 39 καὶ ἐν 
οἱ Ατηβαπα, Απάᾶ ἄἱεᾶ 8159 πο τίοὮ πι8Η, απᾶ τν8β ρατὶθᾶ, Απά η 

τῷ ἆᾷδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς.αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βα- 
{πο Ἠβάς Πατνίπρ Ι{ἱεᾶ αρ Π18 ες, Ῥεϊῖπρ 1π ᾖΤοἵΓ- 

σάνοις, ὁρᾷ Ἀτὸνί Αβραὰμ ἀπὺὸ.μακρόθεν, καὶ Λάζαρον ἐν 
ΧΠΕΠΤΒ, ες 5968 ΑὈταπαπα βατ οἳ, Ἀπᾶ Ἱασαταβ 1π 

- / ) - 4 οέὰ , / 

τοῖς-κόλποις αὐτοῦ. 24 καὶ αὐτὸς φωνῆσας εἶπεν, Πάτερ 
Πἱ5 ΏοδοΠι, Απά πο οτγιιςρ οι οεβ]ᾶ, Ἐαΐπετ 

Αβραάμ, ἐλέησόν µε, καὶ πέμψον λάζαρον,ἵνα βάψῃ 
ΑὑταΏαπι, Ἡπνο οοπιρβββίοἩ ΟΠ ππθ, απᾶά δεπᾶ Ἱασατας, ἴπαῦ ἴθ Ώιαγ αἱρ 

τὸ ἄκρον τοῦ.δακτύλου.αὐτοῦ ὕδατος, καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσ- 
(πο τρ οἳ Πὶ5 ἄπρετ 1η Ὑναΐου, απᾶ σοο] “τοπσαθ 

σάν µου ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ.φλογὶ.ταύτῃ. 325 Εἶπεν.δὲ 
[δεῖ τπ]5 Βαπηθ, Ῥαΐ "ρα]ᾶ 1; ᾖἆΤος Ι απι 5υΠετῖπρ 

᾿Αβραάμ, ΊΤέκνον, µνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες  Ἀσὺὶ τὰ 
1ΑρταΏαπι, Οπ114, χοοο]]θοί; ἔπαῦ Ξ4ἱάδυ "Μα]]ν “χτοσείτο "ἴποι 

ἀγαθά.σου Ἐν τῇ.ζωῇ.σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ.κακά: 
ἵπν ροοὰ πηρε ἵπ ᾖτν Ηξειίπιθ, αηᾶ Ἱπσατας Ἡ]εουνή-ο ον] {πῖπρς, 

νῦν δὲ οὔδεῖ παρακαλεῖται, σὺ.δὲ ὀδυνᾶσαι. 26 καὶ Ρἐπὶϊ 
Βυιΐ που 9 15 οοπιξογ{θᾶ, απά ἐποὰ αγ διβετίηρ,, Απά ΤῬεβδιᾶςς 

πᾶσιν ᾿τούτοις, μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικ- 
811 ποσο Πίηρς, Ῥεΐνεεοαι 5 απᾶ του α ΄ομαβπι '᾿τοοῦ 88 Ῥεεπ 

ε/ ε / . ας υθ | 4 ε ” 

ται, ὅπως οἱ  θέλοντες διαβῆναι αἐντεῦθενὶ πρὸς ὑμᾶς 
ἘἈχκεᾶ, 8ο ἱπαῦ Πεγ ππο «ἀεξίτθ νο 888 Ώαθμορ το τοι 

μὴ .δύνωνται, μηδὲ το ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσί». 
4τθ ππββ]ο, πος πού 'Ἵπθποθ το 8 1ρ81 “ΡραβΒ 

- - ο Π 

27 Ἐἶπεν.δε, ᾿Ερωτῶ "οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέµψης 
Απάᾶ Ἡο ϱραἱᾶ, 1 Ώθβθθοἃ 3πεπ 1166, Ἅ«{4ἴΠαΥ, πι ἵποα πγοι]άἀθεῦ βεπᾶ 

αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ.πατρός.µου, 328 ἔχω.γὰρ πέντε ἀδελ- 
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βἀμ]έθυγ : απᾶ ν]ονο- 
ΕΥΘΣ ΠιβΓΥΙΕ{] Ώου Ό]ιπί 
16 ριις ΑΙΥΑΥ ἔνοπι /16ν 
Ππυβρα ιά οοπιπα{({οίῃ α- 
ἀμ]ίοτγ. 

19 Τπεχο πας 3 68Γ- 
{αι τοῦ Ἱπα5, πΠἰςοὮἃ 
Ίγο5 οἰοῦυηθοᾶ ἵπ ριτρὶθ 
απᾶ Έπο ἸΊποηι, απάᾶά 
{ξαγεᾶ 5απαρίποιβΙγ 
ετοιγ ἆαγ: 20 απᾶ ἴπετθ 
π85 α οεταίὰ Ῥερρας 
ΏΘΠΠΘᾷ Τιασβτας, νυΏῖς 
Μαξ Ἰαἱᾶ αὖ η] ραΐθ, 
Γ41] οξ 69Γ68, 2] απᾶ ἆε- 
ΒΙΥΙΏς ο Ῥο 1εᾶ τησ 
Πο ογαταβς ππΠΙςὮ Τεἰ1 
ΕΥΟΠΑ {πο τίοὮ πιβΠ)8 
ἴ8ῦ]θ: ΤΙΟΤΕΟΥΕΓ πο 
ἀ4οβ5 οςΠ1θ απᾶ ]]οκεᾶ 
Ἠΐ5 8οΥ68. 22 Απά 1δ 
ο8Ώ1Θ {ο Ρ855, ὑπαῦ ἴπο 
Ῥερραγ ἀἱθᾶ, απᾶά τ/αβ 
ομττ]θᾶ Ὦγ {Πο 8πΠΡ6εΙ8 
1π6ο ΑὈταΠβτη”5 Ώοδοῖης 
ΤΏο τῖοἩ πι8η α15ο ἀῑεᾶ 
8ΠΏᾷ πας Ῥαχγ]ες; 25 απά 
1η Ἠε]] Ἡο 15 αρ Ἠϊ8 
6765, Ροῖπρ ἵπ ογπαπρη{Β, 
Απᾶ οεείΏη Αρτας 
ΑΤατ ος, θπᾷ Τιασαχαβ 1η 
Ἠ18 Ώοβοία, 24 Απᾶ Ἰθ 
οτἷεᾶ απά εα1ᾶ, Ἐκύπες 
ΑΡγαῄαπα, Ἠ8γΥθ πιθΓοΥ 
ΟἨ Τῃ16, αηά 5ειά {..ζα- 
115, Όηαῦ ἘἩρ ΏιιΥ ἀῑῃρ 
ἴπε 0ἱρ οἳ Ὠϊ8 Ώχρσοτ ἴπ 
ΥναἴΘΥ, ΑΠᾶᾷ ος] 1ΙΥ 
τοπρις; ΣΟΥ Τ α.Ω τοἵ- 
πηθη/{θά 1η 0Πῖς Βλπηα, 
25 Βαΐ Αργαβαπι βαἷᾱ, 
5ΟἨ, ΤΕΠΙΕΠΙΡΕΝ ἰλπβί 
ἵποα ἀπ ΤΠσ Π{αύῖπιε 
τεοεϊνθἀάεῦ ΤΠ ροοᾶ 
μήτρα, απᾶά Ἰ]θυγῖςθ 
Ἱμασατας οτνΙὶ ἰπϊηρς: 
Ῥαΐῦ Ώονγ Ἡ6 { οοπι{ογί- 
6, απᾶά ποια Αατὸ ἴος- 
ὩὨιθμίεᾶ, 26 Απᾶ Ῥοδἱάθ 
81] 015, Ῥείστεση αβαπᾶ 
ψοι ἰπετοΙβαρτοβύρι]Ε 
Ώχοᾶ: 5ο ἴλαῦ ΌΏεγ 
π/ΏΙοἩ ποα]ᾶ ρας» ἔτοπι 
Ἠεησθ ἴο τοι οαπηοῦς 
ἨΘΙΓΠΕΥ ΟΛΠ ΌΠογ ῥα58 
νο ας, ὑπαῦ τωοιίαά οοπιθ 
4ΥΟΏ1 {ποθπορ. 27 ΤηεἨ᾽ 
πο βαἷᾶ, 1 Ῥταγ ἴπεῬ 
{πεχείογε, ΕΑίΠες, ταῖς 
ἴποι ποι]ᾶθδῦ 5δεπᾶ 
Ὠϊπα ο τιγ {αἴῃΠετ8 

ἨἩϊπι {ο ᾖ17πο Ἡοαβθ οἳ ΠΙΥ Τ4ΐΠεΥ, ΣΟΥ 1 Ώβτθο ἍΆἈνο Ὅτο- Ἠουβθ: 28 Τος 1 Ώατα 
/ «/ , .. » ε/ λ Δ Σ΄. ον Άτο ῬτείητεὮ; ὑμαῦ Ἠα 

φους ὅπως διαμαρτύρηται αυτοις, (να µη και αὐτοί πιαν {ἑθςῆσαπίοίμοτα, 
ΤΠοί5, Εο ἴλαῦ Ἡθ ΠΙΑ ΘΑΓΠΕΡΙΙΥ {θε ἴο παπι, ἴπιαῦ ΄ποῦ "βἰβο 'ἴΠεγ 1850 {Πεγ 85ο οοπαθ πλ: 

ο. πᾶς ΙΤΤΤΑ. Γ-- ἦν [τ]τττΑ. 6 --- ὃς [ε]τττα. ἃ εἰλκωμένος ΙΤΊτΑΥ’. 
ἕω- ψιχίων τῶν (γεαᾷ τῶν επαῦ νυΏὶο) [Η]ΤΑ; [τῶν Ψιχίων] τῶν ΊΤτ. 
Ἱ-.. τοῦ αΙΤΤΓΑΥΝΥ. Ἂ --- τὸν ΗΤΤΑ. 
ο ὧδε ΏΘΓθ (/εαᾷ παρακ. Ὦθ 19 σοπα{ογῦθεᾶ) ΙΤΊτΑΥΥ. Ρ ἐν Ὀθίοχθ Τ. 
Σ--. οὐ (γεαά διαπ. οΝΏ ΕΏ6Υ ρᾶ58) Ι{Α]. .σε οὖν ΙΤτΑΥΥ, 

κ ἐπέλειχον ΙΤΤΤΑ. 
π.---- σὺ (γεαᾷ απέλαβες ἴωοι ἀῑᾶδί βα]]1γ τεοεῖνε) αΤΊτΑ. 

4 ἔνθεν ΟΙ/1ΊτΑ ΥΓ. 

Ῥ 
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το Πῖς Ῥ]ασςθ οἳ ἴοτ- 
πωθρΏηῦ. 2 ΑΌΤΑΠΑΠ 
βαϊἵῃ απτο Ὠϊπι,: Τηεγ 
Ὥατο Ἀΐοδος απά τ]θ 
Ῥτορηοίς; Ἰεῦ ἴποια 
Ώθαχ ἴΠαπα,. 3θ Απά ηο 
εθῖᾶ, ΝαΥ, ξαίπετ ΑΡρτα- 
Ώστα: Ῥαῦ 1 οπε πγεπῦ 
Ἠπίο Ίλαπα Ίτοπι ἴπο 
θα, ἴπεγ τν1]] τερεηῦ, 
5] Απ ἴο βδαῖἱᾷ απτο 
Ὠῖτα, 1 ἴΏογφ Ἠοαχ ποῦ 
Μοςε5 -Επᾶ Όλο Ῥτγο- 
Ῥπείς, ποϊ(εΥ σν]] ποτ 
ο ρετδµπᾶςᾶ, ἴποασα 
ΙΟΠ6ΥΟΡΘ ΕΓοτα {πε θεά, 

ΧΥΤΙ,. Τηαπ εαῖᾶ Ἰο 
πηπίο {πο 4ϊ-οἴρ]ας, Τὸ 15 
Ἰπιρο»»ίβρ]α υαῦ τΠαῖ οἳ- 
Έθηποσος τπὶ]] οοπιθο: Ῥαῦ 
σου απίο Πῖπαι, ὑπτοαςσἩ 
πΙΏοΟΠι {Π6γ οοπιε! 2 14 
ΊΨΘΥΘ ὮὨσοϊίοχ 3Έογ Ἠϊπι 
ἐπαῦ α πι]]]5ίοηπθ Ίνοτα 
Ἠαπσος αροιῦ Ὠῖς πεοξ, 
Ὠπά ο οαμ5δῦ 1πίο {πο 
56ος, {παη {Παῦ ηο «Πποια]ᾶ 
οὔεπαᾷ οπθ οἱ ἴπεςε 1{- 
Τ]θ6 ὀπ65. ὃ Έαχκε Ὠοθᾶ 
το σοατεοίτες: ΙΕ την 
Ὀτούπει ἵτοδραξδδ α- 
φαϊηδῦ ᾖπεο, τορακοα 
Ὠΐπι; απᾶ 1 Ἠο τορεΏῦ, 
{ογρΊνο Ἠἶπι, 4 Αι 1Ε 
Ἠετγεςριιρςασα1η»δί {θε 
ΒΕΥ6ΕΠ {11πΙθ65 ἵη α ἆαγ, 
θΏᾷ εετεπ Ίΐπιος 1η 
ἆατ ἔπτη αραἴη Το ΐμεθ, 
βηγίης, 1 τορεηίέ: ποια 
5πα]ί {οτρίτο Ἠϊπι, 

Απά 1πθ αροςῦ]6ς 
ξε απίο1Πε Ἰοτα,Ιῃ- 
ΟΓΕ8ΡΕ ο Τα1{Η. θΑπᾶ 
τηε Τιοτᾷ »αίᾶ, 1ο ηαᾶ 
Σβ11Ώ 38 αρταίη οἔπας- 
τθτᾶ 5εεᾶ, γε πιὶσΠύ δα 
ππίο ᾖ3ΌΠί5 αγοατιῖπθ 
φτθο, Ῥο ἴποα Ῥ]αοκαοᾶ 
τρ Ὀγ πο χοοῦ, απᾶ ο 
ἴποι ρ]αήθά ἵπ ἵπεσδεα; 
Αηᾶ 10 βΠοιι]ά οΡεγ τοι. 
7 Βαό πἨ]οη ο γοι, 
Ἠανίηρ α 5εγναηυρ]ον- 
11πς ον {εεᾷῖπρ οαῇθ]6, 
σπΙ]] 5αγ απίο Ὠίπι Ὦγ 
θηΠΏά ὮὈγ., ππεη ο 18 
οοιπο {γοπι {πο Πε]ᾶ, ἄο 
ατιᾶ Ευ . ΟΠ Το ταραῦ 
8 Απά πση]] ποῦ ταῖ]ετ 
ΕΑΥ ὉἈπίο Ἠίΐπι, Μα]ο 
τεαᾶτ τπετουαύΏ τααγ 
ΡάΡ, απαᾶ ρἰτᾷ ΤΏγςθ]{, 
ΑΏά βετνο τηθ, Ώ]] 1 
Ώανεο εαίεη απᾶ ἄν απκ- 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧνΙ, ΧΥΙΙ. 
Π , ο ” ΄ , ) - 

ἔλθωσιν εἰς τὸν.τόπον.τοῦτον τῆς βασάνου 329 λέγεὰ Ἰαὐτφν 
πΏαγ οΟΙηΘ ἵο ΜΠῖ5 Ῥ]αςθ οἱ οτπιεηῦ. Ἴδανς 38ο "Πΐπα 

᾿Αβραάμ, Ἐχουσιν "Μωσέα" καὶ τοὺς προφήτας' ἀκουσάτωσαν 
1Αρταβαπα, Τπογ Ώανο Ἠο5δες απά ἴπε Ῥτορβοείς: 1οὺ νΏσπα Ώρα 

αὐτῶν.. 90 Ο.δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ' ἀλλ ἐάν τις 
Ίπετα. Ῥταΐ η μρα1ᾶ, Νο, Σθΐπει ΑὐταΏατα, Ῥαῦυ ἂἃξ οπθ 

ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, µετανοήσουσιν., 
4Τοτ [1π6] ἀοαᾶ 5εΠοι]ὰ ρο το ύαετα, {Ώου σηΙΙ] τερεπῦ. 

9] Εἰπεν.δὲ αὐτῷ, Ἐϊ ΧΜωσεωςὶ καὶ τῶν προφητῶν οὖκ 
Απά Ὦε εαἱά {1ο Ἠϊπι, 1 ᾖΜάοςεβ απᾶά {Τπο Ῥτορ]πείβ Ξτοῦ 

ἀκούουσιν, Τοὐδὲῖ. ἐόν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθή- 
11Πεγ ἼἨθαχ, ποῦεγεη {ξ οπο Ίτοπι [πο] ἀενά εηοι]ᾶ τίδε πτ]] ἰμεγ 

σονται. 
Ὄε ρεχδμαᾶεᾶ, 

17 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς µαθητάς,: ᾿Ανένδεκτόν ἐστιν "τοῦ! 
Απᾶ Ἠο δαῖᾶ ᾖἵο ἴλο ἀῑκεῖρ]ες, Ίπαρος»]δ]θ 15 18 νπαῦ 

ὑμὴ.ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα Ἱ εοὐαὶ δὲ" δί οὗ ἔρχεται. 
Ἔκποια]ά 3ποῦ "οοπιθ αοΏθηΏςςΒ, Ῥιέ που [ο Ἠϊπι] οσ πΠοπι ἔΠεγ «0118, 

περίκειται περὶ 2 λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ ἁμύλος ὀνικὸςὶ 
15 ραῦ 8ΡροαὈ 10 15 ρτοβίαδ]ο ΞοΥ Ἠϊπια 1 α πα]]σίοπο ἰπγπεᾶ υγ αη 455 

Δ / -” / ον) Δ ” ια) 

τὸν .τράχηλον.αὐτοῦ, καὶ ἔῤῥιπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα 
Μί6 πηος., απᾶ  Ἠοεῖν οιοῖ ΙΠπΌο ἴποα 5ο, ἴπαη ἐπαῦ 

σκανδαλίσῃ «ἕνα τῶν.μικρῶν.τούτων.' ὃ προσέχετε 
Ὦρθ 5Ποι]ά οα 5ο ὅτο ΄οᾷοπᾶᾷ 1ρηθ 3οέ ιηοςο "11 δύ]6 ὃοτιος. ΤἜα]λκα Ἠεεᾶᾷ 

ἑαυτοῖς. ἐὰν. δὲ ἁμάρτῃ δείς σὲὶ ὁ ἀδελφός-σου, ἐπι- «κκ τ “ ο : οὰ ͵ 

Το ΤοἩχςδε]τε5: απᾶ 1 Ἀποι]ά Οδίπ δᾳραἰηςδῦ 5ίπεο 11ΏΥ Αντοίπος, Υθ- 

τίµησον αὐτῳ' καὶ ἐὰν µετανοήῇσῃ, ἄφες αὐτῷ. 4 καὶ ἐὰν 
Ῥακα Ἠϊπα : απά ᾖξ Ἡε εποι]ά τερειῦ, Σοτρῖτο ἨΠΙΠι, Απα 1 

ἑπτάκις τῆς ἡμέρας Νἁμάρτφῃὶ εἰς σε, καὶ 1 ἑπτάκις ἅτῆς 
Β6Τ6Ἠ {]πηος 1η τηθ ασ Ὦρθ 5Ώοι]ά 5 αραἰηδῦ ἴπθθ, απᾶ 8ετεΏ ὑ]πιες 1 ἴπθ 

ημέρας! ἐπιστρέψῃ Ἰἐπὶ σέ, λέγων, Μετανοῶ,  ἀφῆσεις 
αν βΠοι]ά τεύαχη {Το ἴποθε, -«ΒΗΨΙΠΡ. 1 τερεηί, Ίἴποι 5μα]6 Έοτρῖτο 

αὐτῷ. 
Ἠϊπῃ, 

ὅ Καὶ Πεἶπονὶ οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ, Ἡρόσθες ἡμῖν 
Απά Βαἱά ́  ἵθ α4βΡο5δῦ]68 νο ΤΠθ 1Τοτᾶ, ἄἶτε Ώιοχθ "το 5 

πίστιν. 6 Ἐἶπεν δὲ ὁ κύριος, Εἰ Ρεῖχετε' πίστιν, ὡς κόκκον 
αΓαΙΤΠ. Ῥαΐ0 ὁβαιά "πο "]ιοτᾶ, 1 Ὑτελθά Σ810Η, 356 α Ρβτηίη 

σινάπεως, ἐλέγετε.ἂν τῇ.συκαμίνῳ.ταύτῃ, ᾿Εκριζώθητι, καὶ 
ΟΕ πιαβίύαχᾶ, γε ταϊρηί ξαγ το 9Π]5 γοαπιϊηθ ἰτεθ, Ἑε ῦποι τοοίοᾷ πρ, απᾶ 

φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ' καὶ ὑπήκουσεν.ἂν ὑμῖν. 7 Τίς δὲ 
Ὄε ύποιι Ρ]απίεᾶ ἵπ πο 568, Απά Ἅᾖἀ ποπ]ᾷά ορε Ὑσοι. Ῥαῦ πγλ]οἙ 

οἐξὶ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιµαίνοντα. ὃς 
οξ γοι Ὑὂα ροπάπιβη ἸΠανίηρ ριοαρηίηπς οτ 5πορηετάίασ,  π]ο 

ή η -” ο . -” ι) / ι) Ἡ 

εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖδ πεύθεως, Παρελθωνὶ 
οοπιθῖπ οπῦοξ ἴπε ΕΗΑεΙά πΙ]] δα ἹπαιπιθίαῦεΙψ, Ηανίαςσ οοπαθ 

τἀνάπεσαι!; 8 ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐρῖ αὐτῷ, Ετοίμασον τί 
χοσ]Ίπο ᾖ[αῦ ἑαῬ]ε] 2 Ῥαῦ πτ]]] πο ποῦ δα {ο πα, Ένεραχε ση ο 

δειπνήσω, καὶ περιζωσάµενος διακόνει µοι, ἕως φάγω καὶ 
Ί πιαΥγ 5µΡρ οἩ, απᾶά ρἰτάΙαρ {ΠΥΒεΙΕ αροαιῦ 6δεχτθ Ὠ]6, ψνΠ1]θ. 1εαιῦ απᾶ 

Γὲο πίπα] 

τ - δὲ (γεαά Ὀαῦ ΑΡταπαπι) ΤΤΤ{ΑΥΓ. 
} οὐδ᾽ 1ήτΑ. 

υ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν ΤΊτΑ. 
ε τῶν μικρῶν τούτων ἕνα ΤΤτΑ. 

έως ΙΤΤΙΑΝΥ. 

1ΤΊΤτΑ. 

Ὦ ἁμαρτήσῃ ΙΤΊΤΑΥΝ. 
η εἰπαν ΙΤΤΤΑ. 

9 Ευὐθέως παρελόὼν (εαί Παν β ΟΙ 1ΠΙμΙΘΑ1άΓΘΙΥ ΤΘΟΙΙΙΘ) ΗΤΤΙΑ., 
1 ΤΙΑΥΝ. 

σ--- αὐτῷ π[ττα]. ο Μωῦσέα ΗΤΊΤΑΥΓ.  Μωὺ- 
Ζ -- αὐτοῦ (/εαᾶ Ἠ15 ἀ1δοῖρ]εβ) ττττΑΥ’. 8 ---- τοῦ Β. 

ο πλην οὐαὶ γεῦ πγοε 11Υ. 4 λίθος μυλικὸς ἃ πι]]δίοης 
{-- δὲ αλά τπτιΑ. ξ --- εἰς σὲ ΙΤΤΤΑ. 

κ.--- τῆς ἡμέρας ΗΤΤτΑ. .-- ἐπὶ σέςα; πρὸς σε 
ο [ἐξ] ττ. Ρ -- αὐτῷ ο ΠΊπα [1 /ΤΊτΑ. 

; ανάπεσε ΙΑΝ. 

Ι -- [ἐὰν] 1{τ. 
η Εχετε γε Ἠανε ΤΤΥΑ. 



οὸος α. 
’ Ν η: ’ ΄ α] 

άγεσαι καὶ πίεσαι σύ; 9, Μὴ 
ἀτίπ; απᾶ αξίου ἴποβο ἐπίπρβ "ΒΠα]ὺ 3ραῦ “απά 5ἀτίπ]ς οι 2 

χάριν ἔχειι τῷ δούλῳ.ἐκείνῳ" ὅτι ἐποίησεν τὰ διατᾶ- 
15 Ἄᾳε {παπ]Γα] {ο Μπας Ῥοπάπααι Ῥεσα 1156 Ἡο ἀαἷᾶ . πο ἴπίπρβ οοτ1- 

/ -” - { 8 ε -” / 

χθέντα Ἰαὐτι, ΤΝού δοκῶ.ὶ 10 οὕτως καὶ ὑμεῖς, Όταν 
χηρηᾶεᾶ Ἠῖτα ὃ 1 Ἰαιᾶρε ποῦ. πας 8159 Σθ6, σἹΏΘη 

ῤ / 4 θε ς -” λέ το ῄ ὃ ῦ- 

ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθεντα Ὁμῖν, λεγετε, τι ὁο 
Σο ΠΊΑΥ Ἠμτο 4οπθ αἱ] ὑμ]πρς' οοπιπιαπᾶθᾶ τοι, 847. 2Βοπά- 

λοι ἀχρεῖοί ἐσμεν' Σύτι Ὁ  Ἅὠφείλομεν ποιῆσαι πεποι- 
ΙΩΡΏ ἸππρτοβίαΡ]θ 210376, 3ο ἰπιαῖ νο πο Ίετο Ῥουπᾶ ο 4ο ππο Ώαγθ 

καµε». 
ἆοποα, 

1] Καὶ ἐγένετο 
Απᾶ 1ῇΜ ο8βπ1θ ο ραβς Ίπ. 

ΣΧΥΠΙ. 
ιά Ἂ ἀ ] - 

πιω και µιτα ταυτα 

. » ΄ η , ᾿ ἣ 7 ν Ἱ λ 4 ἐν τῷ πορεύεσθαι. αὐτὸν" εἰς Ἱερουσαλημ 
Πἱ5 ϱο)Ἡρ αρ νο 1 6ΓΗβΔ]6Ία 

καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ αμέσου" ὑΣαμαρείας! καὶ Γαλι- 
μα Ἆθ Ῥθδβδεᾶ ἴλτοιραῃ [πε] παἰὰάβῦ οἱ βαπιβΓΙΑ απᾶ αα]]- 

/ ΔΝ Σ ” ” ” . / 

λαίας. 13 καὶ εἰσερχομένου.αὐτοῦ εἴς τινα κὠμην εἀπήντησαν! 
ίεε, Απά οἩ Ἠΐ5 επύθτΊηρ 1Ππ{ο κα οετίαῖτ ν]]]θσε Απιεῦ 

τω Ν ” ὴ] / κ. τ ο .) ἁἀαὐτφϊ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόῤῥωθεν' 19 καὶ 
δηῖτα χοπ ερτοαβ  3ππαοηπ, ὙἍὉΠο καβἲοοᾷ αΐατ ο, Απᾶ 

Ν ” / ι] ΄ 

αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες, 1ησοῦ. ἐπιστάτα, ἐλέη- 
{πε ἸΠΕ[εᾶ αρ[Γ0Ποαῖν] τοίσε βαγίης, {ε518. Ἀ{αδίετ, Ὠβτο «οπιρ88- 

” Δ - -” / 

σον ἡμᾶς. 14 Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες 
ΒΊΟΠ οἩἳ τς. Απᾶ 5οοίης [ἔΏεπα] Ποςαίᾶ Το ἴπεπι, ἨἩανίηρ 6οπΠ9 

Ν -” { ” ΔΝ αν 6 / 

ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπά- 
βΗ6σ’: γοιΓβε]τες {ο πο ὈῬρτ1ε5δῦΒ. Απᾶ 1Ιδ οςΠ1θ Μο ρα55 ἵπ Ἔρο- 

/ στ Δ -- 2 4 ε/ 

γειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. 15 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδων Ότι 
1ης ατηποῖτ Τπεγ πετε «]ςαηβεᾶ. Απα ὅπο ος ἴπαεπι, ο5οείηπς ἰπαῦ 

ἰάθη,  ὑπέστρεψεν, μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν 
Ἡρ πας Ἠεα]εᾶ, Ίἔατπεᾷ Ῥαο]ς, πια α ΞτοῖοῬ πηοιᾶ ς]οτὶέτίηρς 

θεόν' 16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς.πόδας αὐτοῦ, 
οᾶ, απά ᾖ2ε] οἨ Πἱ] 2409 Ἀὖ Πί8 {θοῦ, 

εὐχαριστῶν αὐτῷ' καὶ αὐτὸς ἦν «Σαμαρείτης.' 17 ἀποκριθεὶς 
ρϊνίης ἰΠαηχκβ ᾖἴο Πίτα: απᾶ Ἡδ ἩΠαβδ 4 Βαπιατίζαη, Ἀλπη»νοτΙης 

4 3 - » πα [ ῃ ν] «ς δέκ μ θ / θ ἁ ἱ 6ῥεῖ 

δὲ ὁ Ιηδοῦς εἶπεν, ΙΟὐχὶ' οἱ δέκα ἐκαθαρισθησαν; οι.9ε 
λετε /65ας 5α1ά, "Νου «πο "ου Άγγετο ο]εαΏδεᾶ 2 τιαῦ ὃψτιε 

ἐννέα ποῦ; 18 ὀὐχ.εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι 
Απΐπο Ίπνμεγε [αχε]2 Ύετε ἴπετε ποῦ Ἰοαπά Γαησ] χοζαχπίης το βῖνε 

δόξαν τῷ θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; 19 Καὶ εἶπεν αὐτῳ, 
5]οτσ Μο ἀοά εχεερὺ ΜΗ15 Ξγαπβοτ . Απᾶ Ὦρ βαἱᾶ ο Ἠϊπα, 

᾿Αναστὰς πορεύου’ ἡ.πίστις.σου σἐσωκέν σε. 
Ἠατίηρ τῖδεη πρ Ρο ήοτίῃ;: Ὅαγ {α19ῃ Ὠας οατεᾶ (μες, 

20 ᾿Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, πότε ἔρχεται ἡ 
Απά Πατίτρ Ώ6θεῃ αδ]κοά Ὦγ τρ ἘΠαχί5οες, πηεα 15 οοπιΐπς {πο 

βασιλεία τοῦ θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Οὐκ.έρχεται 1) 
"Κϊπσάοπα ΟΕ ἀοᾶ, ο αηβπετθοᾶ Ίἴπατπι απᾶ -δαϊᾷ, Σ0οπαιθς ὅποῦ 1ο 

βάἀσιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως' 21 οὐδὲ ἐροῦσιν, 
Αχλπσᾶοπα 30 “αοᾶ ντα ορβετγα/ίοἩ; Ίος 8Ώα]] {πογ ραγ, 
2 ο 2 Ν 9 , 9 ; » .ω π 
1δοὺ ὧδε, ἢ Ὀἰδοὺ! ἐκεῖ' ἰδοὺ.γάρ, ἡ βασιλεία τοῦθεοῦ ἐντὸς 
19 ἼὭετο, ο” Το ἍΊπετε; «{2οΥ]ο, Ὅπε Κἰπβάοπι οἳ ἀοάᾶ 1π {Πο πιϊάςε 

ὑμῶν ἐστίν. 393 ἘΕἶπεν δὲ πρὸς τοὺς µαθητάς)ὶ ᾿Ἐλεύσονται 
οέτοα 18. Απάα Ἡς δαἱἷᾶ ἡᾖἵο Μο ἀϊςοῖρ]ες, ΞΥΥ111 ὃσοπιθ 

ε--- ἐκείνῳ (γεαὰ πο Ὀοπάπηβη) 1ΤττΑ. 
χ--- ὅτιι, 7 -- ὅτι ΏΤπτΑΥ/. 

ῦ Ῥαμαρίας τ. ο ὑπήντησαν Τ. 
{ οὐχ 11τ. ε --- δὲ Ὀαϊ τπτ], Ἀ. ἰδοὺ ΤΑ. 

8 ἔχει χάριν 1ΤΊτΑ. 
Ὁ --- οὐ δοκῶ [1.,]ΤττΑ. 
π[τιΑ]. Ἀ µέσον ΙΤΤΥΑ, 
ε Σαμαρίτης Τ. 
ἀἱβοΙρ]εβ) 1, 
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ου; απιᾶ αξ{ογνγαχᾶ ἴλοα 
βμα]ύ οαῦ απά ἀτίηπκᾖ 
9 Ῥοίπ Ἠο ἱπαπ]ς τπαῦ 
βογγαΏῖ Ώθοβ]αβα Ἡο ἀῑά 
πο Ὅπϊίπρεβ ἴπαί Ὑετθ 
οοπιπιαπᾶθά Ἠϊπι 5 Ἰ 
τον ποῦ, 109ο]1κεν1εθ 
σε, Ψ/ΠΕΠ Το 5Πα8]] Ἠαγο 
ἄοπο α]] ἴποςδο 1Πίπσ8 
ν/ἩΙοἩ 8Υ6 οοπατηβπθᾶ 
τοι, 647, Ίο ατεο ἹΠ- 
Ῥτοβίαβρ]θ δεγτα ΠΕ: πνθ 
Ὠαγο ἆσπε ἴπαῦ πΥπΙςἩ. 
ππ8β οι ἀπίγ ἴο ἆο. 

11 Απᾶ ἴδ σαπιο {ο 
ΑΒ, 35 Ὦο π/οπῦ {ο ζ6- 
χιδα]οπα, ἵΠαί ηε ραβςεᾶ 
{πτοαρΏ πο πα]άδὺ ος 
Βατηβτὶο Απά «411196. 
19 Απᾶ α5 πο οπῖἳεγεᾶ 
Ἰπῖο,α οετύαίη τ]]]αςθο, 
{ποτε ταθί ὨΙπι Τ6ηΠ Πι6Π 
τπαῦ ππ6το Ί6ρετβ, ν’Ώ]ς] 
βἰοοᾶ αξαχτ οἳ: 19 απά 
«Πεν Ἰέιθά αρ {λεῖγ 
νοῖσθς, απ βαἷᾶ, Ζ6βα5, 
Μαςδίετ, Πατο 1ΠΕΤΟΥ ΟἨ 
18. 14 Απ πΏσεπ Ἠθδανύ 
ἴλιεπι, ὮἩο βαὶᾶ απίο 
Ίηεπα, αο 5πεις 7οτ- 
5ε]τες ἀπῖο πε ρτ]θ5ίβ, 
Απᾶ 5 ο«Άηῃπιθ Το Ῥρα55, 
Ὅπαῦ, 5 ΤΊπεγ υεηῦ, 
ἴπεγσ Ἱπετο «ο]εαηξεᾶ, 
1ύ Απᾶ οπο οἳ ἴπεπα, 
πΏθη Ἡρθ εαπ Τπαί Ὡς 
ππα8β ἸἨοθα]οάᾶ, 1{αχγηθᾶ 
Ὅαο]ς, απ σνΙζὮ Αα ]οαᾶ 
γοῖοε β]οτὶβεᾶ Αοᾶ, 
16 απᾶ 168] ἄοππ οπ 
9 {αος αἲ Ἠΐς {θεῦ,ς -- 
Ἰπρ Ἠϊπι ἑπαπ]ς: .. -ᾱ 
ηο παδ α βαπιβτ]{αη. 
17 Απᾶ ζθβμς ΑΠΕΝΕΓ- 
ἵπρ καϊὶᾶ, ετο ποτε 
ποῦ Τεη οἸεοπςοᾶ 2 ρα 
Ὢεχο αγε ἴπα πηῖηο 2 
18 Τπεγο ατα ποῖ Τοιπᾶ 
ἐπαῦ τοῦατηθᾷ Το ρ]το 
ΕΊΟΥΣ {ο ἄ.οᾷ, 58τε {18 
ΞΙΥΑς6Υ,. 19 Απᾶ ο 
ραῖᾷ απῖο Ἠΐπα, Ατίςε, 
Ρο ζπγ παγ: ἵηγ Ταἳζπ 
Ὠα{λ πιαᾶο {πεε πγπο]θ. 

20 Απά π/ποη Ὡς ΥγαβΒ 
ἀεπιαηᾶαεᾶ οἳ {πο Ῥῆῃα- 
χ19685, ἨΠεΠ {Πε Ἰάπρ- 
ἆοπι οἳ ἄοᾶ 5ποιἱᾶ 
601186, Ἡθδ απενγετοᾶ 
ΊΏεπα απᾶ κεαίᾶ, 1Πε 
Κϊἰπρᾶοπα οἳ αἄοά οοπη- 
εἴΏ ποῦ τΙὮ οΏδοιτνα- 
Τἱοῦ: 21 ποϊἰῖπεν εἨα]1] 
ἴμεσ 887, Το Ὠστε! ος, 
1ο ἴπετθ! Τοτ, Ὀσμο]ᾶ, 
{πο ΚΙπσᾶοπι οἱ α.οᾶ 15 
ση ΙμΙπ οι. 22 Αι πο 
5ο] πηῖο ὑης ἀἱβοῖρ]6Β, 
Ύπε ἆἄαγε ΥΠ] αοπ6, 

ὅ--- αὐτῷ ΟΙΤΊΤΑΥΟ. 
Σ ---- αὐτὸν (γεαᾶ ἴτπ ἴηο ροῖπσ 1) 

ᾱ--- αὐτῷ (γειά [Ὠΐτι |) τ[ ττΑ]. 
1 -- αὐτοῦ (Υεαὰ 118 
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ποπ το 5Πα]] ἄοςῖτο ἔο 
Βθθ οπο οἱ Τ1θ ᾖασ8 ος 
1πθ Φοη οὗ ΤΙΔΗΏ, αηᾶ γθ 
εΏα]] ποῖ 5εο {{. 235 Απᾶ 
ΊΠεσ Πα] 5αΥ {ο τοι, 
566 Ώετε; ΟΥ, 566 ἴπετθ: 
Ρο ποῦ αξίεν {λεῖα, 11ος 
4ο1]1οτυ {λεπι. 24 ΕΟΓ 45 
ἴμο ΠἨσηιπίὴς, ἰποῦ 
Πριίεπεία ους οἳ ἴπο 
0ηΏ6 Φαγέ απάον Ἰθα- 
τεῃ, 5ΏϊποίΏ υπίο πα 
οἴἵποτ ραγέ ππᾶεχ Ἠθα- 
Υθη:΄5ο 5Ώθ]] αἱξεο ἴπο 
Φοπ οξ Ώ]απ ὃο 1π Ἠ]58 
ἆαγ. 27 Βαΐ Εχδίπιυςς 
Πο -{εσ τπαησ ἰΠ]πρς, 
βΏᾶ ὂο το]εοῦοά οἳ 0Πῖ5 
Ρεπετα[ίοἩ. 26 Απᾶ 98 
15 πας ἵπ ἴηο ἄαγς ος 
Νοε, 5ο 5Ώα]] 1ὲ 6 α15α΄ 
ἵη 1ῃπθ ἆθτε οἳ ἴλθ 8ος 
οἳ πιβἩΠ, 27 ΤΠεγ αἱά 
εαΐ, ἴΠεγ ἀταπ], ΊΠεγ 
τωθτγ]θᾶ  Ὑγῖτος, Τἴπεγ 
πγέτερἰτειι Ιππηαττίαρε, 
Ώ{011 {πο ἆαγ {παῦ Χο 
εηίετθοά Ιπίο {πε τε, 
βΏᾶ {Πθ βοοά ος Ώ1θ, απᾶ 
ἀθξίτογθά ἴπετα αἱ]. 
28 Τκεσνὶςθ 815ο 45 Τν 
τγας 1η ἴπο ἄαγς οἱ Τιοῦ: 
ἴπεγ -ἁἀᾶ οαί, ἴπεγ 
ἄταπ]ς, Ὅπεγ Ῥουρββῦ, 
ΊΠογ 5ο]ᾶ, ἴπεγ Ριαπῖ- 
εᾱ, ἴπεγ Ὀα1]άεά; 29 ρα6 
Της 5«απιο ἄαγ ἰπαῦ Τιοῦ 
πγεπύ οαῦ οἳ Φοᾶοπα 16 
χαἰπεᾶ Ώτο απᾶ Ὀτίπι- 
5ἴοπο ἔτοπι Ώθεβτεη, οπᾶ 
ἀθςιτογοά ἰλεπι κα]. 
90 Έτεηπ {πας επα]] τή 
Ὀο ἵπ {Πο ἄπγ πηεπ ἴ]ιθ 
Ροπ οξ πια Ι5τογοα]εᾶ, 
9δΙ Τῃ Ἰπαῦ ἆατ, ο 
πγΠΏὶο]Ὦ 5Ώα]11] Ὦε προηπ τηθ 
ἹομβείοΡ, απά Πῖ5 5 
1η {πο πουςε, 1ες Ἠϊπα 
πιοῦ 9ΟΠ16 4οπ/η {ο ἴακο 
16 ΑτγαΥ29πᾶ Ἡο ἴπαί 18 
1Π ἴπο Πε]ᾶ, 1εὐ Ἠΐτα 
11κοπ]-ο ποῦ τούτη 
Ὢῶαο]ς ὁὃδ ΕΒΕεπΠπΙΘΠΙΡεΣΥ 
1ιο5 ππ]{θ. 90 ἨΠος5ο- 
Θ6Υ6Γ 5Ώ8]] 6οοζ {ο 84το 
5 11ο εΏα]1] .1ο5ο Ἱν; 
απᾶ πΠοΡοετες 5δ]ια]1 
1056 Ὠϊ5 116 5«Πα1] ΄ρτε- 
βεντοαῖθ. 94 Τ1ε]]τοι, ἵα, 
τπαῖ πὶσΠί ἴποτο 5Ώα]] 
ῶο Όπγο Ίπεπι Ίτι οΏθ Όθά; 
1Π9 916 5111 ο ύπκαμ, 
Βπᾶ ἴπε οὔπεγ 5Πβ]] Ὦο 
16/1. ὃδ Ἔπνο 10ο0πιοπι 
5ηΏαπ]] Ὦο ρτιπάϊηρ Ίἵο- 
ΡοΐΏογ; ἴπο οπο 5Ώα]] 
Ὀθ ἴακεμ, οηἆ πε οὔπες 

«Ίο ᾖἴηο [ούπος επᾶ] απᾶος 

ο ΛΟΥΚΑΣ, ΧνΙι, 
ἡμέραι, ὅτε ἐπιθυμήσετε µίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀν- 

Ὁ 1άασ5, Ὑλεηι 7θ ψΙ] ἆθῖτο οπθ οἱ ἴπε ἆἄαγο οξίπο Θοπ .οξ 

θρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ.ὄψεσθε. 3989 καὶ ἐροῦσιν «ὑμῖν, ᾿Ιδοὺ 
ΙΛ {0568, απά βΠα]] ποῦ 5εο [19]. Απά ἴπεγ Ι]]δαγ ίογοι, Τιο 

Κῴδε, ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ'Ἱ μὴ.ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. 324 ὥσπερ γὰρ 
Ἠεχθ, ΟΣ 1ο ᾖΌπετ; Ἅ᾿Ροποῦ {οτί ηΟς 10110Υ’. ος Ῥος ας 

ἡ ἀστραπὴ Ἰὴλ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς πὺπὶ οὐρανὸν 
πο Πρηωίπίησ τνΏῖοἩ Ηρῃίεπε Στοπ ἴπε Γοπο επᾶ] απᾶει ἍΊθεατοπ 

ὑπ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται "καὶ! ὁ' 
Ἡρατεα 5εΏϊηος, ίπαβ -πΙ]] Ὀ6 «αἶξδο ἴμαι 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν τῇ.ἡμέρᾳ αὐτοῦ.ὶ 26 πρῶτον.δὲ δεῖ 
5Ο ο τΙβΏ. 1Ώ Ἠἱ5 ἀαγ.. Ῥπαή Ετεῦ 1 Ῥεπονος 

αὐτὸν πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς. 

εἰς τὴν 

ὨἨἶπι ΤΙΑΩΥ ἰπ]πρα {ο 5αΆος, θπᾶ {ο Ῥο τα]εοεά οξ Σρεπογαῦ]οπή 
, Ἡ ι αν Σ΄ ο ρα οτία Ρ -] ρω 

ταύτης. 30 καὶ καθὼς ἐγένετο ἔἓν ταῖς ἡμέραις Στοῦ! Νῶε, 
αγῃῖς, Απά αξ δολπο [ο ρας ἵπ {1πθ 4πγ5 οξ 1ο8μ 

οὕτως ἔσται καὶ ἐν. ταῖς ἡμέραις Ἀτοῦ' υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπυυ., 
πας εΏα]1 15 Ῥ 8]5ο ἵπ Ἅἴλπθ ἆβγβ οἑ ἴπθ ΄ ́50π οξ 1η1Ἡ. 

27 Ίσθιον, ἔπινον, . ἐγάμουν, - Ὑέξεγα- 
Τπεγ πετο εαῦῖηπς, Ίπεσ ππετο ἀτιηκίπρ, ΊΠεγ ΊθΓθ ὨΙΑΤΥΥΙΗΡ, ἴπεσ πετε Ὀεῖηςσ 

µίζοντο,Ἡ ἄχρι ἧς ημερας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, 
Εἴτοηυ 1Ππ τιρττίῃρε, απθί] {πε ἆασ Ἀεπιετεᾶ «Νορ 1πῖο ἴλπο ΤΙ, 

καὶ ἠλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν ᾽ἅπαντας.! 38 ὅμοίως 
Ἀπᾶ οᾶπηρ 1Πθ Ποοᾶ απᾶ ᾿ἀεξιτογαᾶ 81]. "[π Η]κο πιαππος 

καὶ ὡςὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ' ᾖἤσθιον, ἔπι- 
αληᾶ αξ 16 οΆπῃθ Το ρα5δ8 ἵπ {1πθ ἄαπγα οξΤιοῦ; {πεγ ππεσο εαὔΊηρ, ἴΠεγ Ἱτετο 

νον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον,  Ἅ«ᾠκοδό- 
ἀτίηκίῃς, 1ἴΠεγ πγετε Ὀαγίπς, Ό]εγ πετο 5θο]]πς, 1πεγΥ πετο Ρ]απθίης, ἴπεγ πεγθ 

µουν 3929 ᾖ.δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὠτ ἀπὸ Σοδόµων ἔβρεξεν 
Ῥαάίπρ; ἍῥΌιιῦοη ἴπο ἄν πεηύ δοαῦ. 1Τιοῦ τοπ ῥβοάοιι 10 ταῖπεά 

πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾿ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν "ἅπαντας") 90 κα- 
8το απά 5α]ρΏατ τοπ Ίθεατεη απᾶ ἀθείτογεά , β]]. 1π 
 γ - " ” τε / ε εν -”. }) , α) . / 

τὰ ταῦτα" ἔσται ᾖΆ.ήμερᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπ- 
ΜΠ]56 τναΥ ΞΠΦΙ 16 ο Ίπ ἴπο ἆβγ πο Φου ο ΠΙΝΏ 5 τετεα]εᾶ. 

τεται. 91 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ Ὦὃς, ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος, καὶ 
Ίπ τἴλαῦ σσ [πε] πΠο 5Ἠα]]1Ώς6 οἩ ΊΤπθ Ποιδείορ, θπά 

τὰ.σκεύη.αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, Ἠµμὴ.καταβάτω ἆραι αὐτά' 
Πϊ5 σοοᾶςβ 1η ἴηοθ Ἠουςθ, 1θεῦ Ὠϊπα ποῦ οοΏ1θ ἄοπῃπ {ο ύαθκα ΑππΑΥ ἴπεια ; 

καὶ ὁ ἔν πὙτφι ἀγρῷ ὁμοίως μὴ.ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 
Απᾶ Ἡο 1π Ίππο ἍΕεἰά .Ιενίδθ 1εῦ Πίπα ποῦ τείατΏη Ἅᾖ{Το ἴπε ἰΠίηρς Ῥε]μ]πᾶ, 

99 μνημονεύετε τῆς γυναικὺς Λώτ. 99 ὃς ἐὰν ζητήσφ τὴν 
ἘεπιθπιΏεγ λα ὶξα οἳ Τ,οὔῦ, Ύποεγος Πατ 5οο]ς 

4 ’ μα.» ΙΙ , μι ώβ ιν Αγ ο ο , Ι 
ψυχἠὴν- αὐτοῦ Ὑσῶσαι,! ἀπολέσει αὐτήν' «καὶ ὃς ἐὰν ἀπολεσφι 

Πὶς 1149 190589, βπα]] 1956 10; 8Ππά Τ/ἩΟΘΥεΣ 1ης 1959 

Ααὐτήν,! ζωογονήσει αὐτήν. 94 λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτι 
10, 5Ώ.]] ΡΓ65ΘΕΓΥΘ 18. 1εανΥ ἴοτοι, Ίπω {παῦ πὶρας 

ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης ὑμιᾶς"' εὁἳ εἷς ἁπαραληφθήσε- 
{ποτε 9Ἡα]] Ὀθ ὕπνο[παεπ]προη 3ρεᾶ 018; 1Ώθ οπθ βΏς811 Ὀοθ ἵα- 

ται,! καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται. 96 "δύο ἔσονταιὶ ἀἁλή- 
Κεπ, απά ἴωπθ οἴπεςε Ἅ5Η4]] Ρο 186, πο [ποπιεπ] βΏβ]1ῶθ βτὶπά- 

κ ἐκεῖ, ἢ (--- ἢ τττ) ἰδοὺ ὧδε τττΑ. 
9 --- ἐν τῇ ἡμέρα αὐτοῦ 1.: α[τ]1ττΑνν. 

τ1τΑ. 

τΤΓΑ. } ἂν ΤτΑ. 
9 --- ὁ άΙ.ΤΤΙΑΥ. 

5 πάντας Ι.ΤΤΑ. 
τὰ αὐτὰ ἵηΏ ἴ]ε 8Β8ΙΏΘ ΥΤΑΥ ΤΤΙΑ. 

4 παραλημφθήσετσι ΙΤΊΙΔ. 

Ἱ -- ἡ τ[ττΑ]. 3 ὑπὸ τὸν ιιπάθγ {Πθ ΙΤΤΤΑ. ἍᾖἩ--- καὶ 
Ρ ---- τοῦ ΟΙΤΊΤΑΥ’. τα -- τοῦ Β. τἐγαμίζοντο 

Εξ καθὼς αοθοτᾶῖηρ 5 ΤΤΤΑ. Υ ταύτὰ ἵηπ ἴηθ ΒΑΠΠΘ ΥΥΕΥ ΕΙΝ 
».--- τῷ (γεαᾶ ἃ Πε]ά) ΤΤ:Α. Σ περιποιήσασθαι ἵο Ραἱπ. 

8--- αὐτήν (γεαὰ [1 ]) [1.ΠήτΑ, ο[μιας] 
ε ἄσονται δύο 1 ΤΤτΑ. 

1 ἀπολέσει 8]ια]] ]οβο π. 



ΧνΙΙ, ΧΥΙΠΙ. . Ὁ ΚΕ. 
ε 

Ῥουσαι ἐπὶ τὸ. αὐτό' ! µία Επαραληφθήσεται, Ἀκαὶ ἡ' ἑτέρα 
ἐπσ οβοίβος ; . οηςθ βΏα]] ο {ακοθη, Ἀπά - πο οἴπετ 

ἀφεθήσεται.ὶ 97 Καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ, Ποῦ, 
Β]ια]] ὃς 168, Απά ΒΩΞΨΕΤΙΠΡ Ίλογ 8  «ἴἵο Ὠῖπιι Ίπετο, 

κύριε; Ὁ.δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Όπου τὸ σῶμα ῥἐκεῖ Ἰσυναχθή- 
Τιοτάδ ἈΑπᾶ πο βαὶά "ο πει, Ἰπετο ἴε Ῥοᾶγ ΠΒ] ἴπετο ας ατα 

σονται οἱ αετοί.' 
μοβείπετ 1μο' εαΕ]θε 

18 Ἔλεγεν δὲ "καὶ! παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν 
τος Απιᾶ ηο «ροκθ αἱ5δο Αα ραταῦΌ]θ ἴο {παπα {οτμε ριτροτί ἔμαῖ {6 ΏοΏογεβ' 

πάντοτε προσεύχεσθαι, . καὶ μὴ Πεκκακεῖν, 39 λέγων, 
31 νγηΥ5 Δµο τας [παπα] απἆ ποῦ το Ξαἰπί, 5αγίπΡ, 

Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει, τὸν θεὸν μὴ φοβδύμενος 
Α "]αάρο λοεγίαίη {Ώοτο τας ἵπ Ζσετῦ: ΑἱΏ 8 οἱ σσ, ἀοᾶ ποῦ μπα 

καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. Ὁ χήραδὲἃ ἦν ἐν τῇ 
αηπΏά ΤΙ ποῦ τοςροςῦἰπᾳ. Απά Αα πὶᾶοιω Ίἴπετο 88 1η 

πόλει.ἐκείνῃ, καὶ Ίρχετο πρὸς αὐτόν, λέγουσα, Ἐκδίκησόν 
τπαῦ οἱ,  απᾶ 5ο π/ὰ5 οοπΙῖπΡ {1ο Ἠΐπι, βαγῖπα, ΄Άγεπσε 
εν ΔΝ ”- 3 / Δ ’ ἡμ ο Δ , .ὶ 

µε ἀπὸ τοῦ.ἀντιδίκου.-μου. 4 Καὶ οὐκ.9ἠθέλησεν'! ἐπὶ χρόνον 
14Θ:΄ οξ πΙΊηθ πες 56 Επ Απά Ὦε πγοα]ᾶ ποῦ 40: α ἴἶπηθ; 

μετὰ Ρδὲ ταῦτα" εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ.φοβοῦμαι 
οαῦ ΑΕἰετγατᾶς ο 5αἰᾶ πΙυπῖίπ Ἠϊπαςειξ, Τ5 ετεῃπ αοά 1 Μεατ ποῦ 

καὶ’ ἄνθρωπον οὐκ' ἐντρέπομαι’ -ὅ διά.γε τὸ παρέχειν μοι 
ΦηΏᾶ ΠΙΩἩ. 3ποῦ 1χεςρεοῦ, "ψοῦ Όεοθαδθ ᾗ Ῥοαα5ες "τηθ 

κόπον τὴν. χήραν. ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα-μὴ εἰς τέλος 
διτοιὈ]θ α9η]5 Ανγιάον Ἴ τν] αγεησο μας, 1650 τς 

ἐρχομένη ὑπωπιάζφ µε. ϐ Ἐἶπεν δὲ ὁ κύριος, ᾿Ακούσατε τί 
οοταΐης 5ΠΏ9 Ώβταςς Τ18, ΑΠάᾶ οπἷά ᾖἴπο Τιοτᾶ, Ἠεατ πΏαῦ 

ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίὰς λέγει 7 ὁ δὲθεὸς οὐ.μὴ Ιποιήσει' τὴν 
{πο ἍΑ]αάροα 1πηπγίσΏτεοιας5 5875. Απά ὅχαοᾶᾷ ᾖἈποῦ -1βΠα]1 εχεοσίθ ον 

ἐκδίκησιν τῶν-ἐκλεκτῶν. αὐτοῦ τῶν βοώντων πκς αὐτὸν" 
σε οξ Πῖ5 εἰεοῦ Πο σσ. Πῖπα 

μέρας καὶ νυκτός, καὶ ἵμακροθυμῶνὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς : ϐ λέγω 
4αγσ απᾶ π]ρηῖ, απᾶ [15]: Ὀοείης ρα  οἱες (ἴπεπι 1 αγ 

ὑμῖν, ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν.τάχε. πλὴν 
{ο γοι, ἔπαῦ Ἠε νη1]] εχεοαίε πε ανεπεῖηςβ οξἴμεπι 5ρεεάΙ]γ. Νετεγίπε]αςε 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἅρα εὑρήσει τὴν πίστιν 
{πε Θοπ ο π]αΠ Ἠανίτπρ οοπ1θ ΑΙπάεεά "τηϊ]] "πε Επᾶ Σα19Ἠ. 
2 Δ ο β -” 

επι της γης» 
η ᾖἴπο εατίΒ ὃ Β 

9 Ἐἶπεν δὲ Ἱκαὶὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς 
Α πᾶ Ὦε 5ροξκο αΑἱ5ο το 5οϊιπθ . πΠο τχας5βεᾶ 19 Ἰμοπιςε]νεξ 

ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παρα- 
τπαῦ ἴΠεγ .το τἰᾳηΏίσοα5 απά ἀεξρίςεά Τπο τοδῦ ραΓΑ- 

βολὴν ταύτην. 10 "Ανθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν 
[ο αρΏῖς: ΖΜεπ 1έπτο πιοπῦ αν ἍἉΙπῖο ἴηο {ειηρ]ε 

προσεύξασθαι' Σὸ' εἷς Φπηρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης 11 ὁ 
{ο ρταγ; ΤηΠθ οπε α ῬΠαβτίςερ απᾶ {Πο ΟἴΠΘΓ ο Αριπὶ Τηοθ 

Φαρισαῖος σταβεὶς Σπρὸς ἑαυτὸν ταῦταὶ προσηύχετο, Ὁ θεός, 
ἘΒωχίθε κδίαπάϊΙπᾳα, πγΙτΏ ἨΙΠαδα]Ε τπαβ πας ρταγίης, αοᾶ, 

π ὃν 

215 
168. 36 Τπτο πιεπ «λα]] 
Ῥο {η {Πε βο]ά; ἴπο οπθ 
5Ηα]] ο {ακοη, απᾶ ση 
οἴπεσ]εξί, 37 Απά {Πο 
ΒΠΏβυνογεά αηΏᾶ δαἷά Ἡ- 
{ο Ἠΐπι, Ἰ/Ώοτα, Τιοτᾶ 2 
Α πᾶ Πο σαἰά απέο ίποτα, 
ὝΓπεχθροετος {Π9. Ροᾶγ 
ἵδ, πΙεπογ᾽ πσνῖΙ] 1πθ 
εαΡ]ες Ῥο Ραΐπετεᾶ {ο- 
ΡεἴῖΠετ, 

ΧΤΥΤΙΙ. Απᾶ Ώρξδρακα 
8 Ῥαταβρ]ε απίο ΤἴΏθιη 
(ο (λῖ επ, τας ππεπι 
οὐρΏί αἱτναγς {ο Ῥταγ,, 
Ἀπά ποῦ {ο ξαἶπί; 254Υ- 
Ίης, Τηεγε τνας ἵη α οἵ τγ. 
8 ]αάςσε, τυΏ]οὮ Έεατθά 
ποῦ ἀοα, ποϊῃποτ τε- 
Ρωγᾶεᾶ τααπ: ὃ αηπά 
Ίπετε Ίνας5 α πἱᾶου 1π 
τπαί οί; απά 5Πε οβΠαθ 
Ἡη{ο Ἠϊπι, εαγίΏτς, Α- 
πεησο πθ ,οξ πιῖπθ 
ΒἀΥΟΘΓΞΩΣΥ. 4 Απά 
Ὦο πγοι]ά ποῦ Σογ 8 
πφΏϊ]ε: Ῥαῦ αξιεγυαγά 
Ὦε 5αἷᾶ νυν Ιπῖη Ἠϊταςε]ξ, 
ΤηοιςσΗ Τ{6ητ ποῦ ἄοᾶ, 
ΏΟΓΥ τερβγᾷ ΤΑΛΗ; ὅ τες 
Ὄθοβαξο ᾖ{Ππί5 τΥ]ᾶοσ 
{τοαδ]θ{Ἡ ταο, Τ σπΙ]] α- 
γεηςε Ἠετ, ]ο5ύ Ὦγ Ἠεςγ 
οοπἵίπαα] οοπαῖπσ 9Ώα 
ΥΤΕΑΥΣ πηθ, 6 Απά {π9 
Τιοτά βεαῖᾶ, Ἠθαγ ππας 
{π6 απ]αςί ]αᾶσε βαἴτηῆ, 
7 Απᾶ 5ἶαΙΙ ποῦ ἄοά 
Άνεηρε Ἠ]5 οὗ ε]οοῦ, 
ὍυἨΙοὮ οι ἄαγ απᾶ 
ηϊσηῦ απίο Πἶπι, ἔποαιβη 
Ἠο ΏὈεατ ]οπρυΙ{ῃ ἔπαπη2 
8Τ{εΙ]σοι {παί Ώο σν]]1 
Ατεησο {πετ 5ρεοα!11γ, 
Νετοτίμε]εςς ἵνἍοτι ἴπθ 
ΦΟΠ ΟΕ ΤΙ8ΒΙ οοτιθίἩ, 
5Ώβ]] Ἡο Ππά Σαϊ(Ὦ οπ 
ΤΠε εατίΏ 2 

9 Απᾶ Το 5ρακο {π]φ 
Ῥαγβῦἱε απίο οεγίαῖπ 
νυΏῖσΏ ἐταρίσα ἵη (Πεπι- 
5εἰνας ἰΠαί {πεγ τογθ 
τὶρΏὩίθεοις, απά ἀθεερῖςεᾶ 
οἴποσδε 10 Έπτνο πιεπ 
αι πρ Ἰπίο ἴπε ἔθπι- 
1ε ο Ρρταγ ; ἴπε 0Π6 ΑΒ 
Ἠαγῖ5ες, απά πε οὐπογί 

αΡαβ]ίορ. 11 Της Ρμα-ι 
χἱ8ε8 5Ώ9οά απᾶ ργαγοαᾶ, 
τπαβ πι ἨΠἰησε[ξ, 
οάν ΤΙ {παηχ [ποε, (πας 

Ἀ ᾖ δὲ τττΑ. {-- ή ἴμε Εαττ[πε]α. ξ παραλημφθήσεται ᾿ 1ΤΤΤΑ. 1 -ἵ- Φεγεε 9θ, Δύο 
ἔσονται ἐν τῶ ἀγρῳ' ὃ εἷς παραληφθήσεται, καὶ ὃ ἕτερος ἀφεθήσεται, Έντο [πωδη] 5Πα]] Νε] ἵη ἴΏθ 
Ποιά : τΏε 918 Β)α]] Ὀθ ΑΕΠ, απα ἴμε οἵμες 1εῖῦ Ε. 
σο: οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται ΤΤςΑ. κ... καὶ υΤ[ΤτΑ]. 

κακεῖν ΊΤΤΑΝ ; ἐνκακεῖν Τ. ες οστία!ϊη Ε.,. 
4 αθώο ΏΟΣ ΠΙΒΏ 1ΤΤτ. ἈΙποιήσῃ ΥΤΤΙΑ. 
ὕπτια Ἅ"[και]τ. ᾗὉ-- ὃ ΠΤΑ. 

5 αὐτῷ ΤΤΙΑ. 

} συναχθήσονται καὶ 85Ο] οἱ ἀετοί 1,» 
1 - αὐτοὺς ἵΏεῃι ΙΤΤΝΑΝΥ. 

ο Ίθελεν ο. 
ἕ μακροθυμεῖ | 15 ραιεης 

Σ ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν Ίτ} --- πρὸς ἑαυτὸν Τι 

Ρ ταῦτα δὲ ΤτΑ. 
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1 απιὶ ποῦ ας οἴποτ ποπ 
αἲε, εΧΙΟΥΤΙΟΙΟΣ5, 11ἩΠ- 
ἀιδί, αἀπα]ίετετς, οἱ. 
ετεη α5 ύΠὶ5 Ῥραβ]σιµ. 
12 1 1α5υ Όν]ορῬ 1Π ἴηε 
πνεε]ς, 1 σῖνε 1ῖΏες οἳ 
ΦΙ] ἴηπαῦ Ἰ Ῥουςεςς. 
13 Απᾶ ἴπο ραβ]Ιο8Ώ, 
εἰαπᾷΙηπς αἴατ οἩ, 
π;οα]ά ποῦ Ἠ{υ πρ 5ο 
ΤΩΠΟὮ 5 Λῖς εγες υηπῖο 
ἨΠεατοπ, Ὀαΐέ απιοῖο π}ρ- 
ου 5 Ῥτοεαςδί, 5αγῖης, 
αοά Ῥε πιεγοῖ 1] 1ο πιο 
ΑΦ ΑΊἨΠΕΤ. 14 Τ{ο]1τοα, 
{μῖ5 Ώιαη πνεηί ἀοπη το 
ης Ὠοιςε Ἰα518εᾶ γΓα- 
{λεγ παπι πο οὔΏετ: 
ΣΟΥ ΘΤΕΙΥ οπ6 τἴἨπαί 
εχα]ὑείᾶ Ὠϊπαδε]{ 5Ώα]] 
ο αραςδεᾶ; απᾶ Ἶθ 
τιπαπῦ Ἠαπιρ]είῦ Ἠϊπῃ- 
8814 5Ώα]] ϱο εχα1]{εᾶ, 

15 Απᾶ ἴπετ ὈτουρΏηί 
ἩηΠ{ο Ὠΐτη αἱδο 1τπ{αΏῖς, 
{παῦ ο πσοα]ᾶ {ομιςὮ 
ἴπεπα: Ὠαῦ Ώου 5 
ἀἱξοῖρ]θς δαν; Τί, ἴπεγ 
τερια]κεὰ {Ώαπι, 16 Βατ 
Γε5ας οθ]]εᾶ Ίπετη 11ο 
Μῖπι, αιιᾶ φαῖᾶ, Χάβοτ 
Πύτ]ο οΏ1]άτετη {ο «Ότηθ: 
ππίο Τηθ, απᾶ 2Μογρ]ᾶ 
ἔλοπα ποῖ;: ἔοτ ο} 516 
19 1τΠε Κἰηπσᾶοπῃ ο αοᾶ. 
17 οτι] 1 5αγσ απίο 
τοι, Ἰ/ποδοετετ 5Πα]] 
τοῦ τεσεῖτε {πο Ἰϊπς- 
ἆοόπι οἳ αοᾶ αδα Πτν]ο 
οηΏῖιά Ἑπα]] Ίπ πο σγίδε 
ειί{θΓ {Πετεϊῖη, 

18 Απᾶ α οετἰβῖπτα]εχ 
βςκαά Ἠϊπι, ασαπίπς, 
6οοᾶ ἨΜαφίετ, ὙὉ]λαῦ 
5]ια]] 1 ἆο ἴο ἸπΠοσγῖῇ 
εἴεγπα] 14962 19 Απά 
ο; ο5αθ 5δαἱᾷ πηπίο Ἠϊπι, 
Ἠ/Ἠγ οα]]εξῦ ποια πο 
βροοᾷ2 ποµθ 1 ποοᾶ, 
βασ9 οη96, {λαί {5, ἄοᾶ. 
20 Τποι ἀποπεεῦ ἴηΏο 
οοπτηπιαπάπιεηῖς, Ῥο 
ηοῦ οοπιπαῖὐ αἀπ]{εττ, 
Ὢο ποῦ ἘΚΙΙ, ο ποῦ 
εἴοα], Όο ποῖ ῬεΒχ {αΐςε 
πιῖῖηςεςς, ἨἩοποισγ ΤΗΥ 
Σάἴποτ απᾶ ΤΠγ πιοίΠατ. 
21 Απᾶ 3ε σαϊῖᾶ, ΑΙ] 
έῃΠεεε Ώατε 1 Κερί {τοπ 
ΣΑΣ σουί{ῃ αρ. 22 Νονιυ 
π'πθεη 1 εδαξ Πεαγᾶ ίπεςε 
{ηῖηωςδς, Ἡο δαῖᾶ υπῖο 
Ὠϊπι, Υεί ]αοκεςῦ ἴποα 
οπο ΤΠ11Ρ: 8611 31] ἐπ 
ἴποα Ἠαςί, αηπᾶά ἁὶςίτι- 
Ῥιαΐο Ἀπίο πο Ῥοος, 
Ἀπά ἴποα εΏα]ό Ἠατε 
ἔγεπδατο Ιπ Ἠέβγεη: 

} 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΥΙΠ. 

εὐχαριστῶ σοι ὅτι δὐκ.εἰμὶ Σῶσπερ! οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, 
1 πατε ἴπεος ἐπαῦ ΤΙ απα τοῦ 88, ἴπε τεΒβῦ ϱἳ πἹεη, 

ἅρπαγες, ἄδικοι. μοιχοί, ἢ και ως οὗτος ὁ τελώνης. ἹΊθνη- 
ταρβδοίοΆ5, πηγϊςΠ{εοα5, αἄα]ίετετς, ος ΘτεΏ ας 1ΤΠί8 ζαχκ-ραΐπετετ. 1 

στεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ζἀποδεκατῶ! πάντα ὕὅσα κτῶμαι. 
{5 ἍΌπν]ῖορῬ η ἴηο πΤΕΕΣ, 1 ὑτπο Α]] ἐΠίπρς 45 ΤΙΩΠΥ 5 1 ραῖπ. 

19 "Καὶ. ὁἳ τελώνης µακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν ᾿οὐδὲ τοὺς 
Απᾶ {πο ἵαχκ-ραίπετετ αἴατοῦ «βἰαπάϊῖπςφ «ποπ]ᾶ ποῦ επεπ τἴῃε 

7 θ λ 4 πρ Ν 2 Δ 8) -” "ε {λ τα ο-2.ἰ ᾿ 
ὀφθαλμοὺς 9είς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι!" ἀλλ ἔτυπτεν "είς! τὸ 

εσεξ το Ἅἴμο Ώθαγεηυ Η1ί πρ, Ῥαῦ πας εἰτικείηρ προπ 
» ἀ ) σοι / « Ψ « ΄ / δν ες ” 

στῆθος.αὐτοῦ,' λέγων, Ὁ θεός, ἱλάσθητί µοι τῷ ἁμαρτωλφῷ. 
Ὠϊ5 Ῥτοαςξῦ, 5αγΙ1Ρ, αοᾶ, ο Ῥτορίτίοα5 6ο πηθ ἴἃε ΞΙΩΠΘΓ, 

14 Λέγω ὑμῖν, : κατέβη οὗτος δεδικἁιωμένος εἰς τὸν οἶκον 
Ἰεαγ οσοι, επί ἄοτιπ {Πῖ5 οπθ Παειιμεᾶ το "ποιαθ 

αὐτοῦ ᾖ[ῆ «ἐκεῖνος. ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινω- 
3ΗἨϊ5 ταῖηεγ ἴῃμαηπ ᾖ1ἰη8ῦ. Έοχ 6τετγοπε ἰπαῦ οκα]ῖς Πϊπιςε]Ε 5Ἡα]] Ὦρ 

θήσεται ᾖΣὺ.δὲ' ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
Ὠυπαθ]θᾶ: απᾶ Ώε ἐπαῦ Ἠππιρ]ε Ἠϊπιδο]ξ εΠα]] Ὀε εκα]{θᾶ. 

16 Ἡροσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη, ἵνα αὐτῶν ἅπτη- 
Απά {Παγ Ῥτοιββύ Το Ἠίπα Αἱ5ο ἴπε αμα, ἴπαῦ Ἴλεπι Ἆε πα]σμὲ 

ται ἰδόντες. δὲ οἱ μαθηταὶ Ῥἐπετίμησαν!αὐτοῖς. 16 ὁ δὲ 
ἴοασλ; Ῥαΐ Βανίηρ 5εεπ [10] με ἀἱξοίρ]εξ τερακαᾶ ΤΠεπα., Ῥυΐ6 

Ἰησοῦς ἱπροσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν,'Αφετε τὰ . παιδία 
ο ε5ας5 Ῥατίηρ οα]]εᾶ "ο [Ἠΐπι] επι βα]ᾶ, δαετ ΊΤΠε 115ψ]ε οΏΙ]ἄται 

ἔρχεσθαι πρός µε, καὶ μὴ.κωλύετε αὐτά' τῶν. γὰρ.τοιούτων 
Το «οπαθ το 108, απᾶ ΄ 4ο ποῦ Εοτρίᾶ πεπι; {οΥ ο 5αοἈ 

ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 17 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς Σἐὰνὶ μὴ 
15 ἵπο Κἰπρᾶοτ οἱ αοα. ΥετΙ]ψ Ίραγ ἴοσοι, ἼπΠοεγετ ΛΑποῦ 

'δέζηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ.μὴ εἰσέλθῃ 
“ςΠα]]τοεσοσῖνθ ἴπθ Κἰπρᾶοτα οἳ αοά α5 α 19] οΏΙ]ᾶ ἵπ πο σγίδε 5πα]] επίνεχ 

εἰς αὐτὴν. 
Πο ᾖῦ. 

18 Καὶ ἐπηρώτησεν 
Απᾶ Σαξςκεᾶ 1 “οετίθίη "Ἠΐπα 

α [ή / ’ τ . 3 ’ τ 

ἀγαθε, τί ποιῆσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19 Εἶπεν 
1σοοᾶ, ὀνπαῦ Απανίης "ἄοπο Μα εἴετπα] 5Ώα11 1 Ιππετῖς Σπαιᾶ 

ῃ λα αι εν »᾿ / τω ) ’ ᾽ Λ ο) ι 
δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Τί µε λεγεις ἀγαθόν; οὐδες ἀγαθὸο 
αρα νο "Πίπα Ἄλεδα5, ἨΗΣ πε οα]]εδί ἴποα ροοὰ 2 19 οπε [15] ροοᾶ 

εἰ μὴ εἷς, 1ὁ' θεός. 290 τὰς ἐντολὰς οἶδας' Μὴ µοι- 
οχοερῦ ὅτε, αοα. Τηθ οοπιπιαπάπιεηῖς ἔποι Ἐποινεςί: Τποτα εΠοα]ᾶεδί ποῖ 

’ ὃ . ’ ν Δ ’ - 

χεύσῃς μὴ φονεύσῃς μὴ. κλέψῃς 
οοπαποῖ{ αἄα]{ετγ ; ποια 5ποπ]αεΡῦ πούῦ οοπαπαῖῦ πιαγᾶςχ ; ἴποι 5λοι]άεςῦ ποῖ θἴθα]; 

μὴ .ψευδομαρτυρήσῃς τίµα τὺν.πατέρασου καὶ τὴν 
ἔποι 5Ποι]ᾶοςί ποῦ Ῥεαχ {α]ςε σΙύπεδξβ; Ἠοποιν ΤΗΥ ΜαΐΠοχ απά 

μητέρα. “σου.ῖ 91 Ὁ δὲ εἶπεν, Ταῦτα πάντα "ἐφυλαξάμην! ἐκ 

” ᾽ ” ι ’ 

τις αὐτὸν ἄρχων, λέγων, Διδάσκαλε 
Άταιαι, ΒαΤΙΠΡ, ΞΤαας]οαγ 

ΤΏΨ πιοῦΠες, Απᾶ Ἡθ εαὶᾶ, "με ᾖοῦα] Ἠαγνε 1 Κερυ ἆτοια 
’ , ο Ι 99 κ / δὲ Ρ η! Ι ι Ἰ να . 

νεὀτητὸς "μου. κοὺσας.ὸὲε Έταυτα. ὁ Ίησους εἶπεν 
ΣγοιίἩ ΤΗΥ. Απάᾶ Πατίηρ Ἠοατᾶ {ῃσςο {Πῖτπρς 2 6βας δαϊᾶά 

αὐτῷ, Ἔτι ἕν σοι λείπε" πάντα ὕσα ἆἔχεις πώλη- 
ἔο Ἠΐτι, ὙΧεῦ οπε{Πῖπρ {οΐμοεε ἶ5 Ἰαεκίπςδ; αἱ αδ τὰς] α5 ἰποια Παςδύ εο1], 

ιν η » Ν ε/ Ν ι 

σον, καὶ ἀδιάδοςὶ πτωχοῖς, καὶ  ἕξεις  θησαυρὸν ἐν Τού- 
απᾶ ᾿ἀἰςτιοαίθ {ο (1Ἠθ] Ροος, απᾶ {ποια Πα]{ Ίαν ᾖΊτεαδατο π Ἠεα- 

} ὡς Τπτ. 
ἆ ἑαυτοῦ ΊτΑ. 
5 ἐπετίμων ΕΤΤΙΑ. 
κάἄν ΙΤΤΤΑ. ᾗἱ-- ὃ 
Ρ ---. ταῦτα ΩΤΤΤΑ, 

Σ ἀποδεκατεύω Ἱ. 
ε --- [ὅτι] ἰπαῖ 1, 

αὁ δὲτ. Ὁ ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν ΤΊτΑ. « --- εἰς ΙΤΤΙ[Α]. 
{Γ παρ᾽ ἐκεῖνον 1/ΤτΑ ; ἢ γὰρ ἐκεῖνος 6ΤΥΓ. Ε καὶ ὁ 1. 

ὶ προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων οπ]]εὰ 1Ώ6πλ {ο [η1νΏ ] βαγίης ΤηΓΑ. 
ΤΑ. τι. σου ΓΩΥ ΙΓ ΑΥΥ. η ἐφύλαξα Ι.1ΤτΑ. ο--- µου Τ[Τς]Α. 
ᾳ δὸς Ρ]νε 1, χ οὐρανοῖς 1; τοῖς οὐρανοῖς πε ΠΕΑΥΕΏΒ ΙΗΠίΙΑ. 

μα 



ρανῷ"' καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι: 25 Ὁ δὲ ἀκούσα, ταῦτα 
τεηῦ, Άπᾶ ϱΟΠΙΘ Σο11ουγ Ὠ]6, Ῥαΐ ηε Ἠατίηρ ἨΠεατά {πεςε {πΐπρς 

περίλυπος "ἐγένετο"' ἦν.γὰρ πλούσιος σφόδρα. 94 ᾿Ιδὼν δὲ 
νειγ βοττοπ{α] ὭΌῬεσβπηε, ΣΟΥ Ὦθ 858 3ΤΙΟΠ 1τετγ. Βατ “εοοῖϊπς 

αὐτὸν ὁ ]ησοῦς ἱπερίλυπον γενόμενον' εἶπεν, Πῶς δυσκό- 
3η 1τα” 116515 89τοτγ '98ογτουνέα] “Πανίης Ύρεσοπιϱ ϱβαῖᾶ, Ἠου ἁβ- 

οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες Τεἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν λως 
3τιοΏες 1ηατίησ 5Ώα]] οπ{θΓ Ιπίο ἴπε ᾖἈἘΚϊπσάοπι ου]1γ ἴποδε 

τοῦ θεοῦ.!' 9ὅ Εὐκοπώτερον.γάρ ἐστιν κάµηλον διὰ “τρυμαλιᾶς 
οἳ ἀοἀ, Έοτ 6Β8ἱΘΥ 1 18 8 «ΑΊΠ6Ι {πτοιαρῃ 8ΒΏ 676 

ῥαφίδοςἳ Σεἰσελθεῖνὶ ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
οξ α πεεᾷ]θ 6ο εΏίετ {ΤΏ8Ώ α ΤΙΟΠ πιβὮ Ιπίο ἴπε Ἰἰπράοτα οἳ αοά 

εἰσελθεῖν. 396 ΣΕἶπονὶ δὲ οἱ ἀκούσαντες, Καὶ τίς δύναται 
{ο οπίςτ, Απιά βα]ᾶ ἴποβο πῬο Πεατᾶ, 3ΤἨση Ίππο 5 αρ]ο 

σωθῆναι; 97 Ὁ.δὲ εἶπεν. Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις 
το Ὀ6 5ατεᾶ 2 Ῥτπϊ Ἡο βαίᾶ, Τηο1ἱΠΐπρβς Ιπιροξδίρ]θ πΙἩ ΤΠΕ 

δυνατά Τέστιν παρὰ τῷ θεφ.' 328 Εἶπεν δὲ 3ὸϊ Πέτρος, ρα 
ο μη. 14Υ9 στη αοά. Απά “δαϊᾶ 1Ῥεΐοτ, Το 

ἡμεῖς "ἀφήκαμεν πάντα καὶὶ ἠκολουθήσαμέν σοι. 399 Ὁ. δὲ 
16Ε5 81] απᾶά 1ο]11ουγεᾶ Τηε6. Α πᾶ ηοα 

εἶπεν αὐτοῖς, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν. εὐτιὶ οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν 
5αἱᾶ ᾖἵο πει, Ὑετ]σ δα ἴοσοι, Ἴπαῦ πο οπθ ἴποτο ἶ5 ππο Ἠῃς 165 

οἰκίαν «ἢ γονεῖς ἢ ἀδελφοὺς ἢ γυναϊκα" ἢ τέκνα «Ἓνεκεν' 
Ἠομι5ς οτι Ῥρατεπῖθ ος Ὀτείητευ οςἳ σπὶ{θ ος οπΙ]άτεη {ο {πε εαἷκο οἳ 

τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 90 ὃς Μοὐϊ μὴ ξἀπολάβῃὶ πολ- 
ἴπθ πΙπΡάΟΠ οἳ αοᾶ, νΏο επα]] ποῦ τοσεῖτε ὨηιαΠ]- 

λαπλασίονα ἓν τῷ.καιρῷ.τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ. ἐρχομένῳ 
Σο]ά πιοτθ 1η ΤΗ19 01ππα, Απᾶ Ίπ έλο 8ξθ εἶναι ἐς οοταίἩς 

ζωὴν αἰώνιον. 
ο οεὔετηβ]., 

91 Ταραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς, 
Απάᾶ ἨΠατίηρ {ακεπ νο Ππίπα] Τηοθ ἴπειἷτο Ἡς βαῖᾶ ἵο ΤΠεπι, 

Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς ο --- καὶ  τελεσθήσεται 
Ῥεπο]ᾶ, πνθ Ρο πρ εγΙςα]αΠ1, απΏᾶ "πΠβ]] “Ρε "αοοοπαρ]ςμαᾶ 

πάντα τὰ γεγραμµένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ ουἱῷ τοῦ 
141] "μῖπρς νγηῖοὮ Ἠβτο Ώθεη ππ]θίεω Ὦν ᾖα Ῥτορ]πείῦς αΏοιέ ἴπο βοη 

ἀνθρώπου. ὃρ παραδοθήσεται. γὰρ τοῖς έθνεσιν, καὶ ἐμπαι- 
οἱ ΠΡΏ; ΣΟΥ Ὦο ππΙ]] ο ἄθ]ϊτετθοᾶ αρ ἴο ἴμε αεπίζιιοδ, οπᾶ πΙ]] ϱο 

χθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται. 9δὺ καὶ µα- 
πτιοσ]ςεοᾶ αηΏᾶ ος Ῥε Ιπςα]ιθᾶ αηπά ἍπτΙ]] ο ερἰ!ς ἀρόη, Απᾶ Ἠατίης 

στιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ 
βεουτσαά ἴποσ σντ]] ΙΙ] Ἠῖτι: Απᾶ οἩη 1Πθ "άαγ αγΏῖνγᾷ 

ἀναστήσεται. 94 Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ 
Ἡο σν]]] τ]δο ασαἴτ. Απᾶ θεάς. οἳ ἴπεςο (Πίπσς5 απάᾷεχγςίοοᾶ, απᾶ 

ἦν τὸ. ῥῆμα. τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ οὐκ. ἐγίνωσκον 

πως ᾖῦΠἱ5 "εαγῖηρ. πιᾶ 1χοπι ἴπετα, απᾶ «Ππεγ Κηθὶ ποῦ 

τὰ λεγόμενα. 
αΠαῦ ΝΠΙοὮἩ τ/ΒΣ 5.14. 

9ῦ Ἔγενετο.δὲ 
Α πα ἰῦ οππ1θ Το ΡβΘΒ 

ον 

ἐν τῷ ἐγγιζειν αὐτὸν εἰς ἅἹεριχώ,' τυφλός 
88 Ώρ ἀταιν ηΘεαΤ το ΙετίςΏο, Αα "υ]ιᾶ 

τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν Ἡ 96 ἀκούσας 
[πια] οεταῖὰ . 5αἳ Ῥοδίάο πρ ᾗἍαγ Ῥερρίηρ. "Ἠατνίπς "Ποαγᾶ 

5εγενήθη ΤΤιΑ. 
Ρευονται ΤΤτΑ. 

ἳ --- περιλυπον γενοµενον ΤΓΊτΙΑ. 
Ὁ τρήµατος βελόνης ΠΊΤΓΑ. . διέλθεῖν ἴο Ρ858 1. 

τῳ (-- τῳ 1/Ττ]) θεῴ ἐ ἐστίν ' α--- ὁ τ[α]νν. 
τσ κα. 6 --- ὅτι Ὁ. ἆ ἢ γυναικα ἣ ἀδελφσὺς {ῃ γονεῖς ΤΑ. 
Ελάβῃ Ὦ  ᾖἉἈ Ἱερουσαλήμ ΤΑ. ἱ Ἱερειχώτ. ἨἩ ἐπαιτῶν ΗΤΤΙΑ. 

ν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εοτὸ- 
Υ εἶπαν Ἰ. 

υ ἀφέντες τὰ ἴδια Ῥανίης 1ε{ς ος ΟΥΝ. 
εεἴνεκεν Τ. 

9]ὅ 
ἈΑπᾶ οοΠ18, Σο]]1οῦ Τ18. 
25 Απάᾶ ποπ Ἡθ Ἠεατά 
118, Ώθ Ὑ/88 ΥΟΣΥ 8ΟΙ- 
τΟΥΝ{1]1: ΕΟΥ Ἠς πΓΒΒ ΥΕΤΥ 
τΙοἩ. 24 Απά πΠοεπ 7ε- 
545 βαν ἴΠαπῦ Ὦο σ/αβθ 
Υ6ΣΥ 5οττο{1, Πε ςα1ᾶ, 
Ἠον” Πατά]ψ 5Πα]] ἐπογ 
Όλαῦ Ἠατο τίοηος οηπ{οτ 
1Πύο ἴπο Ἐϊπσάοπα ος 
αοά! 25 Ἐν Ἱτ 15 οαβἱ6Γ΄ 
40ΙΓ ἃ ζαπιϱ] ἴο ρο 
ΤΠΤΟΊΡΗ α πορᾶ]ε΄5ετο, 
ΤΠαἨ {οΓ ἃ ΤΙΟἩ ΤΠΑΏ Το 
οπ{εχ 1πῖο ἴπο ΚΙπσᾶοπι 
οἳ ἄοᾶ. 26 Απά ἴηΠογ 
ἐλαῦ Ὡοατά {ἴ ραϊῖᾶ, 
πο ἴπεη οαηπ 9 
ςεανοᾶ 2 27 Απ Πο ςαῖά, 
ΤηΏο {πῖηπρς πυΠίο αγΘ 
ΙΠΙΡΟΡΡΒΙΡΙ6 π]ίἩ Ώιεπ 
4Υθ Ῥοδβ]β]ο γη ἀοἀ. 
25 Τηοη Ῥοΐογ εα1ᾶ, Τι, 
πο Ώαγο ἸΙοί α1], απιᾶ 
{ο]1οπ/οᾶ ἰποςθ. 29 Απᾶ 
Ἡηο τεαϊῖᾶᾷ απῖίο {λοπῃ, 
Ὑογῖ]γ Ἰ 6αγ απίο τοι, 
Τπετο 15 πο ππαπ {πας 
Ὠατῃ 1οξί Ἠο]ιιξε. ΟΥ ρα- 
τοΏῖς, οὗ Ῥτοίμτεη, ο 
ν/άςθ, οὗ οἩΙ]άτοι, 1ος 
{Πο Ἐἰπράοπι οἱ 4ο 8 
εακθ, 0 Ὁ]ιο -Πα]] ποῦ 
χοσεῖνο πιαλ1{ο]ᾷ ταοτθ 
1Ώ ΤΠ ρτοξεπύ πο, 
απὰ ἴηπ {πο ποτιᾶ ἴο 
οοπ1θ 116 ετεγ]αξ{{Ἡρ. 

3] Τηεπ Ὦς {οο]ς 119 
Ἰζπε ἴ]πο Ίσνοἷντο, απᾶ 
βαῖᾷά απίο ἴΏοπι, Ῥε- 
Ὠο]ᾶ, π/ερο αΡ τἴο Τοτα- 
6α]επα, απά αἲ] ἕλλαρα 
νπαῦ ατα “πτϊτίοη ὮΥ 
ἴπο Ῥτορ]εί5 ϱΟΠΟΘΓΗ- 
1Π5 τηο Ῥοῦη οἳ ΤΠΔΏ 
5Ώα]1] Όε αοοοταρ]1«Ποᾶ, 
95 Ἐοτ Ἠοα ςΠα]] ϱε ἆθ- 
Ἰγετεᾶ ππῖίο με ἄεπ- 
91165, απά σπΏα]] ο 
πιοσκεᾶ, απᾶ 5Ρρ1εξα]]γ 
εη{τγεατεᾶ, απὰ ερὶιεᾶ 
οἩἳ: ὃδ απ ΤΠεγ επα]1 
56οιπχρο Λίπι, Απᾶ ραῦ 
Ἠῖπα Το ἀθεαϊη: απᾶ ἴχιο 
τηῖτᾷ ἆπγ Πο «επα]1 τῖςθ 
ἄσαῖηῃ. 4 Απάᾶ τηε ΠΠ- 
ἀογδίοος ποπυ οἳ ἴλθςθ 
{ηῖησς: "απά ἐρὶς αγίας 
στις Ἠϊιὰ τοπ {Ώοπι, 
Ὠυ1ΤΠον Κηεὶν ἴΠογ ἴλθ 
πίηρς νυΠῖςὮ Ἱνετθ 5ΡΏο- 
κροη. 

3δ Απᾶ 16 οππιθ Το 
Ῥα55, ἴλαῦ αδ ο Ὑα8 
οΟ 16 ὨίσΏ απίο ἃἆς- 
χ19Πο, α οοτίαϊι Ὀ]πᾶ 
ΏΙΠἩ απὶ Ὁγ ἴπεο ναγ 
51ᾶθ Ροβείπμ: 396 απᾶ 

ξ παρὰ 

{οὐχὶ ΤΑ.. 
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ἨἩθατίτς ἴπε πα] εἴγαᾶθ 
ρᾳς5 Ὀγσ, ἂθ αςκεά ννηΏπῦ 
Ἡς πιοβΏῦ. 97 Απᾶ ἴπΠεγ 
το]ά Πῖπι, {Παύ 1εςας οξ 
ἹΚασατοίἩ Ραςδοίη Ργ. 
ὦ8 Απᾶ Ὦο ογῖεᾶ, 5αΤ- 
1πς, ᾳος5ιας, ἴ]οι Ῥοπ οξ 
Ῥατίάᾶ, Ὠα76 ἨΙΕΓΟΥ ΟἨ 
Ίηο, ὁ9 ΑπιζΠασ νυΏΙοὮ 
ππεηῦ Ῥεέξοτο τευι]κεά 
Ἠΐπι, ἴπαί ο 5ποα]ᾶά 
Μο]ᾶ Ἠϊς5 Ῥεασε: Ῥαέ Ώθ 
ογὶοᾷ 5ΞΟΠΩΟΠ {Ώοτποτε, 
Τλοι Ῥοη οἳἑ ῬὨανΙᾶ, 
Ὥαβτο ΠἨΠΙοΓΟΥ ΟΠ πηο, 
40 Απᾶ ζΓε-αςς{οοᾶ, απά 
οοπιοπιαπᾶςᾶ Ἠ]πι {ο Ὃθ 
ἌτοιαρΏϊ αη{ο Πίπη: αᾶ 
/ΏΘη Ἡθ ΝΑΣ οοιπθ 
Ὢθ8Σ, Ὦρ α-κεᾶ Ἠϊπα, 
4] δαγίης, που τν] {6 
ποια πας] ςΠα]] ἄο α- 
ἵο {Ποβ2 Απια ο 5αϊᾶ, 
1,οτᾶ, ἰπαῦ 1 πιαγ τε- 
οεἶνε παν 5ἱσηέ. 42 Απᾶ 
ᾖοξις 5αἷά αππῖο Ἠΐτπα, 
Ἐεοεῖτε (Πσ δἰσπό: ἵµΥ 
Σαἴτῃ ΠβίΏ 5ατεᾶ ἴπεε. 
45 Απὰ Ἱπιπιεβϊαίεισ 
Ὦθ τεοεϊῖτεᾶ Ἠϊ5 δἰσηέ, 
απά Ξο]]1οτγαᾶ Ἠϊπα, ϱ]ο- 
χΗγῖηπρ ἀοά: απά αἲ] 
.πο Ῥεορ]α, Πεμ ἴπεγ 
βαν 2, ϱ9το ῬΡτηῖδε 1Ἡ- 
το οἀ, 

ΧΙΣΧ, Απᾶ οεέσις 
επετοδἁ απάἆἁ Ῥα55- 
εᾱὰ {πτουριη «ϱετίοπο. 
2 Απᾶ, Ῥεπο]ᾶ, ἴλεκθ 
1υα5δ Α ΤΙΔΏ ὨβΠιεᾷ Ζ8ς- 
οΏσρας, συΏῖοἩὮ ν/ας5 Τπθ 
οΠῖεξ απιοῦΡ {πε ραδ]]- 
οαΏ5, απά Ἰο πας τἷοῃ. 
ὃ Αμ ηοε 5οασΏί {ο 59 
Πεδις πΏο Ὦε ἵνας; απά 
οοι]ᾶ μού Σος {Πο Ργοςς, 
Ώεοκμι1»8 Ἡε 1γα5 Πτί]ε οξ 
εἰαΐίατο. 4 Απά Ίο Γ4Ἠ 
Ῥείογε, απᾶ ο) η Ὀεᾶ αρ 
1Πί{ο Αα 5ΥΟΟΠΙΟΓΟ. ΊτοῬ 
{ο 5εε Ἠϊπι: {οΥΓ Πε π8β8 
{ορας»ὑπαξιυαν. ὃ Απᾶ 
πῆεη οΌθεύαδ οιπιθ {ο 
1Πθ Ρίαος, Πε]οοκεά 1Ρ, 
8Ώά 5ατν Ἠῖπα, απᾶ δα 
υπίο Ἠϊτι, Ζπευπθας, 
τηαΚκο Ἰακίθ, απά ορπ1θ 
ἄονη; {ος ἴο ἆαγ ἵ 
1ης απιᾶο αἲ ὉΥ 
Ὥοιιςδθ. 6 Απάᾶ Ἠθ ιηπἀθ 
Ἠασνίε, απᾶ «απαθ ἄολνη, 
ϱπὰὶ τοου]νοᾷ Ἠϊπα 197- 
Συ11γ. 7 Απά π]εη {Πε 
καὶν ἓἱ, ΤΠ 1] πιΓ- 
πωαχςᾶ, δαγίτπς, Της Ώθ 
στις Ροηυ Το Ῥο ριε5ί 
σι Αα ΤΙΔΏ ἴΠαῦ 5 
Βἴπηωογ. 8 Απά Ζποςμεβ- 
απ 5ίοοᾶ, ππᾶ 5α]ά απ- 
{ο ἴπε Του; Βοεπο]ᾶ, 
1,οτὰ, ἴηο Ἠα]{ οἳ πιγ 
Ροοᾷς 1 Εἶτο {ο ἴποα 
Ῥουυ; απὰ ἰ 1 Ἠατε 

ΛΟΥΚΑΣ, ΧΤΙΠΙ, ΧΙΧ. 
δὲ ὄχλου διαπορευοµένου ἐπυνθάνετο τί] εἴη τοῦτο. 

1Αηᾶ Α οτονᾶ ραδθῖησ αἷοτπς Ἡοθ βςκεᾶ σπα "πιϊσηί ρε 1{Π18, 

97 ἀπήγγειλαν-δὲ αὐτῷ, Ότι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. 
ΑΠά {Π6γ {ο]ᾶ Ἠϊπα, ᾖεξας Τπο ὙἈΝαζαγτθαη ἵς Ρ8ρδίης Ὦγ. 

386 Καὶ ἐβόησεν λέγων, Ἰησοῦ, υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν µε. 
Απᾶ Ἶε οβἰ]οά οαύ δαγίπᾳς, ᾖεβα, Ῥοηῦη οἱ Ρατίᾶ, Ἠατε ΡΙίΥ οη 18, 

99 Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα ἈἸσιωπήσῃ" 
Απᾶ {ποςο σοῖπρ Ῥε[οτο χθοριικοά ατεοἳ 

αὐτὸς.δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ πιΔαβίδ, ἐλέησόν µε. 
Ῥαΐ Ἡε ΙΩΊΟἩ ΊΠΟΓΘ οτ]εᾶ οαῦ, οι οἱ Πατίᾶ, Ώατε ΡΙίΥγ οἨη Πῃθ, 

40 Σταθεὶς.δὲ  Φὸὶ᾿]ησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὺς 
Απάᾶ "Πατίης ςεορρεά 11656145 οοπιπιαπᾶάεᾶά ἈἨϊπι {ο το Ὀτοιρηπῦ {ἵο 

αὐτόν ἐγγίσαντος.δὲ 
Πϊη, Απάᾶ Ὠανίις ἄταινη πθαςΣ ἍἎθ β5κθεᾶ Βπη, 54Υ- 

γων,ὶ Τί σοι θέλεις ποιήσω; ὉΟ.δὲ εἶπεν, Κύριε, ἵνα 
Ίπσ, ἸΠ8ῦ δίο Ίέῃορ ἀρείτοςί "ποια 31 εΠα]] 54ο 2 Απά ηε βαἰᾶ, Τιοτᾶ, ἴπας 

ἀναβλέψω. 49 Καὶ ὁ ]ησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ανάβλεψον' 
1 τηαγ τεοεῖτο 5ἶση τρ. Απάᾶ 16515 5παῖᾶ ᾖἵο Πῖπι, Ἠεοεῖτο 5ἶσπί: 
« / ; ; ' μ - ο μίο 

ἡ.πίστις.σου σἐσωκέν σε. 45 Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν», 
ην {αν Ὠαί]Ἡ Ἠεα]εᾶ (περ. Απά ἹπιπιοάίαβεΙιψ Τε τεοεϊτεᾶ 5ἱσιά, 

καὶ ἠκολούθει αὐτῷ, δοξάζων τὸν θεόν' καὶ πᾶς ὁ λαὺς 
θηᾶ {ο11οττο.ἱ Ἠΐπα, σ]οτῖεγῖηπα 4ο, Απᾶ α]] {πε Ῥεορὶθ 

ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ. 
Ἠατίης 56εη [1] ΡΆτο Ὥτ2)ΡΓ8ἱ5θ6 {ο ᾳοᾶ, 

19 Καὶ εἰσλθὼν  διήρχετο. τὴν 3Ἱεριχώ"ὶ 3 καὶ ἰδοί, 
Απάὰ Πατίηρ οπἳεγεᾶ Ὦς ραξδσεά τΏτοιρβἩ «εγίοπο. Απά Ῥεῃο]ά, 

ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχι- 
8 ΠΙΛΏΠ ὉΥ Ώβπιθ οβ]]εᾶ Ζ4εσἩΏκεας, βπά πε Ίνα κ ολίοξ 

τελώνης, καὶ Σοὗτος ἦν] πλούσιος ὃ καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν 
{ΑΧ-ΡαἴἨΘΓΘΣ, απᾶ Ἅθ τγιΒ ζω Ἡ Απάᾶ Ἡο τ/ας 5οεκίτρ ἴο5ε8 

- ' οἱ : - ς 
᾿]ησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ.ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῷ 
ζθ6δας-- Ὑπο Ἠθίδ: αηπᾶ Ἡθ πας ποῦ αὈἱθ 3ος ἵπθ οτονᾶ, ὮεοβΙςδθ 

; 3 Θ ν ” 

ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 4 καὶ προδραμὠών ' ἔμπροσθεν ἀνέβη 
ἵη βίαΐίυχο 5πηα]] Τρ π88. Απᾶ Πατνίης τη Εοτπιτᾶ  ΛῬεέοτε, Ἡοε πεπύ αρ 

ἐπὶ Ισυκομωραίαν,' ἵνα δῳ αὐτόν ὅτι ΤδιΙ ἐκείνης 
1πέο Α ΞΥΕΟΙΠΩΟΣΘ, Ὀλιλέ Ἡθ παὶβΏῦ 5εο Ἠΐπι, 1ο: ὮὉΤ ἰπαῦ [παν] 

ἤμελλεν διέρχεσθαι. ὅ καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀνα- 
ηο πας αΌοαΏ {ο Ρρᾳ58. Απάᾶ 88 ἩθΟΒΠΙΟ Το ἴπο ῥΕΡἶαςθ, 16ο]ς- 

βλέψας ὁ Ἰησοῦς Τεῖδεν αὐτόν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν, 
ἴηρ υρ /ε8ας ΒΑ ΠΙπῃ. απά βο]ᾶ το Πίτα, 

Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι' σήμερον.γὰρ ἓν τῷ-οίκῳ-σου 
ζλοο]σριιδ, απαΚῖης Ἠαμδίθ ΟΟΠΙο 6ύΠη, 4ος {ο-άαγ 19 ΤΗΏγ Ποιυςα 

ος - Δ ε / 

δε µε μεῖναι. 6 Καὶ.σπεύσας κατέβη καὶ ὑπεδέξατο 
165 Ὀεποτοί]ι πια {ο γθιΏλῖπ., Απᾶ πια]ῖηρ Πα5ίθ Ὦθ οαἵΏς 4ο απᾶ τοσεῖτοό 

Σἄπαντες! διεγόγγυζον, α ’ » ΄ 

αὐτὸν Χχαίρων. Ἰ καὶ ἰδόντες 
ὦ τιαγιααγεᾶ, νο] το)οιοῖηςσ, Απᾶ Πατίηπρ 5οοἩ [15] α]] 

λέγοντες, Ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν Καταλῦσαι. 
5αγίης, τα Α 5ἶω{α] ΠΙΒΏΠ ο Ὠβ5 επ{ετεᾶ {ο ]οάρο. 

Ν μ .- στι Ν ΄ ᾿ ’ υ 

8 Σταθεὶς δὲ Δακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον, Ιδού, τὰ 
Ῥαΐ θίαπάϊπσ ᾖΖαςσλδδάβ 5αϊᾶ το Μπα 1ιοτα, 1, 19 

ε , . -- ε , , , - 3 -ς 

γἡμίση!' Στῶν ὑπαρχόντων-μου;' κύριε, "δίδωμι τοῖς πτωχοῖς"' 
Ἠαι{ οξ ΠΙΥ ρο»ςοδΣῖοῦς, 1,οτᾶ, 1 ρῖτε ἴο ἴπε Ρόος, 

.. .  ἱ “-ὔυὕυἵ οσο « ο “υὥὥήἛθἛθθθ--------------------------- 

Ι -- [αν] τ.ττ. 
δ ---- λέγων Τ[Ττ]Α. 
τὸ {ο ἔ]ιο (εαὰ ἔμπρ. ἔνοης,) τί κα]. 

» --εἶδεν αὐτόν, και ΤΤτ[Λ]. ΟΙΤΤΙΑΥΥ. 

Σµου των ὑπαρχόντων ΤΤιΑ. 

πι Δανϊδ ΑΝ; Δανείδ 1ΤΊτΑ. η σιγήσῃ ΙΤΤΙΑ. ο [ὁ] ΤΥ. 
4 Ἱερειχώ Τ. 5 αὐτὸς (-- ἦν [τι]ττα) ΙΤτΑ; --- οὗτος Τ. .Τ εἰς 

ἐσυκομορέαν ΕΟΤΊΤΑΥ; συκοµωρέαν Ι., 7 --- δι 
αχ πάντες Ι.ΤΤΓΑΥΥ. 7 ἡμίσεα 1., ἡμίσειά ΤΊτΑ. 

«τοῖς πτωχοῖς δίδωµι ΤΤΤΑ. 

Όπαί Ἶο «εΠοα]ά ῶς 51]εηξ,. 

αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν, 4] Ῥλέ-, 



ΧΙΧ.. 1 Ὁ ΚΕ. 
8 3 , 3 / ” , 

καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετρα- 
Απᾶ Ιξ οἳἑ απγοπο απσἰλῖπς 1 {οο]ς Ὦ7 έ8ΐδε αοοαδαΜΙο”, 1 ταύτῃ {οΙχ- 

πλοῦν. 9 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὺν ὁ ]ησοῦς, Ὅτι σήμερον σωτηρία 
Σο]ᾶ, Απάᾶ Αραίᾶ 9ο “Πίτα 176815, Το-ᾶαγ ε]ταϊῖοη 

ν ” ΄ } [ή ή 8 2 η] ει ” ΄ 

τῷ οἴκῳ.τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὺς υἱὸς ᾿ Αβραάμ 
το ΜΠῖς ποις5ε 15 90Π1Ἱ6, ΠΕΠΙΠΟἨ 88 αἶςξο οσο 8 5Ο οξ ΑΡταϊατα 

ΡέστινἩ 10 ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι 
16: 40Υ 38ης "πο "ΒΟΠ 30Ε "ΤΗΒΗ Μο ϱεεκ απᾶ {ο β8Υθ 

τὸ  ἀπολωλός. 
ἔπαῦ ν/Ώῖο] ως Όοεπ 1ο56. 

11 ᾽Ακουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα, προσθεὶς εἶπεν παρα- 
Ῥιί α5 ποτε “Πεατῖησ ᾖΙΠπεγ Ίποδε πηρε, αἀάϊαπρ ςῬ ϱΡΟΚΘ ϐ ΡΩΤΑ: 

βολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς «αὐτὸν εἶναι Ἱερουσαλήμ,ὶ καὶ δοκεῖν 
ῶ]ο, Ῥοεσααςδθ 3π6αΩΥ 1Ἡοθ | ῶγ/88 εταρα]οεπα, απᾶ "(ποιρ]Ώῦ 

ι) 4 / - : / « , ” - ) ἳ 
αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀνα- 
11Πε  ᾖἴπαῦ ἸΙπιηιοβΙαῖθεΙγ σαδ πὈοαῦ πο ᾖΚἰπράοπι οἑ ἄοᾶ «ο ὃθ 

φαίνεσβαι' 139 εἶπεν οὖν, ᾿Ανθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη. 
πηβα]{οεςίοᾶ, Ἠε εα]ὰ {Ἰιεγείοτε, «Α. πια 'οεγίαΐη ἨΙβῃ ῶογπ Ῥχοσεεάεᾶ 

εἰς χώραν μακράν, λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 
ἐο α Ξοοαπίχγ 1ἀἰδίαηῦ, ἰοτεσεῖνο Ξος Ὠἰπιδε]ξ α Κἰηπρᾶάοπι απηᾶ {ο τθύυτῃ. 

19 καλέσας.δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, 
Απά Πατίηρ οα]]εᾷ {επ οἳ 5 Ῥοπάπιεη ὮἩε ρατο {ο ὕπεπι Τἴεη Ἅτηῖπας, 

καὶ εἶπεν πρὸς ᾽αὐτούς, Ἡραγματεύσασθε Άξως"' ἔρχομαι. 
βηΏά παϊα νο Που, Τταᾶς πη1] 1 «9Π19. 

14 Οἱ δὲ πολῖται.αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσ- 
Ῥαἱ Ἠ]8 οἱμίπεπς Παϊεᾶ Πίτα απᾶ 5δεηῦ ΦΏ εΠΙ- 

βείαν ὀπίσω αὐτοῦ, λέγοντες, Οὐ-θέλομεν τοῦτον 
ῬωςῬςγ 8ΕἴΘΓ Ὠΐπι, βαγΙΠΡ, Τε ατε απ 1] πρ [έοτ] ᾖἰπίς [πιβπ} 

-” 3 δε ” Γ ] [ή ᾿ -”- . - 

βασιλεῦσαι ἐφ ἡμᾶς. 15 Καὶ ἐγένετο ἐἔν τῷ ἐπανελθεῖν 
{ο τεῖρη οτες ᾖἩδ. Απάᾶ 1δ οβπηθ ῦο ρᾷ5» ον  ᾿"οοπαῖπς 2ρᾳο]ς ᾽ασαϊῖπ 

αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ, 
ἐλαῦ Ἡε ἀϊτοσξεᾶ {ο Ὀθ,οα]]αά {ο Πίτα 

ἵνα 
1π οτᾷετ {18έ 

αηἱς ἨΠατίπρ τεοεϊῖταᾶ ἴῃθ 
4 ὃ φλ ” κ εξ Π Δ ) ” 

τοὺς.ὀουλους.τούτους οἱἷς “εδωκεν' τὸ. ἀργύριον, 
ἴηθεο Ῥοπάπαεῃ 10 Ποπ Ἡθ ραντο Ἅἴλπο ΤΙΟΏΘΣ, 

γνφὶ  «κτίοτί διεπραγματεύσατο.ὶ 16 παρεγένετο.δὲ ὁ 
Ἡθ παϊρΏῖ που σ]λαῦ οποἳ Ὠπᾶ ραϊηεᾶ Ὁγ ἰταάϊηρ, Απά οῦηπηἹς πρ ἍΤἴπο 

πρῶτος, λέγων, Κύριε, ἡ.μνᾶ.σου Ἀπροσειργάσατο δέκα! μνᾶς. 
τει, ΒΑΥΙΩΡ, Ἰ1ιοτᾶ, Τσ πιῖπα πας Ῥτοάιἁςσθᾶ ἴεη πίηας, 

17 Καὶ εἶπεν αὐτῷ, ΙΕὖ,ὶ ἀγαθὲ δοῦλε ὅτι ἔν ἐλαχίστῳ 
Απάᾶ Ἶς δαὶά {ἵο Ἠϊπι, ΊΠεΙ]! ροοᾶ ὈῬοπάπιαηυ:; Ὀ6εοβαξδε ἴπ αἃ τες Ητίια 

πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 
Σαϊθηξα] Ίποι σναςέ, Ῥο ποια Ζααἰποτὶγ Πανίπς ΟΤεΓ {επ οἶδῖος. ΄ 

18 Καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος, λέγων, ΧΚύριε, ἡ.μνᾶ.σου] ἐποίησεν 
Απᾶ ϱΑΠπΙ6 πο εεσοομᾶ, δασίης, Ίιοτα, {ΩΣ πιῖηβ, Πα5 πιαᾶθ 

πέντε μνᾶς. 19 Εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ Ἰγίνου ἐπάνω" 
Ώτο ΠΙΙΜΩΡΒ, ΆΑπά Ὠο 5αῖᾷ αἱδο Το {Πῖ5οπθ, Απά ποια ρα ΟΤΕΥ 

πέντε πόλεων. 90 Καὶ Ἡ ἕτερος ἦλθεν, λέγων, Κύριε, ἰδοὺ ἡ 
το οἱζίς5, Απά αποίπετ ϱ.π16, βαγίπς, 1,οτᾶ, Ὀεπο]ᾶ 

µνᾶ-σου, ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ 31 ἐφοβούμην 

ΚϊπσᾶοἨι, 

15 πιῖηπ, Ὑη]οἃ 1 Κορύῦ Ἰαϊά αρ 1η α ΠαπάκετοΒ1εΈ. 51 3ξεατοᾶ 

γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς κεἶν αἴρεις ὃ 
1ος ἴποο, Ῥοσααξο ἃ ΠΙΩΠ Ἠαγςῃ ἴποια ατὸ; ποια ἑακεδί πρ π]Παῦ 

υ--- ἐστιν (γεαᾶ [15]) τ. 
ὁ ἐν ᾧ ΙΤΤΤΑ. ε δεδώκει Ὡς Ὠαά ρίτεη ΙΤΤτΑ. 
νν]λαξ Όλ6υ Ὠαςᾶ ραϊπεὰ Ὀν ὑγπάϊηρ τνΑ. 
ννε]] ἆοηε ΤΤΈιΑ. κ ἡ μνᾶ σου, κύριε, ΤΤΤΑ, 
οί ο) Ι1ΤΤΑ. 

Γγνοι ΙΙΤΊΤΑ. 

1 ἐπάνω Ὑίνου ΤΑ. 
Ἄ δέκα προσηργάσατο (προσειρ. 11) ΗΤΤΤΑ. 
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{πκοη απγ {πιρ ἔτοπα 
ΒΩΥ 11Ώ ὈΥ {1196 αροἰ1- 
Βι[ΙοΏ, 1 χοβίογτο ᾖπε 
Σουτ{ο]ᾶ, 9 Απᾶ ᾖθδικ 
βαῖᾶ απίο Ἠϊπι, ΤηΙ8 
υγ ἵ6 ϱα]ναβίοη οοτιθ 
ο ἴπίδ Ἰομςα, {0Υ90- 
ΤΩΊΟὮ 358 Το πἱβδο 18 
ΒΟΠ ΟΕ ΑΡΓΑΙΑΤΩ, 10 Έοχ 
1Ἠ9 ΡΟ Οἱ Ώλ8Π 15 οΟΠ1Θ 
{ο 5οε]ς αηά ἰο5ατοθ {πβῦ 
πιΏῖο] ήΓ.8 1ο50, 

1] Απᾶ α5 {μετ Ππεατὰ 
{λοςε {μῖπσς, ηο πἀάσᾶ 
βΏᾶ ερᾶκο α ραταῦ]α, 
Ὀοσσιιδο Ἰθ πγας αἱμῃ {ο 
/οτυδα]επ, απᾶά Ὥὃςε- 
63156 ᾖΊἴΠογ ἰποιρῃπῦ 
τλαῦ με Κἱπράοτα οἳ 
αοᾶ Ἅεποα]ά Ίπαπιο- 
ἀἰαίεΙγ αρροατ. 12 Ἡο 
παὶά {πςτυξοτθ, Α οεἵΓ- 
ἑαῖπ ποβῦίοιπατ τσεηῖ 
1πύο α Έατ οοαπίτγ ἴο 
χεοοίγε 1οτ Ἠϊπιςει{ξ Αα 
Κϊπράοπι, απ {ο τε- 
{άΥἨ, 19 Απά Το οα]]οᾶ 
Ὠϊς ζεη 5οΓγΥαΜ{5, αηΏᾶ 
ἀο]ϊγετεᾶ Ίἴπεπτι ᾖἴση 
Ῥουπᾶς, θΏᾶ βαἱᾶ: απο 
ἵΏεπι, Οοσοαρσ 1] 1 
60Π16. 14 Βιιῦ Πὶς οἳδ]- 
Ἔ9Ώς5 Ἠαῦεά ἨὨϊπα, απά 
πεηῦ Α ΠιεθςδαΡβο α2ἴθΓ 
Ἠίπι, βαγίΏΡ, Τε νυν] 
ποῦ Ἠαβνο 9Πὶ5 ιαπ ἴο 
τοῖσηΏ ΟΥΠ65Γ 5, 15 Απά 
15 ΟΛΏΙΘ ο Ρᾳ55, ἴπαῖ 
ΤΏση ορ π/Β- τειαγηεᾶ, 
Πανίισ τεσεϊνεά {ἴπθ 
ΚΙπσ(οπι, ἔποὮ Ἡς οοπι- 
πιαηᾶοᾷ ἴπορε 5ογγ.ιηΏ(8 
νο Ῥε οπ]ἱεᾶ απίο Ἠῖτα, 
Μο ννΠοπι Ώθ Ἠαά ρῖτεη 
πο ΟΠΕΣ, ἰΠππῦ Ὦθ 
ταϊσΏῦ ]ςΏοῦν πουν 1ααοἩι 
ΘΥΕΣΥ ιαπ Ὠαᾶ ρπἰποᾶ 
Όγ ἰγταᾶίπσ. 16 Έπεα 
οπἱπς ἴπο ΒΓ8ἱ, 5αγΙΠΡ, 
Τιοτά, ἴπγ Ροαπά ἨπίΠ 
Ραϊηποά ἵοειπ Ῥροιπᾶβ, 
17 Απάᾶ ο εδαὶά απο 
Ὠϊπι, ΊΜε]], ἴποα ροοᾶ 
5εεογτληΏῦ: Ώθδοβίαδε ἴροα 
ηαςί Όοεπ ΓπΙνπέα] 1π Αα 
πετγ Ἰζδ]α, Ώανε ἴποα 
Θιι{ογΙ{γ ονεγ {Τεν 
οἱίίσ. 18 Απά τἰπθ 
5οοοπᾷ οαπηο, 5αγΙΠΡ, 
Τ,οτὰ,.ΤΏγ ροαπᾶ ὨαῦἩ 
Ραϊτοᾶ το Ῥομπᾶς, 
19 Απ ηο 5ο Ι1]κθυγῖ5θ 
το Ὠϊπι, Ἠε ἴποι αἷς5ο 
Ο7οΟΥ νε οἰίξίο». 20 Απ 
ΑΠΟΙΊΘΓ ο8ΠΏ18, δαγἰηΏΡ, 
Τ,οτά, Ὠσ]πο]ά, ἠεγε τς 
ΗΥ Ῥουπά, πυΠίοα 1 
Ἠπτθ Κορύ ]αϊὰ πρ {ῃ 8 
ηαρκία: 21 Του 1 {Γεατ- 
οὰ πες, Ώθολαςθ ἴλοια 
ΑΓΌ ΑἩ ΑΠδύεΓο ΠΙΑἨΠΣ 
ποια ἰωκενῦ πρ ἴπαῦ 

9 εἶναι αὐτὸν Ἱερουσαλὴμ 1,; εἶναι Ἱερουσαλὴμ αὐτὸ: ΤΤιΑ. 
Ε τί διεπραγματεύσαντο 

: εὖγε 
π {- ὁ ἴηε (ἕτερος 
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τἎοα ]αγεᾶςί ποῖ ἄονντ, 
Άπ]ὶ τεαροξῦ ἐπαῦ ἔποα 
ἀἰάεί ποῦ 5οπν. 22 Απᾶ 
Ἡθ βαϊ{ῃ απᾖο Ὠϊπι, Οα0 
οἳ ἴΠπίπο οπσΏω πιο 
σνι]] 1 ]αᾶρε {πες, ἐλοιι 
πγϊοκθᾶ 5ογταηῦ. Ίποα 
Ἐπενγεςύ ὑπαῦ 1 πας 8η. 
ΔΙΗ5ίΕΤΕ ΤΊπαΠ, ἰακῖῃπς 
Ἱρ ἴπαί 1 Ἰαῖᾶ ποῦ 
ἄοπηω, απᾶ τοαρίησ 
τπαῦ ΙΤ αἷά ποῦ 5ου: 
25 π'Πετείρτο ἴΠοη ραν- 
εξῦ ποῦ που ΤΑΥ ΠΤΙΟΠΕΥ 
1πί{ο μα Ῥαπχ, ἴπαῦ αὖ 
ΠΙΥ οοπιῖησ Ι πιῖσΏωί 
Ὥπτο τοαιι]τεᾶ πταίηθ 
οσω ἹπῃΙη απδατγσ2 
24 Απᾶ ο φαϊᾶ ππῖο 
πετ {Πας πυοοᾶ Ὦγ, 
Τα τοπ Ὠϊπι τθ 
Ῥοαπᾶ, απᾶ ρὶνε {έ Το 
Ἠϊπο {παῦ ἨαϊἩπ ᾖ{ἰεῃ 
Ῥο)ιπᾷ». 25 (Απάᾶ ἴπεγ 
εοιᾶ απο Ὠϊπα, Τιοτα, 
Ἡο ὨαίΒ ἴοη Ῥοιηά5,) 
26 ος 1 5αγ ἀπίοτοα, 
ΤηΏαΐξ Ἀηπίο 6Τ6ΥΥ οπθ 
πυΏΙοὮ ὨαῖΏ 5Πα]] Όε 
Εῖτεη:; απά {τοπ Ἡ]τα 
νηςὺ Ἠαίπ πο, ετεπ. 
τπαῦ Ἡο Παϊλ «εΠαϊ] Ῥο 
{α]κοη ΑΊΤΑΥ ΤΤΓΟΠΙ Πίπι, 
27 Βαῦ0 {Ώοδο πΙΙηθ εηΠε- 
τηῖο», πΠΙΟΏ πνοα]ᾶ τοῦ 
ἴπαῦ 1 εποα]ᾶ τοαῖσπ 
οπες Ὥᾖἴπεπι, ΌῬτίης 
Ἠ]{ῃςν, οΏά 5]αν {ᾖεπι 
Ὀείοτο πο, 

28 Απᾶ τ'πεπ ηο Ἠπᾶ 
{παπ5 5ροκαῃΠ, Ὠο πνοηῦ 
Ὦσΐοτθ, αδοεπάϊηπςσ παρ 
{ο ζεγαξβ]επα. 29 Απᾶὰ 
45 ϱςΏΠθ Το Ρραᾶ5δ5, σ/Ώοῃ 
Ἡο σπαξ ϱΟΏΙθ6 πὶσῃΏ {ο 
ῬείΏρμασε απᾶ Βεί]μ- 
ΑΠΣ, αἲ Τπο τοι 
οπ]]εᾶ {λε πποιπίὶ οἳ 
Οΐτος, ο 5οπύ Όσο οἳ 
Ἠϊ5 ἀῑἱςοῖρ]ε-, ὁ0 Βατ- 
Ἰπδ, «4ο γε Ιπίο ἴμα 
πι]]ασο οἱεΓ αραϊηςῦ 
οι, ἵπ ἴπο πΏϊοι αἲ 
ποτ εη{οτίηςρ σε 5Ώ8]11 
Ώπαᾶ α οοἱὐ νσᾷᾶ, πΏςτο- 
ΟΠ γεῦ ΠΘΕΥΘΓ ΤΙΔΗ 5οῦ : 
Ίοοςς Ἠϊπα, απᾶ Ὀτίπρς 
Πίπι Πτίλεγ. δἱ Απά τε 
ΒΏΥ ΠΙΔΏ αξδκ τοι, Ἡγ 
4ο το Ίοοδο ΛΙπιξ 1{πα5 
5Πα]] το βασ ἀμῖο ΠΙΠα, 
Ῥοσααςο {Πε Τιοτᾶ Παίῃ 
περᾶ οἳ Ἠϊπι, 3δ Απᾶ 
ἴπογσ {λΠαῦ ππετο οοηῦ 
πυοηπῦ {Ποίρ Ίναγσ, Απᾶ 
Σοαπᾶ ετεπ 45 Πο Ἠαά 
βαϊᾷ απ{ο ίῃαπι. ὃδ Απά 
Ά5 Τηεγ πετο Ἰοοδίπςρ 
1ηο οοἱδ, ἴπα ΟΠΓΠΘΓΒ 
ΜΠετεοξςαϊᾶ τιηζο {Πο6πα, 
ΊΠΗσ Ίοορδα σε Το οο]{ 2 
4 Απᾶα {ηΏον εαἷᾶ, Τηο 
Τ,οτᾶ Ὠαίῃ πεοᾷ ος Ἠίτη, 
96 Απά ἴπεγ Ῥτοισηί 
Ἠΐπα το ζεδα5: απά {Πεγ 

ΛΟΥΕΙΛΣ. ΧΙΣ. 
3 Δ ΄ . ᾖ 

οὐκ ἔθηκας καὶ θερίξεις Ὁ οὐκ έσπειας. 99 Λέγει 
ἴποι ἁἰάςσί ποῦ Ιαγ ἀοινηΏ απά ἴλοι τεαροδύ πνπαῦ ἔῃοι ἁῑάδυ πού βον. "Ἠο 354γΒ 

Ν ) -- 2 ο” ΄ ” Γ. Δ -- 

δὲ αὐτῷ, Ἐκ τοῦ.στόματόςσου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦ- 
αραῦ {ἴομήπ, Οαί οξ {η πιου{Ἡ 1 ν1]] Ἱαᾶρε ἴπθθ, αιν]οκεᾶ ὈῬοπᾶ- 

λε. δεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων Ὦὃ 
ΤΙΒΠ: ἴΏοι Κποθννε»ῦ πας 1 Ξα, Τη 3Ἠατ5Ώ 1.πι, ἴακίηρ πρ τυΏαξ 

οὐκ.έθηκα καὶ θερίζων ὃὉ οὐκ.έσπειρα. 399 καὶ 9διατίϊ 
1 ἀῑᾶ ποῖῦ Ίαγ ἀοππ απά τεαρίπᾳ π]ῃαῦ 1 ἀῑᾷ ποῦ 6οπη | βπᾶ Ην 

2 οι ο Ῥ λ ῥ / , Πρ ολ. ιά τ ο ΙΙ 
οὐκ. ἔδωκας δτὸ.ἀργύριόν.μου! ἐπὶ ἀτὴν! τράπεζαν, καὶ ἐγώ 

ἀῑᾶδὲ ἔποια ποῦ σίνο ΤΗΥ ΏΙΟΠΕΣ ἴο {πθ Ῥαπξ, ἴπαῦ 1 

ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν.ἐεπραξα αὐτόὶ; 94 Καὶ τοῖς παρε- 
οοπαίῃπσ ἹνΙΤΠ Ιπίετοςί πιῖσΏξ Ώβνο τεαα]τεᾶ 162 Απά Το ἴποβορ εἰαπάᾶ- 

στῶσιν εἶπεν, ΄Άρατε ἀπ᾿ αὐτοῦ τὴν μνᾶν, καὶ δότε τῷ 
Ἰησηγσ Ἠεφδαίᾶ, Ἴακο τοπ Ἠϊπι ᾖ{ἴπθ αΠΙπΒ, αηᾶ ρίτο [ῖε]ὲο Πῖτα πο 

τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι. 96 Καὶ ἴεπονὶ αὐτῷ, Κύριε, ἔ ᾿ ο 5. 
1Ώθ ἍΤεη ἍὮἨὨΙΠΩδ ηα5, (Απᾶ ἍᾖΤπεγ υηῖᾶ Το Πῖτη, 1οτᾶ, Ὦε Ἠ88 

δέκα μνᾶς. 396 Λέγω.'γὰρ' ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι ὃδο- 
νεηπ τ]Π5,) Ῥος 1 5αγ ἴοτοια, ὑπαῦ {οΟΘΤΕεΙΥΟΏΘ Ππο 45 5ΗΦ]]09 

/ 7 . Δ δι α ΔΝ ελ ” 2 ’ 

θήσεται' ἀπὸ. δὲ τοῦ μὴ.ἔχοντος. καὶ Ὁὃ ἔχει ἀρθῆσεται 
Είνεν;: Ῥαΐ ἔτοπι ὨἶΏι πγῃο Ώα» ποῦ, ετοη {πβῦ τ’Ώ]οὮ Ὡς Πας 5Πα]] Ῥ6ἵακεπ 
τν ν 2 » ο] Δ Π . / ον / ι Γ 

ἀπ αὐτοῦ. 7 .Πλὴν τοὺςἐχθρούς-μου ΛὙΣἐκείνους! τοὺς 
ΣΥΟΠ4 Ἠϊπῃι, ἌΤοτεοτες Ατωϊης. επεηιΙεΒ 1{Ώο5ε πηΏο 

λ . , - -” 3 2 , της στ 
μὴ.θελήσαντάς µε βασιλεῦσαι ἐπ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε 

ππετε πη ν]]] πρ ᾖ[ογ] παθ {ο τείση οτοι ΤΠεΠα, Ῥτίπς αθτθ 

καὶ κατασφάξατε”  ἔμπροσθέν µου. 
θηπά δ]αγ [1Ώ6π}] Ὀσξοτε ΤΘ. 

28 Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθε», ἀναβαίνων 
Απᾶ Πανίης 5α1ᾷ Τπεςε {Πῖπσς5 ςε πτεηί οἩ Ῥεξοτα, βδοΐπς πρ 

εἰς Ἱεροσύλυμα. 399 Καὶ ἐγένετο :ὡς Ίγγισεν εἰς Βηθ- 
{ο Απᾶ Ῥοίη- 

φαγὴ καὶ ᾿Βηθανίανι!ι πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν, 
Ῥᾶισε αιιᾶ Ῥοείπαπγ, {ουνᾶτας ἴπε πιουπ6 ος]]εᾶ οἳ Οπτες, 

ἀπέστειλεν δύο τῶν. μαθητῶν. αὐτοῦ," 90 Ρείπών,ὶ Ὑπάγετε εἰς 

ύοτ-β]θΙη, Ἰδ ϱππΠθ {0 ρᾶδ5 5 Ὦθ ἀἆτειν πεατ Το 

Ὦο 5οπῦ τσνο οἳ Π15 ἁῑξοῖρ]ος, 5476, 6ο {πιο 

τὴν κατέναντι κώμην' ἐν ἢ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε 
τι Ἀορρο»ρίίο [σοι] 'τί]αρε, ἵπ πΠΏῖσἩ οπίετίης γα υΠΙ] βπά 

-” 5 [ή } » εν 2 δ Δ ’ ) ιά ) ΄ ο 

πῶλον δεδεµενον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν 
8 οο]{ {σᾶ, οἩἳ πμΙοἩ πο οΠς ἆθτετ "γεῦ 10Ε 3ΠηΘΠ 5αῦ : 

αλύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. οὁ] καὶ ἐάν τις ἡμᾶς ἐρωτᾷ, 
ἨΠανῖησ ]οο5εᾶ 16 Ῥτιηςσ ᾖΠτ]. Απάᾶ ᾗἆ 8βπΠγοηπθ τοα . αςδε, 

ἁλιατί' λύετε: οὕτως ἐρεῖτε «αὐτῷ, "Ότι ὁ κύριος 
ἨἩγ ἄἆοτγο]οοβδα[1]2 ἴπαςδ 5ΏΠα]]τοςδασ ᾖοΠῖπ, ἨἜῬεοβ15δθ ἴπθ «Τιοτά 
} - / ” ’ , Ν ε ᾽ ον μξ 

αὐτοῦ χρείαν ἔχει. ὃδ Απελθόντεςδὲ οἱ ἀπεσταλμένοι 
5οξ 1{ Ἔπουᾶ 115. Απᾶ Πατῖης ἀορατίςθά ἲἩοβθ Πο σα Ῥεεη 5εη! 

εὕρον καθως εἶπεν αὐτοῖς. 9δ λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον 
Σουπᾶ 35 ο Ἠαᾶ 5δαῖᾶ ἴο ἴπεπα. Α πά οπ τΠοῖς Ἰοουίπσ ᾖἴ]μθ οοιῦ 

[εἶπον" οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς, Τί λύετε τὸν πῶλονι 
Συαίά "Πο Πιβδτοτ5 3ο ῦ το ηεπια, ΓΗΣ Ίοο5οσθ ἴπο οο]ῦ 2 

94 Οἱ δε Τεῖπον,!' ἔ Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 9δ Καὶ ἤγαγον 
Απά ἴπεγ οαῖᾶ, Τπο Τιοτᾶ ᾖὅοε τν "ποοά ιας, Απά ᾖ1ΤἨΩ6γ ἰοᾶ 

αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν᾽ καὶ Νἐπιῤῥίψαντες! ἑαυτῶν! τὰ ἱμά- 
η {ο {68α5; βπᾶ Ὠανίηρ σα5ῦ ΜΠοῖτ Ραί- 

πο δὲ Ὀιμ{ τττΑ. 
ΙΤΤΤΑΥ. 

[πι]ττι[Α], 

ςκαγὼ ΠΊΤΓΑ. 
5 ---ἀπ᾿ αὐτοῦ [1.]1Α. 
τοῦ (τεαά πο ἀἱδαιρ]ες) ττι]α. 

Γ εἶπαν Η11ΤΑ. 

ὁ διὰ τί ΙΤτΑ. Ρ µου τὸ ἀργύριον ΤΤΤιΑ. 4 --- την (γεαὰ ἃ 8ης) 
5 αὐτὸ ἔπραξα ΙΤ ΤτΑ. ἵεἶπαν 1 1Τ:Α. σ--- γὰρ {ΟΥ [1]τ[ττ]Α. 

κ τούτους ἴΠθθθ ΤΤτΑ. 7 -- αὐτοὺς ἴπεπι ΤΤτΑ. 5 Ῥήθανιά Α. 3 --- αὐ- 
ῦ λέγων Π1τ. 5 - καὶ Απά ΤΊτΑ. κ διὰ τέ Ι1τΑ. ϐ8-- αὐτῷ 

Ε -Ε ὅτῖ Ὀεοβιβδθ ΗΤΤΤΑ. ἍἡἉ ἐπιρίψαντες Ι1ΤΙΑ. ᾖ| αὐτῶν ΗΤΤΓΔ. 



1 υΚκσθδ. 

τὸν Ἰησοῦν. 96 πορευο- 
11658. 

ΧΙΧ. 

τια’ ἐπὶ τὸν ήῶλον, ἐπεβίβασαν 
πιοηῖς οι ᾖ3ἳπθ «οο]ϐ, {ωεγ ναῦ "οπ [010] 

-- νὰ ε - υ ” εδω 

μένου.δὲ.αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ.ἱμάτια. αὐτῶν" ἐν τῇ ὁδῷ. 
᾿ Απᾶ 8 Πο ποπυ ἍΤἴῃΠαγ πες ρίτεπ]ησς υΠείγ ΡΩΥΠΙΕΠ{Β 1Ώ Τἲπθ Ὥἥπατ. 

97 ᾿Εγγίζοντος.δὲ.αὐτοῦ . ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους 
Απά 88 ηο ἀτονγ πεαΓ Ἀ]τθοαᾶγ αἲ πο ἀε5σοσεῦ οἳ {πο πιραΏῦ 

τῶν ἐλαιῶν ἠρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθες τῶν μαθητῶν χαίρον- 
οἳ ΟΙἱνοἙ Ὀδραη. 1] ᾖἴπο πια] θαᾷς οἳ πθ, ἀῑδοίρ]ας, χθ]οἵςο- 

τες αἰνεῖν τὸν θεὺν ῥωνῇ µεγάλῃ περὶ Ιπασῶνὶ ὧν 
πρ, ᾖἵο ρτβἱβθ το οᾶᾷ πὶνἃ α γοΐοο "]οιᾶ 40Γ 11 στου 

εἶδον ᾿ δυνάμεων, 98 λέγοντες, Εὐλογημένος ὁ 
(αγ ΤἨρά Όβοεπ [1119] 3γτοσ]β 5ο ΄Ῥοψες, βαγίης, Ῥ]εξδβοᾶ ἔλπο 

πέρχόμενοςὶ βασιλεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου ἨΠεἰρήνη ἓν 
Ἀοοταῖτρ κϊπς  Ἅᾖπ ΓίΠε] -παπο ο [πε] Τογᾶ. Ῥεαμςθ τι 

οὐρανφ! καὶ δόξα ἐν  ὑψίστοις. 99 Καΐ τινες τῶν Φαρισαίων 
Ἠεατεην απᾶ 61οΥγ Ἱπ[ίπαο] Ὠϊρμεξίυ, Απά 8οπιθ οΕἴπο ἘΠαΓί5ας5 

ἀπὸ τοῦ/ ὄχλου Οεἶπονὶ πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε,' ἐπιτίμησον 
ΐτοπα ἴτο οτοπᾶ βαϊᾶ το Ἠΐπα, Τοβοπετ, πορακο 

τοῖς µαθηταῖς σου. 40 Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ραὐτοϊῖς,!, Λεγω 
το ΛΗΥ ἀϊβοῖρ]ος. Απᾶ ᾽ απβπετίησ ο δαιᾶ ο Όπεπι, 1 βαγ 
ε ον αι ολ -. τ ’ ἤ « λιθ 8 η | Ὅμιν» οτι εαν ονυτοι σιωπ]Ἴ]σωσιν οι ίσοι κεκράξονται. 

νΊογοα, που ἴῃθθα δποα]ά Ὀς.βί]οεπί πο Εἴοπεβ σπι]] οτγ οῦ. 

4] Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽ ἰαὐτῇ, 
Απά 5 ο ἀτοπ ηεασ, βθοείῃπσ 1ποθ οἵῦγ Ἡο πΓερῦ οσες 18, 

49 λέγων, ὍΌτιεί  ἔγνως καὶ σύ, Ἱκαί.γεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
βαγίης, 14 ὑπρι Παάδὺ Ίποτπ, ουρΏ {ποι, ΘΤ6Π αὖὐ 1εαςῦ π δά4αδγ 

πσονϊ ταύτῃ, τὰ πρὺς εἰρήνην σου Ἡ νῦν.δὲ ἐκρύβη ἀπὸ 
30η ΟΠ, πο ἐπίπρς Τογ Ἄρθβςθ 1Ἡγ: Όυέ ποΥ ἴΠεγ το Ἠ]ά ἔτοπα 
2 θ λ ὡ ε/ κν ελ ον Ἡ Δ .. 
ὀφθαλμῶν.σου' 459 ὅτι ἤξουσιν ἡμέβαι ἐπὶ σὲ καὶ ὄπεριβα- 

ἐλὶωο 676Β; ΣΟΥ ἍπἹβ]] Ἴσοπιθ 4978 ἍΊΡοπ μεθ παῦ "α]1 "οαςῦ 

λοῦσιν' οἱ ἐχθροί-σου χάρακά σοι, καὶ περικυκλὠσουσίν σε 
Ξπροπῦ  «Ἅπίπο Ζεπεπαῖθς η Ὀταπιρατῦ 5ὔΠ6θ, ἀπᾶ  ΒΠα]] οἸοβθ ατοιπᾶ  ΊμπαῬ 

καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν, 44 καὶ ἐδαφιοῦσίν 
ςΏᾶ Έεερ {η ηθεο οη Θ616ΥΥ 5ἱᾷ9, βηΏᾶ εἶα]] ]οτα] Ἅννιύῃπ ὅτηΠο Αρτοιαπάᾶ 

σε καὶ τὰ.τέκνα.σου ἐν σοί, καὶ οὐκ.ἀφήσουσιν "ἐν σοὶ λίθον 
1ὴηθρ απᾶά ἍΤἨΠγ οἩί]άτεωη ἀπ ἴπθρθ, απᾶ  εΏα]] ποῦ Ίθατο 1π περ ἃ 5ἴοηθ 

Δ / . ” Λ Λ ” -ω 

ἐπὶ λίθῳ'' ἀνθ ὦν οὐκ έγνως τὺν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς 
προη Α 5Όοηθ, Ὀθοβιαβο ποια Κηοιγθξῦ ποῦ ἴπθ βεΒβδοπ οὗ “ν]διύβ{1οἩ 

που. 
ΤΗΥ. 

45 Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρἕατο ἐκβάλλειν τοὺς 
Απά Ῥανίπς οη{ετοᾶ Ἰω6ο 1ἴῃοθ ΊΤεπχρ]θ Ὦςε Ῥεσιη ἍᾖΤο οβδῦ ου  1πο5δθ 

λ ν ἂ2 2 .» ᾗ ] 2 / ι / 5) τω 

πωλούντας "ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζονταςιὶ 46 λεγων αὐτοῖς, 
5ε]]1τιρ πι 18 8 δαγῖτς, ΒΑΤΙΠΡ ο 1Ππεπι, 

/ Π -” η τς -- Δ 

Γέγραπται; Ὁ Ὁ.οἶκός.μου οἶκος προσευχῆς εἐστίν.ἳ ὑμεῖς δὲ 
Τί Ὠα5 Ῥεευ πτ]σίεπ, ’Μ5 πουςα 8 Ποιξθ οἱ ΡΙΑΤεΣ ἵδ Ῥαῦ το 

ον 3 ΄ / ο. 4 5 ὡς 
αὐτὸν ἐποιῆσατε σπήλαιον λῃστῶν. 47 Καὶ ἦν διδάσκων 

η Ἠαγε πηδᾷθ 8 επ οξ ΥΟΡΡΕΣΑ. Απά ο γ88 τεαοΏίπς 
3 2 { / π ο έ - Δ « -ν 

τὸ καθ’ ἦμέραν ἐν τῷ ἱερῷ' οἱ δὲ ἀοχιερεῖς καὶ αἱ γραμματεῖς 
αγ [λα 4αγ 1π Πο ἐετηρ]θ; απᾶ ἴπο 9ἨΙεί ρτ]θςδῦς απά πο ΒΟΓΙΡΘ5 

κ ἑαυτῶν Ττ. 1 πάντων 1ττ. 
ΙπΊτΑ. Ρ --- αὐτοῖς Τ[ττ]Α. 
"κράξουσιν ΤΊτΑ. ἵ αυτήν ΙΤΤΤΑΥΓ. 
4 [σου] 1ΤτΑ. ὅ παρεμβαλοῦσιν βΏα]] Ρρ]ασς ΏθαΓ’ Τὰ 
ἩππτΑ.  ἃ--- ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας ΤΊτΑ. 
5 --- ἐστιν ΤΤτΑο 

τι --- ἐρχόμενος Τ. 
4 Γὅτι] {τ. 

ἃ ἐν οὐρανώ εἰρήνη ΤΊτΑ. 
Σ σιωπήσουσιν 8α]] Ὀο 5ἱ]εηωῖ ΤΤΤΤΑ. 

Υ καίγε αΤ; --- καί γε [1,]τι[α]. 
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ομ5ύ Ίἴλπεῖνγ ραγπιοηῦς 
Ἄροπ {Πο σο]ῦ, απάᾶ {ματ 
κο «ἆᾖθδιας Ίπετοοῃ. 
96 Απά 5 Ἡθ πεηῦι 
{πε ερτεαά ἰποαῖτ 
ο]οῦπθςβ Ίπ ᾖἴπο. παγ. 
37 Απά ππεη ο Υ/Β 
60ΟΊπΠΘ πΊρΏ, ετεη ΠΟΥ 
Αα. {πο ἀθροσπί” οἳ 16 
πιοαιηπύ οἳ Οτο, ἴμοθ 
πΏο]ο πια] 1 {πάς οἳ ἴπα 
4ἱξοῖρ]ος ῬεραΏὮ Το 168- 
1οΐσθ θηΏᾶ Ῥαίβθ ςοᾶ 
Ὑγϊτ α, ]οαά νοίσο Το 
81] πε τηΙϱΏίψ π/οΓΚκΒ 
τηαῦ λεγ Ὠβᾶ β6θη; 
38 βαγίπς, Ῥ]εβ5εά ὂ6 
ΤΠο Κίπρ Ό]ιαῦ οοπιείῃ 
ἴπ ἴπο ΠἹβΠπιθ οἳ ἴῃο 
Τιοχᾶ: Ῥεαορ ἵπ Ἠεα- 
γεη, απά σ]οτγ ἵπ πο 
ἨϊσηΏοαξδυ. 39 Απάᾶ 5οπ1θ 
οἱ ἴπε Ἐπατ]δεςς Ττοπι 
ΑΊΩΟΠΡ πο πα] ϱ1ταᾶθ 
βαἱᾷ απῖο Ὠίπα, Μαείετ, 
τευακο ΤΠ ἀἱξοῖριθς. 
40 Απᾶ Τε απ5γετεᾶ 
Απᾶ βα1ᾷ απύο ἴπεπα, Τ 
1θ6]] γοα παν, 1 {πεβθ 
ΒΠοι]ᾶ Ἠοιά Ἅποίς 
Ῥεαοε,ῦπε βἴοπες γ’οι]ά 
ἀπιππθαἰαῦεΙγ οἳν οιῦ. 
4] Απά Ἱύπεπ Ὦρθ πΒΒ 
οοπ1θ Ώθατ, Ἡθ Ῥεπε]ά 
πο οἱ ὔψ, οΏᾶ πτερύ οτες 
19, 42 ΒΑΥΙΏΠΡ, 1 ἴποα 
Ὠπᾶςδύ ἆποντ, ενεἩα 
νῃοι, αὖ Ἰομβῦ Ίπ υΠΙβ 
ΤΠγ ἄαγ, ἴπο ' ὑπ]ηρς 
ουλῖσλι θεῖοπρ ππίο ἴιπγ 
Ῥεασε ! ιν ὭοΙ ΤΠετ 
Άτο ᾿ Ἠἱᾶ Ίτοτα ἰπίωα 
6765. 45 Ἐοτ {πο ἆατβ 
ΕΠα]] οοτιθ Ἄπροη πες, 
ὍΏηατ Όπίπο επειηῖθΒ 
βπα]] οξύ 8 ἴτεπεῃ 
Αροιῦ ἴπθο, απιᾶ οοπι- 
Ῥρα55 Ίποερ τοιπᾶ, ἁπᾶ 
Ἱοερ Περ Ίπ ΟΠ ΕΥεΤΥ 
51ᾷ6, 44 απᾶά 5Πα]] Ίαγ 
"πε ϱτεα ΠπΙῦη 1πο 
Εϱποαπᾶ, απᾶ πγ οΠΙ]- 
ἄτεὮ ση Πῖτπ μες; απᾶ 
ΤΠεγ 5εΏα]1 ποῦ Ίθατο Ίπ 
πεθ οπθ 5ἴοπο προη 
αποζηςτ; Όροβαξθ ἴποια 
Κπενπεςδίύ πού {Πο Τϊταθ 
ος Τσ τἰδι(α01οἩ. 

46 Απᾶ Ἠρ ττεηπ{ Ιπῖο 
1ηο επαρ]ε, αΏά Ὄερατ 
νο οα5ςῦ οαῦ ἴπεπι {πας 
5ο]ᾷ {ποτείπ, απᾶά ἑπεπα 
τπαῦ Ῥοάρῃβί; 46 5αγίπς 
πηπῖο ἔπαπα, Πὔ 1 ντ]ζ- 
τει, Μψγ Ἠοαβο 15 ἴ]πθ 
Ὥομςο οἱ Ῥταγετ: Ῥι1ἳ ΥΒ 
Ἠατο πιαᾶθ 16 α ἄεπ οξ 
{ἨΙενθβ. 47 Απᾶ Ίο 
{βασηῦ ἁπι]γσ “ἰπ 1ῃοθ 
ἴοπιρ]θ, Βπῦ ἴπο οΏ]οξ 
Ῥτιεβδίβ απᾶ ἴπο εὐτίρθΒ 

ο εἴπαν 

π---σου Ἱπ[Α.]. 
α ᾱ λίθον ἐπὶ λίθον (λίθω 1) ἐν σοέ 

υ 4- ὅτι Ὦ; -ἵΓ καὶ έσται θΏά οί] Ὀς τησ. 
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Απᾶ ἴπο οΠῖεξ οἳ ἰπο 
Ῥεορ]ε 5οασηὺ ο ἆε- 
5ίΤΟΥ Πϊπι, 46 απᾶ οου]ά 
ηοῦ Ἠπᾶά πτσ/παὺ Ίπεγ 
ηη]ρ ας ο: Έος α]] ἰἐλπο 
Ῥοορ]θ Ἵεχο τετγ αἰ- 
νεη(ἶτο ἴο Ἠθασ Ἡϊπι, 

ΧΧ. Απᾶ Τῦ οἈπιθ ζο 
Ῥα55, ἴλαὶ οη οπο οξ 
11058 ἆαγσ,ας πο ἑααρΏῦ 
τΏο Ῥοορίο Ίπ ἔπο ἴεπι- 
Ῥ]6, απἀ Ῥγεαοποεᾶ ἴπε 
Ρο5Ρ6], ὑμε ομῖεῖ ρεϊεςός 
᾿απᾶ πο βογἱΌθς ϱΑΠιθ 
Ιπροη λέπι νῦὮ πο εἷ- 
ἄστς, 2 απ «ρα]ςο απ Όο 
Πἶπα. εαγίης, Τε]] ας, 
Ὅγ πυλὰῦ αιι{ηοχ]όσ ἆο- 
ε5ύ ἴποα ἴπε»οα 1Πῖπρς 2 
οἳ πο ἶς ης ὑΠαῦ σατο 
ἴπεε ἰλπῖς ααὐποτΙςν2 
3 Απᾶ Ὦο απδινογοᾶ απᾶ 
εαῖᾶ απ{ο {ποιω, Τ σνῖ]] 
Αἶδο αξ]ς τοι οπςε ἐΠῖηπς: 
ΦΠᾷ ΑΏΞΤΥ/ΕΥ ΠΙΟ: 4 Τῃο 
Ῥαρίίΐδια οἳ ζοΏπ, τας 
15 1γοπα Ὥθιτοη, οτ οἳ 
1Π6Π 2 ὁ Απᾶ {ματ τοα- 
5οποᾶ τη] ῦΠ ΓΠεπηξο]τας, 
5αγίης, ΤΕ πγεςηα]] σαχ, 
Έτοια Πθβτοτ ; ς νν1]] 
5εαγ, Ίπσ ἴΏαη Ῥο]]ἱετ- 
ο" το Ἠϊπι ποῦ2 6 Βαζ 
ΑΠά 1Γ νο δαγ, ΟΕ τα6η;: 
ΑΙ] Τμ Ῥεοριο ουσ] 
5ἴοπο ας; ΣΟΥ {πΠεγ ὂοα 
ρετςααᾶεᾶ ὑπαῦ ἆομτ 
νγα5 α Ῥτορπείῦ, 7 Απᾶ 
ἴΠογ απςινοτθᾶ, ἴλαῦ 
ἴπεγ οοιι]ᾶά ποῦ {αι 
πνποπος ἴέ ιυας. 8 Απᾶ 
ο οδας εαῖ] απο ἐπαπα, 
ἸοἵἔΠοχ {ε]] Τ τοι ὃν 
πυπαῦ πἀζποσΙζσ 1 ἄο 
ἴποςε {Πΐπρς, 

9 Τηοπ Ῥοσατ Το {ο 
προακ ᾖο ᾖἴπο Ῥοθορ]θ 
ΜΠῖς ραταῦ]ο; Α οσγίαϊι 
ΠΟΠ Ῥ]απζες α νίηπε- 
γατᾶ. απᾶ ]εῦ 15 {ογ!ίἩ 
ο ἩπδραπάπαοἨπ, απᾶ 
σιοηῦ Ἰπίο α Εαχ οΟοΙΙΠ- 
Ὅτγ Έωτ α Ίοπφ τρ. 
10 Απᾶ αἲ ἴπε Εεαβ5οηΏ 
Ἡοε 5οηῦ α βεττιπῦ Το 
{πο ΠπςδραπάπιοἨν, {ηαῦ 
Τμεγ 5«ποι]ᾶ ρῖνο Ἠϊπα 
οἱ ἴπο Τταϊῦ οἳ ἴπε 
ν]πεγατᾶ: Ῥαῦ πο Ὠιὰς- 
Ῥαπάπιεη ὈῬοεμῦ ἈἨϊπι, 
Απά οοπύ Λῖπι Άαπανγ 
επιρύν. 11 Απᾶ ασαίη 
ο 5οπύ αποἰπμετ 5ο]- 
ταητ: Απᾶ ὕμεγ Ὀεπῦ 
Ἠϊτα αἱδο, απᾶ οπίτεαί- 
εά ΛΠῖπι 5Παπαιοξα]1γ, 
απᾶ δεπὺ ΛΠῆπ ΑπναΥ 
επιρύσ. 12 Απᾶ πραϊηπ 
Τε βεπύ Αα Ὅμ]τᾶ: απᾷ 

ΛΟΥΚΑΣ, ΧΙΧ. ΣΣ, 
Φε ΑΝ ” ς - - - ἔξητουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ: 48 καὶ 

Ίπγετο "εοσκίπρ "1Ἠΐπα 35ὲο "9ἀθείχογσ, απᾶ 3ο “Βτεί “οξΣίΠθ 5ΡεοΓ]α, Ααπᾶ 

οὐχ. ἀεὕρισκον! τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ λαὸς γὰρ ἅπας οἐξεκρέματο!! 
Σουπᾶ ποῦ πΏοϊ ἐπογ πϊρῦ ἆο, Σο "6μᾳ 3Ροορ]ε 1.11 "ποσο "Ἠαπμίπρ Το 

αὐτοῦ ἀκούων. 
5]ΐτα “ΠἩξείεπίηρ, 

᾽ ο. ν ” -, 20 Καὶ ἐγένετο ἔν μιᾷ τῶν ἡμερῶν. ἐκείνων,ἳ διδάσκον- 
Απᾶ Ἱῦ οΆΏ1θ ἴο Ῥᾷ58 ΟΠ Ο0Π6 οξ ύποςε ἄθγ», ας ὄνιας Ξ{οβο]- 

τος αὐτοῦ τὸν λαὺν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, 
1πρ 1μ9 ἳηθ }Ῥεορ]ε {π ἴπε {ειπρ]θ απᾶ απποιποίΏΕ {πε ρ]πά φιάΊπᾳς, 
η , ” Ν « - π ” 

ἐπεστησαν οἱ Σἀρχιερεῖς" καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυ- 
Ο68ΠΠΕ πρ {πθ ολῖεί ρτ]εδίς απᾶ ἴπο 5οσῖρες πηἩ ἴηο εἰάενς 
; λ Σ 1 4 / ος »” μ 

Τέροις, 2 καὶ Ὀεἶπον" Ἱπρὸς αὐτόν, λέγοντες,' ΕΕἰπὲ' ἡμῖν ἐν 
Απᾶ  εδροκθο το Ἠΐπα, 5ασίπᾳ, Τε]] 18 Ὁγ 

ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν 
σπαῦ απα[ποτίίσ ἰλεςο ἐμίπσε ἐποι ἀοοςῦ, ΟΥ ΝἨο ᾖδ] π/ηο Ραγνε ἴο ἴπεθ 

εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἔρω- 
Απά αηδιετῖπσ Ἡο δαῖᾶ ᾖἴο ἴπεπι, ΞΥΗ1 

, ε ” ε , Ν ων λ 
τήσω ὑμᾶς κἀγὼ Ἰἕναἳ λόγον, καὶ εἴπατέ µοι 4 Τὸ- βάπτισμα 

ἐξουσίαν. ταύτην; ϐ ᾿Αποκριθεὶς δὲ 
τὴ ααζποσ1ὲσ 2 

5αδκ δγοι Ι 74ἱ5ο οπθ' ᾖ{ἰΠίπβ, απᾶ ᾖὉε Ἅήηθ, Τπο ῬαρίδηΌι 

πα Τωάγννου" ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; ὅ Οἱ δὲ 
οξἑ ζοηπ Ἅ31τοπ ΏΊθβτεπι πας 1δ ος; {Τοπ ΤΟΠ 2 Απά πο 

ὀσυνελογίσαντοὶ πρὺς ἑαυτούς, λέγοντες, Ὅτι ἐὰν εἴπωμεν 
τεα5δοποᾶ ΑΏΙΟΠΡ 1ΤΠεπιςε]τες, δαγίης, 1 πεςλοα]ά 5αν 

Ἐ ” ” ϱ) ο) τσ ΛΙ τ. τ] 2 ) / ῃ Ἅ ο 
ἕ ουραγου» ερει Διατι ουν ουκ.επιστευσατε αυτῷυ 

Ἐτοπι ἩθΘΑΤεΕΠ, Ἡε π]]] αν ἍἩἨΗΥ Τπεη ᾷ1ᾷ τε ποῖ Ῥθ]ίετο Ἠάτι 2 

6 ἐὰν.δὲ εἴπωμεν ᾿Εξ ἀνθρώπων, 'πᾶς ὁ λαὸς! καταλιθάσει 
Ῥαΐ 1 νε 5Ποια]ά αγ Έγοτα ΤΊΘΗ, 81] ἴπε ῬεοΡρ]ο σὶ]] 5ύοπε 

ἡμᾶς' πεπεισμένος γάρ.ἐστιν Ε]ωάννην! προφήτην εἶναι. 
τς Σοτ ἴΠογ ατα ρειςηθᾶσᾶ [Πε 5] 2 οΏἨ Σα “ρτορπεῦ  Άἆπ/ῃς. 

7 Καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ.εἰδέναι πόθεν. 8 καὶ ὁ ̓ ]ησοῦς εἶπεν 
Απᾶ ἍΊΠογ απςπετοᾶ {ἴπεγ Κποπ ποῦ πἩσποςρ, Απᾶ ;δδας βαἱᾶ 

αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγω λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 
ῦο ἴπετα, ἨΝαϊίπες 1 161] γοα ὮὉὮ υ]λαῦ ααὐποσΙίγ ἴποςο ἑπῖπρς 1 ἀἆο. 

9 Ἠρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν" τὴν. παραβολὴν.ταύτην' 
Απᾶ ΊιεΏερααπ ο Ὥᾖἴπο Ῥεορ]ε ἴο 5ρ6αΚκ τηῖ5 ρατα)]ε : 

π᾿Ανθρωπός Στις! ἐφύτευσεν ἀμπελῶναν! καὶ Σἐξεδοτο" αὐτὸν 
Α. πηππ αρρτίαίη τῬ]απῦεᾶ . 8 τιπογαχᾶ, απᾶ 1εῦ οιιό η 

γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους.ἱκανούς. 10 καὶ Τἐν! 
ο Παςραπάπαεη, απᾶ 1ΙεΓύ {Πο εοαπτγ {0 α Ίοηρ ᾖἴτης, Απά η ΓΙΠθ] 

καιρῷ ἀπέστειλεν πρὺς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ 
5β6ΏΞ5οη. Ὦο ϱετπῦ το {η ἨΠιδραπάπιοη Α Ὀοπάπιαπ, ἴπαῦ ἔτοπι ΤΏθ 

καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος Ἀδῶσιν αὐτῷ' οἱ δὲ γεωργοὶ 
ἀχαὶν οΕῖπο τνἰπεγατᾶ ΤΠεγ πιῖρσηύ ρ]νο ἴο Ἠΐπι; Ῥαΐ ἴπε ΠαδΡαπάπιεῦ 

υδείραντες αὐτὸν ἐξαπέατειλανὶ κεένόν. 1] καὶ προδέθετο 
Ἠλν]ησ Ῥοαῦ Ὠΐτα ςουῦ [η1πα] ΑΤΤΑΥ επαχρίγ. Απᾶ Ὦρ αἀάάοεά 

επέµμψαι ἕτερονὶ δοῦλον' οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτι- 
{ο 5οπά αποϊπογ Ῥοπάπιαυ: Ὀαΐ ἴηογ ".ἱ5ο Πΐπη "Ἠπνίπρ “Ὀεαῦ απάἆ ἀἆϊδ- 

µάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν. 13 καὶ προσέθετο ἀπέμψαι 
Ποιμοιτεά ᾖ[ηῖπα] εετπὺ [Πῖπα] Αγ επιρῖγ. Απά ο βᾶ4άεᾶ νο 5οπᾶά 

ἆ ηὗρισκον 1.1. 
Ρτ]εσί» ΤΑ, 

Ρ -- ἡμῖν ἵο 5 1, 
7 λέγειν πρὸς τὸν λαὸν Ι.. 

: --- ἐν (/ε(ιᾷ καιρῴ αἲ [016] β6εΒΣΟΙ Πττ.Α. } ἐξέδετο ΤΑ. 
ΕαΤΓΑ. 

ᾗ εἶπαν ΤΤΤΑ. 
Ι --- ἕνα (/εαᾶ [οπε]) πτττΑ. 

υ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραζτες 1Δ. 

ε ἐξεκρέμετο Τ. {--- ἐκείνων (Υεαά οΏς Ο6 {Ώο ἀ4αΥβ) 1τττΑ. Ε ἱερεῖς 
1 λέγοντες πρὸς αὐτὸν ΙΤ; --- λέγοντες 1ΓΑ. κ Εἰπὸν ΤΤνΥΑ. 

πι -|- τὸ τ. η ᾿]ωάνου Ττ. ο συνελογίζοντο 1.. 
4 Διὰ τί ΕΤΤΑ. τ--- οὖν [τι]τττΑ. 5 ὁ λαὸς απας ΤΤτΑ. » ἵ Ἰωανην Τε. 

5 ᾽Αμπελῶνα ἐφύτευσεν ἄνθρωπος 1, τις ἀΙΤΙΤΑΝ. 
4 δώσουσιν ἴλογ 5μα]ὶ σὶνθ 

« ἕτερον θέμψαι ΙΤΤτΑ. ἡἆ τρίτον πέµψαι ΙΤΤςΑ, 



Χχ. 1 0 ΚΕ. 
; : - , ρ 

γρίτον Ἡ οἱ δὲ «καὶ τοῦτονϊ τραυματίσαντες ἐξεβαλον. 
α ἰπ]τά; αηᾶ ἴΠογ “Αἱ5ο βηίΐτα αῬρντίωρ "γγουπάθά σα8ῦ [Ππἱ1Ώ] οπῦ, 

μ - - ’ ΕΣΟΡ / 19 εἶπεν. δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, Τί ποιησω; πε ψω 
,. Απά βαᾶ ο Ἰοτᾶ οξίπθ µτἰπεγατά, γπαῦ εὔα]] 1 4ο 1 πι]] θοπἀά 

τὸν υἱόν.μου τὸν ἀγαπητόν' «ἴσως τοῦτον Ιἰδόντες' ἔντρα- 
ΤΙΥ 50ΟΠ. νπο Ὀθ]οτεά; Ῥετηαρς Ἠϊπι Ἠπτίηπς 56εα πουν η] 

πήσονται. 14 ᾿δόντες.δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ Εδιελογίζοντο" 
χοςρεοῦ. - Ῥαῦ Ὠατίησ-σθοη Ἠϊΐπι {πο Ἀια5δυαάταθα τεπδοπθ 

πρὸς Ἀέαυτούς,! λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος Ιδεῦτεὶ 
ΑΠΙΟΠΡ {ἨΏεπιδε]τες,  δαΥΙΠΡ, ΤΠἱ8 5 ἾἽἴηο Ποίτ; ςοΙπθ 

"ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν Ὑγένηται ἡ κληρονομία. 
1εῦ 118 11] Ἠΐπα, ἐπαῦ ὅοατς 3πιιγ “"Όεοοπιθ 1Πθ Ἅ᾿λπεγίζαποῬ. 

16 Καὶ ' ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν. 
Απά ἩἨατίηρ οαςῦ Ξοτίη Ὠϊπ οιίδιᾶο (πο τιπργατᾶ {ΒΘΥ ΚῑΙΙεά 

Τί οὖν ποιῆσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 
Παπ]. Ἠγπαῦ ἔπετεξοτθ σ/Ι]] ἆο Το ἴπαπι {πθ Ἰοτᾶά οἳ ἴπο πἰπεγατά ὃ 

16 ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς.γεωργοὺς.τούτους, καὶ δώσει 
Ἠε π1]]οοπιθ απά τσν]]] ἀεδίτογ ἴπεςο Ὠμδραπάπιει, ΆΑπᾶ πηὶ]] ρίτο 

τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοιςο. Ἀ Ακούσαντες δὲ" Ιεπονιι Μἡἠ 
ττθ τὶπεγατᾶ {ο οὔ μες. Απᾶ Πατίπρ Ἠεατά ᾖ{[15] ἔπεγ βαἱᾶ, 3Νοίς 

ἔνοιτο. 17 Ὁ.δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν, Τί οὖν ἐστιν τὸ 
1ΩΑΥ "10 Ὀε ! Βπῃ Ἡο Ἰοοκίπρ αὖ ἔποωι  οσαίᾷ, ὙἈπαί πει 5 Ὑπαῦ 

γεγραμµένον τοῦτο, Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 
ὂΏας "Ὄεει ντ] ίενη ή, {[Τπε] βίοπο π]Πίοα “τε]εοθεᾶ 1{Πογ παῦ 

οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας; 18 Πᾶς 
3οατ]ᾶ, 918 18 Ὀθοοπ1θ ηεδᾶ οξ [ίπε] οογπεγ2 ἘΈτετγοπθ 

« 4 3 . α -” Δ [ή ’ . Σο μι 

ὁ πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται’ ἐφ᾽ ὃν .δ..ἂν 
Όιαί 48115 οπ τηαῦ ΕἴΟηΠΘ πΙ]] Ὀθ ΏτοκεὮ, Ῥαῦ οἳ ΠἩΟΠΙΡΟΘΤΟΣ 

[ή ΄ Ν ΄ 

πέσῃ λικµήσει αὐτόν. 19 Καὶ Ἀἐζήτησαν"' οἱ 
1ἱ τας {α]] 10 πη]] ρτὶπᾶ 3το 3ρουπγᾶογ ᾖ31Π11Ω, Απᾶ ἹοουρΏῦ 1119. 

πἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς! ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας 
Ἀρο]]οξ 3ρτίρςίς “απᾶ 31Ἡθ  δδοχίρος 1ο Ίαγ Ίου "Ἠίπι 1παπᾶς 

ἐν αὐτῃ.τῇῷ-ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν ἔγνωσαν.γὰρ ὅτι 
1η ἐπαῦ ποις, Απᾶ  ἍΤἨΏεγ Εθβτοᾶ ἍΤ1θ Ῥεορίθ; «2ος ἴπεγ κποῳη ἴπαῦ 

πρὸς αὐτοὺς 9 τὴν.παραβολὴν ταύτην εἶπεν." 
δροϊηςύ ἴπεια νπ]5 ραταὈ]θ Ἡθ 5838, ' 

20 Καὶ παρατηρήδαντες  ἀπέστειλαν Ρἐγκαθέτους,! ὑπο- 
Απά Βατίηρ παϊομεά {[Ππϊπα] Ίπεγ 5δεπῦ 5εοτοῦ αβειῖ., «{εἱίρῃ- 

κρινοµένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται 
{πςσ ἴπεπιθε]τοβ 3τίρηζεοαις ᾖίο73ρ6, ἴηβί ἴπεγ πιὶρᾗῦ (βκο Ἠο]ά 

αὐτοῦ Ἀλόγου,! τείς τὸ! ., παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῦ καὶ 
οξ Ἠΐπι {π ἀϊδοοισβδα, ο ᾖἴπο[επᾶ] {ο ἀε]ίτετ αρ Ὠἶπι ᾖἵο τηΏθ ΡΟΝΕΣ επᾶ 

τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 9]νκαὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγον- 
{ο {19 αιἰποτΙῦγ οξ ΙΠθ ΡΟΤΕΤΠΟΓ. ε Απᾶ ἴπαγ ααθβιίοποά Πίτα, Β8Τ- 

τες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις, καὶ 
πρ, ΤεασΠες, πε Κηον ἴπαῦ τ1ρΏΏ]γ ἴποια βαγεςῦ απἆ {θβσπεδί, απᾶ 

οὐ. λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ’ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν 
βοοερύθβύ ποῦ [αἩπγ πιβπ)5] ῬΕΙΞΟΗ, ταυ πια ᾖ{ἱτιλ {πο πα 

τοῦ θεοῦ διδάσκεις. 3239 ἔξεστιν Σἡμῖνί Καΐσαρι φόρον δοῦναι 
οἳἑ ἄοᾶ ᾖοασ]εςί : 18 15 Ἱανγέα] {ος 48 το σας "τ]υαίθ 152ο7ρϊτθ 

) ” Δ ο] ’ μ ἢ οὔ: 5 Κατανοήσας.δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπεν πρὸς 
ος ποῦ 2 Ῥαΐ ρετοεϊτίης 1Πεῖτ ογβΕ{1Π688 Ἡε βθἱᾶ ᾖἴο 

εκἀκεῖνον ἵ,  { --- ἰδόντες Ἱτττ[Α]. 
. -. δεῦτε ΙΤΤτΑ. κ ϱ) δὲ ἀκθύσαντες Ι,, 
καὶ οἱ ἀρχιερεῖς 1ΤΤτΑ. 
ὤεαά οἱ Ὠἱ5 ἀἱδοοιιχβθ) Ίς, 

Ε διελογίσαντο Ι,, 
| εἶπαν ΙιτΊτΑ. 

ο εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην 1/ΤΕτΑ. 
ζὡστε 50 Α8 ΙΤΤΊΤΑ.  ἢ ἡμᾶς ΤΊτΑ. 

251 
στο ο ακν 
απά οδοί Λλίπι οιξ. 
19 ΤΊοῦ ϱαἱά {πο Ἱοτά 
οἑ {πο τ1ηογατᾶ, Ί πας 
βΏθ]] 1 ἆοξ 1 π]] ποπᾶ 
ΤΩΥ Ὀο]οτοά ΒΟΗ: 15 ΠΙΑΥ 
ῶο {που σγὶ]] τοτογεποθ 
λέηπι νηποιπ {ἨΠθΥ7 8θθ 
Ὠϊπα, «14 Ῥυΐ ν/ποη ἴπθ 
Ἠυβραηπάπεη ΒΑ Ἠΐπα, 
ΤΠεΥ τοβςοπθά απποπς 
1Πθτηβο]νθ, βαγίπρι 
ΤΠηΙ5 18 {Ώο Ὠθῖτ: οος1θ, 
1εῦ αᾱς ΚΙ] Ἠΐνα, ἴπαῦς 
{ωο ΙηΠεγίζαπος ΠΙΒΥ 9 
ΟΝΥ5, ᾖ15 Ρο 1Πε7 οαςῦ 
Ὠΐπα ους οἳ ἴηθ γίηο- 
γατᾶ, απᾶ Ἰεϊ]]εά Λῖπα. 
Ἰγπαῦ ἰπετείοτο βΏα]1 
{Πε Ἰοτᾶ οἳ ἴπθ νῖηε- 
γατᾶ ἆο απίο ἴλεπι 2 
16 Ηό ςΠα]] σοπιθ αηά 
ἀθδίτογ ἴπεςε Πας Όαπά- 
ΏΙΘΏ, θπΠά 5ἰιβ]] ρῖνο 
ἴπο τιπαογατᾶ ἴο οἴἵ μετ». 
ΑΠπά πΏεη Πε Ποατά 
ἓέ, ΤΠεΥ βαἱᾶ, ἀοᾶ 1οΓ- 
Ρίᾶ. 17 Αιπᾶ ηο Ῥεπε]ά 
{ηαπα, αιιά δαἷᾶ, Πτι 
18 ἰπῖ5 ἴπει ἴπαυ ἶδ 
ΥΥΥΙ{63, ΤπΠο οἴοπθ 
νυΏίς] πο Ὀπ]]άεχ» τε- 
1εοίσᾶ, πο 5απιο ἷ5 Ὀθ- 
οοΏιο ἴΏθ Ἠεαᾶ οἳ ἴπθ 
οοΓπετ2 18 ἩΓποδοεγος 
εΏα]] {8Ι1 ἆροα πας 
5ίοπο 5Ώφ]] Ὦρ Ότοιετ; 
Ῥαῦ5 ου ΤΠΟΠΙΡΟΟΤΟΓ 
15 οΠα]] {αιὶ, ο τν] 
Ρτὶπᾶ Ἠϊπα {ο Ρον ἀες. 
19 Απάᾶ {πε οΏΙεξ ργὶεςδί5 
Αηᾶ ΊἴπΠο βογίρεΒβ {ἴηθ 
588Π16 Ἠοισγ εουρηῦ Το 
Ίαγ Παπᾶς οἨὗ Ἠϊπι; απᾶ 
{Πο {θατεᾶ {πο ῬεοΡρ]ε: 
ΣΟΥ Όλο Ῥεποεϊἱνοᾶ ἰΏαί 
Ἡθ Ὠπᾶ εροϊεεπ Ως ρα- 
ταῦ]θ ασαἱΏς5ῦ {Ώθπι, 

20 Απᾶ {Πεγ παἰοπεᾶ 
Λῖπι, Βπᾶ πεηπῦ Ἔοτγί]ι 
βρἰθΏ, ὙΠπϊοη εποα]ά 
{εἱρι ἴπεπηυε]τος Ἰα5ὺ 
πιοη, τποῦ Όπεγ πι]ρης 
{θΚο Πο]ά οἳ Πὶς ννοτᾶβ, 
ἴπαί «ο ἴπογ πιῖσηί ἆθ- 
Ίϊγες Ἠϊπα απίο ἴπθ 
Ῥοπθς απᾶ απἰποτῖ- 
ἵγ οἳ Τἴπο ΡοΤεΓΠΟΓ. 
21 Απά ᾖἴπεγ αξκοᾶ 
Ἠΐπι, βαγῖηπςσ, Μβαείος, 
πο Ίποι παῦ ποια 
ΡΒ4765, απᾶ ᾖ{εποποςῦ 
τ1βΏΜΙΣ, τηεϊίπεσ ας- 
οορίεςξῦ ἵποι {ηο Ρε- 
5οπ οΓαπῃ, Όας ἐεαοὮ- 
εδ ἴπο πσ/αγ οἳ ἄοά 
ἐτα]γ: 22 18 ο Ἱππξα] 
ΣΟΥ 18 ο σῖτο ἰγὶισαῖο 
ππίο Ο5:58Σ, 95. Πο ῦ 
25 Ἑιὸ Ἡ9 ῬΡετοεϊτεᾶ 
{Πεῖσ οτςα{ὐΐπεξς, απάᾶά 
βπἱᾶ υπῖο (πετ, ΠΗΥ 

Ἀ ἀλλήλους 9Ώ8 ΔΠοίἩογ ΤΤ:Α. 
3 ΄ 

πι «ήτουν 1. 
Ρ ἐνκαθέτους Ἱ. λόγον 

Ὦγραμµατεις 
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τεπιρῦ γε π1θ2 24 8Πο6υ’ 
1η ΑΒ ῬεηΠπγ. ἼΠοςῬ5Ῥ 
1πιβρο απἆἀ 5αρετβοτίρ- 
Όοη Ἠαπυα 152 Τπεγ 
βπςιετεοᾶ απᾶ εβἱᾶ, 
ΟΕματ’ς. 25 Απᾶ Τρ 
εαῖᾶ απίο ἴἨεπι, Ῥεη- 
4οτ ἰἴλπεχοίοτο Ἱαπῖίο 
Ο8β8βαγ {1ο (Πῖπρς νΏ]οἩ 
ὈὋο Ο885αχ”8, απᾶ απίο 
4οᾶ ἴμο ἐπῖπςσς π.ἩΙε 
Ῥο ο’. 26 Απᾶ ἴπεσ 
οοιι]ἀ τοῦ ύαβκο Ὠο]ά οἳ 
Ὠϊς σνοτάς Ῥεΐοτο ἴπα 
φεορ]θ: απά {Που ΠΙΑΓ- 
τε]]εά αὖ Ἠῖς ΑΏΡΥΕΣ, 
οπᾶ Ὠθ]ά {Π6ὶχ Ρε8οθ, 

97 Τπεπ οςπαθ {ο ᾖζπι 
οἑγίβίπ οἳ ἴπε Βαᾶσαιι- 
9665, π'ΠΙοἩ ἄεπτ ἐπαῦ 
ἴῃΏοτο 15 ΑΏΥ Τε5ύτχες- 
θΊοη: Αά ΤπΠεγ Ε5Κκοᾶ 
Ἠϊπι, 28 ΒΑΥΙΠΡ, Μαβ- 
{ετ, Μο5δες πτοία πηπῖίο 
τς, 1 ΑΠΥ Πιαπ’5 Ότο- 
{πετ ἆἀἱθ, ἨΠανίπσ α 
σγ]ή6, απᾶ Ὦε ἄῑε πΙίἩη- 
οαῦ οΠΙ]άτοετ, ἐπαῦ Ὠϊ5 
ῬτοῦΏογ επΠοα]ά ἴακοα 
Ἠ]5 ν1{θ. απά ταῖδα αρ 
βοθά Ἰ1Ώ{ο Ὠϊς ὨγούΠετ, 
209 Ἐπετο πετοθ Ὄπετε- 
10Τ6 5ετεη Ὀτδίῃπτεη : 
οηπά {πο Ἀτεί ἴοο]ἷ -ᾱ 
νγ]{θ, αηΏᾶ ἀῑεᾶ πσνΙιη- 
ουῦ οΠ1]άτοηπ. 90 Απᾶ 
{Ώθ βεοοπᾶ Ίοοκ Τετ 
το Ὑήίςθ, απᾶ Ἡο ἀῑθᾶ 
οΏ]]ά]ε55. 9 Απᾶ {πε 
τΠ]γά ἐοοῖς Ἡθτ; απᾶ 1π; 
11]ςο6 πιαΏΏεΓ Ό]ιθ 5ενεΏη 
8159: απᾶά {Πε 1εΕύ πο 
οπΏΙ]άχεη, απά ἀῑεᾶ. 
9ο Τιαδῦ οἱ αἱ] ἴπο 
ΨΥΟΠΙΑΏΠ ἄθεᾶ αἱςο,. 
95 ΤΠΕΓΕΕΟΣΘ 1π 119 τε- 
βυχτεοῦῖοη πύμοςς σν]{θ 
οἳ {παπι 15 5Ώεῦ Του 
ΒΘθγεη Ἠαᾶ Ἠετ το στο, 
Φ4 Απᾶ ὧἆε5διβ ΑΏΒΥΕΙ- 
πρ εαἰᾷ απίούηΏεπι, Τη9 
οἩΙ]άγαπ ο 1Π18 ποτ]ᾶ 
ΙΠΑΙΣΥΥ, απᾶ αἴθ ΡΙΥΤεΙ 
1Ώ ΤτηβΙΥΊ8σθ6: δὺ Ῥαῦ 
ἴπεγ πΏῖςὮ 5Ώα]] Όθας- 
οοαηῖθᾶ πποτίἩσ ο οἳ- 
ἴαῖπ ἴπβδῦ ποτ]ᾶ, απᾶ 
9Τῃο τεβαττοεοβῖοη Έτοπα 
πο ἆραᾶ, ηποΙίηετ 
ΙΩΑΣΥΥ, ηΟΥ ἆτο Ρίτοη 
1π ΤΠΑΥΤΙΑΡ6: ὅ6 ποΙίΏατ 
οβΏ {Πατ ἀῑε αΠΥ ΗΙΟΓ6: 
{οτ {Πεγ ατεεααα] υἀπίο 
{Ώ9 απηρο]ς; απᾶ ατο {πα 
οΏ)ἱάτοπ οἳ ἄοἆ, Ῥεϊηρ 
τῃηο οἨλϊ]άτεπ οἳ ἴπε 
ΣΕΦ)ΙΥΥΟΟΡΙΟΗ. ὁ7 Νοπ 
Μποδῦ {πο ἆθαᾶ αΓο τηοῖς- 
εᾱ, ετεη Ἰο5ε8 5«Ώαοπ;οᾶ 
αὐ ΤΏοθ Ὀιιδα, π ποπ ο 

ἕν-- Ῥέμε πειράζετε ΤΤΓΑ. 
(πθγ 5πειεα [10 |. 
αὐτούς ΤττΑ.. 
(γεαά ΥνΏο 5αγ ἴπετε ἶ5 ποῖ (μὴ) 8 τεδυ1τθοῦῖοη) τς. 

Ε --- ἔλαβεν Τττα. ἳ 
κ΄. καὶ ΘΥΕΗ Ε,. 

3] γυνή οὖν ἐν τῇ λε ΝΤΟΠΙΒ1 ΓΠοθγΓείοτε ἵτ ἴπε ΤΑ. 
4 γαμµίζονται Ώτήτ ;: γαμίσκονται Α. 

ΤΤΤΤΑ. 

τωτ| Ικου5ε 1,. 

11ΤτΑ. 

ΛΟΥΚΑΣ, ΧΧ. 
αὐτούς, 'Τί µε πειράζετεῖς 34 Τἐπιδείξατεὶ µοι δηνάριον 

ύπετα, ΊΠΏΥ πιθ ἄο γε ὑεπιρί 2 Ῥποιν ΙΠθ τα ἀθηημτίπβ: 
; ” με 9 ΄ π) ὰ [ Δ 

τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; 3 Αποκριθέντες!ι δὲ σεῖπον 
ΦΥΏΟΒο "Πα5 10 11πιαφο Ξαπᾶ "Ἱπδογιρύ]ουἨ Απά απδγετῖης ἴμοες παἱᾶ, 

Καίσαρος. 96 Ὁ.δὲ εἶπεν ᾽αὐτοῖς», α)Απόδοτετοίνυνὶ τὰ 
05βεατ’ς. Απά Ἡε βεᾶ ἍᾖΤο ύπεπα, Ἐειπάες πετείογθ ἴπο ἐΠίπρβ 

Καίσαρος Ὁ Καΐσαρι, καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 96 Καὶ 
οἱ 05584Υ νο Όαβατ, απᾶ πε {π]ηρς οἳ ἀοᾶ {ο ἀοᾶ. Απᾶ 

οὐκ. ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι «αὐτοῦϊ ῥήματος ἐναντίον τοῦ 
ΤἨΠεσ ππετο ποῦ αὖἱθ Ἅᾖούαχκε ποιᾶ ο{ Π15 5ροοςἩ Ὀοδίοτα τη εἵ- 

λαοῦ' καὶ θαυµάσαντες ἐπὶ τῇ.ἀποκρίσει.αὐτοῦ ἐσίγησαν. 
ῬεορΙθ; απᾶ πυοπᾶετίης λη Ἠ15 ΑΠΕΤΥΕΣ {ΠεΥ πετε 5ἶ]οπῦ, 

27 Προσελθόντες.δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ ἄάντι- 
Απάᾶ ὨβνίΠρ «οπιθ ὕο [ΠΠ] 58οπιθ οἳ {πο Φβάἀάποεθς, πηΠο 4επγ 

λεγοντες! ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτόν, 98 λέγον- 
δῃ Ὑεδυττεομίοη ᾖ11πΠετο 315, ἴπεγ απεβοπεά Είπα, ΒΕΥ« 

τες, Διδάσκαλε, “Μωσῆςὶ ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὺς 
Ίπρ, ἘεβοἩθς, 9Τοεθς ντοῦθ Το 8, 1 ΑπΠπγοπθΏ ὭοῬτοίμογ 

ἀποθάνῃ ἔχων γυναϊκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος Ἰἀποθάνφ,ὶ ἵνα 
ποι]ά ἀῑδ Ἱατίππ απ, απᾶά 9 ομ]]άιες αποιυ]ᾶ 4ἱθ, πας 

λάβῃ ὁ.ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναϊκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρµα 
Ξᾳαποι]ά”ίακο ᾖ3Πἱ5 “Ρτοίπετ νηθ πηθ απᾶ εΠοα]ᾶ ταῖβο Ἱρ κεθε 

τῷ. ἀδελφφ. αὐτοῦ. 99 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν' καὶ ῥ πρῶτος 
{ο Ἠῖ56 τοίμος, Άφενοη 3ἳπεη δρτείΏτεη "Τπετο”ππετο; απᾶ πο ἍἈΕτεῦ 

λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος' 90 καὶ ξέλαβενὶ ὁ 
Ῥαν]πό ἴακεη κα π]ᾷα ἀϊθά ομ/]ά]θς; βπᾶ Φίοοὶκς 318 

δεύτερος Ἀτὴν γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνοςἹ 9] καὶ 
3βεοοπᾶ 1πθ ἨΤΟΠΙΑΠ, αηᾶ Ἆθ αῑεᾶ οπ{]ά]6εβε; απᾶ 

ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήνὶ' ὡσαύτως.δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ Β οὐ.κατ- 
πο εΠμϊτᾶ ΤοοΚκ Ώες: απᾶ Ἠχκοπήίςθ 31βο {πθ βόνθη αἷᾶ ποῦ 
’ [ή ε Δ 

ἔλιπον τέκνα, καὶ ἀπέθανον' 92 ὕστερον δὲ πάντων! "'"ἀπέ- 
16ο οἩ1]άτετ, βπά ἀῑεᾶ: 11.86 ααρπᾶ οἱ αἰἱ ἀϊθᾶ 

4 ε ’ ο». / / ” 

θανεν καὶ 1 γυνή.' 9ὺ Ἀἐν.τῇ.οὖνὶ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν 
8150 ἴποθ ΠΟΠΙΒΗ, Τηοαλείοτγε {Π ἴπθ τεςαττεοβίοπ οἱ πγἩϊοἩ οἱ ἔπεπα 

γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναϊῖκα. 94 Καὶ 
ἄοες 5Ώε Ὀθοοπιθ πε Ἅ3Τογ {ηθ 8β6πεη ἸὨαᾶ Ἠθτ 95 υ119. Απᾶ 

οἀποκβριθεὶς! εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου 
ΒΏΡΥΤΕΓΙΠΡ Ἀβαῖᾶ 3ΐο "ἴπεπι αθεδᾳς, Τηθ 5εοπ5 οξ {μ]5 αρο 

γαμοῦσιν καὶ Ῥἐκγαμίσκονται"' 9δ οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ 
ΤΑΠΘΥΥΥ ΞηΏά Ἁτε ρίτεη ΙΠ ΠΙΛΥΤΙΑΡΕ; Ῥαῦ {Ώο5ο εοοοαπεᾷ πνοσθισ 

αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ 
ΞγΠαῦ “αρθ 1νο "οὐίαῖη Απᾶ πο τεβυττεοῦίοη νΠΙοΠ [15] {τοπ απιοηπς 

νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἀἐκγαμίσκονται' 96 τοῦτεὶ 
[πε] ἁἀσθιιᾷ πθ]ίπεσς ΤΙΒΙΙΥ 1410ΥΓ 910 ΡΙΤτΕΝ ἵπ ΤΙΔΥΤΙΒΡΕ; Σπθ]ίάοτ 

γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται ἰσάγγελοι.γάρ εἰσιν, καὶ 
1{οτ δᾷἱθ ΦΑΤΥ ΄π1οΟΤθ ΄ΤΠ6Υ Ἴσμπ; Το εσσα] ὔο απραἰβ {Π6Υ Ἀτθ, απᾶ 

υἱοί εἰσιν ὁτοῦ! θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 97 Ότι δὲ 
ΒΟΠ5 ατθ οἱ ἀοᾶ, 304 ”.π9 Στεβτπττθοί]οΏω δοπς 106ίΠρΡ, Ῥαΐ0 υλαῦ 

ἐγείρονται οἱ νεκροί, καὶ «Νδωσῆς' ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς 
Άτε ταῖςοᾷά ᾖἵἴπεο ἄθαᾶ, ϐ6θπεπ 3Μοςβες βΠεπνεᾶ µ[ῖπ ἴπο ρβτῦ] οη ᾖ3]Πθ 

5 δείξατέ αΙιΤΊτΑ τν. 5 -- [οὶ δὲ ἔδειξαν. καὶ εἶπεν ] απᾶ 
Απά Ὦε δαἱα 1. α οἱ (γεαᾷ απᾶ Πεν βαϊἀ) τ. 7 εἶπαν ΤΊτΑ. κ πρὺς 

3 Τοίνυν ἀπόδοτε ΤΤΤΑ. Ὁ {- τῷ 1. ε τοῦ (γεαᾶ [118]) Α. ἆ λέγοντες 
ϱ : Μωῦὺσῆς ἹπττΑγ’. 

δ--- την γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος ΤΊΤΑ. 
Ἱ-- δὲ πάντων ΙΤΊΤΑ. 

{ῇ ἁποι]ά Ὀθ 
Ι -- [ὠσαύ- 

πι καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν ΤΤιΑ. 
9 --- ἀποκριθεὶς 1/ΤΊτΑ. ΒΡ γαµίσκονται 

τ οὐδὲ ΙΤΓΑ. .--τοῦ ΤΤΙΑ. 



ΧΧ, ΧΧ]. 

βάτου, ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν ᾿Αβραὰμ καὶ 'τὸν" θεὸν 
ῬαςἩ, ὙἩΊεπ Ὦρ ομ]]εᾶ [6] Τοτὰ πο αοᾶ οἳ Αηχαββτα απᾶ με αοάᾶ 

Ἰσαὰκ καὶ τὸν! θεὸν ᾿Ιακώβ' 98 θεὸς.δὲ οὐκ.ἔστιν νεκρῶν, 
οέ]δαβο απᾶ ᾖἵἴπο ἄοᾶ οΕὔαοοῦ; Ραῦ αοᾶ 3ο 15 πού ο [πε] ἀεαᾶ, 

/- . ” ο) - ς / 

ἀλλὰ ζώντων. πάντεζ.γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. 99 ᾿Αποκριθέν- 
Ῥναύῦ οἳἑ [1πε] Ητίπρ; ᾷοτ α11 4ος Ἠϊπι Ἴπτει "Απαπετίπς 

τες δὲ τινες τῶν γραμματέων Τεϊπον, Διδάσκαλε, καλῶς 

ΚΕ. 

αὰ4Ώά '80π1θ οἳ ἴπθ 5ογίὈθΒ βα1ᾶ, :ΤθασἨας, νε] 

εἶπας. 40 Οὐκέτι Σδὲὶ ἐτόλμων .ἐπερωτᾷν αὐτὸν 
ἔλοια Ἠαδί 6ΡοκεΏ, Μοῦ 33πγ ΄πιοσθ 1απᾶ ἀῑᾶ ἴπεγ ἄλτε ὮᾖἴΤοαξδκ ηΐτα 

οὐδὲν. 
βησ{π]ης.- 

(8 ποπ) ε] Α η , ” , 4 εἲ 
4] Ἐϊἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέεγουσιν τὸν χριστὸν Συιον 

Απᾶ ο 58ἷᾶ ᾖἴἵο ἴηθπι, Ἡοπ ἄο ίΠογβαγ ἴπο ΟΠχῖ5έ 3 ΡΟὮ 

ἼΛαβὶδι εἶναι: 43 “καὶ αὐτὸς! ΖΔαβὶδί λέγει ἐν  βίβλῳ 
30Ε“Ώατίᾶ 352 απᾶ Ἠϊπδει)ὺ 1ΡΓατνιᾶ 5δασ5 Ἰπ[ίπε] Ῥοουξκ 

-- ” ΄ 3 ο 

Ὀψαλμῶ», Εἶπεν «ὁἩ κύριος τῷ.κυρίῳ.µου, Κάθου ἐκ δεξιῶν.µου, 
οἱ Ῥβα]τας, 3βΡαἱᾶ με "Τοτᾶ 6ο ταΥ Τιογᾶ, ϱἱ οπτατ τὶσΗίέ Παπᾶ, 

43 ἕως ἂν θῶ τοὺς.ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν.σου. 
απ] ΤΤ]αςθ {ΠΙπο επεπῖ65 [5] α {οοΐσδίοο] 40ΟΥ {Ώγ {εεῦ, 

44 ΊΔαβὶδι οὖν κύριον αὐτὸν! καλεῖ, καὶ πῶς «υὶὸς αὐτοῦ" 
Ῥατιᾶ ἰποετείοτο "]ιοτᾶ 2ῃ]τπα 1ρ8115, αηᾶ Ἠοπ Ὠϊ5 5οἩ. 

ἐστιν; 
16 Ώθ2 

45 ᾿Ακούοντος.δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν ᾿τοῖς μαθηταῖς 
Απᾶ α5 πετο Ηςθεπῖηςρ αἲ] 1πθ ἌῬοεορ]ο Το 5η]ά το Ξἀϊ5οῖρ]ας 

αὐτοῦ,! 46 Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραµµατέων τῶν θελόντων 
115, Ῥεσγατα οἱ Ἅἵ]μο 5οτίρες πππο Ί]κ 

περιπατεῖν ἐν στολαῖς, καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς 
το σα]κ ια ΣΟΡΘΡ, ατα. Ίοτε ᾿βα]αίαϊίοις ᾖἹπ πε 

ἀγοραῖς ' καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρω- 
χπατκεῦ-ρίασοες απᾶ Ἠτεί 5εαῦβ 1π Όπο Α7ΏασΟΡΙΙ65 απᾶ ἈΕτεύ 

τοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις 47 ξοὶ κατεσθίουσιν!ὶ τὰς οἰκίας 
Ῥ]3668 1η ᾖΊπο ΞΙΡΡΕΤΕ; πΏο ἄοτουτ πε ἨοἈςοξ 

τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει ακρὰ Ἀπροσεύχονται.ὶ οὗτοι 
οἳ πηΙάοσππ5, απᾶ 35 8 Ῥτεῦεσί Σαἲ 3ρτεαῦ “Ἱεπρίηα 1ρτα7. Τηεςδε 

ἱλήψονται!: περισσότερον κρίμα. 
5Ώ8)1] τεοεῖτε ΤΙΟΥΘ Αραπάᾶατπυὸ Ἱπάσπιεηῦ, 

ϱ] ᾿Αναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας Ἑτὰ δῶρα αὐτῶν ϱ 
Απιᾶ Ἠατνίπς Ἰοοκθᾶ πρ Ἡε δα Ἅᾖἴπε Ἀοα5]ησ βεποῖτ “σιείς 

εἰς τὸ γαζοφυλάκιον" πλουσίους' 9 εἶδεν δὲ Ἰκαί τινα! 
ΣΙπΐίο 5ἱῃ9 Τγτθαδατγ τισ; απ ΏρῬ 5» αἆἱξδο αἃ οθγίαϊπ 

χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά"ἳ ὃ καὶ εἶπεν, 
Ξνηιᾶονγ 1ροοςγ σοβββῖτις' ΜΠετεῖῃ πο Ἱερία. Απᾶ Τε ςαἴᾶ, 

᾽Αληθῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ χήρα Ῥἡ πτωχὴ αὕτηϊ οπλεῖονὶ 
Οξα ἱταίῃ Τεαγ ἴοτοα, πα ὁπ]άον .Ῥοοτ α{Π15 ΤΟΤΕ 

πάντων ἔβαλεν᾽ 4 Ρἄπαντες' γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισ- 
παν α]] σας ἴπ; ΣΟΥ 81] Ἴάηεςο οαῦ οἳ πα ῦ νυπ]ο] σας 

, » ω ” λ 2 4 κ ᾳ - - 1 ϱ/ ι 
σεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα Ἀτοῦ θεοῦ' αὕτη.δὲ 
αῬοαπάίηπςρ ἍᾖΤο ἴπετα οαςτῦ Ἰπίο ἵπο οαἰβίς οἳ ἀοᾶ; Ῥταῦ 5Πε 

τ -- τὸν ΠΤΤΤΑ. 7εἶπαν ΙΤΤιΑ. 
5 Δαυϊδ Οπ; Δανεὶδ ΤΤττΑ. 3 αὐτὸς γὰρ {05 ᾿ΠΙπωδε]/{τΤ. 
(εαᾷ [.πε]) τπτλ. Ἂἃ αὐτὸν κύριον ΊτΑ. ΄ 5 αὐτοῦ υἱός ΤΊτΑ. 
Ττε; πρὸς αὐτούς ἴο ἴΠειπα Α. ξ οἱ κατεσθίοντες ἴῃΏοδε ἀενοιτίηρτ.. 
ρτασίηρ 1, ἱ λήμψονται 1ΤΤτΑ. 
τινα Ι.; τινα [καὶ] Α; -- καὶ τττ. 
Ρ πάντες 1.. α --- τοῦ θεοῦ Ττ[Τε]Α. 

Σ γὰρ {ΟΥ ΤΤΙΑ. 

τι λεπτὰ δύο Ἰτ. 
Κ εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν ΤΊΤΤΑ. 

5 αύτη η πτωχὴ ΤΤτι 

299 
οβ]]εί] {ο Τιοτᾶ 11ο 
ᾳοᾶ οἳ ΑνηΠαπι, απᾶ 
τΏο αοᾶ οἱ Ίδαπς, απᾶ 
{πε ἄαοᾶ οἳ οὤασοῦ, 
38 Ἐοτ Ὦο 15 αποῦ ἃ 
6οᾶ οἳ πο ἀοαᾶ, Όας 
οἳ ἴπο Πτίης : Τοτ α11 
Ίάτο απῖο Ἠϊπα, 99 ΤῃεΠ 
οετίαῖη οἳ πο 5οτἱῶθΒ 
βηςπετίης εαἱᾶ, Μας- 
νοχ, ποια Ὠαςδῦ τ/ο]1 
βαἱᾶ. 40: Απᾶά αξίετ 
ἴπαῦ Ίπεγ ἀατδῦ ποῦ 
αθ]ς Ἠϊπι απγ αιιεδίῖοπ 
αἱ αἴῖ, 

4] Αγιᾶ Ὦο ϱαῖᾶ ππῖο 
τἨαπα, Ἠοῖὶν 5α7 ἴπετ 
ἴπαῦ Οὐτιςύ 15 Ώατιά)5 
Β0ΟΠ2 429 Απᾶ Ὀατιᾶ 
ἨΙπηξε]Ε φαϊνα ἵω ΊΌ]μθ 
Ῥοοχκ οἳ Ῥεδα]τας, Τη 
ΤΙΟΒὈ βαϊὶά Ἄπηπτο ΤΥ 
Τιοτᾶ, 910 ὑποα ΟΏ ΤΥ 
χ]σῃηῦ Ἠατπᾶ, 45 τ]] Τ 
πηπακο ἴπῖπο επθΏι]68 
ΤΠγ 1οοΐβίοο. 44 Ὦα- 
πιά {πογοίοτεο οα]]είτ 
Ἠϊπα Τιοτᾷ, Ἠοισυ 15 Ἡθ 
1Ώετι Ἠϊ5 5οἩ ὃ 

45 Τπετ ἵηπ 1πε αιᾶ]- 
επςς οἳ α]] {πα Ῥεορ]θ 
πε 5α1ᾷ απίο Πὶ5 ἀ1δεῖ- 
Ῥ]65, 46 Ῥετνατε οἳ ἴπθ 
8011068, τυΠΙοπ ἆοδῖτθ 
{1ο πα] η Ίοης τοῦεςξ, 
Απᾶ Ίοτε ατεειίπρς Ίπ 
πο ππατκαίς, αιπιᾷ πο 
Ἠϊσῃοςῦύ 5οαύ5 ἵπ ἴπα 
ΕΥΏΠᾶΡΟΡΊΘΣ, απᾶ ἴπαο 
ομ16Εξ ΤΟΟΠΙ5 αἲ Τ6α5ί5; 
47 νυΏ]οη ἄετοιτ τνι- 
ἄους᾽ Ἠομβες, απᾷ Τοῦ 
8 5ΏΘΥ Ίτπακο 1οτπβ 
Ῥταγεις5: ᾖἴπο 58ΠΙΘ 
5Ππα]] τοςαῖτο Ρ18ΦΊεΥ 
ἀαπιπαίίοη. 

ΧΣΤ,. Απᾶ Ίο Ίοοκ- 
εᾱ τρ, απά εδατ ἴῃθ 
11οὮ πει οα5{8ῖης {Παῖτ 
Ρ618{5 Ιπίο ἴπαο Ίταιμ- 
ΞΙ1Τ7. 2 Απά Ὦε 8ανγ 
8150 α οργύαἰπ Ῥοου σπ]- 
ἄοσ οβδί]ηπς 1π {Π]{πεν 
Ὅπο τις. ὃ Απά 
Ὥο ραῖᾶ, Οἱ α ἱτατα 
1 6αγ απῖίο τοι, ἴπβδῦ 
Μηΐς Ῥοος σγᾶουν Παβι 
οα5ῦ Ίπ π]οτε παπι ΤΠεγ 
811: 4 Τογ α1] ἐπεξε Πατο 
οἳἑ Τἴπείν αραπάρησθ 
οαςδῦ {η ππῖο {η ο ετ- 
1ησ5 οἳ αοᾶ: Ῥιαῦ 5Ώθ 

Υ εἶναι Δανεὶδ υἱόν ΤΑ. 
Ὁ -- τῶν ἴπε 1.. 

{ --- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴπε ἀἱ5οίρΙθβ) 
ο - 

Ἀ προσευχόµενοι 

| [καζι 
οπλείώ 1ΤΑ. 



934 
ος ες ῬοπΙσΥ Παῖλ 
οιδέ η αἲ] ἴπο Ητίπς 
υπαῦ 6Πε Ἠιιᾶ, 

5 Απά α55οπηο «ρα]ο 
οἱ ἴπο ἱεπρία, που Τῦ 
Ὅπιδ «αἀοτιοά πτυῖσ 
ΡοοᾶΙσ εδίοπε5 απά 
ρὶεῖς, Ἡο εραῖᾶ, 6 45 
Γὸτ’ ἴπο. ο ἐπΐηρς τΥ]ο]ι 
γε ΌῬεΠο]ᾶ, πε ἆπγς 
τν ϊ]] οοταα, ἵπ ἴΠο τυΏΙοἩ 
ἴλοτο ϱἴα]] πού Ῥε 1εξς 
9ηΏ96 5ίἴΙοπθ 3βροηῦ 4η- 
οὔποτ, ἴπαῦ 5Ώα]] ποῦ 

ΊΠπτούη ἄοπη. 
7 Απᾶ ἴΠεγ αξδκεὰ Ὠη, 
8αΥἱΠΡ, Μαςύετ, Όιπῦ 
πγΏοη 5Πα]] ]λο5α (Πῖπσβ 
Ὦε2 απᾶά ππΏας βδἶση 
τωτί] ἰλετο ὂε ὙἨΠεἩΠ 
ἴπεςο ἰπίπςς 5Ώα]] οοπ1θ 
τογραςς2 8 Απά Πε βα1ᾶ, 
Τιικο Ὠθοεά Όπας το 
ο ποῦ ἀεοθ]τεᾶ: 1ος 
Ώ]ΑΏΥ 5Ώβ]] οοἵπο ἵπ 
Τισ ΏβΠΙ6,54ΥΙΠΡ, [ Π1 
Ολιγίςε; απὰ ἴπο ἴἶπιο 
ἀταπννοίΏ ΏΘΑΥ: Ρο }οα 
ποῦ ΤἨΠΘΓΕΙΟΤΟΘ ΑΓ 
ἴπεπι. 9 Βαΐ πΏεηπ το 
5Ώ.]] Ώοαχ οἳ Π8Γ5 απᾶ 
ΟΟΠΙΠΙΟΦΙΟΠ5, Όσο αποῦ 
εογγιβοά: 1οΓ Ὥἴποςθ 
επῖηρς ποαςδΏ ατεῖ οοπιθ 
το Ρα»5: Ὀαΐ ἴπο επά {8 
ηοί Ὀγ βηΏᾶ Ὀσ. 10 ΤπεΠ 
βαῖά ο υαπίο {1Πειη, 
Ναϊίοη εἶἰσπ]] χῖδε α- 
ραῖηςῦ ηβ[ίοἩΠ, απᾶ 
ΚΙπράοπι ασα]ηςί Κἶπρ- 
4οτ: 1] απᾶ ρτθαυῦ 
θατζπαααχκθς 5Ώα]] Ῥο 
1η ἄἶτετς Ῥίασθ5, απᾶ 
ΣΑΠ1Π65, πηᾶὰ µῥρεςίϊ- 
Ί6ποο;: βηᾶά ᾖ16βΥ{ά] 
5ἰσηίς5 απᾶ ρτεαῦ 5ἶσηβ 
βΏα]] ἴπετο Ῥε {τοπα 
Ώθατεη. 12 Ῥαΐ Ῥε[οτα 
811 ἴπεςθ, ἴπεγ 5Πα]] 
147 {Πεῖχ Πππᾶάδοπ τος, 
αηά ρογς5εουίε {ο, ἄε- 
Ἱτοτίης γοι τρ ἴο ἴηθ 
ΞΥΏΔΒΡΟΡΙΟ5, απᾶ Ἰπίο 
ΡΕΙ5οµ5, Ρείπς Ὀτοιρῆ{ 
Ὀεέοτε ΚΙπρς απάτια|ετς 
Το 17 ΠΠΏΙΕ)5 546. 
19 Απ 16 Ἕπα]] ἵατη Το 
σοι 10; ἃ ΤΕΣΗΙΠΟἨΥΥ. 
14 βοΐθιο {έ ἴποεταξοτθ 
1η τοασ Ὠεατίς, ποῦ {ο 
παρά]ταῦο Ῥεέοτα πΏαί 
ο 5Ώα]] αΏδτποτ: 15 20Υ 
πν]]]ρίνεγοι α πιοπίἩ 

Άπιά υγϊςᾶοπα, πυΠΙοὮ α11 
ψοις φανοτδατγίος 5Ώα]1 
πιοῦ Ὦε αΏ]ε {ο ϱαἵηξδαγ 
ΏΟΥ γεςδὶςῦ. 16 Απάᾶ το 
βΏς]] Ὃε Ῥείταγεά ῬοίῦἩ 
Ὁγ Ρατεπίς, αηᾶά Ῥτοῦῃ- 

Γ πάντα ΠΤτ. 
Σγεγέσθαι ταῦτα Α. 
ῦ φόβηθρά ΙΤτΑ. 
{ ἀπαγομένους Ιεαάϊπρ [γοι] απαγ ττ;Δ. 

κ ἀντιστῆναι οὐδὲ ἀντειπεῖν 1» ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ([ἢ ἀντειπ.] τι) ΤττΑ. 
πι απαντες ΤΤΓΑ. 

καρδίαις ΙΙΤΊΤΑ. 
ἵηογα, 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΧΙ. 

ἐκ τοῦ.ὑστερήματος αὐτῆς "ἅπανταϊἳ τὸν βίον ὃν εἶχεν 
οπίέοξ Ἠοχ ροτοτίΥ 811 {Βο Ἠτεμ]οοἆ πγπίσἩ 5Ἡς πιά 

ἔθαλεν. 
ἀἰά σας. 

- ’ , 4 -” ε ” ε/ [ -” 

ὅ Καΐ τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοι καλοῖς 
Απά 458ΟΠΙ6 Ἡετε βρθαξίησ αροαθ ἴπο ἔεπιρ]ο, ἑΠαῦ πε "ειοπες Ισοοά|τ 

καὶ ᾽ἀναθήμασιν! κεκόσµηται, εἶπεν, ϐ ΤΓαῦτα ἃ θεω- 
απᾶ οομεροταίαά ρἱΕῦ5 16 νταβ πἀοτπεᾶ, Ὦο σαῖᾶ, ΓΑ. ἴο] ἴΠοςε ἐπῖημς π.ΠΙοἩ τε αγ6 

ρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ.ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ 
Ῥεπο]αϊτπρ, Σννϊ]] ὃσοπαθ ασε Ὥἵπ πἨηϊ]οαι επα] ποῦ Ῥε 1εξε 5ὔοπο αΡροηπ 

λίθῳϊ ὃς οὐκαταλυθήσεται. 7 ᾿Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτόν, λέ- 
5ίοηΏςθ πΠΙΟΣ 5ηΏα]1] πού οο (πτοπη ἄοπῃ. ΑΠᾶ {Πεγ αξκεᾶά Ὠΐπι, . 5ασ- 

γοντες, Διδάσκαλε, ,πότε οὖν ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸι 
Ίπα, ΤοασΠες, ννΏση ἴπεη 2νπεςθ 30Πΐπρα Ἱπνγι]]Ὦοῦ απᾶ τπαῦ της 

σημεῖον ὅταν µέλλη ταῦτα Υγίνεσθαι; ὃ Ο.ξὲ εἶπεν, 
βίσπ ψνΏεπ ὃατο "αὈοιῦ 1Πεςε ΑΠῖπςς {ο {ακε Ρ]αςς 2 Απά ηθ αβἰᾶ, 

Βλέπετε μὴ. πλανηθῆτε πολλοὶ.γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ 
Τακο Ἠεεά σε ὃο ποῦ ]εά αδίταγ ; ΣΟΓ ΤΙΘΠΥ ν]] «9Π1Θ 1η 

ὀνόματί.μου, λέγοντες, Ἱ Οτι" ἐγώ εἰμι καί, Ὁ καιρὺς ἤγ- 
ΤΙΥ ΏΒΠΙΘ, βαγῖης, 1 ΑΠ Γηε]; απᾶ, πο Ἅιπα ἵς] 

ο 4 στ στ ή! -- » / » ” ε/ Ν ικεν. µὴ "οὖνὶ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 9 ὅταν. δὲ 
ΓΤΑΝΏ ὨΘΑΤ. 3Νοῦ “οπετείοτθ ᾖπο”γο ΒΕ{οΣ {ποπι, Απο πἩεΠ 

ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ.πτοηθῆτε δεῖ 
9 5Ώα]] Πεαχ οξ ψΑΤ5 απά οοπαΙΠΟΡΙΟΠΗΡ, Ῥα ποῦ {οττϊῆοά “πιαςί 

ν) .« ωά , θ ῃ η ) λλ᾽ ε) 2 θ ; οκ 

α ταυτα γεγεσ αι πρωτο; α ουκ ευνεως το 

Ἰβογ ΄μπεςο Ξ0Πίπρ8 ἴακο Ρ]ασθ βτςῦ, Ῥραῦ ποῦ ἱπιπισβια{ε]σ [15] ἐπθ 

τέλος. 10 Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἐγερθήσεται ἔθνος Σἐπὶϊ 
επᾶ, ΤΈπεηΏ Ἡθ σας βαγίης 1ο ἴπεπι, "ΡΠα]] "τίςε πρ παθῖοᾳ αρσα]ηςί 

ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν' 11 σεισµοί-τε μεγάλοι 
ὨββίΟΏΠ, Απᾶ Κἱπρᾶοτι αραίηξῦ Κἰπράοπι; 8]5ο “οαγύῆαιαἷκε» Ἰργορί 

κατὰ τόπους καὶ! Ἀλιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, Ὀφόβη- 
ἵ ἀϊβεγευῦ Ῥιίαοθ απᾶ Ἅ«{πΠΙϊΠθ65ς απᾶ Ῥεςείϊ]επσες 5ἩΏβ]] ὀπετε Ῥθ, “Αειιτ{α] 

τράϊ τε καὶ “σημεῖα ἀπ᾿ οὐρανοῦϊ µεγάλα ᾖἔσται. 132 Πρὸ 
αρ]ρΏί5β Ιαπᾶ απᾶ 5ίρηβ Ότοπι. Ἠθατέπ 1στεαί ε]α]] ἴποτο ῬῬ. "Βοαέοτθ 

δὲ τούτων Ἱἁπάντωνὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας 
4 αραῦ “τηρςδο δΗΠῖησς 3α]1] ἴΠεγ ν]]] Ιαγ Ἠσηάφ 

αὐτῶν, καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς ὁ συναγωγὰς καὶ 
αΠείσ, , απᾶ σνῖ]] ρετγεοσομίο [τοι], ἀε]τετῖης πρ το 5γσηαΡροξδµες απᾶ 

φυλακάς, :ἀγομένους! ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας. ἕνεκεν 
Ρτΐςοπς, Ῥτϊιπρϊίησ Ὥᾖ[ποα] Ῥείοτο ᾖἸΚῖπρςῬ 8ηΏᾶ ΡΟΥΟΓΠΟΙ5, ΟΠ ασσοαΠί ΟΣ 

τοῦ.ὀνόματός.μου. 19 ἀπτοβήσεται.ξδὲῖ ὑμῖν εἰς μαρτύριον' 
ΏΙΥ ΏΒΙΠΘ; Ῥα 10 5Πα]1 (πτη οαῦ Ίογοια Του κα {δδβΙΠΙΟΠΤ. 

14 Ὀθεσθεῖ οὖν Ἱεἰς τὰς καρδίας! ὑμῶν μὴ προμελετᾷν ἆἀπο- 
5εἰϊ]ο (ποεγείοτο ἶτπ σοι Ὠθαγίς ποῦ Το ργεπιεά]ζαίᾳε Το τααχκθ 

λογηθῆναι' 16 ἐγὼ.γὰρ δώσω ὑμῖν στόµα καὶ σοφίαν, 
8 4εΐεηπσο ; 40 Ι ΥΥΙ]] ϱίνο τοι α πιοπίἩ απά πυρᾶοπι, ΤΠΙΟΣ 

οὐ.δυνήσονται Κάντειπεῖν Ιοὐδὲὶ ἀντιστῆναι! πάντες! οἱ 
δςἩλ]] 95ποῦ 7ρ6 5αΡ]6 "5ο οτορίγ1'{ο ΤἼπογ 19ο Ι"τεςίςῦ 11] Σίποςθ 

ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16 παραδοθήσεσθε.δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ 
Δορροδίης Άγοι. Ῥαΐ γε πΙ]] Ὀο ἀε]ϊτετεᾶ αρ έτει Ὦγ ῥρατεηί5 απᾶ 

προαπ οι 

5 ἀναθέμασιν ΙΤ. ᾖϐ -- ὧδε Ώεγθ1. ἍᾖὉ --- ὅτι [ε]τ[τιΑ]. ἩὉ-- οὖν ΙΤτιΑ. 
{ καὶ κατὰ τόπους ΤΤΙΑ. 4 λοιμοὶ καὶ λιμοὶ ΗΤΤΑ. 

ἆ πάντων αΙ,ΤΊτΤΑΥ. 6 -- τὰς ἴθ ττι[Α]. 
6 --- δὲ Ὀαέ ΤΠ ττα].  θέτε ΙΤΤΤΑ. | ἐν ταῖς 

7 ἐπ᾽ ΙΤΤιΑ. 
ς ἀπ᾿ οὐρανοῦ σηµεια 1.. 



ΧχΙ. 1σκα. 
” 8 - . /' Ν ’ 3 

ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ θανατώσουσιν 
Ῥτοί]ιχοα απᾶ τοεϊαθίοις απᾶ 1ΕχἱοΠς5, απᾶ ποτ σν]]] ραῦ το ἀθαῖλ [5οτας] 

ἐξ ὑμῶν 17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὺ πάντων διὰ 
{ΤοΟΏ}4π“Οῦς τοι, Φπᾶ το υν]] ο Ἠπύος υγ 811 Όοδορα-ο ος 

νι /΄ Δ Ν . ” -” « ” ) υ 7 ῳα τὸ.ὄνομά.μου. 18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς.κεφαλῆς.ὑμῶν οὖ.-μιῃ ἀπὸό- 
ΙΩΥ Ώβ11Θ, Απάᾶ α Ἠπ1Υ οἳ τοι Ἰοιᾶ 1Ώ ΏΟ ΠΙξδο ΤΙΑΥ 

. τι -- -” ’ 4 τ ο 

ληται. 19 ἐν τῇ .ὑπομονῃ.ὑμῶν "κτήσασθε"' τὰς ψυχὰς.ὑμῶν. 
ΡΟΥ1ΞΗ. Ἐν τοιγ ραθϊομῦ επᾶάταηςσθ σαῖα ψοιχ 5ου15. 

 αύ [ή . 6 

20 Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουµένην ὑπὸ στρατοπέδων οτὴν! Ἱερου- 
Ῥαΐ ππεη Υα5οε 3Ὀθεῖπσ Ξεποῖϊτο]οά Ἀγν{ῦα δαγπα]ος 1}οτι- 

σαλήμ, τότε γνῶτε Ότι ἍΊ]γγικεν ἡΜ.ἐρήμωσις αὐτῆς. 21 τότε 
5016111 ἴπεωη Έποιν ἴπαῦ ας ἀΓΑΤΥΠ πο Ἠοχ ἀθδο]αῦίοἩ, Τηοη 

-- ’ [ . Δ ε ) 

οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ Όρη καὶ οἱ ἐν 
Ἔλοςθ 1οῦ τΏσπα Ώος6 το ἴλο τηουλ{αίΏξ; απᾶ Ί]οςο 1ἨΠ 

’ . -” 3 / Δ , ο ’ ᾽ 2 [ή 

μέσῳ.αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν’ καὶ οἱ ἐν ταῖς χώοαις μὴ είσερχε- 
ἨοΥ μυιϊᾶδ6 ᾖ1οῦ τΏειΏ ἄορανῦ οσα, απᾶ {ποσο 1η {πε οοαηίἰτῖος που }1οῦ "ποια 

σθωσαν εἰς αὐτήν. 93 ὅτι ἡμεραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν, τοῦ 
εηπζεσ 1Πίο Ἠογ; 40Υ ἆβτβ οἳ αποηςσ]ης ἴηοςδα ατ6, 

Ῥπληθωθῆναι! πάντα τὰ γεγραμµένα. 29 οὐαὶ.1δὲ' ταῖς 
{βαξπιασ Ὀε αοοοπαρ]ςΏοᾶ α11 πΐηςς ἐπαί Ἠατο Όαση στ 1ὔζεη., Ῥαΐ0 ππου Το ὔ]ο5δθ 

'ἐν γαστρὶ.ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡ)μέ- 
ΑΝ1ΡΏ οΏ]]ᾶ ΏηΠᾶ ἴο πο5δο σἰτίηπσβιοκ. ἵπ Ἅἴποδο 4ασα," 

ῥαις' ἔσται.γὰρ ἀνάγκη µεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τἐν' 
4οχ ἔἩετε 5Ηβ]1 Ὦο Ζάϊείχας» Ἰρτεαῦ ἩΆροη ἴπε Ἰαπᾶά απᾶ ντι απιοὰςσ 

τῷ.λαφ.τούτῳ. 324 καὶ πεσοῦνται στόµατι 'μαχαίρας,! καὶ 
ΤΠ]ς ῬοοΡ]θ, Απᾶ {πεγ εΏα]1] Εαι] Ὁτ [πε] πιοα{Ἡ -οἳ [{π5] 5υνοτᾶ, απᾶ 

αἰχμαλωτισθήσονται εἰς ἵπάντα τὰ ἔθνη"Ἱ καὶ Ἱερουσαλὴμ 
εΏα]1] Ὃο ]1εᾷ οαρίΊτο 1πύο 911 ΤΠε ἨπαθΙοπ5δ: απ / οΥπδαΊοτα 

ἔσται πατουµένη ὑπὸ ἐθνῶν Τάχρι' Ὁ πληρωθῶσιν 
5Ώα]] Ὃο Ἰτοᾶᾶστι ἆοππ Ὦν [πε] παίίοης αι] Ὃο {α]1β11οᾶ [πο] 

καιροὶ ἐθνῶν. 3ὔ Καὶ Χέσται' σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ 
1ἶπιος ος [πε] παβΙοἩ5, Απᾶ Πογεδπα]]ρο εἶρῃς π ΒΙΠ αηᾶ ΊοοἨ 

καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνυχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳα, 
τει 5ίατς, Απᾶ Ἡροπ ἴηπε εατίῃ ἁἀῑδίτοςς οἱ παΐίοης ππΙίἩ Ῥετρ]ισῖτγ, 

ηχούσης' θαλάσσης καὶ σάᾶλου, 390 ἀποψυχόντων ἀνθρώ- 
τοατίης ΟΕ [με] 5εα απά το]]Ίπρ «ατρε, Σ{α1πέίτς -αἳ “Πεατῦ 1ΤηθτΙ 

πων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν  ἀἐπερχομένων τῇ 
{τοπ 16 απᾶ εχρεοϊαῦῖοα οἱ ἐ]αῦ π/ΠΙςὮ 15 οοια]ασ οἩ Όλα 

οἰκουμένῃ' αἱ γὰρ δυνάµεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 
ΠαὈ{ύαὈ]ε οατία; 1ος ἴπο Ῥοποις οἱ πο ἈἸθατοἈς 5ηα1] Όο εΠακετ. 

27 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν 
Απά που επα]] ἴπεγ 5εε {πο 3οπ ΟΕ πΙαη οοπαίπς ϊτι 

νεφἔλγῃ μετὰ δυνάµεως καὶ δόξης πολλῆς. 38 ᾿Αρχομένων. δὲ 
8 εἰοιά πΙνη Ῥουπος απᾶ σ]οι Ἅρτεαῦ, Ῥπυ "Ῥοσιηπῖτπρ 

τούτων  ἍὙίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς 
11ηεςο Ξ1μΐπσς Το 60919 ὔο ραξΒ 1οο] αρ βηᾶ {0 αρ "πεσᾶς 
« ” . ’ . / ε » η ε ” λ ο 

υμῶν' διότι ἐγγίζει ἡ.ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 399 Καὶ εἶπεν 
γοατ, ΌῬοσααβθ ἄταννς πθαΥ Ψποιχ τεάσπαρΏΊοἩ. Απᾶ Ἱε 5ροκθ 

παραβολὴν αὐτοῖς, Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ ὑένδρα. 
Ά Ῥηταῦ]ο νο παπι: ἨἘεπο]ᾶ {ἴμο Αρ-ῦτοο απά κα] πο ἍᾖΤχθρς: 

90 ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ ἑαυτῶν 
ψ/ηοη πε “ρτοπί Ἀλα]τεοῷσ, ἸΙοοκίπς [οη ἐποπι] οἳ γοιυτρεῖνος 

1 Γαάρα 
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Χ6Π, ππᾶ Ι«1ηςτο]κς, απᾶ 
ΣΥ1Ἰλά5; απιᾷ 5οπιο οἳ 
τοι 5Ώπ]] {07 οπαςα 
ντο Ὃο Ῥριαῦ {ο ἆσατῃ, 
7 Απᾶ το 5Ηλ]] Ὁοα 

Ἠαζοά οἳ αἰ] πιει Τοτ 
ΤΗΥ ΠΠΠΙΟΞ5ΑΚΟ, 18 Β45 
ἴΏοτο 5Πα]1 ποῦ ο Πατ 
ος τοιχ Ἠοαά Ῥετίςῃ. 
19 Ίηπ τουσ Ῥαίοησς 
Ῥοβεοβς το τοιιχγ 5018, 
20 Απᾶ τ/Ποη το 5Ώα]1 
586 «οτιβα]οη) οοπι- 
Ῥαβδεᾶά τί ατηιῖες, 
πο Κποῦν ὑπαῦ ἴπο ἆο- 
5οἱαῦῖοᾳ Ίποτωοξ 18 
πηϊσῃ. 21 Τηοπ Ίο ἔποτα 
ΙΟ ατο Ίπ ο πᾳσᾳ, 
Ώου ο {πο που ἶ ην 
θα 1οῦ Ό]λοτη νγΠΙςὮ αγθ 
1η υπο ηι]ά5ὺ οἳ 165 ἆᾳ- 
ραχῦ οιῦ; απᾶ 1εῦ ποῦ 
ἵπνπα ἴπαῦ ἆτο Ίπ ἴῃο 
οοιιαῦτ]-8β «Π{εΥ {Ώοτο- 
Πίο, 22 Ἐον ἴπεδε Ὃςα 
Μηοθ ἄαπγ» οξ γάπροασλισθ, 
υπαῦ αἱ {πίηςρς τν ΏΙόὮ 
ατο πλ Ιννοη πια 6 
Σα]Π]]164. 2 Ῥιΐέ πνοῬ 
ππίο ΤΠαητι {ἴππὺ ατα 
πνιν οἨΠι]ιᾶ, απᾶ το 
ἴποπι ὑπαῦ ρῖτο 5αο]ς, 
1η {ποςο ἆατς! {οτἴπετο 
5Πα]] Ὃο ργοαῦ ἀῑδίτοςϐ 
1Ώ 0Π9 ]πᾷ, απά τντα]ι 
προη ἍΤΠπὶς ΌῬοοΡ]ο. 
24 Απᾶ ἴπογ 5πΏα!1 {α11 
Ὁγ ἴπο οἶσε οξ 1ῃο 
5ττογᾶ, απά 5εηΏα]] ο 
1οᾷ ανγασ οαρίϊνο 1πῖο 
Β]] παῦ]οΏς: απά ᾳοτιι- 
5αἱοπι 5πα]] ο ἰτοάᾶσοτ 
ἄούνη οἳ ἴπο ἀοπίόιιες, 
απ] ἴπο ὀΐνασος οἱ ἴηθ 
ἀασαηβῖ]ες ο Μ4]Π]164. 
2ὸ Απᾶ ἴποτο 5Ώ»]] οα 
εἶσης Ἰπ {πε Εαπ, απᾶ 
1 ]μθ 1ΩΟΟΏΠ, απᾶ 13 
Ὅηῃο εἴατ5:; απᾶ απροπ 
1ης οατίΏ ἀῑδίγοςς οἳξ 
1ΑΙΟΏ», ἍἉἹπι πι Ἅρε- 
Ρ]οχϊῦσ; πε 5ε4 απᾶ 
τηε ὙἩβπνες τοβτῖπρ; 
20 πιεπ)5 Ποατίς Τα1 11ης 
τλσπι {οΥ ά{θαΥ, απᾶ ΤΟΥ 
Ἰοοκίπςρ αἲῖετ {ποςδ 
Ὅλήηςσς σ/ΏΙοὮ αὖο οΟΠΙ- 
Ίησ ΟΠ ἴηο οατίΠ: ΜοΥ 
ἴπο Ῥολνογν οἱ Ώσοατεη 
5ηα]1 Ῥο5μακεῃπ. 27 Απά 
ἴποη 5πα]] ΤΠογ 56ο 116 
Ῥοτ οξ Ώ]αΠ οοπ]Ίησ 1η 
α ο]οιιά τΙ{Ώ ροννον απᾶ 
σγεαπῦ Ρ]0ΥΥ. 398 Απά 
τυμο νπΠαδε Τμ]ηπσς Ὦοδ- 
σἵἩπ ἵο ορτπ]θ το Ῥ58, 
ἴποη ἸἼοοὶς αρ, απά 
1ο πρ τοι Ἠερμάς; 
ΣΟΥ τοιιχ τοᾷοπιρί1οη 
ἀλατνεῦἩ πῖσ], 39 Απᾶ 
Ὡς ἡρακο ο ὕΠθιπ α Ρρλ- 
τορἱε; Βεπο]ά ἴμε ᾗσ 
ἴχρορ. ΔΏᾷ α]] {Ώο τος»; 
90 Ὢ επ ἍᾖΤπεγ ποτ 
5λοοῦ {οχῦἩ, Το βεο απά 

3 κτήσεσθε γε 5Ώα]] ϱα11 1ΤτΑ. 9 --- την ΙΤΤΤΑ. 
Ῥυῦ τΤΊτΑ. τ ---ἐν (γεαὰ το ἰΠὶ5 Ρεορ]ε) αΙΤΤτΑΥΓ. 
πάντα ΙΤΤΓΑ. 7 ἄχρις 1. π -- οὗ ΙΤΊτΑ. 
Βου αΙΤΤτΑ. 

α έσονται 1 ΤΊΥΑ. 

Ῥ πλησθῆναι ΑΙΤΤΤΑΥΥ. 
5 µαχαίρης Τ1{. 

4 --- δὲ 
ο. ε τὰ ἔθνη 

7 ῆχους αἲ [.1ε] 

9 
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Κπου οἳ τοιγ ΟΨΏ 
5εἰτος (παῦ 5ΙΠΩΤΙΕΓΤ 5 
Ώου Ὠἰση αἲ Παπᾶ. 
9] 9ο 116ΥνΙ56Υ6, ππεπ 
ψο 3686 (πες ἰπῖπρς 
οΟΊΠ1θ Το Ρᾳ455, ΚπΠΟΤ σε 
τπαῦ πε Κἰπρᾶοτα οἳξ 
6οᾶ 15 πίρΏ αὖ ἨΠαπᾶ, 
90 γετ]γ 1 5αγ αππίο 
ποια, ΤΗί5ς ρεπεταῖῖοη 
βΏα]] ποῦ ρεξς απαΑΣ, 
τῇ αἲ] το {α]β]]εᾶ, 
3δ Ἠεατοη απᾶ εατίΏ 
5Ώς]] Ῥαξς απαΥ: Ὀαῦ 
ΙΙΥ ποτᾶς 3δΠ8]1 ποῦ 
Ίραςς απναγ. 34 Απᾶ 
ΦΨαΚκο ἨΏεεὰ {ο τοιτ- 
5ε]τες, Ιεςῦ αὖ αΏγ 6ϊπαρ 
ΨοἩπσ Ἠεαβγίς5 Ῥο οΟΤεί- 
οΏβτρεᾶ στη ςατ{ε]ζ- 
1ΏΡ, απᾶ ἄταπκεπτεςς, 
Απά οατες οἱ 15 146, 
βΏᾷ 5ο ηαῦ ἆαγ «ΟΠ18 
προνπ γτοα ΠΙΟ. 
96 Ἐον 85 ἃ πάτο 5Πα]] 
19 ϱΟΠΙθ οηἳ αἱ] ἔποεηι 
τπβῦ ἀνγε]] οη {Πο {ασθ 
οἳ {ηο πῃΏΠοιε εατίῃ. 
36 ἨΓαΐοὮ το {Πετεέοτθ, 
8ηΠᾷ ΡΤαΥ ΑΙπαΥΣ, ὑ]ιαῖ 
συ ΤΊΩΥ Ὦρ αοοοαπηπ{εᾶ 
νυοτίπγ ἴο εξοπρε αἲ] 
ἴποςο (Πΐπςσς {Παῦ 5Ώα]1 
οΟἵΙ1ς {ο Ῥρα55, Απᾶ {ο 
βίαπά ὮὈθέοτε ἴπο ΒοἩ 
οἱ ΒΙ8Η. 

37 Απάᾶ ἵπ πο ἄαγ 
Μἴταρ Ὦς σας τεαελῖπσ 
1η ἴῃθ επρ]ε; απά αὖ 
π]ρΏῦ Ὦοε πτεηῦ ού, απά 
9ροᾶε Ἰηπ {πε πιοαπῦ 
ἐπαῖ {5οα]]1εά έᾖε πιοιιπέ 
οἱ ΟἼ1νΥεε. 38 Απᾶ α1] 
1Πθ Ῥεορ]θ σβΊπε 6αΤΙ7Σ 
11 τηε ΠιοΥΏΙΏΡ {ο Ἠῖτα 
ἴπ {Το {επαιρ]ε, Τος ο 
Ίθαγ Πάπα. 

ΧΧΤΙ. Νου ἴπε ξεαςῦ 
οἳ απ]εανοαπεᾶ Ῥγθοαά 
ἄτειν π]σΏ, πΠΙοὮ 18 
οα]]εᾶ {Πθ ὮΈἘδβξΕξονεΓ. 
2 Απιάᾶ {πε ομῖεξ ρε]αεςῦ5 
ΑηΏᾶ οοτῖρες κοοπβΏῦ 
που ἴηαεγ παῖρμε ΚΙ] 
Ὠῖτω:; {οτ ἴηεγ {εαχεᾶ 
1ποε ΌῬεορίε. -ὃ ΤΠεΠ 
επίρτεᾶ Βαίαη Ἰπίου α- 
4ας5 5ατπαπιεᾶ 15οατ]οῦ, 
Ῥοῖηρ ὁξ ἴπε πάπιροετ 
οἳξ πο ἔπτε]ἷτο. 4 Απάᾶ 
Ἡο πτεηπῦ Ἠϊ5 παν, απᾶ 
οοταπηαπεᾶ τσι ἴηοθ 
οΏ]εξ Ρτίε5ί5 απᾶ οα)- 
ΤαἱΏς5, ἨὨθιυ Ὦο πιῖσηῦ 
Ῥεύτας Ἠἶπα ἀπῖο {Πεπι, 
5 Απά {πετ πετο ρ]αᾶ, 
απᾶ οοτεπαηζεᾶ Το 
βῖτο Ἠϊπιὶ ἍΊΠΠοπΠετ. 
6 Απά Το Ῥτγοπιῖεεᾶ, 

ΛΟΥΚΑΣ, χχι σκης 
, / - 

γινώσκετε ὅτι Ίδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν. 3] οὕτως καὶ ὑμεῖς, 
ψεἆἕποῳυ ἍἈἰἴπαῦ β]τειάγ πθας Ἅᾖ7πθ 5Ίηπαςς ᾖ18, Φο 8ἱεο ᾖᾗε, 

/ ”’ - , , ον [ 
ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ 
Ἡπεηπ Ύγεςεε {Πες {ΠΙΠβΕ οΟΠΙΊΠΡ {οΡ88 ΚΠΟΠ ἴπαῦ πεας Ἰδς.  ἴηπο 

βασιλεία τοῦ θεοῦ. 99 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐμὴ παρ- 
Κϊπσᾶοπα οἳ 4οᾶ. γετῖϊν 1 βαγ ἴοσοι, {Παῖ ἵπ πο πο πγῖ]] Ώατθ 

έλθῃ :ἡιγενεὰ. αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. 96 ὁ 
Ῥα8δ5εᾶ απαγ ΛΠῖς ρεπεταβῖοαι Ἁταπβ] 811 επα]] Ώατε ἔαβκεη ρωσ, ᾽ ΤΠ 

ΔΝ ΔΝ ς κ ε ιά 

οὐρανὸς καὶ Ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ.δὲ.λόγοι-µου οὐ.μὴ 
ΏεΒτεν ΑΏᾶά ἴπε οαττ αεΠο]] ραᾶςς ΑΥ/αΥ, Ῥαΐ ταγ ποτά ᾖπηο πίβθ 

“παρέλθωσιν." 94 Προσέχετε.δὲ ἑαυτοῖς, µήποτε 3βαρυνθῶ- 
ΙΩΑΥ Ρ858 αγΥΑΥ. Ῥπϊ ἴακε Ἠεεᾷ {ο 7οΏσβειτεβ, Ἅᾖ1ε5ῦ “ο Ἰαᾶεπ 

σιν' δὑμῶν αἱ καρδίαι" ἐν κραιπάλῃ καὶ µέθῃ καὶ µερίμναις 
τοατ Ἠεατος πι εαταΙθίπρ απᾶ ἀτίηπκίηπσ απᾶ Ο0ΒΙΕΒ 

βιωτικαῖς, καὶ “αἰφνίδιος ἐφ᾽ ὑμᾶς ἔπιστΏι ἡ.-ἡμέρα.ἐκείνη" 
οἳ Ηέ6, Απά ειπᾶᾶεπΙγ ταφοπ τοι αλοι]ᾶ «0πΠ1θ ἐπαῦ ἆαγ; 

9ῦ ὡς ἀπαγὶς.γὰρ ἐπελεύσεται! ἐπὶ πάντας τοὺς καθηµένους 
05 85 Β ΞΏ8ΤΘ 5εΠΏα]1] 15 οοπιθ απροπ ἅ1] εποξθ βἰὐήωρ 

ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 9ὃθδ ἀγρυπνεῖτε «οὖνὶ ἐν 
προτ {πε 3868 οξἑ α]] πο οατίῃ. Ἠαϊοα ἐπετεέοτε αὖ 

παντὶ καιρῷ δεόµενοι, ἵνα καταξιωθῆτεὶ  ἐκφυγεῖν ταῦ- 
ΕΥεΙΨ 8ε85οηΠ ἍὮΛΡΙΑΥΙΩΡ, ἴπαῦ Τε τιαγ Ὀο Αοσοοαπ{εᾶ πΟοΣΙΠΥ {ο 65ο9ρο "ἴῃΠεςθ 

-αᾱ πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπρο- 
δμηίησς 81] πἩΏΙοῃ ατε ΑΏοαῦ Το ϱΟΠΙΘ ο Ρ858, απᾶ ᾖ{ἴοβίαπᾶ Ῥεξοτθ 

σθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
πε 8δοηῦ οἑ ΠΙΔΗ. 

97 ἨἩν δὲ τὰς ἡμέρας Εὲν τῷ ἱερῷ διδάσκων Ἱ τὰς δὲ νύκτας 
Απᾶ Ὦρ πα Ὦγ ἅατ 1π πο ἴεπιρ]ο 1ἴθβοβίης, βΠᾶ Ὦγ πῖρηὲ 

. / ) / ε Δ 2/ / ολ .- 

ἐξερχόμενος ηπὐλίζετο εἰς τὸ Ὦὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν' 
δοῖηρ ουῦ Ἡρ Ἰοᾶσοά οἩ ᾖἵἴπε πιουπῦ οβ]]οά οἱ ΟἨνες; 

98 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ 
Αηπᾶ αἲ] ἴμο ρεορίθ 0ΑΠ1Θ ΘΗΓΙΥ ἵπ πο πιοτηῖησ ῥτἵο Ὠΐπα 1π ᾖἴλπθ 

ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ. 
νεπιρίθ 1ο Ώεασ Ἠΐτα, 

99 Ηγγιζεν.δὲ ἡᾗ ἑορτὴ τῶν.ἀζύμων ἡ  Ἅλεγομένη 
Απά ἀτοτν πθαχ Τπο {εαδῦ οἳ απ]εαγεπεᾶ [τερμᾶ] πἩΙοΠ [15] οα]]εᾶ 

πάσχα 3 καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιεεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
ΡᾷΒΡΟΤΟΤ/; Απᾶ Ίπγοτε Σεοεκίηπς "τηο Ζολμιαεξ 3ρτῖεδίς “απᾶ 5ΐΠ9 56οΓ1065 

τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν" ἐφοβοῦντο-γὰρ τὸν λαόν. 
45 460 Ἠου ΤἨεγ πα]ρΏί ραῦ το Δᾷδαῦα Πῖτα, ΣΟΣ (Ἠεγ {εατεᾶ «πο ῬεοΡρ]θ. 

9 Ἐἰσῆλθεν δὲ Ἀὸ" σατανᾶς εἰς ᾿Ιούδαν τὸν Ἰἐπικαλούμενονὶ 
Απάᾶ Ξεηπ[ετεᾶ αςαῦαι ἀΙΠΠπίο «μάβ ὭἨὙπἨῃο 18 Βατηβτηθὰ 

Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα" 4 καὶ ἀπελ- 
1ξεοατ]οίς, Ῥεῖηρ οἳ πο πππηρετ ο ἴμο .0πε]το. Απά Πανίηρ 6οηθ 

θὼν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅ καὶ Ἰτοῖςὶ στρατηγοῖς 
ΆπνΑ7 ὨὮςῬ 5ΡροΚθ πηΙῦἩ τηε ομ1εξ ρτὲεςῦς απά  ᾖΊπε οαρία ΙΒ 

τὸ πῶς αὐτὸν παραὶφ  αὐτοῖς.ὶ ὅ καὶ ἐχάρησαν, καὶ 
86 0ο Ἠοπγ Ὠϊπι ο ταΙρσΏέ ἀε]ίγετ αρ Το ἔπετη, Απᾶ Ίπετ το]οῖοεᾶ, απᾶ 

1 2 ”. , ὃ - αν 11 ν. , Ι Ν 
συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι' ϐ "καὶ ἐξωμολόγησεν,! καὶ 

Ἀρτοθά ΦΩ]τα 3ΏΙΟΠΕΥ 11ο Ἔρΐνε. Απᾶ ες Ῥγοπιϊβεᾶ, απὰ 

4 παρελεύσονται 85ΠΏα]] ρ85δ5 αν-αΥγ ΙπττΑ. 
3 ΄ 3 - « - 3 πα κ ” ι ΄ ΄ 

6 αἰφνίδιος ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς 1; ἐπιστῇ ἐφ ὑμᾶς αἰφνίδιος ΤΊΤΑ. ἆ παγίς' ὑμῶν 11τ. 

3 βαρηθῶσιν ΟΙΤΤΧΑΥΓ. Ρ αἱ καρδίαι 

ἐπεισελεύσεται γὰρ (τέαά ἴ]αῖ ἆαγ ἂ5 α 51816: {ου 105 581] οοπηθ 111) 1ΤΊΤΑ. ϐ δὲ Ὀαῦ (σα οἩ) 
ἹπτιΑ. Εκατισχύσητε γε πιαγ Ρτενα]] ΤΤτΑ. ἍΕ διδάσκων εν τῷ ἱερῷ Ἱτ. ἡὮ -- ὃ ΙΤΤΓΑΥΓ. 
ἑ καλούμενον ἶ5 οα]]εὰ τττα. ἆἕ - καὶ τοῖς γραμματεὺσιν ἃιιὰ ἴμε εώι1ΡΕ81. Ἅᾖ --- τοῖς Τ1Α. 
α αὐτοῖς παραδῳ αὐτόν ΙΡΊτΑ. π--- καὶ ἐξωμολόγησεν (7εαά Ὠθ βοωρ.ἳ) 1, 

ἱωωμακωμ... 

ο... πο ο πα ο τσ -.--.- 



ΣΠ. ΚΕ. 
ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν Φαὐτοῖς ἅτερ 
βοαιᾳἈῦ ορροτυαη]ςγ {ο ἀε]ίτετ πρ Επ το ἴπεπι ΑΕΠΩΥ ἔτοπα [πε] 

ὄχλου.! 
οτοπνά. 

ο ες - 

7 ΄Ηλθεν.δὲ ἡ ἡμέρα τῶν.ἀζύμων Ρένι ᾗ ἔδει 
Απᾶ 0ΑΠΙΘ ἴηἩο «ἄατ οἳ απ]οαγοποθά [Ὀγεβᾶ] ἵπ ν/μίομ τας ποσᾶξυ] 

θύεσθαι τὸ. πάσχα. 8 καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ 4 Γωάννην,!" 
{ο Ὀο ΚΙεά ἰπθ Ῥαββοτεσ, Απά ες δεπῦ Ἐεΐες αηᾶ 7οἩη, 

» ΄ / { / « -” .] ΄ 3 / : ο Μ. 

εἰπών, Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πᾶσχα, (να φάγω- 
Βαγίης, Ἡατίηρ ΡοηΏ9 Ῥγορασθ {ΟΣ 38 Πο Ῥαβδογες, ἴπαῦ ΤΘ ΙΒΥ 

εν. 9 Οἱ δὲ τεῖπονὶ αὐτῷ, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν"; 
θοαύ [10]. Βιαῦ ἴπεγ βαἷᾷ {ο Ἠϊπι, Ἰηθτο πη]]εδῦ ίποα πγε ϱΠοι]ᾶ ρτερατθ 

10 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ιδού, εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν 
:«Απιᾶ Ὦθ βαῖᾶ ᾖἴΤο ίπεπι, Το, οἩἨ ΥοΙσ Ὠκτίης επίετεά 1πίο ἴπο οἱίγ. - 

συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράµιον ὕδατος βαστάζων’ ΄ἀκο- 
Ἀγν1]] “πιοεῦ ὅγοα 1 ΄ΤηΦΠ, Α Ῥϊΐοπες οἳ παίετ οκττγίηπβ; Σο]- 

λουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν. οἰκίαν "οὗ! 
10 Ἠϊΐτι ἀπίο Ὅηπθ Ἠοιξδθ ἩΠἨΏετθ Ὦθ εΠἴθΙ5; αηᾶ 

ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, Λέγει σοι ὁ διδάσ- 
7ο εια]] 587 ἴο ἴηθ τηβδῖες οξ ἴΠθ Ποιδθ, 3Β475 “Το 5σμεο 111ε "εαοἨ- 

καλος, Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν 
ες, Ἴπετθ ᾖδ 1Πθ ριθβῖ-οπαπιῶθς ἹἨθχθ ἴΠθ Ῥαδδοτος ἨΠΙὔΙ 

μαθητῶν.μου φάγω; 192 Κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἹἸάνώγεον! 
: 1ΩΥ ἀἱξοῖρ]ο ᾖΤτπιεγ εαίὂ Απιᾶ ηα ἄγοια Σνη1]] Ἔρμενγ 3άΡΡεσ :Τοοπὰ 

µέγα ἐστρωμένον" ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. 19 Απελθόντες.δὲ εὕρον 
“Ά 3Ἴ8χδε ᾖ{Ειιτηϊςδηεᾶ : πετ Ὅτερατθ. Απά Ἠατίηρ Ροπο {ποτ {ουιπᾶ 

καθὼὠς Νεἴρηκενὶ αὐτοῖς' καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 
95 ηε ἨὨαά 5α]ᾷ Το ἴπεπα; απᾶ ΊΤΠογ Ρτεραχεᾶᾷ Πο Ῥ8δεοτες, 

14 Καὶ ὃτε ἐγένετο ἡ ὥρα ἀνέπεσεν, καὶ οἱ Σδώδεκαϊ 
Απά ἨΠεΠ 85 οοπιθ {μθ Ώοιτ ο τεο]ἰηρθά [αῦ {αὈ]6], απᾶ ἴπθ Ἅπε]το 

ἀπύστολοι σὺν αὐτῷ. 16 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ 
βροςί]αε5 ση Ἠίτη, Απά Ἡο παἷᾶ το ΤΠΕΠΙ, Γη ἀεδῖτο 

ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα Φφαγεῖν μεθ’ ὑμῶν πρὸ τοῦ-μεπα- 
1 ἀεσὶγθᾶ υβῖ5 Ῥββδογετ ἰοεαῦ πΙη τοι 61ος 1 ρα{- 

θεῖν 16 λέγω.γὰρ ὑμῖν, ὅτι Υοὐκέτι ΄ οὐ μὴ «φΦάγω ἐξ μη 
ΐεχ. Έογ1ραγ ἴογτοι, ἰπβῦ “απγ 3πιοτο 1ποῦ Ξαΐ δα]1] ππΙ]] Τ οαῦ οξ 

. ο ο (15έ, το πιοτθϐ) 
᾽ α » 3 - ; . -” 

αὐτοῦ" ἕως Ότου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 17 Καὶ 
16 απο] ᾖ ρε Μα]816ά ἵπ πο ἸΚἰπσάοπι οἳ αοᾶ. Απᾶ 

δεξάµενος " ποτήριον, εὐχαριστήσας εἶπεν, Λάβετε τοῦτο, 
Ἠανίηρ τεεεἰτεᾶ 8 οἩΡ, Ἠανῖηρ Είτεη {Παπ]κβ Ἠθ αἱ, ΊΤαΚο τη15, 

καὶ διαµερίσατε  µλῬἐἑαυτοῖςὶ 18 λέγω γὰρ ὑμῖν, «ὅτι οὐ μὴ 
Ἀπᾶ ἁϊνιᾶςα [165] απποτᾳς τοιχβε]τες, Έογ1 βαγ ίοτοα, ἴλαῦ ποῖ αῦ α1] 

’ Σ ΔΝ ” -” - / ”! πίω  ἃ ἀπὸ τοῦ «γεννήματος! τῆς ἀμπέλου ἕως ὅτουϊ ἡ 
τν] 1 ἄτίτι]ς οἳ Ὥτῃε Στοῖῦ οξ πο τνἰτπο η Β1] τηθ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐλθῃ. 19 Καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαριστή- 
Κἰπσᾶάοπα ΟΕ ἄοᾶ Ῥο ορπιθ, Απάᾶ Ἠανίης ἵακεη αἃ 108Ε, ηανίηρ ρῖνεη 

σας ἐκλασεν, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, λέγων, Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά 
ἔπαπ]5 Ἠο Ῥτοκθ, απᾶ Ρατο ᾖ{οῖμεπι, ΒΑΣΙΠΡ, ΤΗΙ8 18 3ροᾶν 

Ν « Δ ς -- -” .. Δ 

µου, τὸ υπὲρ υμῶν διδόµενον' «τοῦτο ποιεῖτε ξείς' τὴν ἐμὴν 
παν, πνἨΙοα 10Υ ποα 15 σίτεη : ΜΠῖ5 ο ἵπ Ἅἵηπο 20ἳ 3π1θ 
9) β 9) οφ / Ν 9 ᾳ Ι 4 δ] ἀνάμνησιν. σαυτως καὶ τὸ ποτήριον! μετὰ τὸ.δειπνῆ- 
1ΤΟΠΙΘΠΙΌΤΩΠΟ6. Ίπ Κο πἹῃηΏηπετ Α15ο ἐλθ οαΡρ β{ἴεγ Ἠανίηρ εαρρεᾶ, 

εἰσπορεύεται 11 καὶ 

0 ἅτερ ὄχλου αὐτοῖς ΙΤΤτΑ. 
ΗΤΤΑ. 3 - [σοι) (ΟΥ {1186 1,. 
11ΏΓΑ. χ--- δώδεκα ΙΤΤΤΑ. 
Ὁ εἰς ἑαυτούς 1.ΤΊτΑ. 
ΙΤΊτΑΙΥ. Ε οὗ ττΑ. 

Ρ --- ἐν (γεαά ῇ ἵπι νυΏΙοΙι) ΊτΑ. 
εἰς ἣν ΊΏ ννλΙοὮ ΙΤΤτΑ. 

 --- οὐκέτι [11ι]Α. 2 αὐτὸ ἵῦ Ι11τΑ. 
ο --- ὅτι ΤτΑ. 
Ε[είς]Α. Ἅτ καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως ΤΊτΑ. 

ᾳ ]ωάνην Ἰτ. 
’ ἀνάγαιον αΠΤΊτΑΥΓ. 

:ᾱ -- ἀπὸ τοῦ νῦν ἨειιοείοτίιὮ τ[ττΑ]. 

ο 

θπᾶἆ βοαρΏί ορροτία. 
ὨηΙῦΥ ἴο ὈῬείτανγ ἨὨίπι 
ππίο ἸΠοπα 1π {πο α)- 
βεησθοξ ἰπεπιι]Η ας, 

7 ΤῆοηἨ οβπιθ ἴπε ἄαγ 
ΟΕ ιπ]εαγεποᾶ Ῥτεπα, 
πῆἨθπ {πο 3ΒΡΟΥΕΓ 
τημβῦ ο ΚΙ]]θά. 8 Απά 
Ἡο ϱεηύ Ῥείεγ ππᾶοΏη, 
ΒΑΥίΏΡ, «ο ̓  αηᾶᾷ Ῥγο- 
ΡΑΙΘ Ἡς {Ώθ ῬαβΡοτες, 
παῦ τ/οτηαγ εβῦ. 9 Απᾶ 
ἴπεγ Βαἱᾷ απηίο Ἠϊπι, 
Ὕἡπετο πη]έ ποια Ειαῦ 
ππθ Ῥτερατεο» 10 Απά 
Ἠθ εαἷά απ{ο ἔπεπα,; Βε- 
Ἠο]ᾶ, π ποπ γε ατθ εη- 
νετεᾷ Πίο Ίἴμο οἵσγ, 
'ηοτε 5Ώα]1] ΑΏΙΒΤ πιθεῦ 
τοι, Ῥοαχϊπσ 8 ρίίοΏες 
οἳ παύουν; Σο]1οσ Ἠίπα 
1Πύο ἴἨο Ἠουξο σνηετα 
ηε εηπ{εχείὮ 1π. 11 Απά 
σε 5ΠαΑ]] 56αγ απίο ἴηθ 
56οοᾶ πιαπ οἳ {Πεηομςε, 
ΤΠε Μαβίετ 5δβ1{Ώ απῖο 
1Ἠεθ, Ίπετο 1 ἴπο 
Ριιε5δἴοΠαιαΏοετ, ὙΏεχθ 
1 5Ώα]] εβαῦ ἴπο ραςε- 
01εςΓ πΙ (η η ἀῑςοι- 
ῬιεςῬ2 12 Απά ο 5Πα]] 
8Π6ύΥ οι Α 18Υρε Ἰιρ- 
Ῥες τουπὶ. Σατη]δηοᾶς 
ἴἨΠετο τπιακο ᾖτελᾷγ. 
19 Απᾶ {πετ νυσηῦ, πηά 
4ουτᾶ 85 Ὦε Ὠοᾶ εαἱᾶ 
Ἠπίο ΤΠεη]: απᾶ ἴΠεγ 
πηβᾶθ τεΒᾷΥ ἴπε ρ858- 
οτετ. 

14 Απᾶ Ὑπ]πεπ 1Πθ 
Ἠοιχσ πγαβ 9016, ης ρα 
ἄοἵνη, απᾶ ἴπε ὑνο]το 
Ἀροβί]ο5 ση Ἠΐπι, 
19 Απάᾶ Ὦρ βαϊῖᾶ απζο 
ἴΏετα, ἨΠίῃ ἀεεῖτο Τ 
Ὥατο ἀεβῖτεᾶ {ἴο οαῦ 
015 Ῥ4δδογετ ΨΙίΠ τοα 
Ῥεΐξοτο 1 παἩοτ : 16 1ος 
Τ βαΥ ιπίο το, 1 πα] 
ποῦ ΑΠΥ ἨΠιοίθ εαῦς 
νΏθτοοξ, απτῖ] . 16 ο 
{α]β]1εὰ Ίτι ἴπε Ἐϊπς- 
ἄοτι οἱ 4οᾶ. 17 Απά 
ηο, {οο]ς πε οαΡ, απᾶ 
Ρα4το {ΠβΏΚΕ, απᾶ εα1ᾶ, 
Ταχκο {Πῖ5, απᾶ ἀἄῑνιᾶθ 
ἐξ ΑΠΙΟΗΡ ΤοΏ}βθ]τεςξς 
18 4ου 1 5αγ ἀπίο τοιι, 
1 σνι]] που ἁτιη]ς οἱ {πθ 
Σταϊῦ οἱ τηε νίπο, απ] 
{πο ΚΙπράοπι οἳ ἄοᾶ 
9Ώβ]] οοιηθ. 19 Απ Ὦθ 
νοοξκ Ὀτοεβᾶ, Απιᾶ Ρατθ 
ΠΑΠΚ5, απᾶ Ότακε {, 
8Ώᾶ ρανε απῖο ΤΠεΠα, 
ΒΑΥΙΩΡ, Της 1ξε΄ πι 
Ῥοάσ π/Π]οη 5 ρίνεη 
΄ΐοχ τοι: ὑπ] ἆο 1Ἠ Τθ- 
ΙΩΘΙΠΌΓΩΠΟΘ ο 1ης, 
90 Τήκοανίδο 8ἱ5ο Ίηα 
ορ ἀξίθς ΒΙΡΡΕΣ, 5αγ- 

: εἶπαν 
π εἰρήκει 

9 --- τὸ ἴηε (οαρ) τ. 
9 γενήµατος 
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Ἰηπςρ, Τηϊς οἳρ 15 ἴμο 
Ἡιεσν τεςίαπαεηῦ 1Π ἩΙσ 
Ῥ]οοᾶ, σ/πίοη ἷ5 ολ 
Σοτ τοι. 2ἱ Βπῖ, Ὃυ- 
1ιο]ᾷ, ὅ]ιο Ὠατιᾶ οξ Πίτα 
ἴπαῦ Ῥειταγεία Ώπιε {5 
πηῖτῃ 11ο Οϱ. πε {αῦ]9. 
95 Απᾶ ἵπκα]ν ἴπο ΒοἩπ 
οἳἑ ΠΙΔΏΠ ροείῃ, 85 1ῦ 
χτας ἀείοτππεᾶ: Ῥαῦ 
ννοε απίο μα Τπαπ ὮΥ 
ν ποτ Ὡς ἶς Ῥείταγεα { 
25 Απά ἴπεγ Ῥεβαπ {ο 
ἀπᾳατο ΑΏΙΟΠΡ ἴπεπι- 
161νες. πΠΙεὮ οἳ ἔπεπι 
ἆττιας ἐπαῦ 5Ποπ]ᾷ 4ο 
ταῖς {π]πρ. 

24 Απᾶ Ίἴπετο τν8θβ 
85ο ϱ 5ἶτῖζθ ΑΠΙΟΠΡ 
πεπι, πτΏΙοι οἳ ΤηΠεπα 
5εΏοπ]ᾶ Ὦε αοοοαηῖοᾶ 
{πε ρτθβίεξῦ. 25 Απᾶ 
Ἡε οαἱᾶ «πηπίο ἴπεπα, 
Τηε Ἐϊίασς οἳ {πε ἄετ- 
ἐῑ]ες οχεγεῖ»ο ]οτάςηίρ 
οπεσ {Πεπι; απὰ ἴπεγ 
τπαϊ εσετοῖξδε κ α{ΠοτΙτγ 
Ἡρου ἴΠεπι ατθ οβ]]εά 
Ῥεπείαςίοτς. 26 Ῥπί το 
β)ζζ τοῦ ὂε 5ο: Ὀαύ Ἡε 
Ελαῖ 15 ρτεπίθεεῖ ΦΠΠΟΏς6 
τοι, 1εῦ Ἠΐτα Ῥε 45 Όλο 
οιπςσετ; αηπᾶ ο {ππῦ 
156 οἩ]οξ, 48 Ἰε ἴπαι 
ἀοιυηπ 5θι1τθ. 27 ἘοΓ 
πυΏείπεχ {5 στθαίοχ, Ὡς 
{ηαῦ 5Ι{θείη αἲ τιεαῖ, 
ΟΣ Το ἰπαῦ ςεεττείη 2 
ἵς ποῦ Το ἴπαί 5ΙδἱείἩ 
βϱἱ πιεαῦὸ2 Ῥαῦὸ 1 απα 
ΆΏιοης τοι αξ Ὦε {Παῦ 
βεγτεῦἩΏ. 28 Ὑοθ ατε 
{πεσ σΏ]οὮ Ώατε οοἩη- 
οἶπαφθά ππΙίΏ παρ ἵη τη 
τεπιρία{ϊοηΏ5. 29 Απᾶ 
1 αρροϊπῦ ππῖίο τοι 8 
Ἐἰηράοτα, 85 παν Ἐς- 
πετ Ὠαπίῃπ αρροϊηἑεᾶ 
ππίο Τηθ; 30 {ἐΠπαῦ το 
1ΏηαςΥ εαῦ θαᾶ ἀτῖπ]ς αἲ 
τΏγ ἴαῦ]ε 1Ώ παγ Εἶπς- 
ἄοπα, απά 515 οη {Ἠτοπεβ 
ἁπᾶσίπςσ {ἴπε Ίπε]το 
ττίρες οἱ 1βτκε]. 

31 Απιᾶ {πε Τ,οτᾶςαῖᾶ, 
ΒΊΠΙΟὮ, ΦΙΠΙΟΠ, Ὀεμο]ᾶ, 
Βαΐατ Ὠβίη ἀεείτοᾶ “ο 
Παυεγοα, τηαί Ἠθ τα 
ςἱ{ύ Όοι α5ξ πῃηοαηί : 
25 Ὁτπὺ 1 Ἠατε Ῥταγεᾶ 
2οτ ἴπεε, ἴπαί {ηγ {αΤ{Ἡ΄ 
ΣΑϊ] τοῦ: απᾶ ΤΏΠςη 
ἴποα ατί οοητοεγίεᾶ, 
εἰτεπαίπεπ {πτ Ὀτοίῃ- 
πεΗ.. ὃδ Απά Το ραϊᾶ 
πηζο Ὠῖτα, Τ,οτᾶ, 1 αὖπι 
χεαᾶσ ἴο 6ο σ1ίἩ ἴποε, 
ῬοίΏ Ἰπίο ΤΕΙςΟΠ, αηΏᾶ 
{ο ἁἆοαϊα. 34 Απάᾶ Πε. 
βαἰά, 1 9εΙ] {μ6ε, Ῥεΐετ, 

1 ἐκχυννμενο» ΙΤΤιΑ. 
5. συνζητεῖν ΙΤττΑ. 
4 καθίσεσθε Υε 5Ώα]] εἰέ ΑΙ; καθήσεδθε σε 581 5ἷ6 Ττι; κάθησθε α. 

ε ἐκλίπῃ ΙΤΤτΑ. κύριος Τ[Ττ]Α. 

"τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ 

ΛΟΥΚΑΣ. 

σαι λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον 
ΒΑΥ11Ρ, ενω σαρ 

ΧΧΠΙ. 

ἡ καινη διαθήκη ἐν τῷ 
Π18] ἴπο πεύ αοοτεπαπύ ᾖπ 

αἵματί.μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν Ἰἐκχυνόμενον.ϊ 91 Πλὴν ἰδού, 
5 Ῥ]οοᾶ, πἩῖοι {4οΓ τοι {5 Ῥοπτεᾶ οι ζ, Μοτεοτοας, Ὀελο]ᾶ, 

1) χεὶρ τοῦ παραδιδόντος. µε µμετ' ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζηο. 
ἴπε Ὠαπά οἱ Ὠἶῖτα ἀε]τετίηρ αρ 'ταε [18] πΙῦἩ πι οἩ ᾖἴλπο {αῦ]β 5 

2 Ὑκαὶ ὁ μὲν.υἱὸς' τοῦ ἀνθρώπου Ἱπορεύεται κατὰ 
ἈΑπά Ἰπᾶεεᾶ {πε Θου οἑ ΠΙΑ 6οε8 βοοοσἁῖτιρ ας 

ὡρισμένον Ἱ πλὴν οὐαὶ τῷ.ἀνθρώπῳ.ἐκείνῳ δι οὗ παρα- 
16 Ώςς Ῥεσεα ἀθζετχαϊπεᾶ, Ῥαῦ  ποῬ 1ο τηαῦ πια Ὦγ πίποπ1 Ώε 15 4ε- 

δίδοται. 299 Καὶ αὐτοὶ ἠρξαντο "Ἀσυζητεῖϊνὶ πρὸς ἑαυτούς, 
«1ϊτετεα αρ. Απᾶ ἍΤΠεγ Ῥεραπ {ο.αᾳπεςίίοη Μοβεῦπος ΑΠΙΟΏΠΡ {ποπιδε]τες, 

τό, τίς ἄ εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο µέλλων πράσσειν. 
τηΐ5, Ὅπο ἴπεπ 1ῦ τα]σΏί Ῥοοξ Ἅἴπεπι τσΠο 1Πβ πας αθοαῦ {ο ἀο. 

24 ᾿Ἐγένετο.δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὀ, τίς αὐτῶν 
Απά ἴπετε π85 αἱ5ο 8 5ίτ]ι{ε 8πιοῦς ἴπεπι, ᾖΌΠῖ5, τ/ΠΙοἩ οἳ ἔπεπα 

δοκεῖ «εἶναι ' μείζων. 395 ὁ.δὲ εἶπὲν αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς 
5 ἐποαρΒί ἰο Ὀο [ἐπε] ρτθβίεΣ. Απάᾶ πο οαἷᾶ {ο ἔπεπι, Τηο Κϊπσ5 

ἐξουσιάζορτες 
τα]ε οτεὈ ΑηΏά 1ημο5δοθ οχετοῖςῖπς αα{Ώογϊῦγ ΟΤΕΣΓ 

” ο} ι) ’ -” ς ο μ ” ε/ . } , 

αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. 260 ὑμεῖς.δὲ οὐχ οὕτως ἀλλ 
ἴπεπι πε] -άοςτ5 Ἅατε σα]]εᾶ. ΨύΥε µτποῦ ἴλιας [58] Ῥε]; Ὀαῦ 

ὁ μείζων ἐν ὑμῖν Ἀγενέσθωϊ ὡς ὁ νεώτερος καὶ ὁ 
ἴπε ετεαίες .4ΠποΏ“Ἐς του 1εί Ἠϊπι ὃν 8 ἴπθ ΤΟΙΠΡΕΣ, βΏά Πε τπαῦ 

ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν. 97 τίς.γὰρ μείζων, ῥὁ 
1εαάς 5 Πείμαῦ «εοχτες. Έοχ νΏίοὮ [15] ρτοεαῖες, 6 τααῦ 

ἀνακείμενος ὁ διακονῶν;  οὐχὶ ὁ ἀνακείμε- 
χεοᾗπες». {[Αῦ {8Ρ]ε] ος ηε ὑπαῦ 86υγες2 Π5ς] ποῦ Τε ἰπαῖῦ τος]1ηε8 

νος; ἐγώ-δέ δείμι ἐν  µέσῳ ὑμῶν' ὡς ὁ διακονῶν. 
[αῦ {8ς]ε]2 ΕΒαι1 Άτα Ἰπ[ίπε] πι] οἴἔγὸα αξ Πεϊλπαῦ 5εσνςς. 

28 Ὑμεῖς.δε ἐστε οἱ διαµεμενηκότες µετ ἐμοῦ ἐν τοῖς 
Ῥαΐῦτο Αθ ΤΠεγ πο ἍἨατε «εοπέίπαθᾶ πηΙίΠ -ἹΊπε 

πειρασμοῖς.-μου' 329 αν διατιθέµαι ἡμῖν, καθὼς διεθετό 

τὸ 

οξ 1πε παίΙοη5 {πεπι, 

ΙΤ ειπα. Απά Τ ροιας {ο ΤΟ, 88 δαυροϊιἑεᾶ 

μοι ὁ-πατήρ.µου, βασιλείαν, 90 ἵνα Ῥἐσθίητεϊ καὶ πίνητε 
«1ο τα Ίπαγ 3Ε8ΐµμετ, 8 λάμα ἰπαῦ 7θ τΤιαγ εαν απᾶά ταν ἀτίπκ 

ἐπὶ τῆς τραπέζης.µου . τῷ.βασιλείᾳ.µου, καὶ Ἀκαθίσησθε! ἐπὶ 
βὖ ΤΙΥ {8Ρ]ε πι ΕΙπσᾷοπι, βηπᾷ ΤςΥ 8ἱῦ ου 

θρόνων, κρίνοντες τὰς δώδεκὰ φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 
ΤΏτοπες, ἁπάρίηςσ ἍΤπε πειτε Ὥττῖίρες οἳ 1Εταε]. 

91 "Εἶπεν δὲ ὁ κύριος, Σίμων, Σίμων, ἰδού, ὁ σατανᾶς 
Απά ὁθα]ᾶά {Πο "]ιοτᾶ, Ὑ'-- ο 1ο, Φαίαη 

ἐξφτήσατο ὑμᾶς, τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον' ὁδ το 
ἀεπιαπάᾶεᾶ {ο Ώατο τοι,- ξοχ {πε ο. [σοι] α5 πηεαῦ ; 

δὲ ᾿ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ. ἐκλείπγ' ἡ.πίστις.σου' καὶ σύ 
αριῦ Ῥεςδοισπί {οτ ᾖἴποε, ἰπαῦ ταγ ποῦ 5411 «τησ Σα(Ἡς απᾶ 3ἴμοα 

ποτε ἐπιστρέψας Ἱστήριξον" τοὺς.ἀδελφούς.σου. 9δ Ὁ δὲ 
αγηΏεπ Ἠβςί ἐυγπεᾶ Ὄαεκ  ἍοοΠΒΤΙΩ ο Ώτειητοη., Μο. Απᾶ Ὦθ 

εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, μετὰ σοῦ ἔτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ 
ααῖᾶ {ο Ἠϊπι, Ἰιοτᾶ, γη ἴμθρθ. τθοαᾶγ 18πι Ῥοίῃπ {ο ὙῬτίδοη βπᾶ 

εἰς θάνατον πορεύεσθαι. 94 Ὁ.δὲ εἶπεν, Λέγω σοι, Πέτρε, 
το 4εΒίἩ Το Ρο. Απάᾶ Ἡο «κςαϊᾶ, 1 1εΙ] {1πεθ, ἍᾖΕξείϊτ. 

ὰ ὅτι ({οχ) ὁ υἱὸς μὲν ΤΈτΑ.. Γν κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται Ι.ΤΤΣΑ. 
ἃ γινέσθω ΤΤτΑ. ο ἐν µέσῳ ὑμῶν εἰμι ΤΤ:Α. Ρ ἔσθητε ΗΤΤΓΑ. 

τ--- Εἶπεν δὲ ὁ 
ἕ στήρισον Ι1ΤΙΑ. 



ΧΧΙΙ. 

οὐ Ὁμὴϊ φωνήσει σημερον 
1Ἠ 110 πίςο ΕΠΔ]] ογοι ᾖἴο-ᾶαγ {[πθ] 

γήσῃ Σμὴ! εἰδέναι µε." 
4επσ ἘποπΙΏβ 11ο, 

9ὃ Καὶ εἶπεν αὐτοῖςο, Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἅτερ 7βαλαν- 
αΑπᾶ Ἠθ βι]ᾷ {ο ὕλμοπα, πετ 1 δεπῦ τοι π]λοιῦ .Ῥυτερ 

τίου! καὶ  πήρας καὶ ὑποδημάτων, µή τινος ὑστερήσατε; 
Αηᾷ Ῥτοτἱ»ίοη Όαρ απᾶ βαηᾶα]5, πησίη]πΡρ «ἁλᾷ σε Ιαο]ς 2 

Οἱ δὲ «εἶπὸν,! δοΟὐδενός.ὶ 96 «Εἶπεν οὖν" αὐτοῖς, ᾽Αλλὰ 
Απά ἴἨαογ οαἱᾷ, | κοίϊμίπρ. Ἡο εαἱᾶ {πατεξοχθ Το Ίλεπα, "ΗοπθγΥος 

νῦν ὁ ἔχων ἁβαλάντιον' ἀράτώ, ὁὑμοίως καὶ πήραν' 
1ποΥ” Ὠθ'π/]αο Ώαβ8 8 Ράχ50 1οῦ Ὠἶπι γα]κα [10], ἵπ 11ο πΙΩΠΠΟΣ αἱ5δο ΡγοΥΙ5ΙΟΛΡ8Ρ/ 

καὶ ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὺ.ἱμάτιον-αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω 
ΑΠπά ἩεΥύΠο Ώας ποῦ [οπε] 16εὐ Πῖπα 5611 ΠΡ σαττεπῦ απᾶ Ῥαγ 

µάχαιραν᾿ 97 λέγω.γὰρ ὑμῖν, ὅτι “ἔτιὶ τοῦτο τὸ γεγραμμένον 
α ΒΙΟΤᾷ; {ος 194 Ίἴογοι, ἵπμαῦ γψεῦ 118 τπαῦ Ὠας ΌθεὮ Υτ10νο 

δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὸ" Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη"' 
χημδὺ Ὦο αοσοπαρ]ςΏθᾶ 1η ππο, Ἀπά ντα [ἱπε] ]αυγ]οβς ο 1νας τευκοποᾶ: 

καὶ Σγὰρὶ ἨἈτὰι περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. 98 Οἱ δὲ Ξεἴπον,' 

1υκβ, 

ἀλέκτωρ σπρὶν.ἢἹ τρὶς τάπαρ- 
οοσ]ς Ῥοέοτα ἰπαί ἐπν]οο {λοιι τι] 

20 4ἱ5ο Ἅἴ]ο ἰΠίηρθ οοποθγηῖΏΡ Ἡιθ 4η επὰ Ίατο, Απά ἴπεγ κμαἷᾶ, 

Κύριε, ἰδού, µάχαιραι ὧδε δύο. Ὁ.δὲ εἶπεν αὐτοῖς; 
Τιοᾶ,  ὮὈελο]ᾶ, ΑβΙΟοχᾶ5 ᾖηετε [816] "πο, Απᾶ Ἡθ µραἷᾶ Ἅᾖ1οἱμθιη, 

“Ἱκανόν ἐστιν. 
3Ἠποιρη ᾖὴἨύ 318, 

990 Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη 
4 ] ” Ἡ 4 ” 

κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος 
Απᾶ ροῖπρ {Ξογτῦη ος Ψεηῥ βοοοχά(πρ ὕο οαβίοτα Το ἴχλε πιουηῦ 

ϱ) ο ης ) ὀλ θ Α ο ον Δ ε ο | 
των ἐλαιῶν' ἠκολούθησαν-δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

οξ Οΐτος, Απά {ο1]1ογνεά Πάπα  αἱ8ο Πὶβ ἀἱδοῖρ]ες, 

40 γενόμενος-δὲ ἐπὶ τοῦ τύπου εἶπεν αὐτοῖς, ΠἩροσεύχεσθε 
Απάᾶ ΠατΙηςδ αχχιγοᾶ αἲ 3ο Ρας ς μαὶᾶ Το ίΠπεπι, Έταγ 

4 2 ο. ” , λ ο] Φος / ώς 
μἡ-εἰσελθεῖν εἰς πειρασµόν. 4] Καὶ αὐτὸς. ἀπεσπάσθη ἀπ 

ηοῦ 0ο εηίες ' Πίο ᾖ{ἰσπιρίαβίοη., Απᾶ τρ τας ηλ ζπάτατνη 1Τοτὰ 

αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς.τὰ.γόνατα .προσηύχετο, 
ἔποπα αὐοαῦ α βἴοπθ τον, απᾶ 1α]]1πς ο [115] ΚΗςΕΒ Ἡθ ϱγαγσαᾶ, 

42 λέγων, Πάτερ, εἰ βούλει ἘΚπαρενεγκεῖν' Ἱτὸ ποτῄριον 
ΒΑΝΊΠΡ, ἘἙαίηςς, ΙΓ ἴλοι ατὺ π]]]]ησ Το ίαΚε απαγ 3οαρ 

” Π ῳ ο.» ος Δ Δ Δ θελ ῤ 2 4 Ν Ν Τη 

τοῦτο" ἀπ᾿ ἐμοῦ πλὴν μὴ τὸ θεληµά.µου, ἀλλὰ τὸ σὺν Ἅγε- 
11Ώἱ5 1τοτ Ἰπθ---; Ῥαῦ τποῦ 1ης να], Όαῦ ἍἈἰπῖπο Ῥθ 

’ ν 4 - »” »” ὃ 

νἐσθω.ϊ 49 "Ὢφθη.δὲ αὐτῷ ἄγγελος σἀάπ! οὐρανοῦ ἐνισχύων 
ἀοπο. Απάᾶ αρρερχθοᾷ ο Ἠίη αἩ 4Ἡρει ἆάτοπ Ίθατεη αἰτεηρίποεηίης 

αὐτόν. 44 καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο. 
Ὠἰπα, Απά Ῥείιπρ «19 οομβἰο Ίποτε ϊπίθεπτ]γ Ὦο Ρταγεἆ. 

Ῥἐγένετο.δὲ ῥ'.ἱδρὼς. αὐτοῦ ὡσεὶ θρόµβοι αἵματος Ίκατα- 
Απά Ῥεσαπιθ Ὅ η]5 αυνθαῦ 88 Ρρτοαῦ ἆτορβ οἱ Ῥ]ουά άα]] πρ 

βαίνοντεςὶ ἐπὶ τὴν γῆν. 45 Καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς 
ἀοσνη Ίο Τπο οεατί]. Απά ἩατΙηρ τΊδεη πρ τοπ 

προσευχῆς, ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς: εὗρεν ᾽αὐτοὺς Κοιµω- 
ΡΙΑΠΕΣ, οοπαίπς ᾖ7ο ἴπθ ἀῑβοῖριες Ἱε {οαπᾶ ἴπεπι 5]6ερ- 

ΤΠςΠα, 
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πε οσοεκ Πα] που 
ογον/ ΠΡ ἄαγ, Ὀεξοτθ 
παὺ ἴποα πα]6 {πτίορ 
ἀεπτ ἰπαῦ ποια Έπον- 
οβῦ Ὠ1θ. 

35 Απᾶ Το δρ]ά απῖο 
έμαπι, Πεν Τ 5οπίγοα 
π]τποιαῦ ὮῬράσβα, «πᾶ 
βοτίΡ, απᾶ 5µο68, Ιβοκοά 
πθ αΠΤ᾽ ἰηπίησζ Απά 
{πογ κραϊᾶ, ἈΝοίμίπρ. 
96 ΤἨοη θά ο ἁπῖο 

Ῥαόὸ ποστ, Ἠθ 
γΠαῦ Παῦη α Ῥαχςε, 16 
Ἠλπα ἴω]α 12, πιά Ἰε- 
σν15ς Μῖ5 βοτῖρ: αηᾶ Ὦθ 
ἐπαῖ ΄Ἠβίῃ πο βμοτᾶ, 
1εῦ Ἠϊπι 5ε]] Πίς5 σαχ- 
πηοηῦ, απᾶ Όὰγ ο9Π86. 
37 Εοτ Ἰ 5αΥ απίο τοι, 
ντηαῦ Π]8 ὑΏπαῦ {5 ουτις- 
Τεπ πιαςδῦο γεῦ Ὦο ας- 
2οπορ]1θῃεά Ίπ της, Απιά 
Ἡε πας τθοκοποεά α- 
ΏΙΟΠΡ ἴῃΠο ΊΓαπερτες- 
80Ι8: 1οΥ ἴηο {Ππ]πρ8 
ΟΟΏΟΘΙΠΙΠΡ 110 Ὠπτθ 
Αη οπᾶ. ὁδ Αμα ηΠεγ 
ταῖᾶ, Ἴοεα, ὮΛῬεμο]ᾶ, 
Ώετο ἆγθ νο Εποτῇβ, 
Α πᾶ ο βαῖᾶ υἀπζο πεπα, 
1 16 εποιΡΏ. 

39 Απᾶ Ἡθ ο.1ηε ου, 
Απᾶ νυεηῦ, Α5 Ίο ννηθ 
πυοηῦ, 6ο ἴηθ πιουπ{ οἙ 
Οἶνες; απᾶ 5 ἀλβοι- 
Ρ]65 αἱ5ο {ο]1]οσνεᾷ Πίπα. 
40 Απᾶ Ὑηεη Ἡο Ἱνη8 
Αὖ ἴηπο Ῥίἶασς, Ἠο 5αϊᾶ 
πηῖο ἴπεπα, Εταγ ἴλαῦ 
τε εΠΙΘΓ ποῦ ἱπῖο ἰ6π1ρ- 
ταἱ1οπ. 4] Αγά ο ἱ88 
συ (πάν {ΓΟΙΩ παπι 
Αροαῦ ἃ βἴοηθε5 οᾳαβῦ, 
Απᾶ ἈἘπεε]εά ἆοπΝΣ, 
απά Ρταγεᾶ, 42 «αγΙΗΠΡ, 
Ἐαΐηον, Ἰξ Ἴἴποαι ο 
πγλ]]]τπς, παπιοτο ΤΠ 
ορ 1ΓΟΠ1 ΤΟ: ὨθγΥεγ» 
νηείεδς οῦ Πισ τν]]1, 
Ῥαῦ ἰπίπο, ὃδ ἆοπθ. 
45 Απὰ 1μο9γο αρρεαωγεᾶ 
ΑΠ αηΏρε] Ἀπίο ὨΙΠ 
ΣΤΟΠ Ώθανεη, θἰτεησί]ι- 
επῖηπσ Ἠϊτη, 44 Απᾶ 
Ῥαίπρ: 1η 81 ΔΡΟΠΥ Ἠθ 
ΡΙ9Υ 6 ΏΙΟΥΘ 6ΛΓΏΕΡΘΙΥ: 
ΑηΏᾶ Ὠϊ5 ϱπθαῦ ΤπὰΒ 98 
16 γνετο ργοςῦ ἄτορς. οἙ 
Ῥ]οοά {α]1111ρ 4ο το 
ἴηπθ ρτουπᾶ. 4ὁ Απᾶ 
συπθη Ἡς τοξο αρ τοπ 
ΡΙΑΨΟΣ, αηπᾶ Ίνα8 6ΟΙΩΘ 
το Ἠῖ5 «ἀἱδοῖριθβ, Ὠθ 
χουιπά Ίἴπεπι νιεερίηᾳ 

σ.-- μη (γεαᾶ εΠα]] ποὺ ογοαν) ΤΤ:Α. π ἕως απ] ΙΤΊτΑ. 
εἰδέναι 1Ττ. σ[μὴ] Α. » βαλλαντίου Τ:ΤΤΙΑΥΝ. 5 εἶπαν ΙΤΤτΑ. 
ο 6 δὲ εἶπεν Ὀμέ ο δαἱἀ Τ; εἶπεν δὲ Ττ. ἆ βαλλάντιον τττνανν. 
Ξ [γὰρ] 11ς, Ἀ τὸ ἰηαί (οοπεεγη]ησ Ίηε Ὠ85 Αη ειιᾶ) ΤΤτΑ. 
οἱ ρΙθΒ) ΤΊτα.  Ἅπαρενέγκαι Τ; παρένεγκὲ ἴα]κε απναΥ 11. 
τα γινέσθω ΤΤτΑΥ. ᾖἩἨ υέΤεε40, 44 []ν, 
ὃ ([ο] 9) τα. 4 καταβαίνοντος ΤΑ. 
αὐτοὺς ΤΤτΑ. 

ε --- ἔτι ΙΤΤΙΑ. 
1 --- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴηε ἀϊβ- 
1 τούτο τὸ ποτήριον ΤΤτΑ. 

ὁ ἀπὸ τοῦ {τοΙΩ {19 1πν. 
ς - αὐτοῦ (/εαᾶ Ὠὶ5 ἀϊἱςοίρ]ες) Ε. 

ἆ µε ἀπαρνήσῃ 
Ρ Οὐθενός ΤΤΙΑ. 

Εὅτι1. 

Ρ καὶ ἐγένετα 
. ποιµωµένους 
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20ΟΥ 5ΟΣΤΟΣΥ, 46 απᾶ 5αἷᾶ 
Ἠπῖο πεπα, ἨΓΗΥ 5]εορ 
γε 2 τῖςδο απά ΡΣΑΥ, ]1ε5ῦ 
σο επῖεν 1Πίο ἵαπιρ- 
ταῦἱοἩῦ. 

47 Απᾶ νηη]]ε Ἡο τεῦ 
βρα]ζς, Ῥεπο]ᾶ α πι] {0]- 
{τᾷςε, απᾶ Ὦο ἐπαῦ πας 
οα]]οᾶ «αάφβ, οπθ οἳξ 
{πα ἵπτε]τε, πνεηῦ Ῥε- 
106 1πθτα, απᾶ ἄτενγ 
ΏΘΑΣ αΙηπίο οὧθεαξβ Το 
χΙνς Ὠϊτα. 48 Βαΐ 5εξαθ 
εαἷά απζο Ὠῖτα, {αᾷφς, 
Τείταγεςί νποι πο ΒοἩ 
οἱ ππςη ση  ἘὶςῬς ρ 
49 Ἠηοπ {πεγ πΠΙοἩ 
ποιο Ἀβοιῦ ἨὨϊπο επι 
σας πνοαιιᾶ 1ο1]οτν, 
ἔπεγ πσαὶά απο Ἠϊπα, 
1ιογᾶ, 5Ώα]]1 στο βπα]ΐο 
πγΙτη {πο 5πγογᾶ) 90 Απᾶ 
οπθ οἳ ἴΏεπα 5ιποῖθ ἴπε 
εεγταπῦ οἳ πο Ἠϊρη 
Ργἱ656, απᾶ οαῦ οῦ Ὠϊ5 
τὶςμέ θατ. ὅλ Απᾶ 5ε- 
5.15 αηςιγετθᾶ αλλᾷ 5β1ᾶ, 
Βαπετ γα ἴπας {α5. 
Απιᾶ Ἐο {οπςπεᾶ Πῖ5 
64Υ, απά Ἠθα]εᾶ Ἠϊτη. 
55 Τπεηυη ὄεδας εδαϊά 
πηίο {Πθ οἩ]εξ Ῥτ]εςδύς, 
ΑΠά οκρί8ϊμ5 οἳἑ πε 
{αιιρ]ε, απᾶ πε ε]άετς, 
πγ]]οὮ ὙεΓΘ 6ΟΠ18 {ο 
Ἠϊπα, Β9θ το Όοπιε οιῦ, 
α5 ασαἰηβῦ α {Πἱ62Ε, στα 
Βινογᾶ5 απᾶ εβἴατεςὸ 
65 Ἠπευ 1 πας ἀαῑ]τ 
πηΙτΏ τοι {η πο ὕεπι- 
ρ]ς, σθ 5ἰτεῦσμεᾶ ΕοτῦἩ 
πο ὨἨαπᾶς ασαἰπςῦ Ἠ]θ: 
Ῥαξ ἐπῖς 15 τοις που, 
βπά ἴηθ ΡογΕΣ ο 4δσκ- 
ὭςῬδ., 

64 Τπεπ {ουκ {πετ 
Ἠΐτα, απᾶ 1εᾶ Λῖπι, απά 
ὈτοιρΏῦ Ἠῖϊπι 191ο ἴπο 
Ἠϊσαπ Ὥτορ{ϊεςςς Ποτςξε. 
Απᾶ Ῥεέεν {ο]]ονεά 
Φΐατ ο8. ὅδ Απάᾶ πΏοτ 
πετ Ὠαά ΚΙπᾶ]εᾶ Αα Πτο 
ἀπ ἵηο τα]ἀςὺ οἳ ἴηο 
Ἠα]], απᾶ ντο πεῦ 
ἄονπ {οσεΐπετ, Ῥεΐετ 
βαῦ ἄογγῃα ΑΕΠΟΏΡ ἵΠεΠη. 
56 Ῥπῖ α οετίαϊΏ τηβὶᾶ 
Ῥεπεὶά Ἠΐτω α5 Ἠε 5αὖ 
Ὦγ ἰπθ τε, απᾶ εατη- 
εξι]σ Ιοοκεά αροτ Ὠΐπα, 
8Πά 5δα1ᾶ, ΤΏΐ5ταβπ παβ8 
Αἱ5ο νητἩ Ἠϊπι, 7 Απᾶ 
Τε ἀεπὶςᾶ Ἠϊπα, 5ασῖτς, 
Ἡοτιβὴ, Ι Ἐπον Ὠῖτα 
ποῦ. 686 Απᾶ αξίζει α- 
Μ0ῦ]θ πσἨα]οθ αποῖπες 
βαν Ἠϊτα, θηπᾶ εαὶᾶ, 11549 Κο Ἠ]πι, 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΧΙΙΠ. 

μἐνους! ἀπὸ τῆς λύπης, 46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί καθεύδετε; 
ἶπσ Στοπα Ετ]εξ, Απᾶν ο δαἷᾶ {ο ἴπεπι, ΠΠ ἍεΙεερτεξ 

ῃ , 9 5 , 
ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ.εἰσέλθητε εἰς πειρασµόν. 
Ἡατίπρτίξεη πρ ΡΙΑΥ, {Παῦ Τε τααΥ ποῖ εηπζες Ιπίο {επιρύβ{Ιοῃ. 

47 Ετι δὲ αὐτοῦ.λαλοῦντος, ἰδοὺ ὄχλος, καὶ ὅ λεγό- 
Απᾶ “γεῦ. 195 Ἡρ ὅπας «ρεαξίπΡ, Ῥεπο]ά α οτοπᾶ, Απᾶ ΏΘπΠΠο Ὑθ8 

µενος Ιούδας, εἷς τῶν δώδεκα, προήρχετο Ταὐτῶν,! καὶ 
σαι]οᾶ Γαᾷςς, οηπε οξ πε πειτε, Ὑ85 Ροίηε Ρεξοτθ ἔπεπα, απά 

ἤγγισεν τῷ Ιησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. 48 τὸ δὲ Τησοῦς' εἶπεν 
ἄτει ΏθεαΣς ἴο ὔε5α8 Ἅᾖἴο Κἰδε Βΐτη, - Ῥαΐ ὔεδας 5αῖα 

αὐτῷ, Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδωςς 
νο Ώΐτι, ὅτπάας, ἹἈΙΏ ἃ Κἷδς πο 8οηἨ οξἔΏ]αη ἀελμτετεςδῦ ίμοα πρ 2 

49 ᾿Ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὺ ἐσόμενον  Σεϊπονὶ 
Απᾶ “εθείης 11μο5ο Ζατοιπᾶ Πίτα πσηαῦ πας αΡοαῖ {ο Ώαρρεπ κραϊᾶ 

Ζαὐτῷ,)ὶ Κύριε, εἰ πατάξοµεν ἐν Ἁμαχαίρᾳ!ὶ; 6θ Καὶ ἐπά. 
νο Ἠϊτα,  Ἰοτᾶ, 5ΏΦ]] πο 5ηϊζε νηϊῦἩ [ύΠ6] 5ποτά 2 Απᾶ «ππιοῖθ 

ταξεν εἷἲς τις ἐξ αὐτῶν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως,! καὶ 
ἄρπο λα οετία]ηοξ δίΠετα ἴηπθ Ῥοπάπιαπ οἱ πο ἨὨίρῃ ρτῖθδί,  απᾶ 

ο ο. ς ) ” Δ ο έ [] Δ ή » Ν ν ος - 

ἀφεῖλεν “αὐτοῦ τὸ οὖς! τὸ δεξιόν. 51 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 
νοοΚκ ο Ὠ]5 2εατ ατ]ρΏῦ.. Απά αηδπετίης σεξδας 
ωχ ” ε/ κ. / Δ ς / -” Ε) , ἆ » Π 

εἶπεν, Εᾶτε ἕως.τούτου. Καὶ ἀψάμενος τοῦ ὠτίου Ἰαὐτοῦ 
5α1ᾱ, ραΏετ ἴπας {ατ. Απᾶ Πατίπρ ἰοαοπεᾶ ἴπο εατ οἱ Ἠῖτα 
}Ρ ε) ” ο Δ 8 ς Π - Δ ς 4 

ἰάσατο αὐτόν. ὅρ Εἶπεν δὲ «ὁ' Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παρα» 
ὧε Ὠεα]εᾶ Πτι, Απᾶ Ξβαϊᾶ 11ε5ας Το Ἅποξε ππο  Ἠποτθ 

γενοµένους Τἐπὶ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ 
οοπιθ αβαϊπδὃ Ἠϊπι, οΠΙεῖ Ργὶεδί5ς απά οβρί8ϊπ8β ο ἴπο ἔεπιρ]ε 

καὶ πρεσβυτέρους, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν Ξἐξεληλύθατεὶ μετὰ 
απᾶ ε]άθτς, 'Α5᾽ αβαϊηξῦ Ατοῦρες ἍΆἨατο ο οοπιθ οὐ πα 

Γη 3 ’ ες / 3 7 ε ” 

μαχαιρῶν καὶ ξύλων; ὅδ καθ.ήμεραν ὄντος-μου μεθ ὑμῶν 
5ν;οτᾶς Ἀηᾶ οεδἴατες 2 Ὀα!1]γ σΏει Ι τς πὶ Ὑτοα 

3 ω- ε ν ι) .) / ν) ”. κ κ ανω Ἶ ) ώτ] 
ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ.ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ ἐμε. Ἀάλλ 
ἵπ ᾖπο ὕεπιρ]θ 7ο 5ἰτείςηεᾶ πού απ! [σοατ] Ἠαπᾶς αραϊηςῦ τηε; ρας 

αὕτη Ἰὑμῶν ἐστιν! ἡ ὥρα, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους. 
ὑπ ους ᾖ3ἱ8 Ἡοισ, Απᾶ ἴΙΠθ Ῥοπες οξ ἄθγκηοςς, 

54 Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον, . καὶ εἰσήγαγον 
ὃν Απιᾶ Πανῖτης 5ε]εᾶ Ἠϊπτι ἍᾖΤπεγ Ιεᾶ ΓΠῖπι Απγαγ], ςπᾶά 16ά 

καὐτόγ! εἰς 1Τὸν οἶκον!' τοῦ ἆ έως ὁ δὲ Πέ ἠκολούθ αὐτὸν" εἰς "τὸν οἶκον" του ἄρχιερεως' 9.ὓε.Πετρος ἠκολουθει 
Ἠϊπα Ὁ Ιπίο ἴπο ΊἨουςε οξ {πο Πϊρη ρτὶεςῦ, Απάᾶ Ῥεέετ πες {ο]]οπίπς 

µακρόθεν. ὅδ ἸΙάψάντων' δὲ πῦρ ἓν µέσῳ τῆς αὐλῆς, 
θέατ οΒ. Απᾶ Ὠατίηρ Κἰπά]εᾶ α Ώτο ἵτπ [1πἩθ] τοϊὶᾷςσὺῦ οἳ ἴπο οοιτῦ, 

καὶ "συγκαθισάντωνὶ οαὐτῶν! ἐκάθητο ὁ Πέτρος Ρὲν μέσῳϊὶ 
απᾶ ΣΠατνίηωρ 36αῦ “ἄονγη Ξὑορείπετ "πε 7688 δῬείΐεγ 8Ώ]οηΠς 

αὐτῶν. ὅθ ἰδοῦσα.δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήµενον πρὸς 
ΣΏρΤΑ. Απᾶ “Πατίπρ 35θεπ οἨϊΐπι  ᾖδπιαϊᾶ "ορτίαίπ ΄ "αἰθῖης τν 

τὸ φῶς, καὶ ἀτενίσασα αὐτῳ, εἶπεν, Καὶ οὗτος σὺν 
{9 ἨρβαΏί, απά Πανίης Ιοοκεᾷ Ἰπζεπ{ό]ψ ον Ἠάπι, 5α1ᾶ, Απᾶ 1{Πῖς οΏς πη η 

αὐτῷ ἦν. 7 Ὁ.δὲ ἠρνήσατο Παὐτόν,, λέγων, "Γύναι, οὐκ 
Ἠϊπαι 788. .Ῥαϊ πο ἀεπ]εᾶ τη, 5δαγῖης,  ΊΓΟΠΙΔΒΗ, ὁΣποῦ 

οἶδα αὐτόν. 68 Καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη, 
Απᾶ αξθετ α Ἠὐτθ αποῖῦπεν 5θεῖησ Ἠϊτι. βαίᾶ, 

7 --- δὲ απᾶ τΤττΑΥ.: πι μη 
5 µαχαίρῃ ἘττΑ. Ὁ τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον ΤΤτΑ 
9 ---ο ΙΤΊΤΑ. 

5... αὐτῷ τττΑ. 
ᾱ.... αὐτοῦ ΤΊτΑ. 
{ ἐστὶν ὑμῶν ΤΙ ΤΤΤΑ. 
ΊΤτΑ. 

Ρ µέσος ΤΊτΑ. 
η περικαθισάντων, Ώβνίπρ 58ΐ ατυηΠᾷ Ὦ; συνκαθισάντων Τ. 

4 --- αὐτὸν ΙΤ[Α]. 

ὃ αὐτούς 61 ΤΊτΑΥΓ. χ ᾿]ησοῦς δὲ ΤΤΓΑ. Σ εἶπαν ΙΤΤΤΑ. 
ο τὸ οὓς αὐτοῦ ΙΤΊΤΑ. 

{ πρὸς Τ. Ε ἐξήλθατε 68πΏ1ε Υθ οι ῦ 1ττ. Ἀ ἀλλὰ ΤτΑ. 
κ. αὐτὸν (γεαᾶ [11η ]) ΗΤΤΤΑ. 1 τὴν οἰκίαν ΤΊτΑ. τι περιαψάντω- 

9 --- αὐτῶν Ιστ... 
Στ οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι ΤΤιΑ. 



ΧΣΧΙΠΙ, ΧΧΙΙ. 1 Ὁ ΚΕ. 
3 3 τα 

Καὶ σὺ εξ αυτων εἶ. 0.δὲ. Πέτρος "εἶπεν,'"Ανθρωπε, οὐκ.εἰμί. 
Απά ἴλοα οἱ ἴπεπ ατῦ, Ῥαΐ Ῥεΐεγ βεἰᾶ, Μαη, «1 απ ποῦ, 

ὤ9 Καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς, ἄλλος τις διϊσχυριζετο, 
Απᾶ Πατίπᾳ ε]αρ5οά αΌοαξ ΄ποισ .οπθ8, ΛΡοίμει -8 4ρθΓΌΦΙΠ 5ΙΤΟΩΡΙΣ ο Ἡγπιες, 

λέγων, Ἐπ΄ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ’ αὐτοῦ ἦν' καὶ γὰρ Ταλι- 
Β471Π8, Τη ἐταία 8]5ο {Πῖ5 οπθ ΠΔ ἍἨίΐπι 8; 10Γ815ο 8 ἀλ]- 

λαῖός ἐστιν. 60 Εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος, Ανθρωπε, οὐκ.οἶδα Ὁ 
1εαη Το ἶ5. Απά “5α]ά α1Ῥείες, Μοαπ, 1 ποπ πο σπαῦ 

λέγες. Καὶ παραχρῆμα, ἔτι λαλοῦντος-αὐτοῦ, ἐφώνησεν 
ἔποι βαγοςῦ, Απάᾶ ἹπιπιθάίαίθΙγψ, "γοῦ ᾖ185 9 π/ας 5ρεαΚΙΠΕ, Δ0Υ6ύΥ 

ς ᾽ Δ ο” / ὦ {ῥἩ ἀλέκτωρ' 61 καὶ στραφεὶς ὁ κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πετρῳ 
1/19 Ἅουοξ, Απά Πατίπρ ἐαγηεᾶ, ἴπθ Τιοτά ]οοκεά αἲ Ῥοΐετ; 

καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ λόγου τοῦ κυρίου, ὡς εἶπεν αὐτῷ, 
Άπά τεππεπιρεγθᾶ αῬρίε; 3ΊπΠθ ποτᾶ οΕἑίμθ Ἰοτᾶ, Ἡοπ ηεβαίᾶ {ο Ἠΐπα, 

"τι πρὶν  ἀλέκτορα φωνῆσαι Ἱ ἀπαρνήσῃ µε τρίς. 62 Καὶ 
Ῥεΐοτο [1Ἡθ] οοοΚκ οτοῖγ ἴποι ση] ἄεπτ πῃπο {ηπτῖςσθ, Απάᾶ 

7 λ ” ε [ή 5 1 ”/ ” ἐξεθὼν  ἔξω πὸ Πέτρος! ἔκλαυσεν πικρῶς. 
Πατίπς ροπο {οτίἩ οπίς]ᾶᾳ Ῥείετ ππερῦ ὈΙΓΤοεΥΊΥ. 

Δ ” ο ΡΦΡΙ [ή 

69 Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες Στὺν Ιησοῦνὶ ἐνέπαιζον 
ΑἉπάᾶ ἴἩθ ΤΠΠεηΠ ἍἩὙἩπΠΏο πετο Ὠο]ᾶίπς 265118 πιουκεᾶᾷ 

-- - Λ ” 

αὐτῷ, δέροντες 04 καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν }Υέτυπτον 
Πΐτπι, Ῥοαπς [Πτα]; απᾶ ἸΠατίηρ.οοτετεᾶ πρ Ἠίπι {πετ πετο βἰχὶκίπς 

αὐτοῦ τὸ πρόσωπο», καὶ! ἐπήρώτων Λαὐτόν,' λέγοντες, Ἡρο- 
Ες Τ408, Απᾶ ἥπετε βξκῖητρ Ἠϊπα, εαγῖπα, Ῥτο- 
4 / 3 ε / ς Δ «/ Δ 

φήτευσον, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; 6 Καὶ ἕτερα πολλὰ 
ΡΙΗ98Υ, ππο 115 ἴπαῦ Εἴταιοκ ἍΊἴπεοῬ Απᾶ Σοίΐποτ Ἀτπίηπρς ΊΤΙΑΠΥ 

βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν. 
Ὦ]αβρΏαεπιοιιδΙσ ΤΠεγ βαῖᾶ {ο ἍἉἨΠῖϊπα, 

66 Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα  συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον 
Α πᾶ ΠΕΠ 10 Ώθοβπιθ ἆαΥγ ποτθ ραϊπετεὰ {οβδείΠεσ ἴμθ εΙάετΏηοοᾶ 

τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς, καὶ 3ἀνήγαγον" αὐτὸν 
ΟΕ 6μθ ῬεοΡ]θ, ῬοίῆΏ οΏΙθξ Ῥγίεδίβ αΏᾶ . 8ογἱβ68, βηά τΏοετ ]εά Ὠΐτα 

εἰς τὸ συνέδριον Ῥἐαυτῶν,! λέγοντες, 67 Ἐἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, 
1πίο 3βαηΏθάτίτα α{Παίτ, Β47ΙΠΕ, Τ8 ἰποιυ ατο ἴπο Οηπτίςε, 
ο α) Δ || ε -- - 4 ] -” .) 4 4 -” ”/’ ) Λ 

εἰπὲ' ἡμῖν. Ἐἶπεν δὲ αὐτοῖς, ᾿Εὰν ὑμῖν εἴπω, οὔὐ.μὴ 
1611 18. Α πᾶ Ἠθ βαἱᾶ {ο ἴμεπι, 1 ποια 1 βΠοα]ά {ε]Ι, ποῦ αἲ 811 

πιστεύσητε' 68 ἐὰν.δὲ ἀκαὶὶ ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκρι- 
πτοα]ᾶ το Ῥε]ετο; 8Ώά 1Ε 8ἱ5ο 1 5ποα]ά ας] [τοι], ποῦ αὖ 811 ν/οα]ὰ το 

θῆτέ «μοι, ἢ ἀπολύσητε.! 69 ἀπὸ τοῦ νῦν ἵ ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ 
ΑΠΑΠΥΟΣ 18, ΠΟΣ Ἅᾖ1εί [ππε]ρβο. Ἠεποεξοτίπ 5Πα]] Ὀθ {πο ΒοἩι 

ἀνθρώπου καθήµενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάµεως τοῦ θεοῦ. 
οἳ ΤΙΒΠ βἰήπς ϱὖ Γ1Πο] τὶρΏῖ Ἠαπᾶ οΕ{πθ ἍΎΡοπεσ οξ αοά, 

70 εΕἶπον' δὲ πάντες, Σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ; Ὁ.δὲ 
Απᾶ ἴποαγσ 2ρβ]ᾶ αβ]1, Τποα ἴπεη ατύ {πο Ῥοη οἳ ἀἄοᾶᾷδ Απά ο 

πρὸς αὐτοὺς ἔφη, Ὑ μεῖς λέγετε, ὅτι ἐγώ εἰμι. 71 Οἱ δὲ Νεῖπον,! 
ἴπεπι το βαΐἷᾶ, Χο ΒΑ, ἸἜἴπαι Ι απ. Απάᾶ ἴπεγ κοαἰᾶ, 

Τί  ᾖἔτι Ἰχρείαν ἔχομεν μαρτυρίας; αὐτοὶ.γὰρ ἠκούσαμεν 
ὉΓπαῦ ΑΠΥ ΠΙΟΙΘ πεθᾶ Ίβνεπθ οἳ πηπθςὃ 20ΙΓ ΟΙΥΡΘΙΥΘ ἍΊατο Πευτᾶ 

ἀπὸ τοῦ.στόματος.αὐτοῦ. 
Στο Ἠ]β ΓοπΏ] τιοῦ{Ἡ, 

29 Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν Κήγαγενὶ 
Απά Ἠατίηρ τῖεεη πρ κα] Ἅᾖ{ἴπθ πιω] ταᾶε οἳ ίπεπα ]εά 
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Τηοι αγό 4159 οξ {πεπι, 
Απά Ρεΐεσ εαίᾶ, Μαπ, 
1 απι που, ο Απά Α- 
Ῥοιῦ ἴπθ 8ραςς οἳ 96 
Ἠοιχ αΕἴθ6γ αποίΠος 
σοπΠᾶοπ{Ιγσ αβητπιεᾶ, 
ΒΑΥΙΩΡ, ΟΕ Αα ἱτιῖμ 618 
/οἰίσω 8ἱδο παβδ σι 
Ὠ]πα: Έοτ Ἠθ 18 α ααλ]]- 
Ίβαῦ. 60 Απᾶ Ῥεΐετ 
β8ἱᾶ, Μαπ, 1 Κποπ 1ος 
τυΏαῦ ἴποα 5αγοθςξί. Απά 
1ΠπιπιθᾷΙα0ΕΙΥ, ὦγηῖ]θ ης 
γεῦ 8ραΚκε, ἴπε οοο]ς 
οτθῦσγ. 61 Α πά {ο Τιοτᾶ 
Τατπθᾶ, απᾷ Ἰοοκεᾶ 
προη Ῥεΐετ, Απάᾶ Ρείετ 
τεπιρπιροετεᾶ ἴηο πιοτᾶ 
οξ ἴπε Τιοτᾶ. Πούῦ Τθ 
Ἠαᾶ εαὶᾶ απίο Ἠϊπι, 
Ῥοέοτε {Πθ οοσ]ς οτοἵ”, 
{ποια βΠα]ὸ ἀεπγ τηθ 
{Ἠτίοθ, 62 Απᾶ Ῥοΐεγ 
πγεαῦ ους, απά περῦ 
Ῥ108εΣ]7. 

65 Απᾶ {παπιεπ {παῦ 
Ἠοα]άσε5δα5 πιοξ]κεᾶ Ηΐτα, 
ἈΑπᾶ οπιοίο Λζπι. 64 Αι]. 
πΏεΠ ΤΏεγ παἆά Ὀπὰά- 
{ο]άθά Ἠϊτη, ἴποαγ 5ίτα ος 
Ὠίτη οἩ πε {αο08, αμᾶ 
Ἀ5κεᾶ Ἠϊπι, ΒΑΥΙΩΡ, 
Ῥτορῆςδγ, πο 15 16 
τηπαῦ βηπιοίθ περ ἓ 
66 Απᾶ τπαπγ οτπεσ 
Τη]πςδ8 Ῥ]ββ5ρΠεπαοιδΙσ 
8ραΚο Τπεγ αραἰηβδύ 
Ἠίτα, 

66 Απά 45 5οοπ ας 18 
τ/ᾶς5 ἀ4αγ, ἴπε θ1άετς οξ 
πο ὭῬεορ]θ απᾶ 1πθ 
ομίεξ Ῥτ]εξίς απᾶά ΤηΏθ 
5ΟΓ1065 οαπΠ1θ 1οβείΠος, 
ΌΏά 1εᾷ Ὠίτη 1150 εΠπεῖτ 
οοαποΙ], δβγίπς, 67 Ατό 
νΏοα πο ΟἨτὶςδί 2 1ε]] 
15. Απα ο 5β1ᾷ ππ{ο 
{πεπα, 1{ 1 {ε]] τοα τθ 
τηΠ]] ποῦ Ὀθ]ϊοτο: 68 απᾶ 
186 1 αἱ5δο αδ]ς οι, Υθ 
σπι]] ποῦ ΒΠΦΙΥΕΥ Τῃθ, 
ΤΟΥ ]εί πιέσο. 69 Ἡετε- 
α1ίεγ 5Ώα]Ι ἴπο Βοη οξ 
ΤΩΔΏ 516 ϱΏ ἴπο τίβµὲ 
Ὠαπᾶᾷ οἱ ἴηο Ῥοπες ο 
αοά. 70 Ίπεη οδαϊᾷ 
ἴπεσα]]1, Ατὸ ἴποα ΤΠεη. 
{ηΏςο Βοπ οἱ ἀαοά2 Απάᾶ 
ης 5αῖᾶ ππῖο ἴποπι, Υθ 
Βασ {παί 1 απι. 71 Απᾶ 
1Πεγ 5αἶᾶ, ΓΠπί πεεᾶ 
πθ ΑΠΥ ΣάΤίΠεΓ τῦ- 
ηεςς 2 {ΟΥ πγο οµτεε]ταβ] 
Ὥατε ἨὨθατα οἱ Πἱ5δοπΏ 
ΠιΟΜ{Η, 

ΧΧΤΙΙ. Απᾶ {πο 
πυπο]ε πι] 1 {αᾶο οξ 
Ίπεπα 8Τ0586, απᾶά Ἰεᾶ 

. ἔφη ΤΤτΑ. ὁ--- ὃ (γεαᾶ ΓΠΠε 1) αττττΑΥ. 
(/εαὰ Ἀθ νερύ) αττή Αα]. α αὐτὸν Ἠ1α 1ΤΤτΑ. 
. -- αὐτὸν ΤΤτΑ. 5 ἀπήγαγον Τπεγ 186 ὀππαγ ΤτιΑ. 
ἁ--- καὶ ΙΤΤΤΑ. 8--. µοι ἢ ἀπολύσητε Τ[ττα]. 
ὃ εἶπαν ΙΤΊΙΑ. ἡ{ ἔχομεν µαρτυρίας χρείαν ΤΤΙΑ. 

7 ἡ- σήμερον ἴο-ααγ τττΑ. 
Σ --- ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσωπον, καὶ [1.]ΤττΑ. 

Ὁ αὐτῶν ΤΊτΑΥΓ. 
{ -- δὲ Πουιγεσθεί 1/ΤΊτΑ, 
κ ἤγαγον ΕΕΤΊτΑΥΓ. 

5 ---ὁ Πέτρος 

« εἰπὸν ΤΤΙΑ. 

Ε εἶπαν ΤΤτΑ. 
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Ἡΐπα υπ{ο Ῥ]1]4ΐ96, 2 Απᾶ 
9Πεγ Ῥερρη {ο αοοᾶςθ 
Ἠΐπῃ, ϱ.ΣΊΠΡ, 9 {οαπᾶ 
τηῖς Γεἰίοιυ ρεννετῖπρ 
τηε ὨβΙΙΟΗΩ, απᾶ Τοζ- 
Ῥιάᾶίηρ {ο ρ]τειπιραἴο 
το Ο5βαςσ, ϱατῖπρ Ὅλαῦ 
Το Ἠϊπιδε]{ ἶ5 ΟἨτ]ςξύ α 
Ἐϊπρ, ὃ Απάᾶ Ῥ]ϊ]αΐο 
β5καά Ἠϊπῃ, ΞαΥΙΠΡ, Ατὸ 
ἴποι ωπρ Κῑπρ οἳ {πο 
{1 εινς 2 Απᾶ Πθαπςστετ- 
εᾱ Ὠϊπι απᾶ εαῖᾶ, ΤΠποα 
βαγεςί {ἐΐ. 4 Τηεπ 5αϊὶᾶ 
Ῥι]αΐίο Το. "πο ομίεξ 
Ῥτ]οβί5 απᾶ ἴο ἴπο Ῥεο- 
Ῥ]ε, 1 ΕπΠᾶ τιο Σαι]ὸ Ίπ 
Ἑλάδτηβη. ὅὃ Απᾶ ἴπεγ 
Ὕτετε {Πο πηοτο Πεχςοθ, 
ΕΑΤΙΩΡ, Ἠο ςἰ]ττείὮ αρ 
τηο Ῥεορίθ, Όεβοπληρ 
τητοαρηοιί Α]] «ευντγ, 
Ῥερίηπίηρ 4τοη {ἄθδ- 
Ἴμεε {ο πε ΤῬ]αοε. 
ϐ Ἠπευ Ῥ]]αίο Ἠεατά 
οἳἑ ἀα.ΐ16ε, Ἡε αξ]κοᾶ 
πιλείηοτ ἴπε Ώι8βΏ γγεχθ 
8 4αἩ]ηη. 7 Απᾶ 98 
ΕΟΟἨ 86 Ὦο που ἴλαί 
Ἡο Ῥοε]οπσεᾶ ππ{ο Ἡε- 
χοᾶἩ Ἱατ]κᾶϊοῦίοπ, Ἐςθ 
εεωῦ Ἠΐπι ἴο Ἠεοτοάᾶ, 
πγΏο Ἠ]ιάςει{ξ Ἁ1εο νγαβ 
αἲ Πετιιβα]επι αἲ πα 
11ηθ, ϐβ Απᾶ ππεη 
Ἡοτοᾶ ’΄8Η1/ 65018, Το 
πνΒβ εχορεᾶΐπρ ρ]βᾶ: 
ΣΟΥ Ὦθ ππα5 ἄθδῖτοιις {ο 
Βθο ἨΗΙΠπι οἳ 8. 1οηςϱ 
ΦέάΡΟΛ, Ὀεςβ11εε Ἡε Ὠπᾶ 
Ἠεατᾶ πΙβΗΥ ὑπίπρς οἳ 
Ὥππι; θπᾶ Ἡο Ἠορεά ἴο 
Ὥατο ΒεΘΏ 5ΟπΠ16 τη]- 
ΧΑΟΙ6 ἆοπο Ὦψ Πϊτι, 
9 ΤΠεη Ἰιο αιθςθ]οπεᾶ 
σηιΏ Ἠϊπι 1ῃΠ ΤΙΑΠΥ 
πγογάς; Ὀιιῦ Ὦρ ΑΏξτγεΓ- 
εᾱ Ὠῖπα ποἰΠΏῖπρ. 10 Απάᾶ 
Τμθ. οΏ]εξ Ῥγὶεεύς απᾶ 
ΒΟΓΙΌε5 ε{οαᾶ απᾶ τε- 
Ἠεπιθοηδ]γ βοοιβ5εᾶ Ἠϊτη, 
1] Απᾶ Ἠετοᾶ νηΏὮ ὨίΒ 
ΙΠΕΏ ΟΕ πας εεῦ Ὠῖτα αἲ 
ποιρηῦ, απᾶ πιοοκεᾷᾶ 
Λΐπι, απᾶ ατγαγεᾶ ὨἨϊτι 
4π α ΡΟΙΡΘΟΙΕΒ τρβο, 
απᾶ εεπύ Ἠϊπα βΡαίη {ο 
Ρϊ]αϊθ, 12 Απᾶ ἵἴπο 
Εα4Πιε ἆαγ Ῥϊ]θΐε απά 
Ἡετοᾶ ΙΕ ἸΠηβᾶθ 
Στ]επᾶβ ὑοραίλοεχ : 1ος 
Ῥοξοτε ἵμ”γ πετ θἴ 6Ἡ- - 
πωῖγ Ὀθωπορῃ ἴπεπι- 
βο1νθς 

. 138 Απᾶ Ῥ]]4ΐο, π]επ 
Το Ἠθά οβ]]εᾶ {ορείπεν 
1ηο οἩίθξ Ταϊθείς απάᾶά 
το τα]εσχβ Ώά {ηθ Ῥεο- 
πο 14 καἰᾶ απο ΊΏετα, 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΧΙΠ. 

αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλάτον.ὶ 3 ἤρξαντο.δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ, 
Ὠῖτω νο Ῥλ]αΐ6, Απᾶ 1Πεγ ΌεραἩῦ το α6οαςθ Εΐπι, 
Π « «/ , 9 ” 

λέγοντες, Τοῦτον  3εὕρομεν' διαστρέφοντα τὸ ἔθνοςα, καὶ 
ρασίπς, Τηϊς [πιαπ] πε Σουιιᾶ ρεττετίάπς 1Ἡθ παθῖοὮτ, απᾶ 

κωλύοντα ὀΚαίσαρι φόρους! διδόναι, Ρλέγοντα ἑαυτὸν χριστὸν 
ξοχρίάαἰπρ “ο ὄσωσατ Ἀπ]οαίε 10ο 7ρΐνε, ΒΑΥΙΠΡ ἍἈἨϊπιδε]ιε Ἀομτὶςὸ 

βασιλέα εἶναι. ὃ Ὁ.-δὲ.ἸΠιλάτος! τἐπηρώτησεν! αὐτόν, λέγων, 
3µ “Κίπρ 119, πᾶ Εἰ]αίθ αἀεβδθϊοπεᾶ Επι, εα7ἱ95, 

Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων; Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ 
που Ταχῦ ἴηπο. ᾖἘίπρ οξ ἴπο σενςῇ ".Απᾶ Ἡθ απβποτίηςσ Ἠΐτα 

ἔφη, Σὺ λεγεις. 4 Ο.δὲ-αΠιλάτος' εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 
εαίᾶ, ΤΠοι εαγεςῦ. Ἀπᾶ Ῥ]]αΐ9 βα]ᾶ το ἵἩο ολίοξ ρτ]ες5ῦ8 

Δ 4 ” τν ε ” . - 2 ., , 
καὶ τοὺς ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ.ἀνθρώπφ.τούτφ. 
ΑΠᾶ πο οτοπάβ, Νούμι Σ ἄπᾶΙ ὮὈῬιαπιαβ]θ ἵπ Πῖ5 ΤΙΛΗ, 

ὅ Οἱ δὲ ἐπίσχυον, λἐγοντεξ, Ότι ἀνασείει τὸν λαόν, διδάσ- 
Ῥαΐ ἴλεγ σνετο Ππεἰσίίπς, βαγίΏρ, ἩἨο εἰῖτε πρ ἴπο Ῥεορίθ, ΊΤθαοὴ- 

κων καθ Όὅλης τῆς Ἰουδαίας, Σ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλι- 
ἵηπς ἑητοιρβοιί{ι ν]ο]ε 11ο οἱ πάσα, Ῥερίηπίηρ ἆΈτοπα 4α]1. 

λαίας ἕως ὧδε. ϐ 4Πιλάτος! δὲ ἀκούσας ἵῬαλιλαίανὶ 
16θ ετεη {ο Ἠεζθ, Ῥαῦ ΡΕ: Ἠανίηπρ Πεβτᾶ 91] ᾖ[παπιεάᾶ] 

ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλελαῖός ἐστιν Ἰ καὶ ἐπι- 
αρκεά ψΨλμεϊπεγίπθ πια 3, άα1ϊθαι 18: απά Ἠατίπᾳ 

γνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρώδου ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν 
ΚπονΏ ἐπαῦ ἔτοπα ἴπθ Ἰχὶβά]οῦίοπ οξ Ἠετοᾶ 9 8, Ίθ βοηύ "αρ αμίτα 

πρὸς " Ἡρώδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἔν ταύταις 
το Ἠετοᾶ,  ὁρείπρ Ἴἱ5ο πο οεὔῦ 16γή88]θσα 19 ἴποΒῬ 

ταῖς ἡῥέραις. 8. ὁ.δὲ Ἡρώδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν 
ἆαγβ. Απᾶ Ἡετοᾶ βεεῖηςσ ὦθεις µτε]οὶοθᾷ ϱτθαί]γ, 

ἦν.γὰρ Ὑθέλων ἐξ. ἱκανοῦὶ ἰδεῖν αὐτόν, διὰ µτὸ ἀκούειν 
{οτ Ἡθ ν/ας. ν/κηίηςσ {οχ Ίοησ {ο 5εθ Ἠϊτα, ΌὈθοβαςο οἳ Πεατίπςσ 
χ | Ν 2 κα Ν ” , ἱ » Σο - εν 
πολλὰ" περὶ αὐτοῦ καὶ ἠλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ 

ΠΙΑΏΥ ΜΠΙΠΡΒ οοποθΥπί1ς Ἠϊπα; απᾶ Ἠθ Ίας Πορίπρ ΒΟΠΘ Ἅβἱρη ἴο5εο "Ργ 

αὐτοῦ γινόµενον. Ὁ ἐπηρώτα.δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς' 
5Ώ]πα 14919, Απά ο ᾳαεβι]οπθά Ἠϊπ ᾖ ποτάς ΗΤΩΑΙΗΥ, 

. ” Λ Ν α Ν “9 / ] - ε ” 8 ε 2 

αὐτὸς.δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 10 εἱἰστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχ- 
ῬαῦἩθ µποϊπίηρ απβγ/ετεά Ἠΐπα, Α πᾶ ΄Παᾶ δειοοά 31ο "ολίεξ 

ιερῖς καὶ οἳ γραμματεῖς, εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 
δρτ]εξῖς “απᾶ δί1θ 5ροτἱρος; νἰο]επ{]γ αοοπεῖπς Ἠϊπῃ, 

11 ἐξουθενήσας-δὲ αὐτὸν 7 ὁ Ἡρώδης σὺν τοῖς στρατεύµασιν 
Απᾶ “πανίπρ 35ο δαῦ ποαρΏύ “Πΐτα 1Ἠετοά πυνῖνα «ΞἜχοολρς 

) Ν Ν / ) π ε) μ " . ” λ 

αὐτοῦ, καὶ ἐμπαίξας, περιβαλων ᾿αὐτὸνὶ ἐσθῆτα λαμ- 
αη]ς, απᾶ Πανίπς πιουκεά [Πτα], Πλανίπρ ραίοα ὮἨϊτα 3ἈΡΏρηχτο] 3βῥίει- 

πρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ "Πιλάτῳ.' 19 ἐγένοντο-δὲ φίλοι 
αῑά Ώοθ θεπῖ Ραοἷς ᾖλΠἶτα το Ρ]]αΐς, Απά Ῥεσοαππο Στίεηάθ 

ὅ.τεὈΠιλάτος καὶ ὁ Ἡρώδης'! ἐν αὐτῇ.τῇ ἡμέρᾳ μετ ἀλλήλων' 
Ὀοῦμ Εἰ]αίῖθ βπᾶ Ἠετοὰᾶ οη ἴλαῦ β4Π1θ6 Ἅἅἆατ ' πΠἩ ο9Ἠ68 αποίΠες; 

προὐπῆρχον γὰρ ἕν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς "ἑαυτούς.! 
ΣΟΥ Ῥεξοτε Ώεγ Ὕετοθ αὖ- ἙεΙΠΑΙΥ ο Ῥθύνθεη ΌΠεπιβε]γεβ. 

19 αΠιλάτος! δὲ ἀσυγκαλεσάμενος!ὶ τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τους 
Αγιά Ρ]]αΐθ Πατῖηπρ ολ]]εά ἑορεῦπες ο οἨ]ίεῖ ρεϊεδίς απᾶ {πο 

ἄρχοντας καὶ τὸν λαόν, 14 εἶπεν πρὸς αὐτούς, Προσηνέγκατε 
ϐ Ἠανε Ὀτουρᾗί Πρ ΤΙ]ΕΙΡ ΑπΠᾶ {ἴλο ῬθοΡ]ο, στι το ἴπεσα, Χο Ῥτουιρηί 

ΓΣ Πειλάτον τ. πι εὕραμεν ΤΤιΑ. ἃ -- ἡμῶν (γεαᾶ ΟΥ ὨβίΙοΠ) ττττ[ Αα]. ο φόρους 
Καίΐσαρι Ι/ΤΤΤΑ. 
6νσεη ππτν[α]. 
ν/ΙδΏΙΏρς ΤΤΤΤΑ. 

Ρ - καὶ απΏα [τ,]τττ[α]. 
ἕ--- Ταλιλαίαν τ[α]. ὮᾖὉ -- τὸν τ1.. 

χ-- πολλὰ ΤτιΑ. 5 -- καὶ 85Ο 1. 

4 Πέιλᾶτος Τ.. ᾖἵ ἠρώτησεν ΤΊτΑ «5 - καὶ 
» ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ΠΩΔΏΥ 6ἱπθβ 

: ---- αὐτὸν (/εαἆ [η τω]) [τ,π[τι]α. 
5 Πειλάτω Ἰ. Ὁὃ ἨἩρώδης καὶ ὃ Πιλάτος(Πειλ. Ττ) ΤΊτΑ. ϐὁ αὐτούς ΤΊΤΑ. ἀσυνκαλεσάμενος Τ. 



ΧΧΠΙΙ. 1τΚκεΕ. 

µοι τὸν. ἄνθρωπον.τοῦτον, ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν’ καὶ 
Μο ἦπθ 1Πΐξς Ώιδη, 85 ἑατηίης ΑΙΤΑΥ ο Ῥεορίθ; αηἀ 

ἰδού, ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας εοὐδὲν' εὗρον ἐν τῷ 
Ῥεπο]ά, Ι Ῥεξοτο σοι Παντῖηρ εχαπιἰποᾷ [Πίπα] ποίίπρ "ξοαπᾶ ἵπ 

ἀνθρώπῳ.τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε 
τΏΙδιτιαα Ῥ]απιαὈ]θ Γα5 ἴο ἴπθ ἐπίπρβ] οξ π'Πῖοἃ ο Ῥτίηρ αοοἀββ{ῖοι 

κατ αὐτοῦ 15 ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἡρώδης' Γἀνέπεμψα.γὰρ ὑμᾶς πρὸς 
βπσοϊηςῦ Πίτα ; ΏΟΣ 6ΤεηΠ Ἠετοά, ΣΟΥ 1 5ουῦ πρ τοι ἵο 
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αὐτόν, καὶ ἰδού, οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγµένον 
Ἠΐτα, Απά Ἱο, Ἠποῦηπίπρ ποτ οἱ ἀθαί]π 18 ἀοπθ 

αὐτῷ. 16 παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 17 5 Ανάγκην 
Ὦγ Ἠΐπα, ἩἨατίηρ 3οΠας[]ςεᾶ 1ὐπεγείοιο Ἠϊπι 1 νγί]] το]εαςο [Πίπα], 3Νεοοββ1ῖγ 

δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ  ἑορτὴν ἕνα. 18 Ἀάνέ- 
1ηουΥ2µθ 'ηαᾶ ἴοτε]οβ5θ ἍᾖΤο ἴπεπι αἲ [πο] {4οεβῦ 916, 31ηΠογ 

κραξανὶ δὲ παμπληθεί,  λέγοντες, Αἷρε τοῦτον, ἀπόλυ- 
Ξοτῖθᾶ “οαὲ 1ραΐ5 3 ἵπ α ΏΙάβΒ, ΒΑΥΙΩΡ, Απαγ υ η ᾖ{Ππίβ [πιαβπ], 3ΐε- 

σον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν' 19 ὕστιςήν διὰ στάσιν 
1εα5θ ᾽απᾶ {ο 5 Ῥλτοαῦῦας; ΦύΠο ΤΑ5 ΟΠ βοσοοιη{ οἳ ἈἹπδιτγθς{1ο 
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τινὰ γενοµένην ἐν τῷ πύλει καὶ φόνον ᾿βεβλημένος εἰς 
Σα ᾿οεγίβίη πηβᾶςθ 1Π ἴλο οἵτ Απᾶ πιαχᾶετ οαςΏ 1πῖο 

φυλακήν.! 320 Πάλιν ποῦγ!ἳ ὁ πΠιλάτος! προσεφώνησεν», 
ΡΕί5δοΗ, Αραϊπ {Ἠῃοεχθξοςτθ Ῥ1]αϊθ οβ]]εᾶ ἰο [υπεπι], 

θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν. 321 οἱ δὲ ἐπεφώνουν, λέγοντες, 
σγιθΏῖης Ἅᾖο τε]σἈ5θ 16818. Ῥιαῦ τΏσγ ποτοοτγἰηρ οαῦ, δαγίπβ, 

ῬΣταύρωσον, σταύρωσον!" αὐτόν. 23 Ο.δξὲ τρίτον εἶπεν 
ΟτιςΙ{γ, ογαοί{γ Ἀπα, .Απᾶ Πο α υπίτά Γήπαπε] ραἰά 

πρὸς αὐτούς, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν 
το ἴπεπι, ὍΓπαυῦ 2Ἴπεαπ ᾖτΙ] ἅἆᾶ Αοοπιπίν Ἅᾖῄ3ὴἩΠίς [πιαν]2 Ίο 

αἴτιον θανάτου εὗρον ἔν αὐτῷ παιδεύσας οὖν αὐτὸν 
οβ5δ6 οἳ ἀεθῦλ ἀΣουιπάΤ ἵπ ᾿ Ἠϊπ. Ἠατίηρ”"οἨβδϊςθοᾶ "ἴπετεξοτο Ἠΐπα 

2 / " ε Δ αν ν / μ / 

ἀπολύσω. 20 Οἱ δὲ ἐπέκειντο φωγναῖς µεγάλαις, αἰτού- 
Γ 11] τε]εαρο [Ἠϊπα].  ἈἘΒαῦ ἴμοσ πετο ατρεηύ ση]ζ] "γοίοε ᾿]οιᾶ, ββκίης 

µενοι αὐτὸν σταυρωβηναι' καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν 
του Ὠίτα νο Ὦο ογιοϊβεᾶ, Απᾶά ἍἉτρτεντεαἰιεᾶ ᾖηπο τοσο ο ἴπαπι 

καὶ τῶν ἀρχιερέων.ὶ 24 τΟ.δὲ" "Πιλάτοςί ἐπέκρινεν γενέσθαι 
Απᾶ οξιίἩο οΏίεξ ρεἱθ8ί8. Απᾶ Ρ{]αΐο βἀ]αἀάρεᾶ 31ο “Όο 5ἆοπο 
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τὸ. αἴτημα αὐτῶν. 326 ἀπέλυσεν δὲ, ᾽αὐτοῖς! τὸν διὰ 
α{Παῖτ Ζτεπςεξῦ, Απᾶ ηο τεἰεαδεᾶ {ο ἴῆθπα Ἠϊπι πΥΠο οη αοσοιηῖ οἳ 

ὃν στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς ἵτὴνὶ φυλακήν, 
πἹΏοπι ϊπδιτγθοῦΙοηΏη Ααπᾶ ταιγᾶες Ὠαᾶ Ὀ6εῦ οαδῦ ᾖΙπίο ἍΊπε ΡΕί5ΟΗ, 

ἠτοῦντο" τὸν.δὲ. [ησοῦν παρέδωκεν τφ.θελήματι.αὐτῶν. 
ἆπεσ αδκεᾶ {ος : Ῥαῦ ἆοδις Ὦο ἀε]]γετοᾶ αρ νο ἰπείτ στ]. 

26 Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι "Σίμωνός 
Απᾶ 5 1ΤΠεγ ]1εὰ "απαγ Πίτα, ἨΠανίηρ ]αἱᾷ Ποιά οἩἳ ΣΡΙΠΙΟΏ 

τινος ἘΚυρηναίου πτοῦ' ἐρχομένου" τάπ᾽! ἀγροῦ, ἐπέθηκαν 
αρ “οεγίβίπ ϱϐ Ογτεπῖαπ οοπιίηπᾳ 4τοτι ϐ Πθ]ᾶ, ἴλεγ ραῦ προῃπ 
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αὐτῷ τὸν σταυρὸν Φερειν Όπισθεν τοῦ ]ησοῦ. 27 Ἡκολούθει 
Ἠϊπλ ; Τηπθ οΓ085 Το Ὀ6ας [10] Ῥεπῖπά 6818, ὖγετε ΑΕο]]οπίτπς 

δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν, αἳ Σκαὶ! 
Ῥαπά Ἠΐπ αρτεαῦ ποι]νιᾶρ οἳ ἴηο Ῥεορίθ απᾶ οἱ ΠοπιθΏ, ἩὙΏΟ 45Ο 

299 
ΤΠΠΏ ΙΙΠ{Ο ΤΘ, ΔΒ ΟΠΘ 
πας µγρογνοτίοίη 1πθ 
Ῥοορ]ίό: απἀ, Ρε]πο]ᾶ, Τ, 
Ἠατίησ οχαπηίποᾶ Λἴπι 
Ῥοΐέογεσουι, ΠανοΜ{οιπά 
πο Επι] ἵπ ΤΠΙΒ ΤΙΔΠ 
τοισμῖησ {1οβο ἴΠϊπρβ 
ΤΓΏΘΓΘΟΕΥΣΕ Λοσ8ε Ὠίπη: 
16 πο, ΟΥ γεί Ηοτοᾶ: 
ΣΟΥ Ίβεπίέ τος ἴο Ἠίπα; 
8Π4, 1ο, πομίηρ ἹΟΙΓ- 
ἵἩγ οἳ ἀοθίλ 19 ἆοπθ 
Ἀπί{ο Ὠϊιη. 16 ΤΙ νι 
{πετείοτε οΏαβίί5ε Ἠΐτη, 
βπᾶ 10186886 ἍΛπι, 
17 (Έος οξ ποεσεβείἑγ Ἠθ 
πηἁξῦ ΥΕεΙΟ3396 9ΟΠ6 απο 
ἴπσοπι αἱ ἴπο τΤεαβῦ,) 
18 Απᾶ 1πογ οτἰοᾶ οι 
Β]] α” οηΏος, ΒΑΥΙΩΠΡ, Α- 
Αγ ΙΙ ἰΠῖδ ιαπ, 
8Ώά τε]εβδθ ΙΠΤο 18 
ῬαγβΏῤρας: 19 (π/ηΠο Μος 
Β οθγίαίη 5οά1{1οπ πιβᾶθ 
Ιω πο οἷίπ, Επᾶ {4ος 
ΙΩΙΙΤᾷΘΥ, 88 οαμςδῦ 1ῃπ- 
1ο Ῥτίδοῦυ.) 20 ΕΙπίθ 
ΊΏεχοθίοτο, ο]]1πρ 1ο 
16]685 {6518, ΒΡΑΚΕ Α- 
Ρ5Αἱπ {ο {πετα. 21 Βας5 
ΤΠετ ογίεᾷ,σαγσ]ης,οτιι- 
οἳ{ν Λπε, ογιοῖξγ Ἠ1πι. 
22 Απᾶ Ἡο 5θἱᾶ απο 
ποτ Όπο {Πϊτα: πο, 
ΨΙΗΥ, συλαῦ ετΙ] ὨβΌἩ 
Ὦςθ ἄοπθῦ Ι[ παγο ἔοαπά 
ΏΟ ο85ο οξ ἄθατῃ ἰἵπ 
ἨὨΐπα : 1 νν1]1] {ποχθί[οτθ 
οΏββίῖδο Ὠίπι, απά ες 
λίπι Ρρο. 25 Απᾶ ἴΠετ 
ΥΜογο Ἰωδίσ τί νι ]ομά 
νοἱσες, τεαιΙτίαρ {πα 
ὮὭρ παὶσΏῖ Ὃ6 ογιοίβΒεᾶ. 
Απάᾶ ἴηΏετοίος»οξ ἔμεπα 
απα οξ έπε «Ώιοξ ΡΓΙεΞί8 
Ῥτεγα]]εᾶ. 24 Απᾶ Εἰ- 
Ἰβΐο Ραγο 5εηεπος ἴΏαῦ 
15 ΕΠου]ά Ῥε 856 ΤΠοεγ 
τεᾳιίτθοᾶ., 2ύ Απᾶ Ὠθ 
τεἱεβδεὰ ἈΠίο ἴπετα 
Ἠΐτα τΠαῦ {ογ 5εά{τῖοἩ. 
ΑηΏὰ τωχάεγ Ύνα5 ομςῦ 
1Πίο ΡΓΙδΟΠ, π/ΠΟΠΙ ΤΏεΥ 
ηαὰ ἀθριτεὰ; Ῥιαΐς ἘὨθ 
ἀε]ιτετεᾶ 1 6βαβ{οἱδείς 
σι]. 

26 Απᾶ α5 ἴηΠεσ ]1εᾶ 
ἨὨϊπη ΑΤΥΑΥ, {Πογ. Ιαἱᾶ 
Ἠο]ᾶ προπ οπθ δίπιομ, 
8 ΟγτεπίβΏη, οοπιῖπα 
ουῖ οξ {πο οοαΠ/τγΣ, απά 
ΟΏ Ἠΐπα ἴπεγ ]α]ιά 1πθι 
01055, ἴπαῦ Ὦο πιρΏῦ 
νὓθας τί αξίεγ «16βδβ.ι 
27 Απά ἴπετο {ο]]οπεά 
Ὠίπα α ρτοαῦ ΟΟΠΙΡΑΠΥ 
οἳ ῬεοΡρ[θ, απᾶ οἳ τ/ο- 
ΊΠ6Ώ, ὙΓἨΙΟὮ 81560 Ὀε- 

ε οὐθὲν ΤΊς, 
5 -- υέγ5ε 1” [τ]τττα]. 
ἐν τῇ φυλακῇ ΤΤΤΑ. 
Ρ Σταύρου σταύρου ΠΤΊτΑ. 
ο[Ώ]ΤΤτΑ ΥΓ. ἕ --- την ΤΤΤΤΑ. 
καποι., } --- καὶ ΙΤΤΙΑ. 

κ πανγπληθεί Τ. 
3 Πειλατος Τ. 

Ἀ αγέκραγον ΤΤΓΑ. 
πι δὲ ΏΟΦΘΝΘΓ ΤΤΊτΑ. 

4 --- καὶ τῶν ἀρχιερέων [1;]τ/ττα]. ς καὶ ΙΤΤΤΑ. 
7 Σίμωνά τινα Κωυρηναιον ἐρχόμενον ΙΠΤΙΑ. 

{ ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς {ΟΥ Ὦθ βεηῦ «Ὠίτα Ὀ8ο]ς {ο 5 τ, 
1 βληθεὶς ([βληθεὶς] Α) 

9 --- αὐτοῖς ἵΏέπῃ] 1,. 
9--. αὐτοις 

π--- του απ’. 
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νγαλ]οᾷ απᾶ Ἰαπιεπζοᾶ 
ΩΏ]η], 25 Βα01ες ας ύασ- 
4ης Ἀππίο ποια απἷᾷ, 
Ἠαιρπίοχς οἳ ζοτιιδα- 
1οπη, πὝοου ποῦ {ο 1Πθ, 
Ῥαῦ πιεορ {ογ τοισ- 
Εο]τος, απᾶ 1Το0Υ τοις 
οΠ]]άτοι. 399 Ἐοχ, Ῥο- 
Ἠο]ᾶ, ἴπο ἅἆαγ5 ατο 
οοπηΊης, 1η Τπε π’ΏϊοΠ 
Πεν 5εΏα]] δασ, Β]αβ5εᾶ 
α)θ ἴπο Ῥαττοῃ, απᾶ 
Τπο πΙΟΙΠΡΕ ὑπαῦ πετοτ 
Ὄατα, απᾶ ἴπε Ῥραρς 
ὉυΠϊΙοῃ πΘΥείρανοςδιοΚ. 
90 ΤΏστ εΏα]] ἴπαγ Ὦε- 
Ρ]η ῦοβαγ ζοῦπο ΠΙΟΠΠ- 
ἴαῖης, Εα]] οἨ α5δ; απᾶ 
το ἴπο Ὠ1]15, 6οτοτ τς. 
9] Ἐοτ 1{ ἴπαοσ ἆο ἴΏεςο 
{π]ηρς 1Ώ 8 σ/θεπ 1968, 
στηαῦ 5Πα]] ο ἆοπε ἴπ 
νμο ἄτγ2 52 Απάᾶ {Πεχθ 
πνετε αἱδο πο οἵπετ, 
1ηβ1ε{αοἵΡΟοΙΒ, 1εᾶ τη] 
Ἠ]ϊτη νο Ῥεραῖ ο ἀεβίῃ. 
93 Απᾶ πΏςη ΌΠεγ Ἱνεγα 
6ΟΠΙ6 ᾖἵο ᾖἴπαο ΌῬ]ασο, 
νγΏϊοὮ 15 ορ]]εᾶ Οπ]- 
νατγ, ἴποτο Όπεγ οτ- 
οἶῃβοᾶά Ἠϊπα, αηᾶ Ότο 
ΣΠΦΙ6ΓΔΟΡΟΥΕ, 06 ο0ἩἨ 
Τπο τὶραῦ Ὠαπᾶ, απᾶ 
{ηΏθ οὔπεν ο) πε 1εΓ0. 
94 ΤΠεηπ ααῖά «ὦοδας, 
Ἐαῦμον, {οτρΊγο 1Ώοαπι; 
ΣΟΥ Τἵπεγ Κπονσ. ποῦ 
τυΏαῦ ΤΠαγ ἄο. Απά 
νηαογ Ῥρατίιεᾶ ἨὨϊ5 τα]- 
πηεηζ, απᾶ οας5ῦ Ιοἳς, 
80 Απά Ίῃο ρεορ]ερίοοᾶ 
Ῥοπο]άϊίπο, Απᾶ πο 
{316Υ8 α1βο πι ἔπετα 
ἄογὶιᾶθᾶ πι, 5αγίης, 
Ἡορ εανεᾶ οὔλαις5; ]εῦ 
Ἠϊπι 5ανο ἨὨ]τηδο]{ξ, 1Ε 
Ὦρ Ὦο ΟἨτ]βζ, ἴπο οἩο- 
ΡβοΏ οἳ ἀοᾶ, 56 Απά 
σΏο 5ο]ά16Γ5 α1εο πἹοςκ- 
εᾱ Ὠϊπι, οοπηῖπσ Το 
Ἠϊπι, απᾶ οὔετίηρ Ὠῖϊπα 
ΤΙΠΘΡΑΣ, ὃ/ απ 5αΥΙΠΡ, 
Τ{1Ποι ο ἴπθ Κίπρ ος 
{Πο ἆοπβ, 5ατο ἴΩΥΡεΙ{. 
98 Απά Αα 5αρθΓ5ογίρ- 
Τἴοη αἱξ5ο Ίνας ΠΤΙΡοΠ 
ονογ Ἠϊπα 1π Ἰοξίοτς οἳ 
ατοε] απᾶ ΤιαθῖἩ, απᾶ 
Ἡερτειν, ΤΗΙ5 Τδ 
ΤΗΕ Κἴνα ΟΕ ΤΗΕ 
“ΕΥ5 

39 Απᾶ οπο οὗ ἴμο 
ΤηΡ/]ΟΓ8οὔΟΥ5 ππ]οῖι 
τΥογο Ὠβησοᾶ τη]]εᾶ οἩἳ 
Ἠϊπα, βαγίπρ, ΤΕ ἴποα 
Ῥο Οµτ]δέ, 5.τνο {ΏὭγεα]Ε 
απᾶ αἩξ. 40 Βαιό μα 
οὐποῦ ΑΠΑΕΠΘΥΙΠΡ Ιε- 
Ῥακεᾶ Ἠϊπα, ΒΑΥΙΠΡ, 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΧΙΠΙ. 
7 , Δ . ῤ ) , Ν ῃΠ Ν » 

ἐκόπτοιτο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. 328 στραφεὶς.δὲ πρὸς αὐτὰς 
πποτο Ὀοτνα 11ης απᾶ ἹἸαπποεπύϊησ Βϊπι. Απά υυτηῖηπρ το ποπα 

Σὸ' ᾿Σησοῦς εἶπὲν, Θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ.κλαίετε ἐπ'᾽ ἐμέ, 
τ«ΓΕ518 5α1ᾶ, ὈαἀρΏῖοτς οξ Ἱπασεκν ππθεθρ ποῦ άο5Γ το, 
Δ ι) 

πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλήκίετε καὶ ἐπὶ τὰ.τέκνα.ὑμῶν' 399 ότι ἰδού, 
δυο ποτ .. Ίβε]τος ΄ποερ  απᾶ {οτ σος ομ/]ἄτοι : {ος Ίο, 

ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι 
3Υ9 οοπιῖτςσ ἆαγ5 1η πΠΏ]οἩ ἴΏαεγ τν]]] δασ, ἨἘ]εβεεᾶ Ὦᾖ{8τε]ί]πθ ῬΗττεη 

Φι ’ ο α . Ν Ν 5 / 

καὶ Ἁ κοιλίαι αἳ οὐκ.ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ οἳ δούκ.ἐθήλασαν.! 
ΔπἩᾶ  ὙΠοπιοθς πΠΙοη ἁῑᾷ ποῦ Ῥεασς αηπᾶά Ῥτοθαςδίς π/ΠΙοη ροατο ποῦ 5Ιοξ., 

90 τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν, “Πέσετεὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς 
Τηση εἨα]] ἴΠεσ οσίπ {οδαγ ᾖοίμο πιοιηἰαίπς, Εα]] πρου Ἡςδ; 

καὶ τοῖς βουνοῖς, Καλύψατε ἡμᾶς. ο] ὅτι εἰ ἐν ἀτφὶ σος 
απᾶ {ο ἴπε Ἠ1/15, Όοτευ 18. ΐοτ Ἱξ ἵπ Ὥᾖἶ 6ιοεπ 

ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ἕηρῷ τί γένηται; ὃδ Ἠγοντο 
'χεθ ἴπαςθ {Πῖηρς5 3ΤΠεσ ἄο, ᾖἹπ ἴπθ ο πνΠαῦ πΆγ ἴα]χε Ρ]αος 7 Ἄγγογο "]οά 

δὲ καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργοι σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 98 Καὶ 
ΣᾳηΏᾷ α15ο Ζοΐπεν Ίἴπο πια]εβαοῦοτς ση Ἠϊπι {ο ο ραῦ ἔο ἀθαθῃ. Απά 

ὅτε «ἀπῆλθον' ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον κρανίον ἐκεῖ 
ὪύΏὭειπ Ἅ3ὉπΠαγ 6ΛΠΠΟ ᾖἵο Ἅἴμο σος οσ]]θᾶ ο κα] ἴλποανο 

ἐσταύρωσαν αὐτόν, καὶ τοὺς κακούργους, ὃν. μὲν ἐκ δεξζιῶν 
ΥἨΦΥ ογααϊβαᾶ  ἸἨίπι, Απᾶ ᾖ1ἴπε πια]οξαοίοἵδ, ἴπο οπο οἩ [πα] τὶρῃε 

ὃν δὲ ἐξ  ἀριστερῶν. 94 {ὁ δὲ Ιησοῦὺς ἔλεγεν, Πάτερ, ἄφες 
απᾶ οηθ οἩ [ύ1ο9] 1οΕῦ, Αγά ζε5α8 5αἱᾷ, Ἐπίμπανγ, {ογρῖτθ 

αὐτοῖς' οὐ.γὰρ-οῖδασιν τί ποιοῦσιν.ὶ Διαμεριζόμενοι.δὲ τὰ 
ἔπεπι, 40ΟΥ 1Ώθγ Ποπ πού σῃηθῦ Ἅ1ΊΠεγ ἄο. Απ ἁῑνίοα ης 

ἱμάτια.αὐτοῦ ἔβαλον Εκλῆρον.! 9ῦ καὶ εἱστήκει ὁ λαὺς θεω- 
Π]5 ΡΑΓΠΙΟΠΙ5 ΤΠεσ οαδῦ Αα Ιοῦ. Απᾶ δείοοᾶ 3ΤίΠο”Ρροαορ]ο Ῥοπο]ᾶ- 

ρῶν' ἐξεμυκτήριζον-δὲ Ἀκαὶ! οἱ ἄρχοντες Ισὺγ αὐτοῖς,' λέγον- 
1πρ, απά ΄πγαγο ᾽ἀετιάϊπρ 3β]5ο '1πο6 ΄τπ]ει5 συ Ἅἵποπι, 5αΤ- 

” ” τ Ὀ 

τες, Άλλονς ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν εἰ οὗτός ἐστιν ὁ χριστὸς 
1ης, Οὔπετς τε εανεᾶ, 1οῦ Πτα 6.το Ἠϊπαξε]ξ 1 Ἅᾖ1Πί5 16 πο ΟΠπτὶς 

Κὀ τοῦ θεοῦὶ ἐκλεκτός. 96. ᾿Ἐνέπαιζον' δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρα- 
υπο 3ο8 3ᾳοᾶ Ἰ6Ποξεῃ. Απάᾶ πιοοκεᾶ Ἠϊπι αἱ5ο ἴμα εο]- 

τιῶται, προσερχόµενοι “καὶ! ὄξος προσφἔροντες αὐτῷ, 7 καὶ 
ἀἱ6Υ5, οοιηῖηρ ΏθαΥ Απά Ἀτίπερατ αοθτῖπς 3Ἠ1τπα, αηΏᾶ 

λέγοντες, "Εἰὶ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων, σῶσον σεαυ- 
ΒΑΥΙΩΡ, Τξ ἴποι ατὺὸ πε ἍᾖἘΚῑπρ οξ πε 2618, βπνο ΤΗΣ- 
’ Ἕ δὲ Δ 7 µ [ 3 2 . - 

τόν. 9 Ἡν.δὲ καὶ ἐπιγραφὴ Ὁγεγραμμενηϊ ἐπ᾽ αὐτῷ 
5ε]{, Απᾶ ἴποτε πύαςδ 4ἱ5ο 8Ώ ΙΠ5οτΙρΏΙοἩ. τυτ]ίεη οσο Ὠΐτα 

Ργράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖςὶ 
ἵη ]εὐίοτβ ατεςκ θπά Τα ὐίτ. βπᾶ Ἠευτεν : 

αΟὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων." 
ΤΠϊ5 ἶ πο Κκἰπρ οξ Τηθ 261Υ8. 

99 Ἐΐς δὲ τῶν  κρεµασθέντων 
Μοπ οπθ ΟΕ {πο 3πυπο “παά ΄Ῥεεπ “Πππσθά πώ πχ 

αὐτόν, Ἱλέγων,! ΑΕἰ σὺ εἶ ὁ χριστός,' σῶσον σεαυτὸν καὶ 

κακούργων ἐβλασφήμει 
τα]]οᾷ αἲ 

Ἠῖτα, ΡΑΥΙΩΡ, 1 ποια αγΌ ἵηο ΟΠτὶςῦ, β68το ΤηΏσεο]ξ βηᾶ 

ἡμᾶς. 40 ᾿Αποκριθεὶς.δὲ ὁ ἕτερος ᾿ἐπετίμα αὐτῷ, λέγων, 
18. Ῥαΐέ απςτνοτίηπΡ Τ7πθ οἴπετ τεὈιι]κκθά Ὠϊπῃ, δασίης, 

Σ--- ὃ ΤΤτΑ. 

ἀ [τῷ]. τι 
ἓ, σὺν αὐτοῖς [πι]πτιΑ. 

ο ἐπιγεγραμμένη αῄπε]ᾖ; » -- γεγραμµένη ΤΑ. 
4 ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος (Γοὗτος ] 1) ΠΤΤΤΑ. 

π[Εί]1.. 
[ο ττι[ Αα]. 
5 Οὐχὶ σὺ εἶ ὃ χριστός; Ατῦ ποῦ μου {π9 Ομτ]ςδί ὃ τττΑ. 
Ὠϊπῃ δα ΤΊΤΑ. 

3 -- αἱ 0Πθ ΤΤΓΑ, 
ε ἦλθον 1ΤτΑ. Γ[ὸ δὲ. 

υ οὐκ ἔθρεψαν ποιτἰςδηΏθαᾶ ποῦ ττΊτΑ. ο Πέσατε ΤΊτΑ. 
ε«ποιοῦσιν]1.. Ε κλήρους 1οῦ8 τΑ. Ε--- καὶ ΙΤ. 

ο ποθιρεσῦ ὁ τα. 1 ἐνέπαιξαν ΤΑ. τα ---- καὶ [1]1ΤτΑ. 
Ρ ---- ο ο κ... Ἑβραϊκοῖς 

--"λέγων τ[ττ]α. 
ἳ ἐπιτιιιῶν αὐτ ἔφη τερακἰπρ 

---Ὅδω 

. . κας 

ον πο ο ο ο τν ο ο πε ο. ν 



Οὐδὲ  Φοβῇ σὺ τὸνθεόν, ὅτι ἔν 'τῷ αὐτῷ κρίµατι εἶ; 
Νο ὕενεπ 14ο5ῦ ὅέουν ποια ᾳοᾶ;[ὑποι] υλλαί απᾶθχ ἴἩθ Βαπαο Ἰιαάσπιοπύ ατὸ 2 

4] καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως" ἄξια.γὰρ ὧν ΄ ἐπράξαμεν 
Απᾶ Ὑθ ἸΙπάεθᾶ Ἰαβί]γ; {ος 5 "4αθ 3ΤθοοΙΙΡΘΠΡΘ 5οΕ "πλδῦ πε "άϊά 

ἀπολαμβάνομεν' οὗτος.δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 42 Καὶ 
11γρ “τεοβῖτο; Ῥαῦ {Πΐ5 [πια] ποίπίηρ ὁαπαῖςς ἀἱά, Ἅπά 

ἔλεγεν Υτῷ! Ἰησοῦ, Ἰάνήσθητί µου, "κύριε, ὕταν ἔλθῃς ἔἓν 
Ἡε 5αἱᾶ το ἆθδ1β, ἘθπιθπιὮος Ἅππθ, Ἰιοτᾶ,  π]Ἡεα ἴλοα οοπιθεῦ ἵπ 

τῇ βασιλείᾳ.σου. 48 Καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ Ἰησοῦς,! ᾽Αμὴν Σλέγω 
Μµγ Εἰπρᾶοπι., Απιά Ἀπαϊά 39ο “Ἠΐτα 11θ6ψας, γετ]σ 1αγ 

σοι! σήµερον μετ ἐμοῦ  ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. 
Ίο ἱπ66, Το-άα ἹπΙΠ πιθ Ίἴλοι Ώα]0 Ὀο ἵτ Ῥαταςῖβο. 

44 "Ἡν δὲ ὡσεὶ  ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην 
Απά 19 ττας αΌοαῖ [1Π6] ποτ 1βίπίΒ, αηπᾶ 4β1ΚΠΘΞΒ «681186. οτογ” πηΏο]θ 

τὴν γῆν ἕως «ὥρας βἐγνάτης'' 46 ὑκαὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος,ὶ 
1119 Ἰατπᾶ απ] [116] ους ἍᾖὈύπἰπίµ; βπιᾶ 388“ ἀβτκοηοεᾶᾷ 11Πο υπ; 

εκαὶ ἐσχίσθη! τὸ καταπέτασµα: τοῦ ναοῦ μέσον 46 καὶ 
Επᾶ ὅπτγβ Ἰτοηυῦ 11Ἠ9 3τεϊ] 30 “πο ΣΜεταρ]ο ἴπ [πε] πηᾶςῦ, Απᾶ 

φωνῇ µεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Πάτερ, εἰς χεῖράς 
1]οιᾶ 76818 βαὶᾶ,  Ἐαΐπετ, Ἱπίο ΄Παπάβ 

σου ἁπαραθήσομαι! τὸ πνεῦμά µου. «Καὶ ταῦτα". εἰπὼν 
την 1 ση]] οοπαπι]ῦ ταΥ αρἰτ]ῦ, Α πᾶ ἔπεςο ἐπίτιρα Ἠρτίτιρ παῖᾶ 
3 ’ 2 4 δὲ « {« | Ν ιἆ 

ἐξεπνευσεν. 47 ᾿Ιδὼν.δὲ ὁ Ιἑκατόνταρχοςὶ τὸ: γενόµενον 
Ὦθ εχρ]χεᾶ,. ἨΝον δπατίπρ Βθοπ111ἩἛς 3ἈοεπίασίοἨ ὑλαὺ πΏῖο]λ {οοῖς ρ]8οθ 

εἐδόξασεν! τὸν θεόν, λέγων, Όντως ὁ ἄνθρωπος.οὗτος δίκαιος 
β]ογιβεᾶ ᾳοᾶ, εαγίησρ, Ἰ1Ιπᾶεεά ΤΠ18 ΤΙΡΏ. Ἀ]τοῦ 

ἦν. 48 Καὶ πάντες οἱ Ἀσυμπαραγενόμενοι! ὄχλοι ἐπὶ τὴν 
1πγαβ, Απά 811 Τηοθ Ἅπῃο Ύπετο -οοπιθ ἱορφείπος Ἰογοιᾶς ᾖἵο 

θεωρίαν.ταύτην, Ἰθεωροῦντει τὰ Ἅγενόµενα, τύπτοντες 
τηῖα αἱρΏθ, πεεῖπς ἴπο πίπρς πἩῖςἩ {οοῖς ρ]αοθ, Ῥεαῦίπρ 

Εεαυτῶνὶ τὰ στήθη ὑπέστρεφον. 49 «εἱἰστήκεισαν.δὲ πάντες 

φωνήσας 
Πλανῖτπρ οτ1εᾶ ση] α "νοῖοθ 

τΠεῖτ Ῥτθαςῦβ τεὐατηεᾶ, Απιά 9βθοοᾶ 1β]1 

οἳ  γνωστοὶ Ἰαὐτοῦὶ 3 µακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ "συν- 
Σ1ποξο 3ππο "παν Σηΐτα ΒΤαΥ ο, 85ο  ἍἨὙΟΠΙΘΏΠ ἍἨἩἹπ]ο 4ο]- 

ακολουθήσασαι! αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. 
1ουεᾶ τηϊζἩ Ἠΐτα Έτοτα αα1ῖ]ορ, Ῥεπο]άϊτπς ἔπεςο ἐπ]πρα, 

60 Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι ᾿Ἰωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων, 
Απάα Ῥεβο]ά, αΊπαπ ἍὮγηβπιθ «ἆοδερῃ, 8 οΟΙΠΕΘΙ105 ρεῖτς, 

ο ἀνὴρ ἀγαθὸ ἰ δί 5] οὗ οκ. ἦν.Ρ θειμένοσὶ ηρ ἀγαθὸς και ὀικαιος, 1 οὗτος οὐκ.ήν Ρσυγκατατεθειµεγος 
8 ΊηΔῃΠ δοοᾶ απᾶ ᾖἱπεῦ, (ιθ Τβᾶ ποῦ α5ξετιυθᾶ 

τῇ βουλῷ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν, ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας πόλεως 
το ἴπθ οοἀΏπεε] απᾶ 1πθ 4εεᾶ οἱ ἴπεπι) ἔτοπα ΑτταβτΏςρβ, 8 ο 

τῶν Ιουδαίων, ὃς Ἀκαὶ" προσεδέχετο "καὶ αὐτὸς! τὴν βασι- 
οἳ Όπθ 16115, ΑπΏᾶά πΠο ἆγταβ "γγαΙξ1Πρ 3ΕοΥ 11150 Ἠϊπαδειξ πο Κϊπρ- 

λείαν τοῦ θεοῦ, ὅφ οὗτος προσελθὼν τῷ "Πιλάτφ! Φτήσατο τὸ 
ἄοπα οἑ αοᾶ, Ώςθ Ἠατίηρ ροπθ ἴο Ῥ]1]αΐ9 Ῥερροᾶά 1πο 

σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 6ὺ καὶ καθελὼν (ἰαὐτὸί ἐνετύλιξεν αὐτὸ 
Ῥοάσ οἳ ζε5δᾳ5. Απά Μανίης ίακεη Ξάοινω 36 ὪὭθ πταρρεᾶ  Ἂᾖσ 

ἄοπα, 

. 49οπ6, 

206 
Ῥοβῦ ποῦ ἴῆλοι 46ΑΥ 
ᾳοά, 5εείΠπΡ ἴποι ατὶ 
1π πο 841Π86 οοπᾶεπι- 
παῦῖοη 2 4] απᾶ ντο ἵπ- 
ἀεοᾶ αβδῦσ; 1ος τ/θ 
τεοεῖτο ἰπο ἆπο τουγαγᾶ 
οἳ ουσ ἀεεάβ: Ῥιαῦ 18 
ΏΙΑΠ ὨαίΠάοποαποϊλῖπς 
ΑΤΩΙ8Β.’ 42 Απᾶ Τε βα1ά 
πηπίο οςε5δαβ, Τ,ογᾶ, Τθ- 
ΤΠΘΠΙΏΕΣ ΤΘ ΊΠΘη ποια 
οοπιθβύ 1πῖο 0 ΚΙπρ- 

45 Απᾶ «1986βιβ 
βαῖᾶ απύο Ἠϊπα, Υετῖ]γ 
Ἰ βαγ απίο ἴπεο, Το 
ᾱκγ εΏα]{ ποια Ῥε πὔἩ. 
1ηθ ἵπ Ῥθχβά1β6, 

44 Απᾶ 10 ντα αὐοαῦ 
ἴπο αἰπίῃ Ἠοιτ, απᾶ 
Ίπετο παβ 8 ἄβτεκπθββ 
ο76Υ ο]11 πο θατίὮ απ] 
ἴλα πΙπῦἩ ος, 46 Απᾶ 
{πο 5αη π8β ἀατ]κεηοᾶ, 
ἈΑπᾶ ἴπαε τει] οἳ 0πθ 
τετηρ]θ σας τοηΏῦ 1η 1θ 
παϊᾶβῦ, 46 Απᾶ ππεηυ 
ζᾖεξαθ Ὠπά οτιοᾶ ντα 
8 Ἰομᾶ νοῖοθ, ο ββ]ᾶ, 
Ἔαὔμετ, 1πΤο ῦὮγ Ἠαπᾶβ 
1 οοπαπιεπά πι αρὶτίῦ: 
ΑΏά Πανῖπρ αβῖᾶ ἴππβ, 
Ὦθ ρ8τε αρ ἴπε ρ]ῃοςᾶ, 
4/7 Νοπ ππθη {Πθ οεπ- 
πατῖοηι απ σης ν/α8 
ἄοπε, Ἡο ϱ]οτίβεᾶ ἀοᾶ, 
βαγῖηρ, ΟετίαΙπ]γ 1118 
πταςδ Αα. τ1ςΏΌεοιξ ι8Ώ. 
48 Απᾶ αἱ] ἴμο ῬεορΙθ 
τπαῦ οπἈπαε 0οβείπετ ο 
μαι βἰρηί, Ὀεπο]άῖπς 
τπο {Ππίπρβςβ πγΏϊοὮ πγετθ 

βπηοῖοε Ποῖτ 
Ὀτοαβςδίξ, αΏᾶ το[αγπεᾶ, 
49 Απά αἱ] Ἠϊςδ α8ο- 
αια]ηύβηοσοςθ, Απᾶ ᾖἴπο 
Ὢοπιεη μαῦ Σο]]ουεᾶ 
Ἠϊπ ἆτοτ «α]ϊ1εθ, 
εὗοοᾶ α{ξβγ ο, Ῥελο]ά- 
Ίπρ πθβθ {ΠΙΠΡΒ. 

50 Απιᾶ, Ῥελο]ᾶ, ίπεγο 
Ίαδ ἃ  ΏΙΑΏ Ὠηαπιθϱᾶ 
ο 8. οουἹιδε]]εγς 
απαᾶ ΛθιυαξβΡοοάπιβη, 
βηπά α Ἱαπδυο: δἱ (ἴπθ 
Ε8ΤΩΘ Παᾶ ποῦ οοπςεπὺ- 
εᾱ ἵο ἴπε οοἀπςα] απιᾷ 
ἀ οσα οἱ 6Ώατα :) ἠθ 20α8 
ος Ατιπιβύησρα, α οἵῦγ 
οΕ ύπε ᾗαεπβ: πο 8ἱ5ο 
Ἠϊπαβθδ]ιί παϊιεά 4ος 
τΏα ἘΚἰπρᾶοπα οἳ ο. 
52 ΤΗϊ5 ηιαπ ποηῦ ἀπῖο 
Ε]1]αΐ6, απᾶ Ῥερρεᾶ πο 
Ῥοάγ οἳ ζᾳεδαβ. ὅδ Απᾶ 
πο ὕοοκ 10 ἄοσπα, απᾶ 
ππἈρρεά Ἱσ Ἱπ Ἠπεμ, 

ὅ--- τῷ (γεαᾶ Ὦο βα1ᾶ, ἆ6515, ΤΕΠΙΘΠΙΏΘΥ) ΤΊτΑ. 
(γεαᾶ Ὦς 5414) τ[ττ]Α. Υ σοι λέγω ΤΊτΑ. 
8 ἐνάτης 1ΊΤΤτΑ. 
5 ἐσχίσθη δὲ τ. ἃ παρατίθεµαι 1 οοπωπιΙξ ὉΏΤΤτΑ ΥΓ. 
 ἑκατοντάρχης ΤΤτ. Ε ἐδόξαξεν ΙΠΊΤΑ. Ἁἃ συνπαραγενόµενοι ΤΑ. 
ΒΘΕΏ Ἱτττα. Κ--- ἑαυτῶν (γεαᾶ πε Ὀτεαδίς) ΤΊτΑ. 1 αὐτῷ ΙΤΤΤΑ. 
η συνακολουθοῦσαι ΤΊΓΑ. ο --- καὶ αλά τ. 
4 --καὶ ΑΏᾶ ΙΤΊτΑ. Γ-- Καὶ αὐτὸς ΙΤΤτΑ. 5 Πειλάτῳ τ. 
1ΤΊΤΤΑ. 

π --- κύριε [τι]τττΑ. 
: καὶ ἦν Ίδη (Γήδη ] ΤτΑ) απά 16 σας πουν ἹΏπττΑ. 

Ὁ τοῦ Ἠλίου ἐκλιπόντος (ἀ8Υ]ς1εβ8 ϱαΠ1θ).ἔτοπι πο 8η {αί]]πς τ. 
ε καὶ τοῦτο απά ἴΠ]β 1;; τοῦτο δὲ ΤΤΓΑ. 

1 θεωρήσαντες Ὠανίησς 

κ-- ὁ Ἰησοῦς 

πι «|. ἀπὸ {Τοπ 11. 
Ρ συνκατατιθέµενος Ἐ; συνκατατεθειµένος Α. 

 --- αὐτὸ (τεαά [110]) 



296 
απᾶ ]αίά 15 1π  βορα]- 
σΏτε ἐπαῦ πας Ἡθινη 1 
ΕἴΟΠΘ, ΤΥΠΕΓΘΙΏ ἨΏΕΥεΓ 
Ώ]ΑΏ Ῥεέοτε 858 ]αίᾶ. 
δ4 Απά ἴπαί ἄαγ π/88 
ἴλο ΡΓεραταΦΡΊοΠ, απᾶ 
ἔπο 5αΡραίἩ ἀτειν οἩ. 

ὅδ Απᾶ πο ΟΠΙΕΠ 
9]5ο, πΠΙοὮ οβΏπε πΙΗ 
Ἠἶπα ἔτοπι ἄα11ε6, Σο]- 
Ἰοπιοᾶ α{ΐες, παπά Ὄε- 
Ὠο]άᾶ ὑπο 5ορα]οῃΏτα, απᾶ 
πος 5 Ῥοᾶγ πας ]α1ά. 
δ6 Αιᾶ πες τεναγπεᾶ, 
αηπᾶ Ῥτερατεᾶ ερίοε 
απᾶ οἰπίηιοηίς: απᾶ 
τοβθᾶ {ἴπο δ5αὈβραίη 
4αγ αοοοτᾷῖπς το 
ἴηθ οοπιπιοπᾶπιεηὔ, 
ΧΧΤΥ. Νον προπ πε 
Ἀτεί αν οἳ ἴπε σεε]ς, 
νοσγ εατ]γΊπ ἴΠε ΏΙΟΓΠ- 
1ἨΡ, ἵΠεγ ϱΛΠ196 Ἱηζο 
{πο 5ορα]οΏτε, Ῥτίης- 
1ηρ πο 5ρίοες ΠΙΟΣ 
{Ποσ Ὠαά Ργερατθᾶ, απᾶ 
οεγίαῖπ οίλετ ντι 
ἴἨεπι. 2 Απᾶ 1Πεγ 
ξοιητᾶ {πε.5ύοηο το]]εᾶ 
ΒΙΥΑΥ Ίτοια Πε 5δερι]- 
οιταε, ἃὃ Απά ἴπεγ επ- 
τογθοᾶᾷ π, απᾶά {ουπᾶ 
ποῦ ἴηο Ῥοᾶγ οἳ {πο 
Τιοτᾶ ὧσδας. 4 Απᾶ 10 
ΟΑΠ1ΠΘ {ο Ρ888, 5 ἴἨΠεσ 
ππεχεθ ΠΙΠΟΕἩ ῬΡεγρ]εχεᾶ 
ἰπετεαροαῦ, ὮῬεπο]ᾶ, 
ἔππο ἩΠεη εσἰουά ὉὮγ 
ἴπεηο Ίπ εΠϊπίηρ ρατ- 
πιεηΐς5: ὅ απᾶ α5 1Πογ 
Ὅπετε αἔγαῖᾷ, αηᾶ Ῥουναοᾶ 
ἀἆοτυη {Ποῖν ἴαοες Το τμο 
εατίΏ, ἴπεγ 5αἱᾷ απίο 
Έπετα, ἨΓΏΥ 56οΚκ Τε ἴμε 
Ἱνίηπρ απηοΏς Ίπε ἄθαᾶρ 
6 Ἠε 15 πού Ὠστε, Ὀα{ 15 
ΥΊ6ΘΏ: ΤΟΠΙΘΠΙΏΘΙΓ Ώοτγ 
Ἡο 3βρακο απίο τοι 
πΏεη Το πας γεν ἵῃπ 
6α11εε, 7 Μαγίτς, Μο 
ΒΡΟΏ οἱ ΤπβΏ παηἈ5δύ ο 
ἀε]ινετεᾶ Ἰπίο Ὥἴπο 
Ραπᾶς οἳ εἵπΤα] Τε, 
ΑπΠᾶ Ὀο ογαοὶῇβαᾶ, αηᾶ 
πο ὑΠπιτά ἅἄαγ τς αᾱ- 
σαϊπ. 8 Απᾶ {ἴΠεγ τε- 
πηεπιρετοᾶ Ἠίβ πγογᾶβ, 
9 απά τεζαγπθᾶ ἔτοπα 
{Πο 5ερι1ςἩτε, ππᾶ δο]ᾶ 
Α1] ἴποεο Όπίηρς απῦο 
ἴπο εἶενοπ, απᾶ Το η]1] 
ἴηο τοδ, 10 Τυ σας 
Ματν Μαρᾶφ]ετε, αηᾶ 
φοαηπα, αμᾶ Ματν 1ο 
πιοίΠε; οἳ «απΠ165, απᾶ 
οἴπεχ 100Ἠπε2ι ἐ]ιαί Ίυογε 
πνὶτἩ ἴπεπη, ν'ΏῖοὮ το]ᾶ 
ἔποςο {Ππίησ5 απίῖο ἴπθ 
Βροξίΐ]ε5, 11 Αιιά ὑμεῖγ 

ν αὐτὸν ὨΙΠω 1 ΤΤΑ. 
γ -- καὶ ΙΤΤτΑυΓ. 
ο βαθέως Ι/ΤΤΤΑΥ. 
έοῦσαι δὲ ΙΤΤΙΔ. 
βΏΙη1Ώνς ταΙπιεηΏῦ Ι/ΤΤΤΑ. 
} τὺν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δει ΤΊΙΑ. 
τ- ἡ ἴωε [...}Ιπτι[Α]Υ. 

ξ ἀπορεῖσθαι ΙΤΤΥΑ. 

ΛΟΥΚΑΣ, ΧΣΧΙΠΙ. ΧΣΧΙΝ. 
δό Λ ἔθ τσ,” ή 5 ιά : -” 

σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸ" ἐν µνήµατι λαξευτῷ, οὗ 
{π α ἨποἨ οΙοῦἩ απᾶά Ῥ]βοθᾶ 16 1π ϐ ΤΟΠΙὉ ἍἨθἩ} 1η 8 ΤοοΚ, ἵπ νυΠίοἩ 

οὐκ ἦν "οὐδέπω.οὐδεὶςὶ κείµενος. 64 καὶ ἡμέρα ἦν Ἀπαρα- 
Ἅνγαβ 31πο”οπΠθ 6ΤΕΓ γεῦ ]ιά. ζ ΑἉπά “ἄαγ 10 γγας 8)ρτο- 

σκευήν' καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν. 
ΡαΑΥΦ{ΙΟΠ, απᾶά Ἅ«Φαβρθίη ἍἨπας οοαιίπς οἨ. 

ὅὅῦ Κατακολουθήσασαι.δὲ ὅΥκαὶ! Ξ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν 
Απά Δηανίως “Το]]οπγθά 20150 ΙΥΓΟΠΙΕΠΙ, πυΏο ΥΜΘΥΘ 

συνεληλυθυῖαι Ααὐτφρ' ἐκ τῆς Γαλιλαίαςῦ, ἐθεάσαντο τὸ 
οοπια πΙΗ Ἠΐπι οί οξ αα11]εο, Ελ. έπα 

- Αα τς λος νῥ. -” ῃ 

μνημεῖον, καὶ ὡς ἔτέθη τὸ. σῶμα αὐτοῦ. 60 ὑποστρέψασαι.δὲ 
Ττοπαβ, απᾶ ηοιν πεβ Ια1ά Ἠ15 Ῥοᾷγ. Απά µατίης τεαχγποᾶ 

ε ιά ” Ν . 3 4 / 

ἠτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. καὶ τὸ.μὲν. σάββατον ἠσύχα- 
ΥἨεΥ ριγερβτεᾶ ατοπιβ{1ο απᾶ οἰπίπιθηίς, απᾶ Οη ἴῃο 5αυραῦὮ χοπυα]λιοᾷ 

σαν κατὰ τὴν ἐντολήν. 94 τῇ.δὲ μιᾷ τῶν σαβ- 
απ1εῦ, αοοοτᾶῖπς Το ἴπο οοπιππαΠάτηεη, Ῥπαΐ οἩἳ ἴπο Πνδῦ [άασ)] οξ ἴμε τ/θε]ς 

/ ” θ ο θε Ἱ ἀφλθ 9: 4 ο ἴ , ε 
ατωγ ορ ρου- θα εος ΠΛσον επι ΤΟ μνμα, φεοονσαι ἃ 

αὖ εητ]ν ἄασντ 'Παεγ ΟΛΠΙΘ ο ἴμο ἍᾖΤοιπῦ, υτίπσῖς ἈυνΏίοἩ 
ε , , ; - - 

ἠτοίμασαν ἀρώματα, «καί τινες σὺν αὐταῖς.ὶ 5 Εἴ- 
51η1εΥ “παᾶ Σρτορατθᾶ ΤαΓΟΠΩΦΊΙ0, απᾶ 5οπιθ[οίπογς] πΙἩ ᾖ1λειῃ. 3ΤΠεν 

ρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ µνηµείου, ο Γκαὶ 
Ξ{οειπᾶ ᾽αηΏᾶ [πο αὔοπθ το]]οᾷ αγγ 4ΤΟπά ἴπαο ᾽ οπου; απὰ 

Ε ω ” ” / ” 

εἰσελθοῦσαιὶ οὐχ.εῦρον' τὸ σῶμα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 4 και 
Ἠατίηρ επἰετεᾶ Ίπεσ {οαπᾶ ποῦ πο Ῥλοάγ οἑ {πο ἸΤοτᾷ 26518. Απᾶ 

ἐγένετο ἐν.τῷ-Εδιαπορεῖσθαι' αὐτὰς περὶ τούτου, καὶ ἰδού, 
16 ϱ8Ώ1θ Το ρα55 αν πγετο 3Ῥεγτρ]εχεά α1{Πεγ αροιπέ ᾖ{πί5, νπαῦ Ῥεπο]ᾶ, 

Ἠδύο ἄνδρες! ἐπέστησαν αὐταῖς ἔν Ιἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις." 
πο ΊΠεΠ εἰοοᾶ Ὁγ μετα 1η 3ΡαγπιεΠῦϐ ακη]πίης, 

ὅ ἐμφόβων δὲ  γενοµένων αὐτῶν καί κλινουσῶν Ἑτὸ πρόσως 
Απᾶ 2Η]1εά Αυτα θΐεατ ΣΡεεοπιῖησ 11Ώ9ύ απᾶ ὈῬοπίπα {πο {468 

πον! εἰς τὴν γῆν, Ιεἶπονὶ πρὸς αὐτάς, Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα 
το ᾖἴπε θατίΏ, ΤἴΠεγ δαῖᾶ το ἴπεπι, ΤΗΥ 5εεκτε {ἴπο ἍἡἹΠπνίηςσ 

μετὰ τῶν νεκρῶν; 6 οὐκ.ἔστιν ὧδε, Πἀάλλ᾽' ἠγέρθη' µνήσθητε 
πι ᾖἴπιο ἆθαα 2 Ἠο 15 ποῦ. Ἰετο, ν υαύ Ἅᾖ1βτίδεη: ΤΘΠΙΘΠΡΘΕ 

ὡς ἐλάλησεν ἡμῖν, ἔτι ὢν ἐν τῇ Ραλιλαίᾳ, 7 λέγων, ""Ὅτι 
Ἠοώ Ἡθερσκο οτοα, γεῦ Ῥοΐπς 1τπ 4Απ11Θ9, βαγίηρ, 

δε τὺν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπουὶ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας 
Τὲ Ῥοπονεί]λ ἴπο δοη οἳ ππαη 9ο Ὀο ἀο]γετεᾶ αρ Ιπίο Ἰαπᾶς 

ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶ», καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
οἳ ΄ππεη ααη{α], Ἀηᾶ ο Ῥο οταοἰβθᾶ, απᾶ ἴἩο ἰὑπ]τά ἀπ 

ἀναστῆναι. 8 Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν.ῥημάτων αὐτοῦ" 9 καὶ 
{ο 8χἱ56. Απᾶ ἴμογ τεπιεπηῦετεά Ἠ]8 νγοτᾶς : απᾶ 

ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ὑταῦτα πάνταϊ 
Ἠατνίης τοίιγηθά τοπ 1Πθ' «4ΟπΙ0 ἴμεγ τε]αἰθᾶ 3.μοςθ ΣΜΠΐπρς Ἅᾖ1Α]] 

τοῖς ἔνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. 10 Ρῆσαν  δὲῖ ἡ Μαγδαληνὴ 
ἴφ ἴῃο 6Ίετεη απὐᾶ ᾖἵοα1]. {πο τοἙῦ. που 165 τγηβ ΞΜαράκ]εηθ 

Μαρία καὶ 1]ωάνναϊ καὶ Μαρία Σ ΄Ἰακώβου, καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν 
αΜΑτγ απᾶ οβΏηπβ απᾶ Ματ οξ ΦβπηθΕ,. απᾶ ἰπθ τού πΙἩ 

αὐταῖς, Δαἳ' ἔλεγον, πρὸς τοὺς ἀποστόλοσς ταῦτα. 11 Καὶ 
ΊπεΠα, πο  ΊΤο]ά το ἔ1θ Ἀροβδίϊ]θς  Ἅ ἴπεβο ἰπίπρε, Απά 

π οὐδεὶς οὐδέπω Τ; οὐδεὶς οὕπω ΙΤτΑ. χ παρασκευῆς ΤΤΊΤτΑ. 
:--- αἱ ἴηε 1.1τ. 5--- αὐτῷ Τ[Ττ]Α. 5. αὐτῷ ΠΙΠῃ ΤΑ. 

ἆ ἐπὶ τὸ μνῆμα ἠλθον Ἱ.  Ἅ«--- καί τινες σὺν αὐταις 1 ΤΊτΑ.  {εἰσελ- 
 ἄνδρες δύο ΟΙΊΤΙΑΥΥύ. Ἅἡ ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ 

Κ τὰ πρόσωπα ἴλπε {8088 Τττ. Ι εἶπαν ΙΤΤιΑ. πι ἀλλὰ ΤΤτΑ.. 
ο πάντα ταῦτα Ἱ. 9 [ήσαν δὲ] ΊτΑ. 4 Ἰωάνα Ττ. 

ο-.-αἳ ΙΤτ[Α]. 

κος ω ο. τν κ 



ΙΧΧΙΥ. {1 ὓ ΕΕ. 
Δ Φ [] ” ν΄ ερ 

ἐφάνησᾶν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ.ῥήματα αὐτῶν," 
ΖαΡρεβγεᾶ 3Ρρ8{οΤΘ δίηοπι κο Τ14]ο δία]]ς 2ΥΓΟΥᾷ8 λλνείτ, 

Ν . ’ ] -” ντ. Λ / 7 ” 

καὶ ἠὐπίστουν αὐταῖο. 19 Τὸ.δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν 
απά ἴπεν ἀἱδυε]ιεγοά τλεπι. Ῥαί Ῥοΐες ἸΠαπίμς τἶδεη ἩΡρ.΄ ΤΩΝ 

ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπε, τὰ ὀθόνια 
νο ὭΊΤηο ύοπιο, ΑπΏᾶ Ἱατίωςσ 5ἰοορεᾶ ἄοινπ Ἠθ5ο08 Πθ πει ο]οίηος 

Ψκείμενα μόνα" καὶ ἀπῆλθεν πρὸς.λἑαυτὸν! θαυμάζων τὸ 
1γσίπρ 8Ι9ΟΏ8, απηᾶ πεηῦ ΑΥΑΥ Ἠοπιθ πποπᾶστίπρ αἲ ἐπαῦ π’ΙοἩ 

'γεγονόο.!. 
Ἰπά οοἱάθ ῦο Ρ888. 

19 Καὶ ἰδού, δύο ἐξ αὐτῶν 7ήσαν πορευόµενοι ἐν αὐτῇ τῇ 
Απᾶ Ίο, Όπο οἳἑ ἴπεπι νγετε ροῖης ΟΠ 7β4Πε ᾖ3Ἠθ 

ἡμέρᾳ! εἰς κώμην ᾿ἀπέχουσαν ὀταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερου- 
ἀαγ ο α τ]]]ηβο Ῥεῖηρ ἀῑδίαπυ "{υτ]οΏρς αρικίιτ άτοτΏ ο. εγι- 

/ δν ” 2 / Δ 7 Δ « / ἃ 
σαλήµμ, Ἠ ὄνομα ἘΕμμαούς' 14 καὶ αὐτοὶ ὠμίλουν πρὸς 
ΕαθΤα, ὙἩΠἨοδθ Ώδπιο 15] Ἐπιιπαας; Ἀπᾶ ᾖΤλεγ Ἱπετο οοπτοτβίηπΡ πίἩ 

ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. 16 καὶ 
0µΠ6 αποΐπεσ αροιπῦ 81] ἈνγμΙοὮ “ηαὰ Σίαχεν 6ρ]αος 1μ6βε "0ΠίΠΡΒ. Απά 

ἐγένετο ἔν.τῷ.ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ Ζσυζητεῖν,! καὶ αὐτὸς ΔὸἩ 
1ἱ οβΏωθ ἴο ρα58 , 45 ἵΠεγ οοπγετβοά απᾶ τοεβδομοᾶ, παῦ "ἨἩϊπαδει 
2 ων } ΄ / μα] κα ε Ν η] Δ 

]ησοὺς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς' 16 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ 
116815 Ἱατίησ ἀταπη Ώρας ἍἨὙεηῦ τν ΤΠ ἔλοπι ; ναῦ {πε 6765 

αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 17 Εἶπεν.δὲ 
οἱ πεπι ῄπετε πο]άεη [5ο 45] “ποῦ  ἴο ΚποΙ Ἠϊπα, Α πά ηε 5αϊά 

πρὸς αὐτούς, ίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς 
το Τπετα, Ὑγπαῦ πποτάς Γατε] πες ἹΠΙΟἩ τε οαχκοΏαηπρα πλ υα 

ἀλλήλους περιπατοῦντες, ὑκαί ἐστε σκυθρωποί;' 
0Ώ8 Α1ΟΤΊΙΘΕ 857ε πα], Ἀπᾶ Αἴθ ἀἄοππησαβῦ 1 οοαηίθπαποο ὃ 

Ν ᾽ στ 5. λ 

18 ᾽Αποκριθεὶς.δὲ «ὁἩ εἷςα, «ῷ ὄνομα! Ἐλεύπας, εἶπεν πρὸς 
Απά αΏβπτετῖίηρ ᾖ1πθ 016, ΠΟ Ἠβπιθ [παβ] Ο16οΡ8Ρ, Εηϊᾶ ο 

αὐτόν, Σὺ µόνος παροικεῖς τἐνὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνως 
Ἠΐπ, "Τηοι 9β]οπςθ Ἅᾖ1ρβο]οιχπεςύ π /6χµδα]θτα, αλᾶ Παςδί ποῦ ΚΠΟΤΠ 

τὰ γενόµενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς-ἡμέραις.ταύταις ; 
πο ὑΠΙωΏβ8 νΏΙο αγθ 6ΟΠΠΘ ο ρ858 ἵπ τη 1Π 1Πεβο ἄαγς 2 

19 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ἨΠοῖα; Οἱ δὲ ξε]λπονί αὐτῷ, Τὰ 
Απά Ἡε ββἱᾶ {ο ἴμεπι, Ἠπαί {π]ηρβ2 Απά ἴἨπεγσ εαὶᾶά {ολἨίπα, Το ἐΠπίπρθ 

Δ 2 ο ” Π Ν / 

περὶ , Ἰησοῦ τοῦ ἈΝαζωραίου,! ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης, 
οοποεγηῖπΡ «εεαβ ἴπθ «ΝαζΒΥΘ8Η, Πο Ία5 Ά ΠΙΑΏ κα Ρτορηεῦ, 

δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ 
παϊσηύ ᾖἹπ ἀεθᾶ επᾶ υοτᾶ . Ὀείοτθ ἄ4οά απά αἱ τμθ 

λαοῦ. 320 ὅπως-τε Ἐπαρέδωκαν αὐτὸν! οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
Ῥοορ]θ;” Απᾶ που  ἍἸΤάε]]νετεᾶ Σαρ ΣΏΐπα λ1μο Ζολ]εξ Σργὶεςίβ “απιᾶ 

ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίµα θανάτου, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν' 
οσοι 5ΓΜΙΕΓΒ {ο Ἱαάρπιεπυ οξ ἀθαίῃπ, απᾶ ογιο]ιβθᾶ Είπα, 

2] ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι 
Ῥαῦπιθ ἍΎετθ Πορίπς πε 10518. πο 15 αροις νο τοᾶθεπα 
) / ἓ) ο ’ 

τὸν Ἰσραήλ. ἀλλά.γεὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην 
15Υκε]. »Βιιίξ ἴπεα τση 811 Ἴλεςο ὑμῖπρα ΑὐΠπ]χᾶ 3γη]8 

ε , »” ” [ιό -” 

Ιἡμέραν ἄγει πσήμερον' ἀφ. οὗ ταῦτα ἐγένετο. 22 ἀλλὰ. καὶ 
ἄαπγ τίηρα 100-ἄαγ βίηςοε μεβε ὑΠίπρα ο8ΊΤΠΘ νο ρα8Β, Απά ση νπα] 

-”. / ” ε ” ’ 

γυναϊκὲς τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόµεναι 
Ἄγνοπαεη  λοετίαῖη {τοπα Απιοπρεῦ αβ αξοηπϊςηΏοᾶ πβ, Πανίηρ Ῥεει 

ἕ ταῦτα. ἴποςθ ΤΤΤΥΑ. σ.--- νεγδε 12 [1]π[τι]. 
Σ αὐτὸν Ἰτ. ἐν αὐτῇ.τῇ ἡμέρα ἦσαν πορενόµενοι Τ. 

297 
τποσᾶς βοοπαοᾶ {ο ἔλοπα 

898 1419 {β]6Β, απᾶ ἴπογ 
Ῥε]ιεγτεά ἴπεπι τοῦ, 
12 Τπεη αγο5ο Ῥεζετ, 
απᾶ ταη ηΏ{ο {πο βερι]- 
6Ἠχθ; Απ εἰοορίπρ 
4ου’Ώ, ἸἩε ὈὨοελμε]ᾶ ἴπο 
Ίπετι ο]οίηπος Ἰαῖᾶ Ὦν 
{Πεπηφε]τοβ, απᾶ ᾖἆἀἂᾳ- 
Ῥατθεᾶ, πνοπάρτίηρ ἵπ 
Ἠήπιβο]ά αἲ λαῦ νγπῖοὮ 
Υ/88 ΟΟΙΑΘ {0 Ρ898, 

19 Απᾶ, Ῥε]ᾗο]ᾶ, ἵττο 
οἳ μετ πεπὸ πα 
58Π196 ἄαγ ἴο α τ]]]αρο 
οα]]οά Ἐπηταα ας, νυν πΊο 
νγβς 1ΓΟΏ} «1ογτδα]ετα 
αὐοιμέ ἴπἩχαεβοοτο ἔπτ- 
1οΏη55, ἹΙ4 Απάᾶ ΤἵλΠεγ 
{α]]κεᾶ ὑοσείπος οἳ αἱ] 
ΤΏοξε {Π1ΏρβΒ τγμΙοἩ ηαᾶ 
ὭἌρρραπθᾶ, 15 Απᾶ Ἱζ 
6ΆΠ1Ἴ6 Το ὮῬ455, τηαῦ, 
ΝΗΙ]ο ἴπεσ οοπαιπιαιθᾶ 
ζορεί]ει οπᾶ τεβδοπεᾶ, 
ο5α5 Ἠϊπιςε ἄντοατν 
θα, απᾶ σεν να 
τΏοπα, 16 Βαΐ ἐπεῖτ εσεφ 
Ίγενο Ὠο]άεπ τΠαῦ Τπεγ 
βΠοια]ᾶ ποῦ ἆποῦν Ἠΐτα, 
17 Απάᾶ Ὠο εαίᾶ απῖο 
ἴΏαπι, ἨΠπαῦυ ΏΙΦΠΤΟΥ 
οξοοπιπιαπἰοβΙοηΏςαγ6 
τπθβο ὑπαῦ τε πατε 96 
Το αΠΟΙΠΕΣ, 85 7ε παϊ]ς, 
ΑΠᾷ ατο 5δαᾶ 2 18 Απά 
ΤΏοθ οηπ9Ῥ οξ {Ἡεπα, ποΡβα 
ΏΦΠΙΘ 85 0160Ρ8Β, 8ἩΠ- 
βυγοτίηρ βαἱά απῖο Ἠῖτα, 
Ατί ἴποι οπΙγ η βἴτατ- 
6ετ 1Π ύεγάδβ]επι, απά 
Ἠαξῖ τοῦ ποππ ἴπθ 
τηήτρς νΏΙοἩ ατο οοπιθ 
Το Ρρα855 ἴπετο ἵπ Ίμεβθ 
ἄαγ52 19 Απᾶ Το 5αἱᾶ 
Ἱπίο ᾖἴπετ, πας 
τμίπρς2 Απᾶ {πετ εαιά 
απο Ἠϊπα, ΟοποθχγπΙΠΕ 
Ίεεας οἱ ἨἈΝασατεῖα, 
π/ΏΙοὮ ἵνας Α Ῥτορπεῦ 
πη]βΏΏγ Ἱπ ἀἄεεᾶ απᾶ 
πποτᾶᾷ Ῥοΐξοτο ἄοά απά 
811 πο Ῥοορ]α: 20 απάἆ 
Ἠοι {πο «Ώ]εξ Ῥγϊοξῖβ 
Αβπά οατ τα]οτς ἀθ]Ιτ- 
εχθᾶ Ἠϊπι Το Ῥο οοἩ- 
ἀεπαπεᾶ {ο ἀθαῖμ, απὰ 
Ίιατο ογιο]βεᾶ ἨὨΐτη. 
21 Βατ πο ἐγαςίθᾶ ὑπαῖ 
109 ηαᾶ Ῥοεπ Το γ/ηΙοἩ 
εποι]ᾶ Ώανε τεάοεπτεᾶ 
Ίδταε]: οπά Ὀοδιᾶς αἰ1] 
Ὅλϊς, το ἄαγ 15 ἴλο ὑπ]τά 
ἄλγ 5ἶπος ἴΏεβδε υΠΙπρΒ 
νπετθ ἄοπο. 322 Χεα, 
ΑΏᾶ οεγίαῖη ὙΓΟΠΙΕΠ 
8159 οἳ. οὐχ ΟΟΠΙΡΛΠΥ 
πηιάο Ἡ5 αδοπίς]θα, 
πυηϊοἃ Ὕνετο εατ]τ αἲ 

Ἡ Γκείμενα μόνα] Α; -- κείµενα Τγ. 
α συνζητεῖν ΙΤΤΤΑ. Ἀ --- ὁ ΤΤΤΑ. 

Ρ καὶ ἐστάθησαν ([; καὶ ἔσ-ά,] Α) σκυθρωποί. (φιμεσέῖοπι εις αἱ πνα]]ς) Απ ἴππεγ βἰοοᾶ ἄονη- 
οαδῦ 1η οοαΠίεηΏαησθ, τττΑ. - ὁ ΡτΊτΑ. 
τα --- ἐν (γεαᾶ [11 1]) οτττΑνν. 
ξ αὐτῦν' παρέδωκαν 1, 

α -- Γἐξ αὐτῶν] οἳ ἴπετῃ τ. 
Ε εἶπαν τῖς, 

] -ἰ- καὶ Ἄ]δο ΙΤΊτα. 
 Ἱαζαρηνοῦ ΤΤτΑ. 

π.-- σήµερον (γεαά 10 Ρ11πρΒ) [τν]. 

 ὀνόματι ὈΥ μ8π0θ 
1 -- [έν] πα 1. 



2958 
ἔΠο 5εορπ]οῃμτο; 93 απᾶ 
ΦΏθΘΏ μεν {οτιπά ποῦ 
Ἠ]5 Ῥοᾶγ, ἴπογ οαππο, 
5ΞαΡΙΏΡ, ἴΏαῦ 6πεγ Ὠαά 
9150 58θεη ϱ νὶβδῖοη οἳἙ 
ΒΏΡΘΙ5, πΏ]οὮ ϱα1ᾶ {παρ 
Ἡρ πας α11ναο. 24 Απᾶ 
οργζαἵη οἳ ΌΏεπα σγΏ]οὮ 
Ὕπετο πι Ἡς πεηό 
νο "πο βερα]οΏτα, απᾶ 
{ο πᾷ {ὲ ΕΥεῶη 5ο 45 Πα 
ΥΨΟΠΕΠ Ἠβα ςε]ᾶ: Ῥραῦ 
ἨὨϊπι Ὅπεγ δαν ποῦ. 
25 Τηεπ ο 5α]ᾶ πη{ο 
άἨθπι, 0 29015, απᾶ ΡΙΟΥ 
οἳ Πεαγῖῦ Το Ῥθ]ίενο αἩ. 
ἐ]ιαῦ ΊΠε ρτορῃείς Ώατο 
ΞΡΟΚ6Ἠ : 26 οαςσΏύ ηοῦ 
Οητ]ςῇ {ο Πατο βαετεᾶ 
ἴπεςε ἴπΠίηρς, απᾶ Το 
επίευ Ἰπύο Βῑ5 6ΊΟΥΥ 2 
27 Απᾶ Ὀερίπηῖηπς αἲ 
Ἰοεες απᾶ α]] τηο ρτο- 
ΡΗε{Β, ὮἩο εχροαπᾶεά 
Ἠππίο ἔπετα {η 1] {πο 
βογϊρίατες Ίπο 1ΠΙπΡΒ 
οοποειηίης ἍἨϊπηςε[ἔ, 
28 Απά {ῃοετ ἄτενν πῖρη 
αη{ο {πο ν]]]ᾳρε, πυΏῖ- 
πετ (μετ ποηῖ : απᾶ Ώθ 
πιιᾶο α5 ἴποαρΏ Ὑθ 
πιοα]ᾶᾷ Ἠανο σοπε ἔατ- 
απετ. 29 Βαΐ υΠεγ οοἩ- 
Εἰγαῖμεᾶ Ἠ1Πλ, 5αγίπς, 
Α]ᾷο πΙΏ τας: {ον 165 
ἃς ἑοπατᾶ ετεΠήίης, οπᾶ 
{πο ὅαν 15 ἴαγ ερεπῦ, 
Απᾶ Ὦο πεηῦ ἵηπ το 
ἵαχτσ πι μποτ, 
90 Απά 16 οατιε ἴογφαςς, 
Α5 ο εαῦ αἲ πιθαῦ τη 
{Ώθηι, Ἡο {οοκ ῬΏτοβά, 
Απᾶά ὮὈ]εξεεᾷ 42, απᾶ 
Ὅτακε, απᾶ Ρ8γο Τό 
ΤηΠθπι, 96] Απᾶ {Πεῖν 
εγες ποτθ ορεπεᾶ, απά 
ἆλεγ Κηπεν Ὠῖπτι; απᾶ 
ηε ναπὶςηθοᾶ οαῦ οἳ 
ὑηεῖν αἱρηῦ. 3δ Απᾶ 
Ὅῃεγ δαῖά οπο ἵο αἩ- 
οἵμετ, Ὠϊᾶ ποῦ ους 
Ἠεατῦυ Ῥατη νι (Πῖτ τς, 
πγη]]ο Ἠο ᾖα]]κεᾶ πα 
πε Ὦγ ἴπε παν, αηᾶ 
πυΏῖ]α Ἡε οροποαᾶ Το πβ 
τῃο κοτ{ρίατες 2 96 Απᾶ 
Όῃεγ ΥΟ59 αρ Πο 5απ1θ 
ἩἨοιτ, παπά τεύατπεᾶ {ο 
«/6γαδα]θπα, απᾶ {οαπᾶ 
πο ϱ6ἶεγτεη ρατηεχγεᾶ 
νορθίμετ, απᾶά Ίπετα 
τπαῦ πνετο ὍπΙίὮ {Ποαπα, 
94 βαγ]ΊΏς, ΤΏο Τιοτᾶ 18 
ΤΊ6εη Ιπάᾷεσθᾶ, απᾶ Ὠκ η 
ΒΏροαχθᾶ Το ΒΙπΙΟΠ, 
96 Απά ἴηεγ 1ο]ᾶ ν]αῦ 
θΠΐησς 106γ6 ἄοπεο Ἱπ 
ὑῃο πα, απᾶ Ὥοπ Ἐθ 
σπαβθ ΚΏΟΙΩ ΟΕ {Ώεπι 1Π. 
υτεαξῖτπς οἳ Ὀτοαᾶ. 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΣΧΙΥ. 

"ὄρθριαι' ἐπὶ τὸ μνημεῖον 98 καὶ μἡ ευροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ 
εαχ]σ {ο ἴπο ΤοπΏΏ, θηΏᾶ ποῦ Πανίηρ Σοαπά Ὠ]5 Ῥοὰγ 

ἦλθον, λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν 
ο8Π16, ἀεο]αχΙΏπς 8ἱξο κα νΙδΙοη ΟΣ 4Ώςδο]β {ο Ώ8γο 56861, πΠο 547 

αὐτὸν ἕῆν. 324 καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ 
πο’ 15 Πνίηρ, Απά Όπψετπῃ 160Π16 -οξ 31πΠοςο ἹπΙτη ὅπ5 {ο {πο 

μνημεῖον καὶ εὗρον οὕτως καθως «καὶ! αἱ γυναῖκες εἶπον, 
Μοτο οπᾶ {ουαπά [Π10] ϱο α5 815ο ᾖἴποθ Ἡποπιθη 58], 

αὐτὸν δὲ οὐκ.εἶδον. 395 Καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ὦ 
Ῥαῦ Ὠΐπαε Ἅᾖ{πεγ εαν’ ποῦ, Απᾶ τε εα]ᾶ το ἴπεπι, ο 

ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς 
56Ώςε]ες απᾶ 51ου οξ Πεατί νο Ῥε]1ετθ 1η αἩ ἹπῃΏΙοα 

ἐλάλησαν οἱ προφῆται' 26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει 
ΒΡΟΚθ6 πε ὈῬτορηθίς, 3Νοῦ 19ἱπΠεςο 11 (Πΐηςβς Ίτνας 3165 “πεεά{α] 38ος 

παθεῖν τὸν Χριστόν, καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν.αὐτοῦ : 
8µο "εαογ 5ίΠθ 10πτίςε, απά το οεπίετ πο Πῖ5 σ]ογ 2 

27 Καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ ΡΜωσέως' καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προ- 
Απά ἍἡὈὐεσιππῖ]ησ ΊτοΏτ Ῥο5ες θπᾶ 1ο 811 Τηθ Ῥτο- 

φητῶν ἀδιηρμήνευενὶ αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ 
Ῥηεῦβ Ὦρ Ιπίετρτειθᾶ ᾖΌοίπετι 1π 811 ηε οοπὶρύατες {πο ἐμῖπρεΒ 

περὶ ἹΤἑαυτοῦ.! 328 Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ 
οοἩοθγηπίηπΡ ἨΙΠΩβθ]{. :Απᾶ πετ ἄτεν ΏθαΥ ο πο Ἅτί]]αςσεο ἩἽπετθ 

ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς “προσεποιεῖτοϊ Γποῤῥωτέρωϊ πορεύεσθαι. 
ΤΠαγ ποτοροίης, απᾶ Ἆθ Ἀρρεαβχθᾶ ΑΓατῦἩθτ 1το “Ρο 3ροίηρ. 

29 καὶ παρεβιάσαντο αὐτόν, λέγοντες, Μεϊῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι 
Απᾶ Ίηπετ οοηδίταιηποᾶ  ἍἈἨϊπα, ςαγίΏΡ, ΑΌιάθ ἍπΙῦΏ Ἠ8, {ος 

πρὸς ἑσπέραν ἐστίν, καὶ κέκλικεν" ἡ ἡμέρα. Καὶ εἰσῆλθεν 
ὑοπατᾶ5 οτεπίπσ 6016, απᾶ Ἠα5 ἀεοε]ιποᾶ ἴῃΠο ἄατ. Α πᾶ Πο επτετοᾶ 1π 

τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. 90 καὶ ἐγένετο ἔν.τῷ-κατακλιθῆναί 
{ο αρϊάο ππΙτΏ {πετα, Α πᾶ 160 «απο {ο ρ855 α5 “τευ]ποᾶ 

) ΔΝ 2 2 ” . Δ 2” τσ )λό " 

αὐτὸν µετ᾽ αὐτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον Σεὐλόγησεν, 
[380 “ΤασὈ]ε] 1ο Πτι ῃ ᾖπεπ, Ἠπτίηςσ {α]κεη πε Ῥτεαᾶ: Ὦο Ῥ]εςςεᾶ, 

/ ” ' .” Δ ’ 

καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς. 9ἱ αὐτῶν. δὲ διηνοίχθησαν οἱ 
απᾶ Πανίης Ότοξκεη Ἠθ ρατο [10] {ο Τπεπι, Απιᾶ {ποαῖτ Ἄππετε "οροπεᾶ 

ὀφθαλμοί καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν' καὶ αὐτὸς ἄφαντος-ἐγένετο 
187ε5 αηπᾶ ἍὭ1πεγ κηεν Πτα, Απᾶ ο ἄἴδαρροατοᾶ 

ἀπ᾿ αὐτῶν. ὁδ Καὶ Χεῖπον! πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ ἡ καρδία 
Ίτοπι ΤΠεΠπῃ, Απᾶ {ἴπογ εαῖᾶ ἵο οηο αποῖϊµθεΥ, 3Νοῦ "Ἠεατί 

ἡμῶν καιοµένη ἦν Σὲν ἡμῖν' ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, 
ἔοιτ Ἀνυτπίης Ίπνας ἵη ἍὭἨἩἨβ 35 Ὦο ττας 5ρεα]ίηρ ἴοἈ8 1η τῃθ ὙαΡ, 

4 ’ -” ρ Δ 

καὶ! ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς Ὑραφάς; 99 Καὶ ἀναστάντες 
απᾶά α5 Ώθ 45 ορεΠπΙπΡρ ἴοτ5 ᾖἵἴῃπο κβοτ]ρίπτοςῬ 2 Απά τ1δΙΏρ τιρ 

αὐτῇ.τῇᾷ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ εὗρον Άσυνη- 
ὕπο ατα Ώοιτ Ἅἴπαγ τούατηεά ἴο 2 εταςα]οπα, απᾶ ΓΠεγ Μουπᾶ ραῦπεγθᾶ 

θροισµένους! τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 94 λέγοντας, 
ἰοβείΏετ ἴηθ θἼετασαι απᾶ {ποβο πα παπι, εαγίτς, 

Ὥτι Ὀήγέρθη ὁ κύριος ὄντως,ὶ καὶ ὤφθη Σίμωνι. 9ὸ Καὶ 
515 “Υϊ66η 1ης "]ιοτᾶ ἀπᾶφθᾶ, απά αρρθατεᾶ ἵο ΒΙΠΙΟΠ, Απά 

αὐτρὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὧς ἐγνώσθη αὐτοῖς 
ΤΠεγ το]ατεᾶ πε πηρα 1η ηΠθ πα, αδηᾶ Που Ὦθ πας Ιεποῖγπ τὸ ἔμετα 

ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 
1η {πε Ῥτεακίηρ οξ ἴπο Ὀτγοεαᾶ. 

η ὀρθριναὶ ΙΤΤΤΑΥ. υ ἨΤ 
σ αὐτοῦ Εα; αὐτοῦ 11γ. µήνευσεν ΤΤτΑ. 

5 - ἤδη αἰτεαάγ [Π]ΤτιΑ. 
ΜΑ. 3 ἠθροισμένους δἀϊΏοτεά 1Τ1ίΑ. 

Ρ Μωύσέως ΙΤΊΤΑΥΓ.  διερµήνενεν 1,; διερ- 
Β πρυσεποιήσατο ΙΤΊΤΤΑ. ἵ ποῤῥώτερον ΗΤ:Α. 

αχ εἶπαν ΤΊνΑ. Υ [ἐν ἡμῖν ] ΤτΑ. Σ--- καὶ 
Ρ ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος ΙΤΙΙΑ. 

ο--- καὶ ΙΤτΑ. 

Ν ηὐλόγησεν 1. 

μι Ώου .- 



ΧΧΙΥ. ουκ. 
-- : - ε ” ” ῃ 

96 Ταῦτα.δὲ αὐτῶν.λαλούντων, αὐτὸς "ὁ Ιησοῦς' ἔστη ἐν 
Απά ἴμθςθ να Α5 ἴπογ ν/ετο {ει]]πςδ, Πἱπαδε]{ 11θ815 οἰοουά Ιπ 

μέσῳ αὐτῶν ἀκαὶ λέγει αὐτοῖς, Βἰρήνη ὑμῖν .! 5 97 Πτοηθεντες 
Ἅπιὶὰδυ πεί απᾶ 85475 ᾖοίῆεπι, Έε8οθ Ίογοι, ΔΏοττ]ιβοά 

δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόµενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 
αοιῦ “απᾶ "Β]]οὰ Όσνίνα θα ρεϊίπςδ ἴπογ ἰποιρπὺ ἃ 5ρἰσίὁ Όπεν Ῥεβοιᾶ, 

καὶ ἰδιατί! δια- 
αν αν ὃ / / 2 , 

98 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί τεταραγµενοι ἐστε; 
οπὰ γΥηοτοξοχε "Γε8- Αιά Ἡςθ 5αἱᾶ ἴο ἴπεια, ΊΠτ υτουρ]εά ΤΟΥΤΟ 2 

λογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ἔταῖς καρδίαις" ὑμῶν ; 99 ἴδετε 
3ΠοαχίΒ ες 14ο 6«0Π1Θ πρ ἷη 1τοιχ ὃ 568 

τὰς.χεῖράς.µου καὶ τοὺς. πόδας.µου, ὅτι Ἀιὐτὸς ἐγώ εἰμι.' 
ΠΙΥ Ὠθπᾶ» ππᾶ πισ 2οοῦ, ἴπαῦ 3πο Ἑ 3ρπα, 

ψηλαφήσατέ µε καὶ ἴδετε' ὅτὶ πνεῦμα Ἰσάρκα! καὶ ὀστέα οὐκ 
Ἡαπᾶ]ο 6 Βπᾶ 566, 4ος Α βδρἰτ]ῦ ΒοξΏ απᾶ Ῥοπος "ποῦ 

ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 40 ΝΚαὶ τοῦτο εἰπὼν 
1ηα5, 88 9πηθ «7ο ”5εῬ ὨβγΙΠΡ, Απᾶ ἐπὶ Ώατίαρ 5αϊᾶ 

Ιἐπέδειζενὶ αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.ὶ 41 ἔτι-δὲ 
Ὠοθ 5Ώοινοά νο ἴΏοθτα ΓΠ18] Παηπάδ απάἆ 1εεῦ, Ῥαϊ τεῖ 

ἀπιστούντων αὐτῶν "ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυµαζόντων, εἶπεν 
πιΏΙ]οτΏςαγ γΥοτο ἀἰξοαεΙετίπςσ 1ο0Γ 197 Ἀπᾶ νοτο Νοιᾶθτίηςδ, Ἆς 5αἱᾷ 

αὐτοῖς, ᾿Ἐχετέ τι ᾖβρώσιμον ἐνθάδε; 49 Οἱ δὲ ἐπέδώκαν 
{ο ηεπ, Ἠανε σε αηγπίπς ας ηετε 2 Απᾶ ἴπετ Ρατθ 

αὐτῷ ἰχθύος ὁπτοῦ µέρος "καὶ ἀπὸ µελισσίου.κηρίου." 49 καὶ 
{ο Πίπι 3οξ 3, 381 “Ὀτοί]εά Ἰραγῦ Απᾶ οἳξ 8. ΏΟΏΘΥΟΟΥΩΟ, Απά 

λαβὼν  ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. 44 Ἐϊπεν.δὲ δαὐτοῖς,' 
Ἠατίηρ ἰακαεπ [10] 3Ῥεέογθ “ΤΏθπι 1µο "αΐθ. Απάᾶ το 5αἱᾶ {Το ἴπεπι, 

Οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, 
Τηο5ο Γατ6] ἴθ πνογτᾶδ Ὑπ]ιΙοἃ 1 5ροκο 1ο τοι τοῦ υείπρ ντο; 

ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ. νόμῳ 
τπαῦ πααςδύ ο Εαι]β11εά 81] ταῖαρς τπαῦ Πατο Όδθει ντ]Όύοη ἵπ 1πθ 18νΥ 

αλωσέωα καὶ: προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 4ὅ Τότε 
οἳ ΛΙ0865 Άπά Ῥτορ]οαῖῦ8 Ἀπᾶ ΤΡΒΒΙΠΣ οοποθγηϊΏςσ Πῃθ, Ἴπεπ 

διἠνοιἕεν αὐτῶν τὺν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς' 
ιο ορεποᾶ τηεϊγ απεγ5ίαπαῖτπς ἴο ππᾷειςίαπᾶ ᾖΤπο δοπἰρίυτες, 

46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὅτι οὕτως γέγραπται, καὶ οὕτως 
Απᾶ  οσαϊᾶ νο {ποατα, Τπαδ ἵδ πα» Ρ68ϱη τ]υίεὮϐ, απᾶ [πας 

ἔδει' παφεῖν τὸν χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν 
ή Ὀεποτεᾶ 51ο 51ου 1ο “ομτίβ απᾶ το τὶ5θ ΣΥΟΤΩ ΒΏΙΟἨΠΡ [πε] ἆθαᾶ 

τῇ τρίτῃ Άμερᾳα, 41 καὶ κηρυχθῆναι. ἐπὶ τῷ.ὀνόματι.αὐτοῦ 
ἴπο τπτ 4.γ: απᾶ 5Ποα]ά Ὀο ον πας 1η. Ὠϊ5 πα8Ώιθ 

µετάνοιαν "καὶ! ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, πάρξζά- 
"αρεπβαεθ απά τθιῖ5-1οἩ οἳ δἶη5 το 311 ὨΘΟΙΟΠΣ, Ὀοερίῃ- 

μενον! ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. 48 ὑμεῖς "δὲ ἐστε' µάρτυρες τούτων. 
ὨΙΗΡ θἲ 9ο Πδ8]επα, 3Ὑθ Ἰπηπᾶᾷ ατθ Ὑηηοδςςςοξ{ῃος5εἰΠ]ηρς, 

49 καὶ ἰδού, ἐγὼῖ Σἀποστέλλω" τὴν ἐπαγγελίαν ταῦ πατρός 
Απᾶ κο, π 5οπά ὔ]ιθ Ῥτοπαϊ5θ οἱ “Εαΐπος 
αν « τος « ο Δ / 2 κ ΄ γί Ν ή 

µου- ἐφ᾽ ὑμᾶς' υὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ΣἹερουσαλὴμ 
ΊἨΙύ προα γοι; Ῥαΐ0 "τε 1ΤΘΠΙΦΙΗ. η πο οἱ οἱ {6τΗδ8ἱοπαι 
«/ απ” ) / θ ολ / 1 ε/ Ι . 
ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους. 
1 τοτε οΙοίπθᾶ πι Ῥροπες ἆτοπι οἨ ΠἱΡΗ. 

ο--- ὃ Ἰησοῦς αΙΤΊΤΑ. κἆ --- καὶ λέγει αὐτοῖς, Ειἰρήνη ὑμῖν τ. 
Τ 81η [πε], ἴεασ ποῦ 1.  Εδιὰ τύ ΙΤΟΑ. «τῇ καρδία Ὠθατῦ ΠΤΊΤΑ. 
1 σάρκας Τε ἕ ---9ε9ε 40 π[τι]. Ι ἔδειξεν Πτι} [ἐπ]έδειξεν Α. 
τις χαρᾶς 1. ᾗἨἩἃ ---καὶ ἀπὸ µελισσίου κηρίου Τη[ΤτΑ]. 
ΥηΥ νονᾷς) [Π]1ΤιΑ. ἃ Μωύσέως ΙΤΊΤΑΥΝΥ. ᾗ ἕ [τοῖς] ἴπε τ.. 
ΕειςίοἹ. Ἡ ἀρξάμενοι ΤΤιΑ. Υ --- δέέστε([έἐστε] τι) (γειά [ατο]) τη 
Σ εξαποστέλλω Βοπὰ οαῦ ΤΤΓΑ. Σ.---Ἱερουσαλήμ αΙΤΤΤΑ. 
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30 Ἀπάα 5 ὠιοτ {πυβ 

5Ρ.Κθ6, «εβδαβ Ὠίπηδε]Ε 
βῖοοά 1π πε πα]βῖ οξ 
ἴπεπα, απᾶ ὁπινπ ἀηπίο 
ἐλόπι, Ῥοασο ὂε απίο 
του, 37 τί ἴμογ νγθτθ 
υοτχ]1ᾳεᾷ απιᾷ αβτίσΏί- 
εᾱ, απ εἀρροδοά ἴπαῦ 
ΤΠΕΥ Ὠαᾶ 8663 α δρῖτί6, 
38 Απὰ ο βαῖὰ υπίο 
ἴποτι, Ντ αχο Ὑθ 
{τοιὈ]θᾷ 2 απ π/Ώγ ἆο 
τΏοιΙςΏ{Β ατί5δε ἵπ γοις 
Ἠεατίς 2 39 Βοπο]ά 17 
Ὠαπᾶδ απᾶ πι 1εεῖ, 
ἰλαῦ 6 15 Τ 1ηΥςεΙ{: 
Ὠαπάᾶ]θ πηθ, απᾶ 860; 
10ΟΥ α. Αρὶτῖῦ Ὠβίπ ποῦ 
ΏΘ5Ώ Εά Ὦοπο65, 88 Τθ 
506 Ίηθ Ὠβτοα, 40 Απά 
π/Ἠεη Ὦοθ Ὠβᾶ {πας 5ρο- 
επ, Ἡθ 5πεντοά ἴμοπα 
Λῖ65 παπάς απᾶ Λῖς {6εῦ. 
4] Απᾶ τ/η]]αε {ποτ τοῦ 
Ῥο]μετοεᾶ πού Έοτ Ίο, 
ὃηΏὰ υοποχαεᾶ, Ώθ 5αἱᾶ 
πΠίο ἴἨθια, Ἠατο 7θ 
Ώετε ΑΠΥΠΘαῦ 42 Απᾶ 
ἴΠεσ 6ωτο Ὠϊπα Α Ῥϊεσθ 
οἳ α Ὀτοί]εά 5Η, απἀά 
οἳ απ ὨΟΠΕΥΟΟΠΙΡ, 
45 Απ ηο τοοῖς 1έ, απᾶ 
ἀἱᾷ οαῦ Ῥεΐοτε ἴΠειῃ, 
44 Απᾶ Ὦορ βδαὶᾶ απῖο 
ΊΠεἤπι, Τῃο5ο αγε ἴπθ 
πγογὰς πγ]ίοἃ Ἰ 6ραἷθ 
ππῖο τοι, πΏ]]ε Ι τ/αβΒ 
γοῦ πνΙίἩ τοι, ὑπαῦ 811 
ΤΠΙΠΡΕ5 τηαςδὺ Ὄε τα]- 
Ἠ]]θ6ά,  ὙἩΠΙοη Ὑποτθ 
συ νθθη Ίπ ἴπε Ίατν οξ 
1109565, η ἴπ ἴλο ρτο- 
Ῥποίβ, απά ᾖὉ τπθ 
ΡΡάΙΠΙ5, οοΠποστΏ ας 
1ηΘ, 45 ΤΠεπ ορρπυᾶ Ὦθ 
ἰπεῖτ απάοσγ-ίαπάΙπβ, 
τπαῦ ύΠεγ πα]σΏτ ππάοί- 
Βίαπά τῃο βοτΙρίἁτθ8, 
46 απᾶ ξαϊά αιιίο {πεπι, 
Τηιις 10 196 συγ1{ζοἩ, απᾶ 
τπας 18 Ῥυποτεᾶ Οπτ]8ῦ 
το 5αΠ6τ, αΏᾶ Το τὶδθ 
άχοπι ἴπο ἀεαὰ {ἴπθ 
τηϊτᾶ ἆασ : 47απᾶ ἴπαῦ 
τερεηία σε απ τει]]ς- 
5ἱοτ οἳ 5ἱΠπ5 5ποιυ]ά ωθ 
ῥρτοασοποά ἵπ Ὠὶδ Ώαπιθ 
8ΏΊΟ15 α]] Ὠηβ{1ΟἨ5, Ὀδ- 
Ρρἱππίηρ αὖὐ ὁογακβ]επῃ. 
48 Απά το ατε πἰῦ- 
Ίρβδος οἱ {ῃοδο {Πῖμσβ, 
49 Απᾶ, Ροπο]ᾶ, 1 5δεπά 
ἴΏν ρὲοπηιῖδο ΟΕ ΏΙΥ Εα- 
{μες προα τοι: Ῥαῦ 
ΤαΧΤΥ γε ἵηω Τπε οἱίσ οἳ 
{οτηδα]ετι, αΏ{1] γε Ὦθ 
οπᾶπεᾶά ΠΙΑ Ῥοπας 
ἔτοπα ΟἩ Ὠΐρῃ, 

9 -- [ἐγώ « εἰμι, μη φοβεῖσθε] 
ὰ εγώ εἰμι αυτός ΕΤΤΤΑ. 
τι καὶ θαυμαζόντων ἀπὸ 

ο πρὸς αὐτούς 1ΤΤΑ.. Ρ -ἰ- µου (26αςᾶ. 
5---καὶ οὕτως ἔδει [1]ΤΤτΑ, 

ν κἀγὼ αιᾶ 1 3, 
ἐξ άμι δύναμιν ΤΊΙΑ. 



2340 
50 Απᾶ Ἡς Ἰοά παπι 

οι ῦ αν {4γ α5 1ο Βειτ]- 
ΔΏΥ, αμ Ὦο Ἰ]{τεᾶ τρ 
Ἠϊ5 απᾶς, απά Ὀ]εςδεᾷ 
τΏοπι. 5] Αά τν «ΛΊ4Θ 
Το ῥα58, ΙΥΠ11ε Ὡς Ό]οςς- 
εᾱ τση, ης νας ρατίοά 
Ίτοπα 1Ποπα, απά οαΙ- 
τιθᾶ Ἡ)ρ Ιπτο Ὠδβτοῦ., 
92 Απᾶ Τ]αγ πιογςΏϊρ- 
Ῥεᾶ Ἠϊα, αμᾶ τεϊαχηεά 
το Πογαςη]οπα σπλτα 
Ρτεβί 1ο: ὁᾷ απᾶ νγετο 
οοα ἵπια]]ψ ᾖἹ Τἴπο 
ἔοταρ]ε, Ῥταϊςίης απᾶ 
Ὀ]εςδξίπρ αοά, ΑΙΠΘΠ, 

1ΩΑΝΝΗΣ. στ. 

50 ᾿ἜΕξήγαγεν.δὲ αὐτοὺς 3ἴξωϊ ἕως δῬεὶς! Ῥηθανίαν, καὶ 
Απ ηο ]εᾶ τΏσπα οιῦ 5 1ΑχΓ85 {ο ἨείΒαἩγ, απᾶά 

ἐπάρας τὰς-χεῖραο.αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. δΙ καὶ 
ἨἈατίηρ Ἠάτεᾷ αρ μῖς σης Ὦοε ὑ]εβςοᾶ ΤλεΠα, Απά 

ἐγένετο. ἐν.τῷ-εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ αὐτῶν 
16 «ΛΏ1Θ ἴο ρᾶδὰ 5 Ένας «Ὀ]θυδίπσ 119 τΏοτα Ἠθ τνας 5ερατα ξεᾶ ἔτοτα . Τποπα 

εκαὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν.ὶ 9 καὶ αὐτοὶ προσκυνή- 
Αηπά τνας οστχ]εᾶ πρ Ιπίο 1πθ ἍἈἨεατοῃ. Απᾶ ο Ἠατίπς ποτ- 

σαντες αὐτὸν! ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς µεγά- 
5εΏ]ρρεᾶ Ὠἶτα χείατπεά το ο ἑγαξα]επα πΙὍἩ ου Ιστοαϊ, 

λης' ὅδ καὶ ἦσαν εδιαπαντὸς! ἐν τῷ ἱερῷ, [αἰνοῦντες καὶ 
Οπᾶά ῄ3Ψετθ ορπ(ἵπαα]]ν 1ηπ τΊπε Τεπιρίθ, ρταϊσίης απᾶ 

εὐλογοῦντες! τὸν θεὀόν. Εξ Αμήν.! 
ρ]εβείπς αοᾶ. ΑΠΩΘΗ, 

ΝΤὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον .ἳ 
Τηο Ξαεροτάίπς το ὅ]ακε ᾖ᾿}ρ]αᾶ "ιιάϊησς.. 

' ἷ " ΤΟ "ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 
ΤΗΕ “ΑΟΟΟΒΡΙΝά "το 5Ξ1ΟΗΝ 1ΗΠΟΙΥ '«ΤΑ0 ΔΤΙΡΙΝΑΣ. 

τς παπα μες πας. ΕΝ. ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεό», 
Ὅότα τας τοσα ᾳοᾶ, 1π [1πε] ποριαίαε τνα8 ἴηο Ἰγοτᾶ, απᾶ ον ποτά υνας πα αοά, 

παν Ψοτάπας αρα. καὶ θεὺς ἦν. ὁ λόγος. 3 οὗτος ἡν τν ἀρχῃ πρὺο τὸν 
πα παν σα πα “αοᾶ η ος μαι τς ο. ἵπ [Τπε] Ῥεα ον σαν μετα 

3 ΑΙΊ ΜΠίηβε πετοπικάο Θεόν, ὃ Πάντα ὃδ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ 
Ὀν Ἠϊπας απᾶ π]ηιοαξ (οᾷ, Α1 ἐπίωρς ἐμτοαρβ] ἍἨΐτα ϱ8Ώ1θ ἰπίο Ρεῖης, απᾶ πσν]ι]λοα Επι 
ΕΩῖτα τνας ποῦ αηγ υπ ὰᾳ ο πα ο ᾱ- ὰ : ι κα . 
τηαᾶρ ἴ]αῦ πας πια ἐγένετο οὐδὲ "Ἐν ὃ γέγονεν. 4 ἐνὶ αὐτῷ ζωὴ 
4 Τη Ὠϊτα γης 11ΐ6; απᾶά 
το 11ο τας πο Ιρηῦ 
ΟΕΊΠΘΠ, ὅ Απά {πο]ρης 
βΏϊπείἩ ἵπ ἀαστ]κπεςς; 
θπά {με ἄαλικλιεςς ο0πι- 
Ῥτελμεπαάεά 16 ποῦ, 

6 Τηέτο παβ ὁ ΤΑΒΏ 
βεπῦ ἔτοπι ἀοᾶ, πποςξθ 
ΧΙ8ΒΏΙ6 Ίοας ἼοΏπ. 7 Τηθ 
ΕΑΠ 6ΑΙ18 20ΟΥ α νηῖ- 
ὪθβΕ, ἵο Ῥε6ευς Ὑπηθνθ 
οἱ {πο Τ41ρΗ1, τπαύ αἲ] 
πισι ἸΏτοιςη Ἠϊπα 
χαϊσΏῦ Ῥε]ίεταο. 8 Ἠο 
ιβ ποῦ ἴπαῦυ Τ1ρηΏῖ, 
Ῥαῦ Ίυας 5«επὲ το Ὄεας 
νπίηοθςς οἱ τλμαῦ Τ1ΡΗ0. 
9 Ἰ]αί ντας ἴπε ἴτιαθ 
1α1ρΏῖ, πΏῖοἩ ΠρΏίεί] 
θτεχστααη{ηΏαί οοπιθίἩ 
ἀπίο ἴμο πτογ]ᾶ. 10 Ἐο 
σναξ ἵη Τῃο τυοσ]ᾶ, απ 
1Ἠε Ἱνοτ]ᾶ Ὕν8ς τηβᾶθ 
Ὦγ Ὠϊπια, απᾶ ἴπο ποτ]ά 
Ἓτιετν Ὠἶιω ποῦ. 11 Ἡο 
98Π16 αιιπῖο ἨὨϊς οτΏ, 
απά ῖς οὗύΏ τεσε]τεᾶ 
Ἠΐτπα ποῦ. 12 Βαῦὸ 8 
ΧΩΛΙΥ 85 τεοεῖνεά Πῖπα, 
Ἑο {πετα Ρατο Ώθ Ῥοππες 

οβηιο {πο Ῥεῖπῃ ποῦ εγεποπο[{Πίως] τ/ΠΙοὮ ας οοπιθ1ηῖο Ῥθείης. Ίπ ἈἨϊπ 32149 

Ἰἠν,! καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ὅ καὶ τὸ φῶς ἐν 
175, Απᾶ ἰπο 14ο πας ἴπε Ἠραυ ΟΕ ΏεἩὮ. Απᾶ {πε Ιριπύ Ἰπ 

τῷ σκοτίᾳ Φφαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 
ἐπε ἀβχκηπερς Άβῥροατ5, απᾶ ἴπε ἄατκηποςς ᾗ3Ιδ ο α πο, 

ϐ ᾿Εγένετο ἄνθρωπος το παρὰ θεοῦν ὄνομα 
Τηοτγο τνα5 8 ΤΑ τη χτοτα ο τααι 3πιβΏ1Θ 

αὐτῷ '"]ωάννης." 7 οὗτος ἦλθεν εἰς µαρτυρίαν, ἵνα µαρτυ- 
119 ΦοΏπ., Ἠο 9818 40ἵς αἃ ΝΙέΠεςβς, τπΑδῦ πε παῖὶρης 

ρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. 

πγτῦπεςς οοκττα τηο . Πρωί, ἰπαῦ αἲἱ  Ὁ πιὶσηί Ῥε]ίεγε {μτοισα Πίτα, 

ϐ οὐκήῆν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ 
Ἓγ[α88Ῥ Δποῦ Ὦε το Ηρ]έ, Ῥαῦς Ὥτἔηαί ηθ παὶσΠὺ ]ύηεςς οοποεχηίηρ ἴμθ 

φωτός. Ὁ ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθιόν Ὁ  Φωτίζει πάντα 
Ἡρ]ί. «ας }ΐίΠο μα Σίταο λαῦ πνῬῖοὮ Ἰσητεπς ετετσ 

ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. '10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, 
ΣΙΒΏ ςοπαῖπρ 1Πίο πο ποτ]ᾶ, εδιὶ ἔλο γγογ]ά ο τγ88, 

καὶ ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν 
... 1{π9 ποτ]ά εν Ἠῖτα ϱΟἈΊΠΠΘ Ιπ{ο Ῥασε Αηπᾶ ἴπε µτνοτ]ά Ὠῖπα 

οὐκ.ἔγνω. 11 εἰς τὰ.ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ .ἴξιοι αὐτὸν οὐ.παρέλα- 
πας ποῦ. Το Πϊς ο νι ορ οςΊ1Ε, απᾶ Ἠϊκοππ Πίτα τεοεϊῖτες ποῖ; 

βον 19 ὕσοιδὲ λἈἐλαβονϊ αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν 
Ῥαῦ 95 τιαπΥ ϱ8 τεοεϊτθᾶ Ἠΐπα ὮΏθ ϱρατθ ᾖἵο ἴπεπι αιαἰποτΙϊγ 

---Ὁ [α.]ττε[α]. 
σαμτες αὐτόν π. - 
.. --᾽Αμήν α[τι]ττνα. 

διὰ παντὸς 1Α. 
Ὁ πρὸς Ιπττα. ὅ-- καὶ ἀνεφέέ ετο εἰς τὸν οὐρανόν Ἱ. ἆ--- προσκυνή- 

ΣΓαἰνοῦντες καὶ] εὐλογοῦντες ΤιΑ; --- καὶ εὐλογοῦντες τ. 
ὰ Κατὰ Λουκᾶν ΤΊτΑ; --- Τὸ κατὰ Δουκαν εὖαῃ .-- ΕΕΙΤΥ. 

] ἐστιν 18 138. 
--- ἅγιον Β» οσα [ελλ κατὰ Ἰωάννην ( ]ωάνην τν) ΟΙΤΤΑΝ; κατὰ Ιωάννην Τ. κ ἐν. ὃ 

γό ονεν ἐν (οεαᾶ οηςε 
3 ἔλαβαν Ίς, τη ̓ Τωάνης Ττ 

ὑπίηρ]. Τῃαῖ τγΏίοὮ να» {η Ώιπα Ίγ5 1119) 115, 

μμ ἁλλαλόκἁ αλλΜή 



τ 
.. Ἴ0οἩΠΝ. 

πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα . ” , .) 

τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς ) 
Ῥε]ίετο οἩ "παπιθ ολιάτεα οἱ ἄοά το ο, {ο {Ώοςο ἑππῦ 

΄ -- αν 2 } ος τω πι ’ ο Ἡμν 2 Δι 

αὐτυῦ' 19 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήµατος σαρκὀς ουθε 
λιίς; πιπο ποῦ οἳἑ ὮὈἰοοᾶἙ 1ος ο τη 1] οἱ Πο5π ἍΏογ 

ἐς θελήµατος ἀνδρὸς ἀλλ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν. 
οἳ τν] οἑπιαπ ΌὈαῦσ οἳἑ ἄοά Ὢγετο ὈοίΗ., 

α΄ Αα κκ 4 ῃ πω , 3 ος 
14 Καὶ ὃὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκηνωσεν εν Ίημιν, 

Απά {πο Γοτᾶ Ἠε5η ῶθοσπ1θ, απᾶά ᾖ{ἰαυοτπασ]αᾷ απιόπσ 18, 
Δ η ,. . , , - 4 

καὶ ἐθεασάμεθα τὴν. δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοὺς παρα 
{απᾶ πε ἀῑδοετπεά 3 5 6Ιοτγ, Α 6ΙΟΙΥ 35 Οἱ απ οΠΙΥ-ὈοβοίῦίεἨ ντα 

πατρός, πλήρης 
ΑΣ41ΠεΣ, θα] τταβα. »10Π 

αὐτοῦ, καὶ κέκραγεν, λέγων, Οἵτος ἡν ὃν εἶπον, 
απᾶ οτῖοᾶ, βαγίηςσ, ΤΠί5 πας πε ο πλοπα 1 βαἰᾶ, 

οἳἑ ρτασε απᾶ πΥΙΓΏΟΕΞΘΒ 

περὶ 
οοποογμῖηςσς ἨὨίἶπι, 

᾽ ευ ’ ΄ ” [ [ή σ, ϱ/ 

Ο ὀπίσω µου ἐρχόμενος, ἔμπρυσθεν µου Ὑγέεγονεν’ Ότι 
Ἠο πνπο αξίετ πις 60Π165, ρῬτοσοᾶσιισθ ΄ 394 "πιθ 1μας, 40Υ 

ΜΕ σ Λ -- ’ . υ -- « ” 

πρῶτός µου ἦν. 16 Καὶ" ἐκ τοῦ-πληρώματος-αύτου ημεῖς 
Ὀσέοτε πιο Ἶς να, Απά οἳ Ὠ]5 Τά]ηθ55 ππθ 

’ ’ Δ ΄ Δ ’ / { ” 

πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος 17 Ότι ὁ νόμος 
αἳ] τεοεῖτεᾶ,  απᾶ Ρτας προη βΤΓ406, Έοτ ἴηπεο Ίαν 

διὰ αΜωσέωςὶ ἐδόθη. ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ 
ἔπτοαρᾶ  ἍἈοςε πας βίτοη; ἴμε ΡΥαςθ απᾶ πο Ἅᾖἰταία τΤῃτουβα ὧᾖθεεις 

-- ϱ [' Δ ’ - { 

χοιστοῦ ἐγένετο. 18 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε' "ὁ] µονο- 
σπτ]ιςς ζ81η6. ' 5ᾳοᾶ -1πο 3ο0π6 "Πας ΄560Ώ αἲ ΑΠΣ 0ππθ; ἴπθ οπ]σ- 

γενὴς Συϊός,! ὁ ὢν εἰς τὸν κύόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος. ἔξη- 
Ῥεμοίιτεπ ᾖ3ο9Ἠ, Πο ἶ Ιπ 1πθ ἍΌῬοδοπι ΟΕἵΠε Ἐαΐπες, ηρθ 46- 

’ : . / 3 « ; -”. ϱ) 2 

γήσατο. 19 Και αὕτη ἐστὶν ἡ µαρτυρία τοῦ ἵἸωάννου,. 
εἶαγτεά  [π]πα]. Απά Ἅᾖ{ἰΠπὶ5 1 ᾖἵπο ᾖτ]ίηδςς οἱ ζομπ, 

ὕτε ἀπέστειλαν " οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων Ἱἱερεῖς καὶ 
ἉΏοπ Ξκεπῖ ιο 121ευΥ58 Στοτα /εταδα]εα Ῥτϊοςί5 αηᾶ 
τν ”- ΜΗ 1“ ΄ ΄ ” ΄ δὲ ’ 90 κ λ 

Λευίτας,' ινα ἐρωτησωσιν αυτον, Συ τις αι 
Τιον]τας, ἔλμαξ {Πε πα]ρηῖῦ ας Ἠΐτα, Απᾶ 

΄ , Ν Σ ε νο μμ 

ὡμολόγησεν καὶ οὐκ.ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν, Ὅτι "οὐκ εἰμὶ 
ηε «οπ:ε5-οἵ απᾶ ἀεπ]εᾶ ποῦ, Απᾶά  «οοη{ε»εσᾶ, Νου Ἔαπτα 

ἐγὼ" ὁ χριστός. 91 Καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, ΣΤί οὖν; Ἡλίας 

εἶ; 
Πηοα πυπο ατῦ ΤΠοι 2: 

1 με  Οπσίςε. Απά τΏογ αδκεά Ἠϊτα,  Ὑπαϊ ἴπου2 Βίας 

εἶ σύ:; Καὶ! λέγει, Οὐκ.εμί. Ὁ προφήτης εἲ σύὐ; Καὶ 
ατὸ ἴποαδ ἀΑπᾶ Ἠθβατβ, Ιαπιχποῦ ΤΠ Ῥτορπεί ατί ποια Απά 

” , ” - ” - ’ - ε/ 7 
ἀπεκρίθη, Οὔ. 99 "Εἶπον" Ῥοῦνὶ αὐτῷ, Τίς εἶι ἵνα ἀπό- 
Ὦε απ. οτεᾶ, Νο. Τηεσ 5αἷᾶ {πεταξοτε {9 τα, Υπο ατυῖποι 2 1Ππαῦ Άτπ 

κοισιν  δῶμεν τος Ἠπέμψασιν ἡμᾶς τί λέγει περὶ 
ΑΤ5ΙΥΟΓ τε ΙΠΩΥ σίτο 1ο {λος πἩο 9ο 15: ἹπΏαῦ βαγε»ῖ οι αΡοιιῦ 

σεαυτοῦ; 329 Εφη, Ἐγὼ  Φφωχὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
τΗΥ5εΙΕ2 Ἠε οαῖᾶ, 1 [απι]α τοῖοἙ οτγίησ 1π Ίτλοα ν]ιάσοτηςςς, 

Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὃ προ- 
Ἄΐπχκο »ιταϊσηῖς ἴποθ παγ οἳἑ [υπο] Τιοτᾶ, 98, 5οἱᾶ Ἐββίας {πο το 

φήτης. 24 Καὶ οἱ' ,ἀπεσταλμένοιῆἦσαν ἐκ τῶν Φαρι- 
}]ιοῦ. Απά ἴπο-ς πηπο Ἰβάᾶ Ῥεεπ δοηΏῦ 3ὙἨΜΕΓθ ΓΟΏΠΙ ΔΏΟἨΠΡ {πε ἘῬπατί- 

σαίων. 35 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ Πε]πονϊ αὐτῷ,. Τί οὖν 
βεας, Απᾶ ὭΆ{πογ α5κεᾶ Ὠῖτπι απᾶ 5διᾶ {ο Ἠϊπα, ἨΠισ ἵπευ 

Βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ.εῖ ὁ χριστός, “οὔτε "Ἠλίας,' “οὔτεὶ 
Ῥαριίζοςῦ ποια, 8 ποια ατῦ ποῦ ἴπε ϱἨλπτίςέ, οσο), .ΕΠΑΑΒ, ποτ 

ᾳ Μωῦύσέως ΙΤΤΙΑΤΥ. 
7 -Γ πρὸς αὐτὸν ἴο μῖπι ΓΤΤΑ. 

Ρ ὅτι {02 αι ΤΊταΑ. ο )]ωάνης πτ. 
{]ωάνου τι. (οα ττ. 

εἰμὶ ΙΤΤΙΑ., 
.:--- καὶ τ. 
1ΤΤιΑ. 

3 εἶπαν ΙΤΊτΑ. υ--. οὖν 1,. 
ε οὐδὲ 1Ττ:Α. { 'Ἠλείας Τ. 

ΚΕ 

χάριτος καὶ ἀληθείας. 15 "Ιωάννης" μαρτυρεῖ. 

τ----ὃ (}εαά [1πε]) τε. 
Ν Λενεύτας ΤΊτΑ. 

τί οὖν; "Ηλείας εἳ; Τ: τί οὖν; σὺ Ἡλίας εἴ; Τε: σὺ οὖν τί; Ἠλίας εἶ; Α. 
ς ---- οἱ (γεαά Γ]χοβο π]ιο]) ττια. 

241 
Το Ώδσοππς {πα 5οπα οἳ 
αοά. ευέ]ι ἴο Έλοτα υπο 
Ἰο]ίετεο ΟΠ Ἠ1 Ώβπιθς 
15 πυΏϊῖση» Ψεχο Ὀογῃ, 
ποίῖ οἳ ]οοᾶ, ποτ οξ 
τε τ/α]] οἳ ἴ]λο Τε»Η, 
ποτ ο ἴ]ιο τντ]] οἱ 18Η, 
Ῥας οἱ ἀοᾶ, 

14 Απᾶ {πο Ποτά τα8 
πιπὰο Ώε»Η, απά ἀιτοὶς 
ΒΊ1ΟΙΣ 1ἱ5, (Αη νΥθ Ὦθ- 
Ἱιειά Πἱ5 ΕΙΟΤΥ, 118 
Ιου 35 οἱ τ]ιε ο] 
νσμοτίεηπ οξ {πο Έα- 
{ποσ,) {α]] οἳἑ Ρτας 
Άπά ἵταίῃ. 15 ο οἶιἨ 
ναχα Ὑ]ίπαοβε οἳ Πίτα, 
ἈηΏά ογ]οᾶ, ϱαΥΙΠΠΣ, 118 
πνα5 Ἰιο οἳ Ἀπθιι 1 
ΕΡ8Κ6, Πο ἴπαῖῦ οοιπθί]αι 
Β1ἱεΥ τας 1: Ργδ{οιτεά 
ναίοτο Ἠ1θ: 01 118 Ν'Λ8 
Ὀοξοχε π16. 16 Απά οἙ 
Ὠῖ5 {1]πιοδ8 Ἠπγο αἱ] τνθ 
χοοεῖτθᾶ, απᾶ ϱτασθΘΖΟΣΓ 
Ετπςσθ. 17 Έοςχ 19 Ίων 
νγπβ Εβἶγθη Ὦγ ἼἸοεεςβ, 
ὐιέ Ρτ89θ Επᾶ ΤΑ 
οβΊ1θ Ὦγ ζεβας ΟἨτί»Ε, 
185 Νο ΤΙΑΏ Ἠδίη εεεΏ 
αοά αἲ ΑΠΣ ἴἶπιο; ἴἨθ 
οΠΙΤ' Ὀορφοῦγς ο, 
ν/Ώ]οὮ 15 1ΏΠ ἴπο Ώοβ5οπα 
οἳ τἩε ΕΦἴΠεΣ, ο ἨπίἩπ 
ἀεεἰατεᾶ ἠτπι. 19 Απᾶ 
τΏῖς ἵδ ἴηο τοοοτᾷ οἳ 
7οημπ, ὪΠεη πο {616 
οσα Ῥιγ]εςίς απᾶ Τε- 
τίτου 1ΤοΏ} {6Γ458]611ὰ 
το αδχλ Ἠϊτα, Πο ατό 
τηοα2 320 Απᾶ Ἠεοοῃ- 
1055ᾳά. απᾶ ἀθηῖοα 1ιοῦ; 
ῬΌατ οοηβοξεοᾶ, 1 απ 
ποῦ {πο (Ἠτ]ςι. 21 Απά 
τσ αθκεά Ὠῖτα, πας 
ποπ Ατί ἴηοι Ε;πβὂ 
Απάᾶ Το βα1ζμ, 1 Α1Ώ 1ιοῦ, 
Ατῦιῄλμοα {παῦ ΡγορΏοί2 
Απάᾶ ο αΏ»γ/εχυᾷ, Χο. 
29 1Ποη 5αἷὰ {λογσ πη{ο 
Ἠΐτα, Πο ατί Ίποι 2 
{πα πο ΤΙΑΥ ρῖτο 4η 
ΒΙΙΙΥΟΣ Το Ίπεηι τοῦ 
5εοπῦ 35. Ἠ Ὠπῦ Εβτο»ί 
τποα οἱ {πγδοα]{2 5ὐ Ἡ9 
δα], 1 απι ἰπο τοῖσο οξ 
οπο οτγίης ἵπ 1] σπ]]- 
ἄοτηςςς, Μακοςίταῖσ]6 
της Ὅαγ οἱ {πο Τιογά, 
5 ακἷἀ ἴπθ Ῥτορλες 
Ἰ)-κία». 24 Απάᾶ τ1οΥ 
αν Πϊοῖ Ὕοτθ βοΏῦ ΊΟοΥθΘ 
οἱ ᾖἵἴ]ο ἈῬπητί-εοθς, 

| 

25 Απ Ί]ιετ αςκεά Ἠϊπι, ( 
Άπᾶ Απ]ά απιπίο Ὠϊπα, 
ΊΥἩπσ Ὀαρίϊσοςῦ ἴποα , 
1λμοι, 1 Ίηποα ὃς ποςῬ 
ἔλιας 6Πτ]ςέ, 1ος Ἐ1ΙΛ8, 
πείῖπος Όπου Ῥτορ]ιοῦ 2 

: θεὺς 
. η κο 

Σεγω ουκ 

ἆ εἶπαν 
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2ὐ οο]μτπ πηςττοτοᾶ 
ἔ]ιοπι, «ασἶπς, ΓΙ Ῥαρ- 
εἶπε στα σναῖοτ: Ὀιῦ 
ἴποτο 5ίαπᾷείῃπ οπε α- 
ππο]σ Του, ὪΠοπι γο 
ποιν ποῦ; 27 πο 1ν 1», 
τν]ο οοπιίης αξίες ηιθ 
Ἱ- ρτοίογγος Ὀςἔογο ηιο, 
πνΏοςε «Πορ)ς Ιαίοπεί 1 
ΑΠΙ ποῦ Ἱνοτῦασ ο πἩ- 
1οο-ο. 28 Ἴ]μοςο {μ]ησς 2 
πνογο ἆοπε ἵπ ΕΒετῃ- 
ΆΌαγα Ὀεγοπᾶ ὁοτάσἩ, 
Ἡ Ἠθγο ὁοΏπ 388 Ῥαρ- 
εἰζίτιρ.. 

99 Ἴηο ποσί ἅαπγ 
ΠοΏη 58οἵῃ ζ6οξα5 οοπι- 
Ίησ αιπῖρ Ἠϊπι, απᾶ 
απἰἴΏ, Ῥομο]ᾶ πε ΤιαπιὈ 
οἳ ἄοα, ΠΙΟ τακοίῃ 
Άτναγ ἴωαο εἴπ οἳ ἴπο 
πιογ]ᾶ. 350 Της Ἱς Το 
οἳ πηοπα 1 5αἷᾶ, ΑΕἴοτ 
ΏηΙιΟ οοπποίῃἩ α ΤΠ 
τν Ώ]«Ἡ ἶ5 Ῥγεξοττθς Ῥε- 
Τω9ο 11ο: 10; πο ἵαδ 
Ὀοΐοτ: πο, ὁδ]ἱ Ἁπᾶ Τ 
ΈἘτιουν Ἠϊτπι ποῦ: Ὀιῦ 
τπατ ο Ποὰ]ά θεπηράο 
τηλ Σον Το ΊΙδταο!, 
ἐλογοτοτο απ 1 σοῖιπθ 
Ὀαρεϊσίοα ππνΙτη ἹνατΟΥ. 
35 Απ ὁοπωπ Ῥατο Τ6- 
εογς. ΞΗΨΊ1 5, Τ 5ασν ἐ]λα 
Ὀριντ ἀοδοοπα [ως ΤΥΟΏ} 
πεαινση Ἱϊκοιι ᾖογο, αιιᾷ 
1 αροᾶςθ προνι ΠΙπι, 
8 Απά ΙΤ Ίιιοιν Ὠίΐπι 
ποῖ: Όαυ Ὡς ἴλπαῦ εοπό 
1ης Το Ὠπρίϊζο ἹΙΙΠ 
πναίοτ, τπο 5ηπ]ο 5αἰᾷ 
πηίο πο, Όροι Ποια 
τηοι 5Ώπ]{ 5ὐθ Τπο Βρί- 
τῖὸ ἀοξοοπαίησ. απᾶ τε- 
ὩπιαΙπΙης οἩἳ Ἠϊνα, ἴηῃοθ 
5απας 15 Ἠο τνηῖοὮ Όπρ- 
ΜσείἩ πνΙίΏ ἴπε Ποῖν 
αποςῦ. 94 Απάᾶ Τσανν, 
απιᾶ Όατο τουοτᾷ ἴπαῦ 
τηᾖ5 ἶ5 πο Βου οἳ αοᾶα. 

3 Ασαϊη ἴπο ποσό 
ἄαγ αἴῖοτ ζοΏτ εἴοοά, 
αηπά πο οἳ Ἠΐ5 ἀῑξοϊ- 
ρ]ο»5; 36 απᾶ Ἰοοκῖπς 
Ἄροη 11ο8115 5 ηο σνα]]κ- 
οᾱἆ, Ὦοϱ βαϊἴπ, Ῥεπο]ᾶ 
πο Ταπιο οἳ ἄοάι 
67 Απάᾶ ἴπο Όντο ἀῑςοῖ- 
Ῥ]ε5 Ἠοατά Ἠϊπα εροαχ, 
απᾶ ἴπεγ Εοἱοιυγοᾷ ᾖο- 

5 Ἰωάνης τε. νη Ἁ. δὲ Ὀιί ΤΤΥΑ. 

1ΩΑΝΝΗΣ. ας 

ὁ προφήτης; 396 ᾿Απεκρίθὴ αὐτοῖς ὁ Σ]ωάννης! ας Ἐγά 
τπα τοσπενε ἜΔησδυηετοά  ὃτασπι 11οηπ ΒΑΥΙΗ5 ϊ 

βαπτίζω ἐν ὕδατι μέσος. δεὶ ὑμῶν Ἱξστηκενί το ὑμεῖς 
Ῥαρεῖσο πα Ἱνατοτ; Ὀαῦ ἵηπ [τπε] πα]ᾶςῦ οἴτοι αἴαπάς ᾿Γοπε] νηοπι το 

οὐκ.οἴδατε 397 Ναὐτός ἐστιν" Ἰὺὶ ὀπίσω µου ἐρχόμενος, πὸς 
Έποιν ποῦ Μα 1618. Ὁν]Ῥηο αἲτετ η1θ 60Π165, τν ]ο 

ἔμπροσθέν µου γέγονενὶ οὗ Ἀἐγὼϊ οὐκ εἰμὶ 9 ἄξιος ἵνα 
Ῥτεουάσπςο 3ο Ἴπο Πα, οἑπῃποπα Ἔποῦ Ίσα πνοχέ]ισ μας 

λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. 38 Ταῦτα ἐν 
1 ποια] Ίοοςε οΕ Ιίπα πο ᾖἴποιςρ οἳ ἔπο Βαπός]. Ἔποςς τΗίτισς ἵΏ 

Ῥβηθαβαρᾶ" ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν ατ]ωάγ- 
Ῥείπαλδατα νοοξ Ῥ]αςς αοτοῦ5 "ἴπθ «ο οτᾶαπ, πγπετο "γγαβ 11ουπ 

γης! βαπτίζω». 
ο οαμας. 

29 Τᾷ ἐπαύριον βλέπει Ἰωάννης! τὸν Ἰησοῦν ἐρχύμενον 
οπ ὥς ΠΙΟΓΤΟΣΥ 3ερεΒ 11οΏτ σὸεςας οοπαίης 

πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, δε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, ὁ αἴρων 
Ὠΐπα, βπᾶ Ῥεπο]ά {πο Τ,απ.Ὀ οἳ ἄοά, π]ο {λκοςατναγ 

τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 9θ οὗτός ἐστιν Ἱπερὶ" 
18 5ἱηπ οξἑτῃπε ποτ]. Ἡε 

εἶον, Οπίσω µου έρχεται ἀνήρ, ὃς ἐμπροσθέν. μου γέγονεν, 
πα1ᾶ, ΑΤἴΕΤ ἩΏο οΟΠΊ065 ἆἃ ΙΠ4Ὦ, ΤΟ αν οσα οἳ Ὢμθ Πας, 

ὅτι πρῶτός µου ἦν. 8Ι κἀγὼ οὐκ.ήδειν αὐτόν" ἀλλ ἵνα 
Ὄσδυαἁξο ὮῬοξογα Ίηο ο σγα5. Απ 1 πουν ποῦ Ἠῖπα δας ἴλμαὉ 

ως .) ’ Δ .. ηλ . ΐ ι τ τη 

Φφανερωθῇ τῷ Ισραήλ, διὰ. τοῦτο ἠλθυν ἐγὼ ἐν Ττφ' 
Ὥο τα]ρ]ιῦ Ὃο πι] {θςῦεᾶ {ο Ι5γας], ΤΠΘΓΘξοτο σα μ1θ 1. πμ 

ὕδατι βαπτίζων. 95 Κιὰ ἐμαρτύρησεν "Ἰωάννης" λέγων, Ὅτι 
ππαίΟΥ αν Απά "ρογο Ἰτν]νηοςς α]ο]1Ώ βαγ πα, 

τεθέαµαι τὸ πγνεῦμα καταβαῖνον "ὡσεὶ' περιστερὰν ἐξ οὐ- 
Ί Ώατε Ῥοπε]ά ἴηο οδρὶτγις ἀεςσοσιάίπςσ 85 ἃ 4οτοα οπῖ οἳ Ἠοιι- 

ρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν. 99 κἀγὼ οὐκ-ῃδειν αὐτόν" ἀλλ’ 
τεη, Απᾶ Ἱϊ αΌοᾶς προτπ ἍἨΠΙΠ], ΑπάΙ ἈἆΚπονυ πού ἍὮἨίπ; ια 

ὁ πέµψας µε βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοί εἶπεν, ᾿Εφ᾽ 
ἩὭστνηΏο »νευῦ πι ᾖΤολυαριζσθ Πτα Ἰναίΐες, πο το η] κα], Τροπ 

ὃν ἂν ᾖἴδις τὸ πνεύμα καταβαϊῖνον καὶ µένον ἐπ᾽ 
πνΏο αι ἴποα εΏα]ό 5ος πο ΒρίνΙό ἀεςςσπά πρ απά αὐίαϊπς οἳ 

αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. 
Ἠΐπα, Ὦρθ ἵν15 Πο ὮὈῬαρίίσθ6Ε ππΙἵἩ [1πε] Ξορὶτὶῦ 1Ηοἱγ. 

η) ’ Δ στ ἓ) εν 

94 κἀγὼ ἑώρακα, καὶ µεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὺς 

το 5475, 

στ 1) ᾽ 

ου ἔγω 

15 15 οοηπσουγηῖηςσ ποτ { 

Απά Ι ἨατεξεοΏ, απᾶ ἨατενοτηρῬ πΙίπεΒΒ ἴλμαῦ τ115 18 τ]ο 5ο 

τοῦ θεοῦ. 
οἳἑ αοάα. 
κ. «ώ η] , η 

9ὔ Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ΧὸἩ ;]ωάννης," καὶ ἐκ 
Οπ τπο ΙΛΟΥΓΟΙΥ πθαῖη Ἔπας ὀδίαπάίπς 1ΤΟΏΠ, απ "οε 

” - -” 4 ͵ / ν - ” 

τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. 96 καὶ ἐμβλέψας τῷ Τησοῦ περιπα- 
ΞΠϊς "41ς541Ρρ]θξ 1ΐννο. Απᾶὰ ἹἸοοκῖης αὖ οφ ο5115 πνηικ- 

τοῦντι, λέγει, Ίδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ7. 97 "Καὶ" ἤκουσαν 
πε, Ἠθ 5175, Ῥε]ο]ά ἴπο ΤιαιαὮ οἱ ἄοᾶ ! Απὰ "ποατά 

δᾳὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ! λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ 
Ξηΐπι ᾖ311οθ “Ὅννο ᾖῄὉἁἱςοῖΙρ]θς βρεαχκίπᾳ, θηΏᾷ 4ο]1ουγθά 

ου. 

Ι στήκει ἜττΑ. ᾖἉΚ--- αὐτός ἐστιν α[τ]ττνα. [ὁ] ττΑ. 
Ἡι-- ὃς ἔμπροσθέν µου γέγονεν Ο[1/]Τ'1νΑ. η ἐὼ [υ]τττΑ. 9 - ἐγὼ 1 τπτ]... ν Βη- 
θαβαρᾶ Ε; ΒῬηθανίᾳ Βοίλα1ιν ΟΡΤΤΥΑΝΟ. α -ἵ- ὁ Όττή]Α]. τ Ἰωάνης τη. 5-- ὁ Ἰωάννης 
έγεαᾶ ης 8 665) ΦΙ/1ΓΥΑΥΨ. τ ὑπὲρ ΜΤΙΛ. ὅ-- τῷ ΗΤΤ'ΙΓΑ]. Ν ὡς ΟΤ/ΤΤν ΑΥΓ Σ --- ὃ 
«ΤΑ. } -ἕ [ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου] νο ἰα]κες ΑΝΑΥ λε διὰ οἱ λε ννωχ]ὰ κα. 
Σ--- καὶ τ. 4 οἱ ὃνο µαθηταὶ αὐτοῦ 1. 
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Ἰησοῦ. 3β στραφεὶς «δὲῖ ὁ ̓ Ιησοῦς, καὶ θεασάµενος αὐτοὺς 
᾿Τε5α»5. "Πανίηρ ατηεᾶ 1Ρα0 319518, ππᾶ Ῥελε]ὰ ποπ 

ἀκολουθοῦντας, λέγει αὐτοῖς, 99 Τί ζητεῖτε; Οἱ δὲ εἶπονὶ 
ᾷο]]οσ]ίτς, 8475 ᾖἵο παπι, Ὑγπαῦ 5εε]κ το Απά ἴπογ 5α]ᾶ 

αὐτῷ, "Ῥαββί,ὶ ὃ «λέγεται ἑρμηνευόμενον!" διδάσκαλε, που 
(ο μάπα, Ἐαοὺδί,  π]ἩΙςῃ 18 {ο βαγ. ὈῬοίπς Ιπίεγρτειεᾶ ΤεΠμς]ιογ, πἹἹσγθ 

: ων ό : αν. Β θ ης ια πΗλθον! μένεις: 40Ό Λεγει αὐτοῖς, Έρχεσνε και Σιδετε. λθον 
αὈ]άεςδῦ ἔποι 2 ο 5αγ8 {ο ἵπετα, 0οπιθ απᾶ ρεθ. Τηογ πεπῖ 

καὶ Κεῖδον! ποῦ μένει καὶ παρ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ημέραν 
βΠά δω ἩἍΠθτε ης αρίᾶεςβ; Απά πα ἍἈἨὨϊπι Όπαγ αΌοᾶο Σἡασ 

ἐκείνην᾿ ὥρα Ιδὲῖ ἦν ὡς δεκάτη. 41 'Ἡν π ᾿Αγδρέας 
1/10. . [7Τπε] ποισ 1ποῖν π/αξ αὈοαῦ Γ6Πε] {επίὴ. 7γγα5 1Α ΠΙΟΣ 

ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων 
3ί[ῃπο 3υτοῖμες 3οξ 9Ιπιοη οὈῬρείος οπο οἳ {ἴπο ἴπο ἩΝΠο πΠεαχᾶ 

παρὰ "Ἱ]ωάννου,! καὶ ἀκολουθησάντων αὐτφ. 42 εὑρίσκει 
[1115] ἔτοπι 7οΏἨ, Απά {ο]]ουγεᾶ ὨΙπα, ΣΕ 1πᾷΒ 

οὗτος ὀπρῶτος!ἳ τὸν ἀδελφὸν τὸν.ἴδιον Σίμωνα, καὶ λεγει 
1ηθ Σμνςῦ «μχγοτΏος  Ἠῖς οννα, ΦΙΠΟΠ, απᾶ δα8 

αὐτῷ, Ἑὑρήκαμεν τὸν µεσσίαν, ὅ ἐστιν μεθερμηνευυµενον 
{ο Ὠΐτι, ς Ἀπτο {οαπᾶᾷ {πο Μεβδεία5, ὙἨΠΏΙοαὮ 18 Ὀοῖης Ιπτετργοϊοᾶ 

Ρὸ! χριστός' 49 Ἱκαὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ιησοῦν. 
{πθ οπτίςυ, Απᾶ ηθ Ἰεᾶ ἨὨΐτα το 76515. 

ἐμβλέψας”τδὲὶ αὐτῷ ὁ Ιησοῦς εἶπεν, Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς 
Απάᾶ Ἰοοκίτπρ αὖ Ὠΐτι 7658 βπᾶ, ἜΊποα ατῦ ΦΙΙΙΟΠ ἴπθ ΒΡοἨ 

«]ωνᾶ" σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος. 
οἑ ζοπβ8; ἴλοι βπηῖτ υεσβ]1οᾶ (ορᾶαδ, ὙΠῖοα {5 Ιπιετρτεϊθάἁ ἍήΙίοπε, 

44 Τῆ ἐπαύριον ἠθέλησεν "ὁ Ἰησοῦς' ἐξελθεῖν εἰς τὴν 
ΟἨπ Τ1θ ΤΙΟΓΤΟΝΓ βἀσοφϊτεᾶ 1}εςιβ το 56ο ΞοτίΏπ Ιπῖο 

Γαλιλαίαν' καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ", Ακολούθει 
αα]1ϊ]οε, Αηπᾶ ἎὮθῬ ΆπᾶθΒ Πρ αηπᾶ 8545 ᾖἴἵο Πίπι, Έο]1]οσν 

µοι. 46 Ην δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Ῥηθσαϊδά, ἐκ τῆς πύλεως 
16. Ἄνοἳυ "ὖνας ΣΡΩΙΙΙΡρ 1τοπΠ ἈῬείϊημεαϊῖάα, οἳἑ Τπο » ο 

᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. 460 Ἐὐοίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ 
οἳ Απιιτου απᾶ Ῥετετ, "πιπάς ᾿Επιάρ ΝατΏαπαε] 

νὰ , ΄ - ει ” ο τσ .. ή . ” ’ ν Δ 

κ. λεγει αὐτῳ, Ον ἔγραψεν "Μωσῆςὶ ἐν τῷ νόµμῳ καὶ 
απᾶ 5ΛΥ5 ἴο Πῖπι, ΓΗ πα] πΠοπα Ἔνντοτο 30Ε 1Μήοξε5 1π Τμ Ί1πνν Απᾶά 

« - ς ’ 2’ -- Δ ελ -- η η 

οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ιησοῦν Στὺν' υἱὸν τοῦ Ιωσὴφ τὸν 
πο ἡγρτορβοίβ, Ὑπθ Ἠατο τοαπᾶ, «ἆθδαβ πο εοη οξ {1οξερΏ ΊΤο 

ἀπὺ ΥΝαζαρετ.ῖ. 47 ἸΚαὶ' εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, Ἐκ 
[15] ένο ΝαζατειἩ, Απά Ζκαιά 3ίο “πϊΐπ 1Ναϊίπαπας!, Οατ οἳ 

ΣΝαζαρὲτ" δύναταί τι ἀγαθὺν εἶναι; Λέγει αὐτῷ " Φίλιππος, 
ΝαζανοξΏ 8 απγ ρβοοά ὑπίπσ ' ρο2 3Φ4Υ5 3το "Ἠπῖπα 1ΕΠΙΗΡ, 

Ἔρχου καὶ ἴδε. 48 Ἐϊδεν δὸϊ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον 
Οωπιοθ -αμᾷ 966. 3 9ΑΙΤΥ 116515 παΤΠ8ΠαεΕΙ σομιῖης 

πρὺς αὐτόν, καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, Ίδε ἀληθῶς “"Ἱσραήλ- 
το Ἠΐπα, απᾶ 8455 οοποεγηπίπς Ἠΐπι, ἨΒελποῖά ἴτα]ψ 8. Ι5ταε]- 

ιτης.! ἐν ᾧ δύλος οὐκ.έστιν. 49 Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, 
118, ἵπ τ/Ώοτα ρυῖ]θ 15 ποῦ. 3δαγ5 3ο Ἠϊτπ ἈλΚκαίΐπαπαε], 

Πόθεν µε γινώσκεις; ᾿Απεκρίθη ἀὸϊ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, 

245 
5η... 38 Τποη ἆεβιβ 
{ατησᾶ, δα εαἲν ἴπεπα 
{ο]]ουνίης, απ βία 
αμίο {πει}, ν Πα εεοκς 
ϱ2 Τήῆενγ εαἱᾷ απίο 

Ὠϊπα, ΠαὈὈἳ, (σνΠῖςολ 18 
{ο εαγ, Ὀεϊίησ ΙΠΤΟ- 
Ῥτείεᾶ, Μαφίας) πνμετθ 
ἀιννα]]εδίῦ ἴποι 2 ὁ9 Εο 
βαϊ{λ απ{ο ἴπετα, ἄοπαθ 
απᾶ Α5θ8, ΤΙΜΕΣ «ΥΠθ 
Απᾶ βαν ἩΝΠΟΘ ηθ 
ἀπνοε]ξ, απᾶ αΏοῦς να «η 
Ἠΐτα τπαι ἅατ: Του 165 
Ίνα5δ αὐοαῖῦ τηθ ΤοπΠΤΗ 
Ἠοιχ. 40 Οµο ο8 τΏθ 
Έννο σΥΠΙεὮ Πεατᾶ οἱ 
«νεα, απᾶ 1οἱ]οτνεᾶ 
11πλ, ἵναδ ΑΠπάγειν, δ]- 
1ΠΟΠ Ῥοΐέοτς Ὀτοτ]μετ, 
4] Ἡο βΒτ-ί βπᾶεῖΠπ ΠΙΒ 
οΊνηπ ὮὈνοῖποΥ ΘΙΠΙοἩ, 
απᾶ βαϊτιη ππτο Ἠ]τα, 
Ίγε Ἰατο {οιπά τΏθ 
Ἰοββίαβ, τυΏιοὮ 18, Ὄε- 
1πσ ἸΙπεετρτιταᾶ, τηθ 
ϱωτ15τ, 42. Απᾶ ο 
ῬτοιασΏι Πίμα {ο ᾳε5ι. 
Απά πΠοη οοδι» Ὁα- 
Ὠοθ]ά Ἠίπια, Ἠοδαίᾶ, Τποια 
ΑΥ{ ΘΙΠΙΟΠ ἵπο 5οπ ΟΣ 
ζοηπ.: ἴποι πα] ὂο 
σοα]]εά Οερᾶας. σνΠΙοἩ 
15 ὉΣ Ιπτογρτοτατ1οι, Α. 
Εἴοπο, 45 Τμε αγ Το]- 
1οτνῖηςρ ζον1ς ποα]ᾶ ρϱο 
ΣοτίΏ 1πτο ἄπ]εθ, απᾶ 
Άπάεϊη ὮἘῬΠΙΠΙρ, απᾶ 
ΕαΤΏ αη{ο ΠΊτω, Εο]1οτγ 
19, 

44 Ἀοτυ ΡΠΠΙΡρ παβοξ 
Ῥοΐ{Πραϊᾶα, ἴ]α οἳίγ ος 
Απάᾶνθειν αηπἀά ῬετοΓ, 
46 ΡΠΙΙΗρ Βμάείηα Ία- 
{παπαο], απᾶ ααἰ{ίῃ 
πηπίο ἨὨΐπι, Νε Ἰατθ 
χοαπᾶ ὨΙπι, οἳ πποτα 
Ἄϊοξες ἵπ {Πο Ίπτν, οπά 
Τπο ρτορῃΏοτς, ἁῑά τντῖτα, 
19.15 οἳ Ναζατείῃ, τπθ 
50η Ο ᾖοδερα. 46 Απᾶ 
ἈΝαϊηαπαο] βαὶᾶ ππτο 
Πίτα, Οαπ ΊΠοχὸ απΤ 
Εοοᾶᾷ 1ἴπίπσ ο«οππο οι 
οἱ Ἀηζατοτη 2 ΡΜΙΗΡ 
καϊζπ αηῖο Ἠϊπι, 0οπιθ 
Απιᾶ 5οθ. 47 ζο-ας σαν 
ἈΝαἰπαταθ] οομιίπσ το 
ὮΏ101, απ 5αἴτΏ οἳ πΐπα, 
Ῥεπο]ά απ Τ.τιε]ῖτε ἵπ- 
ἀεσᾶ, Ίπ πΏοπι 15 πο 
ραϊ]ε! 48 Ἀαἴπαππε] 
βα1{Π ππίο Ὠἶπι, ΣΥ Ώσησθ 
Κπολνθνῖ ίποα πιθ2 7ε- 
5115 αΏ»5τνοτοᾷ απ βαἱά 

Ὕπεπςθ πε ἘΚποῦνγεβῦ ἴῃμοια 2 ”Αποηγετεᾶ 1]ος1 απᾶ εαἰᾶ ᾖΤολῖπα, ππίο Ἠϊπι, Μείοτε τΏνῦ 

ο---. δὲ τ. ἆ εἶπαν ΤΤΤτΑ. ε Ῥαββείτ. { μεθερμηνευόµενον Ι1:Α.. Ε ὄψεσθεγο 
εΏα|] 5ὲὁ ΤΤιΑ. α ἦλθαν ΤΤΤΑ. 1 -- οὖν ἴΠεγείογε [1]ΤΊΥΑ. κ εἶδαν Ι.ΤΤτΑ. Ι-. δὲ 
οΙΤτιΑν’. πι -|- [δὲ] απᾶά τμ. η ᾿]ωάνου Τ{. ο πρῶτον 1/1τΑ. Ρ ---ὁ αΤΊτΑΥ.. 
4 -- καὶ [1]ΤΤτΑ. τ--- δὲ αηᾶά ατττΑαν. 5 Ἰωάνου ΟΓ Φολτη 1Τν; Ἰωάννου ΤΑ. ενας 

᾿Ἰησοῦὺς (γεαιῖ Ἡε ἀεςῖγεἀ) ατ/ττιΑγ’. 5 -Ε ὁ Ἱησοῦς σεξ (Ώάς) 11 ΓΤΑΥΝ. π Μωύσῆς 
1ΊτιΑν’. α --- τὸν Ιιτ[ττ]. 7 Καζαρέθ ΕΥ’. .-. καὶ τ. 5 - ὃ ΩΣΙΑ. ο--- ὁ 
42: ΑΥΓ, ο ]σραηλείτης τής. 4ς--  ὁ αμΤΊΓΑ ΥΓ. 
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ῬΠι]ϊρ οπ]]εᾶ {μερ, 
πυΏεη ἴ]ιου παςῦ απᾶςεσ 
1η Αρ ἴτεο, 1 541Υ 1μεθ. 
49 παἰπαηβθ] αηθννεγοᾶ 
Φαπᾶ «εαἵῦῃπ ππζο Ἠΐπηα, 
Ἐαυυ], ἴλουι ατὸ ἴπα 
ΦΟηπ Οἱ 4οᾶ; ἴποα ατί 
ἴπο Ἐϊῑπσ οἳ ΊἹσταρ]. 
50 Πθδης ΠςιΥοΥοᾷ απᾶ 
βαϊᾷ απο Ἠ1Π1, Ώθ6σβ]ιςθ 
1 5αϊᾶ ππύο ἔπεα, 1 5.’ 
{που αππᾶρχ ἴπο Βρ τες, 
Ῥδ]μοτεςυ ἴποιδ ἴποα 
βΠα]{5εῬςστοβῖοετ ἐπῖηρς 
{Παπ ἴμοθςο. οἱ Απάᾶ ης 
βαἹτΏιιπζο Ώῖπα, Υοχ!]γ, 
τοτ]]γ, ΤΙ 5αγ ἀαπίο τοι, 
Ἠετορξίεγ το 5Ώα]] «οθ 
Ώθατοη οΡρεΏ, οπᾶ ἴηο 
Απσε]ς οἱ Ὁ οἆ ββοεπᾶ- 
Ίπσ απά ἀεδοεπάῖπα 
ἩΡοἩπ {πο ΒΟἨ ο ΏΙΔΗ. 

ΙΙ. Απάζιιο τά ἂστ 
1πετο 45 α ΠΙΩΥΤΙησθ 
1π Όχπα οἳἑ 6ᾳα1]εε; 
αηᾷ Τπε πΙοῖΗΘΣ οἳ ὅ6- 
5υ5 τπαβ ἴπετο: 2 απᾶ 
Ῥοί[ ὄε5αβ τνας οβ]]εᾶ, 
βηΏᾶ Ἠϊς ἆἱρδοῖρ]θξ, {ο 
ἔηθ ΠΙΦΙΤΙΑΡΘ, ὃ Απᾶ 
ΠΥΏΘΏ ΊΠογ Ἱπαπίθά 
πνίηθ, ἴηο Ιποΐῦπες οἳ 
ε5διις βαἵ ολ απίο Ἠϊτα, 
ΤΠεγ ὨἨανο ηο πΙπθ, 
4 «1655 β81ῦπ απῖο Ἡες, 
Ἠ/οπαςβΏ, πΏαῦ Ώατο 1 
το ἄο 11Η 119Θ2 ηι]ηρθ 
Ίιοιισ 15 ποῦ γεῦ 90Π16. 
ὃ Ἠϊς τποίπας ϱ.1{Ἡ ππ- 
{ο 1π6 5εγναηῖς, ἨΠαῖ- 
ΞΟ6Υ6Γ ὮἩθ εαἰῖπ αηΐο 
σοι, 4ο1ὲ. 6 Απά ἴπετο 
ΊΝετο ϱεῦί Ίπετο αἰς 
ππαὐετροῖθ οἳἑ 5916, 
Α1.θΓ {πο ΤΦΊΠεΙ οἳ 
1ηθ Ῥυχισῖηρ οἳ Ίηο 
ᾖοῦγς, ορ ζαϊπῖπρ Όσο 
ος ἴπτρο Ἠτ]κίης αρῖεςθ, 
7. ὀοδας βαἲἩ παπίο 
ἆλποπι, ΕΙ {πο ππαῖίετ- 
Ῥροῦς υ(Ἡ σναῦεχ. Απά 
ΤΠΘΥ Π]]εᾶ ΊἨετα αρ {ο 
πο Ὀτίπι. 8ϐ Απᾶ Το 
ΡΑ1{Ώ απῇο ἔμαπι, Ώτατν 
ουζ ποῖν, Απ Όθαχ 16ο 
τηαο ΡΟτοΓπος οξ ἴπο 
ᾷρθςῦ. Απάᾶ ἴΠπεγ Ῥατοα 
τί. Ὁ Ἡ Ποπ ἔπο τα]ογ 
οἱ ἐ]ο {ειςδύ Ὠπά {αδἱθᾶ 
ΤΏο ππαίος παῦ τας 
Ἰηβ(θ ΤΥ1ΠΘ, απᾶ Έπον 
ποῦ πῆοποο 1 Ίτνης: 
ωαῦ ᾖἵἴπο οδογγαιιῦβ 
ν/π]οὮ ἄναν ΤἨο π/ΑΤΕΥ 
κιιετν :) ἴπε ΡοτεΓΏος 
οἳ ἴμο {θαςί οα]]εᾷ ἴπε 
ὑτίάρστοοπα, 10 απᾶ 
ΒΔΊΤΏ απίο Ἠϊπα, Εγεσγ 
ΙΩΑ αἲ ἴχιο Ῥερσιηπῖης 
ἀοὐΏ ϱεῦ {οτί ροοᾶ 

Ἂ 1ΩΑΝΝΗΣ,. τη 

Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα υπὸ τὴν συκῆν, 
Ῥοΐοχο {λπαῦ ἆἼπεο ᾖΤΡΙΙΗΡ Ξοπ]]οᾶ, {[1ποι] δεῖαπς υπᾶες {πο Βά-ωες, 

εἶδόν σε. δθ ᾿Απεκρίθη” Ναθαναὴλ καὶ λέγει" ξαὐτῳ,! ΒῬαββι.ὶ 
Τ 5.1 1Πεθ, ἈΑπηπιετοά  ᾖἈΝαϊΠαπαει απά 54786 ο ΠΙηι, Ἐαῦυδί, 

σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ ᾖἸεῖ ὁ βασιλεὺοὶ τοῦ Ἱσραήλ. 
Ἴποι ατί {πο 9οη οἳ ἄωᾶ, ἴποα απ ἴπε Ἐϊῑπα οἳ Τδσαε]. 

61 ᾿Απεκρίθη ᾿]ησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, "Ότι εἶπόν σοι, "Εϊδόν 
Ἀατιωγτογοᾶ δες απᾶ οσαὶᾶ ᾖ{ἴο Ἠϊπα, Βεσοααςθ 1 οπὶᾶ {ο ΐμεο, Τδαπ 

σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων 
ἴηθο πάςς τπο., ΒΑρ-ίταορ, Ῥα]ετεςύ ἔποα 2 ἄτοθαΐζετ ἑπίπρς {παω ἔπεςε 

Ἰόψει.'. 69 Καὶ λέγει. αὐτῷ, ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω ἡμῖν, 
που 5]α]{ 5οθ. Απά Ίθσανςβ ἴοΠΐπ, ὙετΙγ' τε] 18 ἴοτοι, 

παπ᾽ ἄρτι'. ὄψεσθε τὺν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγ- 
Ἠεποθξοτί γο 5λα]159ε ἴπθ Ἠθατεπ οροπαᾶ, απᾶ ᾖ1]λο 8Π- 

γέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν 
Ρε]ς οξ ἀοᾶ Αβοθιᾶἰίης θηᾶ ἀεδοεπαίπᾳ οᾳπ {λθ 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 
Φοπ οξ ΠΙΛΗ. 

Δ - « [4 - ’ Ι » ) [ή 3 - 

ϱ Καὶ Ἀτῃ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ' γάμος ἐγένετο ἓν "Κανᾷϊ 
Απᾶ οι ἐῃμο "αγ αρη]τᾶ α πιβγτίασθ ΜοοΚκ ρίαςϱ Ἱπ σαππα 

τῆς Γαλιλαίας" καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ ]ησοῦ ἐκεῖ. 3 ἐκλήθη .Σὲ 
οξἑα.11ἱ60, απ ὄγνας 0ης “ΠιοῖΠοΣ 301 3096515 ἐποτθ, Αιιάὄσνας Πν]τεᾶ 

καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. ὃ καὶ 
2Α]5ο9 ΕΟΤ απᾶ Ες ἀἱδοῖρ]ες νο ᾖΤῃπο ᾿πτιβχτῖῃρο, Απᾶ 

Ρὐστερήσαντος οἴνου! λέγει ἡ µήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν, 
υαῖπσ ἀοβοίεπί ο πνήπο ὅραγ5 1ἴῃο ΖΠιοίΠες 30Ε 3465α5 {ο Ὠῖϊπα, 

αΟἶνον οὐκ.έχουσιν.ὶ 4 ΤΛέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Τί ἐμοὶ καὶ 
πο ἍΤΠεΥ πατε ποῦ. 35475 39ο "πες α1ε5α, ὙἨγπιαῦ ζο πιο απᾶ 

, κ ερ ή τ " , / υ - 

σοί, γύναι; οὕπω ἥκει ἡ.ὥρα.μου. ὅ Λέγει ἡ μήτηρ-αὐτοῦ 
{ο έπος, ποπΙΩὰ 2 ποῦ οί 6 60ΟΏ16 παῖηε ΠΟΣΤ. 3ΦΑΥ5” Πϊς Απιοίπογ 
οσο , “/ Ἆ νι σον : ο» , Ί 
τοῖς διακόνοις, Ό.τι ἂν λέγῃ ουμῖν, ποιήσατε. ϐ Ἠσαν 
ἴο τἩθ βεγγαπύδ, ΊΠαί6τος Ὦρθ ΤΗΥ 847 ἴοπτοι, 4ο. 3Τηεχο "ννοτα 

δὲ ἐκεῖ Σὐδρίαι λίθιναι ἓξ ΙἹκείμναι κατὰ τὺν καθα- 
1Ώᾷ ἴ]ετε "πγαίογ-νοξσε]ς 3οΕδίοηποθ 186ίσ βἰππᾷΙπσ αοοογᾶϊπς {ο ἴλε ριτὶ- 

ρισμὸν τῶν ᾿Ιουδαίωνὶί, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. 
Βοαϊϊοιπ οἳ ἴ1θ 16υγ5, Αποϊάϊιπσ Ἅᾖ3ἸεαποἩἈ µτπηεΐτεί:ε Ὅπνο ος 1ἨΏγθρ. 

Ἰ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Γεµίσατε τὰς ἹὭδρίας  ὕδατος. 
ΕΠΙ 1Ἡθ τυβ{εχγ-τεςδα]ς ΥΙὮ Υναἴογ. 
” Ν [ή ] ω » 

ἄνω. 8 Καὶ λέγει αὐτοῖς, Αν- 
Απᾶ Ἠεδατς Το πετ, Ὅτανς 

3ριγς 3το “ἴΏεπι 17ε5.5, 

Καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως 
Απᾶ {]Πογ Β]6ᾶ ᾖἴλοηπι; ταπῖο[ἴπε] Ὀτίπι, 

/ - Δ / -- 2 ’ ν λή 2” 

τλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ. ἹΚκαὶ' Ίνεγκαν. 
οιῦ πο απᾶ ΟΒΙΥΥ ἴο ἴΠθ ΠΙΦΌεΕΥ οΕ 01ο Εεαδῦ. ΑἈπᾶ {μες ουχχ1εᾷ ΠΠ]. 

9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενη- 
Ῥαἱ πνπεη Ἠμᾶ Ἰἑηδίοά Τ{Πε ”πιαρτοτ «οξ ἴμε "εις ἴμε πναϊες “πνμο μου "παᾶ 

ΓΙ ” ΄ .) / « / ε 

µένον, καὶ οὐκ.δει πόθεν ἐστίν' οἱ δὲ διάκογοι Άδεισαν οἱ 
ὪῬδσοσπε, απά πει ποῦ Ὢπεηπσ 1 (ραῦ τη δεγταηί5 Ἐπαιν Ὑπ]Πο 

ἠντληκότες τὸ ὕδωρ' φωνεῖ τὸν γυμϕίον ὁ ἀρχιτρικλινος 
Ἠπᾶ ἄταπω ᾖΤἴπο παῖετ) ὅσα] Τἴπε ργίάρρτοοια 11ο Ἔπιβδτοχ "ΟΕ 9Πε 346αςῇ 

10΄ καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον 
πηηθ; 8πᾶ Τ/ΏΕἨΠ ΤΠεΗ Απᾶ 65878 ᾖἵο Ἠΐπι, ΈἘτετγ ΤηΒΏ πτοῦ πο σοοᾶ πυίΏθ 

3 - . ιν ΄ .) - ε ΄ 

6 -- αὐτῷ ᾿ΠὨῖτῃ [Ε]τττα. {--- καὶ λέγει [τ]τττα. Ε -- αὐτῷ ΙΙΤΤΤΑ. Ἀ Ῥαββείτ. ᾿ 
Ι ὃ βασιλεὺς εἶ Ι.; βασιλεὺς εἶ ΤΤτΑ. κ ᾱ- ὅτι ἴπαῦ Ιστ. Ι 6η αΙΤΤΙΑΥ’. πω απ 
ἄρτι Ὦττια. Ἡ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ΊνΑ. 

- ων υ Φ κε ΄ 

ὁ Κανα ΕΙΤΤΙ. Ρ οἶνον οὐκ εἶχον, ὅτι συνετελέσθη 
ὁ οἶνος τοῦ γάμου. εἶτα νΊΠε ἴεΥ λα ποῦ, {ΟΥ {Πε πΙμθ οἱ λε πιαττίηρε {οαδῖ να» Βμήδηθᾶ. 
Τ]θιι τ, 
ὑδρίαι ΙΗΊΤΑ. 

4 οἶνος οὐκ ἔστιν ὪΥ1θ {]ιοτο 1 Ποῦ τ. 
{ κείµεναι νίασεὰ αγίει' Ιουδαίων ΤΊτΑ. 

τ -- καὶ αῑά (9) εδιις) [ΠΤ.Α. 5 λίθινα 
5 οἱ δὲ αμά ἴἨ6γ (οαιτὶεᾷ) ΤττΑ. 



1. σοἩ Ν. 

΄ ” 4 3 / . 

γίθησιν, και ὅταν μεθυσθῶσιν ατότεϊ τὸν ἑλάσσω 
βεῖ5 οἩ, Ἀπᾶ ὙΠΊεΠ {167 πιαΥ Ὠατο ἀτιπ]ς ἐχθΘΙύ ᾖ{ἴπθυ ἴπο : ΙΠπ{θΓΙος; 

Λ τ ” 3 / . 1 / 

σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. 11 Ταυτην ἐποίησεν 

ίποι Παδῦ Κερ ᾖἴπο ροοᾷ Ὥππθ υπθ]] πο. Τηῖς δ4ἱᾶ 

στὴν! ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν "Κανᾷ' τῆς Γαλ,λαίας, 
ο. 1ρεσΙπηϊης 3ο 3116 “5ίρηβ φ6δας ἵπ . 08Π8 οἳ ἄα111ε9, 

, ,» - 3 / 2 υ 4 

καὶ ἐφανέρωσεν τὴν-δόξαν.αὐτοῦ' καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν 
Απᾶ  πιαη{αοδῖεᾶ Ἠ5 ϱ]οτΥ ; Ἀηᾶ  ὁρεμετεᾶ .  δηῖπι 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. ͵ 
115 Ξ415οῖρ]θς. 

-” 4 πα ος 

19 Μετὰ τοῦτο ΄ κατέβη εἰς "Καπερναούμ.ὶ αὐτὸς καὶ η 
πο Απά Αγιες Ἅᾖἴπῖ Ἡθ πεπῦ ἀοπω ἴο ΟαρετΏβύΙα, 

” “ Δ -” λ ν ων 8 µήτηρ.αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ δαὐτοῦ! καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, και 
Ὠ]5 πιοίΠοτ βπᾶ ΣυτοείΏητεπ 118 βηᾶᾷ ηἱ8 ἀἱβοῖρΙ65, βπᾶ 

πώ. . ε ασ, , ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 19 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα 
ἔπετθ ἴπθγ αροᾶς ποῦ ΠΙΑ  «ἀπῇ8. Απᾶ  1ἨθΑΓ ἩὙ/Αβ ἴπθ᾽ ΡΗβ5ΟΤΕΣ 

-” ΄ Λ ή ” / ε » ρω 8 

τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ ]ησοῦς. 14 και 
οξ ἴπ9 7επς, Απᾶ "γγεηῦ “πρ "Το 51εγάδα]επι 116811. Απᾶ 

εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ 
Ἀό {οαπά Ίπ Ίἴπο ἔεπιρίθ λος Ἡπο κ5ο]ᾶ οχεπ οπᾶά ᾗ 5πεεΡ βπᾶά 

περιστεράς, καὶ τοὺς κερματιστὰς καθηµένους' 16 καὶ ποιή- 
ἀοτες, Ἀηᾶ 7Ὦθ ΙΙΟΠΘΥ-ΟΠΒΠΣΕΓΒ βἰείίης; Αηπᾶ Πατίπα 

[, 3 ’ ΄ .γφ/ 3 -”. 

σας φραγελλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξεβαλεν ἐκ τοῦ 
πηιᾶς  Α5οοιτόθ οξ οοτᾷς 1 1µ9 “ἀτογο Δοαῦ 4τοπι ἴ]πε 
ε ” / 8 4 ην) Ν - -- ἱεροῦ, τά.τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας. καὶ τῶν κολλυβιστῶν 
ἴεπιρ]ε, Ῥοῖἳλ ἴπθ β]ιθερ᾽' Ἀπᾶ ἵἴπθ οχεη;’ θαπά οἳ ἴπθ ΠΙΟΠΟΥ-ΟΏΘΏΒΕΣΒ 

ἐξέχεεν «τὸ κέρμα! καὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν. 16 καὶ 
Ὦθ ρουτεᾶ οαῦ πο οοἶη Απᾶ {ἴῃπο Τ80Ι168 ογοετίΏταυγ, Απά 

τοῖς τὰς. περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν, Αρατε ταῦτα 
-ἴο {ποςθ ἹΥΠο Ζ{Πθ 34ογεβ α15ο]ᾶ Ἡθ βαἱά4, Τ8]θ 1πεβο ἑμῖπρς 

ἐντεῦθεν' ἁμὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ-πατρός.µου οἶκον ἐμ- 
Ἠθηςσθ; « πηρ]ο ηοῦ 1πθ ἅΊοιερ οἱ πιΥ ΤΑ{Πο6ςΓ Ά Ποιςδθ ΟΕ ΏεΙ- 

’ ” ΄ 8 Λ ἡ ι ε Δ ν ” εϱ/ 

πορίου. 17 ᾿ἈἘμνήσθησαν. δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι ε- 
οΏαπηά15α, | Απά "ΤΘιπειηβρεχεᾷ αμί5 Ξ4ἱξοῖρ]οβ τοῦ υτὶ- 

γρᾳαμμένον ἐστίν, Ὁ ζῆλος τοῦ.οἴκου.σου Ἱκατεφαγένϊ µε. 
ΤεΠ 1915, Ίππο Ἅᾖ7εαὶ οἱ {πῖπε Ὠοιεθ Ὠβςδ εινεη Απρ 1ης, 

18 ᾿Απεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ξεῖπονὶ αὐτῷ, Τί 
3Απβνγετθᾶ 3πετεξοτε Πο 37 Εεπ8 8ιᾷ παίά Ίο λΠῖπ, ἨΠαῦ 

σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς; 19 ᾿Απεκρίθη 
βἶρη 5Ἡαευγθςί ἴποι - ἐο 15 {παῖ ἴμεςε {πῖπρς ἴποι ἀοοεςδύ 2 ΞΑβηδυγεγοά 

αι Τσ -” ᾿ ἷ ] - / 4 Δ ” - Δ 12 Ἱ 

ὁ' Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Λύσατε τὸν ναὀν.τούτον, και εν 
1]εεα απᾶ θά ᾖοΐλεπ, ὈῬὨεείτογ νΠῖ5 Μεπηρ]θ, Απά η 

τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 90 ξΕἶπον' οὖν οἱ Ιουδαῖοι 
Τητεθ ἄαπγ5 1 τ]] ταῖς πρ ᾖἵδ, Ἅοαὶά Ἀμετεξοτο Πο "0επβ, 

κΤεσσαράκοντα! «καὶ ἓξ ἔτεσιν Ἰᾠκοδομήθη! ὁ ναὸς.οὗτος, καὶ 
Εοτίγ ΑηΏᾶ βὶχ Τ88Γ8 σνις Ῥυλ]άϊπςρ τηῖ5 {επρ]α, βηά 

4 2 3 Δ ε / } -” 2 ΄ ς ᾿ 2 ν Δ » 

σὺ ἔν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν: 391 Ἐκεῖνος-δὲ ἔλεγεν 
ἴποα ἵπ Ίἴπτερ ἆασ. π]ίταίδε αρ 102 Ῥαΐ ηθ βροΚκθ 

περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ.σώματος.αὐτοῦ. . 92 Ὅτε οὖν ἠγέρ- 
οοπσετηίηπς ἴπθ ἴεπιρ]θ οἱ Ἠὶ5 Ῥοάγ. Ίπεη ἴπετεξογθ Ἡε ΤΡ 

θη ἐκ νεκρῶν ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ ὅτι 
ταὶςθᾶ αρ 4ΤΓΟΠΙ ΑΠΠΟΠΡ [1π8] ἆθαᾶ Ἀτοπιετωλοτοά αη]ς “ᾳἱ5οῖρ]θβ 

240 
Ίπνε πε]] ἄταπχ, ἐποι 
πα ῦ τν ΠΙοη 18 π'ΟΓὰο: 
διέ (ποια Ὠαςδύ Κερί τίιθ 
Ρουἆ πνίπθ αη{1] Πο]. 
11 ΤηΗϊ5 Ῥεριηηπῖίηρ οἳς 
τηἰτασ]ες αἷᾷ ᾖεδαδ ἵτπ 
Οαπα οἳ ἀπα]68, αηΏά 
παβηἰ{οςγθά ΕοτίΏ Ἠϊ8 
ΡΊΟΥΥΙ/; απά Ὠϊ8 ἀἱδοίή 
Ρ]ε5 Ρε]]ογυθᾶ οηἳ Ὠλλαα, ΄ 

19 ΑΕἴοετ {Πῖς πο Ἡεπε 
ἄοννη ἴο ΟΑΡΕΓΠΑΙΙΠΙ, 
Ἡςθ, απᾶ ἨὨ]β τηοίΠμες, 
βΏά: Ἠ15 ὈτδίῆχεΠ, παπά 
Ἠϊβ ἀῑδοῖρ]θς: απάᾶ {Πεγ 
οοπϊπωαοᾶ Ίπετθ 1οῦ 
ΙΩ8ΒΗΥ 438. 19 Απάᾶ {ηθ 
161Υ5) Ῥ8βΒΟΤεΓ πας αὖ 
Ἠαπᾶ, αηΏᾶ ο οδμς πεηῦ 
πρίο ς{εΓΙ5ΒΙΕΏΙ, ]4απά 
Εουάιᾶ ἵπ ἴλα {θπαρΙθ 
{ποβθ ἴπβῦΌ 5οἱᾶ οχες 
8Πᾷ '5Ώθερ οηΏά ἆοτεΒ, 
βΠᾶ ἴηοθ ο«πβηρετς οἳἑ 
1ΩΟΤΕΣ Ββ1ὐθ]ηρ: 15 απά 
π/Πεη Ίθ Ὠεά Ὠιθᾶε Α 
ΒΟΟΙΤΡΘ ΟΕ ΒΠΙΒ]1 οοτᾶς, 
Ὦθ ἆγοτο ἴπεπα αἱ οιῦ 
οἳ ἴηε {επαρ[]θ, απά ἴπθ 
8ΒΠεεΡ, Απά ἴπο οχεη; 
Ἀηπᾶ Ῥροιτθᾶ οαῦ ἴ]θ 
«ΏβΏΡΟΓΥΘ) ἨΙΟΠΕΥ, θπά 
οτετίιηνγειν {με ἴπρ]θ8; 
16 απᾶ 5αἷᾶ απίο ἔΏεπι 
τπαῦ 5δο]ά ἆοτες, Τακο 
ἴηΠεςο {Όπίηρς5 Ίεηςσε; 
πιλ]ςθ ποῦ Ώιγσ Εαΐηετϐ 
«ΠοιΙ56 αΠ Ἠοιςε οξ ΏΙ6Γ- 
οΏαπάϊ5θ. 17 Απᾶ ἨὨϊβ 
ἀἱδοῖριες τεπιειαρεγεᾶ 
παῦ 0 ας Ἱντίθίθη, 
Τποσεα] οἱ ὑΠῖποθ Ποιςθ 
ἨρίἩ ερίεη τιθ αρ. 
18 Τπεηῦ ᾳΠηβτγετεᾶ {μθ 
16γ5 αιιᾶ βδβθ]ᾶ υπίο 
Ἠϊτα,  παῦ βἱρη ϱΏουν- 
ε5ύ ποια 1Ἠ{ο Ἡς, 8εθ- 
1πρ ἴηαῦ Ίπποι ἆἄοοςς 

“τηοθςο ἑΠ]πρςὃ 19 7ε5ιι5 
ΑΠΣ Υετεᾷ απᾶ ββ]ᾶ ππ- 
Το ἴπεπα, Ὀσξίτογ η]! 
Ἱερλρ]θ, θηΠά 1π ἴἨτοῬ 
ἆαγς Τ σν]] ταῖς 19 αρ.’ 
20 Τπεη εαἰᾶ ὅ]λε 1 εννθρ] 
Ἐοτίγ απᾶ .βδὶχ ΥεβΤ8 
ππαξ ΤΠ ὕεπιρίε 1π 
Ῥυμ]άΐπρ, απά υνλυίῃοια 
χθας Ἱν αρ 1 1ῃχοῬ 
4λγς5ὀ 2ύ Βαΐῦ πεερυικα 
οξ ἴπθ ἱεπαρ]θ οἱ 18 
Ῥοᾶγ. 25 ἨἨθη τΏεγε- 
409 Ἠθ ΤΥΑΒΤΙΡΘΠ.ΊΓΟΙΑ 
ἴηο ἀομᾶ, Ἠϊ5 ἀἱδοῖρὶοΒ 

ἰπαί” τεπιθπι)ετθά Ίἴλαί Ἰθ 

α Κανᾶ ΕΙττς, 
ἆ -|- [καὶ] αηΏᾶ 1, 

αχ ----τότε [1,]τ[πτα]. 7 --- την ΤΤΤτΑ. 
»--- αὐτοῦ [1]Τι[Α].  ὁὃ τα κέρματα ἴλε οοἱΠΒ ΤτΑ.. 
{καταφάγεταί νύ]]] εαῦ 1ιρ ατΏ Αν’. 6 εἶπαν ΙΤτιΑ. 
κ Τεσσεράκοντα ΤΤτΑ., ὶ οἰκοδοµήθη τ. 

Ἀ ο ὁ ΙΤΤΙΑΥ. 

5 Ἑαφαρναούμ ΙΤΤΙΑΥ. 
8--- δὲ 81 [1]τττα. 

ἔ [ἐν] τα 
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Ἠπᾶ οπαϊᾶ αΙΠῖς απῖο 
ος αηπᾶ ἔπεγ Ὁο- 
Ποτοά ἔ]λο κεοτ]ρίπτο, 
ΑΠΟ ἴπο πυογᾶ ΠΙΕΙ 
οονας ἡαᾶ δαἱᾳ, ' 

205 ΝΟΥ π'Παπ Το να 
ἴπ ὁόογιδαίοω οὐ ἴῆπο 
Ώ15ςονΟΣ, ἵπ {πε 1οαςέ 
αιι/, πιαπγ ὑο]ίαγοᾶ πι 
Πὶ5 Ώβιηο. ]λοπ Τον 
Επ [Πο πιϊναοἷες τν 1ο 
Ἡυ ὅἷᾷ. 394 ῬΒιιϊ ὀοςας 
αἷὰᾶ ποῦ οοηλπαῖν Ἠίτῃ- 
5ο! τἰπίέωο ἴποπαι, Ὀσςδ- 
ο, π5ο Ώο Κποῖν α1] πε, 
20 απᾶᾷ ποσοσᾷ ποῦ ἐμαῦ 
αηπν 5Ποιι]ά ἡὑοφθῖῖσ οἳ 
ΙΠΊΠ: 3Τ0Γ Ὦο Ἴηαιν 
σιΏβῦ ἵγΑς ἰη ΤΙ8Η. 

ΙΙΙ. Ἴποτο πα α 
ΣΏΑΤΠ οἳ ἴ]ο Ῥ]ατίβοαες, 
πιαηιθᾷ Ἀ ἱοοάεησς. 
τα]ον οἳ, τπο ἆὦθπτς: 
2 ΤΠθ 5αΠιθ Ο3ΙΠΘ ο 
ὄθενις Ὁγ πίσηξ, απἆ 
εαϊς ππῖο η. Βαῦῦ!, 
πνο Κποιν ἐπαῦ ἔποι ατὸ 
3 ἰσασςπθῦ οσοι ΕΓοΙά 
αοά: ἔου πο ΤΙΙ ος 
4ο {]θφο τη]γασ]ος ἐπαξ 
ἴποι ἄοοςζ. αχοορῦ ἄοᾶ 
ο Ἱν{(π Ἠϊπι. ὃ 7ο8ι158 
ἀἹνοτοᾷ απᾶ εαἱ 11π- 
το Ἠΐπη, ὙοτίΙψ, τοτῖ]γ, 
1 Φιν ιιηίοτησο, Πκοςρε 
Ἁ ὉΙΑΠ ο Ώοτη ασαἲπ, 
πε οππποί 5εεἰΏο Κίπσ- 
ἄοπι.οξ ἄοά. 4 Νίος- 
ἀαιατιβ ςα Τε] απ{ο Ἠΐπι, 
Ἠοὶν ομππ 8 Ώ]απ Ὃο 
ΏΌοΥπ Ἠπ΄ ση Το {9 οἷᾷ 2 
Ο6ΛΏ Ἡο εΠΙΟΥ Της 5οοοπάᾷ 
Μπο ἴπῖο Ἠϊ5 πποζ]μετ”5 
πυοτηΏὮ, απᾶ ὈὋθ Ῥογτ 2 
ὃ 5ᾳεδαᾳας αηβυνεγθᾷ, Τε- 
τ]]τ, τεγῖ]τ, 1 5αγ ἀηίο 
{μου, Ἑκοορῦ α ΠΙΑ 
Ῥο Το οἳ παΐετ απᾶ 
οΓιΠο δρίν1Ε. Ίο οβηποῦ 
εη{ογ Ίπτοίτο ΚΙπρᾶοπι 
οἳ ἄοι. 6 Τ]ιαῖ τνπῖοἩ 
6 ἨοΥπ οἱ ἐπο Ποςᾳ 165 
Ώο»-π; απᾶ ἐπαί σοΏῖο] 
5 Όοτη οἳ ἴ]ιο δρῖγΙς ἶ5 
αρναν. 7 Ἀ[αττοϊ που 
ελα 1 δαῖᾷ απο {ποε, 
Ὑν τωπιςέ Όο ΏοΥἨ αρ α11. 
8 Τΐια πνυϊπᾶά Ὦ]οποί 
νθτε 1ς Πδίαίτ, απᾶ 
ἔποι Πσοαστεςί ηο σοαπά 
ἆμοτοοἙ, Ῥαῦ οπης5ῦ ποῦ 
{ο]] νν]λαησε 16 οοταατΠ, 
Ἀηά ὉνΠϊίπετ ἵδ σοδείἩ: 
ΒΟ ἶ5 ΕΥΕΙΣ οπο ἴπαῖῦ ἴς 
Ῥορπ οἳ ἴπαο Βρὶγϊο. 
9 Νἱοοᾶθεπιας απςποχγεά 

αι --- αὐτοῖς ΟΙ 1ΤΙΑΥΓ. 
.. τοῦτί, 
Συ. ὁ υΠ ΤΑ ΥΓ. 
Ὁ γεγενηµένον 5. 

τς αὐτὸρ Ι1ΊτΑ.. 
τα σηµεισ ΙΤΤ:Α. 
μυ Ἠ86ᾶνθ6ΙΙ8. Τ. 

Ι10ΑΝΝΗΣ. 

τοῦτο ἔλεγεν '"αὐτοῖςι! καὶ ἐπίστευσαν τῇ γοαφῇ καὶ τῷ 
{1156 ο Ἰιὰ βαᾶ το πει, αηᾶ Ῥομετοά πο βοάρίιτο απά {]πφΦ 

λόγῳ Ἱῳ' εἶπεν ὁ Ιησοῦς. 
ππονᾷ πυλίοἩ “Παᾶ Ίδροκαοιπ  ᾖΆἈοφιι5. 

2 Ὡς δὲ ἦν ἐν Ὁ Ἱεροσολύμοις ἔν τῷ πάσχα, Ρὲνὶ τῷ 
Βατ γνοπ Ὦς στα ἶπ /οταδα]οτπι 9ῦ ἳπθ ὮῬα4ξδογχοαΣ, αἲ  ἰθ 

ς . ο) ΄ Ν - -” τς 

ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα. αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ 
{εαςῦ,  ΤΙΑΠΣ Ῥοα]ϊιετεᾶᾷ οἩ Ὠϊςδ παππε, Ῥομο]αϊπα 115 

4 » .”ν 2 ’ ” 8 . « Ἱ ”. 7 . / 

τὰ σηµεῖα ἃ  ἐποίει 324 αὐτὸς δὲ 3ὸ Τησοῦς οὐκ ἐπίστευεν 
εἶσπ» συπίοὮ Ἡο στας ἀοΐπς. Ῥαΐ0 "Πϊπιςαι Εξ 11ο5ας ἁἷᾶ ποῖ ἴταςε 

τἑαυτὸνϊ αὐτοῖς, διὰ τὺ.αὐτὺν γινώσκειν πάντας, 9δὸ καὶ 
Ἠϊππξο]ξ ᾖ{ο ἔΠοπι, Ὁοσαιι-ο οἳ Ἠῖ5 πο ῖς αἲἱ [πιοπ], απᾶ 

ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μµαρτυρήσῃ περὶ ᾿τοῦϊ ἀνθρώ- 
ΜΠαέ "πο "ηοοά Πο "μας ἐΠπαῦ απγ 5]λοα]ᾷ ἱαςΏί[γ οοποετηίπς ΙΠΔΩ, 

που αὐτὺς.γὰρ ἐγύ'ωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. 
{οτ ηε Κπευ πνμαῦ τνας ἵη ΙΗ3Η. 

τ ε 3 . - ΄ ΄ ” 

3 Ἡν δὲ «ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ονομα 
Βα5 ἴποτε τας α 1Π3Ἠ οἳἑ τῃο Ῥ]ατῖςσους, Νϊσοᾷομιας  ὅπαπιθ 

.) ν ” -- 2 ἃ ; : νὰ ᾖλθ Γ ου ᾽ τν Ἱ 

αὐτῳ» ἄρχων τῶν Ἰουἑαιων' 3 οὗτος Ίλθεν πρὸς Ἱτὸν [ησοιν' 
αμῖς, ΒΑ τα]ογ ΟΕ τμοα 2 ο6τ5; ηο οαπαθ το 1ο5Η5 

νυκτός, καὶ εἶπεν αὐτῷ, " Ῥα9βί.ὶ οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἑλή- 
Ὦγσ πὶσηῦ, απά οπὶᾶ {ἴο μη, Ῥ αι 01, πο Κποῖὶν ἰπαῦ Έτοπι ἀοᾶ ἴμοια 

λυθας διδάσκαλος οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται" 
Ἠῃςέ 6ΟΠ16 α Τ84ςΠἨΦΣ, ΣΟΥ 110 0Ώς6 τἼιο5ο δἶσηςξ ἶ5δ αΌ]θ 

.”ν τν 1 » }λ λ ο ος Ν ’ . κ ᾿ 

ποιεῖ, ἃ σὺ ποιεῖς ἐὰν-μὴ ἨὉ ὁ θεὺς µετ αὐτοῦ. ὃ Απεκριθη 
Το 4ο νλῖςὮ ἔλοι ἄοε»ῦ ππ]οςς "νε αᾳοά πι Πίτα, 3Α η»ιγεχοᾶ 

-” -” . » [ή ’ 

χὸ! ̓ ]ησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω 'σοι, ἐάν-μή 
1Τεςις απᾶ οδαϊά ᾖἵο Παπ, Τον] νοτΙΙγ Ίσα ἴοΐπεε, Ὅπ]οες 

ο ιά . ΄ ε) -ν Ν ’ -” 

τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ.δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ 
ΑΏΝΟΠΘ ὃῬο Ῥοσι Ἀποῦν, ηο οπηιοῦ εοε 118 Κἰπσᾶοπα 

θεοῦ. 4 Λέγει πρὸς αὐτὸν ΣὺΝ Νικόδημος,. Πῶς δύναται ἄν- 
οἱ ἀ.οᾶ. 3ΦΑΣ5 5γο απῖτπα α1ΝΙοοᾶθιωα5, ΄. Ἠονν οςΏ 8 

θρωπος γεννηβῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν 
ΤηΒΏ. Ὄο Ῥογ 3ο]ᾶ λΡοαϊπς 2 οςᾶ Ἡθ ἍἈἀπίο ᾖ1ἴ]μθ τν ΟΠ1Ὦ 

τῆς μητρὸς . αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν' καὶ γεννηθῆναι; ὅ Απε- 
οἳ 8 πιοίμος Ά 5εοοπᾷ 0πιθ επίοτ απᾶ Ῥε ῬοσἩ 2 3Λῃ- 

’ { .- Δ " / ’ - 

κοίθη Τὺ' ]ησδῦς, Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν.μή τις γεννηθῇ 
ς«νεγοά 110518, γογϊ]ψ τετῖ]γ 15:γ τοτᾳπςθ, Όπ]θς5 ΑΏπγοπο ὃε Ῥογμ 
. ε/ μ ’ . / ᾽ λθ -” . Ν 1 Ἀ ’ 

ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος οὐ.δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν 
οἳ τναίος  οαπᾶ οἳ δρίνΙδ Ἡο ζαπποῦ ομί6ς Ἰπῖο πο "Κἰπισάστι 

ατοῦ θεοῦ. 6 τὸ ὭΌὈγεγεννημένον' ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν' 
οἳἑ ἀοᾶ. ἘΤΠαῦ πυπῖοἩ ας Όσσπ οτι οἳ ἴθ ΆΏο5ηπ βος]ι 16: 

καὶ τὸ υγεγεννημένον" ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῖμά ἐστιν. 
απᾶ ἴλπαῦ π]ῖοη ας Όοςῦ Ῥοτα οξἑ ἴποα Ἁρ]ιχ1ῦ ερϊτι - ϊ5. 

{ ” ’ ” ε ” - 

7 μὴ.θαυµάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, Δεϊῖ ὑμᾶς γενγηθῆναι 
Ώο ποῦ Ιτοπᾶςγ ἐλαῦ 1 βαῖᾶ ἰοτηος, 15 {5 ποοᾷ[α] {ος τοι ο ο Όοτη 

ἄνωθεν. 8 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν.φωνην.αὐτοῦ 
α1εῖν. ΠἩρ πῖἶπά 3πνλιοτο 310 νν]]]5 1ρ]οἳν», απά ττς 5ουιιᾶ 
. ’ σ . »] ] - ἷδ : η ” εε ὰ 1η ν κάθ , 

ἀκούειο. ἀλλ οὐκ.οἶδας πόθεν έρχεται «καὶ! που ὑπάγει 
ἔμοι Ἠθιχοδόθ, Ῥαῦ ἈΚποινοςῦ ποῦ Ὑποηπςο ᾖ1ὐ 601165 πιά ὙπἼἍοτες 48 πσοεςς 

οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 9 Άπε- 
τπα8 18 ενουτοπε ἐπαῦ ας Ό6ομ Ῥοτπ οἱ ἴ]θ ΒΡ]χΙ5, ΞΛἩ. 

α-.. ὁ ΙΤΤΓΑ., 
π δύναται ταῦτα 

5 τῶν οὐρανων οί 

η ὃν 1ΤΊΤΑ. ο -|- τοῖς ΑΙ ΤΤΤΑ. ){Γέν] ΙΤ;. 
τ αὐτὸν Ὠἰπ αἱ ΓΊτΑΥ. ν ΄'Ῥαββεί τ. 

Υ ---ὃ Ὦτ, Σ--- ὃ ΟΙ,Τ ἘτΑ ] 1. 
ο ἀλλὰ ΤΓ. ἀηοΓχλ. 

πμ 



ΤΙ. σοἩτ Ἡ, 

κρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πῶς δύναται ταῦτα 
εν ετεὰ α1ΝΙοοᾶυπιιδ απᾶ οσαῖᾶ ᾖΤο]Ἠ1η, Ἠονν σμη ἴπεςε {πρ ὃς 

σθαι; 10 ᾿Απεκρίθη Σὐ"' Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ 
ΞΑηςυγεγθᾶ 1]εε1 απᾶά  ϱαῖᾶ ᾖΤοβηίμ, Τποι ατί ἴλο 

’ . -. Ν -- ΄ 2 3 

διδάσκἁλος τοῦ Ισραήλ, καὶ ταῦτα οὔ-γινώσκεις; 11 ἀμὴν 
«Έθαςο]ιετ οἳ Ίεταε], απᾶ ἴλοςε ἰμίπρβς Κποπννοςδί ποῖ 2 «Γετι]τ 

: ’ { εν ” - Δ αἲ { /΄ 

ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν, καὶ Ὁ  ἑωρά- 
τοχῖ]γ 1 αγ ἴσό ἴπεα, Τηαΐ ν/ΒῖοὮ τνε Κο ἍΎθ5βραικ, απᾶ {λαί ν/π]ςα πα 

-” π . , « λα 3ο 

καµεν μαρτυροῦμεν' καὶ τὴν.μαρτυρίαν.ἡμῶν οὐ-λαμβάνετε. 
Ἐατε ΒΘ6ΕΏ το Ώεαχ νηίπθςς ΟΕ: απά ος ΥΙΤΏΟΞΒ γε τεσεῖνο ποῦ, 

19 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ.πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω 
14 εαττα]σ πρ 1 δα ἴογοι, απᾶ σε )Ῥεμενεποῦ, Που 1 15. 

-- ᾽ ΄ - . . ’ 

ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε; 19 καὶ οὐδες ἀναβέβηκεν 
ἵογοα Ἠοατεημ]γ (πίηπςδς πτ]]] το Ὀε]ετε 2 Απά 3ο ΟΠΘ ας 6οπο 4) 

εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς 
Ίπτο {πε Ἠοατεηπ εκοερί]ηο ΥΠό οαζοξ τπε ΆἨομταοια ἍοπΊἩθ 4Ο/Π, ἴπΠο 501 

.- α) ΄ ε Ἆ ι) -- ΄ ο 4. . θά {ΛΙ .. . 

τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ' 14 καὶ καθως ωσης 
οἑ ππὰπ ἍὙΠΠο 19 Ιπ ᾖἴπο ἨΠθεατοἩῦ. Αιπά οΥΕΙ 48 Ἄ[οςθς 

ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ 
Πιτοὰ πρ Ἅᾖ1πθ- 5ογρεπὲ Ίπ ἴμε σν]άετηπεεε, Ίἴπας Τούς ]Πξιεᾶ πρ 15 Ῥεποτες 

ΔΝ ελ - ” ’ ”” ” ε] 3 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπρυ) 156 ἵνα πᾶς ὁ: πιστεύων ξείς αὐτὸν! 
ἴ]ο ο ΟΕ ΠΟΠ, τπαῖῦ ατετγοπε ἑποῦ Ῥεμετες ον: Ἠΐπα 

δμη ἀπόληται, ἀλλ" ἔχφ ζωὴν αἰώνιον. 16: οὕτως.γὰρ 
ΤΗΥ ποῦ ρετῖςη, Ῥαῦ ΤιΑΥ Ὠατο Ἠΐο είετπα], Έος "5ο . 

ἠγάπησεν ὁ θεὺς τὸν κόσμον ὥστε τὸν.υἱὸν αὐτοῦ" τὸν µονο- 
3]οτεᾶ 14ο ᾖἵἴπθ ποτιᾶ πα Ἠϊ5 Βοηῦ ἔπε οπ]γ Ῥε- 

γενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ .ἀπόληται, 
φοῖτεη Ἠερφατε, ΊἴΠπαῦ επεχγοπο πἨπο ἨειἹετε οἩ ἍᾖἨϊπ 3απιαγ ποῖ ρετίξῃ, 

ΣΟλλ”Ι «έἐχῃ ζωὴν αἰώνιον. 17 οὐ.γὰρ.ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν 
Ὀαῦ Ώ]αγ Πατο Ἠΐο εἴίετπα], Έοτ "5οηῖ που 14οά 

υἱὸν αὐτοῦ" εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κύσμον, ἀλλ᾽ 
Ἠἰ5 ΒοηἨ: 1Ππΐἱο ἴπο πυιοτ]ᾶ τἵπαί Πεταϊρηί ]πάσε Τη ποτ]ᾶ, σαῦ 

ἵνα σωέεῃ ὁ κόσμος δι αὐτοῦ. 18 ὁ πιστεύων εἰς 
ἐμοῦ “πιϊσ]μί “99 "εαταᾶ -1ΐπε Ἅπνγοχ]ά. ἔΠτοιςσἩ Ἠΐπα, Ἠο τπαί Ῥε]ενες 

αὐτὸν οὐ.κρίνεται' ὁ δὲ μὴ. πιστεύων Ίδη κέκριται, 
Ἠπῖτα 15 ποῦ 1πᾶρεᾶ; Ὀαῦ Ἡθ ἴπαῦ ὭὮὈῬε]εγος ποῦ α]γεπᾶσ Ὠας Όοεν ]αᾷσεᾶ, 

οἳ 

ὅτι μὴ.πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ 
Ῥθεααςο Ἠθ Ώας ποῦ Ῥεμσεγεά οἩη ᾖἵἴπε ΏὨμΙΠο ο ἴπε οὐ] Ἱδροίίοι ου 

θεοῦ. 19 αὕτη.δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς 
οἱ αᾳοᾶ, Απ ΤΠ18 15 ᾖἴπο {αάριηεηξ, Τππῦ ἴπο ση Ὠαδοοπε ἍἈΙπίο 

τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος 
τε Ἰγοτ]ᾶ, απά "]οτεά 11ΠΕΠ. δταίηοες «πο “"ἄατκπες 

ἢ τὸ φῶς' ἠἦν.γὰρ "πονηρὰ αὐτῶν! τὰ ἔργα. 390 πᾶς.γὰρ 
{ἑηαω ἴπο ΗΕεηπί; 1ος Ἅπετα αχεν1] 1Παἵτ. ΥΥΟΣΧ5. Έοτ ετετγοΏο 

ὁ φαῦλα. πράσσων μισεῖ τὸ φῶς, καὶ «οὐκ. έρχεται πρὺς τὸ 
ἐπαί ετἰι ἀορθς Ἠβίες Ίμο ἨΠρῃμί, απᾶ οοΏ1θ» ποῦ το Ὥᾖἴπε 

φῶς, ἵνα -μή-ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα. αὐτοῦ. 391 ὁ δὲ ποιῶν τὴν 
Ίσπτ, ἴπαῦ τααγ ποῦ ωε εχροςεᾶ Ἠΐ5 ποτκς; Ῥαῦ Ἡε ἴπαῦ Ῥτασίίξες ἴηθ 

ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα Φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ 
, Ἱτατηα οοπιες το ᾖτἴπε Ἠρβηί, ἴλαῦ τη ὃε πιαπ]{εςδίθᾶ ὮἨ18 

ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα. ᾽ 
σνοι]κ- ἐπαῦ ἵπ ἄοὰ {πεγ ΊΏατεῦΏωεπ πτοαρΏῦ, 

235 Μετὰ ταῦτα ἠἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς 
Α{ΐεγ {πεεο {π]πσς οαπιθ ᾖε5ας . απᾶ Ὠ]5 ἀῑςοιρ]ες 1π{ο 
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Εγξ- «Ἀππᾶ ππιᾶ Ἰιπίο Ἠάπι, 

ἨἩοὺν επηΏ ἴποςυ (Ἠϊπσβ 
Ῥε2 10 ζοξαςῬ αηΏςινετεᾶ 
απᾶ δα]ᾶ απίο Ὠἶπι, Ατο 
έλοα α τωηδίος οὗ 15- 
τας], αλά Ἐποτνεςίῦ πος 
ἴηθςο ἴπῖηρς5 2 11 Υευν]- 
1ν, τετγῖ]γ, 1 «αγ απίο 
ἴποε, Ίο 5ροακ {παῖ το 
4ο που, αμᾷ {ος {γ 
τηαῦ τνε ΊἸατο 568; 
ΑΠᾶᾷ τε τοσεῖνο ποῦ 
ους π]ίηπες. 12 ΤΕ Τ 
Ίαγο ἰο]ᾶᾷ τοι οατ{ίΏ]ν 
ΤηίἨςς, απά ο Ὀυσ]εγεα 
ηοῦ, ἨοὶΥ 5Πα]] το Ὀε- 
Ίντο, 1 1 ἴἰε]] τοι 
οἵ ἨΠοατοα]ν τπῖπρς2 
15 Απά πο 114 ατα 
αδοςπάσᾳ αρτο Ἱοβτο, 
Ῥατ Ώε τπατ ο1ε ἆοννἩ. 
1τοτι Ἠσοατοη, ευσ)ι 1Ώθ 
ΦΟΠ ΟΕ ΤΙα σνΏ]οὮ 18 
Ὦ Ἠθατεῃ. 14 ἁιά α8 
Ἴ]ο-ος 1 1τεῖ αρ 1πθ 
εοτροπῖ {π ἴπο σνι]άε)- 
ἨΟ55, ΟΥΕΠ 5ο μοαςί 1ῃπθ 
Ῥοπ οἳ πιαπ Ὦο Ἰξτεᾶ 
πρ: 15 τπαῦ ν/Ἡοξδο- 
ενοχ Ὀε]ετοιὮ ἵπ Ἠ]π 
εΏοω]ᾶ ποῦ ΤῬυτῖςῃ, 

ὃν Ὠατε οἴετηα] 146, 
16 Ἐοντ ἄοᾷ 5ο Ἰοτεά 
{πα”πνοτ]ᾶ, τΠαΐ Ώε ρατθ 
Ἠ18 ΟἨ1ΙΥ Ῥεροίΐοιι ΦοἩ, 
ἐπαῖῦ πυποςοετεγ νε]ίετ- 
οἵ Ἡ 1Ώ Πτα 5Ποι]ὰ τοῦ 
Ῥεχ]5δῃ, Ὀαῦ ἨΠατε ετετ- 
Ἱαειίτπς]{ᾳ, 17 Έοτ ᾳοᾶ 
5οἨ0 ηποῦ Ἠϊ» Ῥοπ Ιπίο 
Τῃε π;οτ]ᾶ ἴδ οορᾶεπωπ 
"πο τνοτ]ά:; Ῥαι, τπβῦ 
π]με πτογ]ά {ΏτοιαρΏ Ἠϊηι 
παϊσΏῦ Ῥε εατεᾷ. 8 Ἡο9 
ἴπαῦ Ῥο]ετοῖλι οτι Ἠΐτη 
15 ποῦ οοπάυτηπθᾶ: Ῥια5 
Ἡε τΏαί Ὀθ]ιετείῃ ηος 
15 οοπᾷσπηπσᾷ αἱτοβᾶτ, 
Ὥσεσαβιαςε Ὦς Ἠαία ποῦ 
Ῥεμονσᾶ Ιπ {Πε παπ}θ 
οἳ με οπ]γ Ῥεροτίοη 
Ῥοα οἱ ἀοά. 19 Απᾶ 
"16 15 ΌΏο οοπάθταΏλ- 
ΦΙΟΠ, ἔΏαί Πσηῦ {ε οοΏιθ 
Ππίο ἴπο πιογ]ᾶ. απᾶ 
ΊΠΕΏ Ἰοτεᾶ ἆατκησςθ 
χαΐπετ τΏαπ Ἰϊσῃτ, Ῥε- 
ο. 3εε {πεῖν ἀθεᾶ- σ/θγθ 

: ενΙ]. 20 Ἐοτ ετογ7 οΏθ 
ἴπαῦ ἄοοτΏ ετΙ] Επα{θῦ 
ἴπε ΗρΕί, ποῖίΠοχ ο0π1- 
εἰ το ἴηπα σης, 1655 
Ὠηϊς ἄεοᾶς ελοι]ά Ίο 
τορτογεᾶ. 21 Επί 9 
τπαῦ ἄοετα ἔτι οοτη- 
εἴἩπ {ο ἴηπο 1σητ, 1πας 
115 ἀεεάς πιαν 19 
πιιᾶθ τιβη]ξεςίς, ἴπαι 
ΤΠισ «τε πιτουρΏς 19 
αοα. 

22 Αζίετ {πεςξεἰΠῖπρα 
σαπ1ε οὧεδας απᾶ Ὠ]8 
ἀ]ςεῖρ]ος 1πίο {πε .Ἰαπιά 

ε--- ὁ αΙΤΤΥΑΥΓ. {Γ Μωὺσῆς 1ΤτιΑΥ’. 
ἀπόληται αλλ᾽ [1.]ΤΊτΑ. Ἱ--- αὐτοῦ (γεαά ἴ]ιο δοιι) τ. κ ἀλλὰ Ίτ. 
Εοπ) τ/τια]|. τς --- δὲ Ὀαῦ [1 [ή] τι]Α. Ὦ αὐτῶν πονηρὰ 1ΤΤιΑ. 

Ε ἐπ᾽ αὐτὸν 1; ἐν αὐτῷ 1 ἨὨ{Ώ} τττα. 
3 - Ξ η μη 

| -- αὐτοῦ (’εαά Ώιθ 
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οἳἑ όφαάσα; απᾶ ἴπεσο 
Ἡο ἑαγτὶθᾶ σνιέὈ ἔπσδπι, 
βπᾶ Ῥωρθϊσόθα: 25 Απιᾶ 
ζοἴιη ϱἱδο μα Όαρ- 
οἶσίιοσ ἵπ ΑΠποι ἨΘΙΓ 
1ο βα]ϊπα, Ὀεοαιςε ἔΠοχο 
ν/ὰ5 ΠΙΙΟἩ τναΐἴθτ {ποχς: 
Ἀηπᾶ {Πεγ ϱ93ΙηΘ, ΛπηΠάᾶ 
πγοχο Ῥαρίϊσεά, 924 Εοσγ 
{οἨπ πας ποῦ γεῦ σα»ῇ 
1Πίο ΡΙΙ5δο1. 25 Έπεπ 
1Ώσογο 4505 4 αιος6ῖοη 
Ῥοΐτνεεη δοιπεοξςοΏι)5 
ἀἱκοῖρ]ες απᾶ  τἴπο 
εις αροαῦ ρυχΙ{γίηρ. 
20 Απ ΤΠεγ «8Ώ]θ 1Ἡ- 
ἵο 6ομἩ, αμᾶ 5αϊᾶ ππ{ο 
Ἠϊπι, Βατσδί, Πε ἴμαῦ 
Ίνπς ἹΥΙΕΠ ἴμεερ Ῥεγοπά 
ζοτᾷαπ, Το ὙΠοπι {ποια 
Ῥαχοδί τν]ίτιεςς, Ὀεπο]ά, 
ΤΏθ 5αϊποθ Ῥαρίθϊσεῦη, 
Αηπάᾶ α]] πιει «οιιθ {ο 
ἨΙτῃ. 27 1οΏπ απςσνετοά 
Απά δαϊῖᾶ, Αᾱ ΤΙΔΏ Οϱ8Ώ 
χορθῖνε ποζΏϊης, εχοερΏ 
165 Ῥο Ρίταοη Ὠϊπι {Γτοηι 
Ἰθατεπ, 28 Ὑο τοιί- 
εοἶτες Ώεασ Ώ]ο π/ίπεςΒ, 
{Παῦ 1 σαἰᾶ, ΙΤ απι ποῦ 
ἴπο Οπτῖςτ; ραῦ ἴπαῖ 1 
ΑΠ 5οηῦς Ώσξογς Ἠ]πῃ, 
29 ο Ὁηπῦ Ὠβκίῃπ τἴῃο 
Ῥτϊᾶθ,, 5 πο Ὀτίάε- 
Ρτοοπα: Ὀιιῦ ὑμε Ετ]απᾶ 
οἳἑ ἵἴηπαθ ὠὈτίάοστοοπη, 
νυΏϊοὮ βἰαπβείπ απᾶ 
ΠοατεῖἩ Ἠϊπα, τθ]οἵοςῦη 
ῥτοαθὶσ Ώοςφαρε οἱ με 
Ῥγιάεστοοπι5 τοῖσε: 
Ὁ]6 Ώιγ 1ο ἴπεχεξογθ 
15 {Εα]Π]]εᾶ. 90 ὨἨο 
1ης 1Ποχαβςε, -Ὀαῦ Τ 
χπιιςεἑ ἄοογεμδθ. ὁ] Ἡο 
ἐπαῦ οοπιοίη {Τοπι ἃ- 
Ῥοτο 15 αΌοτε α]] : πο 
τπαῦ 5 οἳ {πε εατίῃ ἶ8 
δατ{Β]σ, απᾶ ερεαΚκοί] 
οξ πε θατία: ο ἰπαῦ 
ΟΟΠΙΘ{Ώ ΕΓΟΠΑ ἨΘΑΤΕεΠ 158 
αΌουσο αἱ. . ὃδ Απά 
πλας Ἡδ Πβκίῃ «εαοη 
απᾶ Ὠθβτᾶ, τη ῦ Ὦθ Τος- 
ΦΙΠείΏ; βηά ηοΟ ΤΙΛΠ 
χοοοϊνεία ἡΩἨϊῑς ᾖ{εςίι- 
ΠΙΟΠΥ. 95 Ἠο πα Παῖπ 
τοοαῖναᾶ Ὠ]5 {εςίίπιοπγ 
ἙαῖἩ ϱεῦ ο Ὠῖς «αα] 
τ]λαῦ αοᾶᾷ ἵδ Ττπο, 
34 Ἐοχ Ἡορ π]ποπι αοά 
Ὠβ{Ώ 5επύ «ρεαΚκείἩΏ {Ώθ 
συιοτᾷς οἳἑ αἄοά: Του αοά 
φινεῖη ποῦ ἴπο Βρὶτϊς 
Ὃπ πΊθαφθιισε 1πίο Πἴπη. 
985 πε Ἐπίηετ Ἰοτεί]λι 
{Πο ΒοηΏ, απᾶ Παίη ρ]ν- 
6η αἱ] {πῖπσς 1Π{ο Ὠϊ5 
Ἠαπᾶ. ὁ6δ Ἡο τρπο Ὃο- 
Ἡετείη οπ 3ὍΠθ 8οπ 
ἹαίὮ ετογ]αςθῖπς Ἰξο: 
Ἁπά ης ἐλαῦ Ῥε]ετεῦαμ 
ποῦ ἴπε βοηῦ 5Ώβ]] ποῦ 

1” 9ΑΝΝΗΣ. ΠΠ. - 
] ’ -” » ' -” 

τὴν Ἰουδαίαν.γῆν. καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ αὐτῶν καὶ ἐβάπ- 
16 Ἰαηᾶ οἳ ζαάδας ᾽ απά ἴποτθ) Ἡρ βἴαγεᾶ γνητὰ Ἅἴλεπι ΑΠ τὰς Ὀβ)- 

τσ Δ » ΄ , 

τιζεν. 29 ἠν.δὲ καὶ "Ἱωάνγνης" βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς 
υἰσίησ. Άπά "νιας ".]5ο 12ομἩῦ ραριϊαῖηρ ἵ ἆἄὤποη, Ώθας 

οὗ Σαλείμ, ὅτι. ὕδ λλὰ ἦν ἐκεῖ ὴ ὶ Τ αλειµ, οτι. υὁατα.πολλα 1ν εκει και παρεγινοντο και 

Βα τα, Ῥεοπαςο "Ὕγαίθτς ΠΙΒΏΥ Ύεχθ ἔμετθ; απᾶ ἴΠ6γ Ίγεγε οοιηΐηπρ απᾶ 
3 ’ ” ” ’ » } ι 

ἐβαπτίζοντο. 24 οὕπω.γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν 
Ῥεΐτς Ῥαρεισεᾶ. Έοχ ἠοῦ γεῖ τνα5 Αραξδῦ ΣΙπίο "μα 5ΡΤΙξοηΏ 

« η , - , 5 ” -” 

Ρὺ ο ]ωάννης.Ι! 2ὔ Εγενετο οὖν ζήτησις εκτῶν μαξητῶν 
121 0ΏΗ. Άχο5δς ΤΠεη Αα αιθςΏῖοΙ {ο Πε ρατί]οξ τΏο «ἀἱξεῖριθς 

«Ἰωάννου! μετὰ Ἱ]αυδάίων! περὶ καθαρισμοῦ 396 καὶ "ἠλθον!. 
οἑ ἆοππ νιίὮ Γ5οπι6] οὅεινς βροαῦ Ῥρυτ]βοαβΙοἩ. Απάᾶ ΤΠ6Υ οβ1ηΘ: 

πρὸς τὸν "]ωάννην! καὶ "εἶπον" αὐτῷ, "Ῥαββίμι ὃς ἦν μετὰ) 
Ίο {οηΏπ πηᾶ οαϊᾶά  ᾖἵο Πῖπι, Ἠαβθβί, Ἡθπη]ποσας υπ 

σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, .ῷ σὺ µεµαρτύρηκας, ἴδε οὗτος 
1ηθε Ὀεγοπᾶ {πο φοτάαηῃ, ᾖἵο ΝΠΟΠ ποια Ὠαςδί Ῥογπε πσηίτιθςς, Ῥελο]ᾶ : Ἡε 

Βαπτίζει, καὶ πάντὲς ἔρχονται πρὺς αὐτόν. 927 ᾿Απεκρίθη 
Ῥαρίῖπες, απᾶ 81] οΟΏΙΘ νο Ὠ1πα. "Αποινεγοά 

ο'Γωάννης! καὶ εἶπεν. Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οἵ δὲν 
αΤοἶνα αηΏᾶ ααἰᾶ, δ]ς “πΡΙε ᾖ Ἴληπ Ίο τεοεῖγε µποϊιπίπς 

στ - - ” Δ ε - 

ἐὰν μὴ 1 δεδξοµένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 328 αὐτοὶ ὑμεῖς 
απ]θςς 16 οο βῖτει Μο Ὠἰπι Έτοπα ἴηἩθ ἍἨΠεατεῃ. Ὑε γουχσε]νοῦ 

- «/ τ χ . ο] ν ) λῃ ε ιά λ ο» ο ος 

μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον, "Οὐκ.είμε ἐγω" ὁ χριστός, ἀλλ᾽ ὅτι 
{ο πιθ Ῥεαγ πίηεες {ἐΠαῦ 1 δαἱᾶ, λπι που 3] ᾖἴπο Ολμτὶςσ, τῬας λες 

» / 5 » Αν . / ο « 2 Ἆ ’ 

ἄπεσταλμεγος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου. 29 ὃ ἔχων τὴν νύμ- 
Ἀερπί 1 πα νῶοξονε Ὠϊπ, Ἠε {παβῦ Ὦβδ ᾖἴιε ὭὈνίθ 

φην, νυµφίος ἐστίν' ὁ.δὲ φίλος τοῦ νυµφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ 
Ἀργίᾶρρχοοιι 5; ὭΌὈαῖίηο ἐτὶεπᾶ οξ {Πο ὈγιάἘβγουπω, πΏΠο βἰαπάς απ 

ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου 
Ώθατβ Ἠϊτα, πα 10 τε]οῖοες Όεοβαςο οΕ {πε νοῖσε οἳ {ο Ῥτίἀερτοοήι, 

αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται. 30 ἐκεῖνον δεῖ 
{Πὶδ Ίπευ 3Ίογ 1πηΥ 15 {υ]Η]]9ᾶ. 3Η ΐτο οί “Ῥεροτες 

ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι. 91 ὁ 
6οΏ1εςἘ, 8Ὀοτε {ο Ιποτεβδθ, Ὀαΐῦ τις 17ο ἆεοΓθβΕΘ. Ἡσρ τ/πο ἔτοπι αροτε 

πάντων ἐστίν. ὁ. ὢν' ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν, καὶ 
811 ἵδ. ἘἩο πο ἶ5 Στοπὴ ἴηπο επτΏ ἔτοιι πο εατί ῥᾖἵδ, απά 

ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος Υἐπάνω 
{τοπα ἴἩο θβτῖΏ 58Ρρθ8Κ5. ἩἨθ ππο τοπι {πε Ἠθατεη ΟΟΏΙΘΒ 4ῦοτε 

πάντων ἐστίνιὶ 99 “καὶ Ὁ ἑώρακεν καὶ Ίκουσεν "τοῦτο 
81] 18, Απᾶ π]αβῦ Ὦθ Ώας 8θ6εΏ αοπά Ὠθατά {1Π5 

μαρτυρεῖ' καὶ τὴν.μαρτυρίαν- αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. 99 ὁ 
Ἡθ Όεςίίῇε5; απά Ὠ]56 {ε5{ΙπιοτιΥ ο 0168 τεοείτες. Ἠο επαῦ 

λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτὺρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὺς ἀληθής 
Ώπς τεαοεϊτεᾶ ὮἈὨϊδ. {θ56ΙπΙΟΠΥ ἎΦ8 5θύῦ ύο Πΐ5 5εα] Ὅπδυ ἀοὰ : ὅίταε 

ἐστι». 94 ὃν.γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ 
Ἴε; ΣΟΥ Ὦθ ποσα Σερηῦ Ἰᾳοᾶ ἴπο Ἡποτᾶς οξἑ αρά 

λαλεῖ' οὐ γὰρ ἐκ µέτρου δίδωσιν δὺ θεὸςὶ τὸ πνεῦμα. ὁδ ὁ 
βροιῤΚ5; 32ογποῦ. Ὦγ πιεανατθ Είτε 1ὰ4ᾷοἆ ἵἴπο δρἰσῖο, Τη9 

πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν ἓν τῷ.χειρὶ αὐ- 
Ἐαίπετ  Ἅ1ογπεξ {Ππδ Ρο, απάᾶ αἱ] ἰπίηρς Ὦβς ρῖτει Ἰπίο 5 παιιᾶ, 

τοῦ. 36 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον' ὁ- δὲ" 
εἴεγηαὶ; αμᾶ ηθ ἴλαῦ Ἐρ ἰλαῦ ᾖῬε]ίενε οπ ἴμεθ Ἀοιυ Ὠας ᾖ1{θ 

κ πο ος κ ο ο τα πια σοι πω ο 

ο Ἰωάνης Ττ. 
τι. 

πάντων ἐστίν Ἱ. 
5..-- δξ ὰηᾶ τ 

να ὃ τ[τια]. 
: Ἰωάνην Ἱτ. 

α--- καὶ [.]1ΤίΑ, 

ς ]ουδαίου α 76υν 6Ι/ΤΊτΑΥΥ. :ἦλθαν 
: Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ 1.. Υ --- ἐπάνω 

υ--- ὁ θεὺς (}εαά Ὦὲ ρίτες) [τε] ο... 

ᾳ ᾿]ωάνον Ττ. 
« ” 

π ΄Ῥαββει Τ. 
Ἀ ---- Τούτο Ἰ. 

ν εἶπαν ΤτΑ. 



ΠΠ, 1Υ. 10Η Ν. 
.. ” εαω 3 ιά φ ΄ ’ « , 3 - -” 

ἀπειθῶν τῷ υἱῷ 'οὐκ.ὄψεται ζωήν, ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ 
18 ποῦ πώ ρλὼ ἴο τηε Όου ἍΕἰι]]ποῦβθο 146, Ῥαΐς ἴπο ντα οἳ αοά 

μένει ἐπ᾽ αὐτόν. 

αρίάες οἩπ ἍἨὨ]π. 
ε ” « ὁ ης Π] / ιά ε ᾧ -”- 

4 Ὡς οὖν ἔγνω ὁ Ἱκύριος! ὅτι Ίκουσαν οἱ Φαρισαῖοι, 
πει ἔπετεέοτε «Κπαιη πο Σ]ιοτᾶ - ἐπαῦ πειτά ᾖπο "ΡῬπατίρεςἙ, 

ὅτι ᾿Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ε]ωάν- 
ἐπαῦ  οσεςας ΏΙΟΤΘ ἀἱδαῖρ]θ πιαωκε απᾶ Ὀβπρίϊσο8  1οηπ 

: μη ; ” ” ντε ) 2 ’ νφ : ζλλ) « 

νης 2 καίτοιγχε ᾿ἸΙησοῦς αὐτὸς οὐκ.ἐβάπτιζεν, ἆ οι 
ί πες Ιπάεοᾶ  «οὀσοβδας Ἠϊπιςε]ξ σας ποῦ Ῥαρίθϊσιις ταῦ 

μαθηταὶ αὐτοῦ" ὃ ἀφῆκεν τὴν ἸΙουδαίαν, καὶ ἀπῆλθεν πάλιν 
Ἠ]5 που ηο ]α{ῦ 1 αρα, απά πεηῦ ΑΠ/ΑΥ , βραῖῃπ 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 4 ἔδει.δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς 
1πῖο αα11]68, Α πᾶ Τὐ τας πθςθΕΞΒΥΣ ΤοΥ Ἠϊπι {οραδ ἰἵπτοισ]η 

ΕΣαμµαρείας.ῖ ὅ ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς (Σαμαρείαςὶ λεγο- ο ρειας ρχ 
ΩΠΠΒΤΙΑ. Ἠε οοπ1θ» ἴπετείοτε ἵο κ οἳῦτ οἱ Βαπιηγία ου]]- 

τηβη 

µένην ΚΣυχάρ,' πλησίον τοῦ χωρίου Ἀὸϊ ἔδωκεν ᾿Ιακὼβ 
εᾶ Ῥγοβατ, Ώηθας τηθ ]απᾷ πυΏῖοη "ρανε 1 ]1Αοοῦ 

Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ.αὐτοῦ. 6 ἦν.δὲ ἐκε πηγὴ τοῦ Ιακώβ. 
{ο {ο588ερι Ὠ]5 5οἩ. Νου ἆφαβ, “Ἔπετο ΛΕουιπίαϊ 11Αοου)ς: 

ὁ οὖν. ]ησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως 
Ίεςας ἴπεχείοτε, ὮὈῬεῖπς πεαχιεᾶ ΐτοπα ἴπε 1οµτΏςγ, 5υῦ τπαξ 

ἐπὶ τῇ πηγῦ. ὥρα ἦν Ἰὡσεὶ" ἕκτη. 7 Ἔρχεται γυνὴ 
βϐὐ ἴλπε Σοαπῖαίη, [Τπε] ποας πας αδροιί [πε] κἰχ{ὴ. 0οΠΏ168 ἃ ΟΠΙΑΏ 

ἐκ τῆς ἱΣαμαρείας' ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῃ ὁ Ιησοῦς, 
ουῖ οἳ Βατηπτία {ο ἄτατνν τ/αίεγ. ον Δγο ΄Πος 1]ο5α5, 

Δός µοι κπιεῖν" 8 οἱ γὰρ-μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς 
ἶτε πιο {ο ἀτίηῖςς ΣΟΥ Ἠ]5 αρα Ὠπᾶ 6οηθ απαΥ . Ιπῖο 

τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. 9 Λέγει οὖν αὐτῷ 
τπε οἱῖσ, τπαῦ ῬτοτὶδίοηΏς ἴΠεγ πιαὶσηῦ Ὀ1γ. 5δαγς "λεγοξοτε πν ́Ἠλτα 

ἡ γυνὴ ἡ "Σαμαρεῖτις, Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ 
11Ώθ 3πγοπιβη Αδαπιηχ1ζαη, ἨἩοις οι “α ὅευ ΔὈεϊαπς θέγοια 19ταθ 

ππιεῖνὶ αἰτεῖς, οοῦσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος"; ῥΡοῦὺ.γὰρ 
Ἴτο Δατίπκ 14ο5ῦ δασκ, ὭὈῬεῖης Α “ΤΓΟΠΙΑΏ. ασαπιατ] τα 2 Έογ 3πο 

- ” - ΄ , ” -” 

συγχοῶνται ᾿Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις.' 10 ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς 
πανε ΙΠίοχοοατ5θ 1Τευς συΙτΏ Βαπιαχ]ζαἨς. 3Απιςτνετοᾶ 1ΤΕ5Ι8 

καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ δεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ, καὶ τίς 
Απά οδαὶᾶ ᾖἴοᾖπςεσ, 18 ίποαλαάςῦ Ἐποπω ἴπο ’ ρϱΙιξῦ οἳἑ ἀοά, απᾶ πο 

ἐστιν ὁ λέγων σοι, Δός µοι ᾿πιεῖν.' σὺ ἂν Ίτιησας 
15 ἴπαῦ 8675 ᾖἴοΐίμεοῬ  ἄἶτοθ πο Ἅᾖἴο ατίπ], ἴλοα π/οπ]άςεςι Ἠατε αδΚκεᾶ 

αὐτόν, καὶ  ἔδωκεν. ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 11 Λέγει αὐτῷ Ἱἡ 
Ἠΐτα, απ Το τγοιι]ά παν {ο {η6ε ὄγγαίετ ἡΗτίης, Άδαγς "το 5)ἴηη 11Ἡ9 

γυνήν Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν 
ἌττοτααἨ, Μτ, ο. το ἅἄτατυ τη] ποια Ἠ:ιςύ, απ ἴπεθ ἍπσεῖΙ 18 

βαθύ’ πόθεν Ιούν! ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ δῶν : 19 μὴ σὺ.µείζων.εἶ 
ἄθερ; Ὢπεηςε 1Τπεπ Ἠαςδίίποια {πο "σναίετ ασίας 2 Ατὸ ἴποα ες 

τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ιακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς 
τΠάτπ οςσ {αΐπετ 1ας6οῦ, .ὪηΠο Ρ8τθ9 Ἡπ8 ᾖἶἴπο πε], αιάᾶ Ἠπησο]ξ 

ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν, καὶ οἱ ὐἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ. θρέµµατα. αὐτοῦ; 
οε 1 ἄταηυξ, απᾶ Ἠϊ5 ΞΟΠ8 απᾶ Ὠῖς οαῦ{]ε ὃ 

18 ᾿Απεκρίθη τὸ! Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Πᾶς ὁ πίνων ἐκ 
3Απιςγγογθᾶ 1Ίε5ι9 απᾶ 58ὶά ᾖἵο Ἱετ, Βτετγοπε ἐπαῦ ἀτίηκς οξ 

249 
566 146; Ὀιτὸ {Ἠθ γνταίἩ 
οξ αοά αρἰἀθί] οἩ Ἠτα, 

17. Ίπεη ἐπετοίοχθ 
{πε Τ,οτᾶ πουν Ώοιν ἴ]μθ 
Ῥλατίαεες Ἠπᾶ Ἰθατᾶ 
{Παῦ ᾖθ5αςβ πιπᾶορ απᾶ 
Ὀαρθϊχεᾶ ποτε ἀἱξςοίρ]θβ 
Παπ ομπ, 2 (τποαρἩ 
1ε5δας Ἠϊταςε]{ Ὀαρίϊσεά 
ποῦ, Ὀαῦ Ἠϊ5 ἀϊξοίρμ]ος,) 
3 Ὢο Ἰεξῦ ο αάφρα, αηΏά' 
ἀορατῖοᾶ αραῖη Ιπίο 
α.]1168ε, 4 Απ Πο πιιςῦ 
ηθεᾶξ Ρο {ΏτοιρΏη ὃα- 
ΥΙΛΤΙΑ, ὃ ΤΏθ6εη ΟϱΟΠΙ- 
εἵλ Ἡο {ο α οἶῖγ οξ 
ΒΑΤΩΑΤΙΑ, πΠΏϊσολ ἷ5 οβ]]- 
εᾱ Βτελβατ, πθηγ {ο Ἠθ 
ῬητοςῬ] οἳ ρτοιπά ἐλαῦ 
βοοῦ ρατο ἵο ἨΙ8 
εοπ «ωοδρῃ. 6 Νου 
1 .οοῦ)» ττε]] στα 1199. 
Γεεας 1Πετοίοτε, Ῥεΐπς 
τυεατ1εᾷ νητῃ ἠῖς ]ουτ- 
ἩςΥ, εαῦ ἴπαβ οἩἳ ἴ]θ 
πγε]]: απᾶ Ιϊ τας αΌοιαῦ 
{Πε β1χῖΏ Ποιχ. 7 Τηετθ 
οοπιθζἩ Α ΠΟΠΙΑΙΠ ος 
Βατηρτία, νο ἄτανν π8- 
{ετ: ὧζεδας ςαἰξπ απίο 
Ὠετ, ἄἶτο τηε Το ἀτίπχς, 
8 (ῬΈος 5 ἀὶςοῖριεβ 
Ὢγετε ΡΟἨΏΘ ΑπΑΥ Ἀπῖο 
ἴπε οἱ {γ ζο Όὰγ τπεα.) 
9 Έπεη »α1ἰἩπ πο πο- 
ΤΩΒΏ Οἱ ΒαΠΙΑΤί8 πΏῖο 
Ἠϊπι, Ποπ 19 6 ἰπαῦ 
ἶποι, Ῥείησ 8 σεν, 
Απ5κεςεύ ἀτ]πὶς οξ πῃο, 
σ/Ἠ]οὮ ΑΤω Αα ΟΠΙΘΏ οἳ 
Μηπηρχία ὃ 2ο: ἴ]μθ 26978 
Ὠατο πο ἀεα]ῖπσς τσ ]ζπ 
πο ῥατωβτίΐζηης, 10 θ- 
845 απβιγετεᾶ απά ᾿ςεαὶᾶ 
ππῖο Ὦετ, ΤΕέΠοι Κπιθῖν- 
εξί ἴπε μι1ύ οἳ ἀοὰ, απά 
πο 1 ἶ5 επαῦ βα1{η το 
ἴπερ, αἶνε πιθ ο ἀτίπχ; 
ἴποα νοα]άςςεῦ πατθ 
β5ικεᾷ οἳ Ἠϊπα, απᾷ Ὦθ 
πΓοι]ᾶ Ώατο ρίτεπ 1ηπεθ 
Πνίπρ νιαῖοτ, 11 Τηθ 
πποπιαὮ βαϊῖη απίο 
Ἠϊτα, 81, γποι Ἰιαςῦ πο- 
Είπα ἓο άτανν ντα, 
Απᾶ ἴῃο πνε]] ἶ5 ἀεερ: 
1χοπι ΠΠθεηςοϐ ἍᾖΊ1ἴπει 
Ὠαςὺ ἴποι ἰπαῦ ἹΠϊτ- 
Ίπςδ Ἱπνθίεςὸ 195 Ατ 
ἴηοια στθαίετ {Ώβπ οι 
Σ8ΐἴπΠες «ασοῦ, υηῖο] 
Ρανε ας 1Πθ πνε]], απᾶ 
ἀταη]ς {πετθοξ Ἠήτηςθ]{ 
Απᾶ Ὠϊς οἨϊ]άχαπ, απά 
Ἠϊς οπίθ]ο δ 18 Τεσας 
βηβινεγτοᾶ απᾶά οσα] 
ἈΠῦζο Ὠες, ἸΠοςοςτοθς 
ατιπεί] οἳ ἱΠ18 τναίετ 

Ἡ ᾿]ησοῦς {68158 Τ. ε Ἰωάνης τς 
1ΤΊτΑ ΥΓ. κ πεῖν ΤΤ:Α Ἱ---οὖν Τ. 
Σαμαρείτιδὸς (Σαμαρίτιδος τ) οὔσης ΙΤΤΙΑ, 
α[ἠγυνή]α. τ--- ὁ αιπτταΥ’. 

{ Σαμαρίας τ. ξ Σιχάρ Ε. 
. Ἀαμαρῖτις . πι ο πεῖν ΤΤτΑ. 

Ρ --- οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις πι 

ἶ ὡς 

ο γυναικὸς 

Ἀ οὗ ασ. 



οῦ0 
απω]]  {Ππςς αραϊῖπ: 
,: ναῦ ὪπΠοβδοετος 

ἀτιηκοαίπ οἱ πε παίεΓ 
ἔπαῦ Ι 5πα]] σῖτε Ἠίπα 
βΏα]] πεγεχ {ηπ]τςῦ; Όαξ 
ἐπο πιαύετ ἐπαῦ 1 5Πα]] 
ᾳίτο Ἠϊπι 5Ώα]] Ὦο Ἰπ 
Πίτα α πο] οἳ σναῖετ 
αργ]ησίηρ αρΙηπύοενε- 
]αξίήπσ 146. 15 Τη 
ΤΥΨΟΠΙΑΠ 5α1εὮ ππιτο Ὠῖτα, 
5ΙΥ. σῖνε πε ΜΠ18 τναζεσ, 
ἔπαῦ 1 ἐΠὶγςδὺ ποῦ, πς]- 
ἴπετ οοΙπθ Ἠήέμετ {ο 
ἅνανν. ' 16 Ζε5ας 581Ἡ 
ππίο Ἰ6τ, ἄο, οδ11 1µγ 
Ῥα-Ῥαπᾶ, απᾶ οοταθ 
Ἠλύπογ. 17 ΤηΏε πΟοΠΙΒΏ 
Ἀ Πο πΨεγεᾶ απᾶ εαῖᾶ, Τ. 
Ἠατε πο ἨΠιαςδραπᾶ. οἆε- 
818 5αἱᾶ ππτο Ἠεχ, ΤΠοα 
Ἠαςό νε]] 5αἶἷᾶ, ἵ Ἠανο 
πο Ἡπςδραηπᾶ: 18 {οτ 
ἔποα Ὠβ5ί Ἠαᾶ ἄτε Ὠτδ- 
Ῥαπάᾶς: απᾶἆ Ὦοε πΏοπι 
ταοα πουν πββῦ 5 ποῦ 
ἔπσ Πυςραπᾶ: ἵπ ἔπαῦ 
Εοϊάε ἴποα Ὥᾖἴτα]γ. 
19 Τπο που βαἴτρ 
ππίο Ώϊπα, ᾧῖτ, ἤ Ῥετ- 
οαεῖτο ἴπαῦ ἴποι αγ 8 
Ῥτορπεῦ. 20 Οττ {η- 
ἴπεις ποσςμιρρεᾶά Τη 
τηῖς πιοάπύπΊω; απᾷ τε 
ΒΑΥ, ἴπαῦ Ίπ ο θσ απ] οσα 
18 το Ῥ]αοε ποτε πετ 
οπο]ῖς {ο Ἠποτ5δηϊρ. 
9] Τεσας 5αἳ{Ἡ πΏξο πετ, 
Ἰοπιαπ, ὈῬε]ετοθ ὨΏ]ο, 
ἴπο Ἠοαςσ οοπιεῦἩ, πποη 
ο »Ώα]] τε] ὔπες ἔτι θλ]ς 
χπουη(αῖη, πος γεῦ αἳ 
1 οταςα]επι, ποτςμῖρ ζΏο 
Ἐκιποτ. 22 Ὑε ποτ»ηῖρ 
ώς Κπιουν πιοῦ Ὑγπαῦ: τνθ 
Κ«ΠΙΟΙΥ ὍνΠαῦ πε ΊΠΟΓ- 
ΕΏῖρ: ἔος βπ]ταὔῖοη 15 
οἳ πο οἄεπᾳπς. 25 Βιΐς 
ἴπο Ἠοπτ οοπιεῖἩ, απά 
Ώοιν ἶ5, ΝΠΕΠ ἴλΠο ὕτιο 
τνογςΏῖρρετς «Ώπ]] τνοτ- 
ΒβΏϊρ  ἴπε Ἐαΐπετ Ἱπ 
αρϊτ]ξ απ ἵπ ἐτατα: Ἔοτ 
ἴπο Ἐαπιπες εεεκεῖπ 
ΒοἩς {ο νπογςδαῖρ Ἠϊπα, 
24 ἄοα {8 αν Βρίτϊις: απᾶ 
ἴπευ ἔπαῦ πνογ5ηῖρ Ἠϊπα 
ΏιΠ9ξ Ἱποτ5ΗΙρ 1 Ίπ 
αρἰσΙς απᾶ ἵπ ἵταίῃ. 
2ῦ Τηο ποπιαπ δαϊτα 
τιπ{ο Ὠῖπι, ΙΓ Κποςν ὑπαῦ 
ᾖΜάοςσίας οοΏιείΠ, νυ’ΠῖοἸ 
ἐς οπ]]εᾶ ΟἨτ]ςέ: πο 
Ἶς ἶς οοπια, Ὠς σν11] {611 
τς α]] {π]ησς, 26116545 
Βατ ἀπῖο Ὠοετ, 1 {παῦ 
βρθα]ς αηίρ ἴπες απ. ᾖ6, 
27 Απᾶὰ προιι υΠ]5 σ8Ώιθ 

-τοῦ.ὕδατος.τούτου. διψήσει πάλιν’ 14 ὃςὃ ἂν πίφ 

ΙΟΑΝΝΗΣ. πα, 
ἐκ τοῦ 

τηῖ5 να τετ Όατ νΏφενοχ ομί ἁτίπκ οξ πο ση] εμ1ατοαῦ αραῖπ; 

ὕὥδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ οὐ. μή "διψήσῃ! εἰς τὸν -αἰῶνα" 
πΘίετΓ πΠίοη Ι πὶ] ρῖνα μΐτα, 1η πο πηίςο 5Πα]] Ελίτςς ΣΟΥ 6γες, 

ἀλλὰ τὸ ὕδωρ Ὁὃ Σ δώσω αὐτῷ' γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγή 
Ῥαῦυ λα παίετ πΓΠΙοἩ [ τνῖ]] ϱίτο {ο Ἠῖπι 5Ώ8]] Όοοοπιθ ἵπ ἍἈἨϊπι α ξουπῖμίτ 

ὕδατος ἀλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. 15 Λέγει πρὸς αὐτὸν 
οξἑ ποίετ εβργ]ησίης πρ Ιπίο 149 εἰσγπα]. 3ΡΑΥ5 “το 5ηΏῖτα 

ἡ. γυνή, Κύριε, δύς µοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ 
1{Πρ Ἔπγοπια, ἱΣ, ρῖτο 1Ἱηθ ἍᾖτΠῖδ παῦετ, παῦ Τ τιαγ. πού ἐΠῖτεξ 

μηδὲ 7έρχωμαι" ἐνθάδε ἀντλεῖν. 16 λέγει αὐτῇ Τὸ! “Ἱησοῦς,! 
: ον. οοπαθ Ἠοτθ ἔο ἄτατν. 35ΑΥ5 39ο "Ἠετ 17οευς, 

” ” ᾱ ” Ν .. 3 ῤ 

Ὕπαγε, φώνησον ὑτὸν ἄνδρα .σοῦ! καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. 17 Απε- 
ἄο, ο8]]. τος Παξρανά Απᾶ οσπιθ ἍἨςγθ,  Λη- 

κρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν", ὶΟὺκ.ἔχω ἄνδρα.ὶ Λέγει αὐτῇ ὁ 
Επεγεά Πο "ποπιαπ απᾶ κοαῖᾶ, 1 Ἠατε ποῦ α Παξυαπά. δαγβ δίο “πετ 

Ἰησοῦς, Καλῶς «εἶπαοὶ "Ότι ἄνδρα οὖὐκ.ἔχω» 18 πέντε 
1Ίθδας, ἨειΙ «ἁἀῑᾶςο τποι βαγ, Α Ὠπςραπά Τ Ὠατο ποῖς .βνο 

γὰρ ἄνδρας ἔσχες. καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ.ἔστὶν σου 
αΐοτ Ἠπ5ο Ἀπᾶς ἐλοῖτ Πλςῦ Ἠαᾶ, απᾶ πον Πεπνποπα ἔλοα ας 5 πού τησ 

ἀνήρ᾽ τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. 19 Λέγει αὐτῷ ἡ. γυνή, 
Ἐπδραπά: τΤΠ]8 ἔτα]γ ἴπουι Ἠαξῦ 5ΡΟΚΕΠ. δηγς “το "Πΐπα 111θ ΖνΟΠΑΗΠ, 

Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἴ σύ. 390 οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν 
Βἱτ, 1 ρετοεῖτο ἰπαῦ ο η Ἀατί ᾿ἴμοια. Οττ {αΐΏςτς 1π 

τούτῳ τῷ ὄρειὶ προσεκύνησαν᾽ και ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱε- 
τηῖς πιοαηἑαῖη ας βηᾶ το βατ ἴπαῦ ἵπ ῥᾖς- 

ροσολύµοις ἐ ἐστὶν ὁ τύπος ὕπου ἔΕδεῖ προσκυνεῖν.' 91 λέγει 
ΤΙ58ΙΕΠ} 18. πο μ]αος π/Ώθγς 16 15 ΠΘΟΘΞΞΑΥΥ το πΙοΓςΠΗΙΡ. 39475 

αὐτῇ ὁ Ιησοῦς, ἠπύναι, πίστευσόν µοι.' ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε 
Φµο”Ἱθς 1]θας, ἹΠοπιαἩ, νο]ίετε της, {λα ἶ5 οοπιίπς 5η Ἠοισ τνΊθπ 

οὔτε ἓν τῷ-ὄρει. τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκὺνήσετε 
ἨΠΘΙΓΠΘΣΥ ο] ἑμῖς ποπ ἑαύπα ΏΟΣ ΄1ὴ  Πεγαςβ]ετα ΒΏΞΙ γε πγοτ»μίρ 

τῷ πατρί. 22 --- προσκυνεῖτε ὃ οὐκ-οῖδατε' ἡμεῖς προσ- 
{πο Ἐαίηοεςις Ὑ9 λα, πποαῦ Σο Ἐποι ποῦ : πε ππΟΓ- 

κυνγοῦμεν ὃ οἴδαμεν' ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ιουδαίων ἐστίν. 
5Πιῤ πιΏηβῦ πο που; Ἅᾖ{1οτ 5α]ναίῖοιῃ οἳ {πο 267/8 15, 

25 ἀλλ" ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσ- 
Ῥαῦ ᾗ5δ οοπιίησ ΑΠ Ἠοαχγ απΠπᾶ πουν ᾖδ ΤἩΝΠΕΠ ἴμθ ἔταθ τνΟΙ- 

κυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύµατι καὶ ἀληθειᾳ' 
ϱΏῖρρετϐ σα] ποσέκαν ἴπθ Ἐαίηος ἵηπ ϱρἰτῖσ απά ἵτατῃ; 

καὶ.γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνὀῦντας αὐτόν. 

{ 

ΣΟΥ βἱδο ἴπο Εαῦλος ἜδασἩ Ίφεοκ5 ὙΏο τυόσ5μῖρ Ἠϊπα, 

4 Πνεῦμα ὁ θεός καὶ τοὺς προσκυνοῦντας Καὐτὸνι ἐν 
Α. αρἰτιῦ αοᾶ [15], απᾶ πετ ἰπαῦ η Ἠϊτπα, 1π 

2ὔ Λέγει αὐτῷ ἡ 
ὃδασς “Το "Ἠϊπα 11ηθ 

γυνή, Οἶδα ὅτι µεσσί-ς ἔρχεται. ῥ λεγόμενος χριστός ὅταν 
Ἰοσμμε, 1 Κπον ἴπαῦ ἸἨεεβδῖας 5 οοπιῖπςσ, πἩπο ᾖδ ολ]]εᾶ Οπτίδε; Πε 

ἔλθῃ ἐκεῖνος ἀναγγελεῖ ἡμῖν Ἀπάντα.ὶ 3268 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἱη- 
200105 ... Ἀθ ν]]1 61] τς 811 ἐἰΠΐπρς. Ξ54Υ5 Ότο ΄Ἴογ 116- 

σοῦς, Ἐγώ είμι, . ὁ λαλῶν σοι. 27 Καὶ ἐπὶ τούτῳ 
815, Ι δα (7η6],- πνΠο Ἴαπι “δροακίπς 38ο 9τηῃςθ, Απά προηιπ ᾖΤΠί5 

πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.! 
πμιες απά ἵτανα πιαδε κανα, 

τ[ού μὴ δωφήσει κ ώς 
-- ὁ ττ[τι]α. 

ο -- αὐτῷ ἴο ὨΤη} [1]Α. 
Ε προσκυνεὶν δεῖ αΤΡΤΑΝΡ. 

Κ--- αυτὸν.τ. 

διέρχωµαι Τα. 

1 ΤΙΤΑΝ. 

«Ὁ δώσω αὐτῷ] ας 5 " διψήσει ΙΤΊτΤΑ. ασ -- ἐγὼ 1 τ. τὸ ἔρχομαι τες 
8-- Ἰησοῦς (Γεαᾶ Ὦε 88)’ 5) [αι ττ]α. ῦ σου τὸν ἄνδρα Α. 

ἆ ἄνδρα οὐκ ἔχω Τ. ϱ εἶπες τ. Γτώ ὄρει τούτῳ Ι/ΤΤΙΑΝΓ. 
Ἀ Ἠνναι, πίδτευέ µοι 1; Πίστευέ µοι, γυναι ΤΤΙΑ., : ἀλλὰ 
Ι προσκυνειν δεῖ Τ. τι ἅπαντα ΤΤιΑ. 
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πηλθον! οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Οἐθαύμασαν! ὅτι μετὰ γυναικὸς ο πες 
οἄπιθ Ἠ]ο ἀῑδοίρίος, σοι πνοπάοιοσά Ἅλμαί πΙτἩ α ΝΟΡΙΒΏ Ἅᾖπτγί{ῃ 1πθ Ψ/ΟπΑΦΠ: Υοῦ 

ἄλαχει  ᾿οδδεὶς μεντοι εἶπεν, Ἐς Σητείας  Ἡ τε. Χα- πο τι κα; Ὕνοαν 
: βεεκεςύ ἴποα 2οτ, 

Ἠουπας 5ροακίης; Πο οπθ Ἠοθγες απίᾶ, Ἠπαῦ βεεκοςί τἃοι 2 ος ἩΓἨΥ βρεαἰκοβύ [ΕΙ αδί ἴλοι γε ἡλ ία 

λ ἴς µετ᾽ αὐτῆς; 
Ίποα πια ἨΠοτρ 

ε 

28 ᾿Αφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς 28 λε πγοπαωα ποπ 
᾿ 2 Β 196565 Ἡεγ σγατετγροῦ, απᾶ - 5 6 1 2 “Γο665 - 3Ίπεπ Ἠετ δυγαζετροῦ ἴηο Ἄνγοπιαη απ γεηῦ ΑΊγαΥ 1πῖο ος πετ πας τὸ Ἰλνο 

τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις, 39 Δεῦτε, ἴδετε ἄνθρω-. οἵῦψ, απᾶ θα11Ἡ {ο 0πθ 
: Ώ1ΙΕΏ, 29 Όοππο, 8906 8 2 Τα ΠΠ. ; : ἴπθ οἱ ο, απᾶ 85475 ᾖἴο ἴπο ΏΙ6Ώ, σοιπα, 5ο8 ὃ ΤΘ, σα ος το] οι σοἩ 

πον ὃς εἶπέν µοι πάντα Ρόσα" ἐποίησα" µήτι οὗτός ἐστιν προ ἔπαῖ οτε 1 ἀἱᾶ: 
«να 5 . 21 1: 18 ποῦ {Πῖ5 {πο Οτι φ/ηο ᾖΤοὶἰᾶ πε α]] τπίηπσς πΠβίβοετες 1 αἀῑά: 3ρετεμωπςο "Όλί5 νο πρ που πυοπῦ ουξ 

ὁ Χριστός; 90 1Εξήλθον τοῦνὶ ἐκ τῆς πόλεως, καὶ Ἡρ- οἳ ἔλπό οἵέγ, πᾶ οΑΙ1Θ 
{πε Οπτῖςί ! Το ποηωῖ ξοτίἉ ἔπετεξοτθ οα6 οξ {πο «οἱτγ, απά οβα13θ" Πίο ΗΙΠΗ, 

χοντο πρὸς αὐτόν. 
ππίο ἨΠΐπα, 

91 Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὺν οἱ µαθηταί, λέ- , 31 1η ἔποταθαπ σΏ{]9 
Ῥαϊ 1 [λα μπαρ 3πνετο “βεκϊπρ δἨΐπι 11 ΛΑἱδοίρίε, ΒΗΣ- [19 ἀἰποίριος Ῥταγοὰ ες σαν τν απρμμωκακὀν ” ὦν : Ῥ ἐ : 5: Ἠἶπα, ΒΑΤίΩΡ, Ὃ τή 
τ ί 1 Ο δὲ το ω οα0. 35 Επί Ὦο ρθὶ αγε. -ε ειπεν αυτοι ω ωσιω 1 

Ὑοονεοι Ραββί, ο 92 - ο Ὕ βρ ππί{ο {πεπι,] Ώατε πιδαῦ πε, ο ρεος πε οσο. ὃς, Ῥπΐ Ἡθ πα το ον ἀ ον ος Ἅπαε λα ν 

ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ.οἴδατε. 9ὺ Ελεγον "ούν' οἱ µαθη- πο οἳ δ Ἡποκοξοσο 
. «α. 1 βἡ1αο].- 881 6 1501ΡΙΘ68Β 0ΟΠ9 ον. εαν με τθ ο οτε ποῦ, ς δα]ᾶ ο νο κε Ἐπθ τοι πο στ τη τα 

ταὶ πρὸς ἀλλήλους, Μη τις Ίνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν ; ππαπ ὈτουβΏέ Ἀίτα οµρᾷέ 
ρὶ8 Το  οπθ αποίΠες, Ἄλπτοπς .1ᾶἱ4 Ὀτίωηρ Πίτα Γαπγέμίηρ] {ο οαῦὁ- ἵο θαῦῦ 54 «16518 βαΙΌΝ 

η ς ΄ - εο - Ε 9 ο.  } ε/ .. Μι 4 «Πη{ο {πεπι, Μτταορβί 18 

94 Λέγέι αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα Σποιῶ' τὸ ο ἂο 1ο π] οἳ Ἠίτα 
3δασβ 3ἱο”ἴηπεπα  ᾖ106818, Μτ τηθοῦ 18 Όλπαῦ 1 βμοα]ᾶ 4ο ἴποθ Ὅλπαῦ βεηῦ Ί1θ, αλμᾶ Το 

, ” ῃ ) 3 , ο ο ων π]ε] Ἠ]ς πτοτ]. 955 8ΑΥ 
θέληµα του πεἐµψαντός µε, καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ΕργΟΝ. πο γθ, ΊἩοτο ας γοῦ 

ση] ο Ὠἶπι πἩο 5επῇ Ίηθ, θηΏᾶ βποια]ά ΕΠΣ ἍἨ]8 πποτχκ. 1ος ταοΏίης, αΏά {ότι 
Γ « - / ε/ 2’ . ’ ο ο Φ -8 οοπιθΏὰ Ἠπττεβί 2 Ὀθ- 

96 οὐχ ὑμεῖς λέγετε, ὅτι ἔτι Ἱτετράμηνόν' ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς Τοιᾶ, 1 καν ππίο γῦα 
Νου το 18ΑΥ, Ἰπαῦ τεῦ ἆοαΓ πιοΠΤΩΒ 1518 απᾶ ἴμθ Ἠαττθξῖύ 148 πρ τοις 6768, 8Ώ 

ῃ / » ; ο. : ]1οο] οἩἳ ἴπο βοἰάς; ἐ ἔρχεται; ἰδού, λέγω ὑμῖν, Ἡπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς.ὑμῶν καὶ ἴλον ατο τλίέο αἰτολάγ 
ϱοπ1ε52 ΕῬεβο]ά, 1 5αγ ἴοπτοι, 1180 πρ ΟΠΣ 67Ε5 ΣΑπᾶ {ο Παχτεβῖ. 36 Απά Ὠθ 

θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμὸν Ζῇδη.! Ὃ ο πι τος 
9εθ ἴπε ἍΕε]ᾶς, 40ΟΥ πΏῖτθ ἍΤΠεσ ατθ ἵο Ώαττεεί Β]πεαάτ. Εταῖν απίο 1119 οἱοτηα]: 

96 Ακαὶὶ ὁ θερίζων μισθὺν λαμβάνει, καὶ συνάγει καρπὸν πο πο ααδίας 
Απά Ἠθίπαί τεβρΏ αἈτεπατἁ  τθοβῖνε, Βπᾶ ΡαΐΠετ Στυϊῦ οι] ΤΙΑΥ τε]οῖοο ἴο- 

εἰς ζωὴν αἰώνιον' ἵνα ὑκαὶ. ὁ σπείρων ὁμοῦ  ἈΧαίρ Ε9ὔμος. δή Απιά Ἀοτοίὰ 
18 ὐπαίβατίτης ἴτας, 0ΟηΠ8 
βοπείΏ, απ ΑποίΏες 

καὶ ὁ θερίζων. 97 ἐν-γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν "ὁ' ἆλη- τοβροῦἉ. ΒΑΤ εοαί σοι 
μπίο 138 εἴετια], ἴπαῦ Ῥοίμ Ἡθ ἔπαῦ ΒΟΠΗ Ἰµοροίπες ὅτηαγ -ὀτε]οἴσοθ 

3 . : : : το χεαρ ἴπαῦ ΤΠεΓΘΟΠ ο. ηθ ο κος, .” κ. 1π κ. 1ο μιας 16 ὦ ἤ ἴγπς, Υε Ῥοβύονγεᾶ πο Ιαβοι: 

θινός, ὃτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων, καὶ ἄλλος ὁ θερίζων. οὔλπα τηοη Ιαρουτᾶ, 
Τπας 3οπθ 119 318 Ὑηο 8οΠ8, Απᾶ αποΐἩΏεχ ΨἩο 1θ8ΡΒ. ο Ὃ ο πιο 

968 ἐγώ ἀάπέστειλα! ὑμᾶς θερίζειν Ὁ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε" 
1 5εηῦ σοι ἴοτεαρ οἩ ππμ]οαὁποῦ 31θ "Πατο ]αροατεά ; 

ἄλλοι κεκοπιάκασι», καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον.αὐτῶν εἰσεληλύ- 
οἵπθτ  Ἅατε ΙαὈουτεᾶ, απᾶ σε Ἀπίο ἐπεῖσ ]αῦοας  Ἱπατο ϱπ- 

θατε. 
νεγεᾶ. 

99 ᾿Ἐκ δὲ τῆς.πόλεως.ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν 89 Απᾶ τιαηγ οἳ ἐλθ 
Ῥαἱ οαί οἳ τπαῖ οἶττ ΤΙΔΊΣ Ῥε]ίετοά οἱ ἨΠΐπ ᾖΒΑΠΙΑΣΙίΑπς οἱ ἴπθι 

- μον Ίῇ. ἃ , - π οἱ υγ Ὀειετοά ου Ἡί τῶν "Σαμαρειτῶνι διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς µαρ- (ος ἴλο ἁαγίης οξ ἴἶμα 
94 ἴῆο ΒΒΙΠΑΓΙΙΩΗΡ, Ῥεοβιξδθ οἳ ἴπο πιοτά οἳ τη” ΥΓΟΤΩΒΏ τθυ- ἨΝΟΠΙΔΠ, πΩϊοα ἱθειι- 

5 ἦλθαν τητ. ο ἐθαύμαξον Ἡπετθ πομάετῖης ΟΠΤΤΤΑΝ’. ἃ πΏίοἈ τ. α - [καὶ] απᾶ τ, 
τ--- οὖν αΙΤΊΤΑ ΥΓ. "---δὲ Ὀαι [1 1ΤΤΓΑ, Ἶτ Ῥαββεί τ. 7 -- οὖν Ἡ. αποιήσον 1ΤτΑ. 
7 τετράµηνός αΙΤΊτΑΤΓ. Σ, Ίδη (γεαᾶᾷ α]τεαάγΥ υ ἴμαί τθαρς) Τ. . δ--- καὶ [1.Τ1ΧΑ. 
δ-- και Ἱτ[Α]. ο--- ὃ Τττ[Α]. ά ἀπέσταλκα Ὠανο 86 1, 6 Σαμαριτῶντ. 



20 
βᾳρᾶ, ο Ἰἰο]ᾶ πιο α]] 
Ὀιωῦ ονοχ 1 ἀἱά. 40 Φο 
ΝΥΟΠ πε Θαπαβ} 18115 
Ὥθγο οοπιθ ππίο Πΐπα, 
λογ ᾖῬεςουρπύ Ἠίπαι 
ὑπαῦ Ἡθ ποιά ἵωχχγ 
πνΙιἩ πει: αμᾶ ὮΦθ 
ἈΏοάᾶο ἴπειθ Έννο ἆαγΡ, 
4] Απά ΙΠΙΔΊΥ ἨΙΟχΧΘ υ9- 
11ογοὰ Ῥοσουαςο οἳ Ὠϊ5 
ΟΠΗ Ἱνοχᾶ; 42 απᾶ 5αἱᾶ 
π1Π{ο ἴλια γνοΙΠΣ, ΝΟΥ 
πνο Ἠνθ]ίογθ, ποῦ ὃὮε- 
οιδο οἱ ἳΠπσ βαγίηρ: 
Σο: πο πατο Πέαγα Λι 
οὐχµθ]τὀΒ, απᾶά Ἐπου 
νλαῦ Ό15 18 1πᾶθεα 0πθ 
Οµτ]εί, πο βανίουχ οἑ 
{λο Υγοσ]ἀ, 

40 Νοπιη αξίεν ἴπο 
ἆδγ5 ἈἩ9 «ἀερατυεᾶ 
τΏοπσςϐ, απᾶ Ἱνοπῦ 1πίο 
ἄαἱἱ68. 44 Εογ σε5α5 
ἨΠπιρε]{΄ ἑερυ]Παα, υΏαῦ 
 Ῥρτορηεῦ Ἠαίῃβ πο 
Ἠοποισς η. Ὠϊἱδ οἶνηΏ 
οογ. 40 ΤΠοΠ πῃος 
ηορ Ἠ98 οοῦ1θ 1πτο ἄαα- 
11686, πε αἱββαΏ5 
τοσοθὶτθᾶ Ἠϊπι, Ἠατίπς 
5οεη α]] ίπο τΏῖπρς υΏαῦ 
Ὦο ἀϊᾷ αἲ «ογαδαίθΏ} ο 
ΤΏο ἀθασῦο: 31ο: Τπεγ 
8ἱ5ο Ἱπεηῦ απῖο Τμθ 
4450, 

46 8ο οεειβ οΛΏΙΘ 
Αρα Ἱπίο Όασπα οξ 
πα] ]σς, ἵν]]ογο Ὦο Πιαθ 
ἴηθ γΥαῖος ννὶηπθ. Απ 
ΤΙΕΥΟ 1νὰ5 4 οθΓ ΓΙ Το- 
Ὦ]ο ια, νΥλλο5θ 501 198 
πἰο]ὶ αὖ (ΡεΓΠιΙ]. 
47 ΊΝ ποπ Ὡς Ἱοργὰ Όλη ῦ 
1οδά5ς 145 ουπιο οιῦ ος 
{αζδα Ἱπῖο 1.168, ηο 
πυομῦ-αμίο ἨὨίπι, απᾶ 
ῬοδοιρἩ{ Ἠϊπι ἰπαῦ Ἱθ 
πνοι]ὰ οοπ1θ ἆ4οπη, 
ΑΗ Ποεα] Ἠΐ5 5ου : {ου 
Ἡο τας αὖ ἴμς ροϊπύ οἳ 
ἀεαίη. 48 Τῆουι σαϊᾶ 
φ6δα» ππτο Πίπι, Ἐς- 
οερῦ Υ9 5εο υίρης αιιᾷ 
Υποιιάοτ», πο τν] ποῦ 
Ῥε]Ίένο. 49 Ἴπο πο- 
Ῥ]οππνπ 10 πλ 0ο πι, 
94Υ, ουΙ11ο 40)Υ11 6Γ6 11Υ 
ομΙιᾷ ἀῑδ. ο ἆᾖοδας 
βαϊτα πο Ἠήπα, («ο 
τσ ΝΟΥ ; ΡΠΥ δυο Ἰν- 
οἵη. Απά ιό 111 Ὀθ- 
11εναά το γγοτὰᾷ παῦ 
{οδὰ» Ὠπά ΕροΚκό) ητο 
πα, οπᾶ Ἡο πνουῦ Εΐ5 
πα. οἱ Απά 58 ο Ίνα5 
11ΟΥ ροἱπρ ἄοινα, Ἠ]5 
ΒεΥγληῖς μαθῦ Είπλ, οπά 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΥ. 
ι Ὁ , 

τυρούσης, Ὅτι εἶπέν µοι πάντα ([δσαἳ ἐποίησα. 40 Ὡς 
υπ, Ἡο το]ᾶ πο α]] {η1ησ5δ πΠαϊξδοστον 1 ἀἱά. μοπ 

οὖν ᾖλθον πρὸς αὐτὸν οἱ ΞΣαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν 
Ἰπεχοξοσθ ϱΛΠ1Θ νο Ἠϊπα τῆο ΒΩΛΑΣΙΙΔΗΡ, ΨΠεΥΣ αδιεᾷ Πῖνι 

μεῖναι παρ αὐτοῖς' καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. 4] καὶ 
το αὐ]άθ νι ἴποχὰ, Ξηά Ἆο αΌοάο ποιο πο 48Υ5. Ἁμὰά 

πολλῳ.πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν.λόγον.αὐτοῦ' 42 τῇ.τε 
ΏΙΦΙΙΣ 11ΟΥ9 Ῥοα]ιεγεᾶ ΊῬοοααξο οἳ Ὠὰ5 Ινοτᾶ; ΑΠ το τῃ8 

. νο Ἆ ο Ἱ ϱ) , δ) Ν Δ Ν 

γυναικὶ ἔλεγον, Ἀ Οτιὶ οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πισ- 
πύοπααι Όμου ναίᾶ, Νο ΙοΏβες Ῥεοαιςο οΕ ἵπσ Ἅ«εαγίαπς ψΘ 

τεύοµεν᾽ αὐτοὶ. γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν 
Ῥε]ενο, 40ΟΥ ΟΝΥ56]Τ65 Ίατο Ἠθιυτᾶ, απᾶ πεοεΚκηου Πλοῦ ᾖ1Πῖς 18 

ἀληθῶς ὑ σωτὴρ τοῦ κόσμου, Ιὸ χριστός." 
ὑχαὶγ Ἅᾖἴπο Βανίοισ οἱ πο που, ᾖὍπε Ομτ]ς, 

49 Μετὰ.δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, Χκαὶ ἀπῆλ- 
Ῥαΐὸ αεί; πο πο ἆπγε ο ποπῦ ΣοΥΏ λεπσοθ, απ π/θηῦ 

θενὶ εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 44 αὐτὸς.γὰρ ἰῥΙ ᾿]ησοῦς ἐμαρτύρη- 
Άπαγ Ίπτο 6α11]εο; ΐοχ "Ππιδε]{ 11εδας νορἑἡσᾳ, 

σεν, ὅτι προφήτης ἐν τῇ.ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ.ἔχει. 
τλαῦ 8 ῥγυμλοῦ 1η 5 ΟΥΏ εοάπιχγ Ἠοποιίτ Ὠαδβ ποῦ. 

4ῦ πι ὍΟτεὶ οὖν ᾖἦλθεν εἰς τὴν Ταλιλαίαν ἐδέξαντο αὐτὸν 
Ὢ πθα ΤΠοχεῖοΥθ Ίο ο Π1θ΄ 1Πτο σα]1]εε Ξιοοεϊγεάᾶ πλην 

οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες 3ᾶϊ ἐποίησέν ἐν Ἱε- 
χίπο ".ΙΙεΔΏΒ, 811 τλίησς ἍἨΠατπςρ δει ὙπΠ]οΙα Ἡθ ἀῑᾷ μα 76- 

ροσολύµοις ἐν τῇ ἑορτῇ' καὶ.αὐτοὶ.γὰρ 'ἦλθον εἰς τὴν 
τυδα]εΏν ἁπτίας ἴλο  4εὼςῖ, 4οχ ὕπεγ αἱδο πεηῦ ἵο Ὥἴπε 

ἑορτήν. 
Σεαξῦ. ΄ 

46 ΄᾿Ἠλθεν οὖν οὸ Ἰησοῦοὶ πάλιν Ρ εἰς τὴν Κανᾶ τῆς 
3. ππιο ΓΠονόίοτθ 11ο5α5 βραϊιν το ζαπα 

Γαλιλαίαο, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἠἦνὶ τις 
οἳ ἄα]ά]οο, ππλοτὸ ς Ὠλιάο ἍΤπε Ἱναῖθο ἨΝ]πθ, Αιιᾷ 9Ώθχο ΙΥ85 3 068Υ ὈΙὰ 

ὃν ς τ ε .4 Ὦ θε ὦ χ / Ἱ [η ον ο. 

βασιλικός, οὗ ὁ υιὸς Ίσθενει ἐν ΤΚαπερναυυμ.ὶ 4Τ οὗτος 
οσα» 018, ἩὙἈΠοξδθ ποπ ἍὙταςςδίοις Ἱπ 0αρθύπατΗ, Ἡε 

/ / » ο ε/ . ” ᾿ ζς » Ν 

ἀκούσας Ότι Ἰησοῦς Ίκει ἐκ τῆς Ιουδαίας εἰς τὴν Γαλι- 
Ἠανίηρ λουχὰά ὕματ «οι Ἠαᾶ οοιμθ οαί οἳ ο υιάα το ααἱ- 

λαίαν, ἀπῆλθεν πρὺς ᾽αὐτόν, καὶ ἠρώτα Σαὐτὸνὶ ἵνα κατα- 
1εο, που το Πτα, απᾶ ασκεᾶ πι νλαῦ Ἡο Ὢυου]ά 

καὶ ἰάσῆται αὐτοῦ τὸν υἱόν' ἤμελλεν.γὰρ ἀποθνήσκειν. 
ουπιθᾶοπηΏ οηἆ Ἅλεαί Π]5 κοη; «ἔον]ςα τας αδοιῦ {ο ἀἱο, 

48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν, ᾿Εὰν.μὴ σημεῖα καὶ 
δροα]ά "Οπεχοίοίοθ εσας το 1, Ότπ]οςς αρης  απᾶ 

, ” . ι] Ν ο , 8 ἓ) Δ « 

τέρατα ἴδητε οὐ.μὴ πιστεύσητε. 49 Άέγει πρὸς αὐτὸν ὁ 
ΨΥΟΠᾷΘΥ5 76568 Ιπ Πο Μο γΥΙ]] γε Ῥε]ίενο. 354Υ8 .το δη Τπθ 

΄ / / Δ » ” Ν ιό 

βασιλικός, Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ.παιδίον-µου. 
ἜσοιτῦΙετ, δἱσ, οοιαθ ουν ὮῬοΐοτθ άῑςς 1ΛΥ "το Ξομ]]ά. 

50 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ἨἩορεύου' ὁ.υϊόςσου ζῃ. Καὶ" 
394Υ5 ὃ9ο Πα 1]εδα», ἄο, 9Ηγ Β6οἩη 11νοβ, Απάᾶ 

ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ Τῳ! εἶπεν αὐτῷ Ἱ Ἰησοῦς, 
Ἀρομογοᾶ  Ίτῃπο πια Ἴλμο ἵοτά πλ Ἅπαιὰά 35ο "Ἠΐτη 1195», 

καὶ ἐπορεύετο. δΙ ἤδη.δὲ αὐτοῦ.καταβαίνοντος οἱ-δοῦλοι.Σαὐ- 
απ πουῦ ΩΙνΑγ. Ῥατ α]χελᾶγ 45 Ἠ6 1ΥΑ5 ροῖἩς ἀοπηΏ Ὠἱ5 Ῥονά 16η 

{ἃ ννυ]οὮ ΤΤτΑ. 
[γπνια. }ὶ-- ὁ ΘΓΤΊΤΑΝ. . ὡς Τ. 
οἈΏιὸ ΟΙ ΤΤΥΑΥ. 
» ---- αὐτὸν [.]11νΑ. 

-Ε Σαμαρῖται τ. ἃ [ὅτι] 1. ο --- ὃ χριστός 1Τ1τΑ. ἡΚ-- καὶ ἀπῆλθεν 
α ὅσα ΥΠΔΙΡΟΘΥΕΣ ιτιΑ. ο---ὁ Ἰησοῦς (/έαά ἰιε 

5 , - 4) , 
η Ἡν δέτ. ;Καφαρναούμ ΙΊΝΑΝ. Ρ -- ὁ ]Ἰησοῦς ζ68υ5 Υ’. 

ν ὃν ΕΤΑΔ. οἱ Ἔ 0 ΙΤΤΓΑΝΡ. α--- αυτοῦ ἕ- καν 11 Τς]Α. 
(/εαά το ὈομάΠῃοιι) Έ, 



.. σ. {ο Ἡ Ν. 
-ἲ ι - 9 , 7 

τοῦἳ Σἀπήντησανϊ αὐτῷ, "καὶ ἀπήγγειλαν!" Άλέγοντες! "Ότι 
Ἰ1688 λίπη, Απᾶ χεροσ[ος, βπγισ, 

ὁ παῖς Ὁσου" Σῇ. ὅ9 ᾿Ἐπύθετο οὖν επαρ᾽ αὐτῶν τὴν ὥραν"' 
Ταςσ οἰμιὰ 1ἶτος, Ἠο ἱπαιίτοᾶ ἐποαγεξοτθ ἔτοπ ᾖΊἴπεπι ᾖἵἴπθ Ίου 

5 ” ν Ν » ΄ . ἐν ὃ κὀμψότερο» ἔαχεν. Ἀκαὶ εἶπονὶ αὐτῷ, Οτι Αχθὲς' 
1η πλίσὮ Ξρο[ίζος 1ῃο “νοῦ., Απάᾶ Ίἴπογ βαἱᾶ {ο Ἠίΐπι, Ὑορίονάαγ 

/ εσἛνο η -- ) Δ . ες ΄ ” 

ὥραν ἑβδύμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός. 55 Έγνω 
δὲ ἔπο] ποιτ ἸβογθηΤΏὮ 16ξς Ὠϊπα ᾖἴπθ Ἅἆ1οτοΓ. αππουν 

οὖν ὁ πατὴρ ὅτι εενὶ ἐκείνῃ τῇ ὥοαᾳ ἐν ἢἡ εἶπεν 
«Γποτοξοτο 1119 41ος Ίἔππε Πὲ τας] αὖ τπαῦ Ἠποις ἵπ πηϊσἃ 5αιᾶ 

- ) -- ε2 - / µ« ., . απ Ἡ ’ Ες μ) Δ 

: αὐτῷ ὁ ᾿Τησοῦς, 6 Οτιὶ ὑ.υἱός.σου ζφ. Καὶ ἐπίστευσε» αὐτὸς 
5ο "Πϊπη 106518, ΤἨσ 5οι πο. Απᾶ εμο]ανοά "Πίπαςε]Ε 

καὶ ἡ.οἰκία.αὐτοῦ ὅλη.. 4: τοῦτο ἃ πάλιν δεύτερον σημεῖον 
απᾶ 15 ΄Ποιςε α1πνηΏο[θ, ΤηΙ9 βραΐῖη 8 5οσοπᾶά βἴστ- 

ἐποίήσεν ὁ Ἰησοῦς, ἐλθὼν ἐκ τῆς Ιουδαίας εἰς τὴν Τα- 
αιά "φεδα8, ἨΠατίης οοπαιθ οαῦ οξ ο πάρα 1Π{ο αα- 

λιλαίαν. 
1]οα. 

6 λΙετὰ ταῦτα . ἦν ἵ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη Χὸϊ 
Άξιες ἔποσς ἐπίπσβ πας 8 26430 οἱ ἴπε 16158, απᾶ Ζννεπῖ Σιιρ 

Ἱ) -” ε ε ΄’ ” µ 3 .. : ” 

]ησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. 3 ἔστιν δὲ ἐν τοῖς ΠΙεροσολύμοις 
11εεςς το 1εγαξα]οτη. Απ ἔπονο ἶ5 ἴπ υγ α5α 1ο 

ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυµβήθρα, ἡ  ἐπιλεγομένη! Ἑβραϊστὶ 
Βἲ τἹο «πεερσφίθ το  Ῥοο], ππΏ]οὮ [15] ουι]]οὰ 1π Ηουτειν 

πιΒ]θεσδά,ὶ πέντε στοὰς ἔχουσα. ὁ ἐν ταύταις κατέκειτο 
Ῥεϊ]μεςξάα, Ώτοε Ῥοτοπεῦ Ἠπτίης, 1π πεις ετο 1τῖης 

πλῆθος Ἀπολὺὶ τῶν  ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, 
α ᾽πιπ]Πζαᾶο ρτεοαῦ οἳ ἐλοβθ πο πγογθ 5ἱοῖς, ο. ἶπᾶ, Ἴατης, 

ξηρῶν, 9ἐκδεχομένων "τὴν τοῦ ἵδατος κίνησιν. 4 ἄγγελος 
πΊτπετεᾶ, απαϊτίησ 119 29 31Πθ6 Άυγαίος ᾖἸπιον]ησ. Άλτι Σᾳπσε] 

4 4 λ / 3 .- ΄ 3 3 ΄ 

γὰρδ κατὰ.καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυµβήθοᾳ, καὶ ἐτά- 
ἴοτ Έτοπα Εἶπιθ {ο πι ἀἄεποεπάεά 1π ἴηθ Ῥοο], Απά ασ]- 

ρασσεν τὺ ὕδωρ' ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν 
Ίπεοά  ἴπο πιξεσ.- Ἡο πΊο ἔπεγθξοτο Ετοῦ επίοτεᾶ αἲίοτ ἴπε ασἰατίοη 

τοῦ ὕδατος, ὑγιὴς ἐγίνετο, 3ῷ-δήποτε' κατείχετο νοσήῆματι." 
οξτπο Ἱνατας, Ἀπε]] ᾖῬ6σαπιε, ἸνΠαϊθετος 3π6 Ἄγγας “Ποιά δν ᾖλϊδοαςθ. 

ὅ Ἡν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ Ἱτριακονταοκτώ' ἔτη ἔχων ἐν 
Ῥατ Ὕναβ τα “οογίαϊῖπ ὃὅπιατ Έπετο Σηϊτιγ δεἰσΏυ .γθαί5 υοίασ ἶπ 

τῷ ἀσθενείᾳ". 6 τοῦτον ἰδὼν ὁ Ιησοῦς κατακείµενον, καὶ 
1πΈτπαϊτγ. «Ἠΐτ 3εεεῖπσ 1}ο5α5 Ίγίπς, απΏᾶ 

η .”, 4 » Ψ. ” , μ - ’ γνοὺς ὅτι πολὺν 1]δη χοὀνον ἔχει, λέγει αὐτῷ, Θέλεις 
Κιιοννίτισ ἐ]λαξ α1]οης”α]τοαᾶγ "ἴἶπαθ το Ὠἶνα, Ὀοξίτοςῦ τποα 

Κύριε, ἄν- 
Ὦο Ώα» ὉσεΠ, 58Υ5 

ὑγιὴς γενέσθαι; Ἰ ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν, 
πνε]ὶ το Ώθοοπιο2 "3Ατιβγοτοᾶ 35Πϊπι 1ΐπο Ἀπάνπι [ὅπιαπ], απ, 8 

θρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὕταν ταραχοῇ τὸ ὕδωρ 'βάλλῃ' 
πονοὶ 1 Ἠατε ποῖ; ἴλπας ππεπ ας “Όεοῃ Ἀισἰταϊοᾶ 116 "σναίος Ἶε παασ Ῥαῦ 

µε εἰς τὴν κολυμβήθραν’ ᾿ ἐν.ᾧ.δὲ ἔρχομαι ἐγώ ἄλλος πρὸ 
Ώλο ΊἨίο Τ]πθ Ῥροο]: ας ν/Ώῖ]α Ἴμπι “οοιπῖησς Γ αποΐπεσ Ῥοξοτα 

ἐμοῦ καταβαίνει. ὃ Λέγει αὐτῷ ὁ Τησοῦς, "Εγειραὶ,' 3 ἄρον 
Ώιθ ἀεξοεπᾶς. Ἔδαγς5 3ο Πτι 1/οὐ5, Ἀτίσο, ἴακο πρ 
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{οῖά ἠΐπι, ΒΑΥΙΠς, ΤΙ 
8ΟΠ Ἰ]γοαίἩ, ὅ5 ΤΠεΠ 1π- 
αιιϊτοά Το οἱ ἴ]οπι {πα 
Ἠοισ π]λεπ Ἡς Ὁομαα 
{ο ατασπᾶ, Απᾶ ἴ]εγ 
βηϊᾷ πΏ{ο Πἶπα, Σερίετ- 
ἄαγ αἲ Τμο βετεπίἩ 
ποισ 1Π9 2ο9τετΓ Ἰα[ς 
Ἠϊ1Ώ, 3 Βο ἴηωο {βΐποτ 
πουν ἐπαί {ὲ Ί1α8 αἲ 
{Πθ 5απΠο ποτ, 1η {πα 
πυΏῖοὮ ο: εθας 5αἷᾶά απίο 
Ἠϊτα, ΤΗΥ 5οπ Ἰϊτοίῃ: 
αηΏᾶ Πϊπαδε]ε Ῥε]οτοᾶ, 
ΆΑπᾶ Ἠϊ5 τυ]οῖ]ε Ἠοιςε, 
54 ΤΗΙΕ {5 ασηϊη 118 
Ξοοοπᾷ πιϊχβο]ο 1λαξ 
Ἱοξχας ἀἷά, ποπ ἸΤθ 
1τα5 οοπις ουέ οἳ ὅμ. 
σα Ιπῖτο 1196, 

τ, Αέίον {ἐπὶ ἐπετθ 
τας Αα 1οι5δύ οἳἑ ἴμο 
1οννδς: απᾶ ὧσδα» ΊεηΕ 
πρ{ο ύογιιδα]σπα. 2ΝΟἱΥ 
{ποτο 15 αἲ ζετιςδα]εσα 
Ὃν {πθ 9Πεερ πιατκδἑη 
Ῥοο], πο 15 ος]]1εᾶ ἵπ 
ίπθ . Ἠευται Ίἴοπσυαο 
«Ῥεΐϊποξάα, Ἠατῖησ το 
ΡΟοσςἩθΒ8. 3 Τη Ίπεςο Ιαγ 
Αα ρτοαῦ ται] αᾶς οἳ 
ἀπιροῦθπῖ {ο]]ς,οξ Ὀ]1π:ἱ, 
Ἠα]6, πι ποτοῦς Ἱναῖῖ- 
Ίηπσ {οτ ἴΏο πηιοτῖτης οξ 
{πο τναῖεν. 4 Έοστ 8η 
ΔηΏσεὶ ποπῦ ἄοπι αὖἲ 
8 ΟΕΓ{ΒΙΙ 5Ο0850Π 1πίο 
1π9 Ροο], απᾶ ἰἐτοαὈ]οᾶ 
{Πθ πλίοτγ: πῖΏοβοστεσγ 
ἔπειπ Πτ5ῦ αξίες 1πθ 
{τοαὈ]ησ ο {Π6: 
ππαῦετ  βιερροᾶ ᾖπ 
88 πιπᾶθ ΤΠοΙθ οξ 
πΏβίροετου ἀἱδθαςο Ἡθ 
Ὠαᾶ. ὅὃ Απᾶ 8 οοἵ- 
ναῖα τιαΏ τνας ἴπετο, 
τ/Ώ]οὮ Πα απ 1ηβτπαϊτγ 
οπὶτίγ απᾶ οἴσιπίτεατβ, 
6 Που ᾖσδᾳβ 5.ν Ὠἶπι 
116. απά ποστ {ἐλαῦ 9 
Ἠπᾶ Όσοηυ ποῖ α Ίοαις 
τῖτηρ {πω ἐλαί 986, Ἰιὸ 
βατ ππίο Ὠἶσα, 115 
Ἕποαυ ὃὋορ πωπᾳθ πΥλοῖο 2 
7 πε Ἱπιροίοπῦ 1ΠΠ 
ΒΏςδτνογσᾶ Ἠϊπα, ἱχ, Ι 
Ἠαγο ΠΟΠΙΑΠ, Παπ {πθ 
ππαῖετ 15 ἴγοαρ]αᾶ, {ο 
Ῥαῦ πῃο 1πίο ἴμο Ῥοο]: 
Ὀαῦ τυηῖ]ο Τ Άτα ϱὐΠ]- 
196, αποῖ]ποτ εἰορραίἩα 
4ο” ὮὈοίοτε Π16,. 8 ἆ6- 
545 αἱ απίο ἨΠῖπι, 
ἘἨ νε, ἴωκε αρ {σ Ῥεᾶ, 

} ὑπήντησαν ΙΤΤΤΑ. καὶ ἤγγειλαν Τ; [καὶ ἀπήγγειλαν] ΊτΑ. 
Ε αὐτοῦ {}εαᾶ ἴ]λαῦ Ἠ15 ολμ]]α 11νο5) 1/ΤΓΓΔ. 
Γ.1Τθ ΓΙ18Υ δαϊῖά Τττα. 8 ἐχθὲς ΙΤΊΤΑΝ. 
Ἐτ[Α]. 1 -- ἡ ἴπε ([εαδο) τ. 
σιιτΏα τ. απ. πολὺ [1]Τττὰ. 
οἳ [0116] Ποτά τ 4 οἱωδηποτοῦν Ι.. 
τοῦ 18 αβτποϊἓσ) [Πι]ΤΤτΑ. 

Εε --"Ὅτι 1ΤΤτΑ. 
Ι τὸ λεγόµενον Τ. 

η πο ἐν π[πτ]. 

κ. ὁ ΤΤΤτΑ ΝΤ. 

Σβάλῃ αΙτττΑΥ’. 7 Ἔγειρε ΙΤΙτΑΙΥ, 

ετὴν ὥραν παρ) αὐτῶν ΙΤΤτΑ. 

9 --- ἐκδεχοµένων ἐο επᾶ οὗ υετ5δε 4 [α]τττα. - 
5ζ τριάκοντα καὶ (--- καὶ [1,]τε) ὀκτὼ 4ΗΤΤΊτΑΥΓ. 

δ--- λέγοντες Τ, 
ἆ εἶπον οὖν ἴΠσγθ- 
Ἀ --- δὲ 11ου (05Ώ18) 
τι Ῥηθζαθά Βε:Ἡ- 

Ρ 4- Γκυρίου] 
5. -- αὐ- 

ν -|- [καὶ] διά {, 
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απΏᾶ να]. 9 Ατιᾶ ἵτα- 
τωθᾶ]αίεΙσ πο ἹΊπαη 
στα πιρᾶρ ἹΥΠοῖθ, απᾶ 
{οοκ τρ 119 Ῥεᾶ, απᾶ 
τυο]κεᾶ: απᾶά οἹη ἴπο 
ΒηΊαο ἄαγ 85 πο ναῦ- 
ῬαίἩμ. 10 Τηο Φευβ 
ἵΏοχαξοτο βπὶᾶ απίο 
Επ ἴ]ιαῦ τας ουτεᾶ, 
Τὸ ἵς πε 5αὈραῦἩ ἄαγτε 
16 9 ποῦ Ἰθινέα] 1ογ 
ἴπαθῬ ἔο σαΣτΥ (ἴᾖι/ Ὀεᾶ. 
11 Εο απγ/ογοά ὑμοπι, 
Ἡο ᾖἴπαῦ Ἱι8αᾶο πιο 
στΏΌ]ε, ἴΏο 5.π1θ βα]ά 
ππζο πιε, Τα] αρ ἴπτ 
Ῥοθᾶ, απᾷ Ὑγαι]ς, 12 ΤΏεπ 
βαχκοᾶ Μεγ Είπα, ὉΠπαῦ 
ΙΩΑΠ {5 (Ώαῦ πγΏῖεῃ εα1ά 
απηπίο πες, Τακε αρ 
{Ηπγ Ὀθᾶ, απᾶ πο] 2 
1ὰ Απᾶ Πο ἰπαῦ Υ/88 
Ἠεα]εᾶ πηϊςσύ ποῦ σἩο 
16 σας: 10ΟΥ 5 εεας5 παά 
οοπγεγεᾶ ἨὨϊπαςδε]ξ α- 
σγαγ, ο πια]Ηυμάθ Ὄε- 
1ΠπρΡ Ίη {ἐλμαί ΤῬίαςθ. 
14 Αετγατά «εδας 
Άπᾶείν Ἠΐτα Ἱπ τἵῃο 
6επιρ]θ, απᾶ δε]ά απίο 
Ὥήπα, Ἐε]ο]ᾶ, που ατί 
παᾶο πνΏο]θς ΕΒἶπ ηο 
πηοχς, Ἰθδί α ΤἩΟΤ5ο 
εήπΕ 6ΟΏ19 ππ{ο ΤΠεΘ. 
15 Τηο ππαηπ ἀεριγίεᾶ, 
ΑαηΏᾶ {ο]ᾶ ἰπεσενς ίπαῦ 
46 πας ὧοδας, ὍτΏΙοὮ 
Ὠαᾶ πιβᾶοε Ὠῖτω τ/Ώο]ς. 
16 Απά {μοτείοτοθ ἄῑᾶ 
Τηο ζευνς ρετγεεσι{ο ὦἆ6- 
β45, απᾶ βροαςσμβῦ Το 
εἶαγ Ἠΐτω, Ῥεσοααδο Ἶςθ 
Ἠιιά ἄοπο ἴμορε {μῖπρβ 
οηἳ ἴπο βαὈραῦἩ ἄατ. 
17 Ἐαὸ ἆθξας 4ΏΒΙΥΕΓ- 
ο ἴπεπα, Μγ Ἐαΐπετ 
π;ογΚκείΏ Ἠ]θπετίο, απά 
1 νιοτ]κ. 18 Τπετθίοτθ 
{πο οὅαεπβ 5οαπσΏπί ἴπο 
1106 {ο ΚΙ] Ἠϊτα, Ὦε- 
σβ1156 ο ποῦ οΏπΙγ παᾶ 
Ῥτοκεη ἴμο εαβροίἩ, 
Ῥαΐ δαϊῖᾶ αἷςδο πα ᾷοᾶ 
τας Ὠϊς Ἐαίηοτ, πιβκ- 
1ης Ἠϊταδε]{ 6181 νο Ι (η. 
ἀ.οᾶ. 19 ΤΏοεη ΑπΠβνγει- 
εᾱ σε5ας5 απ δαἱᾷ ππζο 
ἔπετα, Υετ1]σ, τετ]]σ, Τ 
5αΥ ππίο τοις Τηε θοτπ 
οϱςΠ ἄο πούβίτισ οἳ Ἠ]πῃ- 
Βε]{, Ῥαῦ τγΏβύῦ ΏεβοθίΏ 
τηο Ἐρβίηες ἄο: του 
πγΏαῦ τΠῖωρς5 ΞΟΟΤΕΙ Ὦςθ 
ἀοείηΏ, ἐποθδθ αἱξο ἄο- 
εἵΏὮ ἴπεο Φοη Ἰϊκοτνίςθ,: 
20 ἘΈοτ ᾖἶἴπο ὮἘβαίηετ 
ἸογείἩΠ ἴπο 9ο, απᾶ 

1ΩΑΝΝΗΣ. γ. 

τὸν Σκράββατόν!.σου, καὶ περιπάτει. 9 Καὶ εὐθέωοϊ ἐγένετο 
ο. μεᾶ, β1ᾶ Ὑγβ]]ς, Απά τα ης "Ῥοσαπηθ 

ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ᾖἦρεν τὸν-Σκράββατον! αὐτοῦ, καὶ 
Αγγε]] πο Ἑταατ, απᾶά ἴοο]κ πρ Ὠϊ5 Ῥεᾶ, απᾶ 

περιεπάτει' ἦν.δὲ σάββατον ἐν ο τῇ μέρα, 10 Ἔλεγον 
Ὑνα]κεά: απᾶ Ττ πα8- δδυῦαίῃ οἩἳ Ξδα]ᾶ 

οὖν οἱ Ιουδαῖοι τῷ ο. σάββατόν έστιν' 
“Ἔποτεβοτο 'ἴμθ 6οπβ Το Ἠἶπι ΨΠπο Ἠαάᾶ Ῥοεπ Ἠοα]εᾶ, ΒπρΌαἴη 18 15, 

Ἰρὐκ ἐἔξεστίν σοι ἆἅἆραι τὸν ακράββατον!α. 8 11 ὃΑπεκρίθη 
19 15 ποῦ Ἱαπγέα] {οχ ἔπθε Το ἔαχκθ ρ πθ Ῥθᾶ. Ἠε Αηβνγοχθᾶ 

αὐτοῖς, Ὁ ποιήσας µε ὑγιῆ, ἐκεῖνός µοι εἶπεν, ΄Αρον τὸν 
πεπι, Ἔοθ Πο τπιβδᾶοθ Π1ςθ πγα]], ο το Τη δαίᾶ, Τα] πρ 

Σκράββατόν!.σου καὶ περιπάτει. 19 Ηρώτησαν «οὖνὶ αὐτόν, 
- ᾿ἴηψ ρεᾶ αΏπΏᾶ σνα]ξ. ΤΠεγ αςκεᾶά 3ὐπετείοτο Πίτα, 

Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι,. Αρον ἀτὸν «κράββατόνὶ 
Ύγπο 1 ᾖηθ πιβἩ. πΏο εαϊᾶ ᾖἴο ίπεε, Τακο πρ 5ρεᾶ 

σου! καὶ περιπάτει; 19 Ὁ.δὲ Εαθεὶςὶ οὐκ.ῄδει τίς ἐστιν' 
αν απᾶ σγο]]ς ρ Ῥπῖ Ὦθ π'πο Ὠαᾶ Όθεπ Ὠεα]θᾶ Έπενν ποῦ π/πο ῖ 18 

ὁ.γὰρ-]ησοῦς ἐξένευσεν, ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. 14 Μετὰ 
{οτ ᾳε5α5 Ἠαᾶ πιοτεᾶ αρα οχοννᾶ ρε Ίπ ἴπθ ος , Αίας 

ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ ]ησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ, αἱ εἶπεν αὐτῷ, 
ἴμεςε ὕΠ]ησς ”"Βπάς Ἠπω ο ἵη. μο ἔπιρ]ς, απ εαὶά {ο Πἶπλ, 

” « ε! 1 . ’ 

1δ: ὑγιὴς : γέγονας' μηκέτι ἁμάρτανε, ίνα μῆ χεῖρον 
Ῥεπο]ᾶ, νυγε]] οι Ἠαςῦ Ῥεοοππε: πο Ύπιοτθ αβΐτι, τηαύ “ποῦ Ἄποτρθ 

Ετί σοι γένηται. 16 ν’ Απῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ Ἰἀνήγ- 
“ΞοπαρίμήπΡ 50ο 9ΐΠ6ο ΄ὭαρροτΏςβ, ἨΓεηί γα 119 τΩΒΏ. βΏᾶ τοιᾶ 

γειλεν" τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν 
, το ὀεπβ ΄ παν θεα ᾽ 1 πἩΠο τιδάθ Ἠῖπα 

« ρω -” Δ -” -ω 

ὑγιῆ: 16 Καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον ἅτὸν Ἰησοῦν οἱ Ἱουδαῖοι, 
νπε]1, Απᾶ Ῥεοααβε οἳ της ὀρεγςεοαίοά αγε5δας 11ηἛθ σον, 

Ἰκαὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναιιὶ ὅτι τάῦτα ἐποίει ἓν σαβ- 
απᾶ εοαρΏῦ Ώῖτα το ΚΙΠ, Ῥεοφαξθ ἴηεςο ἵΠῖπσα Ἡε ἀῑά οἩ 8 58)” 

βάτῳ. 17 ὁ δὲ"Ἱησοῦς" ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, Ὁ.πατήρ.µου 
ο η Ῥπὶ ᾖεεας ΔΏβιγθτθᾶ ἔβεπι, Μγ Ἐαίμεσ 

ἕως. ἄρτι ἐργάζεται, .. ἐργάζομαι. 18 Διὰ- τοῦτο "οὖνὶ 
ππιτῖ] ΟΥ πποΓΚΑΒ, πγοτ]ς, Ῥεοααςβθ οἱ ἴπῖς {ποτεξοσα 

μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ἸΙουδαῖοι ἀποκτεῖμαι, ὅτι οὐ µόνον 
ΤηΠοθ πποτθ βοαβΏῦ ἍΠίπι 1Πδ σετ 3µο ΚΙ,  ΌῬεσοθαξε πού οπΙγ 

ἔλυεν τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν 
άἱᾷ ηε Ῥτεαβ]ς ἔπο βαβραίΐἩ, Ῥαῦ αἱδο "Ἐπίπες δηἱ5 Έοππ "ομ]]εᾷ 

θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεφ. 19 ἀπεκρίνατο οὖν ὁ 
2ᾳοᾶ, εαπαὶ "Ἠϊπιςο]ξ ᾽ταρ είπα το Αἀοᾶ. 3ΔΑτογγετοᾶ "ἴπετεξοτο 

Ἰησοῦς καὶ εἶπεν! αὐτοῖς, ᾽᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται 
11ο απᾶ εεἰᾶ ἴοίμεαω, ἨὙετΙ]σ τετ] Ἰρβαγ ἴοτοι, 519 ᾽αθ]θ 

ς ελ -” 7 7 ε -” / ϱρ 4 [ / 

ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ ἑαυτοῦ οὖδεν, Ῥἐὰν' µή τι βλέπῃ 
16 Ἴδοηπ ᾖ3ἱοᾶο ἀτοπι; ἨΙπιδε]ή Ἀποίβίτα, ππ]οςς απσίμῖπςδ Τε τηαγ 5εθ 

τὸν πατέρα ποιοῦντα" ἃ γὰρ.-ιᾶνὶ ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ 
ἵμἩο Ἐαίηοευ 4οἵπρ: ΣΟΥ πνΏαΐετετ νοἵ-) ἄοες, ἴμεδο ος 8159 

ὁ υἱὸς Ἱὁμοίως ποιεῖ. 20 ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱόν, καὶ 
{πο9 Βοηυ 1ΏΠ Κο ΠΙΑΠΠΘΣ 49688. Ῥοτ ἴπε Ἐδίηες 1Ι9Υ65 ἴπο Βοῦ, απᾶ 

χ κράβαττον ΗΤΤΤΑΥΨ. 
Ὁ -ἵ- ὃς δὲ πο ἨΟΥΕΝΥΘΓ 1Ττ. 

ε κράβαττόν 1[ττ] ον. 
Ῥοεὰ) 1. 
σου τ[ττ]Α. 
Ἡ -- [καὶ] απᾶ 1,, 
ἀποκτεῖναι . 1]ΤΥΑ. 
Ρ ἂν τ. ἂν ] ττ. 

Σ -ἵ- καὶ απά [1,]τ[ττ]α. 
ο--- οὖν [τι]τ[ττ]α. 

Γ ἀσθενῶν γγαβ Ἱπιροίῦεηί Τ. 
ι εἶπεν Τ. κ οἱ Ἰουδαῖοςι τὸν Ἰησοῦν ον 

α.-- ᾿Ἱησοῦς (Ρεαά θ ΒΏΒΥΥΘΥ εα) τ. 
ς ποιεῖ ὁμοίως Τ. 

3 --- σου (τεαᾶ ἴπν 
ᾱ.-'. τὸν κράββατόν 

ἔ σούτι ΟΙΤΊΤΑΥΓ. 
] --- καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ΄ 

--- οὖν Τ. 9 ἔλεγεν 1. 

 ---- εὐθέως τ. 

1 



τ, 4 0Ἡ Ν. 
-” - - , Φ 

πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ καὶ µείξονα τοῦ- 
α)] ἰμϊπρθ  5ἸθνΓβ {ο Είπα πυἨ]ο]ι “Πϊπαδε]{ξ 1ο ἆοεθ; απᾶ Ετοαίογ {ματι 

των' δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς "θάυμάζητε.' 21 ὥσπερ 
21ηε6ςς “Ίο δν/Ι]] 58Ἡθυ ᾿Πῖπι Ίπτοτκς, ἰππῦ γε 1ηΑΥ ΊΥΟΏ(εΣ. ἜἜνοιν 348 

Π 4 Γ 9 - τ/ ᾿ 

ἀρ ὁ. πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτως καὶ ὁ 
ᾷοτ ἴπο Ἐαϊπογ τηῖςο πρ ᾖΤἴπο ᾷοσᾶ απᾶ απῖσκεπς, ἴπαβδ αἱ5ο {πο 
ει ελ [ή ” . Δ 3 « Δ ΄ ” δέ 

υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ. 3235 οὐδὲ γὰο ὁ πατὴρ κρινει οὐδενα, 
Βου πιοπα Ἡθ υη]] απίοκεπς; {οὲ πο Ἐαίπογ Ἰἀάρε το οΠπς, 

3 Δ Ι] ’ .” ΄ - ε ν / ’ 

ἀλλὰ τὴν᾿ κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, 35 ἵνα πάντες 
δαῦ Ἀ]μᾷστιεπυ λα] Ία5 ΡΊΥεη Το ἴπο ο, ἐπαῦ 1] 

. -” . .’ ε -” 

τιμῶσιν τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσιν τὸν πατέρα. ὁ μὴ.τιμῶν 
πωαγ Ώοποισ πο 9ΟἨ Ῥαΐμπεν. Ἐο ἰπαῦ Ποποιτς ποῦ 

Δ ε -- .. » 

τὸν υἱὸν οὐ.τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέµψαντα αὐτόν. 24 ᾽Αμὴν 
εμθ Βοη Ποποιχςποῦ ἴπο Ἐπίπετ ὙΝησ 5οπῦ Ἠ1πῃ, γοτϊ]γ 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὁ τὺν-λόγον-μου ἀκούων, καὶ πιστεύων 
τετ] 1 5αΥγ ἴοτοα, ἴπαῦ πείπαῦ ΤΙΣ ποτᾶ Ὢθαχ5, απᾶ ΄ Ῥε]ετος 

τῷ πἐμψαντί-με, ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ 

6ετεη 88 ἴΠαΥγ ποποιν πο 

Ἠΐτα τυπο βεπῦ πα, Ἠ88 1119 θἰοτπα], απά Ιπίο ]αἀρπιευῦ "ποῦ 
3 2 Δ , 1 , / » 4 ’ 

ἔρχεται, ἀλλὰ µεταβεβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 
60Π16Σ, απ Ώας Ρας5εᾶ οαύ ο ἄεαιὰ ΄ Ἰπίο 1146. 

2ὔ ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, 
ὙοκΙΙγ νο] Ίσα ΄ οι, ἴλαῦ ἶ5 οοπιῖπς 8η Ἠοιχ απᾶ ΠΟΥ ϊς, 

ὅτε οἱ νεκροὶ 'ἀκούσονται' τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ 
πνΏοπ ἴμθ ἀἄθεαάᾶ βΠ8]1 Ώδασ {πο τοῖσοο οἳ ἴπε 8οπ. οξ ἀοἄ, απᾶ 

οἱ ἀκούσαντες ᾿ζήσουται.ὶ 396 ὥσπερ.γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει 
ἔποξο ἨὨανίηςσ Ἠθατᾶ 5Ώα]] Ἠτο. Έοτ 6τεη 5 ἴπε Ῥαΐπες Ἠπς᾽ 

οὕτως "ἔδωκεν καὶ τῷ υἱφ' ζωὴν ἔχειν 
5ο Ἡε ϱαΥτθ Ἅαἱξδο Το ῦπε ῬοἩ 1406 Το Ἠπτο 

2] καὶ ἐξουσίαι ἔδωκεν αὐτῷ Ἀᾶκαὶ κρίσιν 
1ν ἍὮἈἨϊπιςδειξ, απᾶ απαἰποτίίσ ραπ νο Ὠῖτα 91ο πάβαεηπό 

ποιεῖν. ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν. 38 μὴ.θαυµάζετε τοῦτο" 
{ο εκεοµῖςε, Ώοσβα5θ ΒοηἨ. ο πιω πο {5. Ὑγοπάετ ποῦ αὖ τΗΙ5, 

ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ἢ πάντες οἱ ἐν τοῖς µνημείοις Ιἀκού- 
{ο ο]ς οοπαῖηρ "απ ́Ἠουιχ 1Π Πίο Αἴ πο ἵπ {πε νοπαιο5 βπα]] 

σονται! τῆς φωνῆς αὐτοῦ, «399 καὶ ἐκπορεύσονται, τὰ 
Ἡθαχ Β]5 νοίσα, απά 

ζωὴν -ἐν ἑαυτῷ, 
τς ἵπ ἨΙηςο]ξ, 

ἐν ἑαυτφῷ. 

« 

οι 

5Ώα]] οοππε ΕοτίἩ, ἴλοςο ὑπαῦ 
ε 4 ’ 7 ἐν ’ ο ε γ λῇ 4 -” 

ἀγαθὰ ποιῄσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα 
ποοά Ῥτασθϊβεά  ᾖἵο ατεςαττθοβίοἩ οἱ ΗΕ, απᾶ ἴποςε ὑπαῦ ετ1] 

πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. 90 οὐ δύναµαι ἐγὼ ποιεῖν 
4ϊᾶ Μο. α τοβατγοσῦῖοη οἱ ]αάρπιεπῦ, ἅλπι Ζαρ]ο ἵ ᾖ{ἰοά4ο 

ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐδέν' καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ 
ἔτοπι ἍπηησεΙ µποἰπῖπα; 6τεπαξ Ίπεας 1/πᾶβε, «παπά ΣΠΙαᾷρταστπῦ 
) ν δυς / . ος, ε/ ανν ο ο ὁ θέλ μι τος Ἰλλὰ ν΄ 
ἐμῆ δικαία εστίν’ Ότι ου-ζητῶ τὸ θελημα τὸ εµόν, ἀλλὰ τὸ 
πι Ππαεῦ 315,  Όεοβαβο 1 5οεχ ποῦ ́  Ἄτὴϊι ,) τω, ὃῬαῦδ πο 

θέλημα τοῦ πἐμψαντός µε Ἱπατρός.ϊ 91 Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ 
πλ] ο πο ᾖἍν/πο Άεεπό πιο "Εαΐμεςσι 14 1 Όοθατ τ]ῦηθΒξ 

περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ-μαρτυρία.μου οὐκ.ἔστιν ἀληθής. 93 ἄλλος 
ο«οποεγηΙης ἩπΊγδε]ξ, ΤΩΥ πΙὔΏρςξβ 15 ποῦ 'τας, Αποῦμετ 

ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ ΣΞοἶδαὶ ὅτι ἀληθής ἐστιν 
1615. πσΏο ΌσατΒ π{ϊἴηεςβ οοποετγηῖπς 1ηθ, απᾶ 1 Ἐπου ἴπαῦ Ίταα 18 

ἡ µαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ ἐμοῦ. 98 Ὑμεῖς ἀπεστάλ- 
ἔπο τση ύησς5 Ὑο Ώατο 

ών 9 / Π λ / .- τλ θ .... 4 .] 1 

κατε πρὺς Ὁ Ιωάννην" καὶ μεμαρτύρηκεν τῇΏ ἀληθειᾳ' ὃ εγω 
5οπῦ Ἀαπῖο : Ζοηπ Ετιᾶ Ώθ Ώαβ Ὀοτπε τν]έηοςς ὕοΐπε ῥἠἑτιίῃ. πα 

περὶ 
ππΏΙσὮ. Ώθ π/]ὔπθς-εΒ οοποετΏΊης τ]θ, 

ε ἀκούσουσιν ττε. ν ζήσουσιν Ι;/ΤΊτΑ. 
Σ --- δὲ απ [1ι]τ[ττ]α. 

3 οἴδατε σε Κηοπ τ. υ ᾽Ιωάνην Ίτ. 

᾿Σθαυμάζετε ΝΩΠᾷΘΥ π. 
ττα. . ᾱ-- καὶ ΩΤΤΓΑ. 
ο ΤΑ Υ. 

ολο] 
Βποπγοαίῖι Ἠῖπῃ α]1 ἐπῖπρα 
τλπαῦ Ἠπαδο]ιξ ἀἄοθείπ 
απᾶ Ἠο νυν 1]] «Ἠοιν Ὠῖπι 
Ρρτοπίετ ΠΟοΚκθ πα 
ἴποβθ, ἴπαῦ Τθ ΤΗΣ 
ΏΙΩΥΥΕΙ. 2] Ἐοχ 88 19 
ΈἘαἴποεν ταϊδεῦ] αρ ἴπθ 
ἀεβᾶ, απᾶ απἱοκεποία 
ἰλεπι» ΘΥεη 5ο {19 ΦοΠ, 
απἸοκοπείὮ πυποπα Ίθ 
σπΙ]]. 22 Έοτ τηε Ἐα- 
ἴπενγ Ἱαᾷσοίῃπ πο τη, 
Ὄαῦ ὨαίἩπ οοπιταϊσεεᾶ 
«11 ἠαᾷσπιθηῦ ππτο {πθ 
Ρομ.: 95 ἴπαῦ αἲΙ Ώιεπι 
εποα]ά ποποιιγ {ο Ρο, 
ενεη αβ Ὅπεγ Ἠοποις 
Ἔμπο Ἐαίποτ. Ἠεο ἰπαῦ 
Ποποιτοῦὴ ποῦ ἴῃο Ρο. 
ἨοποιτοίῃὮ ποῦ ἴπο Ἐὰ- 
πετ π;Π]οἃ Ἠπίη 5επύ 
Ἠϊτα. 24 Υοτ]]τ, νετ!]γ, 
Ί βαγ απίο τοι, Ἠο 
τηςῦ Πεατεί] πιΥ ποτά, 
Απᾶ Ῥε]ιενοῖΏ ο Πίτα 
πα ϱοπῦ τηθ, Ὠπίπ 
ετοτ]αδσ 149, απᾶ 
εΏα]] τιοῦ οοιαο Ἱπίο 
οοπσπιπαδίοηῦ ; Ὀτιῦ ἶ5 
Ῥαβ5οᾷ {γοιη ἀοφίμ Ίπ- 
νο 16. 3955 Ῥον!]γ, γε- 
τισ, 1 εαγ ππίο τοι, 
ΤηΏο Ώοασ 5 οοπαΙἩς, 
8ηΏά πον 5, ππεπ ἴμθ 
ἀεπᾶ λα] Ἠεατ ἴηθ 
νοῖσοθ οἳ ἴηπο Ῥοηυ οξ 
αοᾶ: απᾷ ἴπετ ἰπαῖ 
Ἠθατ εΏα]] 11το. 26 Ἐουῦ 
35 ἴηο Εαίποτ Ἠαῦ] 119 
1ω Ὠάπαιςδο]Ε; 5ο ὨιιτΏ Ὡς 
ΡΊγεη ο Ίἴπο Θοτπ Το 
Πανο 1ΐε ἵπ Ὠϊηιξε]Ε: 
27 αηπᾶ ὨαίΏ ϱῖτεη Ὠῖπα 
ΑαθποτΙῦγ ο οχκευαῖΘθ 
Παάστιεηπς αἱεο. ᾖἸς- 
ορ15θ Ίο 5 πο Φοη ΟΕ 
ΠηΑΠ. 328 Ἠἴαγτε] ποῦ 
βὖ {Πῖς5: ἔοτ ἴπο Ἠοιατ 
ἀςποοπαίπς, 1π ο συ η 1ο 
811 πας ατο ἴπ ἴμο 
ΡΤΆΤεΕΒ 5Ώα]ἱ Προγ ἨὨϊ8 
τοῖοςθ, 29 απᾶά 5πα]1 
οοπλε Εοτίμ; ἴπεσ ἴπαῦ 
Ώατο ἄοπο ροοι, ππ{ο 
ἴποθ τοςιτγθοῦίοη οἳ 
Ἠΐε6; απᾶ ἴπογ ἴπαῦ 
Ὥανο ἄοπο ονἰἰ, αππτο 
πο τθβιιτγθοβίοη ο 
ἀαππιπαζ]οτ. 0,1 οπη 
οἳ τηίπθ ΟΝΠ 5ο]{ξ ἄο 
ποδηίπα: α5 1 δα, 
Ππαάσο : απᾶ τάγ Ἱπᾶς- 
τησΏῦ ἶ5 Ἰα5ξῦ; Ῥόσ8ιι5θ 
Ἱ 5εεκ ποῦ ταίπο ΟΠΏ 
πντ]1], Όαῦ ἴπο υ]ῖ ος 
με Βαἴτοατ συ πΙοὮ Πα ἴὮ 
5οΏῦ πιο. οὁ] 1 Ί Όουμς 
πγ]ύηςςς οἳ Πιγδο]Ε, ὮχΣ 
νιίθαρςδς 5 ποῦ Ττιε, 
5 Ἔποετεο ἹἸ αποῦῖΏος 
τηβδῦύ Ῥεατοί]ι Υν{ζποςβ 
οἑ πηθ; ἀπᾶ 1 Ἐποὶν 
ἐπαῦ ἴπο σΥ]Ιζηεςς νυΏ]σ]. 
ο πγ]ζηπο-ξείὮ οἳ Ὠη]ε 18 
ἐγαθ. 3ὺ Ὑο 5ουῦ ππίο 
{91 οΏτ, απᾶ ηο Ὀατο ουν 1ὔ- 
ἩπΘΞΘ πηπίο ἴπο ἵγπίῃ. 

σ . - Σε - -” 

καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν 
α--- πατρός (τεαά οἱ Ἠΐτα νΏο 5οιέ ως) 
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24 Ῥαΐς 1 τοροίτο ποῦ 
θε (ἴπιοπγ ΕΓΟΠΩ ΤΠΒΗ : 
Ῥαΐ ολους ἑΏῖπσα Τ ραγ, 
ὑπαί γε τηϊρηί Ὀς 5ανεά. 
ῦ Πο τας α Ὀυγηπϊῖπρ 
8Πά α 5δηϊπῖπρ ἨἩρ]ηῦ: 
ΑΠᾶ το πεχο νι ἡπρ 
ΣΟΥ Α ΞΘΏΒΟἨΠ {ο το]οίσθ 
1η Ὠϊβ Ἠσηῦ, 96 Βαΐ Τ 
Ἠλνο συθεαίθς ππΙίΠθρΒ' 
τῃΠαπ {λαί οἳ φοΏπ: Εος 
πο ποια σΠ]οἩ ἴηα 
Ἐλίηευ πμ Ρῖγεη πθ 
το Ἀπὶ»Π, {πε 8απιθ 
νοΚ5 {λαοί 1 ἀο, Όεας' 
τν]ίπθςδς οἳ 1πηθ, ἵηΏα 
1ηο9 Ἐαίπογ Ὠπίῃ εεπέ 
1ης, ὃἤ Απηᾶ {πο Εαίμοας 
παρε], υγΏίοὮ ΤΠ 
Βοη6 Ώηθ, Ὠδίπ Ῥογηθ 
Ὑγ{ίηπθες οἱ πιθ., Ύ9 
Ὢβγο Ώθ:ιῖπεσ Ὠθητάὰ Ὠῖς 
νοῖςσθ Ααὐ ΛΏΤ 0πιθ, ΠΟΥ 
8681 5 5Ώπρο. 38 Απά 
Ψθ Ἠατο πού Ὠϊβ ποτά 
Αὐϊάϊηπρ ἵπ τοι: {1ογ 
π/ΏΟηχ ο Ὠπία βεπέ, 
Ἠϊηπι γο ὍΌε]ίοτο ποῦ, 
39 Φθ6ΗΥ. Ἡ {πο βοτῖρ-' 
{ατεβ; ὂΤοτ 1η ἔποπι γθ 
ΤΠΙηΚ το Ίατο «θἰεγηκφ] 
1416: απ 1Πεγ ατο {Πεγ 
νγΏΙοἩ (εδ ξγ οἳ 119. 
40 Απᾶ το πι] πο 
Ο60ΙΏθΘ ο 116, 1πβῦ Ὑο 
χηϊσΏί Ώανο 16. 4] Τ 
τεὀεἰνθ ποῦ ἨὮοποάς 
ΣΓΟΠΑ Ἠ]εηπ. 42 Βπαὺ ΙΤ 
ΚΠοΟΥΤΟι, ἑηπίγοΏανο 
ποῦ ἴμο Ίοτε οἱ ἀἄοά ἴπ 
σοι. 45 Ἱ Απι 6ΟΏ}ε ἵπ 
ΙΗΥ ΕΒ{ΠΘΓ)5 ὨηςΊΠΘ, αηᾶά 
9 γεοείτο Ίηθ ποὺ: {1 
ΒἨΟίΏετ 5ΗΏΒ]] οοΏθ ἵπ 
Ὠϊ5 ΟΥΓΏ ΠαΠΠΘ, Ἠίτω Υθ 
ψ/1]] τοοεῖνο. 44 Ἡοπ 
ο8η 7ο Ῥε]ετε, πΠΙοΙ 
τεοεῖτο Ἠοποατ 9Π6 ΟΕ 
ΑΠΟίΠΕΣ, απά 5εε]κ πού 
ἴπο Ἠοποιτ {παί 6ΟΠΙ- 
6 τοπ ἄοά οπ]γ2 
45 Ώο ποῦ Πῖπκ {παῖ 
1 νηϊ]] ποοἀ5θ τοι {ο 
πο Ἐαπίπογ: ἴπετο 18 
οπε Όλβί αοοιαθείΏ γοι, 
ευεπ Μο5θ», 1π π'Ώοπα 
ο ὑτιεῦ. 46 Ἐοσ Ὠαᾶ 
Ὑθ Ῥε]ιετεᾶ ἸἩΜοβαβ, Το 
πγου]ά Ὠπτο Ῥομετοά 
Ίηθ6: ΤΟΓ Ὦε πτοῦο οΕ 
Πηθ,. 47 Ῥαΐὸ 1 το Ῥε- 
Ίἱαστο ποῦ Ὠ]5 ττ1θ1ηρς,. 
Ἠοι πΏα]] γο Ῥο]θγο 
πα7 ποτᾶβ 

ΙΩΑΝΝΗΣ. ν. 
δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν µαρτυρίαν λαμβάνω. ἀλλὰ ταῦ- 

-ριις “που 5ΕΓΟοΙΗ Ίτηβ]1ὰ. δτν]ίησςξς 3χοσθίτε, Όπίε ἔῃοςθ 
. Π - .. - -” στ . «' τα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε ο9δ ἐκεῖνος ἦν -ὁ λύχνος ὃ 
ἰΠπ]ηπσς 154Υγ πας ψθ αγ Ὀθ βατεᾶ. Ἠο ΥΥΔ8 {ηΏο "Ἱαπιρ 

καιόµενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς.δὲ ἠθελήσατε «ἀγαλλιασθῆναιν 
αρατηΐῃπρ Ὑ"απᾶ Ἅ«9ΠΙΜΙΠΡ, Άη Υο ΊΤοΓΟ Ινἡ]]ἶπσ το τε]οἷσα 

π ο’ . - λ απ - ο. πρὸς ὡραν ἐν τῷ-φωτὶ αὐτοῦ. 96 ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν µαρτυρίαν 
10; ΒΠ ἨΠοιις 1η Ὠϊς σης, Ῥυις] ἍὍανο ᾖ{ἰπο ππιῖηθςς 

; -. ϱ) ; ε 
ἀμείζω" τοῦ "“Ἰωάννου"Ἱ τὰ.γὰρ ἔργα ἃ ῄ᾿ΙΕδωκένὶ µοι ὁ 
Ρτεα{ετ {Παπ 2 οππ)8 2οχ {πρ ἍὭἨγ/ογξς5 πΏ]οι 3ρατο 316 119 

ᾗ η ΄ ΄ ῃ) 

πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ εἐγὼ" 
"Ἐπίηες {ἰπαῦ 1 εποι]ᾶ οοπιρ]είθ {Ποπι, ἴἨο ποτγες ἐΠεπιδε]τος π]ίοὮ 1 

ο) - Δ » ασ ε/ « ΄ 

ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ µε ἀπέσταλκεν,ι 
ἄο, ὉῬεβγ π]ίηθςς οοηοργηίησ Ἡιθ τΤπαῦ ἴπο Ἐαίπογ πιο Ἠπβ βοπῦ. 

να κο , « τν κ τς Ι ’ ν 

97 καὶ ὁ πέµψας µε πατηρ, "αὐτὸς µεμαρτιρηκεν περὶ 
Απά πο Ἔψῃο 3Βεηέ πιο "Εαΐῦμας, ἍᾖἨϊπιδε]ξ Ἠᾳ5 Ῥοσης γ]έηεςς οοποργπίηρ 

ἐμοῦ. οὔτε . φωνὴν.αὐτοῦ Ἰάκηκόατε ́  πώποτε,! οὔτε εἶδος 
16, Νεϊῖτηος Ἠϊτοῖο ἍΆπτε Ψό Ἠεατᾶ αὐ ΑΠΣ 91ηΘθ, Ἡπος ΖΕ0ΓΏΙ 

αὐτοῦ ἑωράκατε. 98 καὶ τὸν.λόγον.αὐτοῦ οἵικκ ἔχετε Χμένοντα 
1ης Ῥηγε Ὑο εεεΏ. Απάᾶ .. Ὡἱς νοτᾶ Ψθ Ὠπτε πού αὐϊάῖηπς 

ἐν ὑμῖν.' ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκέῖνος, τούτῳ ὑμεῖς οὐ.πιστ«ύετε. 
1η τοι, ᾖἆογ πΠποπα Ξφοηυ 1ο, ο εο το Ῥε]]θτι. ποῦ,. 

30 !ΕἘρευνᾶτε' τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν 
Ὑ6μξθατοἩΒ 'Ἡθ κβοτἱρατοβ, 1ος 7θ τπῖπκς ᾖ{ἵπ μετ 1116 

αἰώνιον ἔχειν, καὶ ἐκεῖναί εἶἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ 
εὔεγηβ] ο Ἠβύθ, απά πε ΑΤ6 ΤΠΕΥ ΠΠΙοἩἈ Όουις π{θπεςς οοποεγπίης 

” 8 η) ’ 3 κ. ’ ο 4 ” η 

ἐμοῦ 40 καὶ οὐ.θελετε ἐλθεῖν πρόὀς µε, ἵνα ζωὴν ἔχηξε. 
Π1θΘ; Απά το ατο ιηνγ{]]ῖπρ ἰοσοπθ ο πωθ, ἴπαῦ 186 ΤΘΠΙΑΥηατεο, 

4] Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ.λαμβάνω' 43 πάλλ”ὶ ἔγνωκα 
αἰοτ «τοπ ΠΙΘΏ 1 τεσεῖτο ποί; Ῥαῦ Ἰ Ὠατο Επονη 

ὑμᾶς ὅτι Ἱτὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ.ἔχετεῖ ἐν ἑαυτοῖς. 49 ἐγὼ 
τοι {ἴπαῦ ᾖἰπο 1ογθ οἱ ἄοᾶ ο Πβτο πού ἵπ Τοιτεθ]τες, 1 

. / ια) . ) / ”. / Δ ια) Ἰ / ’ 

ἐλήλυθα ἐν΄τῷ ὀνόματι τοῦ'πατρός.µου, καὶ οὐ.λαμβάνετέ µε" 
ΏὨβγο οΟΠ1Ιθ6 ἵηπη {ἴἩΠθ Ἠβπιθ ΟΕ ΠΙΥ Εαίΐπετ, ἈΑπᾶ Ὑγοτεοεῖτε πού Τ]6; 

ἐὰν ἄλλος ἔλθῳ ἓν τῷ ὀνόματι τῷ.ἰδίῳ, ἐκεῖνον ὀλήψεσθε." 
1 ΑποΐηΏοτ 5Ώοι]ά οοπωθ ἵπ παπι ἍΠὶς "ούη, Ὠϊπι Υε τσΙ]] χεσείγο. 

44 πῶς δύνασθε.ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν Ῥπαρὰ" ἀλλήλωγν. 
Ἠονν ΆΤτε ο 8ὖὓ]θ το Ῥε]ετε, βρ]οτγ "τοπ δοµ9 δαποίπεσ 

λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ µόνου Ἰθεοῦ" 
α1γνΏο “Ὑοσθίτθ, απᾶά {ἴπο Ρ]ουγ πΠΙοα [15] ἔγοπι πο οπ]γ αοά 

οὐ.ζητεῖτε; 46 μὴ.δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν 
γθ 5θε]ς ποί 2 ἘΠίηπχκ ποῦ Ππδῦ { σ/]]] 8βοοα5» ποια το 1Πθ 

πατέρα᾽ ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν, "Μωσῆς,ὶ εἰς ὃν 
Ἔαίηπογ: ἵποτε 5 {Γοποθ] πΠο 8ΟΟ15Θ68 τοι, Μο5θς, 1π. ΠΟΠ 

ὑμεῖς ἠλπίκατε. 46 εἰ Ὑὰρ ἐπιστεύετε"Μωσβῇιὶ ἐπιστευετε.ἂν 
σο Ώανο Ποροά, Έοχ 1 τε Ώεμετεᾶ Ἅ3Μοβθ5, Το ποια] Ώατο Ῥε]]ετεά 

ἐμοί' περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. 47 εἰ.δὲ τοῖς ἐκείνου 
Π1θ, Τος οοποθγηίπσ Ἠη]θ ηοθ πυτοῖθ. Ῥα0 14 Ὠ]5 

γράμμασιν οὐ.πιστεύετε, πῶς τοῖς.ἐμοῖςῥήμασιν πιστεύ- 
στ ὔ11β8 σε Ῥε]]ετο ποῦ, Ἠοῦν ΣΥ ἨΓΟτάΒ 5Ηα]] Το 

σετε; 
Ῥε]19το 2 

9 ἀγαλλιαθῆναι ατΊτΑν’. 
ε --- ἐγὼ (γέαᾶ ποιῶ 1 49) ΤΤΤΙΑ 
ὑμῖν µένοντα ΤΊτΑ. 
θεοῦ Τ. 
1ΤΊΤΑ; Μωῦσῃ Ἡ. 

5 λήμψεσθε 1ΤΊτΑ. 

-ᾱ μείζων ΙΤτΑ. ε Ἰωάνου Ίτ. { δέδωκέν Ὠ88 ϱἱνθη ΤΤτΑ. 
΄ ον 9 . ια ΄ . 

 ἐκεῖνος ΤΤΓΑ. ἑ πώποτε ἀκηκόατε ΙΤΊΤΑΥΓ. κ ἐν 
” Ἀ υ) ” . Ν ᾿ ΄ - 

πι αλλὰ ΤΤΤΤΑΝ. η ουκ εχετε την αγάπην του ᾿ὴ ἐραυνᾶτε ΤΊτΑ. 1 οὐ. τοῦ 
4 [θεοῦ ] 1, ; Μωύσῆς ΙΤΊΙΑΝΜΨ. 5 Μωῦσει Ρπαρ᾽ Α. 



ΤΙ. 70Η Ν. 

ϐ Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης 
Αίας ἔπεεε οἨίπρς " πεηῖῦ ΑΠΑΥ 118818 οτος 1η9 268 

τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος' 3 καὶ ἠκολούθειϊ αὐτῷ ὄχλος 
» ο αα]1]εε (οὲ Τ1ρετία5), απᾶ {ο]]οπθά  «ὃπίπα } δογονγᾶ 

πολύς, ὅτι Ἱἑώρωνὶ "αὐτοῦ! τὰ σ]μεῖα ἃ Ἅἐποίει ἐπὶ 
Ξρτοβῖ,,  Ώθεοβαβθ {Πεγ 587 ο Ἠϊπι {πο καεἱρῃβ ἹὙπΠηΙοἩ Ἶςθ πτοιρΏῦ 1ροᾳ 

” ώ α ΄ 7 Πλθ δὲ 2 μυ 3 χ- Ἱ Ἴ - 

τῶν ἀσθενούντων. ὁ ἀνήῆλθεν.ὸε εἰς τὸ Όρος "ο Ίησους, 
ἴΠοβδθ π]Ἡο  Ἅπετε 5ἱΟΚ. Απάᾶ νγεπὺ 3μΡ 1πῖο 51ο πιο ἑαἳα 1186818, 

καὶ ἐκεῖ 7ἐκάθητοϊ μετὰ τῶν .μαθητῶν. αὐτοῦ. 4 ἦν δὲ ἐγγὺς 
ππᾶ ἴπετθ τὴ ντα Ἠῖς ἀἱδοίρ]θἙ; Απᾶ "νγββ ΄Ἠθβς 

᾿ ’ « « 4 » / α) / Ύ χ. ΄ 

τὸ πάσχα ἡ ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων. ὅ ἐπάρας οὖν "ο Τη- 
11Ἠθ 2ΡΕεςοτοσ, ἴμθ {οι5ῦ οἱ ἴνθ σεν. ΞΠανίηρ “ΗΕ{εᾷ πρ ἰΠοη 119- 

σοῦς τοὺς ὀφθαλμούς;! καὶ θεασάµενος ὅτι πολὺς ὄχλος 
εα5δ  {[Ππ15] 676Β, απᾶ ἹΠατίπββεεωη ἴπαῦ α ρτοαοῦ οτοπὰ 

ἔρχεται πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς Ἀτὸν! Φίλιππον, όθεν 
15 οοππς Το Ἠϊτα,  Ἆθ ΒΑΥ8 το Ῥπ αρ, ΊηηεποῬ 

ο τα ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοί: ϐ Τοῦτο.δὲ ἔλεγεν 
5Ώα]] τνο ουσ Ίωαγες ἐλαῦ πια 3εαῦ 11πεςο 2 Ῥιιῦ ἠΠ]β ο επ]ἁ 

πειράζων αὐτόν αὐτὸς γὰρ δει τἰ ἔμελλεν ποιεῖν. 7 "ἀπε- 
υτγίης «. Πϊπι, 4οςἩθ  Ίἆτοπη π/λαῦ Ἡθ σας αὈοιῖ {ο ἀο. Απ- 

ῃ Π ) - ἀ « ΄ / ὸ / ” ] 

κρίθη" αὐτῷ ἃ Φίλιππος, Διακοσίων «ὀηναρίων αρτοι οὐκ 
βπιοχθά  Ἠϊπα ῬπΙΠΡ, 2Ῥοτ “νο “Παπᾶτεᾶ ῥδάεπατῇϊ  ᾖ3]οβτθβ Ἰποῦ 

. .. υ ” / ε/ 6, ο κε 1 

ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος “αὐτῶν! βραχύ.-"τι 
δμγο ϱαβιοϊεπί 105 ἴπεπαι Τπαῦ εβοὮ ο πετ 

ϐ Λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν.μαθητῶν. αὐτοῦ, Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς 
ΒΑΥ5 ᾖὉο Ἠἶπι ο9η9 ο0Ε Ἠ]8 ἀἰδοῖρ]ος, Απάτοῦη ᾖἴποθ Ῥτοῖπες 

Σίμωνος Πέτρου, 9 Ἔστιν παιδάριον ξὲνὶ ὧδε, Ἠδ' ἔχει πέντε 
οἱ που ῥῬΓεΐετ, ετς 311516 ο 8 Ἠετθ, ὙἩἩΠο Ἠ88β Άτο 
2, / Δ ’ . / . ε) Δ » / 2 2 

ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς 
"]ουνε5 1ΡΑΥΊεΕΥ  απᾶ ἴπο ΕΑπια]] Ώδπεβ; Ἀπὸ εβρ 1πλαῦ "Ατθ {ος 

τοσούτους; 10 Εἶπεν δὲ" ὁ Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους 
5ο ΤΙΒΏΥ 2 Απά “εα]ᾶ 11ε515, Μακθ 119 1ΠΕΏ 

ἀναπεσεῖν. ἦν. δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. Ὑἀνεπεσον! 
τοτεο]1πθ. Νου ἄγας "ρταξδς ΑΤΥΠΟ ᾖἹΙπ ἴηο ΌῬ]αοε: τεο]]πεᾶ 

οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν λὠσεὶ! πεντακισχίλιοι. 11 ἔλαβεν 
1Πετεξοχθ ἴπο ΏιεΏω,  ἴηπθ Ώιπαρες αροαῦ Άτε ἰποιςδβπᾶ, 3ΤοοΚκ 

πιδὲ! τοὺς ἄρτους ὁ Ιησοῦς, καὶ "εὐχαριστήσας διέδωκεν! 9τοῖς 

λάβν. 
8ΒΟΠ19 10516 ΤιΑΥ χοθοθίτο. 

κ 

αρημᾶ “ηοδ ὄδ]οβτεξ ἌΠεβα5δ, απᾶ Ὠαπτίηρ βίτεη ἴπατχκς ἀῑειτιυαιεᾶ Το ἴηΏθ 

μαθηταῖς, οἱ.δὲ μαθηταὶ! τοῖς ἀνακειμένοις ὁμοίως.καὶ 
ἀἱδοίρ]εβ, Απά πε ἆἀῑδοίριε ᾖ1ο ὕποβο τοο]Ιπ]ηρ : Βλιᾶ ἵπ Ίκε ΏΙΑΊἨΏΘΕ 

ἐκ τῶν ὀψαρίων  ὕσον Ίθελον. 12 ὡς.δὲ ἐνεπλήσθησαν 
οἳἑ ἴηπο 

λέγει τοῖς.μαθηταϊῖς αὐτοῦ 
Ἡε 5878 νο Ἠΐ5 ἀῑδοῖριεβ, 

ΑΠΩΞ]] Ά5Πεβ 45 τις] α5 Όπεν ν]ςΏεᾶ. Απά π/Ώεαη Ἅᾖἴπεγ νετοε Β]]οά 

Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα 
6αἴπεχ {ορείηπεςτ ᾖπο ογεχ»αρπάᾶ "βΡοτο 

κλάσματα, ἵνα µή.τι ἀπόληται. 189 Συνήγαγον οὖν 
α{ταρπιεηῖς5, ἴπαῦ ποῖημῖηρ Ώιατ δε ]ορῦ. Τπεγσ Ραίπετεὰ {ορείπες ἴπετεξοτα 

καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε 
Ἀπᾶ Ἁι]εά ἴπιοιἷνο Ἠλαπά-Ῥαξκείς ο ΣΓταΡπιθΏῦβ 14ΤΓοΟίπὶ 1ῃο Ώτο 
” - ι ΄ τε ’ ν ς. 

ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ἡΣῬἐπερίσσευσενὶ τος ᾖβεβρω- 
3]οατεΒ Ἠβά 1Ώατ]εν ὙΏΙΟἩἈ Ίγθτθ ΟΥΕΓ θά 4Ώοτο ἴἵο 1οβε νγ]ιο 

ἵ ἠκολούθει δὲ 1 ΤΤτΑ. Σ ἐθεώρουν ΙΤτΑ. 
} ἐκαθέζετο π. Σ: τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ ]ησοῦς ΙΤΊτΑΥΓ. 
Ῥλου]ὰ σε Ὀγ ΤΤΊσΑΝΓ. 5 ἀποκρίνεται ΔΏ5ΥΥΕΙΒ τ. 
Γ---- τι (γεαᾶ α΄ 0018) [τ]ττ[α]. 
6. δὲ αιὰ [1]ΤττΑ. κ ἀνέπεσαν 1ΤΊτΑ.  ᾖ| ὡς ΤΤτΑ. 
5 εὐχαρίστησεν καὶ ἔδωκεν Ρᾶνε ἴλαπ]β απ ἀἰδιπιοιίεά τ. 
ταὶ ΙΤΊτΑ. Ρ ἐπερίσσευσαν ΕΤΤιΑ. 

ἆ «|- ὁ τ. 

πω ουν 

π --- αὐτοῦ ΟΙ ΤΤτΤΑΥΓ. 
8 --- τον Ι1ΤΤτΑ. 

Ε --- ἓν (}εαᾷ παιδ. α Πυτ]ε Ὀογ) []ττν[α]. 

27 
1. Ας ᾖ{ἴλεθ 

άήησπο ὅθεαν υοηυί 
9Υος 119 ϱθα οἱ α]]- 
168, π]εἷι 18 {λε 8σα οἳ 
Τϊνογίθ. 2 Απά 
ρτεοῖ πια]{αᾶο {ο]- 
Ἰοπθᾶ Ἠϊπα, Ῥεοβαξεθ 
τπογ ΒΕπ Ἠ]β ταίγασ]ες 
π/Ώ]οὮ Ἡθ ἀἱᾶ οἩη ἴπετο 
ἐπαῦ ποσο (ἀ1βερθεάᾶ, 
3 Απᾶ «ὦθβιβ νεηῦ ἩΡ 
1Π{ο ϐ πιοαπ λίπη, οπά 
ἴπετο Ἡθ βαῦ πϊίπ ία 
ἀἱβοίρ]οβ. 4 Απά ἴπο 

Βοτατ, ϱ {ερβῦ ος 
ἴπθ ἆθπβ, πδῬ ηἰρη. 
ὃ Ίποηπ ο6β8ιβ ἴπεπ. 
1Ειοᾶ αρ Λἱ9 6Υ6Β, απἁ 
«88 8 ρτοβῦ ΟΟΠΙΡΑΠΥ 
οοπ1θ Ἱπίο Ἠϊπα, 1θ 
βΩ(Ἡ απίο ΡΗΙΠΗΡ, 
ἩΓπεποθ εΏβ]] στο Όὰγ 
Ὀτεβᾶ, ἰλαῦ ἴπεβε ΤΙΑΥ 
ευ 6 Απά 1ἰΠὶς Ἡθ 
Βα]ά {ο Ῥτοτε Ἠϊηαι: 10Σ 
ηε ἨΙπιςε]{ Κποεν/ ννπαῦ 
Ὦθ πνοι]ά 4ο. 7 ΕΜΙΡ 
ΒΏΦπιθγτεᾶ ἨὨΐτα, Ίννο 
Ἠιπάτεά Ῥεπ]ιγτ/ογία 
οἳ Ὀτεαά ἶ5 ποῦ 5αβ/βο- 
επ 3ος ἴπεπι, ὑπαῦ 
ΟΥΘΣΥ 9Ἠ9 ΟΕ {ἨΘΕΠΙ ΤΙΑΥ 
{κο ϱ Ἠ{{]θ9. 8 Οπς οξ 
Ἡήβ ἀϊβοῖρ]εβ, Απάτενν, 
ΒΙπιοῦ Ῥοΐοτ)β Ῥτοίπας, 
ββ{{ ππίο Ἠμη, 9 ΤηΠεσθΘ 
18 8 ]θᾶ Ὠοτο, πΠ]οὮ 
ΠαῖΠ νε Ῥατ]εσ ]οᾳνθβ, 
Απά Όπνο ϱπια]] Ώςηες: 
Ῥαῦ πγλαῦ βτο {πεγ α- 
ΣΠΟΏΡΕΒΟΠΙΑΏΤ 2 10 Απιά 
ᾖθ5ις5 εβἰᾶ, Με]κο {πο 
πησα βἰὸ 4οπῃπ. Νου 
{ποτο 88 ΤΙΙΟἨ ΡΤΞΒ 
1η ΤἨΠθ Ῥ]ποϱ. Θο 11θ 
ΙΩΕΏ βαῦ ἀοσντι, ἵτπ ΏΠι- 
Ῥες αροαῦ Ώτο ἴποι- 
βραπᾶ. 1] Απά ὅὧεεαβ 
Τοοκ 119 Ίοαμτος; απηᾶ 
ὝνΏετι Ἡθ ἹἩρᾶ ρίτεηυ 
{Ώαβη]χα, ηο ἀἰξιτιριεᾶ 
ο ᾖπο ἀἱςδοίριίες, απᾶ 
ἴπο ἁἀἱδοῖρίες ο ποια 
τηπῦ πετ «ο ἄοπης 
8ηΠά Ἰϊκενηήςδο οἳ Ίἴπο 
ΏΕΗΘΒ 88 ΤΩΊΙΟἨ 5 ΤΏεΥ 
π/οι]α. 12 πει ἴπεγ 
Ὅετοθ Π]]θᾶ, Ἡθ βαὶᾶ 
ππίο Ἠϊ8 ἀἱδοῖρ]6ς, α8- 
ἲμεχ αρ ὑπο Σταβταεη{ϐ 
Ὅπαῦ τεταβῖἩ, ἴηβθῦ ηο- 
1Ππίηρ Ῥε]οςῦ. 15 ΤΏετο- 
10τ9 ἍΤΠεγσ µραἰπετεά 
ἐλεπι ἑορεῖμες, απ Β]]- 
εἂ ἴννο]το Ὀλδκοείβ ση ῦἩ 
νηο {ταρβπιεηίςβ οἱ πο 
Ἀντο ΏῬβΓΙ67 198ΤεβΒ, 
Ῥ/ΠΙοἩ Τετηβ]ηθᾶ οΥες 
αΏᾶ 8Ώοτο απζο ἴἔλποτα 
ἴλλαί Ὠρᾶ εαίθη., 14 Τ199 

Σ-- ὃ ΙΤΤτΑ. 
Ὁ ἀγοράσωμεν 

ε--- αὐτῶν 1 ΤΤΤΑ. 
Ἀ ὃς 1 ΤΊτα ΥΓ 

ὑπετείοτθ ({ουχ) 1ΤΊτΑ. 
9 --- τοῖς µαθηταῖς, αἱ δὲ µαθη- 
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άἨοβθ Π1ΕΠ, πΠεπ ποτ 
λαᾶ 5οεπ ἴ]εο πιῖτας]θ 
ἴηππῦ ἆοξας αἀῑα, ςαϊᾶ, 
ης ἵς οἱ α ἐτιτῃ ἐπαί 
ὑτορπεξ τῃ8ίέ εποι]ά 
6ΟΙ1εΕ Ἰπίο τῃΏς τνοτ]ᾶ. 
19 Ῥπεη «εβδαβ ΤἴἨεγο- 
ξοτο Ῥογοοϊτοά {παῦ 
ἴπεγ τσνοα]ά «οππθ απᾶ 
ἴπκο Ἠϊπο Ὦγ ἔοτοο, το 
ππακε ἠΙπα α ΚΙπᾳ, Ώθ 
αερατἰεᾷ αραῖιπ 1πίο Α 
πιοιιπζιῖτπ Ἠϊπιξερ] α- 
1οπς9 

16 Απᾶ π]οηῃ ετεη 
πας ποιο «ο0πΠ6, Πῖ5 αῑς- 
οἳρ]θς πγοπῦ ἄοσντι ππ{ο 
Ίβεςεα, 17 απᾶ επξοτεᾶ 
ἀποο Α 5Πϊρ, απά πεηῦ 
Φτογ ἴηπο εθεα ζοπατά 
Όβρεγπαυτι. Απᾶ Ἱΐ 
ΤΑ5 Ώοῖν 44, απᾶ σε- 
Ξτ5 πας5ς ποῦ οοτηε {ο 
ἴπεπι. 18 Απά {ῃοθςεα 
8ΥΟΞ8 Ὦγ Τεαβςδοη οἳ 8 
Ρτεαῦ π]πᾶ {ππῦ Ῥ]ετν, 
19 ο λεω Τπεγ Ἠαᾶ 
χοτντεᾶ αὐοαῦ το απᾶ 
ἐπεπίγ ος ἰπ]τῖν ἔατ- 
1οτπςς, ἴπεγ 5εθ ε;ε5ας 
πνπ]κήπδ οἩπ ΤΠε6 «588, 
ΆΠπί ἁτασνῖτπρ ὨϊσΏ τππίο 
Τπε 5ΠΊρ:απά ΤΏογττοτε 
Ααξταῖᾶ. 20 Βιῦ ο εαἴτα 
ππίο ἴπετο. Τ0 15 1 : Ὦοα 
ποῦ ο ταισ. 
ἔπεγ νι] Ιπσ]γτεοαεϊνεᾶ 
Εἶπα Ἰπίο {πο 5ΠΏϊρ: απά 
ἴπιπιεαβϊααεΙσ πε 5ΠΙΡ 
σας αὖ πο Ἰαηήᾶ σΏι- 
{πεσ ἴπΠεγ πγεηῦ, 

292 Τπε ἄαγ Μο]]οπῖτς, 
πει πε Ῥεορ]επνΏῖϊσοὮἃ 
Β{οοᾶ οἩη ἴπο οἴπετ εἰάρ 
ος {πο εεα 5εα 1Ππαῦ 
Έηετο πας Ώοπε οἴπετ 
Ὀοαῦ {ἴπεσο, 5ανο {παῦ 
οπε τηενεϊπῖο ῆῖς ἁὶς- 
οἰρ]ε»δπγετεεπίετεᾶ,απᾶά 
πού εεας πεηπί ποῦ 
ση τη Ἠ]ς. ἀῑξοῖρ]ες 1Π{ο 
{ηΏθ Ῥοαπῦ, Ὀσὺ ἐλαί Ἠϊ5 
ἀῑξςοῖρ]εβ Ίγετοε ϱοπθα- 
ΑΣ 91οΏε; 2ὁ (Πουπ/Ρρεῖό 
Ἔμοτο «βπαθ οίπετ Ὀομίβ 
ΣτοΏι Τ]ρετίας πΙδΏ πη- 
Μοὐπερἰασςαππετε πετ 
ἀἱᾶ εαῦ Ῥτοβᾶ, αξίογ 
τΠπαῦ ᾖπο Τοτὰᾶ Ὠφᾶ 
ρῖτεη ἴπππΚς:) 24 υΠει 
Πε Ῥεορῖίε ἴπετεξοτο 
Βαν τΠηαῦ ὧεεπς «να 
ηοῦ Ίμποτοε, ποθϊ{Ώθγ Ἠϊ5 
Ὡ]δοίρ]ος,τΏςεγ α]5οίοο]ς 
ΕΗΙΡΡΙΠΡ, απᾶ οατηθ {ο 
ΟΑΡεΓΏΒΊΤΩ, κεεξῖης 

91 Τπεῃ ᾽ 

ΤΟΑΝΝΗΣ. 

κὀσιν. 14 οἱ. οὖν.ἄνθρωποι ἰδόντες 
ΕΔίΕΗ., 

ῬΙ. 

Ὁ ἐποίησεν σημεῖον 
Το πἹεη {πετεξοτε μανς 5εεηπ πλαν "ἹἩαά "4οπο εἴστπ 

πὸ Ἰησοῦς,! ἔλεγον, Ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ 
Έσερας, 5αίᾶ, ο. 16 ἰτα]γ {πε ο ης ννὰ 

Σἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον." 16 Ἰησοῦς . οὖν γνοὺς ὅτι μέλ- 
15 οοπιῖηςσ ἍἉΙΠπίο ἴπθ Ὥµποτ]ᾶ. ῇεδας Ίπετεξοτο Χπον]πς ἐμαξ {πετ 

λουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτόν, ἵνα ποιήσωσιν Σαὐτὸνϊ 
81ο ΑὈοπό ἍΤοςοπιθ απά  κεεῖσθ Ἠΐτα,  ἴπαῦ ἴπενγ η Ώη8Κθ Ἠῖτη 

βασιλέα, Ἰάνεχώρησεν! πάχιμ εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς µόνος. 
Κῖτπς, τί Πεμ άτετν αξαῖῃπ {ἰο πο πιουηξβίτπ Ἠηδε]ξ αἱοτπθ, 

16 Ὡς. δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ 
Απᾶ τ'ῃηεηΏ ετεηῖησ 16 Ῥασαπιε Ἀπεπὸ “ἄοσπ ᾿1Ρ15 Ξᾷἱςοῖρ]ες το 

τὴν θάλασσαν, 17 καὶ ἐμβάντες εἰς Ἱτὸϊ πλοῖον Ίἴρχοντο 
τηε 868, παπά Πατῖης επετεᾷ Ιπίο ἔπε ΞΠΙΡ λες πγετο σοΐπς 

πέραν τῆς θαλάσσης εἰς "Καπερναούμ.ὶ καὶ σκοτία δη 
Οτεσς ἴηπε 568 Μο ΟβρεγπαιΠα, Απᾶά ἆἄατκ σαν 

ἐγεγόνει,ὶ καὶ Σοὐκὶ ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦςι! 18 ἥ τε 
1ξ Ὠσά Ῥεσοτως, απᾶ 3ποῦ ΣἨαᾶ “οοπιθ 5εο 5γΠετα 1]εδας, απά Εῑιθ 

θάλασσα ἀνέμου μεγ άλου πνέοντος Ἀδιηγείρετο.! 19 ἐληλα- 
εεα Ὦσ α "“π]πᾶ ᾖλείτοπς Ῥ]ονῖτς τγαξ ως Ἠανίησ 

κότες οὖν δὼς' “σταδίους' ἀείκοσιπέντεϊ ἢ τριάκοντα θεωροῖσιν 
τοινεᾶ ἴπει αροαπῦ ' “Ἡπτ]οηςςἡ α0πγεηπίγ-Ώγο "οτ 3ὀμῖτιγ ΤΗΕΥ «εο 

τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ ἐγγὺς τοῦ 
1ες5ας πα] κἶτς οη Ἅ«ἴπε εοα, Αηπᾶ πεᾶσ 1119 

πλοίου γινόµενον' καὶ ἐφοβήθησαν. 390 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, 
5ΠΙΡρ οοτοίτς, απᾶ {Πεγ πετε ΕγσΏ{εηοᾶ, Ῥαῦ Ἡε εατς ᾖἴἶο ῖΏοπι, 

ο εἰμι µμὴ.-φοβεῖσθε. 21 Ἠθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν 
8Η ΓΠ6]; Σ68Υ ποῦ, ΤἩογ ννετο ασε ἔπατπ ἔο τοσυῖτο Πίτα 

εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως «ἓτὸ πλοῖον ἐγένετοῖ ἐπὶ Ἱτῆς γῆςι 
1Π{Ο {πΠθ ἍεβΒΙΡ, απᾶ Ιωιππεᾶϊατε]γ τηε Ἅ5ΕΏἱΡ τ/85 8ἵὔ ᾖἽἜπο Ἰαπᾶ 

εἰς ἣν ὑπῆγον. 
νο π/Ώ]οἩ ἔπεσ πετο ροΐπς, 

2» Τῷ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ «ἑστηκὼς περαν τῆς θα- 
Οπ {ῃπο ἩἹοστοή ἍᾖΤἴπε οτοπᾶά ππῖςὮ βδἰοοᾶ Το οἵπεν βἱάο 98 {πε 

λάσσ εἰδωνὶ ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ: ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν ης, ρ Ἡ 
ο Ἠατίπα 5εεη Όλαῦ 3βιλα]] "ΕΠΙρ 3οΐμες πο παΒδ ἴπετο εχοερί οιιᾷ 

- ὃ ἐνέβησαν «οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,ὶ καὶ ὅτι οὐ εκεῖνο εἰς 
ἴπαῦ ἹΠπίο ω... επτετεᾶ Ἠή5 ἀϊξοῖρ]ες, Απᾶ {ἴπαῦ ὁποῦ 

συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς. αὐτοῦ ὁ ̓ Τησοῦς εἰς τὺ Ἱπλοιάριον," 
Ἀννοτπί "ντα 5Η15 5ᾷ1δοῖρ]ες 1Τεςυ5 Ιπίο ἴῃπθ ςηΏια]] «Π1Ρ, 

ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ ἀπῆλθον, 399 ἄλλα. ἳδὲ' ἠλθεν" 
ταῦ θἶοπο - ηῖς ἀῑδοῖρ]ες πγεηὺ ΑΤΤΑΥ, (αέ οἴποτ ὃρατηθ 

Ἑπλοιάρια" ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπὀυ ὅπου ΄ἔφαγον τὸν 
αβιηπ]1 Ἔςπαρς5 άτοτι Τρετῖας Ώεας ᾖἵηθ ἍὮῬ8ος ὙἍΠήἨετο ᾖΊΤΠεγ οί {ἴἨπθ 

ἄρτον, εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου 34 ὕτε οὖν εἶδεν ὁ 
ντεαᾶ, να σίνεη ΞΏαπχκς 31ΐΠο Ἅ"Τιοτᾶ :) πγΏεπ {Ώετοίογο δα η 

ὄχλοο ὅτι Ιησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ -μαθηταὶ. αὐτοῦ, ἐνέ- 
ντα ἐπαῦ ὅεδας πο 5 πετ πος Πΐ5 ἀῑςοίρ]ες, Τπεσ 

Ἡ λῃ ’ ) : λ μ ᾖλθ ε ρΚς ας 
βησαν "καὶὶ αὐτοὶ. εἰς τὰ Ὁπλοῖα" καὶ ἦλθον εἰς ῬΚαπερ 
βοπετοᾶ 141502ἱΠεπιβε]τος Ιπίο {πο εΏῖρ5 πηπᾶ ΟϱΟ8ΒΊΠε ἵο (0αΡοΓ- 

4 --- ὁ Ἰησοῦς (γεαᾶ Ὦε Ὠαᾶ ἀἆοπε) ττιΑ. 
ι φεύγει ε5οᾶρες τ. 

Σ κατέλαβεν. δὲ αὐτοὺς η σκοτία απά ἀβΓΚκηε5Ε οτεγίοοκς ἔπετη τ, 
. Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς Τ. 
9 ἐγένετο Τὸ πλοῖον ΕΤΤΓΑ. 
µαθηταὶ αὐτοῦ ΟΙΤΤΤΑ. 

υ-- καὶ αΓΤΙΓΑΥΓ. 

Γη1τα |) 1 ΤΤτΑ. 

ΒΏΙΡΒ1. 

ζ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος Ἱ. 5 -- αὐτὸν (γεαᾶ 
- Καφαρναούμ ΗΤΤτΑΝΓ. 

' οὕπω ηοῦ σεῦ ΕΤΤτΑ. 
ὃ ὡσεὶ Σ. ο στάδια τ. - εἴκοσι πέντε ΊΤτν. 

Ε εἶδον -- ΙΤΤτΑ. Ἁἃ --- ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ 
--- δὲ Όαί ΤΤτ[ΑἸ. ἡᾖ|ήλθον τ. π πλοια 

Ρ Καφαρναούμ ΙΤΤΙΑΝ. 

5 ---- τὸ (γεαᾶ ἃ ΒΏΙΡ) ΤτΊτΑ., 

5 διεγείρετο ΤτΑ. 
ἕτὴην γῆν Τ. 

1 πλοῖον 5Ώ{ρ αΤΤΈΓΑ. | 
Ὁ πλοιάρια 58]] σας ΕΤΊΤΑ. 



ΤΙ. ζοἩ Ν. 

μ.' ὔ ον ᾽ ὄν. 96 καὶ εὑρόντες αὐτὺν γσούμ.' Ζητοῦντες τὸν Ἰησουν. καὶ εὑρόντες 
Ώβύχα, βοεκῖπς Περ». ἸΑπᾶ Πανίης {οαπᾶ Ἠίπα 

ν. - ’ αν ᾿ 7 - « / 1 / 3 

πέρανο τῆς θαλάσσης, εἶπον αὐτῷ, ἄ Ῥαββί,' πότε ὧδε 
Όπο οἴλετ βἱάθ οἱ ἴπε 568, ἔλςασ 5αἷᾶ ο Ἠϊπι, Ἐαροί, πΥπεη Ἠετε 

ς / ) ο. « -” ν στ 7 Ν 

γέγονας; 36 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, ᾽Αμὴν 
Ἠαξῦ ἴποα οοη1θ ὃ 3Αππτγοτεᾶ  ὃποπα 1Ίεας απᾶ οαϊᾶ, τοιγ 

/ - .» / ” » 7 ι) 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ µε; οὐχ ὅτι εἴδεε σημεῖα, ἀλλ 
τετῖ]σ 1ασ ἵἴογοι, Ὑεθβεες 1Ίε, ποῦ Ῥεσοβαβε σε 58 31618, Ῥαῦ 

.”, . / . ” ο, / θ 97 ἐ άζεσθε 

Ότι ἐεφάγετε ἐκ τῶν αρτων και ἐεχορτασνητε, ϱΥ 
ῥοοπαβο Υθαΐἴθ οἳ ᾖ{ῃπθ ΄ Ί9Άγε απᾶ Ύετεβα]5δβσᾶ. ἨΓοτκ 

Ἱ μ -” μ 2 4 α -” 

μὴ τὴν βρῶσιν τὴνι ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν 
ποῦ [1ος] ἴπε 4οοᾶ τυΏ]οὮ ΡετΙΞΗ6Ε5, ναῦ [4ος] {πο Σοοᾶ 

ε -” 7 ” 

τὴν µένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
Πίο, ΑΡίάΕ Ἠππίο Ἠξε εἴετπα], ὙυΠϊοἩ ἴπε ΒοἩῦ οἳ ΠΙΒΗ. 

« . ’ ” Λ « α / ς / 

τὐμῖν δώσει"' τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός. 
ἴοτοα π1]] ρῖτε; 40ΟΥ Ἠΐτι Μπα Ἐαίΐπετ 5εβ]οᾶ, Γετεπ] οᾶ. 

μ / οοὰ - 1 .) ’ 

98 Ἐἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Τί "ποιοῦμεν;! ἵνα ἐργαζώμεθα 
Τηεσ 5αἰᾶ {Πετεξοτθ Το Πίτα, Ὁπαῦ ἆἄο νε, ἴλαῦ σε ΑΣ πΟτΕ 

“ 7 ς ρω ῳ π 7 ο 

τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ: 99 ᾿Απεκρίθη "ὁ' 'Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αυτοίς, 
{πε ποΓΚ5 οξ ἄοά 2 ΖΑηςτγεγεᾶ α1]οςα5 απᾶ οαῖᾶ ᾖΤο ίμεπα, 

αν ας ρω -” Μ 7 κα. 

Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, ἵνα πιστεύσητε! εἰς ὃν 
Της 15  ᾖἴπο ποτεκ οἱ οᾶ, ἐπαῦ 7ο εποα]ᾶ Ὀειίετε οἩ Ἠϊπα ΥΥΏΟΠΙ 

, .ω τ ο / τ -” 

ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 90 Ἐϊἶπον οὖν αὐτῷ, Τί οὖν ποιεῖς 
Σφοπῦ 116. Τηεγ εαἱᾶ {ποτεξοτο ο Ἠίπι, Ἠπαῦ ἴπειπ "ἀοεδῦ 

: / Ν [4 [ή } / . 

σὺ σημεῖο», ἵνα ἴδωμεν και πιστεύσωμέν σοι; τι ἐργάζῃ; 

που ᾿Εεἰση, ἔλαίῦ πετιαγσεοαπάᾶ Τα Ῥεμετο ᾖἴλεεὸ πμαί ἀοδί ἔποι γ/οτκῇ 
ε « . Δ / ” α) ο Ε ΄ ΄ 

ΘΙ οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ µάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρῆμῳ, καθώς 
Οµτ {4{Π2ί5 1πθ ΤΙΑΊ1Ἠ8, βἲθ 1π ἴηπο πΙ]άεΓΠΕΕΒΒ, 88 

- - .) -” 

ἐστιν γεγραμμένον, "Αρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς 
16 158 Υντῖτίοπ, Ἐτεαᾶ οσύ οἱ θ ΠθἘβτεη Ὦο ϱατο {παπα 

” - . - Ὦ ος δν ” η ων ῃ 
φαγεῖν. 93) Ἐἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ᾽Αμὴν ἀμὴν λεγω 
το εαῦ. Ξ5α1ᾶ 3Ἔποτεξοτε "Το 3ΊΠετι 116815, ῄὙΤετ]σ τετ] 16αγ 
« ο » τσ ο] κλεξ [ο δι μ ” Ε ω οὐ ο, 
ὑμιν, Οὐ "Μωσῆς' Σδεδωκεν" υμιν τὸν ἄρτον εκ του οὖρα 
ἴογοια, 3Μοῦὲ ᾖ1Μο56 "Ἠμ5 "σίτοι τοα ᾖἴπθ ὈῬτεαά ουἳ οξ ἴπθ Ώεβ- 

- ΄ ε δν ” δω. ο) 

νοῦ' ἀλλ᾽ ὁ πατήρ.µου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὔ- 
τοι: ΌῬαῦ ΤαΥ Εαΐπετ Είτες τοα ᾖἴπο ρτεαᾶ Ξοαῦ 5ο 561ε .Ἠε8- 

-” Γ ’ - { 2” - -- } { 

ρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 95 ὁ γὰρ ἄρτος 7 τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ 
τενπ -ἂτχαε, Ἐοχσ {πο ὭὈῬτεαά οἳ αοᾶ 

καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ Κκόσμφ. 
οοτηός ἄοπω ουῖ οἳ ἴπο ἍἨεατεµ, απᾶ Ἠέΐο 5σἶτεβ ᾖἵο ἴπο ποτ]ᾶ. 

94 Ἐἶπον οὖν ' πρὸς αὐτόν, Κύριε, πάντοτε δὺς ἡμῖν τὸν 
Τηεγ 5αἷᾶ {πεγεξοτο {Το Ἠΐτα, Τιοτᾶ, Ά]πταγς - 5ῖτο Το τβ 

- Γ -” -ὀ ’ « 

ἄρτον.τοῦτον. 96 Εἶπεν δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ὁ 
»τηπῖς Ὀτερᾶ. ΞπαΙᾶ ἸΤαππᾶ “Το "πετα ΣΠεεας, ξ Απ Τηθ 

ἄρτος τῆς ζωῆς ὁ ἐρχόμενος πρός Ἀμεὶ ' οὐ μὴ Ὀπεινάσῃ'' 
Ὀτεαᾶ οἱ Η48: Τε ἴπαῦ ἍοοπἹεξ το πηθ 1Π ηο πηξε ΤΙΑΥ ΏΏΡΕΣ, 

καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ "διψήσῃὶ πώποτε. 9θ ἀλλ᾽ 
8Θηᾷ Ῥε {παῦ Ῥε]ετε οἩἳ 1ηπθ 1ΠΏο πήξθ τας {Π]τςεῦ αἲ αηγ 11πῃςϱ, Ῥαε 

- « -- ε/ Δ « ’ [ή ἆ Πῃ Ν 7 ’ 1 

εἶπον ὑμῖν Ότι καὶ ἑωράκατε "μεὶ καὶ οὐ πιστεύετε. ὁῇ πᾶν 

14 ορ πἩο: 

209 
{ου «ες. 25 Απᾶ ν/ηοπ 
ἔπογ Ἰαᾶ Ξοαπᾶ ἨὨῖπα 
οἩπ {ἴἨθ οἴπέτ εἰᾶο οἑ 
{πε Ε6α, ἴπογ ββαῖᾶ αππίο 
Ώδτα, Ες ὈὈ{, ν’ἨεΙι οβΤη- 
εβῦ ἴποι Ἠίπετζ 26ύε- 
βα5 απςυγογοᾶ {Ἠθιη αλιά 
βαἷᾶ, Ὑετί]σ, τετῖ]γ, 1 
587 ππίο τοι, Υε 5εεκ 
Τ18, ποῦ Ῥοσβ15ε Τε 5.1 
τηΏο πλίτας]εΣ, Ῥαΐέ Ὄοθ- 
αἩεο Υε ἁἷᾶ οαῦ οἳ ἴπεθ 
Ίοατες, απᾶ ποτε Π]]εᾷ, 
27 Ίαροατ ποῖῦ {οΓ {πθ 
Ώιθαῦ σ/ΏῖοἩ ρετ]ς5ηεϊἩ, 
Ῥαῦ Τοτ ἰπΠαῦ τπεβξ 
πυἩπΙοὮ επάατείΏ απο 
ετετ]αςίίησ 116, πο 
1Ἠθ Βοη οἳ πιαηπ «Ῥα]] 
-Ρ]τε πηπΐο τοι: {οτ Ὠἶτα 
Ὠβίη ἄοά ἴπε Ἐαΐπεγ 
«εα]θοᾶ. 28 Έπεη εα]ᾶ 
ἴπεγ απίο Ἠϊπα, πας 
εΏα]] πε ἆο, (παῦ να 
παΙςβΏῖζ τνοτζ {ηΏθ π’οτΚβ 
οἳἑ ἄοᾶδ 29 ζεβαςδαπ- 
Ευγετεᾶ αηΏᾶ εαίά ππίο 
Ίπετι, ΤΗ]8 19 {πεπτνοτκ 
οἳ ἀοᾶ, {ῃμαΐ τε Ῥε]ίετο 
ΟΠ Ὠῖτα πΠοτη Ὦς Πατ 
εεηι. οὃ Τήπετ οαίά 
Τ]εγεῖοτθ Ἀπίο Ἠίπι, 
Ἅπαυ βδἴσω εἩασεςς 
ἴποα ἴπεηπ, ἴλπαῦ νο 
Ώ1ΑΥ 8686, απᾶ Ῥε]ενο 
{πεε 2 π]Ἠαί ἀοδί ἴποα 
π/οΥκζ 5] Οατ {αἴΠετβ 
αἷᾶ οαῖ πιβπΏα 1 1ΠθΘ 
ἀεξετί; αδ1ξ 15 πυτῖῖτοτ, 
ἨἩο Ρρατο ἴποπι Ὀτεαά 
ΣΤΟΠ Ἠεατευ 14ο οϱαξ, 
32 Τπεη ζεςας 5αἱᾶ πσι- 
το {πεηι, ΓετΙ]γ, νοδ!ιγ, 
1 5αγ ππίο τοι, Μοςεθ 
Ρατε τοι ποῦ/ τπας 
Ῥτεαᾶ 1τοηπ Ἠθατεν; 
Ῥαῦ τισ ἘαίΠετ σῖνειη 
ποια Τπε ἵτιε Ὀτειά 
ΤΟΠ Ἠθανεῃπ, 385 Ἐογ 
Τηε Ῥτεαᾶ οἳ ἀοᾶ ἶ5 πθ 

, πΠΙοὮ οοπιοῖτη ἄολνπ 
1ΤοσΩ Ώθεατοη, απᾶ ϱἶτ- 
είΏ 11εΏ{ο {6 πγοτ]ᾶ, 
94 ΤΠεΠ 5αἶᾷ τπογ απῖτο 
Ὠΐτα, Ἰοτᾷ, ΕΤΟΤΙΩΟΣΘ 
Είτε Ἱψδ ᾖἵπίβ Ὀτορᾶ, 
96 Αη πεξδυς 5αἱᾶ ππίο 
ἴηεπα, Ι απι πε Ὀγερᾶ 
οἳ Ἠΐε: Ἡε ἴπαίῦ οοπι- 
είἩ {ο το «Ώα]] πετεσγ 
ἨάΏρεΓ:; απᾶ ο ἴπβῦς 
Ὀε]ϊετείΏ οἩ πε 5«Ώα]] 
Ώθτετ {Π]τοῦ, 96 Βατ Τ 
βα]ά ἀπίο τοι, Τηαΐ τθ 
8159 Ἠατε δθεσπ πε, απᾶ 
Ῥε]ίετε ποί, οὃ7 ΑΙ] 
τπαΐῦ {πο Ἐαίποτ σἶτοι] 
Της 5Ώ8]] οΟΏ10 Το η]λθς 
81 Ὠῖπα ἔ]αῦ οοπιεῖἩ. 

1 εαἷᾶ ἴοτοα ἴηαπῦ 45ο τε ῄΏατεςθθη 118 απᾶ Ὀο]ῖετε πο, ΑΔΗ 

ὃ δίδωσίν µοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει καὶ τὸν ἐρχό- 
λαῦ. ὀΕίνες παῬ "ἴμε"Επίπε ο ττπιθ εΒα]] οοπ1θ, απᾶ Ἠῖϊτη ἴλαῦ ΟΟΠΙ68 

4 'Ῥαββεί τ. Σ δίδωσιν ὑμῖν σἶτε5δ {ο τοι τΤ. 5 ποιῶμεν 8Που]ά νο ἆσ Εσοιτττανν. 
τε --- ὁ Τ. Υ πιστεύητε ΤττΑ. Ν Μωῦὺσῆς ΙΤΤτΑ}Γ. α ἔδωκεν 68Άνο ΊΤτΑ. Σ -- ὁτ. 
5 οὖν ἴΏετείοτο τ; --- δὲ [1]ττΑ. ἃ ἐμὲ ΤΤΤΑ. Ὁ πεινάσει 5Ώα]] Ὠάαπρες 1. "ο διψήσεε 
8811 υπ 1τςῦ ΙΤΤΙΑ. ἆ ---µε [τ]. 
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ἰο 116 Ι σπΙ]] Τη πο πῖςο 
οα.ύ ου. ὃδ Έος 
Ο8Πε ἄονυη {ΤΟΠ Ἰθα- 
πεπ, ποῦ Ίο ἆο πιῖηοθ 
οἶνυ ππὶ]], Όαῦ 1ο ννα]] 
οἱ Ὠίπω ἐΠαῦ εοηΏῦ πῃθ, 
99 Απά {λὶς ἶ5 ἴπε Έα- 
Τποθχ5 σγὶ]] πηΠπίοὮ Ἠβδία 
βοηῦ 16, ἴπαῦ οί αἲ] 
π/ΠΊοὮ ο Ἠαίαπ ρῖτεη 
πηθ Ἰ εΠπου]ά 1ο5δοθ πο- 
ἐπϊπρ, Ὀαῦ Ποιυ]ᾶ γαἱ5ο 
1ϊ πρ Αββ1π αἳ ὑπο ]π8ί 
αγ. 40 Απά {πὶς ἷ8 
τηο σνΙ]] οἳ Ἠϊπι ὑπαῦ 
εοηΏ Ἡ]6, Ὅ]λαῦ 6Υετγ 
οηθ γἨίοἩ αθοῖἩ {ο 
Βοπ, απᾶά Ῥε]ετείἩ οἩ 
Ἰΐπα, 1ΠΑΥ Ὠατο ετοετ- 
Ἱαβίηπσ Πο: απᾶ 
ση] ταῖςδο Ἠϊπι πρ αὖ 
1πο 1450 ἄαγ. 41 Τ]οε 
{/οπ5 ἴπευη πιαχπιγθά 
αἲ Ἠϊπι, Ῥθεοβαβο ο 
βαἱᾶ, 1 απω πο Ώτουά 
στη]ο]ι οβτΏθ ἄονγη Έγοτα 
Ἡθβνεπ. 42 Απᾶ ἴπεγ 
βαἰᾶ, 15 ποῖ ὑλμῖς ζε5α8, 
τηο 5οη οἳ «ὦοδερᾗ, 
πνΏοβε {αΐἴπος απᾶ Ππο- 
1πετ πο Κποπ 2 που 18 
405 {ηεπ ἴπαῦ Ἡρ βαἱῃ, 
1 οϱΆ,πιθ ἆοπῃπ 1γΓοΏ 
Ἡαεατεη 249 7 68ιι5 (Πογο- 
ἆοτο οβυγετοθά απά 5αϊά 
τπηΏωίο πετα, Ματς 
ποῦ ΑΠΠΟΏΡ ΤΟΙΥΕΘΙΤ6Β. 
44 Νο ΤΙΑΏ Ο8Ἠ 6Ο0Π19 
10 7η6, εχοερῦ ἴπο Έ- 
ΤἨΏθγ τυΠΙοΏ Παίῃ εεπό 
1η06 ἄτανν Ὠϊπα: απᾶ ΤΙ 
σπἰ]] ταὶδο Ἠϊπα αρ αἲ 
1πε 150 ἄαγ. 45 Τὸ 8 
πυτ]θίεπ Ἱηπ Όπο ᾖΌτο- 
ΡΠεί5, Απᾶ ἴῃπογ 5Ώα]] 
Ῥο αἲ] ἰααρπύ οἳ ἄοᾶ. 
Ένετγ ΠιβηΏ ΊΠοχεξοτο 
ἔλλαῦ Ὠπύη Ὠεατᾶ, απάᾶ 
ἨανἩ Ἰθατπεᾶ οἱ πο 
Ἐαϊπεν, οοιπεῦἉ Ἱαηπῦο 
1ηθ. 46 Νοῦ ὑπαῦ αγ 
ΠΙΒΏ Ὠβίῆ 5εεπ ἴπο Έα- 
1Ἠ6Υ, 50νθ Ίο πγΠίο 158 
οἳ αοᾶ, Ἡθ ἸβίΏ εθοπ 
τηθ Εαΐμπετ. 47 Ὑετῖ]γ, 
νοτ!]γ, Ι βαγ ἀπίο τοι, 
Ἡο ἰπαῦ Ῥεμετείη οἵἹ 
1ης Ἠβίπ ογετ]αρθῖπρ 
1149. 48 Ἰ απι ἴπαῦ 
Ῥτοαᾶ οἳ 146. 49 Ὑουσ 
Έ αἴΏετ» ἀῑᾶ οδῦ πιαπτιη, 
1η ἴμο πηΙ]άεχγηΏςξς, θΏᾶ 
ΆΑἱ6 ἀθεαᾶ. οθ Τηῖς {8 
{πο Ὀτεαᾶ π/Ἠ]οὮ οοπι- 
θδἵπ ἄοσνη 1τοΏ Ἠεα- 
γεΏῦ, ὑλοῦ Α ΤΙΛΏ ΤΠςΥ 

1 µενον ος ἔμε" 

1ΩΑΝΝΗΣ ῬΙ. 

οὐ.μὴ ἐκβάλω ἔξω᾽ 58 ὅτι καταβέβηκα 
το Ίπθ ποῦ οὐ αἲἱ νι] 1 οαδῦύ οιῦ, Έος 1 Ἠατο οστπε ἆοππ 

Γέκ' τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ἵψα ὑποιῶ' τὸ θέληµα τὸ ἐμόν,- «ἀλλὰ 
ού οἱ πα Ἠεβτθῃ, που ἴπαῦ 1 εΠοι]ᾶ ἄο Αν] τισ, ραὺ 

τὸ θέλημα τοῦ πἐμψαντός ον 99 τοῦτο.δὲ ἐστιν τὸ 
ἴπθ νο] ο Ἠϊπια νο εεπΏ Α πᾶ 118 18 σππθ 

ρλημα τοῦ πέμψαντός µε ἡ πρι να πο ο ου] 
να] οἱ ἴπο Ἔνιπο 3εεπί πιο "Εαΐπετ, {ἰπαὶ [οξ] α]] {λαί Το ηα5 Είτεπ 

μὴ. ἀπολέσω ἐξ. αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ έν 
1 ελοι]ά ποῦ Ίο5ε [Αη] ο 19, Ῥαῦ εποπ]άταίδσειἹρ Ἁδ Ἰῃ 

τῷ ἐσχάτῃ κκ. 40 τοῦτο-ἳ δὲ" ἐστιν τὸ θέλημα Ιτοῦ 
νπο ]α5ῦ Απάα ὑῃῖ5 16 ᾖἴπο τσ] ο Επι π]Ἡο 

πἐμψαντός µε! ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὺν υἱὸν καὶ πιστεύων 

μοι, 
1η68, 

εεηῦ ης, Ὅλπαῦ επεφος πππο 5ε5 Ὅπε Φοῦ απᾶ Λ)Ῥε]ίοτος 
2 ” 

εἰς αὐτόν, ἔχη ὭΚζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼϊ 
οαἱ Πτι, ΑΠοι]ά πατε 146 Ἅεὔετηα]; απᾶ Ἅγη]] ὀχαῖξε “αρ ὁΠΐπα αΤ 

Στῇ ἐσχάτῃ ημέρα. 4] Ἐγόγγυζον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι περὶ 
αἲ ἴιο ἡἸ185ὺ Ὕετα μκώνκσας, Τπετεξοτοθ ἰπθ 16778 θΡροιῦ 

αὐτοῦ, ὅτι αι Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ 
Ἠϊτα, ὮῬθοσαξο Ὦε εαἱᾶ, 1 πι ἴπο Ῥτοαᾶ πν]Ἠ]οἩ σ8πιθ ἄοππ ομῦ οξ ἴπθ 

οὐρανοῦ. 49 καὶ ἔλεγον, 9Οὐχ' οὕτός.ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὁ υἱὸς 
Ὥθατεῃ. Απά πνεγο βαγἰΏΡ, 15 ποῦ 1Πῖ5 Γεια πο Φον 

Ιωσήφ, οὗ Ἅἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα ; 
οξ «οξερΏ, οἱ πΏοπαι 69 πουν Ἡθ Ἅ«3αΑἴΠος απᾶ πο ποίπεςζ. 

. ων : ο 

πῶς Ροῦν! λέγει Ἰοῦτος,! Ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; 
Ἡοπη Ίμοτείοτε εαγ5 Ὦο, Οµύοξ ἴἩθ Ίθατεπ 1 Ἠατο «Οι ἄοντπ 2 

49 ᾿Απεκρίθη τοῦν! »ὺ' Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Μὴ.γογγύζετε 
Ξ3Αηςγ/οτοᾶά 39ΠΘΓΕΓΟΥΘ 16615 απᾶ οβἰᾶ ᾖἵο παπα, Μισταισ ποῦ 

ἔμετὶ ἀλλήλων. 44 οὐδεὶς δύναται" ελθεῖν πρὀς με" ἐὰν μὴ 
ση Ἅοπθ ΒΠΟίΠΕΣΥ. Νο οπο Ἅ4βΙθ6 ἍΤοςοοπθ ο Ίη9θ ἍΤΠΙΕΕΒΒ' 

ὁ πατὴρ ὁ πέµψας µε ἑλκύσῃ αὐτόν, "καὶ ἐγὼὶ ἀναστήσω 
Ίμο Ἐπίύλογ Ὕνπο «οεπό 19 ἀἄταιν Ἑπά Ι Ἅτπὶ]]ταῖδο τιρ 

αὐτὸν ΣΧ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 45 ἐ ο γεγραμμένον ἐν τοῖς προ- 
Ἠΐπι, 

Ἠϊπι καἲ ἰηο ᾖ1Ιαδῦ ἀ4αγ. στι ῦεη 1Ώ ᾖἵπο το 

φήταις, Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ τοῦ" θεοῦ. Πᾶς 
Ῥηεῖς, Απᾶ οι βΏ.]11ῶο κα] ἑααρΏῦ οξ ἄοά. Ἐτοετγοπθ 

Ἰοῦνὶ ὁ ἀκούσας π ας τοῦ πατρὸς καὶ µαθών, ἔρχεται 
{Πεγεζοτο Ἰλαῦ ας Πεατᾶ ἔο δν ον βπᾶ Ἠβς Ἰεβτπῦ, ΟΟ0Π168 

πρός ἈμεἹ 46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ὃτις ἑώρακεν,! εἰ μὴ ὁ 
5Εαἴπετ νο Ἆρης Ἴφεοη, οχοερί]ο πἩο ἵο Ἅτθ: ποῦ ἴπαῦ “ἴπο 

ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακε» τὸν “πατέρα.! «47 ἀμὴν 
5 Ίτοηπι αοά, πθ Ἠ9β5εεπ Ἅἴπα Ἐαΐπετ, γετί]γ 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων είς ἐμὲὶ ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 
πο σ 1 σερ νο Σου, Ἠο ὑπαῦ Ῥε]]ετος οι τηθ Ἡπβ {ία εὔετης]. 

48 ος εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῇς. 49 οἱ.πατέρες.ὑμῶν ος 
πα ἴπο Ότεαά Χους Εαίύμετς βίθ - 

ετὸ µάννα ἐν τῇ αμ. καὶ ᾽ἀπίθανον" 60 οὗτός ἐστιν ὃ 
πο ΤΠΙΑΠΠ8 η ἴπο «ἀεδετῦ, απᾶ ἀϊθᾶ. Τη]8 1 ᾖἴμο 

ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ 
Ῥτοπᾶ υΠΏῖοὰ ουἳ οξ ηεβτεν ο9ΟΠ1Θ6Ε ἄοπ’η, τπαῦ ΘΠΤΟΠΘ οξ 1ΐ 

ε ἐμὲ τ. 
ΟΙΤΤΤΑΥ. 

ΩΥ Γαῦλοτ 1ΤΊτΑ. 

{ ἀπὸ ΙΓοπΏ ΗΤΤΤΑ. 
κο ἐν (’εαᾶ αἲ 0) ΊτΑ. 

Ἔ πουήσω εδ, Ἡ --- πατρός (γεαά οἳ Ἠΐπω νηο 5επῦ) 
ὰ γάρ {οχ (0818) αι τττατν. | τοῦ πατρός µου οἵ 

ο Οὐχὶ ον Ρ νῦν ΠΟΥ” ΤΤΙΑ. πι [ἐγὼ] 1.. Ἀ -ἰ- . 1Ώ (016) ττ. 
ες οὗτος (εαᾶ λέγει Δ4Υ5 πο) [απ.]ττΑ. -- οὖν α[1]τττλανν. -- ὁ Την. ἕ μετὰ Τε 
ν ἐμὲ ΤτΑ. π  κἀγὼ ΙΤΤτΑ.  -- ἐν 1η (νο) αιττταυ/. Σ --- τοῦ ΙττΑΥ7. τ- οὖν 
αττττΑ. 5 ἐμέ Ττιν/. υ ἑώρακέν τις ΙΤΊτΑΥΡ. «θεόν 6ο 4 --- εἰς ἐμέ π[τια]. 
ο ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ µάννα ΤΤΤτΑ. 



7 Ο Η Ν. 

δ1 ο εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ 

σΙ. 

φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. 
κά εαῦ απᾶ πο 416, ΑΠ ᾽ ἴπθ Αρτειᾶ Πνίης, ν’πΊοἩ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς' ἐάν τις φάγι «εκ τούτου, 
οαἱ οἱ ἰπθ ἨἈθατεπ «οαπιθἀοΥηω;: ᾖδ απγοπθ βΠα]] Ἀατο ελίαπ ος τη]ς 

” ” ’ ” ΔΝ 3 ΙΙ] 

τοῦ ἄρτου ζήσεταιὶ εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ 
ΑπΏᾶ πο Ὀτοαᾶ αἱδο πΠίοα Τ 

δώσω! ὑπὲρ τῆς τοῦ 
πυ]]] ρίνο {ος ἴπε 20 31π9 

οὖν Ἱπρὸς ἀλλήλους οἱ Ἴου- 

Ὀχοαᾶ τς εἶα]] 1ϊταε 

δώσω, δὴ σάρξ.µου ἐστίν, "ἣν ἐγὼ 
π1]] σίτε, ΠΙΥ Ώοξ] 18, σπΙοἩ 

κόσμου ζωῆς." ὅ2 Ἐμάχοντο 

{οΥ ον. - 

Απιοτιᾶ ᾖ1146, ΊΜετε οοπύαπᾶῖπρ {Ἡθχθξοτο τσ] οπθ ον, πο οἆα6πβ 

δαῖοι,' λέγοντες, Πῶς δύναται Κοῦτος ἡμῖν" δοῦναι τὴν 
547ΥΙΠΡ, ἨΠον 18 34Ρ]9 19 5πβ. 3ἱο᾽Ρϊΐτο 

σάρκα] φαγεῖν; 69 Ἐἶπεν οὖν. αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Αμὴν 
7βεςἩ [5815] {ο εαῦ 2 Ξοπιὰ ΙΠςχεξοχσθ “9ο 5ποτα 116, Υετῖῃ]γ. 

ἐὰν μὴ άγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ 
πετ] Ίραγ ίοστοι, Ὅπ]οςς το 5Ώπ]] Πάντο εβίεπ ἴ]πθ ἍἨΠθδΆ οΕ ἴπο 90η 

τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ. ἔχετε ζωὴν 
οἳ πΊαΠ απᾶ εΠα]] Ώανο ταν] ὮἨἩΗἱ5 Ῥ]οοᾶ, 79 Ώανε πού Ἠ{9θ 

ἐν ἑαυτοῖς. δ4 ὁ τρώγων µου τὴν σάρκα, καὶ πίνων µου 
{1η γοισρε]τος. Ἠο ἴπαῦ οαῦ8 ὨΙΥ Ώοξη, Απᾷ ἀτίπκ πγ 

τὸ αἷμα, ἔχει ζωὴν αἰώνιον, "'καὶ ἐγὼλ ἀναστήσω αὐτὸν Ἡ τῇ 

ἀμὴν λέγω ἡμῖν, 

Ὠ]οοᾶ, Ἰαδ Ἅ1ΐο εἴετπα], απᾶ 1 πν]]ταίειρ Ἠϊπ Ἅᾖπ τλθ 

ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ' ὄδ ἡ.γὰρ.σάρξ.µου οἀληθῶς' ἐστιν βρῶσις, καὶ 
1850 ἀασ/ . ΣΟΥ Πιγ ΏεςΏ τα] 18 2οοᾶ, 8Η. 

τὸ αἷμά.μου οἀληθῶςὶ ἐστιν πόσις. ὅ6 ὁ τρώγων µου τὴν 
μα Ῥ]οοά ἴτα]σ 15 ἀξίτξ, Ἠο ἰπαῦ εαῖΒ Ὠλγ 

σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμὰ, ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγώ ἐν αὐτῷ. 

Ώ6β! απᾶ ἀτίπκι τι ῶ]οοᾶ, Ἱπ πιθ αβρίἀ8θα, απάΙ Ἱπ ἍἡἈἨΠἶπι, 

67 καθὼς ἀπέστειλέν µε ὁ ζῶν πατήρ, κἀγὼ ζῶ διὰ 
Α5 τος εοπὸ πας 1119 ἉἨνίπς ο αμίβεν Απᾶ Ι 1νο ΌὮθοριεο οἱ 

τὸν πατέρα" καὶ ὁ τρώγων µε, κἀκεῖνος Ῥζήσεταιὶ δι’ 
ἔπθ Ἐαίηες, 16ο πθ ἐπαῦ εαῖς -- Ὦθ Βἱ5ο ΒΗΡΊΙ νο ΤῬεοβαςο ος 

ἐμε. ὄ8 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ 3ὲκ τοῦὶ οὐρανοῦ καταβάς' 
Ώ19, Τμ] 15 ἵποθ Ὀτονκᾶ πΠ]οὮ οαῦ οἳ ἴπθ ων Ο68Ί1Θ 4οπηΏ. 

οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες Τὑμῶν! "τὸ µάννα,! καὶ ἀπέθα- 
Νοῦ ας δᾳΐο ᾖποθ 3ξβΐπετα 394:7οι ἴ]θ πΙΛΩΤΑ, . Απᾶ ἀἱθᾶ: 

νον᾿ ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον 'ζήσεται' εἰς.τὸν αἰῶνα. 
Ἡε ἰμαῦ ́  εαῖ8 01159 Ῥτεαᾶ Επα]] νο Σ0Σ 6ΥεΓ. 

69 Ταῦτα εἶπεν ἔν  συναγωγῇ διδάσκων ἐν ἹΚαπερναούμ.ὶ 
Τηε-ε ἑπίπσς ὮἩθ εα]ᾶ 1η σοι παραρας ἐοαβοπίης ᾖἹπ ΟΑΡοεΓΠΘΤΠΗ, 

60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν.μαθητῶν. αὐτοῦ εἶπον, 
Μαπγ Ίπετεῖοτο “'Πατίηρ πεβτᾶ 1οέ Ἠ]5 ρμίες βα14, 

Σκληρός ἐστιν ποῦτος ὁ λόγος"" τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν: 
Ἡατά 15 τΗ15 πγοχᾶ; ὝἍπο 154919, τὸ {ο πεασ 2 

61 Ἐἰδὼς δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ 
ωωασς αραῦ πεσυς 1π Ἠϊπαδε]ιξ ἴπαῦ πηπτπιατ 3ροποεγπῖπρ 

τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο ὑμᾶς σκανδα- 
2/18 απ]5 Αἀἱξοίρ]ος καὶ ο ΐπεπ, "Τη Ὕοαι ᾖ}οε "οξ- 

λίζει; ϐ2 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν' τοῦ ἀνθρώπου ἀνα- 
Σεπᾶ 2. 15 {ἴπεη γο 5ποπ]ᾶ 5θε πο ΒοΠ ο πια βεοθεπᾶ- 

βαίνοντα ὕπου ἦν τὸ πρότερον; 69 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ 
1πρ πρ πγἨΏεσο Ὦς τγ88 Ῥθέοτε 2 πο ὭΒδρὶτιὸ 19 185. σΠΏῖοπ 

{ ἐκ τοῦ ἐμοῦ ἄρτου, ζήσει ος ΤΩΥ Ὀχόαᾶ, Ὦο 5Ώα]] 1γε τ. 
σάρξ µου ἐστίν Τ. Ἀ.--- ἣν ἐγὼ δώσω ΙΤΤίΑ. 
οὗτος τ. 1 -- αὐτοῦ Ἠἱ5 1, τι κἀγὼ ΕΤΤΙΑ. 
Ρ ζήσει 1 ΤΤτΑ. ἆ εξ οαῖ ο τττια. 
στιλ, 7 Καφαρναούμ 1 ΤΤΙΑΥΓ. 

Ἀ --- [ἐν] 1.. 
Σ ----- ὑμῶν ΤΤΤΓΑ. 

π ὃ λόγος οὗτος Π1τιΑ. 

| οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἀλλήλους 1. 
ᾳ ἀληθής (8) ἴναςῬ 11 1τΑ. 

. --- τὸ μάννα ΑΤΤιΑ. 

2601 
θοαῦ {Πετεοξ, απᾶ ποῦ 
ἀ4ἱθ, δΙ Τ απι ἴπο ]ϊν- 
1πρ Ὀτοβᾶ ὙγΠΙοἩ οϱβΠηθ 
,ἄοπ/ 4ΤΟΏΙ Ἠθεανεηυ : 
1 ΑΏΥ ΤΙΑΏ εαῦ ο 
ΤἨΙ8 ὈὨγοςαᾶ, Ἡο απα]] 
Ίτο Έοσ οτοτ: απᾶ {πο 
Ῥτεβᾶ ἴπαί Τ πν!]] ρίνο 
18 ΤΙ Ώθδῃ, πΏ]οὮ 
ππ]]] ρῖτε {ο ἴμο 11498 
οξ ἴπθ ννοτ]ᾶ. 552 Τπθ 
"16775 ἴποτεξοτε αὔτοτθ 
ΑΏΙΟΠΡΕ {πεπασε]νες, 
ΒΑΥΙΏΡ, Ἠοπ/ ΟΛ {λ]8 
ΙΙΑΏ ρ]νο ας Λι Ώθρῃ 
το οςῦ 2 53 Τηῆεπ ᾳο65ιιβ 
Ρα απο ἴποπι, Υοετί]γ, 
τοτ]]γ, Τ 5αΥ απέο τοι, 
Ἐτεερί ψο οαῖ ἴπε ππη 
οἳ πο Βοη οἳ Τ]Ι8ΒΠ, 
ΒηΏᾶ ἁτίπκ ηὨῖς Ῥ]οοά, 
Ψθ Ὠατο πο Η{θ 1η τοι. 
ο4 Ὢιοβο θαῦείΏ ΤαΥ 
Πεςῃ, απᾶ ἀτιηκείἩ τον 
Ῥ]οοά, ᾽ Πβῖπ οἴετηα] 
116: απᾶ 1 τν]]] ταῖβθ 
Ἐΐπη πρ αὖ {πε ]αςῦ 4ργΥ. 
50 ΕΟΓ ΤΩΥ ΒεΒΗ {8 πιο 
1πᾶςθᾶ, α]ιᾶ ταγ Ῥ]οοᾶ 
15 ἀτὶπ]ς Ιπάεθᾶ, 66 Ἡο 
παῦ εδίεῦ] τα Πες, 
βιιά ἀτΙπκείμ παιγρ]οοᾶ 
ἀπγε]]είΒ ἵπ πιθ, όπᾶ 1 
ἵπ Ἠΐπι, δ7 Αψ ἔπο Ἱΐν- 
1ης Εαίϊπετ Πα βοπ{ 
118, αηΏᾶ 1 Ἰτο Ὁγ 1μ8 
Ἐβύηος: 5ο Ὦο {πβῖ οϱί- 
εἴὮ ταε, 6Υπ8Ώ Ὦο 5Πρ]] 
πα Ὦγ παθ, ὅθ Τηϊ8 
156 πας Ῥτοαᾶ τ/λ]οἩ 
οβΊ1θ ἄονπη ἔτοτα Ὠεα- 
πεη: ποῦ 85 τοις ἕα- 
πΠεχβ αῑά εαῦ ΠΙΑΠΠΏΕ, 
θΠά ατθ ἀθθᾶ: Ἡε τμιῦ 
εαῦοῦἩ οἳ ἰπίβ Ὀτοαά 
βλα]] Ἰνο {ος 6Τ0Υ. 
9 Τποθς8ο {πίπρβ αβἰά 
Ἡθ 1η Τἴῃπθ ΑΥΠΑΡΟΡΙΘ, 
85 Ὦε ἰαιρηῖ 1η Οαρεχ- 
πθΆτα, 60 Μαπτ ἴμθτο- 
1οτθ οἳ ἨὨϊ5 ἀἱξοίρ]ες, 
ν/ΠθΏη Ίπεγ Ὠδᾶ ἨΠεατᾶ 
ἐς, εαῖᾶ, Τηῖς 184 απ 
λατά ΑΒΑΥΙΠΡ; ΠἩΏΟ 08Π 
Ἠθατ 1652 61 Ί/πεπ ᾖ6βιιβ 
Κπονη ἵπ Ἠ]πιδε]{ τπαῦ 
Ὠ]ς ἀϊξοῖρ]ες ταάσπάΓ- 
εᾱ αἲ 16, πθ εαῖᾶ παπί 
Τπετα, Ώοί] είς οΏοπιᾶ 
ποιδ 65 Ἠ)λαί απᾶ 1ξ 
γο εΏα]] 5εο πο Θοη 
οἳἑ ΤΠΙΑΠ αβοεεπά τρ 
Ἀ/Πθγθ Ἡθ πῃς ΏΘΓοΟΓο 2 
65 Τὲ 15 ἴχοα ϱρἰτὶῦ πας 

ε ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, Ἡ η 
ὰ ἥμιν 

:ζήσει 



2ὅρ 
απ]οκεηθῖἩ ; ἐπΠὸ Ποαςῃ 
ῬτοβίθίΏ πούμίπς: πο 
πιοτᾶς {παῦ Ι ε5ρεαἷς 
ππίο: τοι, 
αρὶτῖ{,απάᾶ {λ61/ ατε 1146, 
64 Ῥιΐῦ ἴπετο 8Τε 5οΙ16 
οἳ τοα Ίἴπαῦ Ῥεμετοα 
ποῦ. Έοσ ζεδας παν 
έτοτα «ἴηθ Ῥερίππίηπς 
πΏο ΤΠθΘγ πετο ἰηπῦ 
Ῥο]ϊονεᾶ ποῦ, απἆ πο 
αποσα]ά Ὀρέτας Ὠΐτῃ, 
65 Απά Ἡο 5αῖᾶ, ΤῶΏσγε- 
έοιο εὶᾶ Ἰ ππέο τοι, 
τηαίῦ ΠΟ ΙΗΛΏ Ο8Ώ οΟΏ]θ 
ὉΠΤΟ ΠΙΟ, εχοεῥρί 1ῦ ποτε 
Ρίτεη απίο Πίτα οἳ Π1Υ 
Ἐαἴῃθς, 66 Έτοπι ἴπαῦ 
ἐἴπιθ τπαΏγ οἳ Ὠῖς5 ᾱἱς- 
οἱρίες π/εηῦ Ῥασ]ς, απᾶ 
ν/α]κεᾶ Ώο ΏΟΥΣ6 πδῃ 
Ἠϊτα, 67 Τῃειι εα]ᾷ ᾖ6- 
5δᾳ5 πηΐο ἴηοα ἑππεισαη 
111 γε ΑΙξο Ρο απαγ 2 
68 Ἔπεηυ ῥίποηυ Ῥεΐεγ 
ΑΠΕΥγετεᾶ Ἠϊπα, Τιοτᾶ, 
το πΏοπα «Πα]1 νο 5ο2 
ἴποι Ἠβεῦ ἴπε πονᾶς οἳ 
εἴετηςβ] 146. 69 Απά 
νε Ὀθ]ίετο απᾶ ατε 5ητθ 
τηαῦ ἴποα ατί ἴπαῦ 
Οητ]5ξ, ἴπο Αἄοη οἳ πε 
Ππίπρ οᾶ. 70 ἆεξαθ 
βΩς5Υ/εγθά Ίπετα, Ἡανε 
ποῦ 1 οἩοδθι ποια 
.νγε]τε, απᾶ οη9 οξ τοιι 
15 α ἀεντι ρ ᾖ7ἱι 
6ρακο οἳ σιᾶας Ἴδοα 
σἹοῦ {Πο 80η οἳ ΡΙΠΙΟΗ: 
1οτ Ἡρ 15 πας τη 
βπομ]ᾶ ὈῬεῦτασ ἨΠΐπι, 
Ὀείηρ οπθοξ{λθίπε]το, 

ΥΠ, Α:ῑο; ᾖἴποςθ 
Επῖηρς Ποδας τνο]κεᾶ ἵπ 
6411199: ἔοτ Ὦορ π'οι]ᾷ 
ποῦ ση] Ἰηπ ὦζσπττ, 
Ῥεοβαβο {ἴπο εν 
εοασΏῦ το ἘΙ] Ἠϊτα, 
2 ΝΟΥ ἴπε οεπς5) {θαςῦ 
οἳ {βρεγπρο]ες τας αἲ 
Παπᾶ. 
{ΠΘ8ΥΘΕΟΥΘ οδαϊᾶά απῖο 
Ἠϊτα, ῬΠερετῦ ΊὨεπορ, 
ΔΏᾶ 5σο 1μῖο οαᾶςρε, 
παῦ αγ ἀἱδοῖρ]ες Ααἶδο 
ΤΙΑΥ 809 ἴηθ ἹΠΟΥΚ5 
ἐπαῦ ἴποι ἄοαβδῦ, 4 Ἐου 
ἔλογο 1ἵ5 ηΟ ΠΑΩ ἴλαξ. 
ἀοείΏ ΑΏΥ {Πίτερ ἵπ 5ς- 
οτοῦ, απᾶ Ὦθ Ὠϊτηςθ]Ε 
βοοϊκοίἩ ο Ῥο ΚπΠοιυη 
ορεπ]σ. ᾖἩΤ ἴῆποα ἄο 
{μεςθ μίπρς, βΏοθυ/ {πτ- 

ἴλει) ΆΤθ6΄ 

Ἠθ 1Ἠρῇ έμοα ατί {πθ 

9 ΗΙ5 Ῥτοίητεν , 

1ΩΑΝΝ Η Σ, τι τα 

ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν' τὰ ῥῆματα ἃ ἐγὼ 
παστετη κ Τηπθ Βεςη πας ο ροςς πο ἍὙποτᾶς πνηῖ]σοα Τ 

χλαλῶ! ὑμῖν. πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστύν. 64 Σἀλλ᾽ι εἰσὶν 
προς Το γοἩα, ες 8τθ Αηᾶᾷ ἩἨᾷε Ἅἆχθ; Ῥαῦ 1Τπετο ατθ 

) ἐξ ς 
ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ.πιστεύουσιν. Ίδει.γὰ ἀρχῆς 
οἳἑ οι ΕΟΠΘ ἩΠο Ῥεμετε ποῦ,. Έος «κπθυν οξοτα πλιος δρεριωρμίπϱ 

ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν - οἱ μὴ.πιστεύοντες, καὶ τίς ἐστιν ὁ 
1 Τρεις Μο πα 8Τ06 ΊΏο Ῥε]ετο ποῦ, Απᾶ πλο ἱ Ἡθ νλό 

παραδώσων αὐτόν. 6 καὶ ἔλεγεν, Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν 
ςΏα]] ἀε]ίτοτ πρ ἍἡἨΠῖϊπι, Απᾶ -ε ϱαἱᾶ, Τπεχεξοτθ τανα 1 ϱαῖᾶ {οσυα, 

ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν. προς ἔμεὶ ἐάν-μὴ ᾖ δεδομἔνον 
ἰπβῦ πο οπθ 5 αρ] Μο 6ΟΠ16 1ηθ Ὅηπ]οςς 19 ο Εἴτεπ 

το ῦ ὁρ ἃ Ἱ Ὀ λαὶ . 9 αὐτῷ ἐκ τοῦ.πατρός.,μοῦυ. "66 Ἔκ τούτου πολλοὶ 5 
Μο Ἠϊπι ἆτοπα 1ΙΥ Ἐλίῆςτ, Ἔτοπ  τπαῦ Γάσιο] ασε 

ἀάπῆλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ! εἰς τὰ.ὀπίσω, καὶ οὐκέτι μετ 
αγιεηΏ Αηπ/αΥ 1οί 3Ἠ!5 Σᾳ15οίρ]ες Ῥ8οξ, Αηᾶ το ΊΙΟΙΘ πα 

αὐτοῦ περιεπάτουν. 67 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα, 
Ἠῖτα σγο]κεᾶ. 5οα1ᾷ Ξτπετεξοτθ 1]ε5ι5 ὮᾖΤο ἴπε -πε]νε, 

Μὴ καὶ κ. θέλετε ὑπάγειν: 68 ᾿Απεκρίθη «οὔνὶ αὐτῷ 
3Α]5ο 19το γιςΠίης {ο Ρο απαςσ 2 4Απκυγοτοᾶ 3λετεξοτο Ἠΐτα 

Σίμων αα, Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς 
1ΦΙΤΩΟΠ. ώς 1,οτᾶ, νο ὉὍποι β8ΠΒ]13ε 5ο 2 ποτᾶ οἳ 148 

αἰωνίου ἔχεις 69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαµεν καὶ ἐγνώκαμεν 
εἴετηβ] ὕποι Παρί; Απᾶ πο Ἠατο Ῥεμετεά Απᾶ Ἰαγο Ἐπον/η 

ὅτι σὺ εἶ Ιὸ χριστὸς ὁ υἱὸςὶ τοῦ θεοῦ ἔτοῦ ζῶντος.! 70 Απε- 
Οπτὶ ᾖ1πε Βου οἳ δᾳοᾶ 11196 3ἈἨνίπς, Δη- 

κρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ ἐ να: ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμη», 
βῳετοά Ίπετα εδ, Νου δγοαι 95ποθ Ἰίπθινο Ἅᾖ314ἱᾶ ”9Ἡοοςθ, 

καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν; 71 "Ελεγεν.δὲ τὸν Ἰούδαν 
Απᾶ οἳ τοι οπθ κα ἄετὶ] 162 Ῥαΐῦ Ἡθ βροκε οἳ ζαᾶςς 

Σίμωνος  ἈἹσκαριώτην"' οὗτος γὰρ Ἱημελλεν! Καὐτὸν παρα- 
Φπαοπ’ς [5οπ], . ο. {οτ Ὦς τ/βς οι Ἠ]ηι. 40 ᾷθ. 

διδόναιο! εἷς Ἰὠνὶ ἐκ τῶν δώδεκα. 
1τεγ πρ, 3οπθ 1ρείπρ οἳ 1πΠθ ἍΊπε]το. 

’ Καὶ! Ἀπεριεπάτει ὁ Ἰησοῦς μετὰ ταῦταϊ ἐν τῷ Γαλι- 
Απᾶά πας Ανγα]κίπρ 1)εδας Ἀ.ῦει ἴηεςο {π]πρς ἵπ αα]ῖ- 

λαίᾳ᾽ οὐ γὰρ ᾖἤθελεν ἐν τῷ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι 
1ες, “ποῦ {χδοτ "Πο 3414 ἀεβῖτο ἵπ φαᾶρα ζο τνα]]ς, ο 

ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδᾶῖοι ἀποκτεῖναι. 9 Ἡν. δὲ ἐγγὺς ἡ 
Ἔτγετο οο- 5ηΐπ. 1Π9 ὔεπβ το 1]. Νου παξ Ώσατ ᾖ1ἴπθ 

ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων ἡ σκηνοπηγία. ὃ εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν 
4645{ οὗ ἴπθ 65, ᾖἵἴπο ΊβΏεΓπρς]ςς, Ξπα]ᾶ “οπετείοτα δΏῖτα 

οἱ  ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν, καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ίου- 
118 ροασοας Ἐεπποτο ἼἌεησε, απᾶ ρο ἈΊΙπίο σαπ- 

δαίαν, ἵνα καὶ οἱ µαθηταί.σου Οθεωρήσωσιν! Ρτὰ.ἔργα.σου" ἃ 
ἄ8α, ταβΏ 8ἱρδο τἩγ ἀἰξοῖριθβ ΤΩΣΥ 569 ΥΗγ ποτ] πΏΙοἩ 

ποιεῖς 4 οὐδεὶς.γὰρ έν κρυπτῷ τι ποιεῖ καὶ ζητεῖ 
Ὅποα ἀ4οεβῦ ; ΣΟΥ ΏΟ 0Π6 σοὶ Βθοτεῖ απγιπῖηρ ἄοθ8, απά οεέκα 

ταὐτὸς! ἐν παβῥησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον 
Ἠϊπιβθε]ε δἷπ 5ραδρ]]ο 1ο 6. 14 ἴπεξο {πίπσς ἐποι ἀοθβῦ, τοαη]{εςῦ 

χ λελάληκα ηανθα ΒΡΟἷΘΗΏ ΣΤΤΤΑΥΓ. 
υ -- οὖν ὑμενείογθ πι ΗΤΤΑ. 

ε-' οὖν 6Ι/ΤΊτΑ. 

καριώτου (σεσᾶ 8οη οἑ ο... ]5οατοῦς) ΙΤΤΑ. 

}.--- ὢν ΙΠΤΑ. 
9 θεωρήσουσιν 9ΏΦ]1 58θ ΤΤΓΑ.,᾽ 
111ΤΑ. 

Σ ἀλλὰ Ίτγ). :ἐμὲτ. ᾗ--- μον (τεαᾶ ἴπο ἘδίΠεΡ) 
ο -- ἐκ [1] τι[ Αα]. ἆ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον --- 

Ε ὁ ἅγιος ἴπε Ὠο]γ [οπς] αΓΤΊτΑ. Ε --- τοῦ ζῶντος αΙΤΤΤΑ. Σπα» 
: ἔμελλεν ΤΤΤΤΑ. κ παραδιδόναι αὐτόν 

Ἡ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ (:] τε) ᾿Τησοῦς ΤΤΤΚΑ ΥΓ. 
4 τι εν κρυπτώ Ι11:Α, ε αὐτὸ 1 Σ, 

π,--καὶ Τ. 
Ρ σου τὰ έργα Ὦ. 



σΠ. 3 ΟοἩ Ν. 

σεαυτὸν τῷ κόσμφ. ὅ Οὐδὲ.γὰρ οἱ .ἀδελφοὶ.αὐτοῦ' ἐπίστευον 
{ἨΥβΕΙΕ: ᾖο1ἴπο ποτ]ᾶ, Έοςχ 1ιθ]ζαετ 319 3Ὀγείπτθι α1ροΠετοᾶ 

[ή ον ’ -” - ΔΝ αν Δ 

εἰς αὐτόν. ὃ Λέγει "οὖνὶ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς 
ου Ἠϊπι, Ἄδαγα 3{Πετοξοτθ 'Όο Ἕμθπι 118515, ΤΤ1Π1θ 6ΥΗΥ 

Ν Δ ’ 4 ’ ε/ 

οὕπω πάρεστιν' ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτε ἐστιν ἔτοιμος. 
μοῦ γεῦ ᾖδοοππε, Ῥαῦ "εάπλε 1γουιτ ΒΙΥΤΩΥ5 18 ΣΘΘΟΥ.᾽ 

-” ε - 3 Λ - ε/ 3 1 

7 οὐ.δύναται ὁ Κόσμος μισεῖν ὑμᾶς' ἐμὲ-δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ 
5Ίᾳ “υπαῦ]α 1ΐημο Ἀπιοτ]ᾶ ᾖΤοἩαίῖθ το, Ῥαῦ ταθ 165 Ἠβίθ658, Ῥεοβαξο 1 

-- ο χ -” 5 νά / 2 

αρτυρῶ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 
θαχ ΥΙΓηςΒΕ Ὀομοστηϊηπς ᾖ1ὔ, τπαῦ ἴποθ π/οτκβ ο 1ῦ ενι] 916. 

- ΄ Δ . μ ον ) 2 

8 ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν.ἑορτὴν. ταύτην"! ἐγὼ Ἰοὕπω" ἀἆνα- 
. 6ογειρ ο τὶς {εαςῦ. 1 ποῦ τεῦ ΒΤΩ. 
; Δ / ν Εν πας ελ 

βαΐίνω εἰς τὴν-ἑορτὴν.ταύτην, ὅτι ὁ "καιρὸς ὁ ἐμὸςὶ οὕπω 
ροῖπς τρ ᾖἵο {π15 Εεβςῖ, «ςΕΟΣ "1ραθ 1 τποῦσοῦ 

; - Ἡ ω 9 -- 

πεπλήρωται. 9 Ταῦτα- δὲ εἰπὼν Υαὐτοῖς! ἔμεινεν ἐν τῷ 
Ῥα5 Όεεπ {α]81164,  Απᾶ ἴμεςο ἐπίπρς Ἠατίπρ βθἱᾶ Το ἴλεπι θ αροᾶο Ἰπ 

δι. Δ .” Δ - / Δ 

Γαλιλαίᾳ. Ἴ0 .Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ.ἀδελφοὶ αὐτοῦ τότε καὶ 
απ]111ε6, Ῥαϊ ν;ποᾳ ποτε ϱοη9 πρ Ὠ]5 ὈτείΏτεη Τἴπεη α]5δο 

υ 2 58 ’ -” ” «ε 2 

αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν,! οὗ φανερῶς, «ἀλλ δὼοὶ ἐν 
Ἡ πεπί πρ ο Ὥᾖἴπο 18850, ποῦ οΟΡΕΠΗΙΣ, Όας 85 1η. 

” 5 στ ” -” σς/ . 2 4 .] Μ { κ. 

κρυπτῷ. 11 Οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἓν τῇ ἑορτΏ; 
εεοτεῦ. Τρ 3{πετεξοτο επ Ἅτόέτο βεεξκῖῃπςρ Ἠϊπτι αἲ 1ἴπθ ᾖ{ἀθα5δῦ, 

καὶ ἔλεγον, Ποῦ ἐστιν .ἐκεῖνος; 12 Καὶ γογγυσμὸς -πολὺς 
Βπά  ααἱᾶ, Ὕήπετα 18 η 5 Απά πιπτωιτίησ ᾿πωποἨ 

Δ 3 ” α Ἱ] 3 ἆ -” 3 λ ." ε 4 ἔλ 3 

περὶ αυτου ἣν ἐν τοις ὀχλοις οι.μέεν Ελεγο»; 
οοποσετηίπς Ἠϊπι ᾖ{Πετθ 188 ΒΠΙΟΠΓς πο οτοπγάβ. Βοπαθ 5814, 

ὌὍτι ἀγαθός ἐστιν ἄλλοι.Ξδε' ἔλεγον, Οὔ' ἀλλὰ πλανᾷ τὸν 
ᾷοοᾶ 1635; ΌῬαξ οἴῃοιβ βαίᾶ, Νο; ὭΌὈαῦ Με ἄεοθίτθος ἴπθ 

ὄχλον. 198 Οὐδεὶς µέντοι παῤῥησίᾳ ἐλάλει ᾿περὶ αὐτοῦ, 
οτοππᾶ. Νο οπθ οποτε τοραθ]οΙγ ΒΡΟΚΘ οοποετΏ/πς ἍἨϊτα, 

διὰ τὸν φόβον τῶν Ιουδαίων. 
Ώδεοβαςθ οἱ ἴπθ ᾖἆ2εας οἑῖπθ ἆθπβ, 

14 ᾿ΗἨ δη.δὲ᾽ τῆς ἑορτῆς µεσούσης «ἀνέβη Ιὁ" Ἰησοῦς 
Ῥταῦ ποπ 5οξ5ἱπθ Ἰ{εαβρῖ [118] 3ρεϊης 3ΐπε Απα]ᾶᾶ]ο πνεπί αρ ζε8υξς 

εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκεν. 16 Εκαὶ ἐθαύμαζον' οἱ Ἰουδαῖοι 
1πῇο ἴπο ἴθπαιρ]θ, Απᾶ πας ἰθ8οΏίηπρ: απᾶ 3γγοτο Ὑοπάετίηρ Πο 32επβ 

λέγοντες, Ἠῶς οὗτος γράμματα οἶδεν, μὴ µεµαθηκώς: 
βαγΙΠΡ, Ἠου ᾖ31Π18 30π9 :1είζετ5 ποπ, ποῦ Ἠατῖτρ Ιθατηθᾶ 2 

16 ᾽Απεκρίθη}Ἀ αὐτοῖς Ι1ό' ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν, Ἡ ἐμὴ.διδαχὴ οὐκ 
ΞΑπδγγετεᾶ  3ἴπθπα 1165178 απᾶ µβαῖᾶ, ΜΥ φεβοΏίπς που 

ἔστιν ἐμή, ἀλλὰ τοῦ πἐμψαντός µε 17 ἐάν τις θέλῃ τὸ 
118 πῖπθ, ΤῬαῦ Ἠ]β τπΏο βεηῖῦ Ιη8, 1 απτοπο ἀεεῖτο 

θεληµα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον 
Ἠϊς τν]. το ρτας(1βε, Ὦθ 5Πβ]1 που οοποετπῖτς ἰπο ᾖεαοΏίτςσ τνΠείΏετ 

ἐς Ἐτοῦ" θεοῦ ἐστιν, ἢ ἐγὼ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 18 ὁ ἀφ 
Στοπι αοᾶ ᾖ918, ος ἔνοτη πιγβδε]  ερεα, Ἠο ὑπαί ἔτοπα 

ἑαυτοῦ λαλῶν, τὴν δόξαν τὴν.ἰδίαν ζητεῖ ὁ δὲ ζητῶν τὴν 
Ἠϊπαιδε]Ιξέ εΒρεβξς, Ἠ]8 οπΏ ρ]οτΥ 5θεκ5; Ῥπαΐύ ηε ἴμαῦ 5θεξκ Ἅἴπε 

δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οὗτὸς ἀληθής ἐστιν, καὶ 
ΤΘ μἰοτ; οἳ Ἠΐτα τλβί βεηῦ Ἠΐτα, ἔταθ 18, βπᾶ 

ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ.ἔέστιν. 19 οὐ ὶΜωσῆςὶ Ἀδέδωκεν" 
πμτήσΏἰεοιςπεββ ἵπ ἍΠῖτα 18 ηοῦ, 3Νοῦ 3"Μόξεβ 1Ώρς ρἶτοπ 

.---οὖν τ. τ--- ταύτην (τεαά Όλωε {6880) στίατγ. 
ΙΤΤΤΑ. χ ---- δὲ απᾶ ατητ, } αὐτὸς Ὦε (4Ὀοάε) π. 
ἀνέβη ΤΤΤτΑ. 9 ἀλλὰ ΙΠτΑ. Ὁ-- ὡς ἳ. 
πολὺςτ. ἆ τῷ ὄχλῳ ἴπο οτοτνά Τ. 
ππετο ποπάετῖηρ {πεγθίοτθ ΤΤΤτΑΥΓ. 
| Μωύσῆς ΙΤΊτΑ ΥΓ. 

ε-.-δὲ βηΏᾶ ατν’. 
Ὦ -{- οὖν ἴΠθγείοτε ΙΤ ΤΤτΑΥ. 

τι ἔδωκεν Ρ8ΥΘ Ππτα. 

σ οὐκ ΏὈοῦ αΤττΑ. 
: εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς 

'.ο περὶ αὐτοῦ ἣν πολὺς ἵπτα.; ἦν περὶ αὐτοῦ 
ἕ--- ὃ ΕΤττΑ. 

ἕ --- ὁ Τη. 

203 
5ο] {ο {ἴλΠο ὭτνοῬ]ᾶ. 
ὃ Ἐοτ πεϊ]ίμοτ ἀἱά Ὦ:8 
Ῥτοίητοι Ὀσθ]ῖοτο ᾖἵπ 
Ὠΐτα, ϐ6 Τπεπ οσε5υ8 
βω]ᾶ ππίο πεπι, Μτ 
οἼταρ 15 ποῦ Τεῦ οΟΠΊο: 
Ῥαῦ τοαχ πας 18 Ίτγοτ 
χθρἈᾶγ. 7 ΤΠο γυγοτ]ά 
οβηποῦ Ὠαίε τος; Ῥαΐ6 
πηθ 10 Ἠαϊείια, Όεσβαβθ 
Ί ἱεςμῖ{γ ο 18, ὑπαῦ ἰπθ 
πγοτκς5 ὑπετεοί οτο στ]. 
8 6ο τε πρ πηπῖο {ΠΒ 
Μθα50: Ι Ρο ποῦ αργεῦ 
ππ{ο ΜΠῖ5 Σοαξῖ; ΕΟΓΊΑΥ 
παρ 15 ποῦ τεύῦ Τ4]1 
σοπ16. 9 ἨΓΠεπ ηθ παπά 
Ραὶᾷ γποςο τυογᾶς αη{ο 
ἴπθπα Ὦοθ αΏοᾶο σ{1ζ ἵτπ 
ἄα1168. 10 Ῥαΐ ν;ηοεητ 
Ὠ]5 Ὀτείητοπ πποτθ ϱοἸπθ 
πρ, ἵπεη π/οηῖ Ὦς 8]5ο 
αρ αηπῖο ἴπε Σεαςῦ, ἠοῦ 
ορεΏ]γ, Ὀαῦ ας 16 ποτθ 
1η 5εοτοῦ. 11 Τπευ {ηοθ 
16186 5οασΏπῦ ἨὨϊτι ϱαὖ 
Τηο 1θαβ8ῦ, απᾶ εα]ᾶ, 
ἸΠηοτο 15 ηθ2 12 Ατιᾶ 
ΤΏοτο νΓ8β ΣΩΠοἩ ΠΙάΤ- 
πηατῖΏσ απιοηΏς ΤΠθ 
φεορ]ε οοπορθτγπῖπς Ἠϊπι: 
1Ο 50109 βα]ᾶ, Ἠο 88 
σοοᾶ πιαπ: οἶποτε ββ1ᾶ, 
Ναγ; Ὀαῦ ε ἀεοεϊνεία 
ἴπθ Ῥεορίθ, 15 Ἠον- 
Ῥεῖδ πο τίβπ 58ΡΑΚΘ 
ορεη]γ οἳ Ἠϊπα Εος 18.5 
οἱ ἴπθ ᾖ0π18. 

14 Νοπ αροαῦ {19 
πιϊᾶςε οἳ ἴπε Τθβ8ὔ ζ6ε- 
545 ποπῦ πρ Ἰπίο 0Ώθ 
ἐθπρ]θ, Ααπά ἴπυρβῃρ. 
15 Απᾶ {πε ἆθεπβ ΠΙΔΤ- 
πε]]εᾶ, .βαγίης, Ἠον 
ἘπιοτνείΏ ἴπ]5 ταβπ 1εί- 
ἔετς, . Ἠατίησ Ίηετες 
Ἰεατηθά ὃ 16 ύοετι5 αἩπ- 
βπγετοεᾶ ἔπεπα, 8ηΏᾶ 5α1ᾶ, 
Μπγ ἀοοῦτίπο 186 ποῦ 
παῖηο, Ῥαῦ Ἠ15 Πιοῦ 5επῦ 
ὪὭωθ. 17 Τὲ αΠΥ ΤΙΔΠ 
σι] 4ο Ἠϊς σ/Ι]], Ὦθ 
ΕΏα]] πουν οἱ {πο ἆοο- 
Μτίπε, νγηδίπετ 10 Ῥε οἳ 
αοᾶ,οτιολθί]εγ 1 5ροαξς 
οἱ ΤΙΥΒΕΙΣ, 18 Ἡο τπαῦ 
αρεακείΏ οἳ Ἠϊπιςθιξ 
5εεκαείΏ Ἠϊ5 οὖΏ 61ΟΥ: 
Ῥαῦς ο ἴπαῦ σερ 
Ἠϊς ρ]οτγ Ίἴπαῦ εοπῦ 
Ἠΐτα, {πε 8απΏε 8 ἵταο, 
ΑπΠᾶ πο απτίρηΏέεοας- 
1ΘΒΕ 18 Ίπ Ὠϊπι, 19 Ῥιά 
ποῦ Μοςες Ρ]το τοι ὕωθ 

» ἐμὸς καιρὸς 

Ε ἐθαύμαζον οὖν 
κ. τοῦ τ, 
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Ίβνν, απᾶ {96ἱ ποηρῬ οἳ 
οἱ ΚεορείΏ ἴπο Ίατν 2 
Ἡγ 6ο Τε αροιῦ {ο 

ΚΙ πια 20 Τηο Ῥοο- 
Ρ]ε απεννετεά απ 5αἱς, 

' Ἔποα Ὠαπευ α ἀἄοθνὶ]: 
πΙΏο ϱοεῦῃ αροιῖ {ο 11] 
ἴπεο 5ἱ ὅοδαςδ αη- 
Ειυετεᾷ απᾶ καϊᾷ απίο 
τπεπα, ΙΓ Ώατε ἄοπε οπθ 
π/ΟΥΕ, απἀ Τε 31] πΙαΙ- 
νε]. 20 Μος ΊἨεχγε- 
10Ττ96 βᾳνο ππίο τοα 
οἰτοαταςῖϊδίοιι; (ποῦ Ὀε- 
οβα5ο 15 15 οἱ ἈΤουες,. 
Ῥαῦ οἳ ἴπο {αἴΠετς :) 
βΏᾶ τε οἩ {πο 5δαὈραίη 
αγ οἰτοαπηςϊ5ε ϱ ΤΙΩΗ. 
25 Τξ ἃ ΤΠιΔΏ οἩ ἴηο 
ςεαὈραίη ἆπγ τεσαῖτο 
οἰγοιηιο]δίοπ, ἐΏαῦ {ηο 
Ίαν οἳ Μο5ο5 5Ποι]ᾶ 
ποῦ Ῥε Ῥτοκεπ; ατα το 
ΒΏΡΤΣ αὔ της, Ώ6οβΊςε Ι 
Ἠαγτε Πι8άε ΑΠΠΦΠ ΕΥΕΥΥ 
ππἨῖς πιποἰοθ οἩἳ τΤπθ 
ςεαὈραίΏ ἆατ 2 24 ζιιᾶροα 
πιοῦ αοσοτάΐησ Το ἴποα 
Άβροαταπος, Ὀαῦ ]αάρςα 
π]σηίροτις Ἱπάρπιεηῦ, 
205 Τηεπ 5αϊᾷ 5οπ1θ ΟΕ 
ΊΤπετπα οΕ ο οτιιςα]απι, 15 
πιοῦ {Πῖς Ἠςθ,πύΏοπῃ ὅ]μο 
εεε]ς {ο ΚΙΙΙ2 26 Ῥαῦ, 
1ο, πε 5ρεακεῖΏ Ῥο]ά]π, 
Αη ΤΠεσ 58γ ποἰπῖως 
Ἀπίο Ἠϊπ. ὈὋο ἵπο 
χα]ετς Ἐποιπ Ιπᾷαθᾶ 
Μηαῦ ἰἐΠῖς 5 πε τετγ 
ΟΩτις 27 Ηοπτρείῖο 
νε ἆπονιυ τη τησ 
ππεηποε Πεῖς; Ὀιῦ πποη 
Οητ]ξί οοτασίἩ, ΠΟ ΤΡΑ1Ι 
ἘπονείΏ ν;γπεπος Ἡε 18. 
28 Τηεπ ογ]εᾶ ο εεις ἵπ 
τπθ ἍᾖΤεπαριε α5ξ Τθ 
ταααβἩΏῦ, δαγίηπρ, Ὑοθ 
ῬοίἩ που ΠΠς, απᾶ τε 
Ἐπονη Ὕπεησε 1 απο: 
αηΏᾶ Τ απι ποῦ οΟΠ18 ΟΕ 
πηγςε]{, Ῥαῦ Το ἴλπαῦ 
ερηωῦ το 16 ἐταθ, τυΏοπα 
ο ΚπΟΠπ ποῦ, 29 Ἐπὸ 
που Ἠϊτα: ΣΟΥ Τ απι 

1τοπι Ὠῖτω, αηΏᾶ Ἡο Πα 
εεηῦ πιθ, 0 ΤἨειι {πε 
βοἁιρΏῦ ἴο ἴακο Πϊτπι: 
Ῥαΐῦτιο ταβη ]α1ά Παπάς 
ΟΠ Ἠϊπι, Ῥθεσβαξο Ἠ]8 
Ἠοἳς τγας ποῦ γοῖ ο0Π18, 
51 Απά ΠΙΙηΥ οἳ ἴπθ 
Ῥθορ]εῬεΠετοεᾶ ο Ἠΐτῃ, 
Άπά οα1ᾶ, Ί/ηπετυ Οπτ]ςὲ 
οοπιείὮ, πυ]] Ἡο ἄἂο 
ΧΩΟΙ6 ἨἈἹϊτας]εβ παπι 
ή λεβε πΠίοἩ ἴΠ]Φ πια 

1ΩΑΝ Ν Η Σ. τι. 

ὑμῖν τὸν νόµο», καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόµον; τί 
ποια Ἅἴπο 1ανή, Απᾶ ἩΠο0πΠπθ6 οἳἑ τοι τρταοίίβεβ ἴ]θ Ἰηνὸ ΤΗΥ 

µε ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; 320 ᾿Απεκρίθη ὁ ὄχλος Ἱκαὶ εἶπεν," 
1ης ἄο 7ε 5εεξ το ΚΙ1 2 3 Α πβιτοτοά 3έπε Ξοτοπᾶ απᾶ εαϊᾶ, 

Δαιμόνιον ἔχεις τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 21 ᾿Απεκρίθη 
Α ἄεποπ ἴποι Ὠαδῦ; πᾗΠο πο 586εΚ8 το ΚΙ 2 ΣΑπεγγοχεά 

οὐ! Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἑν ἔργον ἐποίησα, καὶ πάντες 
1Ίθ8βι απᾶ οδαὶᾶ ᾖἴούπεπι, Όπο ποτ]κς 1 ἀλᾶ, απᾶ -α]] 

Ῥθαυμάζετε. 3232 διὰ τοῦτοὶ ἁΜωσῆς' δέδωκεν ὑμῖν τὴν περι- 
Ίγε ποπάςτ. Τπετεξοτε ἸΜοςε5 Ὠαε ρῖτεη τοι οἰτοιπι- 

, ” 6’ 3 ” Χ ; "5ο / η) 5 ο ῃ ϱ 
τοµήν, οὐχ Ότι ἐκ τοῦ "Μωσεως' ἐστίν, ἀλλ’ ἐκ τῶν πατέρων 
οἱδίοἩ, που Όπαῦ οἳ ἸΠο5εΒ 19 15, Ῥαῦσ οἳ ἴπε ΣΑΤΏΘΣΥΑ, 

Ν 5} Ι / [ή ορ θ » 4 

καὶ τἐνὶ σαββάτῳ περιτέµνετε ἄνθρωπον. 329 εἰ περιτομὴν 
Απᾶ οἩἳ 5αὈραίἩ πε οἴγοιταοίϊςθ 8 ΤΙΒΗ, 1 “οἰτοαπιςϊδίοι 

λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ  ὁ νόμος" 
“τεοεῖνες 19 Ἱηῦπ οπ κεαρραΏ, ἴπαῦ πιαγ το Ῥο ΏτοκθὮ ἴπο Ίαν 

Σγ]ωσέως,! ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα 
οἳ Μοςς68, τη Τ1θ ΔΓΘΥΕΑΏΡΤΥ Ῥεοβαξδο επ0]τεὶν ῄα ὅπιαπ λοιπά 1 τιαᾶξ 

ἐν σαββάτῳ: 94 μὴ.κρίνεε κατ  ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν 
οηᾳ οβαθραῖη 2 ζΖαᾶρε ποῦ αοοοτᾶίης ο αἱρῃῖ, Ῥαῦ τίσηΏίεοις 

κρίσιν Ἱκρίνατε.' 326 Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν "Ἵεροσο- 
Παάρπιεπ  ᾖ1πᾶρο, Ἰπδο]ᾶ Δπετείοτε Ί5δοπις Αοξ 3πος56 “οἱ 3σετι- 

η] ο ἵς εν ω σα ο. Δ 
5 λυμιτῶν,! Οὐχ.οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι; 396 καὶ 

εα]όπι, 5 ποῦ ἐπί ποπ ᾖἴλεγ 5εεεκ το ΚΙ 2 αππᾶ 

ἴδε, παῤῥησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. µήποτε 
Ίο, Ῥαβ]οΙψ Ἆθ 5ρεακς, απά ποῦηίπρ ᾖὉο Ὠῖτπι ΤΠεγ βαγ. 

ἀληθῶς  ἔγνωσα»ν , οἱ  ἄρχοντες, ὅτι οὗτός ἐστιν 
δΏγα]σ 1λανο τεοορηισεᾶ 3ἰποξο ἆππο Ἅτη]α, νλαῦ ΤΠπί8 19 

Σἀληθῶςὶ ὁ Χριστός; 327 ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν' 
ἔτι] ᾖἴπο Ομτὶςί 2 Ῥαῦ ἍᾖΊπὶς6οπε Ὑπεκηοπ᾽ ἌΠεηπςο τε Ἱ5. 

ὁ δὲ.χριστὸς ὅταν 7έρχηται,! οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 
ἘἙπί πο ΟΗτὶςέ, ὙΓΠεΠετεῦ Ὦρ ΠΙΑΥ 60Π16, Το 0ΟΠ9 Κπονγς ν/Ώεπσθ Ἅε 15. 

98 ᾿Ἔκραξεν οὖν ἓν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ-]ησοῦὺς καὶ λέγων, 
30τιεᾶ 3Πετεξοτο “1η δΐπΠε 5Ώεταρ]ο Ἰ{εαολίπε 11εςδιβ αηᾶ βΑΥΙΩΡ, 

Κάμὲ οἴδατε. καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί' ᾿καὶ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐκ 
Ῥοϊἳ]Ἡ πιθ Το ΚΠΟΥΙ, Αηᾶ γε κπον Ἠ]ηοπςς Ἰ απ; απᾶ οξ πηγςε] «που 

ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὺς ὁ πέµψας με, ὃν ὑμεῖς 
1Τ "Πανε «οπ16, Ῥαῦ 518 δίταιθ Πο Ἴγνπο 3εεπῦ Ίωο, ΦΨΠΟπι γε 

οὐκ.οἴδατε 329 ἐγὼ.Ξδὲι οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμι, 
ἆςπονγ ποῦ, Ῥυϊΐ Τ Χπον ἍἉἨϊτι, Ἠεοβαςο Ίτοπ ἍἉἨϊηπι 1Τα1η, 

κἀκεῖνός µε Ἀἀπέστειλεν.ὶ 90 ᾿Ἐζήτουν οὖν ' αὐτὸν πιά- 
Απᾶ πε Ἅττηθ 5εηῦ, Τηογ νγετε βεεξῖηρ ἔπετθίοχο Ἠΐπα το 

σαι καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὕπω 
ἴακθ, ΌὈαῦ πο 0ΟπΠ9Θ ]8ιᾶᾷ Ἡροῦ Πτι [η15] Ὠαπᾶ, Ῥεσααξδο ποῦ τεῦ 

ἐληλύθει ἡ.ὥρα. αὐτοῦ. 91 ὈΠολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐπίστευ- 
ἘἨπᾶ σοπαθ Ὠὶς οἳτ, Ῥυῦ πα οἱ ᾖἵἴποθ οτοινᾶ Ῥε]ενεά 

σαν! εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον, :Ὅτι' ὃ χριστὸς ὅταν ἔλθῃ 
οας ἍἉἨΠϊπι, Απᾶά ααϊὶᾶ, Ἔπε ΟΠμτῖς, ὙἩΠεη Τθ ΟΟΙΑΘΒ, 

ἁμήτι' πλείονα σημεῖα «τούτων' ποιῆσει ὧν οὗτος 
“χηΟΤϱ βρρης δίπβη πας Σνπὶ]] “πε 34ο πηἨ]οἃ ᾖ1πίδ Γπαπ] 

8... καὶ εἶπεν ΙΤΊτΑ. «9 --- ὁ ΤΊτΑ. 8 θαυμάζετε διὰ τοῦτο. (γεαᾶ Υθ ΨοΏᾶςΥ ἴεγε{ογθ.) 
αἴιττν 5 --- διὰ τοῦτον -- ὃ Τ. 

7 κρίνετε ΙήτΑ. 
1 --- δὲ Ὀαν αΙΤΤτΑΥΡ. 

πολλοὶ ἐπίστευσαν ΙΤτΑ; πολλοὶ δὲ ἐπίστευσαν ἐκ τοῦ ὄχλου τ. 

ε -- ὁτ. 
Ὦοθ οοΏ16Β Ε, 

τ Μωύσέως ΙΤΊτΑΥ/. : [εν] 1.. 
» Ἱεροσολυμειτῶν Τ. Σ---ἀληθῶς ΑΙΤΊΙΑΝ., 7 ἔρχεται 

5 ἀπέσταλκεν Ὦβςξ 5εηῖ τ. Ὁ Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ 
ο--- Ὅτι 1 ΤΑ. ἁμὴ 

4 Μωύσῆς ΙΤΊτΑΝΓ. 

1ΤΤΙΑ. ε--- τούτων (/εαᾷ ὧν ἴπαιι [1Ώεβ8θ] ν) ὨἰσοὮ) ΕΤΤΙΑΥ, 



τη. 70ο Ἡ Ν. 

(ἐποἰησεν!; 32 Ἠκυυσαν οἱ Φαρισαϊῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζονγος 
ἀϊά 2 ΦΗΠεατὰ ᾖΙΠπο “Ρμητίεεος οξ {πο οχγοινά παατπιαχίπς 

περὶ αὐτοῦ ταῦτα καὶ ἀπέστειλαν Εοὶ Φαρισαῖοι καὶ 
σαν αἨΐτα ο ὔλοςο ο. Απά Ἴρεηῦ 1:Πο "Ρματϊίςευς "αππά 

οἳ ἀρχιερεῖο ὑπηρέτας,! ἵνα µπιάσωσιν . αὐτόν. 989 εἶπεν 
«{Ἡρ 3ομἱθί δρτὶοβί8β  ο/ποετς. τπαῦ ὕλου τηὶσΏῦ ἔικο ἍἨ]πι, Σολίά 

οὖν λαὐτοῖς! ὁ Ἰησοῦς, Ἔτι Ἱμικρὺν χρόνον" μεθ ὑμῶν 
Σ(πεταέοτο 35ο Ξίποπι 1ος», Ὑεῦ κα Ησυ]ε ἴταθ πι του 

εἰμι, καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πεμψαντά µε. 94 ζητήσετέ µε καὶ 
1αμ, απᾶ 16ο {ο ἨΠίϊπι πἩο βοηῦ Τῃ6Θ. Χο σ/]]] 5θα]ς Ώιχθ απᾶ 

οὐχ.εὑρήσετεξ καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ.δύνασθε ἐλθεῖν. 
5ηβ]1 ποῦ Επά [πια], απά πηθυε "μπα 8το ππαῬΡ]Ιθ ἍᾖΤο ςο1θ, 

9ῦ Ἠἶπον οὖν οἱ Ιουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς, Ποῦ Ἰοὗτος 
απαὶᾶ 3ΤΠΘτεξοτο 1Πθ 35επ/Β ος πετ, Ίπετα Ἠο 

μέλλει’ πορεύεαθαι ὅτι ""ἡμεῖςὶ οὐχ.εὑρήσομεν αὐτόν ; μὴ εἰς 
{ο 15 Αροιαῦ νο ϱο ταςῦ πνθ 5Ώ8]] πού ανά Ὠΐαι 2 

τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι, καὶ 
ἴπα ἀἱβρεχδίοι ᾽ ΑΠΙΟΩΠΡ ἴπθ ἄτοεκα ᾖἵδ]ῃο βὈοαῦ Μο 5ο, Απά 

διδάσκει» τοὺς Ἕλληνας: 96 τίς ἐστιν "ούτος ὁ λόγοςἳ ὃν 
ἴθ8ο] 2ηθ ατεε]ςς ὃ Ἠπαῦ ᾖΒ ΜΗΠ15 ἡνοτᾶ Ὑππίσοα 

εἶπεν, Ζήτήσετέ µε, καὶ οὐχ.εὑρήσετεξ' καὶ Ὅπου εἰμὶ ἐγὼ 
Ποςαίᾶ, Ὑο σγΙ]] βρθὶς Ἰηθ, απᾶ ατα 

ὑμεῖς οὐ.δύνασθε ελθεῖν ; 
γθ 8τ9 πΠΑβΡ]θ {Το οοπ]ε ὃ 

97 Ἐν. δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρῳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει 
Απά Ιὰ {ηθ 1486 1:πο6 στειδῦ οἱ ἴπο ᾖ{εαδῦ βἰοοᾶ 

ὁ Ἰησοῦς, καὶ 9ἔκραξεν' ος, ἜἘάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω 
πεεις, απᾶ οτ1εᾶ, βαγίης, ο. σος νπ]χςῖ, 1εῦ Ὠῖτα «ΟΠ1θ 

Ρπρός μεῖ καὶ πινέτω᾽ 98 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθως εἶπεν 
το πι απᾶ ἀτίῖη]. Ἠο ἰπαῦ Ὀε]ίετες οι -. 85 ποιά 

ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς.κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος 
{πο »οιἸρίατθ,  τἴτπετ5 οτῦ οξ Ὠῖ5 Ῥε]]σ 5Πς]]1 Βου οἱ Ἀπβῖεγ 

ζῶντος. 99 Τοῦτο.δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος οὗ Ίξμελ- 
"Ἠνίηρ. Ῥαΐ {ΠΙ5 ο 58ἷᾶ οοπορεγηῖπς Ίἴ]ε Φρίτ]6 συἩίόὮ Ύπετε 

λονὶ λαμβάψνειν οἱ "πιστεύοντες' εἰς αὐτόν' οὕὐπω.γὰρ ἦν 
σαυοιῦ 75ο "τοοθίινο 11ος ᾿Ῥο]οτίπς 5ρη “Πίπι; ΣΟΥ πού Ὑεῦ Ὑ/Β5 

πνεῦμα ᾽άγιον! " ἔ ὅτι ῦὸϊ Ἰησοῦς Σοὐδέπωϊ ἐδοξάσθη. 
{ιπ18] Ἀρρίτῖς 1Ηο]γ, Ῥεσααςθ 16515 ηοῖ τεῦ Ὑπα5δ ϱ]οτῖβεᾶ, 

40 Σπολλοὶ οὖν ἐκ:τοῦ ὄχλουϊ ἀκούσαντες Στὸν λόγον! 
Μαιμγ ᾖἴπειείοτο οαῦ οἳ ἴπθ οτοπᾶ Πατίπρ πεβχά {8 πυοχᾶ 

ἔλεγον, 7 Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης. 41 "Αλλοιὰ ἔλεγον, 
5αϊᾶ, Τηἱ5 18 ἵτα]γ ᾖἵπο ὈῬτορΠΏεῦ, ΟΠΟΤΕ 5ι[ά, 

Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός. ὃ Αλλοι! δὲ" ἔλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ 
Της 1 ᾖἴπο Οπτὶςῦ, ΞΟ(ΠεΙΑ λαπᾶ ων 3ΤΠεἩ 5ουῦ 5ο 

τῆς Γαλιλαίας ὁ χριστὸς ἔρχεται; 49 3ἃ οὐχὶ᾽ γραφὴ εἶπεν, 
Ίᾳ41ἱ16ε πο “Ομτὶσῦ  Λλοοπιθβὸ ΣΝου 19ἱΠε 1!βοτίρυατε "δαίᾶ, 

ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος ΞΔαβίδ,' καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης 
επαῦ οαί οἳ ἴμο 5εθᾶ οξ πας 8ηΏᾶ Ίτοτι Βείπ]επεπα {πο τί]]αρο 

ὅπου ἦν «Δαβίδ," ὸ χριστὸς ἔρχεται»' 49 Σχίσμα οὖν Σ3ὲν 
ν/Ώογε "να "Ώανίᾶ, ἵπε Οπιβεί ΟΟΠΠΘΒ 2 Α ἁ]τί-ίοη ΕΠογθξογς. ἵπ 

Σποιει 4068 Τ. 
οι Φαρισαῖοι τ. ὮἉ --- αὐτοις αΠΤΤΓΑΥΓ. 1 χρόνον μικρὺὸν ΙΤΤΙΑ. 
οὗτος τ. τα. ἡμεῖς (γεαά εὑρή. 976 5Ώα]] πιά) πι. 
ν-- πρός µετ. π ἥμελλον τ. 
τ[ττα]. ἳ -- δεδοµένον ΡΊνεῃ 1, - ὃ ΙΤΊτΑΥΓ. 
[ξωπιο] ουῦ οἱ ύπθ οτου/ἁ {Ώενείογθ ΙττιάΑ. 
των Ν) ΙΤΊΤΑΝ. 5 4- Γότι]α. 8 -- [δὲ] Απᾶά1, Ὁ οἱ ἴΏεγ ΗΤΓΑ. 
6 Δανιδ ανγ; Δανεὶδ ΗτττΑα. «({ ἔρχεται ὁ χριστός 11ΤΑ. 

5Ώ.11 ποῦ ἄπά [πε]; απᾶά ὙἨπετα 

Ν οὕπω ΙΤΥΑ. 

πως. 

2056 
ἨβίἩ ἆοποῦ 3 Τ1ήθ 
Ῥλαινίδεςς Ἡοπτά {πας 
ἴηο Ῥοορ]ε παμχωιατεά 
βριοῖὮ {Πίηπσςβ σοΠσεΓΗ- 
1ηρ Ὠίπ; αιιά ἴπο Ῥηα- 
χἱμ085 απᾶ Ό]ο ολίοε 
Ῥτγ]αβίς 5ομί οβ]σοτ» {ο 
{ίακε Ἠϊπα, ὁὃδ ποια 
δαἱᾶ θα» ἀπίο ἔποπα, 
Ὑοῦ α Πτί]ο νυΠ]]ο απα Τ 
σπἰιΏ γοι, θὰ {)θιι 1 
6ο Ιιῖο Ἠπι υπαῦ 5ου 

34 ὙΎᾳ 5Ώα]] 5οεκ 
186, αηΏά 5Ώβ]] ποῦ απά 
πι: Απᾶ ὙπηΏοτο 
ΆΏλ, ἐ]ί]ιθ). γο οπηποῦ 
οοπ1ο. 3ο πεη δπϊᾶ 
ἴηΏο 1 6η5 ΑΠΙΟΠΟ {Πειη- 
5ο]τος, ἸΠϊΠηος τη] 
Ὥο ο, ἴπαῦ σνο 5πα]] 
πο Ώμά Ὠῖπι ὁ τν]]] ης 
6ο αηπῖο ἴπθ ἀϊ»ρογδοά 
ΒΠΙΟΠς {πο (επίϊ]ος, 
Απᾷ ἵοποη ἴπο «επ- 
σἱ]ο52 36 Ἠπαῦ πιαπ- 
πε) ο) βαγίηςρ 18 ἴ]]5 
ναί Ἠο βινᾶ, Το εΏα]] 
5θε]ς η]6, α]ιᾷ 5Ώβ]] ποῦ 
Επᾶ γἱ6: Απά Ὑηετο Τ 
ΑΏλ, {/1]16) γο οιληοῦ 
οοπις ὃ 

37 ΤΠ ἴπο ]α8ύ «ἄαγ, 
{παῦ στεαῦ αν οἳ ἴπο 
Σθ85{, ᾖθ515 5ἱοοᾶ απά 
οἱοᾶ, βαγίηςδ, 1 ΑἩΥ 
Ώ]8η τΠϊτεῦ, 1εῦ Ὠϊηπι 
6ΟΏΙ6 ἹΠπίο Ὦςθ, απά 
ἀτίη]ς, 38 Ἡς ἰη8ῖ Ὀε- 
1εγοίὮἩ οηἩη τας, 45 ἴηοθ 
ςοτἱρίατε Ἠαίη 5α1,οιέ 
οξ Ὠϊ5 Ῥε]]σ 5Ώα]] Βοι 
τίτοευς οἱ Ηνίηρ π/αΤεΓ. 
39 (Βαΐέ ἴΠὶ5δ 8ραΚκο Ὦφ 
οξ ἴπο δρϊγϊ6, συπῖο 
ἴπεγ (η Ῥε]ετε οἩἳ 
ἨΙιω 5]οι]ά τεσείῖτε” 
40Υ ἴηπα ἨοιΙσ ἄλοςς 
Ίγα5 ποί γεί σῖυεπ ; Ὀθ- 
ο8βα15ο {παῖ ὀεδας πα5 
πηοῦ ευ πσἱοτ]βεᾷ.) 
40 ΜΑΠΥ οἱ ἴπο ῬευΡρ]θ 
{Πςχοίοσς, ΠσςηΠ ὉΠεγ 
Ἠσανα {Πὶςδασίης, 5δ8]ᾶ, 
ΟΕ α ὑπ{Ώ ΌΠ]5 18 νηθ 
ριορΏεῦ. 41 ΟΙΠςΓ8 
5α1ᾶ, ΤΠΙ5 15 ύπε ΟΠἨτὶςῦ. 
Ῥαΐ 5οπἹε βαἰᾶ, ΘΠ8]] 
ΟἨτγὶξύ ουπιο ουῦ 
αα1]εθὂ 45 Ηαία ποῦ 
ἴπο οφοιρίατο εβῖᾶ, 
Τπας ΟΕτὶςδῦ οοπαείπ οξ 
{πο βοεᾶ οἱ Ὠατίᾶ, απᾶ 
οιῦ οἳ {πε ἴοῦυπ οξ 
Ῥείπ]εποαπι, πΏοθτε Ὀ8- 
τιᾶ τις» 45 Βο ἴΠετθ 
πας Α ἀἰνίδίΟΏ ΑΏΙΟΠ6 

ξοἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ο---- ὑπηρέτας ΗΤΙΑΥΝΥ; ὑπηρέτας οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
ο. Ἅ- µε Ιωθ ΙΑ. 

Ὦ ὁ λόγος οὗτος ΙΤΊτΑ. 
. πο. Βανίως. Ρε]ενεά 1ΤτΑ. 

. μέλλει 
9 ἔκραζεν Τ. 

.-- ἅγιον 
απ ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν 

5 τῶν λόγων τούτων ἴπεβε Ἱογᾶς (--- του» 
ιο η 

63 ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ 1Ι1ΤτΑ. 
ἆ οὐχ ΙΤτΑ.. 
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τηε Ῥθορίθ ὮὈδοπ15θ ΟΕ 
Ἠϊτα, 44 Απάᾶ 50ΟΠΏ1θ οξ 
ὄἶιεπι πνοι]ᾶ Ώατο {α- 
Κοτ Ἠϊτα; Ὀαΐδ πο ΤΙΔΠ 
]αϊῖᾶ Ἠππᾶς οἩἳ ἨΠΙΠ]. 
45 ΤΠεη οπππθ ἴπο οβῇ- 
6ϱΓ8 ῦο ἴπε σπίθξ ργ]εςύς 
Απά ΄ῬΠπαχϊβθε»δ; απᾶ 
ἴπαγ 5ε]ά απίο ὕπετα, 
ΥΠ Ἠαπτο Ὑτε ποῦ 
ὈτοιρΠΏί Ἠϊπα 46 Τη 
ο6ᾷοθιβ αΏςιγετθᾶ, Ίθ- 
νοτΤηβΏ 5ραχε κε ὐΠ]8 
ΏλΑὮ. 47 Τῃετ βΏβυτεί- 
οᾱ ἴποτα {πο ἘλατίβοῬς, 
Άτε το 8ἱ5ο ἄεοεῖνοεά 
48 ἨἩατοε ΑΏΥ οἳ πο 
τι]ετ5 ος οἳ ἴπε Ἐηα- 
τ]5εςς ὈῬε]θνεά οπ Π{Ώοῥ 
49 Ῥαΐ τηπῖς Ῥεορ]θ πΏο 
Κποηπεῦίη ποῦ ἴΠο αν 
Ἅτο ουτςθί. 50 Ν]οοᾶε- 
της βα10π αηπίο Τποτα, 
(ιο {πβῦ οβΏ1θ {0 σΠε5ιξ 
Ὦγ πίρηῦ, Ρεῖπρ οπε οξ 
{ποτα,) δἱ Ὀοίῃ οἆς Ίαν 
Παάρο απ πιαη, Ώοίοτθ 
15 Ώδατ Ἠϊτα, απά Ἐπου 
νγπαῖ ηο ἀοεῦῃγ 52 Τπογ 
Ἀπιβπετεᾶ απᾶ εα]ά 
αηπίο ἨὨῖτα, Ατίὸι ἴποα 
8]6ο οξ 411199 2 ΒΕΒΥΟΗ, 
Απᾶ Ίοο]ς: {ος ουῦ οΕ 
11169 Ατ]βεῦἩ πο Ρ{ο- 
}μπΠεῦ. ὅδ Απᾶ 6Τετγ 
ΥΠΑΏ ἨὙπεπό πηπῖο ἨὨῖΒ 
ΟΠ Ἠο1βθ, 

ΤΠ. οἆθρια σνεπῦ 
ΠΏ{ο πο πποαιπύ οἳ 
ΟµγΤεβ, 4 Απᾶ εατῖσ 
Ίτι ἴπθ ΠιογΠίηςϱ, Ἐοθ 
οὐἵ1θ ββθϊπ 1πίο Τἴπθ 
Μεπαρ]ο, 
Φεορ]θ σβτας απΏ{ο Ἠῖτα; 
αΏᾶ Πο 5παῦ ἄοσπη, ἁτπιά 
ὑἑβαςηὺ ἑπρτα, 3 Απά 
έπο 5οτίρθος απᾶ Ῥπατί- 
αθες ῬτοιρΏῦ ππῖο Ἠϊπα 
8 ποτορπ ἴβκθοη ἵπ ἃ- 
ἀι]ύθτγ : Επᾶ ἩὙἨΠεπ 
ἴπεγ Ἠδά ϱοἳ Ἡου ἵτι ἐμθ 
παϊᾶςὺ, 4 ὑπεγ 547 ππιτο 
Πῖτα, Μαςίοθτ, 0Π]5 ππο- 
ΤΙΑΏ πας ἴακει ἵπ ε8- 
ἀμ]ίαεττ, ἴπ Ὅπο τοτγ 
Ἀοθ, 6 Νονπ ἈΤοςεε ἵπ 
ἴπθ Ίαν οοπιπιαπᾶεᾶ 
τπ8, 3Πβῦ ΒασοἈ εποαπ]ᾶ 
ο εἴοπεᾶ; Ῥαίς πυπαῖῦ 
ςεηγοθῦ ἴποαδ 6 ΤΗΙβ 
ΤΠΕΥ ̓  Βαῖᾶ, επιρύίπς 
Ἠΐπαι, ἴπαῦ {πεγ πι]ρηῦ 
Ἡβνθ ο 8οοαξο Ἠ]πα, 

επᾶ αἱ] πο. 

τι, ΙΙ, 

αὐτόν. 44 τινὲς:δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν 

ΙΩΑΝΝΗΣ. ΄ 

τῷ ὄχλῳ ἐγένετοὶ δι 
{196 οτοιγᾶ οοοιτγεᾶ Ῥεσβιας5θ οἳ ἨΠΐπα, Ῥαέ βοιπε ὁᾷοςϊτοά 1ο παν 

, πρ αλ Ε ῃ . Γρ, ν. ΕΕ φ ο π - 
πιάσαι αὐτόν, ἀλλ οὐδεὶς "ἐπεβαλενὶ ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖραο. 
νοίακο ἍἨΠΐπι, Ῥαῦ ἍἩποοπθ 1αιά Ἴοηυη δηῖτα αβαπά:. 

4ὅ ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρι- 
Οαπιοθ ἔπετεξοχθ η οἱῄσστβ το πο «ολῖεξ Ρτὶθ5σί5 απᾶ ῬΠηατί« 

σαίους καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, ΙΔιατί!ὶ οὐκ. ἠγάγετε αὐτόν; 
ε6ος, απᾶ 3παἱᾶ ᾖ35το “ἴπεπι ᾖ31Πογ, πησ ἅἁἷά γε ποί Ὀτίης ἍΠῖτη 2 

46 ᾿Απεκρίθησαν οἱ. ὑπηρέται, Οὐδέποτε Κοὔτωρ ἐλάλησενὶ 
ΞΑςπγετεᾶ ᾽ 7ίπΠ96 ΄ 3οβϊΊσοθτε, Ἄετες νηας 8ροκο 

ἄνθρωπος ώς οὗτος 3 ὁ ἄνθρωπος.! 47 ᾿Απεκρίθησαν Ποῦνὶ 
της 85 ᾖΠίςδ' σσ, ΣΑ πανοτθοᾶ Δεπεγεξοτθ 

οαὐτοῖςὶ οἳ Φαρισαῖοι, Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; 48 µή 
διηειο 31ο "Ῥπατίσοες, Βα]5ο γθ "ατε Ῥθεπ ἀθοσϊγθᾶ 2 

τι; ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν. εἰς αὐτόν, ἢ ἐκ τῶν 
ἜἌβπγ 3οπθ “οξ 50π9 δτα]οτβ Ἶηας Ὀε]εγεᾶ οπ Πτα, οἳ οἳ ΄ ἴλο 

Φαρισαίων; 49 Ράλλ"Ί ὁ.Όχλος οὗτος ὁ µμὴ.-γινώσκων τὸν 
Ῥβῃασίβθεςῇ Ῥοῦ ΤΠ15 οτοπγᾶ, τυΏ]οὮ Κηοτσνς ποῦ [στο 
, ας / 1 2 / λ Γ . η γ.. 

νύμον Ἰἐπικατάρατοί. εἰσιν. 50 Λεγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, 
Ίατν, βοοαχ5οᾶ 819. Ἴδµυ5 ΝΙσσοβεπχαβ {ο ἔπεπι, 

τὸ ἐλθὼν "νυκτὸς! πρὸς αὐτόν,' ες ὢν ἐξ αὐτῶν, δἱ Μἠ 
(1θ πἩΠο οϱΆπηθ ἍὮΤγτπϊρπυ Το Ὠῖπα,  "οπε 2ροΐπς ο ἐΠεπιδε]τοες,) , 

ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν.μὴ ἀκούσῃ Ἱπαρ᾽ 
Ἴοατ Ίαν 1άοες Ἰαᾶρο ἴμο τηβ, ππ]ε5ς 16 Ἠατο Ἠουωτᾶ ἆγοπι 

αὐτοῦ πρότερογ,! καὶ γνῷ τί ποιε; ὅβφ ᾿Απεκρίθησαν καὶ 
Ὡίπαβθ] Εξ ταδε, βπᾶ Ἐπονη πγ]πβῦ Ἡθ ἄοες ὃ ΤΠεγ βηςπγετοά απᾶ 

ψεῖπονὶ αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; Σἐρεύνησον! 
βαΐᾶ το Πίτα, 8Α18ο μοι 5οξ 5ᾳ.11199 αατή Βθητο]Ὦ 
. 5” ε/ τ / } »ν ν / [] ο. ) / ἷ Ι 

καὶ ἴδε, ὅτι Ἱπροφητης ἐκ τῆς Γαλιλαίας) Λοὐκ.ἐγήγερται. 
Απᾶ Ἰ]οοῖς, Τπαῦ τα ρτορπεῦ οαῦ οξ αα111εθ Ὦβε ποῦ ατ158Π. 

ὄρ εΚαὶ ἐπορεύθη ἕκαστος εἰς τὸν.οἶκον.αὐτοῦ. 
Απά Ἅ"πεπῦ 19428 ᾖἵο Ἠ]8 Ῥοπςς, 

8 ᾿Ιησοῦς.δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν' 3 ὕρθρου.δὲ 
Ῥυῦ 1εςη5 τγεΏῦ το πο πποαηπῦ οἳ 011νος, Απά αἲ΄ ανα 

πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς 
8ΡΑΙΠ Ἡθ ϱ8Ώ1Θ ΙΠπῦο ἴπθ ὑθπαρ]θ, απᾶ αἲὶ ἴπο ρεορίο ο8ΠΙθ το 

2 , ἃ / Σν/ ς ) , ” 4 ε 
:αὐτόν' καὶ καθίσας  ἐδίδασκεν αὐτούς. ὃ ἄγουσιν δὲ οἱ 

Ἠϊΐπι; απᾶ Πατίτρ ϱδΌ ἄοτνγα Ὦρ π/λΒ ὑεκολμῖπρ {ποπι, ἼΒτίης ᾿οπᾶᾷ "ἱ]πθ 

«γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς αὐτὸν γυναϊῖκα ἐν µοιχείᾳ 
3βοτϊρθς  "Βπᾶ δίπθ 9ΓΠατίβθθβ ο - Επι 9 ποπιρΠ ἵπ αάπ]ίοτν 

κατειλημμµένη»ν, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν  µέσῳ, ἅ λέγουσιν 
Ἠατῖτπρ Ῥθεπ κει, απᾶ Ἠκτίηρ βοῦ Ώεν 1π [Πε] πιϊάδε, ΤΠεγ 8. ΄ 

αὐτῷ, Δίδάσκαλε, αὕτη. ἡ γυνὴ κατειλήφθη Ῥἐπαυτοφώρφ'ὶ 
νο Ἠήτα, ΤθασἨος, ΤΗ18 Ἡοπιβη ἍἨΤ8Β {πβΚκεη 1η πο τοτγ ποὺ 

µοιχευοµένη. ὄ ἐν.δὲ τῷ νόµῳ «Μωσῆςὶ ἡμῖν ἐνετείλατο 
οοπαταἰοῖτιρ αἄιι]ύθιγ. Ποπ ἵπ ἴπο ἍΊβν Ἰοδες 8 οοπιπιθπᾶθᾶ 

τὰς τοιαύτας. ἁλιθοβολεῖσθαυ! σὺ οὖν τί λέγεις; 
βποἩ το Ὀο βὔοποᾶ : ἔποι ἴπεγεέοτο π]ιαῦ βαγοδύ ἴποι 2 

ϐ Τοῦτο.δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτὸν ἵνα  ἔχωσιν κατη- 
Ῥταυ Ὅπῖς Ἅᾖ1πογ βαϊᾶ ἑοτιρίῖπρ Ἠΐπι  ᾖἰπαῦ ἴπεγ πιὶρΏέ Ἠατο ᾖἴο 4ο- 

ο ἔβαλεν 1ΤΤΙΑ. 

πος 1{ΤτΑ]. 
4 ἐπάρατοί 1 ΤΤτΑ. 
ΓΟΓΠΙΘΕΙΥ 11τΑ. 
Σ ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης 1-4. 
ῥεύθη .... ἅμάρτανε 
ΒίΟΗΘ ΥΓ. 

τα -- λαλεῖ ΒΡΕΒΙΑΒ Τ. 

9 -- περὶ αὐτῆς οοη6θγΏἰιᾳ Ἡθς Ἡν. 

1 --ὡς οὗτος ὁ ἄνθρω- 
ο [αὐτοις] Ττ. Ρ ἀλλὰ ΙΤΊτΑΥΥ. 

Γ--- ὃ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν π. .--- νυκτὸς ΙΊΤΑ.  ᾖἵ -- πρότερον 
ύ πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ ΙΑ. εἶπαν 1ΤΊτΑ. α ἐραύνησον ΤΤΤΑ. 

Σ οὐκ ἐγείρεται 49868 ποῦ α1ἱ5 Ι/ΤΤτΑ. 8 .--- καὶ ἐπο- 
(ή. 11) [α]τττά. Ὁ ἐπ αὐτοφώρῳ Ὑ. ο Μωϊσης Ν. κ λιθάξειν ἴο 

1 Διὰ τέ ΙΤτΑΙΓ. Κ ἐλάλησεν οὕτως Ἱτττα, 



ΤΠ. ὁ ΟἩ Ν. 

γορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάἀτω.κύψας, τῷ λακτύλῳ 
οαςδθ Ἠΐπι, Ῥπί ζοδας ἨΠατῖης 5ἴοορθά 4ονγἩπ, ση [Π15] Ώηρετ 

ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. Ἰ ὡς-δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, 
πυτοῦθ ου ᾖἴπο ρτοιπᾶ. Ῥαῦ α5 ἴμογ οοπτ{παεᾷ αδκῖπρ ἴπα, 

ἀνακύψας εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ὁ ἀναμάρτητος ὃ- 
Ἱανίηρ Η4ἱεᾶ αρ Ὠίταρδε][ Ἠοβαιᾶ Το Τπετα, Πο 51π]οδς οπ6 ΑΠΙΟΠΡ 

μῶν πρῶτος τὸν λίθον ἐπ᾽ αὐτῷ ᾖβαλέτω. 8 καὶ πάλιν 
ου πτει 4:Ἡθ δβίοπθ αν ᾖπες "ευ "Πϊΐπι 3ραξῦ. Απᾶ αραίη 

κάτω. κύψαε ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 9 οἱ δὲ ἀκούσαντες, 
Ἠατίπρ βἰοορθᾶ ἄοππ Τθ πτοῦ οπ ᾖπθ ρτοιπᾶ. ιῦ με Ἠατίπρ Μεατᾶ, 

καὶ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι, ἐξήρχοντο εἷς καθ εἷς, 
Αιμᾶ Ὁγ {πο οοΏδοίθησςθ ὮὈθῖηρ οοπτἰούεᾶ,  ποπεπῦ οιῦύ οπθ ὮὗὮγ οἩπο, 

ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἕως τῶν ἐσχάτων' καὶ 
Ὀορίπηπῖης Ίτοα ᾖ1ῃθ εἰάςι 9Π68 απ] ᾖἴπα Ἰαδῦ: Αηᾶά 

΄ β ε -” Δ Δ ’ 

κατελείφθη µόνος ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡ γυνὴ ἐν µέσῳ, 
ππβς ]εξῦ 8ἱοπθ 46518, απᾶ ἴπε νγοιπηκα 1π [19] παὶᾶςί 

Π - υ ΄ ο ’ 

10 ἀνακύψας.δὲ ὁ Ἰησοῦς, καὶ µηδέψα θεασάµενος 
Ἅπᾶα πανίωρ 3Η 1{εᾶ “αρ 3Ώ1παβα] 1795ᾳ5, Αηπᾶ πο 30η98 "Αεεῖης 

πλὴν τῆς γυναικός, εἶπεν αὐτῃ, δ Ἡ γυνή. ποῦ εἰσιν ἐκεῖνοι 

{ἑστῶσα." 
βυαπᾶϊίπς, 

υαῦ ΤΠε πΙΟΠΙΒΏ, βαἱᾶ Ἅᾖο Ἡος, ἼΨοῦιαὮ, Ὑ/ΠΘΕΙθ 8Γθ ἴποξο 
« ’ ; 2 / . [ ε 4 

οἱ κατήγοροί-σου, οὖδείς σε ᾿κατέκρινεν; 11 'Η.δὲ εἶπεν, 
{Πίπς α66µΡΕΙ5, 3Ώο 39πθ 5ΐίµἼ8ο "4ἱὰ “οοπᾶσπιτ ὃ ΑπάΣςηο  ϱραἱᾶ, 

Οὐδείς, κύριε. Ἐἶπεν δὲ αὐτῇ ὁ Ιησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κατα- 

20] 
Ῥυς ἆοςιδ καἰοοροᾶᾷ 
ἄοινη, απά τί 
Ώνσογ Ὁππτοῖς ο ο 
σνοἀπᾶ, αξ {Πιοιμς)ι 
σα} ἰιοηι Ποί. 7 86 
Τ/ΙΟ «Ώογ οοπύϊπαθᾶ 
ΑσκΙπρ Ἠϊπι, Ώο 1Ευεᾶ 
τρ λπΠ1δε]Ε, απᾶ εαῖᾶ 
ππτο πει, Ἡς Ὅπαί 18 
πηλυποαυ σδπ απιους 
που, 1εῦ Πίνω β1δί οαδῦ 
ὢ ΒίΟηΏΘ αἲ Ιον. 8 Απᾶ 
αραἲτπ Ώο 5Γοοραᾶ ἀοινἩ, 
απᾶ Ὑτοίο οἸἩπ Ἅᾖἴπθ 
ριοαπᾶ, 9 Αιιά ἴποφ 
πἩίοὮ Ἰθατᾶ 2έ, Ὀσῖπι 
οομτ1οτοᾶ Ὁγ {{εῦ ο 
οοΠβοῖεπος, επί ουΏ 
ΟἨο Ὦγ οπε, ῬορίπΏῖτ 
βὐἴπο εἰάςξέ, ἑ:επ απία 
τηε ἸΙ85ύ: απᾶ ὦρθδυβ 
τγὰς ]16Εῦ 81οχια, απιᾶ ἐπ 
Ἠνοπιαπ β(θάΊηρ ΤΠ ο]ς 
πα]άδέ, 10 ΊΓπεπ ζε5ίς 
Ἠαά Η{εεᾶ τρ Ἠϊπισο]{, 
8η 5αὖν ποπ Ῥιι{ {λα 
ΝΥΟΠΙΩΠ, Ἡο οθῖᾶά απῦο 
Ἠετ, ἩΓοπια1ι, π/Ώθγο 4ΓΘ 
ἴποδε ἐμίηο ΑοοιςετΏ2 
Ἠα{Ώ πω ΠπΑΏ ϱΟάΕΙΠΠΙ- 
εά {πεαοί 11 9πο βαῖᾶ, 
Ἄσο πιαα, Τιοχᾶ. Αβιᾶ 
{68ας σα]ᾷ απίο Ἰες, 
Ἰοἶίπετ 4ο 1 οοπάθτατι 
ἴπεε: Ρο, αμᾶ Βἶπ ἩἹο 
Ἠ1ΟΥΘ, 

19 ΤἩοπ ΕραΚκο ᾖθσαα 
Αραῖτπ πα{ο ΤἨετα, ϱηΤ- 

Νοοπς, ἱ. Απᾶ Αβαίᾶ 3ο “ες 116515, Ἀθίιπες -Ἱ 3ἴπερ 1ᾷο 

κρίνω’ πορεύου καὶ µηκέτι ἁμάρτανε.! 
Βυοπᾶθτατ : Ρο,᾽ Ώπᾶ, πο ΠΙΟΤΘ βἱη. 

19 Πάλιν οὖν Ἀὸ Ἰησοῦς αὐτοῖς ἐλάλησεν,' λέγων, Ἐγώ 
Αραϊιπ Όπετείογθ εεαθ {ο ίπεηι ΑΡΟΚΕ, ΒαγΙηΡ, 1 

εἶμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου ὁ ἀκολουθῶν Ἰἐμοὶὶ οὐ. μὴ 
απι Ὅηο 1ρηί οἑέίπο ποτά: τε ἰπαῦ 4011978 Ὥιθ Τη ΠΟ πῇήβθ 

Ἀπεριπατήσει' ἐν τῷ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 
5.1] πτα]]ς 1π 1Ἠπθ ἄατκηςθβ, ὈῬαῦ 5Πα]] Ώατο ἴπο ἸσΏτί οἱ ἴχπο 149, 

19 Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, Σὺ περὶ σεαυτοῦ 
Απαϊά “Ὅπεγεβοτο 5ο «Ἠΐπι 119 "ΡΠατίδεΘ, Τποι οοποεγηίηρ {ῃγςο]ξ 

μαρτυρεῖς'. ἡ.µαρτυρία.σου οὐκ.έστιν ἀληθής. 14 ᾿Απεκρίθη 
Ῥεαρτοςθύ ντος; τψ πΙπΘΒΒ 16 ποῦ Ίχαθ. ΖΑπανγετεᾶ 

᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, 
11θεα απᾶ βαῖᾶ ᾖἵο ΐἨεπι, Ἐπγεπ 1 1 ΌῬεασ π]ίηθςς οοποεγηῖης Ἠιγαο]{, 
2 ΩΩ. μ] « : ϱ/ , τὰ Ν ἀληθής ἐστιν ἡ-μαρτυρία-μου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ 
ἴχαρο 18 τΩΣ πΥ{ίηςςΕ, ῬΏθοβίβο Τ Ἐποιυ πποεηπς 10116 απᾷ 

ποῦ ὑπάγω' ὑμεῖς.δὲῖ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι Ὁκαὶὶ ποῦ 
ΨηΙίπεγ 1Ρρο: Ῥυΐ το Ἐποιν ποῦ ὙἨεποθ 1 οοΏιθ Απᾶ πα(μθς 

ὑπάγω. 16 ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε ἐγὼ οὐ κρίνω 
᾿.1Ρο. ὙΎσ αοοοτᾷΙηΡ το ἴπθ ἍΠερῃ Παάροα, Ἑ 1αᾶσοα 

” / ν δα / δὲ Ἡ) ’ ς / ες 5 4 Π] . , Π 

οὐδένα. 16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις Ἡ ἐμὴ ἀληθῆς 
ΏΟ 0Π6, ΑἈπά ᾖἵ Ἀπάρο Ἔαἱοο Ι, Σ]αάρπιεπό "πιγ τταςθ 

ὅτι μόνου οὐκ.είμί, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας µε οπα- 
Ῥθεαπιβθ αἱοπο Τληπι ποῦ, Ῥαῦ 1Ί απά 1πθ3πΠο”εοπέ 1 ἓΕα- 

17 καὶ ἐν τῷ νόµμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ Ῥγέγραπται,! ὅτι 

ἔστιν' 
18, 

τήρ.' 
1πετ. Απᾶ η Ίαν Ύα]ςδο Ίγοις 1 Τα Όεοη ντ]{ίαπ, πο 

δύο ανθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν. 18 ἐγώ εἰμι ὁ 
οξῦπο Ἅ᾽ Πιεη πε π]ίηοςς ἴταθ ϊ5. 1 ΑΠ[οπε]πηο 

116, 1 απα πο ἹϊσηΏί οἳ 
1Π9 ποτ]: Ώε {πα {ο]- 
1ονγείἉ παρ εΏπ]] ποῦ 
ππα]]ς 1η ἄπτ]επεβς, Όαε 
5]Ώη]1 Ώθνο ἐπο Π1ρΗί οἳ 
Ἠ{ο. 13 Τηο Ῥπατίεοςς 
{Ώοτοίοτθ ϱεἷᾶ απίο 
Ἠϊτα, Τποι Ῥεβτοεί τθ- 
οοτᾶ οἳ 1Ἠγβεοι{; ΠΥ 
χαοογᾶ- ἵδ ποῦ Ίχιο, 
14 Πεδας αηβινοτθᾶ απιᾷ 
βα]α απο Τετ. 
ἘποισΏ 1 Ῥοᾶς τοσοτά 
οἳ Ώιγ»ο]Ε, Φε 17 το- 
οοτᾶ ἵξ πο: ἴοτ ΙἸ 
Ίσπουγ ἠηθιςσε Τ οππιθ, 
81 νγΏ]έηςχ Τρο; Ὁσὸ 

ο οαιποῦ 1611 τυΏσεποῬ 
σοῦπο, αι π/Ώϊ (ποτ 1 

6ο. ἸΙὸ Ὑο Ίπᾷρο αξίες 
πο Πεδα; Τ ]1αᾶρᾳ πο 
Ώιαπ. 16 Απά τες ΙΕ Τ 
Παάρα, Ὦιγ Ἱαάρπιεπς 
18 ταο: {ου Ι απι ποῦ 
Ώ]ομ6, Όπς Ἰ απά ἴπθ 
Ἐαί]πογ ἐπαῦ 5οπί Ἠ1θ. 
17 Τὸ 15 αἶ5ο ιντ]ὔδοιι τι 
πουν Ίαπ, Ὅπαῦ πο 
ΤΕΡΌΙΠΙΟΠΥ οἳ Όπνο ΏιεὮ 
18 ἴτπθ. 81 απ 9Π68 
{πα Ῥεατ π]ίησθα οξ 

"Εεοὖσα Ὀεῖπρ υγ. αδ--- Ἡ γυνή Υ’. 
ἅμοι ΙΤτ. Κ περιπατήσῃ 5Ώοιι]ά ννα]]ς 1ΤΊτΑ ΥΓ. Ἰ --- δὲ Ὀας τ.. 
π ἀληθινή ΙΤΤΓΑ. ο--- πατήρ (1εαά Ὠθ ΥΠΟ βθΏῦ Μ16) Τ. 
ΝΙ{ΤΘΗ 3. 

Ἀ αὐτοις ἐλάλῃσεν ὁ ([ὁ] τη) Ἰησοῦς 1ΤΊΓΑ. 
πι ᾗ ΟΥ οΤΊΤΑΥΨ. 

Ρ γεγραμµένον ἐστὶν 18 ἶθ 
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ΣΗΥΒΟΙΕ, απᾶ {πε Ἐαΐ]μος 
παῦ βεπῦ πιο Ῥθυτθίῃ 
ἨΙΓηΠΘΒΡ ΟΕ 1ΩΘ. 19 ΊΠοη 
Βα]ά μεν απύο Ἠϊπα, 
ποσο {5 την Εαίμοτ 2 
ᾖθθις απςιγετθᾶ, Ὑ9θ 
ὨθΘΙ{ΠΘΕΓ Ἐποπ τΏθ, ΠΟΣ 
1ηΥ Εκαίλιθς: 1 7ο Ἠαᾶ 
ποππι 1ης, 79 βποι]ά 
Ῥανο ΧπονΏη πωγ Έα- 
1Ἠος Ά]βο. 20 Τπεβο 
πποτᾶς ερακο ὧθβις ἵη 
ἴηο ΤὗΓΘΒΕΙΣΥ, 3858 Ἡθ 
ἐφδαρηΏίῦ 1Ώ {πο ὕετηρ]ο: 
ΑπᾶηΏηο πΙΑΏ ]β]ά Ώρπάς 
οἩἳ Ἠϊπα; Σος Ὠϊ8 Ποις 
πας ποῦ γεῦ ο0Πᾳ6, 

31 που αρῖᾶ "Ζευς 
βρβῖη υπίο ἴπεπι, Ι σο 
ΥΩΥ πΑΥ, θΠᾶ γε ΕΠ8Ι] 
πθοξ 168, απά ΒΙΑΙ] ἄθ 
Ίπ τοις βἶπαι η] ὔηος 
1 ρο,Σθ οβηποῦ 60Π46, 
20 ΤηΠεη βα]ᾷ ἴἨποθ 68, 
ἩΓΠ] ο ΙΙ] ἨϊπιβοιΕ2 
Ώθοαβτεο Πο βαἰζἩα, ἨΓαϊ- 
ἵπες Ἰ ρο, Τθ ορηποῦ 
οΟΠηΘ. 25 Απᾶ ο ϱαῖά 
πη{ο{μοεπα,Ύ9 αΓθ τοπ 
Ῥοπθβία; 1 ΑΠ ΕΓΟΙ 
Άῦοτο: Το 5ἴθ οἳ ὍΠϊβ 
πγοσ]ᾶ; 1 τα ποῦ οξ 1Π]8 
πνογ]ᾶ. 24 1 εθὶᾶᾷ ἵἩογε- 
{οτθ ππίο γοι, μας ο 
Ε]Ώια]] ἄϊθ ἵπ τουσ βἱΏβ: 
{ος ἵξ το Ῥε]ίετο ποῦ 
ἔπαί Τ ΑΏι 6, Υθ 5Ώς]] 
ἀἱο Ἡι ουσ ϱ6ἱΠβ, 
20 ΊΠεπ βα]ᾶ ἵπεγ απίο 
Ἠΐπι, πο ατὸ ἴποι 2 
Απά ὦεεις εαΙζλ απο 
{ηεπα, Ἐτοη {6 8απιθ 
Ώιαῦ Ἰ εαὶᾶ ἀπίο τοι 
Έτοπι ἴπο Ὀεριπηίηρ, 
20 ΤἼατ9 ΠΙΑ ὑπ]πρε 
{ο ΒΑΥ θπά ἴο Ἰαάρο οἳ 
σοι: Ῥαῦ Πε ἔπαί εοηΏ 
Ίη9 15 τιιθ; βΏᾷ Ι 6ρεαΚκ 
{ο 1πο υποσ]ᾶά {ἴποδο 
{πῖπρα υ'ἨίοἩἃ 1 Ὠπτο 
Ἡθατά οἱ Ἠϊπι, 27 Τήπογ 
Ἡπάστείοοᾶ ποῦ υπο τν 
ΒΡ8ΚΟ ἴο ἴπεηπι οΕ ἴηθ 
Ἐλβίπεχ, 28 ΤΠευ αβἰἀ 
1θ8ιις απζο ἔμοπα, πο. 
Σ. Ώανο 1 1{{εᾶ πρ ἴπο 
ΟΏ ΟΕ ΠΙ8ΗΏ, ἴΠθι βΠά]1 

πο Κπον Όλαξ Τ ατη ᾖο, 
8η ἐ]λαί 1 ἃο ποϊμίηᾳ 
οξ ΠΥΦΕΙΕ; Ῥαῦ 8 ΤΙ 
Ἐρίμος Ἠθῆ]ι τδαρΏῦ 
Ίωθ, Τ αερεβ]ἷ ἴπαρβο 
ἐπῖπρβ. 29 Απά Πο ίηβῖυ 
ποηῦ Πο ἶς5 υηίἩ τηθ: 
ἴπο Ἐκίμος Ἱαίῃμ ηοῦ 
1οΜέῦ ταθ 8]9Π6; {οσ 1 ἆο 

1ΠΑΝΝΗ Σ. 

μαρτυρῶν µπερὶ ἐμαυτοῦ; καὶ μαρτυρε. περὶ ἐμοῦ. ὁ 
Ῥοασς ψηίηθς8 ο. ΠΥΡΒΘΙΕ, απᾶ “Ῥθασβ Ἰν/6πθΒΒ οοποθγπίηρ, "πιο 14Ἡ8 

έμψας µε πατήρ. 19 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν ὁ 
ο “βεπῦ ὅχηρ "Εαΐλεχ. Τπογ ϱαϊᾶ ΌΠεγθίογθ 6ο Ἠϊπι, μετ ᾖ1β 

πατήρ.σου; ᾿Απεκρίθη αὁ' Ἰησοῦς, Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν 
ΤἩγ Εαϊίπεγτ 3ἈΑπεπιογοᾶ 176815, ἨΝείῦπογ πιθ Το ΚΠΟΥ ἍπἨοΓ 

πατέρα.µου' εἰἐμὲ ᾖδειτε, καὶ τὸν.πατέραµου "ῄδειτε.ἄν.! 
ΙΟΥ ΕαίμΗοθτ. Τ8 πιο γοΏλάΚπογη, 9ἱ5ο ΤΟΥ Ἐλίῃπεςγ γονου]ᾶ Παγεκποψπι, 

20 Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν Σὁ Ἰησοῦς! ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ, 
Τηεςο πγογᾶς ους ὖθειδ {ἱηπ ἴλπα ἠκσμσσαὶ 

διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ' καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὕπω 
νεαομίπς Ἅᾖηπ 1πΠθ ἴεπιρ]θ; θπΠᾶ Ὦὼῳηο0 0ἨΠ9Θ νοοκ πάπα, 405 ποῖ σεῦ 

ἐληλύθει ἡ ὥρα. αὐτοῦ. 
Ἰβά οοΙπθ Εΐ5 Ἠοιτ. 

2] Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ἵὁ Ἰησοῦς," 
Ἀσθ]ᾶ 3ΤΠοτθίοχο “ασαῖηπ δίο 5ίπεπα 116818, 

καὶ ζητήσετε µε, καὶ ἔν τᾷ-ἁμαν τέᾳ.ὑμῶν ο να 
πα σ9 νὶ]] βθε]ς 116, απᾶ 1η σος 81Ώ γε π] ἀϊθ; π/Ώθτο 

ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ.δύνασθε ἐλθεῖν. 323 Ἔλεγον οὖν οἱ 
Ρο γο ΑΥΘ παρ] ο οΟΠ1Θ. “οβ]ά Ἀμοτείογο 1118 

. ὃ Μή ὅτι λέγει, Ὅ ου αἴοι, τι ἀποκτενεῖ ἑαύτόν, Ότι Εγει» που ο. ὑπάγω 

ΤΠ; 

τι ὑπάγω, 
Ρο ΑΜΩΥ, 

ὕπου 

376ΥΥ8, ΓΙ] Ἡθ ΚΙ ἍἨϊπιδα]ξ, ἰπβῦ Ἠρθβαγβ, ΊΥπεσθ Ρο 

ὑμεῖς οὐ.δύνασθε ἐλθεῖν; 289 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμᾶς ἐκ 
πο ΑΓΘ ππαῖς . οοπιθ2 Απᾶὰ ο οῖᾶ φο ἴπετα, Στοπ 

τῶν.κάτω ἐστε, και ἐκ τῶν. ἄνω εἰμί" ὑ εἴς ἐκ πτοῦ κόσμου 

Ῥοποθαίῦὰ 916, {ΤΟ α,οτθ ΘΠ; ϐ ο Ἀνγοτ]ά 

τούτουϊ ἐστε, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ.κόσμου τούτου. 394 εἶπον 
1118 819, 1 ΑΠ ποῦ οἳ {Πί9 πγοσ]ᾶ. 1 ε8ἱᾶ 

οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐὰν.γὰρ 
ΤΠΘΓΘΕΟΤΘ στου υπαῦ 5ο συ] ἀἱθ 1 γψουχ βἶης; Σο 1 

μἠὴ.πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε.ἐν ταῖς ἁμαρτίαις 
το ο ο ἐπαῦ 1 8Π1 ΓΠ6], το ν]] ἄἱο 19 3819 

ὑμῶν. 395 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Σὺ τίς εἶ; ΧΚκαὶϊ εἶπεν 
1γοττ, Τπεγ τα {λοχεξοτο ἴο Ὠνα, "Τποι πο αρτέὸ ΑἈπά Ἅβεοὶᾶ 

αὐτοῖς Σὸϊ Ἰησοῦς, Τὴν.ἀρχὴν  Ό-τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. 
30ο “Ὅπεπα 116815, ΑΙ{οβοίμες ἴπαῦ Ὑ/ἩΙοἩ 8ἶσο 148 ἴοσοι, 

20 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν' ἀλλ ὁ 
ΝΜΑΠΥ ἰπῖπρε ΙΤ Πατο οοποθτΠίπρ ο το νο βπά ἴο πάβο; : ὉὈμό Το ππο 

πέμψας με ἀληθής ἐ ἔστιν, κἀγὼ ἃ Ίκουσα παρ αὐτοῦ, ταῦτα 
βεηῦ 119 ὭΌταθ 15, ΑΠάΙ π]οῦ 1 πεατᾶ 1ο ἍἨΠϊπι, ἴποςα μον 

Ἰλέγωϊ εἰς τὸν κόσμον. 27 Οὐκ.ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς 
1Ίβαγ Το ἴλο νο]. ΤΠεΥ Ἐπειγ ποῦ ἴπαί ἴηπο Ἐπίπος {ο ίπεηπ 

ἔλεγεν. 28 Εἶπεν οὖν Ἀαὐτοῖς! ὁ Ἰησοῦς, Όταν ἑψώ 
Ὦθ 8ΡΟΚΟ ο, 9βαἱά 34μεχοίοτο “5ο 3ἔμοπα 11688, ΊΠεΠ 59 5Ώα]] Ἠατθ 

σητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι' 
ἨΕεθά ῃ τος Βοη οΕ ΤΙ, ἴπεπ το βα]] πουν πα Ι απ Πλα], 

καὶ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ 
Απᾶ τοπ ΤΤΕΘΙΕ 14ο πούμίηρ, ὉὈπὸ 88 «ΞιβαρΏί “πιθ 

πατήρ.ὃμουν! ταῦτα. λαλῶ. 399 καὶ πέµψας µε, μετ 
-- 3Εβίιπεσ,  ἴπθβο {πΐπρ8 τανεσξ Απά Πο μας 5επέ 11, να 

ἐμοῦ ἐστιν' οὐκ.ἀφῆκέν, µε µόνον «ὁ πατήρ, ὅτι ἐγὼ τὰ 
1ηθ 18 931εεῦ 'ποῦ Ὢηθ 9ΛΙ0ΟΠΘ "1ηΏο ἜΕαΐπατ, Ῥεοβιαβθ Ι (ἴπο ἐπῖηρ8 

4 --- ὁ ΟΙΤΤτΑΥΓ. 

.--- ὁ Ἰησοῦς (}εαᾷ Ὦθ 5αἱ4) ΌτΊταν’. 
Σ--- καὶ Ι1ΊτΑΝ. 

ἘωίλοἨ) 1 ΤΤΓΑ, 

.---ὃ ]ησοῦς. (τεαᾶ Ἡθ 5Ρο]ςθ) αΓΤΊτΑΥΓ. 
7 ἔλεγεν ΗΤΊΤΑ. - πο τοῦ κόσμου ΙΤτΑ. 

5 λαλῶ ΙΤΊΤΑ. . - αὐτοῖς Ι1ΤτΑ. -- µου (2ἐαά ἴπθ 

τ ἂν Ίδειτεα ΙΤΊΤΑ. 

7 [ὸ] πες, 
ο--- ὃ πατήρ (}εαὰ Ὦθ 1εΓὲ ποῦ) ΌτττΑ. 



ΤΙ]. 7 Ο ΗἩ Ν.. 

ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. 90 Γαῦτα αὐτοῦ.λαλοῦντος 
Ῥ]ερκδίπς ᾖο ΠΠ ἀἂο ΒΙΤΓΑΥΒ. “«Ίμοςο Σάβ 108 3Η9 ᾿ΒΡΟΚΘ 

πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 
ΙΙΘΗΩΥ Ῥο]ετοᾶ οπ ἍἨΠϊπι, 

9] Ἔλεγεν οὖν ὁ᾿]ησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ 
3ρα]ὰ ι 3ΊΠοχείοίθ 106818 ίο ᾖἴπο Ἅγᾗπο "Ἠβᾶ “Ῥε]μετθάᾶ ὅοπ «Ἠΐτα 

Ἰουδαίους, ᾿Εὰν ὑμεῖς µείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμφ, ἀληθῶς 
' 1 1168, τε γθ Ααριά π Ἀγγοτᾶ ΤΩΥ, ἐτα]γ 

/ ἳ) , ΔΝ [ χ 2 ιά 9 « 

µαθηταί µου ἐστε' 99 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ 
:, Αἱεοῖριθς ’πιγ Τθ 48, Απάᾶ το ελα]] Κπο ἴ]μθ ἐταίἩ, '"Αηᾶ. ἴπθ 

ἀλήθεια ἐλευθερώσει ἡμᾶς. ὁδ ᾿Απεκρίθησαν Δαὐτῷ,! Ὑπέρμα 
ἑταία β]ια]] βοῦ ἔτες τοι, Τ1εγ απαγγοτθᾶ Ἠΐτα, Ἀσροᾶ 

’ ΄ 2 9 , λ / , . ο. Αβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ  δεδουλεύκαµε»ν πώποτε' πῶς 
ΣΑ Τα] Ὑνθ ΤΘ, απᾶ {ο ΑΏΥΟΠΘ Ἠατο Όθεη απᾷες Ῥοπᾶβρθ ΊἨθΥεςΓ; ἨοΟΥ 

(131. {ο πο ος) . Ξ 

σὺ λέγεις, Ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθει 94 
3ίποα Ἀλβαγεβῖ, Έτεο 79 βΏβ]] Ῥεοοπαο 

εὐἩ Ἰησοῦς, ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 

, , Γ - Απεκρίθη αὐτοῖς 
ΞΑπιβυγετεοά  Ἔλθπα 

πᾶς ὁ ποιῶν 
1Ί6βαβ, Ὑοχϊ]σ τετ] 167 ἴοσοι, ἴλαῦ Θ6τεΓγψοπθ ἴλαῦ ΡΓβοίΙ5εΒ 

τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας. 9δ ῥ-δὲ δοῦλος 
811 8 Ὀοπάπιαυι 8 οξ βἰἩΏ. ΝοΥυ ἴπο Ῥοπάπιδη 

οὐ.μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν.αἰῶνα" ὁ υἱὸς μένει εἰς.τὸν αίῶνα. 
ΑαΏΙάεςξ ποῦ η πο Ἰοχυβο ΣΟΥ Θ6ΥΕΥ/; ἴπο οι αρὶᾶςΒ ΣΟΥ 6ΥεΓ. 

96 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθεῥώσφ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσ- 
14 Όλεχείξοτο ἴΏπο ου ὅτοι ᾖ31βΠα8]] 39εὐ1χθ6θ, τεβ]]γ 4Τθθ γθ 

εσθε. Ὁ7 οἶδα ὅτι σπέρµα ᾿Αβραάμ ἐστε' ἀλλὰ ζητεῖτέ µε 
811811 Ῥο, 1 ποτ πα 3βεεά ᾖΑΡγαλαηι Τθ68το; ΌὈυί ο βεεῖς ΤΠθ 

ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὖὐ.-χωρεῖ ἓν ὑμῖν. 98 ἐγὼ 
ο το χίΠ, Ῥεοβαξϱο ἍἈπογᾶ 1ΤΗΥ ὮἩἨβΒ πο ΘΠΊΥΑΏΟΘ ἵη γοι. 1 

ὃἳ ἑώρακα παρὰ τῷ.πατρἰ.ἔµου! λαλῶ' καὶ ὑμεῖς οὖν Ἀὸὃ 
σνηαί 1 Ἠβτο εθεη τση τι τον Εβίλοες Βρθβὶς; απᾶ 7θ (ἰλπεσείοσο π]αῦ 

᾿ἑωράκατεῖ παρὰ Ἱτῷ.πατρὶ ὑμῶνὶ ποιεῖτε. 99 ᾿Απεκρίθησαν 
ΨθΠαγτθβθεαπ ἍΠπΙίη γσοισ Σαΐλες 4ο., Τηεγ απδνγεγθᾷ 

καὶ Κεἶπον! αὐτῷ, Ὁ.πατὴρ.ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστιν. Λέγει αὐτοῖς 
Ἀηά απἰᾶ ᾖἵοἥηῖτ,  ὅὃθιτ΄Ἐβίπες 1Α Άτομα 21ἱ8. 3ΡΑΥΒ Τ{ο δίπεπι 

ΙΙ Ἰησοῦς, Ἐἰ τέκνα τοῦ Αβραὰμ πἦτε,! τὰ ἔργα τοῦ. Αβραὰμ 
57681, 1έ ομ]]άτει οἱ Ατπ]ιβτα ο ΊθΓ6, πο ἹΟΣΚ8 οἳ ΑὈγαῆαπα 

ἐποιεῖτε ἄν Ἱ 40 νῦν δὲ ζητεϊῖτε µε ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς 
πο ποι]ᾶ 4ο: Ῥαῦ πον 7Τε3εεἱὺΚ πιθ το ΚΙ], Β ΤΙΒΏ πο 

τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν Ίἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ" 
ἴπθ τα νογοά ας ΒΡΟΚΘ6Ώ, ὙΥΠΙοἃ Τ Πεατά ΣΤΟΠ αὐά: 

τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὐκ.ἐποίησεν. 41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ 
118 ΑΡτΏαδΏι αῑά ποῦ, Ὑ9 ᾱο πο ἹΟοσΙ8 

πατρὸς.ὑμῶν. Εἶπονϊ Ροῦν' αὐτῷ, Ἡμεῖς ἐκ πορνείας Δούὐ 
ο{ γοιτ {4ΐπΠετ. Τπ6γ 5αἱᾶ λεχθξοχθ ὕο Ἠῖπα, 9 οἳ {οτη]οβθϊοπ ΛΑποῦ 

γεγεννήμεθα." ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν θεόν. 42 Εἶπεν τοῦν" 
ὭὨατο Ὀ6εη Όαση; οηπθ ἍΆἘΈβίπεσ ον Ἅατο, αοᾶ. Φοβιᾶ 3ἴποτεξοτθ 

αὐτοῖς 563 Ἰησοῦς, Εἰ ὁ θεὸς ἵ πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν 
45ο ΣὔΠεηι 116 1 ἄἀοᾶ Ἐαίποςγ οἔτοα ποτο, Σο πνοι]ᾷ Πατο ]οταᾶ 
να αι 4 2 » -. ὁν» αεί 5 Φὴ 4 ορ) 
ἐμε᾽ ἐγὼ.γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω' οὐδὲ γὰρ ἀπ 
116, 4ος1Ι Ίτοτα αοᾶ οἈπιθ ΣοτίἩ αηᾶ ΑΠ 9ΟΠ1Θ6; 40ΟΥ πεϊἰίηετ οἳ 
” ” ἐλ ηλ. θ Ιλλ) . » / ἓ) τ 1 3 

ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ ἐκεῖνός µε ἀπέστειλεν. 45 Τδιατί' τὴν 
Ώ]γςο]ξ ΈἨατο Ι.οοπ1Ἴ6, Ῥαῦ ηο 3τηθ αφρηῦ. πν 

2609 
Αἵγγατι Ί]οβο {Ππίπρβ 
τπαῖ Ῥ]θαςβο Ἠϊτα. 40 Α 
Ἱο βρακθ ἴἨμοβο πγογάς, 
ΧΑΑΗΥ Ῥε]1ογεᾶ ου Ἠΐσα, 

3] Τῆθὴ ϱβἰᾶ ζεις 
{ο ποσο 66υβ ν/]ίο]ι 
Ἰοθμεγεᾶ οἩἳ Ἠῖτα, 14 γα 
οοπ{ίπαθ ἵπ τα Ἱγοτᾶ, 
{λε 8χθ Υθ ΤΙΥ ἀἱβοϊ- 
Ρ]9658 Ιπᾶᾷθεᾶ; 32 απᾶ το 
"ϐΏα]] Κπουν πο ἱ{ταίἩ, 
Απᾶ ἴπο τα εΏα]] 
1ΩςΚΟΘ Το 1τεθ, 90 ΤΗεΥ 
βηβνγοτοᾷ Ἠϊτα, Ίο ὃρ 
ΑΡγββαιη) εθθᾶ, βπά 
ΥΙΘΣΘ ὨΘΥΤΟΣ 11 Ῥοπᾶβρο 
{ο ΒΏΥ Ππ8ὰ; ἨοῦΥ ΒΑΥ- 
ορῦ που, Σθ Β]ιβ]] Ὦο 
χηβᾶθ 1419062 94 αἆθβιβ 
Απβνγοτγεᾶ {ποτα, Τετί]σ, 
νοτῖ]γ, Τ.Εηγ ππίοτοι, 
Ἠηοβοθγες οοπιπαζ- 
τοῦὮ εἶπ 18 119 5εγταΏ{ 
οἱ αἰῃπ,. ϐ8ὔ Απά ἴ]πθ 
5οτνηπῦ αὈἱάθυϊ τοῦ πα 
ἴηθ Ὠοιςο {ος 6νεσ:διέ 
πο 8οῦ αὐ]άεί] 6Υο5, 
96 ΤΕ {πο Φοπ {Πογοθίοτθ 
εἰά]] πιβκο του {4τοθ, 
79 επα]] Ῥο 1χεο ἱπᾶσεᾶ, 
97 1 που ὑπαῦ το ατθ 
ΑἉΡγαβΏαπι)ς βοεᾶ; Ότύ 
γο βθοζ {ο ΕΠ τηθ, Ὦθ. 
6815Θ ΤΟΥ. Ψοτᾶ Ἱαῦμ 
ηο Ῥ]βοε ἵπ τοι. ὅδ8δ Ι 
Βρεακ ἴπαί πσυηῖο 1 
Ἠπνθβεεη ψ]{Ὦ τν Επ- 
ΤΠες: Απᾶ Το ἄο {ἰλαῦ 
σγηῖο] το Ἰβτο ΒεεΠ 
πι τουσ ᾖ1ΒἴῃΠες. 
99 Τ]ιεγ απβπεσθᾶ απᾶ 
ββἰά αηΐζο Ἠίπι, Αρτα- 
Ἑππι 18 ουσ 2βἱΠεΓσ. 
/6βας βαΙ{Ἡ απο {παπα 
1Ε ο πετε ΑΤΕΠΑΥΩ)8 
ολΙ]άτοἨ, ο γοι]ᾶ ἄο 
1μο ν/οτ]κς οΕ ΑΏΥ8ΙΒΠΙ, 
40 Βπί πού 7ο ΕεεΚ ἴο 
ΧΙΙ] πιο, α πίαηπ πα 
Ἠβίη ἴο]ά τοι ᾖ{ἴπθ 
ἐτατα, συηίο Ι Ἠβτο 
Ἠεατᾶ οἳ ἄοά: ἐπί ἀῑά 
ποῦ ΑΤΡΓΑΜΒΠΙ, 4] Ὑ9θ 
4ο ἴπε ἀεεᾶς οἳ τουσ 
ΣΑΤἩἨΘΓ,. ΤΗςσΠ ββἰᾶ ἵΠογ 
{ο Ὠίπι, Πε Ῥο ποῦ ῬουἩ 
οἳ ᾖ«{οτπίοβῦίοῦη; Ὑπθ 
Ἠβνο ΟΠ6 Ε4ἴΠοΥ, ΕυΘΝ 
αοᾶ. 42 ἆθβας βοϊά 
Ἱηῦο πεπι, 1 ἄάοά 
πγετο του» Ἐαίμεσ, χο 
πποα]ᾶ Ίοτο τηε: Τος 1 
Ῥχοσθοᾶεά Εοτίῃ ανᾶ 
οὔπιθ ΣΥΟΊΊ ἀοά; πεῖ- 
ΤἨοχ 9ΆΠ1θ Τ,οΕ ΠΙΥ5ΟΙΞ,: 
Ῥιΐ Ἡε βοπῦ η1ο. 45 ΊΗΥ 

δν ΑΝ 

ἆ πρὸς αὐτόν ἴο Ὠϊτα 1ΤΊτΑ. 6 ---ὁ τ[τι]. ἃ ἐγὼ 
Όλο ΕαἴΠπεγ) τΤΊτΑ. Ἀ ἃ ἠκούσατε ΥΠαδὲ γο Ὠανο Ὠθατά 1 ΤΊτΑ. 
1 ΤΤΙΑ. κ εἶπαν ΙΤΊτλ. Ἰ[ο]τι, τα ἔστε Υε ἆΤθ ΟΙ/ΤΤΣΑ, 
Ρ ---οὖν ΙΤΊτΑ. 3 οὐκ ἐγεννήθημεν ΤΘ ποῦ ὈΟΓΙ 1.ΤΤΑ., 
ἳ- ὁσὗπετ.  Ὁδιὰ τί ιτ, 

Ππτες ἐγὼ ἃ Α. Β 
| τοῦ πατρὸς ἴλε Ταΐλος 

ἃ.--- ἄν ΟΤΤΤΑ. 
ε--- οὖν ΟΙΤΊτΑ.. 

Ε --- µου (νεαά 

ο εἶπαν π. 

.-. ὁ π[τι] 
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ἆο γε ποῦ υπάετείαπᾶ 
ἩΙΨ 5ρεεοὮ 2 ευεηπ Ὄε- 
81596 το οαπποῦ Ὠθαγ 
ΤΗΥ Νογᾶ. 44 Ὑο αχο οἳ 
Ψομ/ Σαΐπεχ ἴηο ἀεν]], 
απαᾶ ἴΏο ]1α5ῦς οἳ τοιτ 
ΣΩ{ηοχ Υο π]]] ἄο. ο 
πνοςψ 5, ΤΙ ἄρτετ ΕΓΟΠΙ 
ἴῃο ὈῬερ]ππῖης, απά α- 
Ῥοάς ποῦ ἵπ ἔπα ὑτα{Ἡ, 
Ὦθομαςό ἴπετε 5 πο 
τας απ Ὠἶτα. Ἴποηι 
Ἡθ 5ρεαΚκείὮ α 16, Ὦοθ 
εροακεῦἩ οἳ Ὠϊς οπ/η: 
ΣΟΥ ο 15 α 1141, απᾶ ἔηΏο 
ΣαΐΏεχ οἱ 15. 45 Απάᾶ 
Ῥεοβαςο Τ Όε]] οι ἴπφ 
ὑταίῃ, πε Ῥε]ίετο πηθ 
Ὡηοῦ. 46 ἨΠΙΟὮ οἱ τοα 
οοπν]ποθίΏ τας ος 5ἶη 2 
Διά ΙΕ 1 5αγ ἴπε ἰταίμ, 
ΦΙΏΥ ο γε πού Ρε]ῖετο 
1182 47 Ἡε ἰηαί ἶ5 ο 
αρᾶ Ἠθατείη (ἄοά)5 
πιοτᾶς: τὰ ἴπεγείοτε 
Ώεατ {ᾖεηι ποῦ, Ώθ8οβα5θ 
πὰ 4χο ποῦ οἳ ἀοᾶ. 
48 ΤΏσπ απΏςτ'ετεᾶ ἴπα 
16175, απᾶ 5δαῖᾶ απίο 
Ὠ]πα, Θα ἵθ ποῦ ντε]] 
τπαί ἴποα ατγῦ 5 Βαπηαβ- 
τ1ζαη, απ Παςί α ἄετ]] 2 
Α9 οΌοδας αηπ5νετεᾷ, Τ 
Ώπτο ποῦ α ἀετ1]; Όαέ 
1 Ἠοποας Ώη]σ Ἐαΐμετ, 
βηΏᾶ γε ἄο ἀἴδῃοποιις 
πας, 50 Απᾶ Τ 5οεκ ποῦ 
τηίηθ ΟΠΏ 51015: ἔπετα 
15 οηε{Ώεῦ 5οεκείΏ απά 
Ἱαάμοίῃ. οἱ Ὑοσί]γ, 
ΨεγΙ]Σ, Ι 5.7 ππίο τοι, 
1{ Α τιατ χεςρ ΤΙΣ 50Υ- 
1ἨΡ, Ἡθ 5Ώα]] Ποτογ 5ε8 
ἀθαίῃ. ὅδ Ἔποηυ εαϊά 
1Πθ ἆὦσσε απίο Ἠ]ηι, 
Νοὺν πο ἆἘπον ἴλπαί 
ἴποια Ἠρςί α ἁοτῖ]. Α- 
ὮῬταπαπα 15 ἀθαᾶ, απᾶ 
Ἔηο ργορΠμείῖβ; απᾶ {ποια 
βαγεςί, ΤΕ Αα ΤΙΛΏ Χεερ 
ΙΩΥ 5ΩΥΙΏΩΡ, Ἡε 5Πα]] 
ὭςΝΟΣ ἵαδίε οἳ ἄθαῖιῃ. 
δὸ Ατὸί ἴποα ργεαῦες 
ἵηαη ος {αΐπεσ ΑΌτα- 
Ώαπα, ν;Ώ]οα 15 ἀθαᾶ 2 
Ἀπαᾶ {ηε Ῥτορβοαί5 ατα 
ἀοπᾶ: πποπι ταδχκοςῦ 
ολοι {Ἠγβε]{Ε2 54 ῇε5αβ 
8ΠΏςΥτεχεᾶ, ΤΕ 1 ποποις 
ΤΗΥΕΕΙΕ, ταγ Ἠοποιχ 16 
ἨποίΒΙωρ: 16 15 τι ΕΑ- 
ΤΠεγ {ῃπαῦ ἨΠοποιτείη 
1ηΘ; ΟΕ πΠΟΏ Το 5αγ, 
ΥΠαῦ Ὦε ἶ5 τοιγ ἄοά: 
5ῦ γεῦ τε Ὠατε ποῦ 
Έποπνι Ἠΐα; Ῥαυ Τ 
Ἐπον Ἠΐπι: απά {6 1 

10ϱΑΝΝΗΣ. τι, 
λαλιὰ ο πμ . , πα. 5 9) ο οι « 
αλιαν ΤΝ ει ορ) ου-γινωσκετε; οτι: οὐ ὑύνασθε ακονειν ΤΟΝ 

Ἄδρεεςῃ Πύ ἄοτο πού Κποπῳη 2 ἩῬοσοα1βε Τε ατε ππαβρ]θ {Το Ώεας 

λόγον τὸν ἐμόν. 44 ὑμεῖς ἐκ» πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστ, 
Ἀπγοτᾶ ΠΙΥ, Ὑε ο. [πε] {αΐπετ Ἅᾖἴπο ἀενι] 8τε, 

καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ.πατρὸς.ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος 
απᾶ ὭΊτηοθ 1αςίς5 ο ουχ {αΏεΥ γε ἀἄεξῖτο {ο ἄο. Ἠε 
Σ θ , κά 2 2 Σ -” νο -- ιλ θ [ή χ » Ἡ 

αν ρωποκτογος ην απ αρχης» και εν τῇΏ αλη ειᾳ ουχ 

8, ΠΙΠΓΘΕΥΕΥ πας Ίχοπα [πο] Ῥοαρίηπίπς, απᾶ 1η {πο υταῦἩ Ξποῦ 
ε/ 5 ε/ ο) 2) νὰ. 3 ορ ο «/ . - ἑστηκεν Ότι οὖκ.έστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇῆ 
1Ώᾳς 5ὐοοᾶ, Ῥεοδαςθ ἰμογε ἶ» ποῦ {τοι τἩ 1η ἍἈἨὨϊτι. ἨΠΏηαεπεταΓγ Ἡθ 17 5Ρρεαξ 

Ν . ) ο 2 / - ε/ / ” Ν Ν τς 

τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν.ἰδίων λαλεῖ' ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ 
Σα]δεβοοσᾶ, Ίτοτι Ἠϊδοπηπ ἨἩθδρεακδ; 1ος 8 ασ Ποῖ απᾶ ἴπο 

μ ἓ) νά 1 Ν μ ε/ Ν 2 / , 7 

πατὴρ αὐτοῦ. 46 ἐγώ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγωΣ, οὐ 
ΣαΐΠεσ ος 16. 3Ἱ 1αηᾶ Ἔρεοφαςο ἴποε [νωντή»] 9ρθα]ς, ὁποῦ 

/ / [ή } 4 ” 1 [ή Δ ς / 

πιστεύετε µοι. 46 τίς ἐξ ὑμῶν ἔλεγχει µε περὶ ἁμαρτίας; 
1γο "ο Ὀε]ϊετε πῃθ. ἨΓΠΙΟὮ οἳ τοι οοπτῖποςθδ Ὠ]θ οοποσγπΊης 51Π 

εἰ-δὲι ἀλήθειαν λέγω, Αδιατί! ὑμεῖς οὐ.πιστεύετέ µοι:; 47 ὁ 
Ῥαϊ 1 ἑτα{η 15ρεκ, ἩἍΠΠσ 3ο Ἅᾖ᾿ᾷο-2ποῦ Ὀο]εντο πο Ἠε ίηβε 

ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει διὰ τοῦτο ὑμεῖς 
5 οἳ "6οᾶ {ἴπο νψοχάβ οξ 4οὰ Ίθατς: τποετεέοτθ πο 
η] 7 ΄ τ/ 3 ” ” ] . [ή 2 / 

οὐκ.ἀκούετε, Ότι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ.έστε. 48 ᾿Απεκρίθησαν 
Ὥρθαχ ποῦ, Ῥεοσαξε ος αοᾶ 7θ ατθ ποῦ. Αποδιγετοᾶ 

δοῦνὶ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ «εἶπον' αὐτῷ, Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς 
ἴπεταίοτθ ἵἩθ «ἆὦθνβ απᾶά οεαἰᾶ ᾖ7οΠίῃ, 3Νοῦ “πε]] 15Υ 3πνθ 

ὅτι ἀΣαμαρείτης! εἶ σύ, καὶ δαιµόνιον ἔχεις; 49 ᾿Απεκρίθη 
λα ἃ ῥατιατ]ίαη ατὸ ποια, οηπᾶ αἁἄεπιοἩπ Ὠαςύ ὃ ΣΑ πσνγετεᾶ 

Ἰησοῦς, Ἐγὼ δαιµόνιον οὐκ.ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν.πατέρα.µου, 
α1768.5ς, 1 3 46ΠιΟΏΠ ἨἸαβτεποίὶ;: ὈῬαῦ ΤΙ ποπυσσ πισ Ἐαίπετ, 
Ντε .. ε) / Α ) Δ δε » ” μ α΄ . 

καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετε µε. ὄθ ἐγω.δὲ οὐ.ζητῶ τὴν.δόξαν.µου 
Απᾶ τε ἀϊςποποισ 16. Βαΐ 1 5οεΚκ ποῦ ΤΩΥ 6ΊΟΣΥ : 

ἔσιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. δ] ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν 
ἴμογα 5 Ὦς πΠο 858εεΚ56 απᾶ πάρεβ. γοσϊ]σ τετὶ]σ Ἱ1 5αγ ἴοτοα, ΤΕ 

τις τὸν «λόγον παρ μὸν. τηρήση, θάνατον οὐ.μὴ θεωρήσῃ 
α ΑΠΥΟἨΘ Ξπποτᾶ Ίῶκεον, ἀεαίΏ πο νο 5Ώα]] ηε 5ε8 

εἰς τὸν αἰῶνα. ὄὅδ ἸΕἶπονὶ βξοῦνὶ αὐτῷ οἱ ἸΙουδαῖο, Νῦν 
ΦΟΣ 6Υ ΕΣ. ἁσα]ᾶ  3πενθξοτο 51ο ΞΏΐπα 11ηΏ9 Έσετνς, Νον 

ἐγνώκαμεν ὅτι δαιµόνιον ἔχει. ᾿Λβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ 
νγθ Κποῖ τηαῦ ἃ ἄοπιοῃ Ὥἴποα Παβῦ. «ΆΑΡτβπατα ἀϊεᾶ απά ἴπε 

προφῆται, καὶ σὺ λέγει, Ἔάν τις τὸν.λόγον.µου τηρήσῃ, 
Ῥτορηοῦς, Άπᾶ ἴποι οδαγεςῦ, 1 απτοπθ 3Τηγ 3νγοτα 1κεορ, 

οὐ.μὴ Ἀγεύσεται! θανάτου εἰς τὸν .αἰῶνα. 69 μὴ σὺ μείζων 
ἵη πο πνῖδο 5Ώσ]] ηθ {5ῦθ οἳ ἀεαίῃ {οτ ΕΤΟΣ. ἍΤηποιυ ὁρτεβῖες 

εἶ τοῦ.πατρὸς.ἡμῶν ᾿Αβραάμ. ὅστις ἀπέθανεν; καὶ οἱ προ- 
αατυ  Τπαη ο ΕΤΠες ΑἈταηΏατα, ἩὙἨΝΏο άϊεά Ἀπᾶ ἴπθ ἍὭῬτο- 

φῆται ἀπέθανον' τίνα σεαυτὸν Ἰσὺὶ ποιεῖς; ὅ4 ᾿Απεκρίθη 
ΡΗ8{5 :ἀ1εᾶ | σποτ ὁ3ΤἩηγδειξ ποα Ἰπηακεςύ 2 ΣΑπβυγετεᾶ 

Ἰησοῦς, Ἐὰν ἐγὼ Σδοξάζωϊ ἐμαυτόν, ἡ.δόξα.µου οὐδέν ἐστιν" 
328515, 1ε 1 β]οτ]{γ Ώηγ5ο]{, ΏΙΥ 6ΙΟΙΥ ποίπῖπρ ΙΒ; 

« «. » ὀ 
ἔστιν ὁ πατήρ.µου ὁ δοξάζων µε, ὃν ὑμεῖς λέγετε, ὅτι 
1ὐ 18 ΧΙΥ Ἐαΐίμες ἍἩὙἩΠΠΏο ρ]οτίῇε πο, [οξ] ποπ το 887, 186 

πω ας ρε σα - Δ ο κ, ιν καμβ μή ἐγὼ. δὲ 1δ 
θεὸς ὑμῶν" ἐστιν, ὅδ καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἔγω.δὲ οἶδα 
"αοὰ του ἍἨ8 15. Απᾶ το Ώατο ποῦ Ἐποινιπ ἈἨὨΐπα, ῬαιΙϊ ἆἘποη 

Ν 

Ὑ -- τοῦ ἴπο ΟΊΤΤτΑ. 
ο. οὖν α1ΤΤΊτΑ. 
ξ -- οὖν 1 ΤττΑ. 

ποιεῖς πακαςῦ ἴποιι) αΙΤΤτΑ. 

α διὰ τί Ι1τΑ. 
Γεἶπαν Τ. 

ποῦκτ. σ -- [ὑμῖν] 1ο {μεθ 1, Σ--- δὲ Ὀαξ αΙΤΤΓΑ. 
ο εἶπαν ΙΤΤΤΑ. ὁ Σαμαρίτης Ἱ. 9 ἐμὸν λόγον ΙΤΤΤΑ. 
Ἀ γεύσηται 8ΠΏοιι]ά Ὦθ ἰαβίθ ΟΙ ΤΓΤΤΑΥ.  ω-- σὺ (νεα 

κ δοξάσω 5181] ρ]οτί{γ 1ΤΊτΑ. | ἡμῶν ο ΤΊτΑΥ/. 
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αυτον και εαγ" ειπω οτι ουκ.οιθα αυτον, εσοµαι οµοιος 

ο Πίπας απά ἩἨ Ίραυ ἰηπβῦ 1 κπονν πο ἍµἨΕΠἶπι, 1 οπα]] Ὦο Ίχκα 

οὐὑμῶν,! ψεύστης' ἀλλ” οἶδα αὐτόν, καὶ τὸν.λόγον.αὐτοῦ 
ἴου, 8 αχ. Ῥαῦς Γ[κπου ἍἉἨΠϊτα, αηΏᾶ Ὠ]5 ποτά 

τηρῶ. 56 ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ.ὑμῶν ἠγαλλιάσατο | ἵνα ΡΊδφ" 
1 τν. ΑὈταΒατα τοισ ΕΑΙΠΕΥ οκιι]{οά 1π (παῦ Ὦρ ο 5εθ 

τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν' καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. ὅ7 3Εἶπονὶ οὖν 
3ᾷαγ 1ΤΩΥ, ἍἈπᾶ Ἠθ ΒΩπ απᾶ πώ κας Φαίᾶ Ίπετοίοτο 

οἱ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς αὐτόν, Πεντήκοντα ἔτη οὕπω ἔχεις, 
τπε 2615 το Πίτα, Ῥ1τγ ΤΘΔΤ5 {ο]ᾶ] ποῦ γεῦ ατῖ ἴποι, 

καὶ ᾿Αβραὰμ ἑώρακας; ὅδ Εϊπεν αὐτοῖς Τὸ" Ἰησοῦς, Αμὴν 
παπά ΑΡρταπαπι Ἠαςδὺ ίποι δεεπ 5 δαἱᾶ ὅτο Ὄπεπα Ἰλεδαξ, ὙΤετ]γ 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν ᾿Αβραὰμ ο - εἰμι. 69 Ἡραν 
νοτῖὶσ 1 5αγ ἴο Σου, Ῥεΐοτο ΑΡγαΠαπα 85 ΔΠ. ΤΠεΥ {οοκ αρ 

οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν' Τησοῦς δὲ ἐκρύβη, 
ἔποτο[οτο 5ίοπε5 ἰἴλαῦ ἴπογ πιὶσΏί οιδῦ ϐὔ ὮὨἨΙπ; 

καὶ ἐξῆλβεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, 3διελθὼν 
απᾶ ποηῦ Τοτία οιῦ οἱ ἴπε {επρ]ε, Ροῖπα 

καὶ παρῆγεν οὕτως." 
απά "ραδςὐά οπ ὍΏας. 

9 Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐ ἐκ γενετῆς. 9 καὶ 
Απά Ῥραςςίησ οη Ὦθ δαν 8 Ώ]ΑΠ. Ῥμπᾶ 1τοπ. ὨὈἰτίῃ, Απᾶ 

ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ λέγοντες, "Ῥαββίμ τίς 
δᾳαςοκοᾶ αΏῖπα 1ης Ξάϊ5οῖρ]ες εατίτς, Ἐαῦβί, πἹΠο 

ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 
5{ηπες, τπῖς Γππαῦ] οτ Ἠϊ5 ρατεηίς, επαῦ ὮὈμπιᾶ Ἠοςπου]ᾶ Ῥεροτπὸ 

9 Απεκριθη πό! Ἰησοῦς, Οὔτε οὗτος  ἆμαρτεν οὔτε οἱ.γονεῖς 
ΖΑπιςπιογοᾶ 1Ἴρει5, ἸἈΝεαϊίπετ {ἐπί Γπαη] βἰππεᾶ ΏΟΓ. ρεατεπῖς 

ἵνα Φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. 
ἴμαῦ 5Ώοα]ᾶ Ὦε τιαπϊξεβδίθᾶᾷ 1πε τοΓΚ5 οἳἑ ἄοᾶ ἵπ ἍἉἨϊπα, 

γάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντὸς τι 
Το ποτΚκ ἴπθ ποτκ5 οἳ Πϊτα πο 5εΠ 

ἔρχετὰι νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται Ὃάδαρη, 
Ἔροπιθ5 πὶσηϊῖ, πΠεη πο οπθ ᾖἶδ αΌ]θ νο ντος]. 

ὅ ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, ὥς εἰμι τοῦ κόσμου. ϐ Ταῦ- 
ἸΠΙ]ο ἵπ {πο ποτ] Ι τ1αγ το, [Π6) ΠρΏϊ Ι απι οξ {πθ Ἠποτ]ᾶ. Τηες59 

τα εἰπών, ἔπτυσεν Χχαμαί, καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ 
ἰΠῖησς Πατῖπς 5σαῖᾶ, Τε 5δραῦ οἩη Γυμε] στοιπᾶ, απᾶ πτιαᾶθ οἶατ οξ 

τοῦ πτύσµατος, καὶ ἐπέχρισεν Σ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 

διὰ έἔσου αὐτῶν' 
{Ἡτοαρα Όχο πι]άςὲ οἳ ἴμοτα, 

αὐτοῦ ἀλλ᾽ 
᾿Πῖς: ραῦ 

4 "ἐμὲὶ δεῖ 
3λΙο {ξ "Ῥοποτεξ 

ἕως ἡμέρα ἐστίν᾿ 
πιηϊ]ο ἆἅπτ 1 5; 
ες 

Ό]α ερί{ 66, απᾶ - αρρ]εᾶ {ῃΏοθ οἶαγ το Ἅᾖἴπε ετες 

τοῦ τυφλοῦ Ἱ ᾖἢΤ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ύπαγε, Ζγίψαι! εἰς τὴν 
οἱἑ πο ἍὈ]ϊπά [πιαη], Απά Τε 5αἱᾶ {ο ΠἨῖτα, ἄο, παδη ᾖ ἴπθ 

κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, Ὁ  ἑρμηνεύεται, ἀπεσταλμένος. 
Ῥοο] οἳ ῥΙ]ομβτα, νυ:π]οςἃ ᾖἶ5 Ιπετρτείεᾶ, ΦοηΏ{, 

ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθεν βλέπων. 8 Οἳ οὖν 
Ἠο πεπὺ Ίἴηοετο[οτοθ αηπᾶ παξδΠηεᾶ. Απᾶ οαπηθ 5οεῖτς. Τηο “Ἔπετεξοτα 

γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸσϊ 
πεϊεβῦοττε απᾶ ἴποςε Υπο Ερλ Ἠῖτα Ώεξοτοα τπαῦ Ῥ]Ηπᾶ 

ἦν. ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήµενος καὶ προσαιτῶν; 
πε να, οβαἷᾶ, νου 3ΣΠ15 115 Ὦρ πΠο πας βΙ Μπ απᾶ ρερρῖτρ ὁ 

ϱ "λλλοι ἔλεγον, Ὅτι οὗτός ἐστιν: ἄλλοι.οδέ «"Οτιὶ ὅμοιος 

Ῥπῦ ᾖε5α5 Ἠ]ᾶ Ἠήπαςε]Ε, 

271 
Αποι]ά 6αγ, 1 Ἐποι 
Ὠῖπα ποῦ, 1 9Ώα]] Ῥο α 
αχ Ίο ἀπίογοα: ρας 
1 Κποπσ Ἠϊπα, απᾶ Ἱθορ 
Ἠἱ5 βαγἰπρ. 06 Ὑοιγ 
{αΐΏετ ΑΡτβηΏαδΙη τε- 
1οϊοεᾷ {ο βεθ ΠΊΥ ἄατ: 
Απᾶ Ὠο 5ανγ {ὲ, αιλᾶ ΥγΘΒ 
ε]αᾶ. 57 ἜἨοτ ααἱᾶ τηο 
59. θστὸ ππ{ο Ἠΐπι, Τποια 
Ατῖ ποῦ γεῖ ΒΕίγ τεητβ 
ο], απᾶ Ἠαςί ίποι 5οσ6ηΏ. 
ΑΡταΠαπη 68 ᾖοδιι5 
5αἱᾷ απίο ἔπεπαι, γοτΙ]σ, 
γετῖ]ψ, 1 5αγαπίοτουι, 
Ῥοΐοτς Α Ότα]λατα ΤΥ85, 
1 απι, 69 Τηοπι {οο]ς 
'Πεγ πρ 5ἴοπες {ο οπβῦ 
ϱἳὐ Πἴπη: Ὀπῖ ᾖαο51ς Ἠιᾶ 
Ἠϊτηςε]{, απᾶ πεπί οιιῇ 
οἳ ἴποα Ἔθτηρ], Ρροῖηπςσ 
{Πτοαβῃ πο παϊᾶςῳ οἳ 
ΤΏεπα, ΑηΏᾶ 8ο Ῥαβ5εά 
ῶτ. 

ΙΣ, Απᾶ α5 ὧσσις 
Ρρβ85οᾶ Ὦγ, ο ε”θ 
ΠΙ8Ώ πΠ]σὮ σας Ἐ]]πᾶ 
4ΤΟΤΑ ἠῖ5 Οία. 2 Απᾶ 
Ὠϊ5 ἀἰδοίριες Αβεκεᾶ 
Ἠϊπα, 58ΤΙΠΕ, Μαρίος, 
ππΏο αῑά 5ἶη, τπῖς πηαη, 
ος Πΐ5 ρατεηίς, ἐλαῦ Ὦς 
ΊΓ85 ΏοΥη Ῥ]]πᾶ 2 8 769- 
5815 8πΠςδτγοτες, Νοαίίπας 
ἨαίἩ {Π]5 πιΘΏ 5{ηπιεᾶ, 
ὪὭοΥ Ἠΐς ρατεηῦς: ας 
Τμαῦ πο ποτκς οἳ αοᾶ 
5Ώοι]ά Όο τιφάθ τος π]- 
Σε5ῖ Ίπ Ἠϊπι, 4 1 τααεῦ 
π/οτκ {πο ποτκς ο 
Ἠϊΐπι ἴπαῦ 5οτπύ τηο, 
ππμ]]ε 15 18 ἄαγ: ἴπα 
η]σηῦ οοπιείΒ, πΏςη ηο 
ὨΙ8Ώ Ο8Ώ Ὑγοτξ. ὁ Α6 
Ίουηρ 5 1 απι ἵπ τηο 
πποτ]ᾶ, Ί ατα ἔπε Ιϊσλί 
οξ πο ποτ], 6 Ίπειι 
Ὢο Ὠβᾶ {πας εροκατ, ηθ 
ϱραῦ οἩη πο ρτοιπᾶ, 
8Πᾷ πιβᾶο ο]ατ οἳ ἴπθ 
5ρ](δ]α, απᾶ Ἠε αποϊπῖ- 
εᾱ {παεσες οξ {πε Ῥ]]πᾶ 
ΠΙΛΏ πσηιῖιῃ πο οἶαγ, 
7 αηπᾶ παὶᾶ αππῖτο Πτα, 
ἄο, πββα 1π 1Ἡο Ῥοοί 
οἱ ῥΙ]οαπα, (ΏΙοὮ 15 Όγ 
Ἰπ{ετρτείβτίοηΏ, Βεη5.) 
Ἠε πεηί Ὠϊς πτατ πετο- 
2076, 8Πᾶᾷ υ/ββηεᾶ, απᾶ 
68Π196 9566ΕΊΠΡ. 8 Τηο 
ηδϊρΏροατς 1πετείοχο, 
ΑΏά ἴπεγ πΠΏϊοὮ ΏΘΕοΥθ 
Ὠαά 56οη Ἠϊτα {Παῦ Ὦο 
πσθια Ὀ]Ιπᾶ, 5α1ᾶ, 15 ποῦ 
ΜΠ15 ο ὑπαῦ 58αῦ ϱπηά 
Ῥεββεά ἓ 9 Ῥοπιο 5α1ᾶ, 
ΤΠἰς 15 η: οἵΏετε ςαἰᾶ, 

5οπ1θ 5.1, 3Ἠο 1191. ὭὍΌὈαῦ οἴῃατα, 9Τήχκο Ἡθο 15 1Κο Ἠΐπα: δέ ο 

πι κἂν Ὁτης. Ἀ ὑμῖν Τ1ν. 9 ἀλλὰ πο Ρ εἴδῃ τ. α ΕἘἶπαν τ. τ--- ὃ τή, 8 --- διελθὼν 
.... οὕτως 6Ι/ΤΤτΑ. τ Ῥαββεί τ. --ὁ αΤΤΙΑΥΓ. : ἡμᾶς πβ τη. ᾽ Ὑ ἡμᾶς 1561. 
τ - αὐτοῦ ΟΏ - 1 ΤΤΤΑ. Υ --- τοῦ ον. []ττιΑ. 3 [νίψαι] ο. 
αἴττναν’. --δέ Ὀαῖ [τ]τττΑ. 
έλεγον [Οὐχέ, .. .. 

α προσαίτης α Ὀερρβαγ 
ο έλεγον, Οὐχί, ἀλλ (ἀλλὰ Τ) δαἱα, Νο, Ὀα6 ΤΊτΑ; 



2732 
βαὶζ. Τ ατα ᾖις. 10 ΤΊεσο- 
ΐἔοιο -αἱά Τἲπεγ Ἱπίο 
Πίτα, Ἠοπυ Ἱνοτο ἴἨίε 
οσος οροποᾶά 2 11 Ἡε 
απςνγυταοὰ ανά παἰᾶ, Α. 
πια ὑπαῦ ἶ5 ομ]]1εᾶ Ἰο- 
Σὰς πιπζο οἶασ, πΏᾶ αἩΠ- 
οἶπίέθᾶ ταῖπθ 0765, οπᾶ 
ππὶᾶ υπίο 11ε, ἄο ἴο 
ἴπο Ῥοοὶ οἳ Βϊοαπα, 
απᾶ πας: απᾶ Τ πεπῦ 
Απᾶ υυας]μεᾶ, απά 1 τε- 
ορἰτεᾶ οἰσΠῦ. 12 Τήεπ 
καὶᾶ Όπεν «απύο ἨὨίη, 
ΊπΠιρτο ἶ5 Πθῦ Ἡε ϱα]ᾶ, 
1 ΚποΟΠΓ μοῦ. 

13 Τπεγσ Ῥτοιρηί ἴο 
το Ῥηατί5οῬς Ἠϊτα πο ῦ 
β{οτοῦίπιθ 5 Ῥ]πά, 
14 Απά {1 π88β ἴπα 
επὈραῦη ἂἆαπγ ὙΝΠοη 
ῶεεδας πιβᾷθ 1Πθ ο]αγ, 
αηΏᾶ ορεηεᾶ Ἠϊ5 9768. 
15 Τπεπ αραῖπ ἴπε Έῆα- 
Υ6965 πἱ5δο απ5κεὰ Ἠϊπι 
Ἡουν Ὦος Ὠπᾶ τοοθρϊνεᾶ 
Ἠϊς «Ιρῃῦ, ο ςαἲά ππ- 
{ο ἴπαπι, Ἡο ραῦ οἷαγ 
Ἡρο παῖπε 6766, απά Ι 
πυαςηεᾶ, θΠᾶ ἆ4ο 866. 
16 Τηοχείοσο Εβ]ᾶ ΒοπΠ1Θ 
οξ πο Ῥ]αχίεοος, ΤΗΙ8 
ΙΛ8Ώ ἵ5 ποῦ οἱ ἀοᾶ, Ῥε- 
οβΊ56 Ἡθ Κεερεῖ]λ ποῦῬ 
πε βαὈαϊπ ἄατ. 
Οἵπετςβ 5αἱᾶ, Ἠοπη ος 
Α ΠΙΑΠ ἴπαῦ ἱςα βίππος 
ἆο 5αο]ι πιῖτασ]ες 2 Απᾶ 
ἔπετο πας 8 ἀϊνὶςϊοη 
ΆἈΠιοης Ίπεπι, 17 Τηεγ 
β4Υ7 απο ἴπο ῬΗπά πιβη 
Αραΐῃπ, Ίπαῦ βαγεςί 
ποια οἳ Πῖπα, ἴπβί Ἰοθ 
ἨβίΏ ορεπεᾶ Ίἴπίπο 
οσος2 Ἠθ ϱαἱᾶ, Ἠο 18 
8 Ῥτορῃεῦ. 18 Βαΐ {πο 
ἤεννς ἀῑᾶ ποῦ Ῥοθ]ίενε 
οοπορτηῖηρ Ἠϊτα, ἴπαῦ 
Ίο Ὠπά Όεευ Ῥ]ϊπᾶ, απᾶ 
χεοεϊνοεᾶ Ἠ5 αἰσΗῦ, πη- 
01] {ποσ οπ]]εᾶ {πε Ῥα- 
τεπ{ς οἱ Ἠϊπα {παῦ Ἠαά 
χοοθϊντεά 5 µεἰρηῦ, 
19 Απάᾶ ᾖἴπεγ αςκοᾶ 
{πετη, βαγίηςσ, 15 {Ππ]5 
γψοιγ 60Η, 'Πο 7θ β4Υ 
ντος Ῥοτη Ῥ]]πά Που 
τρ ἄοῦῃ Ἡε ποπ βεο 2 
390 Ηϊς ρατοηΏ{β ΑΏΠΡΒΥΓΕΙ- 
εᾱ {επι απά εδαϊᾶ, ο 
ΚΜΟΝΥ ἴπαῦ 1μΙΦ ἶ5 οισς 
ΒΟΏ, Απά {παῦ Ἡο ναβ 
Ῥουι Ὀ]πᾶ: 21 Ῥαυ Ὁν 
σ/λαῦ ΏιΘ8Ώ5 Ὦε Ώον/ 

ἆ -- δὲ Ώοννενεν 1.. 
1 ὁ (1 αά ἴπο τηαη ἴπαί 18 σα]]εᾶ) ττι[α]. 

πι οὖν ΤΏΘΤΥΘΙΟΣΘ 1Ι/ΤΊΤΑ. 
4 ἐν ᾗ ἡμέρᾳ 1η ντΏΙοὮ ἀ4άΥγ 1ΤΊτΑ. 
παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος ΙΤΤτΑ. 

[ε]τττα. 
1οαπ1) ΟΙΤΤΓΑ. 

: ἦν τυφλὸς Τ1νΑ. 
Ρ εἶπαν ΤΤτΑ, 

τααῦ 

ζσκα 

10 Ἔλεγον 
μου σπὶἀ 

19ΑΝΝΗΣ, 

αὐτῷ ἐστιν. ᾿Εκεϊνοςὰ ἔλεγεν, Ὅτι ο είμι. 
«Ἠϊαπ ες, Ἠε 5πὶᾷ, ΑΏι [19]. 

οὖν αὐτῷ, Πῶςξ (ἀνὲφχθησάνϊ ο οἱ ὀφθαλμοί; 11 Απ- 
ΊΠΟΓΕΕΟΤΘ ἕο Ἠίπλ, ἩἨονν ὪΨεγο ορεποᾶ μῖποε εγοςζ 3Αι- 

εκρίθη ἐκεῖνος "καὶ εἶπεν,ι Ανθρωπος ἆ λεγόμενος ᾿]ησοῦς 
φπγετεᾶ 1ηο απᾶ εαἱᾶ, Α πιαἩ σα]]οά ο οδιας 

πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπεχρισέν µου τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ εἶπεν 
οἶαγ χηβᾶςθ απά αρρμεᾶ το Ἅπιῖπο εσες, αμ εαῖᾶ 

μοι Ὕπαγε εἰς Ιτὴν κολυμβήθραν τοῦ! Σιλωὰμ καὶ νίψαι. 
Μο της, 6ο ἵο Ἅᾖ{πο Ῥοο] ος ΜΙ]οπΠπι παπά ὙἹαδη: 

ἀπελθών "Ιδὲῖ καὶ νιψάµενος ἀνέβλεψα. 19 3 Εἴπονὶ Ροῦν' 
μιας” Έοπε ᾽απά αηπᾶ  Ὑαδηθᾶ 1 τεοεϊγεᾶ εἰςΠί. Τηεγ εοϊά {ποεγείογθ 

αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; Λέγει, Οὐκ.οῖδα. 
το Ὠίπα, Ἴψπθτο Ἅᾖ18 Ἡο 2 Ἡε ΞΑΥΗΒ, 1 πουν ποῦ, 

19 "Αγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε 
Ἐπεν ὑτίπρ. “Ἠϊπα 11ο 31ηε 3Ῥλατ]ρ6ςς, πο οποῬ [πας] 

τυφλόν. 14 ἠν.δὲ σάββατον 3ότε' τὸν πηλὸν ἐποίὴσεν ὃ 
Ῥ]]πά. Νους 115 κδαρραϊη ππεηπ πε 4ρ]αΥγ Σταπᾷ 6 

Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. 16 πάλιν οὖν 
11Ε51Ιβ απᾶ οροπεᾶ Ἠ]8 εσες. Ἀραΐϊη {λογρίοςθ 

ο Αὶ Ν ε - ” δα « ι τ 
ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀγέβλεψεν. ῥὁ.-δὲ εἶπεν 

Β5Κκεά Ἠϊτι ἍαΑἱ5ο ἴπο ἘῬηβτίσεε Ἠοὺ Ίιε τοσσῖται 5ἱσΏῦ, ώς Ἡο εαϊῖᾶ 

αὐτοῖς, Πηλὸν ἔπεθηκεν Τἐπὶ τοὺς. ὀφθαλμούς. μουν' καὶ ἐνι- 
{ο Ίπεσα, ο]αν πε ρα ου πηῖηθ 6768, η] 1 

ψάµην, καὶ βλέπω. 16 Ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν ας τινές, 
πυβδηθᾶ, απᾶ 159. Φαίᾶ {πεχθίοχο 3οξ 319 «ῬηατίσοῬςςϐ 5οπ]ε, 

ΣΟὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ.ἔστιν παρὰ τοῦ θεοῦ,! ὅτι τὸ σάββατον 
Τηϊ8 σε] 16 ποῦ ΣΤΟΠ ἀαοᾶ, ᾖἆοτίπο οεδαὈρατηι 

ε] ” ΄᾿ 2)’ ” /’ ., « μ 

οὐ.τηρεῖ. Άλλοι ἔλεγον, Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς 
Ἡο ἆοθβ ποῦ Κεερ. Οἴπετβ εβῖᾶ, Ἠον σ8η 8 ΠΠ 8 ΕΙΩΏΘΥΓ 

τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖνῃ Καὶ σχίσμα ἦν ἔν αὐτοῖς. 17 Λέγ 
ΒΙΙΟΗ βἵρης 4ο2 Απά α ἀῑτὶδίοη 85 ΑΠΙΟΠΡ Τπθηι, Ἴμες 

γουσινΐ τῷ τυφλῷ πάλιν, ΤΣὺ τί] λέγει περὶ αὐτοῦ, 
4πποιι Σν/παῦ Ξξαγοξί οοποργπίπς Ἠίπι, ΒΑΤ' το πο Ῥμπά [παπα] αραῖτ, 

ὅτί "ἠνοιξέν' σου τοὺς ὀφθαλμούς: Ὁ.δὲ εἶπεν, Ότι προ- 
4ο: 9 ρα Μηῖπο εγπερεῦ Απὰ πο κβαἰᾶ, Α Ῥτο- 

φήτης ἐστίν. 18 Οὐκ.ἐπίστυσαν οὖν οἱ Ιουδαῖοὶ περὶ 
Φπεῦ ηε 18. “Ώ14 δποῦ “ρε]ίετε 3Ἔπετεξοτο '91θ 3" εσνς οοποργηίηςσ 

αὐτοῦ, ὅτι τυφλὸς ἦνὶ καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως.ύτου ἐφώνησαν 
Ἠΐπα, ᾖ{ἴπαῦ ἈῬ]πᾶ 1π9 Ἴνας απᾶ τεοεῖνεᾶ βἰρλαῦ, απο] {Ώαγ οα]]εὰ 

τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος. 19 καὶ ἠρώτησαν 
τηρ φατεηίς οἳ Ἠῖτα ὙἩπο ἈἨβᾶ τεοεϊνεᾶ βἱρ]ί. Απᾶ ἴμπογ α5κεᾶ 

αὐτοὺς λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν ὃν ὑμεῖς λέγετε 
τπεπα βαγῖπς, 2ΤἩ1ς 118 ΥΟΙΣ ΕΟΣ, οἱ πῆΠοπι το 5ΑΥ 

ὅτι πο :. πῶε οὖν Σᾶρτι βλέπει! 20᾿ Απεκρίθη- 
ἱπᾶ ες τ/ας Ῥοχπ 2 Ἠὺν ἴΠεῃπ ποςη ἆοεςδ Πο εθοζ2 3Απβνγεγοᾶ 

σαν" "αὐτοῖς! οἱ. γονεῖς. «αὐτοῦ καὶ εῖπον,' Οἴδαμεν ὅτι οὗτός 
τπετα Ἠ18 σας θηπά μαἰᾶ, Ίο Ἐπονη ἰππῦ ΠΒ 

ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν, καὶ ὅτι τυφλος ἐγεννήθη' 21 πῶς.δὲ νῦν 
18 οἳχ ΒΟἨ, Απᾶ ἴπαῦ ῬὨμπᾶ Ἅε ννας Ῥοτη; Ῥαῦ πουν ΠΟΥ 

ἔσοι Ε. Ἁ ---καὶ εἶπεν 
κ -- ὅτι της. {τὸν (γεαᾶ 6ο ἴο Βἰ- 

ο ος [καὶ] Ώᾷ Ἰτ. ο εἶπαν ΤΤΊτΑ.  --- οὖν ΙΤΤΓΑ. 
' µου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς ΟΗΤΊΤΑΝΥ ς Οὐκ ἔστιν οὗτος 

ἕ --- οὖν ΤΏενείους Ιττταν. ᾖᾗὗ Τί σὺ ττΑ. . ἠνέωξέν ΤτΑ., 
ς -|- οὖν ἰλετχείωτε απ. . -- αὐτοῖς [1.)ΤΊτΑ, 

ε -- οὖν {ση []π[Α]. ! ἠνεῴχθησάν 1ΗΤΤΣΑ. 

} βλέπει ἄρτι ΙΤΤΙΑ. 



ΙΧ. 7 ΟΗ Ν. 

βλέπει οὐκ.οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιζξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
:Ὦο 5668 Ὅπο Κποὶ Ὡοῦ, Ο5Γ ππο ορεπεᾶ Ἠ158 6σο5 

Δ κά π. . ΄ 

ἡμεῖς οὐκ.οἴδαμεν' Ἱαὐτὸς ἡλικίαν.ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε;' 
ντα ποπ ποῦ; Ὦοα 5 οί Ἀρο, 2ηΐπα αμα], 

αὐτὸς περὶ «αὑτοῦἳ λαλήσει. 3232 Ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς 
ηθ οοποεγηἰπρ Ἠϊπιβοιξ 5ἩΏβ]] 5ρεα]ς, Τηοςε {πῖπρς δαἱᾶ Ἔρατεπίβ 

αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ιουδαίους ἤδη.γὰρ συνε- 
1186, ὮἨεοβΙβθ {πογ Μεατεά {19 16υνς; {οσ α]τειάγ Ὠπᾶ αργοθᾶ 

τέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι, ἵνα ἐάν τις αὐτὺν ὁμολογήσῃ 
«{οβείπος ᾖπθ Ἅᾖοεπσβ, ἴ]λαῦ ἵξ απΠπγοπθ Ἠίπ εποι]ά οοπ{ο5ς Γζο Ῥο {]α] 

χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. 25 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς 
Οµγὶκέ, Ῥαῖ οαῦ οξ {Πθ 5; Ἀαδβοραθ Ἡθ ϱλομ]ά Ῥθ. Ῥθοβαςθ οἳ ἴΠῖ8 Σρατεπῖς 

αὐτοῦ Ιεἶπον,! Ὅτι ἡλικίαν.ἴχει, αὐτὸν ξἐρωτήσατε Ἱ 24 Ἐφώ- 
ληἱ5 βπἰᾶ, Ἠθ ἱ5οξαροθ, "Πτι αλςχ, ΤπΠεγ 

νὴσαν οὖν Ἀὲκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπονί ὃς ἦν τυφλός, καὶ 
οαἱ]οᾷ 1πετεέοτθ 8 5εοοπᾶ {πι ὭΤῃθ ΤΙΦΠ πο πας Ῥ]πά, Απᾶ 
{ ” ι . - ᾿ ὸ ́ ” θ ον ε ” ἴδ ε/ 1ς ” θ 

εἶπον' αὐτῷ, Δὸς δόξαν τῷ θεφ᾽ ημεῖς οἴδαμεν Ότι 'ὸὁ ἄν ρω- 
5βίᾶ {ο Ἠΐπι, ἀἱτθ βΡ]ο ᾽  ἰοβοᾶ; πε Ἐποπ ἍἈἵπαῦ ΙΒ 

πος οὗτος! ἁμαρτωλός ἐστιν. 2ὔῦ ᾿Απεκρίθη οὖν ἐκεῖνος 
ατΏῖς 8 ΔΙΏΠΕΣ 18, ΞΑπανγεγτοᾶ 3ἱΠοχείοτο ᾖἨθ 

καὶ εἶπεν,' Ἑὶ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ.οἶδα" ἓν οἶδα, ὅτι 
απά εαἰᾶ, 1 α ΒΙΠΠΕΓ πε ῖς ΤΙ κποπ πού. Οποθ[ΙΠΙπΡ] 1 ποτ, ἐμοῦ 

τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω. 396 Εἶπον.δὲ' αὐτῷ Ἀπάλιν,! Τί 
ΑΡ]πᾶ Ῥεῖπρ πού 15εθ. Απά ἴπογ 5αἱά ο Ἠϊπι αραῖῃπ, ης 

ἐποίησέν σοι; πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; 327 Απε- 
ἀἱᾶ πε ο ῖ]ποῬ} Ποπ οροποά πο 1πΐπα οσες 2 Ἠε Λη- 

/ 3 - « - 4 8 ο) 7 / [ / 

κρίθη αὐτοῖς, Ἐἶπον ὑμῖν Ίδη, καὶ οὐκ.ἠκούσατε' τί πάλιν 
αποτοᾶ ᾖΊἴπεπα, 1 ἰο]ά γοι αἱτθβᾶγ, απᾶ το ἀῑᾶ ποῖ Ώεατ: ἨΊΨσ αρββίη 

θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; 
ο Τε πςᾶἃ {ο Πεατ ὃ 39150 14ο 379 πίςδΏ Ἠ18 ἀϊδοιριες 1ο Ῥεοοπιθῦ 

28 3 Ἐλοιδόρησαν δοὖν' αὐτόν, καὶ Ρεῖπον, Σὺ Ἱεῖ μαθητὴς! 
Τπεγ 2τα]]εᾶ 3αἳ 11πΠεχεξοτθ Ἠΐπα, απἆ αεί, ΊΤποι ατὸ "ἀϊςοίρ]ο 

ε) / . « ν μ -{ ’ η) 4 / ε ” ” 

ἐκείνου" ἡμεῖς.δὲ τοῦ "Μωσέως! ἐσμὲν µαθηταί. 329 ἡμεῖς οἴδα- 
1ΠΙ8, Ῥαΐ πο οξ Μο56Β8 816 ἀῑδοίρ]θΒ, ο ἆἘποπ 

μεν ὅτι "Μωσβῇ! λελάληκεν ὁ θεός' τοῦτον.δὲ οὐκ οἴδαμεν 
ἐπαῦ {ο Μοξος "Ἠ88β “Ἔροκεη αᾳοᾶ: Όαίῦ τΠ]8 [παρ] πο Κποτν τοῦ 

πόθεν ἐστίν. 90 ᾿Απεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐν 
ππεποεθ ο 18, ΣΑπςν/ετεᾶ "πο 2ΤΑΑΊ απᾶ απᾶ ᾖἴοΐπεπ, π 

γὰρ τούτῳ! Ἰθαυμαστόν ἐότιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν 
α1ηᾷοθᾶ 1π1β 8 πγοπάετ{α] ἐΠῖπρ ἍᾖΒ, μαι το ποτ πο Ὑλεηπςθ 
.) / η. λα | 4 ) ’ ” πδιλη ϱ 

ἐστίν, καὶ Σάνέῳξενϊ µου τοὺς ὀφθαλμούς. 91 οἴδαμεν.Σδὲ' ὅτι 
Ἡθ 15, απᾶ ς ορεπεᾶά ΠΠῖπθ εγεβ, Ῥαΐ πε ποπ Όπαῦ 

Σἁμαρτωλῶν ὁ θεὸς! οὐκ.ἀκούει' ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ, 
ΒΙΏΠΘΓΒ ἄοᾶ ἆἀοθεποίπεαςτ; ὍΌαε 1 ΑΠγοπο ἀοά-{εητίπρ ο, 

καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. 99 ἐκ.τοῦ.αἰῶνος 
Άπά ἴηο σι] οἱ Ἠϊπ ο, Ἠΐπι  ἍὮε ἨεβΙΒ, «Ἔτος 

οὐκ.ἠκούσθη, ὅτι "Πνοιξεν' τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ 
110 Ἴγγαβ ποῦ ἨΠερτᾶ ἰλβῦ 3Ἀορεμεᾶ 1βηγοπο [πε] 65768 οἳ Γοης] “Ρ]]πᾶ 

γεγεννηµένου. ὃδ εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ οὐκ ἠ- 
Σηατίτπρ Ἄρθεπ “Ρο, 14 “ποῦ Ύπετο }ἱ1Π19 [2ηβΠ] ἔτοπι  «οᾶ Ὦθ 

δύνατο ποιεῖν οὐδὲν. 94 ᾿Απεκρίθησαν καὶ 3εἶπον' αὐτῷ, Ἐν 
οοσ]ᾶ ἄᾱο Ἁποϊβῖη. ΤἩεΥ Απβπγετεά αηᾶ εβΙᾷ ο Ἡΐπ, Ίπ 

ἁ αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτὸς (--- αὐτὸς ΤΊτΑ) ἡλικίαν ἔχει ΗΤΤΑ. { ἑαυτοῦ 
6 ἐπερωτήσατε Τ. ἡἉ τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου 1ΤΊτΑ. 
ΌΤΤτΑΥΓ. | οὖν ἰπετοίοτθ ({Ώεγ ββἰά) στα. Ἅ --- πάλιν ΙΤΊτΑ. 
ταϊ]εά) ττ. «ο -- οὖν ΑΙ ΤΤτΑΥΓ. Ρ εἶπαν Τ. 4 µαθητὴς εἶ 1 ΤττΑ. 
. Μωῦσει ΙΤΊτΤΑ; Μφνσῃ Ἡ ἕ τούτῳ γὰρ ΤΊτΑ. 
π ἠνοιξέν Ιτττ. κ -- δὲ Ὀμί ΙΤΊτΑ. 7 ὁ θεὺς ἁμαρτωλῶν ΙΤτΑ, 

1 οὗτος ὁ ἄνθρωπος 1». 
Ὦ -|-- οἱ δὲ (γεαὰά Βαΐ ἰΏεγ 

97. 

5θο{Ἡ, πο Ἰποιν ποῖ; 
οὗ ὪἩο Ἠαίϊ οροποᾶ 
Ὠϊ8 6768, ἵνο Κπον” ποῦ: 
ηο ἶ5 οξ 4βε; ας Ἠϊπι: 
Ὦο 5Πα]] 5ροπ]ς {ος Ἠϊπῃι- 
8εΙ{,. 22 Έπεαο Ἰυογᾶς 
8Ρ8Κθ Ἠϊς Ῥατυπίς, Ὦε- 
ος 1586 {Που Έοπτοᾶ {πο 
16178: ΤΟΥ ἴμε 161νν παπά 
αρτοεεᾶ αἰτεπᾶγ, ἰπαῦ 18 
ΔΏΥ ΤΙΒΏ ἀἱᾷ ϱΟΠΣΟΒΒ 
τα Ὡρ πας ΟΠτ]ς6, Ἡθ : 
«ποι]ά Ῥο ραῦ ους 
οἳ ἴπο γπαροστο.| 
23 ἜΤπεχοβοτο απὶἀ Ἠ18/ 
Ῥαχοεπίβ, Ἠο 15 οξ ΑΡο; 
Ἀδὶς Ἠϊπα. 24 Τπει α- 
ραϊΐπ οβ]]αᾶ Ίπογ ἴμθ 
ΏΙΑΠ μαι πας Ῥ]πά, 
Απᾶ επἰᾶ Ἱπίο ἨΠϊτα, 
αῑτο ἄοά ἴπο Ῥγαηίςο: 
πιο Κπον ἰἴπαῦ {Πῖ8 
ΙΠΦΏ 5 ΑΒΙΠΠΟΥ, 25 Ἡθ 
ΒΠβινετοᾶ απᾶ αβἰᾶ, 
ἨΓΠοίΏεχ Ἡο Ῥο ϱ 5ἵπ- 
Ἠθ} ο” πο, 1 Κηπονν ποῦ: 
οπθ ὑΠπῖηπσ Τ ἆΚποτν, 
1παῦ, πΠθγεας 1 τσι 
Ῥ]μπά, που 1 εςο, 
26 Τηεπ βαῖᾶ {πεγ ἴο 
Ἠϊπι αραῖη, παῦ ἀϊᾶ 
Ὦο {ο ἴπεῬ  Ἠοπ οροἩ- 
εᾱ Το ἐπῖπο εγος” 27 Ἡθ 
βΠςΥ/ετοεᾶ 1πεπα, 1 Ώβτο 
νο]ά τοι α]γεβάγ, απά 
τε ἀϊά ποῦ ἨθαΥ: ἹΝΏεΓε- 
ᾷ0Τθ που]ᾶ το Πεατ 1 
Αραϊτ ὁ σ]] γε α]εο 6 

“Π]ς ἀἰςοῖρ]οςὃ 28 Τπεπ 
{Πεγ τεν]]οά Ἠϊπι, απᾶ 
βαἰά, Τῆοι ατὸ Ὠϊς ἆϊλ- 
οἴριε; Ῥιαύό πο ατθ 
Μοςος’ ἀϊξδοῖρ[]ες. 29 Ί8 
ποτ ἰπαῦ ἀαοά 5ραἷθ 
πηῖο Μοςος; ας /ογ 1Π18 
ᾖεἴῖοιυ, "ο ποτ ποῦ 
{ΤοΟτ ΠΓΠεησθ ο 18. 
90 ΤἩΗς πιβΏ απςπγεγεᾶ 
ΒΠᾶ εβῖᾶ ππ{ο 1Ἠπεπῃ, 
ΓΗΣ Ἠθηρίη {56 Αα Ώ]ΑΙΓ- 
νε]]οιιβ {πίηπρ, τλαί τθ 
που ποῦ ΕΓΟΤΩ π/Ώθησθ 
ηε 15, «Ώᾶ 46ἱ Ὦο ἨπΌῃπ 
ορεπθᾶ ἍἸΠίΠθ ε76βΒ. 
98] Μον πε Κπονσ {παῦ 
αοά Πεβτοεία ποῦ 5ἵηπ- 
Ώποτς: Ῥα0 1 4Ώγ ΤΙΔΠ 
Ὃδ α ΠΟΥΡΗΙΡΡΕΓ οἳξ 
ᾳοᾶ, απᾶ ἀοεῦι Ἠϊ 
πν]], Ὠΐτα ο Πεατεῖη. 
32 ΦἶποῬ πο τυοτγ]ά Ῥε- 
ραηῦ πας 15 ποῦ Ὠεατά 
Τπαβῦ ΑΏΥ πΊβΠ ορεησᾶ 
{πο εγε5 οξ οπε ἴΠαῦ 
τνθβ ῬοσΏ Ῥ]πᾶ, ο ΤΕ 
{Πῖ6 ΠΙΦΊ Ἱγοτο ποῦ ος 
ᾳοᾶ, Ὦο οου]ᾶ ἄο πο”, 
ἐΠίηπρ, ὃ ΤηΠεγ 8Ἠ- 
βνθτθά απᾶ ϱαῖᾶ απῇοί 
Ἠΐπα, που παθῦ α]ζοή 

ππτ, {εἴπαν ΗΤΤΑ. 
Χ,--- καὺ εἶπεν 

τ Μωύσέως ΙΤΤΓΑΤΓ. 
ν -Γ τὸ ἴΏε (ποπάθν{α] {Π]Ώς) τητι 

Σ ἠνεωξέν Ίτ. "εἶπαν ατ1τΑ. 

τ 
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βεῖ]ιου Όοιπ ἵπ εἶπα, 
Ἁπὸά ἀοδ τἍοα ἴειοι 
αςδ Απά ἴπο σας Πῖτω 
ου. οὃὸ ὧεει5 Ὠσοσνά 
ἐπαῦ ἔπεν πα οα5ῦ Π1Πὰ 
οαῖ; απά π Πο Πε ας 
Σοιιπᾷ Ὠῖπι, ης δαἷα τιη- 
το Ἠϊπι, Ὀοςδῦ ἔποια Ὄε- 
Ίϊογο Ο1 ο Φοηπ οἳ 
αοά 2 36 Ἡο απβηγεγεᾶ 
Απ πα, πο ἶ5 πο, 
1ιοτς, ἐπαῦ Τ ταῖρΏῖ Ὦε- 
Ί]οτε Όιι πίτα ἆ7 Απᾶ 
ῦεειις 5αῖᾷ απίο Ἠϊπα, 
Τ]λοα Ὠαςῦ Ῥοῦπ Εοεα 
Ἠϊπα, απᾶ- Τὐ 5 Ἡς ἐπαῦ 
πα] καίὮ ΄ ντιπ ᾖποο, 
38 Απᾶ Τε ςα1ᾶ, Ίμοτα, 
1 Ὀε]ίετε. Απά Ἡθ Ίνος- 
«Π]ρροᾶ Ἠϊπι, ὃθ9 Απά 
1 οδις εαἰᾶ, Έοτ ἠαᾷρ- 
πιουῦ 1 απ οοπῃπθ Ιπῖο 
ταῖς πνοτ]ᾶ, αν ἴπεγ 
ΥΝΥΠΙΟἨ 566 Ἱιοῦ αωϊρηῦ 
κοο; απᾶ Ίἴπαῦ ἴπεγ 
ὉΏ]οα 5εε παϊσΏῦ ο 
πιιάο ὈὨ]πά. «0 Απά 
ΕΟπιθ οἳ {πο ΤΠαγίξεεεξ 
π/ΏϊοὮ Ἵνοτα σπΙτΏ Ὠῖια 
λορτά ἴποςδε πσγάς, απά 
επίᾶᾷ απίο Ἠϊπια, Ατο πε 
υὈ]]πά αἱ5δοξ 41 ὧοδας 
Ἠπὶᾶ απῖο ἴπετα, ΤΕ τε 
ποτο Ὀ]μπᾶ, τε «ποσά 
Ἠανο πο οἵπ: Όαῦ τον 
Τεβαγ, Ίε 8ε6; ἴποτο- 
Τοτο γοιΥ 5ἶΏ τεηΙβ/1Ι- 
εἴίἩ. 

Χ. Ῥοτί]γ, τοετῖ]σ, ἵ 
Ξ3Υ Ὁπίο τοι, Ἠ9 ὑπαῦ 
επίθτείΏ ποῦ Ὁγ ἴπα 
ἆοοχτ 1πίο ἴπο 5πεερ- 
4οἱᾶ; Όαῦ οἱτηροῦα αρ 
ΒΟΠ196 οἴπεγ πίαγσ, ἴπο 
β3Ίης6 15 α ὑΠ]εί απᾶ 
τορΏετ. 2 Βαΐ ο ἐπαῦ 
οπίοτοίΏ ἴτπ Ὦγ ἴμο ἆοοτ 
5 {Πο Ξπερπετᾶ οἳ {πο 
5Πεερ. ὃ Το ἨὨϊπα πο 
Ρογίεσ ορεπείΏ ; Απά 
{Ἡθ «Ἡεορ εαν ἨὨϊῖς 
ψοῖσθ: απᾶ Ἠε οα]]είἩ 
Ἡϊς5 οπω Ἅ5πεερ Ὦγ 
ΏβΙΩΘ, απᾶ 'Ἱοπάοεία 
ἔθιω οαῦ. 4 Ατιά π]στ 
Ἡο Ῥραῦτείη Ἔοτέη Ἠϊῖς 
οὗΏ «5Ώθθρ, Ὦε σοοῦἩ 
Ὀρεέοτο ἴποπα, απά Τπθ 
εΠοερ {σ]]ον ΠΙΑ: Έος 
Πο ποπ Ἠϊς τοῖςθ. 
ὃ Απᾶ α βἴταηπρει σπ]] 
1ΏεΥ ποῦ Έο]]οπ, Ῥαῦ 
ν/1]] Ώεε ἔγοπι Ὠΐπι: {ος 
ΤΠεΥ Ἐποιυ ποῦ τἴῆῃο 
νοίἰοο οἳ δ8ἴτ8ΏΡεγΕ, 
6 ΤΠϊς ραταὮθ]ο 5ρακο 
/65δας ππίο ἴπαοτα: Όταό 
1πεσ παπιάαγςείοοά ποῦ 
σ]ιλὸ ΜΠίωρς ΕΠοΥ ΤΟοΓΘ᾽ 
ΙΟ Το 5ρακο απίο 
{πεπι, 

165 ἵη 

--» 

πο, 19ΑΝΝΗ Σ. Ἱν 

ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; Καὶ 
ΕΙπ8 ο γναξδὲ ῬοτΏη ΨΜΠο]Ι]σ, απά πρ νς λεοπο]οςῦ ποῦ Απὰ 

ἐζέβαλον αὐτὸν ἔξω. 9 Ἡκουσεν δὺ" Ιησοῦς ὅτι ἐξέβαλον 
ἴπεγ οαςῦ Πάτα ουῦ, "Ἠεατά 119518 ἰηπαῦ τος οιςς 

αὐτὸν ἔξω: καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν ᾽αὐτῷ,' Σὺ πιστείεις 
Ἠὰ οαξ, απᾶ Πανίηρ ἑοαπᾶ ἨὨίπα τει {ο Ὠϊπα, “Τηοαι }ὸρο]στο-ῦ 

εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀθεοῦ :Ἡ 96 ᾿Απεκρίθη ἐκεῖνος «καὶ εἶπεν,' Τις 
οπ ᾖἵἴπθο Ββοηῦ οἳ ἄοά 2 Ζβηςν-ετεᾶ 1ο αμᾶ οαἰά, η ]ιο 

ἐστιν, κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; ὁ7 Εἶπεν δὲ αὐτῷ 
15 9, Τρτᾶ, πα Τ ταν Ρεμετο οἩἳ Ἠάτη 2 Απά Ξναίά “Το σπα 

ὁ Ἰησοῦς, Καὶ ἑώρακας αὐτόν, καὶ ὃ λαλὼν μετὰ συῦ 
1186818, ᾿ΒοϊἩ δίῃοια "Ἠαβί ϱεεπ Ἠϊται, απᾶ Ἡθ ππο ο. πι τος 

3 .- , } ε Ν ”/ Π 

ἐκεῖνός ἐστιν. 98 Ο.δὲ ἔφη, Πιστεύω, κύριε καὶ προσεκύνη- 
39 15, Ατιᾶ Ὡς φαϊᾶ, 1 Ὀε]ετθ, ἸΤοτᾶ: απᾶ Ἶε πο ο ἀ 

σεν αὐτῷ. 99 καὶ εἶπεν ὁ ̓ Ιησοῦς, Ἑϊς κρίµα ἐγὼ εἰς τὸν 
Ὠϊτη. Απᾶ σελ. ον Ἔοτ Ἱπάρπιοπό Ἰ πιο 

κόσμον.τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ µμὴ.βλέποντες βλεπωσι», καὶ 
2Η158 πγοτ]ᾶ ο8Ί08, ᾖἴπαῦ εφ τπαῦ «εο ποῦ παϊρΏῦ κε απά 

οἱ λέποντες τυφλοὶ γένωνται. 40 ἈΚκαὶ! ἤκουσαν ἐκ τῶν δά 
1πεσ τπαῦ 568 Ῥ]τιᾶ τοϊρΏῖ Ῥεσοοτηο, Απᾶ  Ποατᾶ "οἳ 3ΐέπε 

Φαρισαίων Ἱταῦτα" οἱ  Ἀόθντες μετ) αὐτοῦ,! καὶ Ιεἷ- 
“Ῥλατίδεες ο ο ικεάπες 11Ώ086 ὀπιπο Όπετο ντι ῥὁπίπι, απᾶ με 

πονὶ αὐτῷ, Μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν ; 4] Ἐϊπεν αὐτοῖς ὁ 
βαἱά  ᾖἵο Πῖπα, 3Α]5ο νο αγΗτιᾶ 19ο Φπά  ᾖἵο ἴπεπι 

Ἰησοῦς, Βἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ.ἂν.εἴχετε ἁμαρτίαν' νῦν δὲ λε- 
ζφοδ.ς, 16 ὉὨ]πᾶ το γετθ, 9 ποτ] πο Ώατο επ; Ῥαῦ ποπ }γ8 

γετε, Ὅτι βλέπομεν' ἡ ποῦν' 
εαν Ύγε κοθ, {πο “Ἔπετεβοτο 

10 ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν. ὁ 
Ὑατι]σ τετ] Ἱεαγ ἴοτοι, Πε ἴπβν 

ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 
αςῖτι οἱ γοα ΤΕΠΙΦΙΩΒ. 

μὴ εἰσερχόμεγνος διὰ τῆς 
επί{οτς πού 1π Ὦγσ Ὥᾖἴπο 

θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἆλ- 
ἄοοτ ἵο Ἅἴλπο 4θΙᾷ οἱ ἴπα ΞΠεεΡ, ραῦ πηομηΏῖ» πρ.  εἰςε- 

λαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ ληστής, 3 ὁ.δὲ εἶσερ- 
πυηετε, τε 8 ΤΠ]εξ 18. αηπᾶ Άατορῃροτ; ἍΌὈπί ηε ἰμαῦ εη- 

χόµενος διὰ τῆς θύρας ποιµήν ἐστιν τῶν προβάτων. Ὁ τούτῳ 
Ὁψ ᾖἵἴπε Ἅἆἄοος 5περΏετᾶ 18 ο ἴπε 5«ΠεεΡρ. ο Ὠῖνα 

ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς.φωνῆς.αὐτοῦ ἀκούει, 
Τθ ἆοοχ-κθερε;ε ΟΡ6Π5, απᾶ τῃο 5ηΠεεΡρ Ὠϊς τοῖςσθ ῶθας, 

Δ 4 1δ , Ὦ λ »] ᾽ 3 Ν 9 ’ . , 

και τα-ιοια πρόβατα καλει κατ ονομα», και εξάγει αιτα. 

Απᾶ Ἠϊδ οπΏ 5Ώοερ Ὦο σα]115 τν ΏβΙΩςΘ, απᾶ Ἰεαᾶς οαῦ 1έΠετῃ, 

4 καὶ ὅταν τὰ ἴδια Ῥπρύόβαταϊ ἐκβάλί ἔμπροσθεν αὐτῶν 
Απά Ὑσλεα Ἠϊοντ, 5«Ἡθερ ηε ραΐς {οτίἩ Ώθέοτθ ἔπετα 

/ Ν 4 ’ 2 ” » ” ε/ ά 

πορεύεται" καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν 
Ὠςθ Ροες; βηΏά ἴποα ως Ἠΐτα {ο]]ονν, Ῥεσαιαςο Τεν ποιν 

τὴν φωνὴν.αὐτοῦ. ὅ ἀλλοτρίφῳ. δὲ οὐ μὴ Ἀάκολουθήσωσιν." 
Πΐ5 τοίρθ. Ῥπῖ 8 είχαηροτ η ηο πίςο Ίπεγσ 5Πουα]ά {ο1]1οὗν, 

ἀλλὰ 
ε; Π 9 ” ” στ. 3 ΄ 

φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ" ὅτι οὐκ.ῖδασιν τῶν ἀλλοτρίων 
ναῦ πν1]] 89ο άχοτη ἍἨϊτα, ΌῬεοδαξε ἴπεγ Ἐπον ποξ οἳ ΕίΓΑΏΡΟΤΗ 

τὴν φωνήν. ϐ Ταύτην τὴν παροιµίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 
{πο νοῖςθ, Τηῖς 8]]εροτγ Ἄκεροκο 31ο “τλοπα 1ὔ6ευς, 

ἐκεῖνοι.δε οὐκ. ἔγγωσαν τίνα τήν' ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. 
Ῥαῦ {πετ ποεσ ποῦ παν 1 ντος νγΏῖοἩ Ὦρ 5ροξο {ο {Ποεπῃ, 

ο ὃ τ[τι]. 

{ -Ε και απά ΟΤΊτα ΥΓ. 
αὐτοῦ ὄντες ΤΤΤ.Α. 
τιτα. 

Ἱ{ η ρΏτ Ὦδ τπτ, 
Ρ πάντα Ἀ]] (Ἠ]5 οντη) ΙΤΊτΑ. 

5--- αὐτῷ π[ ττα]. ἆ ἀνθρώπου ΟΓ ΠΩΦΗΏ Τ. ε --- καὶ εἶπεν ΤΑ]. 
ε--- δὲ .. ΕΤΤΤΑ. Ἁ--- καὶ ΤΤΤΑ, ἕ--- ταῦτα Τ. Κ μετ) 

1 εἶπαν π. -- οὖν [τ]τττα. η φωνεῖ Ὦς 8115 Ι.ΤΊτΑ. ο-- καὶ 
4 ἀκολονθήσουσιν πι] ἴΠεγ {οἱ]ουν τπτ. τή 
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7 Εἶπεν οὖν "πάλιν αὐτοῖςὶ ὁ Ἰησοῦς, ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω 
2σαἱᾷ “Ἰπετθέοτο “"αραΐιπ 5το “Έπετα 11ε818, γετί]ν τετ] Ἰ6ατ 

ὑμῖν, ἵὅτι! ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. 8 πάντες ὕσοι 
έίογοα, μου ΙἸ ΑΠ ἴλε ἆοος οἳ ἴπο «ΏοεΡ. ΑΙ ν/Ώοενος 

σπρὸ ἐμοῦ ἦλθον! κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί: ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν 
Ὀείοχ ἩΠθ «ΟΛΊ1Θ 1ΠίθγεΒ α1θ ᾽απᾶ τοῦΏογβ;: ὍὈῬαῦ δ41ἱᾷ “ποῦ εαν 

η ” 4 ’ . η) ’ ο κς θ / α ὃ ΜΕ -” αἱ 

αὐτῶν τὰ πρόβατα. Ὁ ἐγώ εἰμι η θυρα" ὃι ἐἔμου εάν τις 
ίῃοπα 11196 Ἅ5ηοερ. Ἐ Άπι ἴηθ ἄοοτ: ὮὉὮὉγψ τθ 1 ΑΠΥΟΠΘ 

εἰσέλθῃ σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ 
επίεγ 1π ο ελα]] Ὦο ϱατεᾶ, αηΏᾶ 5Ώβ]1] ρο 1η Απᾶ 5Πα1] ρο οιιῦ, βηά 

᾿νομὴν εὑρήσει. 10 ὁ κλέπτης οὐκ.ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ 
Ῥβείατο εΏα]] Ἀπᾶ, πο Ἅ«πῖεξ οοἵπ1ες ποῦ εχοερίύ ἰηαῦ Ὦε πια 5ὔε8] 

ἃ , αν μλ , ματς “ λ » 
καὶ θύσῃη καὶ ἀπολέσῃ' ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν «ἔχωσιν, 
Άπᾶ πια ΚΙΠ απᾶ πιαγ ἀεξσίτοσ: 1 68196 ᾖἰπαῦ 1ο ᾖἴπεν πιρΏῦ Ὠατο, 

καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 11 Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός ὁ 
Ααπᾶά αραπᾶςπ2]σ παὶσΏῦ Ώανο Πη, Ἱ Άπα ΤΏθ Ζςμερ]ιετᾶ αροοᾶ. ΤήΤε 

ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβά- 
Ἰαπερμετᾶ 1φοοᾶ Ὠ]5 1119 Ίαγ5 ἄοτιπ Ἅ1οΥ Τηθ ΒΠΘεΡ: 

« θ κ σσ Π 4 2 Ἄ ) τ ” 
των. 132 ὁ.μισθωτὸς. δέ, καὶ οὐκ ὢν ποιµην, οὗ οὐκ 

Ῥαΐ {με Ἠϊτεα βεγταπῦ, απᾶ πο 15 ποῦ [ἴπε] 5βΠεῃπετᾶ, πἨοςε Σποῦ 

τεἰσὶν' τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον, καὶ 
Απ πο ἈΎεμεερ 1οντι, 5εθ πο ἍποιΕ οοπαΊηβ, βπᾶ 

ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ 
Ίεατε» πο 5πΏεερ, Αηᾶ Άε988;: βΏᾷ πο πο] β6ἴἆ68 νηεπα 

καὶ σκορπίζει Στὰ πρόβατα. 19 ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγειὶ ὅτι 
Αηᾶ  ΒΟΔΊἴΘΤΒ ἴπο 5ΏθςεΡ. Νουγ πο Ἠϊτοᾶ εεγγαπύ ΆΏε6ς Ῥεοσιεβθ 

µισθωτός ἐστιν, καὶ οὐ.-μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 
Β Ἠ]τεᾶ εετταπέ Ἠθ 18, απιᾶ 18 ποῦ Ἠϊταςε]{ οοποθγπθᾶ προαύ ἴ]ο 9ηἨεεΡ. 

14 τά εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός' καὶ γινώσκω  τᾶ ἐμά, 
Άτα Ίμο “επορπετᾶ αᾳοοᾶ; απᾶ 1 κποπ ποεεο ἰπαῦ [ατα] πιίπο, 

καὶ ”γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν.ὶ 16 καθὼς γινώσκει 
αηᾶ ΑΠ ΚΏΟΠΏ. οἱ ἴλοςο ἐπαῖ [ατε] ταῖς, Ας ΑκΠοντβΒ 

µε ὁ πατήρ, κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα καὶ τὴν.ψυχήν.µου 
“πΠ1θ 119 "Ἐαΐπες, 1 αἷ5δο που πο ἈἘαίπετ; απᾶ ΤΩΥ 1148 

τίθηµι ὑπὲρ τῶν προβάτων. 16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, 
1 Ίαγ ἆοσπ Τοτ Ἅἴπο βΏοεΡ. Απά οἴμεν 5ῃΏθεΡρ 1 γατε, 

ἃ οὐκ.ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς.ταύτης' κἀκεῖνά Ἀμε δεῖ 
π/Ώ]οἩη ατο ποῦ οξ {Πῖς5 {ο]ᾶ : ἴπορβε αἱ5ο ὅπιο 115 3ρεμοτοβ 

ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς.μου ἀκούσουσιν' καὶ Ὀγενήσεται! µία 
1ο Ὠτίηβ, αηᾶ ΤΙΥ τοῖοῬ Τπεσ πι ]] ἨθαΓ; απᾶ «πετο «Ἠβ]] Ῥε οπςθ 

ποίµνη, εἷς ποιμήν. 17 διὰ τοῦτο «ὁ πατήρ μεὶ ἀγαπᾷ, 
Άοοχ, ση απερ]οετᾶ. Οπ ΜΠῖ5 βοοοαπύ {πο Ἐαίπετ το Ί1οτες, 
ε/ ον / Ἡ : / / / , σα 12 
ὅτι ἐγὼ τίθηµι τὴν.ψυχήν.µου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. 

Ῥεοπαςε Ι ἍΊαγ άονπι 1ΩΥ 146, νπαῦ αραϊῃπ 1 πιβ7 ίαΚκο 10, 

18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθηµι αὐτὴν ἀπ 
Νο οπθ ᾖ{δἷθβ 1 Ὁ Ίτοπτ ῄπιο, τας 1 ἹἸαάοπναι ἂν οξ 

ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω 
ΠΙΥςε]{. Απποτιςγ Τ Πατεῖο ]αγάοσω Ἅᾖ, απᾶ απιζηοτιίιγ 1 γανο9 

΄ - η ΄ . / μ } χ 2’ ) 

πάλιν λαβεῖν αὐτήν' ταύτην τὴν ἐντυλὴν ἐἔλαβον παρὰ 
πσαῖη το ἴακθ 1ν. Τη]ς οοπιτηρπάτωθηῦ 1 τεοθιτθοά ἆτοτα 

τοῦ.πατρός.µου. 19 Σχίσμα οῦνὶ πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς 
ΤΗΥ Ε4ἲΠες. Α. ἀῑνΙβῖοἩ {λεγθξοτθ ΑΡΑΙΠ ἍΊΤΏογε Ψ85 ΑΠΙΟΠΡ ἴλμε 
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7 Τηοηυ βαϊὶᾶ ὕεεαβ 

Ὁπίτο ποπ αραἶτ, Ὑ9- 
τ1]γ, ΥεσΙ]γ, 1 ϱΑγ ἀπίο 
τοι, 1 αµπι ἴΠε ἀοοτ οξ 
{ηο ΑΠπεεΡρ. 8 ΑΙ] (ηαῦ 
6ΕΥεΙΓ ΟϱΑΊΠΠΘ Ῥε{οτθ Τ1θ 
81Θ ἴἨ]θ6γεβ αΏᾶ τοῦ- 
ψετΒβ: Ῥαῦ ἴπε Α8ΠεοεΡρ 
ἀἷᾷ ποῦ Πθας /1Πεπη. 
9 Τ ΑΠ ἴπο ἆοοτ: Ὦγ 
Ἡ1θ 1 ΑΏΥ ΠΙΑΠ επ{ετ 
1ηπ«Ώο ϱἨα]] ο δατεᾶ, 
βηΏά 5Ώα]] ρο 1η απά 
ουέ, απᾶ Άπά Ῥβδίπτε, 
10 Τπηο (πιεξ οοπιείῃ. 
ποῦ,Ὀαῖ {ογ{οβ{εα],απᾶ 
νο ΚΙΙ1, απἆ {ο ἀεξίτοτ: 
1 απι οοπιο ἴιηαῦ ΤΠεγ 
πηλρΏῦ Ὠανο Ἰΐα, απά 
ἐπαῦ πετ παὶρΒί Ώανο 
5έ. ΠΙΟΥΡ αραπάκηΏ]γ. 
11] Τ απι {με ροοᾷ 5Ώέρ- 
Ἠετᾶ : πο ροοᾶᾷ 5ΠεΡ- 
πετά ρίτετη Πΐς 115ε {στ 
ἵπε Απεερ. 12 Ῥαῦ ηθ 
μα 1 απ Πϊτε]ῖπς, 
απᾶ ποῦ ἴηο επερπετᾶ, 
πΥΏοδθ ΟΠΏ ἴμθ 5Ώθερ 
8τε ποῦ, 5θεΏΏ {ο νοιΕ 
οοπΙΊΏς, απᾶ ᾿Ἰθατεῦῃ 
Ίπε επεερ, απᾶ Βεετη: 
Απά ἴηε πο]ξ οατολεῖα 
{Ώεπι, απᾶ εοατοτοῦαι 
1Πε5Πεερ. 195 ΤηεΏΙτε- 
1ϊπρ ἨΏεείῃ, Ώεσοβαξε θ 
18 Απ Ἠϊτε]ίτπρ, αλά οαχ- 
εΏ ποῦ {ος ἴπΠε 9ΏεεΡ. 
14 Ί οτη {Πθ ροοᾶ ΞΏεΡρ- 
Ἠετᾶ, απᾶ Ἰἆποὶς ΤΙΣ 
5ἡ6εΏ, αΠᾶ απ Ἐπονντ 
οἳ Ώι]ηθ,. 1ὸ Α5 1ηθ 
Ἐαΐϊπετ Ἐποπτεῖῦᾶ τηθ, 
ενεηΏ 5ο Κπο1Ι {πε Ἐ- 
πετ: απά 1 14 ἀοσντ 
ΤΙΣ 116 ΕΟΓ Όλο 5ἩεεΡ. 
16 Απᾶ οἴἶπειγ 5πθερ ΙΤ 
Ὠατε, τ/ΏΙοὮ 9τθ ποῦ οΕ 
ἐμ]5 {ο]ᾶ : ἴπεια αἱ5ο 1 
της Ὠτίης, αηᾶ μεν 
5Πβ]] Ώεαχ Τπιγ νοῖσθ; 
8Ώᾷ ἴπετο 5Ώ8]11 Ὃε οπθ 
4014, απ οπθ 5Ώερ- 
Ἠοετᾶ. 17 ἘΤπετείοτθ 
ἀοῦἩ πι Ἐαίμετ Ίονθ 
1ηΘ, Ώοσα1ι5ο 1 ]αγ ἄοσντπ 
ην 48, ὑπαῦ 1 παῖρης 
{ακο 16 αραῖη. 18 Χο 
ΊηΒΏ {ἰακοεία 15 τοπ 
Ὦθ, Ῥαῦ 1 Ίαγ 10 ἄοννπ 
οἳ τηγ5ε]Ε. 1 ἆἨατο 
Ῥοπεχ {ο Ίαγ 10 ἄοννη, 
αηπά Ἰ Ὠατο Ῥοπεχ {ο 
ἵακε Ἱῦ αραῖῃ. ΤΠΙΒ 
οοιωπιαπάτηεπῦ Ώατε Ι 
τεοε]γεᾶ οἳ ΠΙΥ ΕαίΠεΓ. 
19 Τηετε τς α 4ϊν]βδῖοπ 
Μπετείρτε 8Ρ8ΙΠ ΑΠΙΟΠΡ 
ἩΠθ ἆεπς {ος ἴπειθ 

5 αὐτοῖς πάλιν 1; --- πάλιν αὐτοις Τ; --- αὐτοῖς Α. 
ἐμοῦ αΙ,ΤτΑ ; --- πρὸ ἐμοῦ τ. ».--- δὲ Όαι τ[ττ]. 
([τὰ πρόβατα] Α) ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει [1.1Τ1τΑ. 
πηΊ]ιο Κπιον7 π]ο 1 ΤΑ. 3 δεῖ µε 1ΤΤτΑ. 
4 -- οὖν 1τΊτΑ. 

χ ἐστιν 1πτια. 

 γενήσονται Ίτα. 

ᾗ ---- ὅτι [ε]ττ[ Αα]. 7 ἦλθον πρὸ 
7 --- τὰ πρόβατα. 

Σγινώσκουσίν µε τὰ ἐμά ἴλοςε ὑμαῖ [.γ9] 
«µε ὃ πατὴρ 1 ΤΤ:Δ. 
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βαγίηρα, 20 Απᾶ πιαπγ 
ο {λεπι ββἷᾶ, Ἡο Παίπ 
8 ἀεν]], οπά 5 πιβᾶ; 
πυἩν Ἠθβς Ὑο Ἠϊπι 
21 Οἴπους εαῖᾶ, Τπεεο 
16 ποῦ ἴπο ποτᾶῬ ος 
Πϊπα ἴλβῦ λαῦ] ο ἀθν]]. 
Ο8ηπ α ἀοτὶ] ορεῦ 11ο 
9798 οἳ 119 Ῥ]ϊπά 2 

20 Απᾶ Ἱν πββ αἲ 
ΦΠ6γάβθ]επ 11ο {εαςῦ οἳ 
ἐηο ἀθᾶίοατῖοἩ, απᾶ Τόν 
πας Ἱϊηύε. 235 Απά 
«θδαβ 'υω]κοᾶ Ἱπ ἴηθ 
Τειηρίθ {π ΒΟοΙοΠΙΟΠ/8 
ῬοτοἩ. 324 ΤΠεη ΟΒΠΙ6 
{πο ζοπε τοιπιᾶ αροιαῦ 
Ἠϊπι, απά Επαὶᾶ Ἀπίο 
Ἠϊτα, Ἡοπ Ίοτπρ ἁἀοξῦ 
ἴῆπΏοαι Ἡπιβκο πτβ Το 
ἀοιρί 2 18 ἴποα ο ἴμο 
Οπτ]ες, θε] πα Ῥ]αίπ- 
17. 295 ᾖ6ειβ βηβυηγεγεᾶ 
ΊΠεπι, Ι ὑοιᾶ τοι, απᾶ 
ο Ὀεμετεᾶ ποῦ: ἴπθ 
πγοτκς ἐμαῖ 1 4ο 1π ταγ 
Ἐαίπετγ 5 ἨΠβΠΙΘ, Πεν. 
Ῥεας πήΙῦηθβς οἳ 1η, 
26 Ῥνπΐ το Ρε]]ετο αοῦ, 
ΏΌεοβιβθ Τθ ατθ ποῦ οἳ 
ΙΩΥ 8ΏθεΡρ, 88 1 ραϊᾶ 
ππίο τοι, 27 ΜΥ «Ἡεερ 
Ώθας ταγ τοῖσθ, απᾶ Τ 
Ἐπονν Ίμοθπι, απᾶ ἴλεν 
Σ011ού πηθ: 28 απᾶ 1 
μῖτο πηπῖο ΊΠεπα εὔετ- 
Ώβδ] 1Ἠΐθ: απᾶ Ίπεγ 
5Ώα]] πογεσ ῬΡετί5Ἡ, πεῖ- 
1Ώθς εΏβ]] αἩπγ πια 
Ῥ]αοκ ἴπεπι ουῦ οἳ ΤΙΥ 
Ἠαπᾶ, 29 Μγ Εαΐπετ, 
π/Ώ]οὮ ρατο ἴλεηι τηθ, 
16 ριθεβῦε; ἴΠβη 411; 
Ἀπᾶ ηο Ίπαπ ἶ5 αΏ]θ Το 
ος ἴλιεπι οαῦ οἳ πΥ 
Ἀτηθτς Ὠαπᾶ, . 90 Τ 

8ηΏά Άι Ἐ αἴΏετ ΑΓΘ 0ῳ6. 
9] Τηεπ {πο 7615 ἴοοκς 
τρ 5ἴοηΠΘ6 βρΡαΐπ 7ο 
Βίοπο Ἠϊτα, ὅδ ;6βαθ 
ΒΏβππετοά ἴπεπι, Μαηγ 

19ΑΝΝΗΣ. 

διὰ 
ΟηΏ βΑοοοιπῖ οἳ 

Χ, 

20 -ἔλεγον «δὲῖ 
3ραἱά αρυῦ 

πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται’ τί αὐτοῦ 
ΙΩΑΠΥ ο ποσα, Α.ἄεπιοι  ἍἩθ Ἆαβ απ βδτιαᾶ; ὙἩπἩσ Ἠίπι 

ἀκούετε; 391 Αλλοι ἔλεγον, Ταῦτα τᾶ ῥήματα οὐκ.έστιν 

᾿Ιουδαίοις τοὺς.λόγουο.τούτους. 
7678 1η989 ποτᾶς; 

ἄο τε Ώθαςσ 2 Οίπετς β914, Τηπεεε βαγίηρ8 8χθ ποῦ [1ποςο] 

δαιμονιζοµένου μὴ δαιµόνιον δύναται τυφλῶν 
ο 9Π6 Ῥοβεεςρεᾶ Ὦγ α ἆθπποΠ.. 3Α ΞάεπποἨ 118 αΌἱο ο [πε] Ὀ]πά [11ε] 

ὀφθαλμοὺς [άνοίγειν!: 
6765 {ο ορεΏ 2 

2 Ἐγένετο.δὲ τὰ Εἐγκαίνιαὶ ἐν Ἀτοῖςι Ἱεροσολύμοις, 
1εταβα]θπα, 

ἐν τῷ ἱερῷ 
1η ᾖΤἴπο {επιρ]θ 

Α πᾶ {οο]ς ρ]ασθ ἴπο {θαςῦ οἱ ἀεάϊιοβίῖου αἲ 

Ἱκαὶὶ χειμὼν ἦν' 39 καὶ περιεπάτει ΚὸΙ Ἰησοῦς 
απᾶ πες 1ψ τγ8β. Απά Ένας ὀγα]κῖηρ 1}ε515 

ἐν τῇ στοᾷ Ιτοῦ Σολομῶντος.ὶ 394 ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν 
1η ᾖ1πθ ῬοτοἩ οἳ ΦΟΙΟΠΠΟΠ, «Ἠποιτο]θάᾶ 3Ἀπεχεέοτο Πῖπα 

οἱ Ιουδαῖοι, καὶ ἔλε τῷ, Ε ή ᾗ )ν ἡ μῶ ; γον αὐτῷ, Ἔῖως πότε τὴν ψυχὴν.ἡμῶν 
1:Ἡθ σενα, Απᾶ ϱβαἱἰᾶ {ο Ἠίπα, ὍὉποϊι πΏοθη οιτ 5ου] 

αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, Πεἰπὲ"' ἡμῖν παρ- 
Πο]ᾶθεῦ ποια {πι βΙ5ΡθΠςϱ2 ΤΕ ἴποα ατί ἴπο Ολπτίείς, 1611 ἩἹ5 ἍὭοῬρ]βδίῃ- 

ῥησίᾳ. 25 ᾿Απεκρίθη "αὐτοῖςὶ Κὸϊ Ἰησοῦς, Ἐϊπον ὑμῖν, καὶ 
1. ΣΑπκνγετοά Ἀέῃθπα οι Ἰ Ἱιοᾶ σοι, απά 

οὐ. πιστεύετε. τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ,ὲν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός 
πο Ῥε]ίεγο ποὺ. Τ]Πο ποτχχκα πη]ο Τ 4ο ᾖηπ ἱΠθ ἨΒΙΩΘ ος “Εδίπες 

µου, ταῦτα μαρτυρε περὶ ἐμοῦ. 96 οἀλλ" ὑμες οὐ 
ΤΙΥ, μες ΌῬθαγ πηΙΓηΠΘΕΒΒ οοποεγπῖηπς 1ηθ: τας γύθ που 

πιστεύετε’ Ροῦύ.γάρ! ἐστε ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν, ακαθὼς 
1ρε]1ενε, Σοχ Υε Ετοποῦ ο 3πηεερ ΏΣ, 85 

εἶπον ὑμῖν. 21 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς-μου "ἀκούει," 
1 ομ]ἀ 1ο7τοα. 3Ἠθερ 1τηΥ ΤΙΥ τοῖοθ Ίθας, 

” Ν ΄ ) ο Ν ᾽ ” ’ ] 4 5 Ν 

κἀγὼ γινώσκω αὐτά' καὶ ἀκολουθοῦσίν µοι, 28 κἀγὼ "ζωὴν 
Ώπά 1 Έπουν ἴπθεπα, απᾶ  ᾖἴλεγ 2οΠουύ 1ης: ΑπάΙ Πε 

αἰώνιον δίδωµι αὐτοῖςἹ καὶ οὐμὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν 
δοἴετπα] ρῖνοα Ατιᾶ ἰη πο πα βΏβ]] ἴπεγ ρεσὶδῃι {στ 

αἰῶνα, καὶ οὐχ.ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆςχειρός.-μου. 39 ὁ 
σος, , απά ἃρηκς]] 1ηοῦ 35εἶπε "Απγοπθ ἔπεπι ουῦ οξ ΏΙΣ Παπά, 

πατήρ ἵμουϊ ὺὃς! δέδωκεν μοι "μείζων πάντων' ἐστίν' καὶ 
Μσ Ελίπες π/ηο Ὠαβδ ρίτεηπ [Ππθιπ]ίοπθ ῥΡρτοεβίες {ἴἨβη αἱ] 1, θπά 

οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ.πατρός Σμου.! 
Ὦηο 9ηΏ8 {5 αΡ]9 νο βεῖσθ οιῦ οἱ ἴηθ Παπά ο Πιγ ΕαΐΠεγ. 

90 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἓν ἐσμεν. -δ1 ἨἩβάστασαν }οῦνὶ πάλιν 
1 απἆ ἴπο ἘθῦΠπεςΓ 9Π9 818, 5Τοοκ «αρ 3{Ποτεξοσο “αραίπ 

λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. ὃδ ἀπεκρίθη 
Ἰδίοπος 3119 3196Υ8 Ὅλμαῦ ΊΠεγ τα]ᾳΏῦ οίοπθ Ἠϊη, ἈΑπεκντοτοά 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πολλά Ἰκαλὰ ἔργα" ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ 

ΤΠεπι 

Ροοᾶ ΊΥΟΓΚΑ Ἠβγτο 1 3ίπεπι 1196518, Μαπν βοοᾶ Ὑοτκ Ι επθπεᾶ τοι ἔτοπι 
ΕΏοειγεά τοι Ετοπι ΠΙΥ ρα Ι . κό ο ον ν πἩ , , Π- 
Ἐρίμος ; Ἔογ νἨίοὰ οἳ πατρός."μου᾽ διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ὁλιθάζετεέ µε" »] 
ἴποεθ ὙΥΓΟΣΚΑ ἄο 7θ τησ ΕΑίΠετ; Ώβοβαδθ οἳ Ὑλ]οἃ 2ο 3ἴΠεπι ᾖἸπγοχκ ἆο 7θ 5ἴοΏθ ππεῦ 
ΒἴΟΠΘΊΩΕΖ 96 Τηοθ 7 6νν5 , , ο νε ο πλ Ι Ἀὰ,, ο. 
απιαπνοτοᾶ Ἠΐτο, εαγίπᾳ, 99  Απεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι «λέγοντες,!ὶ Περὶ καλοῦ 
Έοχς 8 Ροοᾶ ποτ να 3Απαγοτοᾶ «Ἠϊτα 1119 Ἅ06ψ8β, ΒΩΥΙΠΡΕ, Ἐοε αροοά 

ε οὖν ἴΏεη τ. «{ ἀνοῖξαι ἴο Ὠ8νθ ορεηθἁ ΤΤΊτΑ. Εἐνκαίνατ. Ἁ --- τοῖς Τ. ο -- καὶ 
ΤττΑ. κ [ο] τς, | Σολομῶνος ΑΙΤΑΥΓ; τοῦ Σολομῶνος Τγ. τι εἰπὸν Τ. α--- αὐ- 
τοῖς Τ, ο ἀλλὰ 1 ΤΤΤΑΤΥ. Ρ ὅτι οὐκ Την. ἆ --- καθὼς εἶπον ὑμῖν [1,]τττ[Α]. ᾖἵ ἀκούουσιν 
[αγε] πεατίηρ Τττα. 
σὃ πΠού (η Ὠσθ ρΊτοῃ) ΤΊτΑ. : 

Σ ἔργα καλὰ ΙΤ. 
6 ---- λέγοντες ΙΤΊτΑ ΥΓ, 

} --- οὖν τ[ττ]. 
ΓΑ. 

5 δίδωμι αὐτοῖς 6ωὴν αἰώνιον ΤΊτΑ. ἕ--- µου (γεαά Τηε Εαἴπεγ) τ. 
π πάντων µειζόν ΤΤτΑ. Ἅ --- µου (τεαᾶ ἴηθ ΕαίΠεΣ) τ[ττ]Α, 

. -- µου (τεαᾶά υπε Εαιηει) [ει] ττ]Α. Ρ ἐμὲ λιθάζετε 



κ. τσ], 10ΗΝ. 
: ῃ : ῃ , μ 4 ο ἔργου οὐ.λιθάζομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι - 

νγοχχκ  ἍὙ/θ ο ποῦ βὔοπθ ᾖἴπθ, ὃῬαῦ Ἅ1ος Ῥ]σερηθπαγ, Απᾶ Ῥεοβαξθ 

) ἄ ὃ Π ὃν θεόν. 94 Α ίθη αὐτοῖ σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὺν θεὀν. πεκρίισθη αυτοις 
ἴλοι ᾖὂ απ ἍἈρείπρ πιακθβδυ 1ΤἩγεε]ε αοά. 2Απβνγετεά "ἴπεπα 

” » - ος τω , ' '4δΙ ]ησοῦς, Οὐκ.έστιν γεγραμμένον ἓν τῷ.νόμφ.ὑμῶν, " Έγω 
119εις, 18 1ὐ ποῦ ντ]ίεν 1 γοιτ ανν, : 1 

Γεῖπα,ὶ θεοί ἐστε; 96 Εἰ ἐκείνους εἶπεν θεούς, πρὸς οὓς ὁ 
βαῖᾶ,  "ροᾶς 170 7ρτο 2 1 «ποπ Τε οβ]]εᾶ ροᾶς, ἵο τ/λοτα ἴ]ο 

λάγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο," καὶ οὐ-.δύναται λυθῆναι ἡ γραφή' 
Ὑγοτά ο 4ο οΑΠ16, (Απᾶ «οαπποί  “ρ8ρτοκθν "019 "βοχίρίατο,) 

96 ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασειν καὶ ἀπέστειλεν. εἰς τὸν κόοµον, 
[οξ Ἠϊπα] νγοτα ἐπ Ἐλίπες βαποθἰβεᾶ απὰ βθηί Ἰπίο {Πθ µπννοτ]ά, 

ὑμεῖς λέγετε, Ὅτι βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, «Υἱὸς Ἀτοῦ" θεοῦ 
4ο 7987, Τποι Ρ]α5ρπεπαθβύ, Ῥεοβαςθ 1 ϱαᾶ, 8οἨ οἳἑ ἄοᾶ 

εἰμι; 97 εἰ οὐ. ποιῶ τὰ ἔργα. τοῦ.πατρός-µου, μὴ.πιστεύετὲ 
1 απι ὃ 1 1 4ο πού ᾖΤἴ]ποθ ΊἹΠΟΓΚΒ ΟΕ πΙΥ Εαΐμες, Ῥε]ίοτο ποῦ, 

µοι' 98 εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ ἱπιστεύητε,! τοῖς ἔργοις 
ΤΘ; Ῥαῦ τξ 1 ο, ετεπ 1 τηθ γε Ῥε]1ετο ποῦ, Πο  Ὑοσκβ 

Κπιστεύσατε,ὶ ἵνα Ὑγνῶτε καὶ Ιπιστεύσητε! ὅτι ἐν ἐμοὶ 
νε] ϊοτο, νλαῖῦ Το ΏΙαΥ Ρετσεῖγθ απᾶ πιδΥ Ῥε]ίενο μαί ἵπ ἍἩηιο [5] 

ὁ πατήρ, κἀγὼ ἐν Παὐτφ.! 99 Ἐζήτουν τποῦν' οπάλινὶ 
ἰπο Ἐαίμσοτ, απάαΙ ἾΊπ Ἠΐπα, Ἐποεγ βοαιρπύ 1Ποχείοο αραῖτπ 

αὐτὸν πιάσαι καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς.χειρὸς αὐτῶν. 40 Καὶ 
ΠίΏω {0 ί8Κθ, απᾶ Το πγεπί ΤοτῦἩ οιῦ ο νΠοαίχ Παπά; θπΏᾶ 

ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν 
ἀθρατιεᾶ αραῖῃ Ῥεγοπᾶ πο 9 οτᾶᾶη, ο Τἵπο Ῥρίαος ἩπΊςετο πας 

Ρ]ωάννης! τὸ πρῶτον βαπτίζων' καὶ έμεινεν! ἐκεῖ. 41] καὶ 
το «ΤΟΠ Ἀτείι Ῥαρίσίπρ ; Αηᾶ ἎἾοῬ αροάο ᾖ{Ἴετα,. Απά 

πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτόν, καὶ ἔλεγον, Ότι Ρ]ωάννης! μὲν 
ΙΩΘΏΥ Ο08ΠΙΘ το Ἠΐτα, απᾶ οεαἰά, 1οἳη Ἰπᾶθεᾶ 

-” 9 ρ ο) . ΄ δὲ ε/ κ ΡΊΙ / Ἱ 

σημµειον ἐποιησεν ουθεν παγνγτα-0ε οσα εἶπεν ωανγης 

δρίρῃ 14ιᾶ 3Ώο; δέ αἲΙ π]αίδοενες 5ραἱά α]ο]πηι 

περὶ τούτου, ἀληθῆ ἦν: 49 Καὶ Τἐπίστευσαν πολλοὶ 
οοποργπῖηπςσ ᾖ{Πῖ5:- [πΙβΠ], Ίταθ ἍἩἨςΓθ, Απᾶ 2ρο]ιογεᾶ ΣΤΠΑΏΥ 

ἐκεῖ εἰς αὐτόν. 
Ίπετο οἳ ἍἉἈἨΠϊπι, 

11 Ην δὲ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, 
Νου ἔπετο π88 Αα οργαίη [απ] Ἅδ8ἱοξ, Τ/ΑσαΤΙΡ οξ Βείμβαγ, 

ἐκ τῆς κώμης " Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς.ἀδελφῆς. αὐτῆς. 32 ἦν 
οἱ ἴπὸ τί]ασο οἱ Ματγ απᾶά ᾗΜατίμα Ὦεγ βἱ5ίεΣ, 310 ὅνγας 

δὲ (Μαρία! ἡ ἀλείψασα Τὸν κύριον μύῥῳ «καὶ ἐκμάξασα 
Ἰαηπᾶ ἹΜατγ ἨὙνπ]Ἡο αποϊηιθά πο Τοτά πμ οἱπύπιεπε οπᾶ Ὑπἱρεᾶ 

τοὺς.πόδας.αὐτοῦ ταῖς .θριξὶν.αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος 
Ἠ18 {θεῦ πι]τΏ Ὠεχ Ἠαῖτ, Ῥ/Ώοβθ Ὀτοίπετ ΤιΑΖΑΓΙΒ 

ἠσθενει. ὃ ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐλὸν λέγου- 

"ἨΒίπ ββποθβῖβεᾶ, 

277 
Βίοπο ἐλος πο; Ῥα0 {0Η 
Ῥ]ηβρημεπαγ ; βπᾶ  Ὃυ- 
ο811996 {Ππαῦ μοι, Ὀοῖπρ 
Μ ΤΠ, πιακοςί {ηγβε]{ 
ο. 4 ᾗθ6βαμ βΠβἹΤΘΥΓ- 
οᾱ {ῃαπι, Ἰς Ισ. ποῦ 
ψ/]ὔζεα ἵπ ο Ίατν, Ἰ 
βα]ᾶ, Ὑθαπγεροᾶς 2 8614 
Ἡθ οσµα]]οά ἔποτα ων) 
πλίο ὙΙΠΟΠω ἴηΠο νο 
οξ ἄοᾶ ϱΆΠ1θ, απᾶ ἴπο 
βοτ]ρίἁτο οβηποῦ 9 
ὮΏτοκεπ; 36 55Υ το οξ 
Ἠΐπα, νγΏοχα {πε Ἐαίλες 

βπά 
φοιζ ἱηῖο {ἴπε πννοτ]ᾶ, 
Τποι ὮῬ]αβρποθημθβέ; Ῥο-! 
οβ 18ο 1 βα1ᾶ, Τ.απα 119 
Βου οἱ ἀοᾶ2 57 1ΕΤ 
4ο ποῦ {Ἠπο ἹοτΚΑ οἩ8. 
Ώιν Ἐδίμετ, Ώε]16γθ πιθ 
ηοῦ. ὅ8δ Ῥωΐ 1 Ἱ ἄο, 
τποιρῃη το Ῥο]ίοτο ποῦ 
1ηΘ, Ῥε]ίθνθ {Πε γνοΓΚς: 
παῦ γετηαγ ΚΠΟΠΙ, θά 
Ῥε]ετο, ἴπαῦ . πρ Ἐα- 
ΤΠευ {6 1π πο, απᾶ 1 1π 
Ἠϊῃπ. ο Τπεγοίοτο 
Ὄπεγ ρουρΠίῦ αρμίπ Το 
ἴθκο Ὠῖπα: Ῥαΐς Ἡο ο5- 
οαροᾶ ους οἳἑ {ἰποαῖγ 
Ἠαρηπᾶ, 40 απᾶά πεηῦ 
παν αραϊω Ὀογοπᾶ 
«1 ογάφη 1Πύο {πο Ῥ]αςσθ 
π/πετο οΏπ αἱ .Ητου 
Ῥαρθϊπεᾶ; απᾶά ἴπετο Ὦθ 
ἈὈοᾶθο.' 4] Απᾶ ΠΙΒΏΥ 
τθεογύεᾶ απο Ὠϊπα, απᾶ 
βαἱᾶ, ζοΏπ ἀῑᾶ πο τηί- 
γαο]θ: Ῥαυ αἲ] εΠπίπρβ 
τηαῦ ζομπ βραΚθ οί {Πῖ8 
ΠΩ ὙΓΘΤΘΙΤΙ6Θ. 42 Απᾶ 
ΙΩΔΩΥ Ῥε]ἱθγεᾶ οἨ Ἠϊπα 
ΊΠετθ, 

ΧΙ. Νου α οθγζαίπ 
Ίπαπι Ύνας βἰοῖ]ς, παππεᾶ 
1ΑζάΤάΕ, οἳ Βείμαηγ, 
οπε 6ου Οἱ Ματγ απᾶ 
Ὦες οἱδίετ Ματίμα, 2(Τ0 
τνθς ἐ]αί Ματγ σνΏ]σι 
βπιοϊη ες {πο Τ,οτά σν {1 
οἰπύηιεϐῦ, αηπᾶ π]ροά 
Ἠϊ8 {εεύῦ ν1{Ἡ Ὦεχ Ἠ ΙΓ} 
ν/ηοςθ Ώγοί]6Υ 1,428 ΝΙΙ5 
8 β1οἷς.) ὃ Τηετοίοχα 

σας βὶοῖς, “ορΏῦ 3/Ποχεξοτθ {Πο ᾖ3βἱ5ίθΥ5 το Πῖπα, βαγ- Ἠί5 Βείοτβ 5επύ ππῖο 
Α » αν ες . ο . ; ο ον ὦ.  Ἠϊπι, ΒΑΥΙΩΡ, Τιοχᾶ. Ὀ6δ- 

σαι, Κύριε ἴδε ὃν ὠΦιλεῖς ἀσθενεῖ. 4) Ακούσας.δὲ ὁ Ιησοῦς Ποιά, Ἡο ποτ ἴνοα 
Ίηρ, ἍἸ1μοτᾶ, Ἰο, Ὦθ π]οιη ἴποι ]οτοβί {9 5ἷοῖς, Βπή Απανίηρ “ἨἩρατά  Ίδθεας Ἰογεσί 15 51οκ. 4 Πεν 

τ ο, ο , ιν λ , ών9λ» ε  οθδδ Ἠθρατᾶ ἴλα:, 118 
εἶπεν, Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ.ἔστιν πρὸς θάνατον, ἀλλ ὑπὲρ ραῖᾷ, ΤΗΐς βἰοίκηοκε Ἱς 
βαῖᾶ, ΤηΙ8 βίοκπεςδς 5 ποῦ πηίο ἀθαίμ, ταῦ Ἔογ Ἀηοῦ υπίο ἁἀθαίπ, Όι5 
- , - ω τ α- « εν Θεοτ ὃ » ΣΟΥ ἰπο σ]οτγ οἳ ἀαοάᾶ, 

τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἵνα ὃδοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δὲ, κε ἴμο βοα οἳ ἄοά 
πο ἶοτγ οξ ἄοᾶ, ἴλβῦ ΤηΣΥ Ρο ϱ]οτγ]βεᾶ Ίο Βου ο ἄοά Ὦγ πτοὶσηι Ῥο ρ]οτὶΠεᾶ 

ἆ [ὁ]πτ. ϱ -- ὅτι ἴμαῖ ΙΤΤΤΑ. { εἶπον 1.. Ε ἐγένετο τοῦ θεοῦ Τ. Ἀ--- τοῦ Τ. 
{ πιστεύετε Ἐ. κ πιστεύετε ΙΤτ. 
Ἐαίπεγ ΕΤΊτΑ. 5 [οὖν] τιΑ. 
] , . ο ᾿ α 

ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ ΙΤΤιΑ. 

ΙΓ γινώσκητε ΏιβΥ Κπον 1 ΓΤΥΑ. 
ο--- πάλιν τ. Ρ Ἰωάνης Ττ. 

5 - της Τ. ἔ Μαριὰμ Ττ. 
4 ἔμενεν 1.. 

πι. τῷ πατρί ιὮθ 
ς πολλοὺ 



»Τ8 
ἐπετεοσ. ὅ Νοπ σε5α8 
]οταᾶ Ματίηα, απᾶ Πετ 
αἶετοτ, απᾶ Ταζβτάς. 
6 Γπεη ἴιο Ἠιᾶ Ἠεαγᾶ 
(Ώυτείοτε Όλι ο 185 
βἶο]ς, Ώε αὉοάᾶς πο ἄαβνβ 
5111 ἵπ {πε 5βταε Ῥ]ασθ 
π/Ώοτο Ἡθ 45. 7 Τηῆεπ 
β{ίετ ἴπαῦ 5α1ζΏ Ὦθ΄το 
15 ἀϊδοΙρ]θΒ, 1μεῦ 45 6ο 
4πτο ὅπᾶρςα αΑβαῖη. 
8 Ες ἀἱξοῖρ]ες εαγ πτ- 
ἴο Ἠΐπα, Μαςῦετ, ἴλμο 
σεπς οἱ ]αΐοθ 5οπβΏῦ 
{ο 5ἴοπο ἴμεε; απᾶ Ρο- 
οσέ ποια ομ1έΠπθς Αραἴη 2 
9 Ποξᾳς αηςηετεᾶ, Ατθ 

ογᾳ ποῦ ὕνοθ]το Ώοατ8 
ἴηοθ ἆαπσὸ ΤΕ απγ 

ΙΑΑΏ πα]κ ἴη ἴπο ἄαγ, 
Ίο «ατα Ὀ]οίΏ ποῦ, Ὀε- 
ορ 1189 Ἡο 5εεῦἩ {πε Ηρηε 
οἱ ἐμῖς ποτ]. 10 Ῥαὲ 
1ξ Αα ΤΙΘΏ πα] ἵπ 1ηΠθ 
πϊρηΏοό, Ὦε ςὐαπιρ]εῦἩ, 
Ῥεοβαςε ἴπετο 15 το 
11σΏῦ ἵωπ Ἠϊπα. 11 Τηε5ο 
ἐλίηρς 5αἷᾶά Ἡθ: απᾶ 
α{ῖοτ ἴπαῦ Ὦο βδαἲσα 
τπίῖο ἴπετα, Οµτ Ετιεπά 
Τιασατα5 5Ἱθερεῦῃ; Ῥαῦ 
1 ρο, ἰηπκῦ Ι τιαΥ α- 
τίαθ Ὠῖτα ου 6 οἳ 51εεΡ. 
19 ΤΠεη οπίά Πῖς ἀἱξδοϊ- 
Ῥ]ες, Ποτᾶ, 15 9 Β1εΡ, 
Ἡε εΠα]] ἆο πε]. 
19Ηουτεῖίσε5α5«ρακθ 
οἱ Πῖς ἀεαῖα: Ὀαΐ πετ 
ἐποαρσΏῦ ἴηαῦ Ἡθ Ἠαά 
Εροκεηπ οἳ τακίπας οἑ 
Γεςύ Ίη εἹεερ. 14 Ἔπεην 
βαίᾷ ἆΖο5δαβ ιιπζο ἴπετα 
ΡΙαΙΠΙΨ, Ἱασπαταςβ 8 
ἀοαᾶ. 15 Απά 1 πι 
ρ]αᾶ {οτ γοισ ΒΒΚΕΒ 
ἴπαῖ Ι πας ποῦ ΊἨηοτε, 
ἰο ἴπθ 1πζεπῦ Το ΤΙΑΥ 
υσιενθ 1 πὸτετίπε]εββ 
16 απ8β ϱο ππίο Ἠϊπα, 
16 Τηρυ βαἷᾷ Τποπ188, 
πλἰοὮ ἐς οα1]1εᾶ Ιάτ- 
ΤΩΝΒ Ὁωίο Ὠϊς {ε]]ου- 
ἀἰςοῖρίθα, Τιεῦ π5 81ο 
Ρο, ἴπαῦ πθ ΠΙΑΥ ἀἱθ 
να Ὠἶπα, 

17 Ἔεη πΊπεη ζθ5ᾳπ8 
6.116, Ὦε {οαπᾶά τπδῦ 
Ίο Ἠπᾶ ἰαῖι ἵπ πο 
6ίατε {ουσ ἄαγς α]- 
χριᾶτ. 18 Νοιν Βεζη- 
ΑΏΥ ὙΨ45 πηἶρῃ παπίο 
1 6ΥἩβ88]οπ1, αροαὺ 4{- 
νεει 3Ίπχ]οηῬϱθ ο: 
19 απᾶ πιαἨσ οἳ {ῃο 
«1 ότν5 οςηθ ο ΜΑΓΤΗΑ, 
απᾶ ΤΑτΥ, Το οοπι{οτύ 
τΏοΏ1 οοποβγΏπίΏρ τποαῖτ 

1ΟΑΝΝΗΣ. Χα, 
Ε 3 η - 4 4 , ᾽ 

αὐτῆς. ὅ ᾿Ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν 
15, ΞΤοτεᾶ 1που αγεςας Ματίπα απᾶ Σφ]πίετ 
. -” ’ ε 

αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. ϐ ὡς οὖν Ίκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, 
1ηετ βπᾶ ΤΑσ4ΤΙΡ. Ὕπεπ Όπετεξοτε Ἡε Ἠεατᾶ ἴλδαί Ἡε ἷς ΕΊοΣ, 

, ν ” σ , ΄ νι 
τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας. 7 Ἔπειτα 
Ίπεη Ιπᾶεθᾶ Ἠετεπιθ]πθᾷ Ίπ πΥΏΙςἩ "Ἠε ὅγγας Ίρις νο ἆἄλγς. Ττεπ 

μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς, "Αγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν 
᾿αξῦετ ἍΌΠίς5 Ἠθβδασβ Μοΐηε ἀϊβοῖρ]ες, 1εῦ π8 ρο Ιπῖο οπᾶρλα 

’ [ή ., - ε / ς ’ -” ΄ 

πάλιν. 8 Λέγουσιν αὐτῷ οἱ µαθηταί, "Ταββι,' νῦν ἑζή- 
βΒΡ8Ίη. 39αΥ 35ο δΠΐτη 119 Ξἀϊξοῖρ]ες, Ἑατρβί, -ἠπ5ῦ ποπ 3ψ/6Γθ 

τουν σε λιθάσαι οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ 
Αβεεκίηρ Ἴνηεε 5ΐο 3βίοπο 11 σόέτς, απᾶ αραϊπ 

7 / « .. Σο. ’ , μ Ξ -ὦ 

9 ᾿Απεκρίθη σὸ"' Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκά Λείσιν ὠὡραιὶ τῆς 
ΞΑπηςνγογοᾶ 1Τοπ5υς, ᾿ δνοῦ 5"πνε]το -ὅπτο “'ἨἈθχθ Ἠουτς Ίπ ἴηπθ 

ε μ - τν τρ .» μα) ν΄ ε , 

ημέρας; ἐάν τις περιπατῤ ἔν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, 
αγ 2 15ε 8ΠΥοΠθ γα] 1η ᾖἴῃπο Αγ, Ὦθ βὔιιπιΏ]θ5 ποῦ, 
./ Δ -” - ’ ΄ ’ 1] ’ 

Ότι τὸ φῶς τοῦ.κόσµμου.-τούτου βλεπει 10 ἐὰάν.δε τις 
Ῥθσααςε ἴπε Πρηί οἳ {Π]8 ποσ]ᾶ Ὦθ 886Ε5; Ὅναῦ 1 ΑΠΤΟΠΘ 

- - , , αμ η ώρες . ” 

περιπατῷ ἐν τῷ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ έστιν ἐν 
σγθ]]ς ἵπ πο πὶρηῖ, Ὥρ ϱὔαπαβ]ες5, ΌΏεοσαςε {πε Πρλί 15 ποῦ 19 

α) - ” Δ Ν ” , ω ΄ 

αὐτῷ. 11 Ταῦτα εἶπεν. καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, Λά- 

Εοεξεῦ ἔποι {Π1{πΠετ 2 

Ὠϊτη, Τπεςο ἠήπρς Ὦε β81ᾶ; απᾶ αξίετ ᾖ«ἰΠίς Ἠεραγς ἴοΐῖμοπ, Τι- 
ε / - / 4 ’ / 

ζαρος ὁ.φίλος ἡμῶν κεκοίµηται ἀλλὰ πορεύοµαι ἵνα ῥἐξ- 
Ζ4Υ38 οασ Ετιεπᾶ Ώας {α]1εη 451εεΡ;: ΌῬαῦ 1 Ρο παῦ Ττιατ 

υπνίσω αὐτόν. 19 Ἐἶπον οὖν" δοὶ μαθηταὶ' «αὐτοῦ, Κύριε, 
ΑΘ Ὠΐτα, Ξπβιᾶ 1Τπετεξοτθ Ἠ]5 ἄῑξοῖρ]ας, 1οτᾶ, 

εἰ µκεκοίµηται σωθήσεται. 19 Ἠἰρήκει δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς περὶ 
16 Τε Ἡα8 {β11επ α51εερ ο σγῖ]] ρε ππε]]. Ῥαῦ "ηαᾶ 3ΒΡοΚεπ 118518 οξ 

τοῦ.θανάτου.αὐτοῦ' ἐκεῖνρι.δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιµήσεως 
η]6 ἄεαίῃ, Ῥαῦ ἴπεγ ἰποιρπύ ἰπαὶ οἳ 1µε τοςύῦ 

- νὰ / - , - - - 

τοῦ ὕπνου λέγει. 14 τότε Δοῦνὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Τησοῦς 
οξ Ε1εερ Τε ΒΡΘΒΚΕΒ. Ἔπεπ ἰἴποετεξοτο "δαῖᾶ 3ο ἴπεπα 11655 

δε λὸ / 7 ’ Δ , ρε - 

παῤῥησίᾳ, Λάζαρος ἀπέθανεν' 16 καὶ χαίρω ὃδι.ὑμᾶς, 
Ῥιβίπ]γ, 1Τ,Απ8Υά8 ἀἱθᾶ. .Απᾶ Ττε]οίος οἳ ΥΟΜΙΓ βοσοιπϐ, 

΄ . . ΄ -” ” ο ω 

ἵνα Ἠπιστεύσητε, ὅτι ὀὐκῆμην ἐκεῖ' «ἀλλ᾽' ἄγωμεν πρὸς 
{πι οτᾶετ {λα γε ΤιΒΥ Ῥε]ετο, ἰπβύ 1 πας πού «ἴπετο, Ῥυΐς ἍἸθῦ π5 ρο {ο 

αὐτόν. 16 Εἶπεν οὖν Θωμᾶς, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, τοῖς 
Ἠΐτη, αοβιᾶ 11Πο6γείοτο ΤΗΟΙΩΒΡ, οβ]]εᾶ, Ῥιάσπαας, {ο ἴπθ 

{συμμαθηταῖς,ὶ ᾿"Αγωμεν καὶ ἡμεῖς. ἵνα ἀποθάνωμεν μετ 
4ε]]1ουγ- ἀϊδοίρ]εβ, 1οἳ 'ρο β]ο Ἅ2α8, τηβῦ πγθ ΙΙΑΥ ἀῑθ η ηή.] 

αὐτοῦ. 
Ἠΐτα, ς , : 

17 εἘλθώνὶ οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς Ἀ εὗρεν "αὐτὸν τέσσαρας 
ἨΠανίης “ᾳρπιθ ““Πετεξοτθ 16815 Σοαπᾶ Ἠῖπα έοαχς 

αι , ” 3 . , Π , 

μέρας ἤδη" ἔχοντα ἐν τῷ µνημείφ. 18 ἦν.δὲ δὴ! Βηθανία 
4βγβ β]τεβᾶγ Ἠατίηρ Ὄθεη 1Π ἴηπε Ἅᾖοπιῦ. Νου 3γαβ α1Ῥείμαπγ 

-” ε ΄ ε Δ 9 / ’ ει ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων, ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε 19 καὶ 
ΤΙΘΕΓ 10 ύεζαδα]ετι, αΌοαῦ 3ο8 "ἀατ]οηρ8 141µεεἩ, βπά 

πολλοὶϊ: ἐκ τῶν ᾿Τουδαίων ἐληλύθεισαν πρὺς Ἀτὰς περὶ" 
ΙΠΦΏΥ οἱ ᾖ1]πθ 1618 λαᾶ «οτηθ ππθο τΏο5θ8. βτουιτπᾶ 

’ ’ [ή ΄ 9 

Μάρθαν καὶ "Μαρίαν,! ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ 
Ματίηβ απᾶ ΜΑΣΥ, τπαῦ ἍᾖΤΠεσ ταΙϱΏῖῦ οοΏξδο]θ ἴπεπι οοπεεγηίησ 

ΝΕ [αὐτοῦ] (γεαὰ Ὠὶ8 ἀἱδοίρ]εβ) 1.. 
4 --- αὐτῷ [ο Ἠίπα 11, 1ΤΤΤΑ ΤΗ, 

αὐτῷ ο Ὠίπα ΤΑ. 
Ὦ .ἰ- καὶ ΑΠ 1,, 1 ήδη ἡμέρας ΤτΑ; --- ἤδη τ. 
(/εαά Ὠδὰ «οἱηθ ἴο Μανίλα) Ι1ιΑ. 

α Ῥαββεί τ. 
Ρ [οἱ μαθηταὶ] α. 
6 αλλὰ ΙΤΊΤΑ. 

Σ --- ὁ ΑΙΤΤΊτΑΥΓ. 2 ὥραί εἰσιν 
ε--- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴπε ἀϊδοίρ]εβ) Ιτ; 

{ συνμαθηταῖς Τ. Ε Ἠλθεν 08ΔΙΠΘΕΙ,. 
κ. Ἠπ. ἨἈπολλοὶ δὲ ΙττιΑ. πι την 

5 Μαριάμ ΙΤΤΙΑ. 

4 Γοῦν] 1. 



νο  Ο Ἡ Ν. 

τοῦ. ἀδελφοῦ.δαὐτῶν.ὶ 390 ἡ.οὖν.Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ρὸν 
ἐλιεῖτ Ὀτοίπογ. Ματίλα ἔπετεξοτο πΏεη 5Ώθ Πεστᾶά ὑπαῦ 

Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτφ' Μαρία-δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἔκα- 
16515 19 οοπ]ϊῖπβ, πιεῦ ἨΙπλ; Ῥαύῦ Ἅατσ η 1ἴηοθ Ἠοιιεο σεΒ 

; 5 ε λ Δ 2 αν Σε 

θέζετο. 91 εἶπεν οὖν ῃ' Μάρθα πρὸς στὸν! Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ 
α1τ]ησ, πει 5μἱά Ματί]ς, το Ζεεας, Τιοτᾶ, 1! 

ἦς ὧδε, "ὁ.ἀδελφός µου οὐκ.ἂν ἐτεθνήκει.' 25 "ἀλλὰ" 
ΊΏρα Πας Ό6ςη Ἠετο, ΤΟΥ Ὀτοῦηοες Ῥαᾶ ποῖ ἀἱεᾶ; Ῥαῦ 

καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεόν, δώσει 
Θύεη που ἸΙκποηγ ἰπαῦ πΠαϊῖξοετογ έποα τααγεδύ α5Κκ οξ ᾳοᾶ, 3211] ὁριτο 

σοι ὁ θεός. 39 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, ᾿Αναστήσεται ὁ ἀδελφός 
ερ ο. Β.75 ᾖὉὗο Πεν ᾖοδας, ΔΥ1Ι] “τίς δαραἳ Ἄρτοτ!εγ 

σου. 394 Λέγει αὐτῷ" Μάρθα, Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ 
ΤΗΥ. Βασ5 ᾖἵοἥπίπ ΠΜατίια, 1 Ἴςπουν τΏαῦ ο πΙ]] τίςο 4ραίπ Ἰπ πο 

ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ 32 Ἐἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, 
τοςαγτεοί]οη π ᾖἴ]ιθ 1.56 ἀαγ. Ἀσαϊᾶ 39ο ΄Ἡοτ 1ες.5, 

Εγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. ὃ πιστεύων εἰς ἐμέ, 
1 Άπα Τἴηπθ ᾖτοςιτταοΒΙοη απᾶ ἴπο 149: Τε ἰπαῦί ὮὈε]ῖοτοβ οπ ἍὮΏ]ς, 

κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται' 90 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων 
άλοαιβηῃ ο 4 ο ΞΠαΙ] το; Απᾶ Θ6ΥΕΙΣΟΠΘ πΠο τες αππᾶ ὮὈε]ῖοτεςΒ 

εἰς ἐμέ, οὐ.μὴ ἀποθάνῃ εἰς.τὸν.ἀἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο; 
ο Ἱθ, Ἰηπποπίδθ βΏα]] ἄῑθ ΣΟΥ 6ΥΕΓ. Ῥε]οτεςῖ ἴποα τΌπ]5 2 

27 Λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ 
ΒΏο 9878 ἴο Ἠΐπι; Ὑθβ, Ἰοτά; 1 Ώατε Ὀε]ιετεᾶ Ίπαῦ ποια ατῦ 1ο 

χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. 
Οµτὶς, 11ο Θ8οηῦ οἳ ἄοᾶ, ππο Ιπίο Ἅᾖἴπθ πποτ]ᾶ : 6οπ1ες. 

28 Καὶ Ὑταῦταὶ εἰποῦσα ἀπῆλθεν, καὶ ἐφώνῆσεν ΧΜαρίαν! 
Απ ἔπεςο ἑπῖπρε Ἠατίπςρ βα]ᾶ Α19 πεηῦ 8ΊαΥ, απᾶ οπ]]εὰ Ματγ 

τὴν ἀδελφὴν.αὐτῆς Σλάθρα," Ξεἰποῦσα,ὶ Ὁ διδάσκαλος πάρ- 
Ίθτ βἰ5ίος βεοτεῖ]γ͵, ᾿ ΒΑΤΙΏΡ, πο, ᾖἴθβοποας 18 

εστιν καὶ φωνεῖ σε. 99 Ἐκείνη " ὡς ἤκουσεν δἐγ«ίρεται! ταχὺ 
ςοΗ1 απᾶ ο8Ι15 ἴπερ, Θμο πυΏεηπ 5Ώο ηΠεατᾶ τῖκος τρ απὶοκ]σ 

καὶ «έρχεται! πρὸρ αὐτόν. 90 οὕπω.δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς 
βμᾶ οοΏ1ΘΒ το Ἠϊπα, Νόυσγ πο γεῦ Ὠαά ἔοουμθ 11ο5ὰς 

εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἦν ἃ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ 
1ωίο ἴπθ τί]αρε, ὃῬαῦ παᾶ8β Ιπ ἴηπο Ῥίπος ὙἩηπετθ 5πιεῦ δηῖπα 
« / ε βλ. .. ε 5” ,  »ν 2 .- ας 
ᾗ Μάρθα. ὁ] οἱ οὖν.]ουδαῖοι οἱ ὄντες µετ αὐτῆς ἐν τῷ οἰκίᾳ 

αΜατίης, Τπε ἆοπβ ἴπετεξοτο ΊΨΠο Ἴετο δη Ἡετ η πο ὭΆΊΏοιιςξθ 

καὶ παραμυθούµενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν «Μαρίανϊ ὅτι ταχέως 
απᾶ οοπξο]ίης Ἡετ, Ἠβτίπρ ΕΘεΠ Ματγ ἐπαῦ απἰοιτ 

ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, ᾿λέγοντες, "Οτι 
ΣἨε τοξε τρ απᾶ πεπῖ ομῦ, Σο]]ουγεᾶ πες, εαγίπς, 

ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 9 Ἡ οὖν.ἔΜαρίαλ 
Βηε βροῖπρ Μο ἴπθ {Όοπιῦ ἴλθῦ 5Ώε Πατ γ/θερ ἴἨετα. Μανγ ἐπετείοτο 

ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν ΡὸΙ Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν ᾿είς 
ἩΝΏεη 519 ϱΑπΙθ ἩἨοχε 3ΥΓΑΒ 118815, εεείπᾳ Ἠΐπη, 2811 ο 

3 ὸ 9 ” | λέ 3 - ’ .] οά τν 

τους.ποὀὸας.αὐτοῦ,' λεγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς ὧδα. 
Ὦ19 Σεεῦ, βατίης το Ἠΐπα, ΤἸοτᾶ, ᾖ ἴποι Ἠαπεέςῦ Ῥεεη Ὥοτε 

οὐκ. ἂν Κἀπεθανέν μου! ὁ ἀδελφός. 90 ᾿Ἰησοῦς οὖν. ὡς εἶδεν 
3παᾷ Αποῦ 541εᾶ ΏιΥ 3υτοίπετ, Ζε5αβ {ἰπογείοτο πΏρη Ώς δα 

. ΐ 

9 --- αὐτῶν (γεαᾶ [εηεἶτ] ὈγοίΏεσ) τττα. Ρ --- ὁ αΠΤΤΤΑΊΥ. 
. οὐκ ἂν ἀπέθανεν (ἐτεθνήκει Α) ὁ ἀδελφός µου ΤΤΤτΑ. 
Ὁ τοῦτο ἴΠὶβ Τττα. α Μαριὰμ ΙΤτΑ. ή) λάθρα 1. 
Ὁ ἠγέρθη τοξε πρ ΙΤτΑ. ε ἤρχετο Ο63Ώ)ε ΤΑ. 
{ δόξαντες (πρ ΤττΑ. ἕ Μαριὰμ ΤΤΓΑ. 
Τους πόδας ΑΤΊΤΑΝ. ἍἉΧ µου ἀπέθανεν Ττιᾶ. 

ς εἴπασα Ττ. 

ἆ -- ἔτι γεῖ ττι[α]. 
ο ὁ ΓΤΤ:Α. 

α--ἡαιυ. 
ἕ -- ἀλλὰ [1]τΊτΑ. 

4 4- δὲ αηΏᾶ (5Πο)τι[α]. 

1η 

Ῥχοίπος, 20 ΤποἨ Ματ- 
{Ἠα, ἃ5δ 8ΒΟΟΠ 45 εἶιο 
Ἠεατά ἐπαῦ ᾳδ6εας τας 
οοΏΙΙΏΡ, πεη{ απ ταις 
Ἠΐω : Ῥαῦυ Μαν ας 
αίτί Ἱπ. πο Ἰομςε. 
21 Τηοηυ βαῖᾶᾷ Ματίμα 
ππῖζο ὄσθδας, Τον, 1Ε 
ἴποι Παᾶςῦ Ῥεεπ Ἰετε, 
ΧΗΥ Ὠγοῦπετ Ὠπά ποί 
ἀἱθᾶ. 22 Βαΐ 1 Ίποτ, 
ἐπαῦ ετοεηπ πηοσπ, πΠηί- 
5οατοσγ ἴποιι πι αεκ 
οἳ ἀἄοᾶ, ἄοά π1]] ρῖνε 
ἐἱ ἴπθἙ, 259 0 οξαβ 5βἰτἩ 
πηῖο Ἠεχ, ΤΗγ ὭΌγο- 
ἴπος 5Ώα]] τα αραῖη. 
24 ΜατίΏα βιϊἩ απῖο 
Ἠΐπα, 1 Ἐπονν ἰπαῦ Ἡςο 
5]]α]1] τίδο ασα1Ἡ 1η ἴπε 
τοβδΙχχεοῦῖοι αὖ ἴηο 
115 ἅἆαπγ. 2 σεις 
βαῖᾶ απο Ὠοτ, ΙΤ απ 
'ηΏθ τεβαγτοςῦΙοἩ, απᾶ 
ηθ Ἰ{ε: Ἡο {λαῦ ῶε- 
πιεγεῦΏ Ἰπ πο, ἴποιρΏ 
ὼθ ππετο ἀεαᾶ, γεῦ 5.11] 
Ὢθ Ἠτε: 26 απᾶ πΠοβο- 
ετοχ Ἰϊτείη ατιᾶ Ὀε]1ετ- 
εὔι ἴηπ πε 5Ώα]] πετες 
ἀ4ἱθ. ἈΒε]οτεςυύ ἴλποα 
9Ἠ]52 97 9ο 5αἳζΏ ππ- 
{ο Ὠϊτα, Ὑσα, Τιοτᾷ: Τ 
Ῥε]αεγο ἰπαῦ ἔποιι Αγ” 
νπο ΟΠν]ςδέ, πο Ῥοτ οἳ 
αοᾶ, πΠπῖοη 5Ώοσ]ά 
οοἵηθ Ἰπίο ἴμο ποτ]. 
28 Απᾶ τ/Ώαη 5Ἡε ὨἩπᾶ 
80Ο δαῖᾶ, 5Ἡε σεηῖ Ἠετ 
ΑΣ, απᾶ οα]]εᾷ Ἁἴαττ 
Ὦεχ οἰἱςδίεσ 5εοτεῦδ]Σ͵, 5ατ- 
Ίηπςσ,, Τπο ἸἠΜαρίετ 18 
οοΠ16, βμᾶ οβ]]εῦἩπ {ος 
{πεθ, 3299 Α5 5οοη 48 
5Ἡθ Ἠεατᾶ {ἐλαί, 8Ώθ 
410596 απϊοξΙσ, απά 
ου Ώιθ µΏἱο ὨΙπι. 30 Νου 
Ίεδας πας ποὺ τοῦ 
οοΙπε Ιπίο ἴπο οπΠπ, 
Ὀπιῦ πας ἵν ἐπαῦ Ῥίασθ 
πυποτο Ματίπα πιοῦ 
Ἠϊτα. ϐδ Τηπε οὅετς 
{ποπ π/]ῖοῖι π/ογε η υἩ 
Ἠογ 1π ἴπε Ἠομςε, απᾶ 
οοπι{ογἑεᾶ Ἐστ, τνΏθτ 
{πετ Βαν ΜαΤΥ, παῦ 
56 Το56 πρ ΠηδυΙ]σ απᾶ 
ν/επῦ οαΜ, Το]]οτναι Πας, 
5αΥΙΗΡ, Ώπο ροεῖΏ πἩ- 
ο πε ϱτατε ἴο πεερ 
ἴπατε, ὃδ Τη πΏεη 
Ματ} σνας οοιΏο ΝἨΕΤΘ 
1685115 1ΥΑ5, αμ 58 
Ἠῖπα, 5Ἠ9 {68Ι] ἄοπη αἲ 
Πὶ5 {εοῦ, 5α7ΙΠΡ απτο 
Ἠϊπα, Ἰογὰ, Ἰ ἴλμοα 
Ἠαᾶςδ Όσοι 11068, 117 
τοί]μαν Ὠιιά τοῦ ἀῑεᾶ. 
δὺ μον ὅσ-ι. ϱλσγὸ- 
4010 ΡΩΤΥ/ Ώος πνοι Ρίης5, 

τς --- τὸν Τ[τ']. 
5 -- ἡ ΙΤΤνΑ. 

ε Μαριὰμ ΤΤΤΙΑ. 
ἶ αὐτοῦ εἰς (πρὸς ΤΊτΑ) 
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Απά 1ἴπο ὅΌεπβ αἷδο 
πγθορίησ ὙΠΙΟἩὮ Οϱ98Π1Θ 
γη ὮὨςχσ, Ἡο ϱτοβπεᾶ 
ἄπ {Πο 5ρ]τ]ῦ, Απᾶ τγα8 
Ἰτοιρ]θᾶ, ὃ4 απᾶᾷ βαίἰᾶ, 
Ὑὔηθτο Ὥατο γε ησι 
Ἰήπαδ Τπεγ επαὶᾶ ππῖο 
Ἠϊπα, Τιοτᾶ, σοπ1θ απᾶ 
Ῥθ6. ᾖὁδ οο5ας υερῦ. 
36 ΤΏεη ραἰᾷ {Πε ζετνς, 
Ῥεπο]ᾶ Ὥοσὶυ Ἡε ]οτεά 
Ἠϊπα! 37 Απάᾶ 5οπιθ ΟΕ 
Ἔπεσα εαϊᾶ, Οοα]ᾷ ποῦ 
τη]5 τηαΏ, τ/Ώ]οὮ ορεη- 
εᾱᾶ πο εγες οἳ πο 
ὪῬ]πᾶ, ἨἸατο οπαξεά 
ππαῦ οτπεΏη ΤΠ ΤΙιΒΏ 
Ἑλοι]ὰ πο Ώαωτε ἄῑεᾶ ὃ 
38 ὧθ5ις {πετεβξοτο α- 
Ῥαΐτ σχοβηΊηρ ἵπ Ἡϊπι- 
Ξθὶ οοπιεῦΏη ο ἴῃα 
μτανο. Τί παβΑ οπτε, 
Άηαᾶ ϐ ΒἴΟΠΘ Ία7 προητ 
{0, 99 ζ6ξας εαἰἀ, Ταἷθ 
ϐ ΑΠΑΥ τἴπο 5ἴοπθ, 
ΑΤΙΩΑ, ἴμο εἰδύετ ο 

Ἠΐτα {ἴπαῦ σας ἀἆθΒᾶ, 
Βα1{Ἡ απίζο Ἠ]τη, Τ,οτᾶ, 
Ὅγ ἴΠῖ8 ὑἶπιο Ὦθ οίπχ- 
εἵΠ: ἔογ Ὦς Παῦη Όεετ 
αἄεαᾶ ἔοαχ ἆβγ5. 40 ἆε- 
Εὐς 5αΙ{Ώ αη{ο Ἠες, Ραϊᾷ 
1 ποῦ ππύο (πες, ἰπαῦ, 
1 Έμοια πνου]ᾶςςὲ Ὄο: 
116τε, ἴποι 5Πποα]άεςή 
59ο ἴπο ρ]οτγ οἱ ἄοά 2 
4] Τηαη {Πεγ ἴοοκ αᾱ- 
πα ἴπο 5ὔοπθ /7οΟπι ἐλιο 
Φίασθ ὙνΠεχε ἴπο ἄεπά 
σας ]α4. Απά ὧοσις 
11Ε{οᾶ τρ Πῖ5δ 6765, απᾶ 
εθίᾶ,.Ἐαΐποτ, [ παν] 
ἴηθο {ἴπαῦ ἴποα Παςῦ 
Ἠεατᾶ πηθ. 46 Απᾶ 1 
ποτ Ὅωαυ ἴποι Ώθαί- 
εδύ Πθ Α1Π/ΑΤ5: Ῥα 0 Ὦο- 
σ815ο οἳ ἴπο Ῥθορ]θ 
ὙυΏΙοὮ εὐαπᾶ Ὦγ Ι εαϊᾶ 
ἕί, ἴλαῦ ἴΠογ ΠΙβΥ Ῥε- 
11ενο Όπαῦ ποια Ἠαςῦ 
Βεπύ τηθ,. 45 Απά πΠΏθη 
Ἡοθ ἴπας Ἰαᾶ 8Ρροζκετ, 
Ἡο οτ]εᾶ τηΙτἩ  Ίοι 
νοῖοθ, Τβύατας, Ο00Π1ΙΘ 
Φοτῦμ. '44 Απάᾶ Ἠε ἐλαῦ 
πγβς ἀεθᾶ οςπηθ ΣογίἩ, 
Ῥοιπά Ἱαπᾶ απᾶ {οοἱ 
σηιἑὮ ρτανεο]οίπες: απᾶ 
Ἠϊς Το πας Ῥουπᾶ 

| αΌουῦ Ιῖπ α ὨαρΚξῖΠ. , 
ὦθ5115 5815Ώ ππ{ο ἐπεπια,' 
Ἴμοοβθ Ἠΐπι, απά 1ρἐ 
Ἠάτη ρο. 

45 Τηοεπ ΠΙΑΠΥ Οἱ ἴπθ 
1θ6πνβ πΠΙΟὮ οβΊηθ ἴο 
ΑΊΑΥΥ, Απᾶ Ὠβᾶ 5εεπ 
τηο ἐπῖπρς σγΏ]οὮ 26518 -- 
ἀἷᾶ, Ὀε]ετεᾶ ου Ὠϊπι, 
46 Ώαῦ «οππθ οἳ ἔλέπι 
συοΏῦ ὑΠείσ σγασς ο ἴῃπε 
Ἔπατϊβος», Απά Ὥ{ἴοιά 

Η ἐδύνατο 1Ι/ΤΊτΑ. 
5 ὄψῃ ἴπου βΠου]άεθί 569 ΤΤΤΓΑΥΥ.Ζ 

. -- αὐτὸν Ὠίπα τ[ττ]α. ατττΑ΄ 

ΙΩΑΝΝΗΣ. ΧΙ. 

αὐτὴν κλαίουσαν, καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους 
Ώος ππθερίης, Απᾶ πο π]πο ὃσαπαρ Αγγ "ος 176υν5 

κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύµατι, καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν, 
πυθερίηᾳ, ηο ϱτοαπεᾶ ἀπ ερἰτῦ, απᾶ ἐἰτοαρ]οᾶ ΜΙΠαΞΕΙΕ, 

94 καὶ εἶπεν, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; Λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, 
απᾶ κααἷά, ΎΊπετο Ἡατοε το Ιαά Ἠίπα; Τπεγ εαγ Ἅᾖ{ἵο Ώΐπ, Τιτᾶ, 

ἔρχου καὶ ἴδε. 96 Ἐδάκρυσεν ὁ ̓Ιησοῦς. 96 ἔλεγον οὖν οἱ 
060Π16 Απᾶ 596. ΣγΓερύ 176818, Ξοαίᾶ “Πεγείοτο 1119 

Ἰουδαῖοι,  Ίδε πῶς ἐφίλει αὐτόν. 97 Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν 
3γεν/ς, Ῥεποιᾶ Ἠον’ Τε ]οτεᾶ ἈἨΐϊπι | Ῥιΐῦροπο Οἱ ποπ 

εἶπον, Οὐκ]ἠδύνατοϊ οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς 
μαίᾶ, ας ποῦ 3αρ]ε αγῃ]5 παραὴ Ψ]ο ορᾳπιθᾶ ἴποα ε7ες 

τοῦ τυφλοῦ, ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος µμὴ ἀποθάνῃ 
οἱ πο ἸἨ]πᾶ [πια], Το Ἠατε οβαδεᾶ ἐπαῦ 815ο 15 οπθ «Ἠθι]ᾶ ποῦ Ώατε ο 

96 ᾿]ησοῦς οὖν πάλιν "Πἐμβριμώμενος' ἓν ἑαυτῷ ἔρχεται 
{96515 1Ππετεξοτθ αραἶη Ρρτοαπῖπς 1π Ἠϊπιβο]{ ορχηθς 

εἰς τὸ μνημεῖον. ᾖἦν.δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ 
νο ἴπο νοπιῦ. Νου; 10 88 Ά 688, ΒΠπᾶ ἃ Εὔοπθ 188 1ΥΙΠΡ 1ῤροξι 

αι 99 λέγει ἈὸἩ Ἰησοῦς, "Αρατε τὸν λίθον. Λέγει αὐτῷ 
3ΦΑΥ5. 1θ8ας,  ΤαΚκε ΑπΤΑΥ ἴπο αἰοηΏθ. ὅβδανς Σο 3Ππίτα 

) ἀδελφὴ τοῦ οτεθνηκότος' Μάρθα, Κύριε, ἤδη Όὄζει 
“πιο ΟΒἰδίες Τοξ "Ἠήπα "πηο Τμας "'4ἱεᾶ, ΑΜατίμα, Ἰοτᾶ, α]γοαᾶγ Ἡρ 5ΙΠΚΑ, 

τεταρταῖος γάρ ἐότιν. 40 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ.εἶπόν 
6ου νε που Ἕπροια, 3δαγ5 3ο ΄Ἠεσ 116515, Ββ]ά Τ τοῦ 

σοι, ὅτι ἐὰν µπιστεύσῃς, Ρόψειϊι τὴν δύξαν τοῦ θεοῦ; 
6ο ἴπεςα, ἴπαῦ 1 {ποια 5Που]ᾶς5ῦ Ὀσ]ίετε, ἴποια «πα]6 59ο πο ρ]ουγ : οξἑ ᾳο : 

4] "Ἡραν οὖν τὸν λίθον Ἱοῦ ἦν ὁ τεθνηκὼς κείµενος." 
ΤΠογ {οοκ απγασ ἐπετείοτε ἐς 5ὔοπο Ὑηοτο ὖνας 1716: 3ἀ4θαᾷ "]ατᾶ. 

Ὁ.δὲ Ἰησοῦς ἠρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω, καὶ εἶπεν, Πά- 
Α πᾶ ζᾖε5ας Ἠεεεᾶ Γ15] εσο»5 πργαχᾶς, απά καἱᾶ, Σ8- 

τερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἠκουσᾶς µου. 49 ἐγὼ δὲ ᾖδειν ὅτι 
σαν 1 ἵπαηπ]ὶκ  ἍἴποῬο ἴλπαῦ ἔΏοι Πθατᾶεξύ Ἠιθ; θπά 1 πει {ηπαέ 

πάντοτε µου ᾿ἀκούεις' ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περι- 
4]νναγς ' πιθ ἴποι Ἠθαχοςί; ὍὈπίέ οΟΠ ποοοαπῦ οἱ ἴπθ οχοπᾶ ὙἩπο βίνπᾶ 

εστῶτα εἶπον ἵνα πιστεύσωσιν’ ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. 
βτοιπᾶ 1 ϱαῖᾶ [16], ελαῦ {πεγ πιὶρΏί Ῥε]ίετο ὑΠαῦ ἴποι πιθ ἀϊάξύ 5επᾶ. 

49 Καὶ ταῦτα εἰπών, Φφωνῇ µεγάλη ἐκραύγασεν, Λά-, 
Απᾶ ἴπεςο ἐπίπρς Πατίηρ «αἷά, ση τη α "γοΐοο "]οαᾶ Ὦθ οτ]εᾷ, Τα-' 

ζαρε, δεῦρο ἔξω. 44 Καὶ" ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκώς, δεδεµένος 
π8ΤΙ5, ϱ90ΠΙ6 {οτίῃ. Απᾶ οἈΊηθ ΞογίἩ Ἡοθ πἩο Ἠαᾶ Ώθοῦ ἀθθᾶ, ΌὈουμπάᾶ 

τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ.ὄψις αὐτοῦ 
{εθῦ; βηᾶ Ἠαπᾶς ἥγπιζῃ στανο ορ ση :Απᾶ Ὠϊβ 4408 

σουδαρίῳ  περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Λύσατε 
“σολ τὮ α Ὡππάκετολίεξ Ῥοιπᾶ αὈοαῦ. ρασς το “μετα 1]εεας, 1ιοο5θ 

αὐτὸν καὶ ἄφετε  ὑπάγειν. 
Ἠῖπα Ἀπᾶ ἉἸ1οῦ Πιπ] Ρο. 

46 Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ιουδαίων οἱ ἐλθόντες αρ τὴν 
Μαηγ Ίποεχθίοτθ οἱ πο 161π8 ὪΨΠἩο Ἅ«ϱΛΠΙΘ 

ΙΜαρίαν! καὶ θεασάµενοι ΤΝ! ἐποίησεν πὸ ᾿Ιησοῦς,! ἐπίστενσαν 
μας Απὰ ΡΑΤΥ σ]ιαυ -αἱά. α768υς, Ῥε]μαγοᾶ 

εἰς αὐτόν. 46 τινὲς.δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρι- 
οἱ ἈἨΠῖπ; Ὀυμΐ 5οπθ οἑ ᾖΊπεπ οπῦ το ἴποε Ἐλατί- 

πα ἐμβριμούμενος 5: πρ. ὃ [Ίτ]. «ο τετελευτηκότος ος 
--- καὶ 

ν -- ὃ Ἰησοῦς 
”'.δὗ ἦν ὃ τεθνηκὼς κείµενος αιττιΑ. 
τ ος Ἡρ Ι1ΤΝΑ. σ ὃ ΤΑ. 

(2αά.Ἠ9 ἀῑά) αΙττιΑν’. 



ΧΙ. 1 Ό Η Ν. 
- [ή ” ΄ 

σαίους καὶ Σε]πον" αὐτοῖς ΣὰΠ ἐποίησεν Σὁ' ᾿Ιησοῦς. 47 συνήγα- 
βεσ8 Απά  τοιά ἴπεπι πει "ἀϊἷᾶ 176ΒΙΙΒ, 6αὐποτοᾶ 

γον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον, 
ἐπετοεξοτο ἴπθ ολίεξ Ῥτίθςῦε απᾶ πο ἘΠαγίδεθβΒ 8 οοἀποῖ], απᾶ εαίᾶ, 

Τί ποιοῦμεν; ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ "σημεῖα ποιεῖ.! 
Ὑπαῦ ᾱο πο 2 10: ἍᾖΤΠΙ8 ΤΠΦΗ ΤΗΟΠΥ ΞΙΡ18 ἀο6Β. 

- ὃν) {ῤ . ” ΄ αν 

48 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν 
16 πο ]έδ αἱοπθ ἍἨϊπι 1μα5, 811 σπΙ]] Ῥε]ίενε οἩ ἉἈΠίΐτη, 

καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ . ἀροῦσιν 'ὶ ἡμῶν καὶ τὸν τόπον 
ἈΑπᾶ πτη]] οοπιθ ᾖἵἴπο ἘΟΠΙΑΠ5 απᾶᾷ ση]] ὔα]ςθ βΤΥΑΥ ΤΟΠΙΑ 3Β ΕοῦἩ πο Όρ]αςθ 

καὶ τὸ ἔθνος. 49 Ἑϊς δετι; ἐξ αὐτῶν, Καϊάφας, ἀρχιερεὺς 
Θπᾷ 1Πθ ΠαΙΙΟΠ. Ῥπἡ α οθΓῦβΙΏ 9ΠθΘ οξ Ίπεπι, 081ἱ8ΡΗ88, Πρ] ρτ]οςῦ 

ὢν τοῦ .ἐνιαυτοῦ.ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς « οὐκ οἴδατε 
Ῥεῖπρ οΕ ἰπαῦ γεας, βαιᾶ  ᾖἵοῖμπεπι, πο Ίκπουν 

. Ν / [ ε -” “ 

:οὐδέν, 60 οὐδὲ ὑδιαλογίζεσθεῖ ὅτι συμφέρει "ἡμῖινὶ ἵνα εἷς 
ηοἰμίηᾳ, ηΟΣΓ οοπβίᾶες νλαῦ 16 1 ρτοβίαΏ]ο {οτ ας Όπαῦ οπθ 

ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος 
ΤΙ. βΏοπ]ᾶ 4 3ος Ἅᾖἴπθ 3ΌῬεορ]θ, απᾶ ποῦ Ἅππο]ο "πο πβῖῖοα 

ἀπόληται. 51 Τοῦτο δὲ ἀφ ἑαυτοῦ οὐκ.εῖπεν, ἀλλὰ ἀρχ- 
βΠΏοιι]ᾶ ῃογ15Ώ. Βατ 1ΠΏ18 ἍΊτοπ ἈἨϊπιβοΙξ 6 εθἰᾶ ποῦ, Ῥαῦ ἨὶρΏ 

ιερὺς Ὃν τοῦ.ἐνιαυτοῦ.ἐκείνου, ἀπροεφήτευσεν! ὅτι «ἔμελλεν" 
Ῥτϊθε ὭΛὈῬείπςρ οξ {Παί σεασ, Ῥτορηεβ]εᾶ τηδυ Ἅνας ΑὈοαῦ 

ὑ' Ἱησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, 69 καὶ οὐχ ὑπὲρ 
11εςα5 {ο ἀἱθ 4ο; ΄ ἵἴπθ παῖίοηυ; ΑηΏᾶ ποῦ 205 

τοῦ ἔθνους µόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορ- 
1Ἠθ Ἅπαβίοη οΠΙγ, Ῥαέ ᾖ{ἐλπαί α{βο ἴπο ομ]άτοι οξἑαοᾶ πο Ἠατο εεπ 

πισµένα συναγάγῃ εἰς ἕν. δὺ ἀπ᾿ ἐκείνης οὖν 
πομτετεαᾶ αστοαᾶ 6 παὶρΏί ρωΐπετ ὕοβείἩογ 1Π{ο 90Ἠ6, Έτοπι ᾖἴπαῦ «Πετεξοτθ 

τῆς ἡμέρας Εσυνεβουλεύσαντο' ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. 
ἄαγ νησγ ἴοοκ οοαΏςε] ἑορείηοτ ἴπαῦ ἴποτ ταὶρΏὺ ΚΙ Ὠΐτη, 

54 ἈΝ]ησοῦς οὖν" Ἰοὺκ. ἔτιὶ παῤῥησίᾳ περιεπάτει ἔν τοῖς 
Ἴθβας 1Πεχεξοτθ πο Ἴοπσθγ. ραβ]ο]σ π/θ]κεά ἍΑΠΙΟΠΡ 1πε 

Ἰουδαί Ἰλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆ οις, ἀλλὰ ἀπἢῆλθεν εκεῖθεν εἰς την χὠρ γγὺς τῆς 
16νγβ, Ῥαῦ πεπὺ πα ἴπεποθ Πο ᾖἵἴπθ οοιηῦτγ Ἠεαγ Τηθ 

ἐρήμου, εἰς ᾿Ἐφραϊμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἈἘδιέριβεν! 
ἀεσετί, {ἵο “Ερηταίπαι Ἄσβ]]εά 1 3Ο1ἱγ,' Αηᾶ ἴπετθ ηε βίαγεά 

μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ." 
σπιτι Ἠϊ5 ἀἱδοῖρ]θς. 

ὅδ Ἡν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν 
Χου ὅπας Ίπεας }ίΠθ ΄ρα4ββοτετ 30 ”0μθ 57εννς, απᾶ  Ἠπετπι πρ 

πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα, ἵνα 
ΙΩΑΠΥ Το /εγήββίοτι οαῖ οἳ ἴηο οουπύτγ Ῥοΐοτο ἴἩθ ῬΡ485ΟΥΟΣ, ἴπαῦ 

ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. ὅθ ἐζήτουν οὖν τὺν [ησοῦν, καὶ 
1παγ π]σΏὺ Ῥρατί{γ ἴπΠεπικε]νθς. Τηαγ ποτε 5εεκἰ1ρ ὕπετεξοτθ 216518, Απᾶ 
πηρλ Π σα / ) -. κε ο. ε , / ὃ . 
ἔλεγον! μετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες, Τὶ οκεῖ 

Τ/ΘΕΓΘ ΕΒΥΙΠΡ ΑΤΠΟΏΡ Ο9Π6 ΑποῖΏθγ 1π πο Όεπιρ]Ιθ βἴβπάϊΙπΡ, Πηαῦ ἄοος 1{5εσπι 
κ {ο «/ ) 4 2” . 4 ς ΄ ’ λ 

ὑμῖν, ὅτι οὐ.-μὴ  ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν; ὅ] Δεδώκεισαν δὲ 
ἴίοσοι, ἴπαῦ {π Πο πγῖβο Ώρ πΙ]]οοπιθίο {πο ἍᾖἆΣεαβδῦὂ Νου Ἠδᾶ ρῖτοη 

πραὶ! οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι οἐντολήν," ἵνα ἐάν τις 
ῬοίᾶἩ 1πθ οἩῖεξ ρτὶεςῦς απᾶ 1ἴπθ ῬμΠαχίδθες 8 οοπΙπιβπᾶ, ἴπαῦ 1 απγοηθ 

νῷ  ποῦ ἐστιν µμηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν. 
Σποι]ὰ ποτ πὭετο θ {5 : Ὦε εποια]ᾶ 5πετ [10], ελαῦ ἴπογ ταϊσΏὺ ἔαλκο ἍἩἨϊπι, 

28] 
1]ιοπα ονΏπῦ ἐλίπρε 79» 
ΒΙ15 Ὠπά ἆοπο, 47 Τπεω 
σαΐ]μετοἀ ᾖἵπο οπίος 
Ῥγ]εβίβ απᾶ {πο ῬΠπατί- 
Βεθς5α οοιηοἳ], ςηΏά ϱα1ά, 
Ἠγπαί ἆο νο 1ος 118 
ΧΠΑΏΠ ἀοθείὮ ΙΩΛΏΥ χωὰ- 
τ80165. 48 1 πο 1εῦ 
Ἠϊπι ἴπας 81οπςε, ϐ11 767 
νγϊ]] Ῥε]οτο οἩἳ Ἠίπι: 
ΆηΏᾶ ἴπο Ῥοδλατς ϱΏα]] 
ο6ΟΠ1θ6 απᾶ ἴαωκο ΑΤΤαΥ 
ῬούΏ ουσ Ῥ]αοε απᾶ ηᾶ- 
91οῃΏ. 49 Απᾶ οπο οἳ 
νλεπι, παπιεᾶ 081485, 
Ὀεῖηρ ἴπο Ὠϊρῃ Ῥτιεςὺ 
τΠαῦ Β.πΠθ γεασ, Ξαἱά 
ππίο Ίποπι, Ὑθ που 
πούμῖηρ πὖ α11, 60 του 
οοηδ]άετ ἑπαῦ 10 19 οχ- 
Ῥεάϊεπῦ ἔοτ ας, ἐπαβί οἳς 
Ι.ΘΏ 5ποιυ]ἆ ἀἱθ {οτ ἴηποθ 
Ῥεορ[θ, απᾶ ἰλπαῦ ἴπθ 
ποιο παΌίοη ῬΡογῖ5δῃ 
ποῦ. 51 Απά {Πί58δρακθ 
Ὦο τιοῦ οἱ ΠΙπαδε]{: Ῥαῦ 
Ῥεΐτπρ ἨΠϊρΏ ρτὶεςδύ ἴπαῦ 
γεβτ, Πο ρτορ]θδίθά {ωα 
φεβας 5ποα]ά ἄῑο {ογ 
παϊ παθΙοη; ὅ2αΏηᾶ ποῦ 
{οι Ὅπαῦ ΠαίΙοη οΠΙΣ, 
Ῥαῦ ἐπαῦ βἱ5ο Ἡο 5ποι]ά 
Ραΐπετ {ορεῦπετ {η οηθ 
πο οἨἩϊ]άτεη οἳ ἄοά 
{παν πποτο βοβ0ετθοά Α- 
Ὀτοβᾶ. οὃδ Τηπ6η Ττοπα 
Ὅυπαῦ ἄαθτ ΣοτῦἩ Όπεγ 
του οουπςθ] {οπείπον 
ΣΟΣ το ραῦ Ἠϊπα {ο ἀθαίῃ. 
4  οΌθξεας ἍΤΙΠεΓείέοΓθ 
σγα]κεᾶ ποπποτο ορεΏΙγ 
ΒΙΠΟΏΠΡ ἴπο ᾖονς5; αυ 
πγεηῦ Ίπεηοο απῖίο 
οοΙΏἳτγ ὨἨθΒΥ ο ἴπθ 
σγ]]άοτηΏςςς, 1Ωηΐο α οί 
οα]]εᾶ Ἐρηταίπι, απά 
νΏεσε οοπθ]παεᾶ πσΙθΏ 
Ἠ]8 ἄϊβοῖρ]ος. 

ὅδ Απᾶ ἐπο «σθνό 
Ῥββξοτοετ παβ Πηῖση αἲ 
Ὠβπᾶ: ΕΠᾶ ΠΙΑΏΥ εης 
οαῦ οἳ {πο οοιΏῖῦτγ πρ 
ο οεοετήςα]επ ὮῬε[οτθ 
{Πο Ῥαβδοτοεν, {ο Ῥάπ1{γ 
Πεπ]βε]νοβ. ὅ6 ΤΠεΠ 
βοαςΏ{ πεγ Σο ᾖ6βι18, 
Αηπᾶ «5ρᾶακθ ΒΠΙΟΩΠΕ 
ΠεΠΙΕΟ]Υθ5, 85 ὉὗΠεγ 
πἰοοᾶ {π πε {οπιῇιο, 
ἨΓπαῦ Πῖτπ]χ το, ἵηαύ ηΏθ 
π]]] ποῦ 9Οη1θ {ο ἴηθ 
Σθα502 ο7 Νου Ῥούπ 
τΏο οἨΏ]εξ Ῥτίθςδίϐι απᾶ 
πο ἘπΠατί5.6 Ὠδᾶ 
Ε6ἴτουι ᾱ οσοπΙπιαης- 
πιρηΜ, πα, Ἡξ οτι ΤΩΑΙΙ 
Ἐηοθυν ν/ἩΘτθ, Ἡθ Ίειθ 
Ὦθ 5Ώοα]ᾶ 5Ώονγ 1ὲ, ἐλιαῖ 
ΤΠεγσ παϊρηῖ {α]ε Ἠΐτα, 

χ εἶπαν Τ. στι, τ--- ὁ ΗΤΤΑ. 4 ποιεῖ σημεῖα ΙΤΤτΑ ΥΓ. 
ε ὑμῖν {ογ γοὰ τΊτΑ. ὰ ἐπροφήτευσεν ΙΤΊΤΑΥ). 
Ε ἐβουλεύσαντο Ὁπεγ ἴοο]ς οοἀηΏςε] 1,ΤΊτ. Ἀ.ο οὖν ᾿]ησοῦς ΤτΑ. 
Κ ἔµεινεν ΤτΑ, Ἱ-- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴπε ἀἱδοῖρ]εφ) τΊττΑ. α ἔλεγαν Τ, 
ο ἐγτολὰς ΟΟΠΙΠΙΑΏΡ ΤτιΑ. 

ε ἤμελλεν ΙΤΊΤτΑΥΓ. 
ῦ λογίζεσθε ΙΤΤ:ΑΥΓ 

ΓΕ. ὁ ΟΙ ΤΤΙΑΝ. 
1 οὐκέτι οτττς. 

5. κάὶ ΙΤΤ:ΑΥΨ. 
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ἆπσς Ὀθέοτε ἴπε ραςς- 
ΟΥΕΓ ὁππιε΄ο Βείπαπγ, 
ἩΠετθ Τασβτής Υ/85 
Ὑ/ΠΙοἩ Ἠαᾶ Ώθοη ἄεαᾶ, 
γΥΏοὮι Ἡθ γαὶςρᾶ ΤΤοπα 
τπο ἀἄθαᾶ. 2 Τηετε ἴΠεγ 
πιαᾶρ ᾿Ἠϊτη ἃ ΒΙΡΡΟΓ; 
βηᾶ Ματίηα εετνεᾶ: 
Ῥυΐῦ Τιασαταςδ Ίν85 οηθ 
οἳ ἴπεπι ἐπαῦ βαἳ οὖ {πε 
{8ῦ]ο σηΙΏ ΠΙΠ., ὃ ΤΏεη 
νοο]ς Ματγ α Ῥοππά οΕ 
οἰπίπιεηῦ οξἑ ερἰκε- 
η}, ΕΣΥ. οο5{1γ, απᾶ 
Φηο]ηίεᾷ πε {εεῦ οξ ἆο- 
8ᾳ5, απᾶ υγ]ρθᾶ Ὠϊς Μεεῦ 
πνΙτΏ Ὦεγ Ἠαϊτ: οηΏᾶ {ποθ 
ῬἨουὰδο πας Ε]]εά τν] 
{Πε οὕοισ οἱ ἴπο οἶπί- 
τηεηῦ. 4 Τηεπ εαἴῃ οηπθ 
οἳ ης ἀἱδοΙρ]θς, σα ι1ᾶκβ 
1ςομτίοῦ, ΦΙΙΠΟΠ)5 501, 

 ὉΏΙοἩ εποα]ᾶ Ῥεΐταγ 
: Ἠΐτα, ὅ Ἠησ τς ηοῦ 
1Π15 οἰπίπαθιι 6 βο]ᾶᾷ {ογ 
{ητθςο Ἠιιιάχθᾷ Ῥοαποϐ, 
:8ηΏά ρίτεπ {ο ΤΠθ Ροος 2 
16 Τπϊς ο εβῖᾶ, ποῦ {πα ῦ 
Ὦ9 οπχθᾶ {ος 1ηΠθ Ῥοος; 

; Ὀυῦ Ὀθοβαβθ Πρ Ὁ/88 
{ ΤμΙεξ, απᾶ Ἠβᾷ ὐῃΠε Ρ8Ρ, 
αηΏᾶ Ό8τα πΏαῦ πβΕ ρα 0 

 Ὀετείη,. 7 Τπεπ απ]ᾶ 
Γόὁξαβ, Τιεῦ Ὦθγ α1ἱο9Π6 : 
Γ αραϊηεῦ {πο ἄαγ οἱ τα 
Ῥαγγίπρ ὨαίΏ 5Ώε Κερε 
918. 6 ἘΈοτ ἴπθ Ῥοος 
ΊΒΙΥΑΥ6 7θ Ὠβνο π]ίΏ 
σοι; Ὀαπέ πιθ Υθ Ἠβνθ 
ποῦ ΒΙΥΗΥΑ, 

9 Μπο] ροορ]ο οξἔλιθ 
ὦθινβ {πετεξογτο Έππευν 
λα Ἡο σας ἔΠοτε: οπᾶ 
{ΗΘΥ ο«αταθ ποῦ ΕοΣ ἆ69- 

ΒαΚο οΏ]γ͵ Ὀαέ ἐπαξ 
Μεγ το]ρΗί βοο Τ,απατταβΒ 
Ά]ςο. Ὅ ποτα Ἡο ὨἨπά 
τπἱ5εᾷ Έτωτα {πο ἀθρᾶ. 
10 Επι {1ο ομ1εί ρτ]εσύς 
οοηεα]ερά ἴἨππυ {πεγ 
τηϊρΕ ρα Τ ασαττΒ 9159 
το ἀεκυι; 11 Ῥεοβαβο 
λα Ὁγ τθββοη οἳ Ἠΐτα 
ΤΠΑΠΥ οἱ ᾖἴπεο ὄεπα 
Ὑγοηῦ ΑΤΑΥ, θπά Ὦο- 
Πεγοεᾶ οἩ «θες, 

12 Οπ {πο πεσί ἅαγ 
1ΏΠΟΕ ῬοοΡρ]ε ἴΏαί πτεγθ 
οοπιθ/ῖο ἔπο {θαςί, ν’Πεη 
1ηεγ Πεατᾶ ἰπαῖῦ ζεειβ 
ν/8 οοταΐπρ 6ο ϱεγάδ!- 
1951, 19 ύοοξ Ώγαπο]θβ 
ο{ρ8]πα {χθἙς, θχ] σεη 
ΣοτζἉ {ο πιθοῦ Ὠῖπα, αχιᾶ - 

1ΩΑΝΝ ΗΣ, ΧΙ. 
ς κά » - Δ ιδ] µ ο” ” 

132 Ο.οὔν-Ἱησοῦς πρὸ εξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς 
Ίεδας ύἨεχοξοτε Ῥείοχο απ ά8γβ Ἅᾖ1ἨΠθ ῬΙςςοΤθς «ΟΑΠΙ8δ {ο 

Βηθανίαν, ὕπου ἦν Λάζαρος Ῥὸ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν 
ΒείΠααγ, Ὅηετο ὙἩΒ8δ Τβίατας ΦΠο ἍἈἨὨαᾶ ἀῑεᾶ ΦΙΠοπι Ἶς τἍ]ρθᾶ 

ἐκ νεκρῶν], 32 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, 
4ΓΟΏ} ΒΏΙΟΏΡ [πε] ἀθαᾶ. Τῃεσ πωβᾶς {πεγθίοχθ Ἠίιπ 8 ΔΗΡΡΟΣ ἴπετο, 

καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει ὁ.δὲ Λάζαρος εἷς ἦν : τῶν "συνανα- 
8ηΏά Ματίτα, 5εγτνοᾶ, Ῥας Τιβσατας οΠθ 85 ΟΕ, ἴπος5θ 10- 

κειμένων" αὐτῷ. ὃ Ἡ.οῦν.ἵΜαρίαϊ λαβοῦσα λίτραν µύρου 
ο ηίηρ στα Ὠϊπι, ΜΗΥΥ {ποτείοτθ Ἠκτίηα ἵακεη Α Ῥοιπά οἳ οἰπῖπηθης 

νάρδου πιστικῆς πολυτίµου, ἤλειψὲν τοὺς πόδας Ἱτοῦ! Ἰησοῦ, 
οἳ Ζπαγᾶ 1ρατθ οἱ ϱγεαύ Ρτίσθ, αποϊπιεᾶ πο {θεῦ οξύ ε5αβ, 

καὶ ἐξέμαξεν ταῖς.θριξὶν.αὐτῆς τοὺς.πόδας.αὐτοῦ' ἡ.δὲ οἰκία 
βπά νυ]ρεᾶ σνΙνΏ Ὠεσ Ὠαϊτσ Ἠ]5 {οθῦ απᾶ {Πε ὮΏουβθ 
. ’ ” - ” [ὰ Ν - 

ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μµύρου. 4 λέγει Σοῦνὶ τεῖς ἐκ 
πα5δ ΒΙἱεᾷ ἍΠτνἩ {ἴμοθ οἄοαμγ 'οξ {ίπθ οἵπίηθηῦ, Β8Υ8 ΤΠετείοτθ .οπ8θ οξ 

τῶν. μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ἱούδας, Σίμωνος  ᾿Ἰσκαριώτης,! ὁ 
Ὠ]5 ἄἱβοῖρ]ας, τας, ΒΙΠΙΟΠ’΄5 Γβοη] Ιεοαχ]οίθ, σγπο. 

µέλλων αὐτὸν παραδιδόναι, ὃ ΣΔιατίὶ τοῦτο τὸ μύρον οὐκ 
πας αροαῦς ἨΠϊπω νο ἀε]ῖτετ πρ, Ἠηπσ δµῃ]ς αοἰπίπχεπὺ Αποῦ 

ἐπράθη τριακοσίων δἠναρίων, καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; ϐ Εἶπεν 
1γγΏβ 5ο]ᾶ {ο ΤἩγοῦ Ὠππᾶτθά ἀθπασίῖ, βπᾶ Ρίτεη ο [{πε]γροοςδ "πο "παἱᾶ 

δὲ τοῦτο, οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὅτι 
1ρας 1ΠΑ, ποῦ ἴΠαῦ {4ος ᾖ{πθ Ῥρους Ὢε ἵγ85 οατῖης,  Ῥαῦ Ῥεσααςθ 

λέ ᾗ ὶ γὺ . αα κεος ., κλεπτης Ί9ν, καὶ τὺ γλωσσόκομον ᾿εἶχεν, καὶ' τὰ βαλλόμενα 
8 υμ]ίείξ ορ παν, Επά {πο ρα ηαᾶ, ΄ απᾶ π]Παῦ τας ραῦ ἰπίο 

ἐβάσταζεν. Ἱ εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς, "Αφες αὐτήν' 3 εἰς 
[15] οαττὶθᾶ, Σοαίᾶ "Ἔπετείοτθ ᾖἸύθ6βιβ, 1μοῦ"8]οηθ Πε: {ος 

τὴν ἡμέραν τοῦ. ἐνταφιασμοῦ.-μου Ὀτετήρηκεν! αὐτό. 8 τοὺς 
119 4αν οξ πιγ ῬατίἉ] Ὦα» 5Πο κερύς το: Ἔέμο ' 

πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ) ἑαυτῶν, ἐμὲ.δὲ οὐ πάντοτε 
Ῥοος Ίος  ἍΒΙΠΑΨ86 7θήατο σα τοι, Ῥαῦ πιο ποῦ ἍΑΙΤ/ΑΥ5 

ἔχετε. 
ο Ὠατο. 

9 Ἔγνω οὖν 5 ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ 
ΊΚπου 3ἱΠθχεξοτο 1 “οξοπάᾶά “ρτοβῦ “οξ 35ύπ9 57 6εν5 {ηβί {πετθ 

Γ Αν. 8 ιά Ν αφ ος / ϱ » 6 
ἐστιν, καὶ ἦλθον, οὐ διὰ τὸν ᾿Ιησοῦν µόνον, ἀλλ ἵνα 
Ἠθίδ; απᾶ ΤΠεγ .Π4Θ, ποῦ Ώθοβαβθ οξ «)θ515 ου], Ῥαῦ πας 

καὶ τὸν Λάζαρον Ίἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ γεκρῶν. 
81980 Ίωβσβτας {ῃογ παὶσηί βεθ γ/Ῥοπῃ Ὠθ Υβἰβεά {τΟἵΗ ΑΠΙΟΠΕ [πε] Ἅἀθμᾶ. 

10 ἐβουλεύσαντο.δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀπο- 
Ῥαἱ “ΓοοΚκ Ξοοαπςε] "Πο 3οΠΙεε"ρτιε5ίς ἴπαῦ 8ἱ5ο Ἱωασατα5 1πεγ 

κτείνωσιν, 11] ὅτι πολλοὶ δι αὐτὸν ὑπῆγον 
τηΐσ{ ΚΙ]; ῬθυβΙδε 1ΙΠΑΠΥ “Ὁγ δτθβξςοη 5ο ᾿Πϊπι 3πη6τθ "Ρροῖηςε 19ΕΤΤΑΥ 

τῶν Ιουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν ]ησοῦν. 
10”: 3ενβ Βιᾶ ννοτθ Ῥομθτίπρ οἩ 7ε515, 

19. ΤΡ.ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, 
Οπ {Πθ ΠΙιοΙτοπ. α "ογὀνγά Άλρτεβθί ὙΊΠο Ο08ΠΙΘ το ἴπθ 18αβῦ, 

ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται 3ὸϊ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, 19 έλα- 
ἨἩαβτίηπρ Ὡοβτᾶ ἴλαῦ 319 Σοοπαίηρ 1]ερμς Ἱϊπίο Φ6ΓΙ58Ι6ΩΙ, τοο]ς 

ς 1. .ω / . λν- θ  κεὰ θ, "1 
βον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν "αὐτῷ, 

ῬΤΑΏΥΜεΒ ΟΕ ΤΠθΘ ἍΟΡΗΙΠΙΒ απᾶ πεπί ουῦ {ο πηεθῦ Πΐτα, 

Ρ ---- ὃ τεθνηκὼς [1,]τ[ττα]. 
5 ἀνακειμένων σὺν ΕΙΤΙΥΑΥΥ. 

Σ ᾿Ἰούδας ὃ Ἰσκαριώτης εἷς ἐκ (--- ἐκ Ίτ) τῶν μαθητὼν αὐτοῦ ΤΤτΑ. 
π 4-- ἵνα 4Παῦ ΗΤΊΤΑΥΝΥ, 

Ά.--- ὃ αΤΙΤΑΥΓ. 

(εποβθ) τα. 

Ῥανίηρ τττα. 
(οτοννά) 1. 

4 -- ὃ (--- ὃ τ)Ιησοῦς 16815 (γαϊβεᾶ) ΙΤΊτΑσν. Ἱς {- ἐκ οξ 
ἕ Μαριὰμ ττ. Υ [τοῦ] ττ. 3 δὲ Ὀαΐ (54786) τ. 

7 Διὰ τί 1ΤτΑ. Σ ἔχων 
υ τηρήσῃ 8586 ΠΙ8Υ ἸθθΡ 1ΤΊτΑΥΥ. 9 -- ὁ ἴ]φ 

κ αὐτῶν ἴΏετα ν. 



«πι. 7 ΟΗ Ν. 263 

καὶ Γέκραζον,' 6 Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἓν σος 
απά ἍΊοΓθ οεγΙΠΡ, ἩοββΗΠΕ, ς Ὀ]εβνεά ᾖ{[18]116 Πο ΘΟΟΠΠΕ5 η {1η6] {ος οοπιοξα 1Π ἴπθ 

ὀνόματι κυρίου, Ἡ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἱόραήλ. 14 Ἑὐρών δὲ ας ολοι ώμο. 
ὨβΊπθ ο [{πθ] ]ιογᾶ, ἰπθ ἍᾖΚίπρ οἱ Ίωχαα]. "Ἠανίπα Ἑααπᾶ Ἰαπᾶ Ἠᾷ {οιπᾶ τοππᾳ 

ὁ ]ησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραµ- 399 545 Όλοτοσ τ8δ Ίά 
376618 ϐ ΤΟΙΠΡ 888 βδῦ προι ᾖθ, 98 18 18 νυτ)ῦ- αρα ος τε 

µένον, 16 Μἠ φοβοῦ, Ἰθύγατερ' Σιών' ἰδού, ὁ-βασιλεύς-σοι υπ κ ιματκὸ, 
{ο ο Έθαχ ποῦ, ἀααρΏίετ οἳ Βίου : Ῥεμο]ᾶ, {πσ Κίπρ ιμπν» 
το ο ος . στη 16 ΊἨ6βε {ΠΙπρββ απάες- 

ἔρχεταυ καθήµενος ἐπὶ πῶλον ὄνου 16 ταῦτα δὲ᾽ οὐκ εἰοοᾶ ποῦ Πίβ ἀϊβοίρ]ος 

99Π168, βἰθῖπαᾳ ὂπ α οοἰί οἱ 8Η 888, 3Τηρβε 31Πΐπρβ 1που Ἰποῦ ον οι νο αρα, 

ἔγύωσαν Ιοἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ' τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη Έλοι τοπιοταῬοτοᾶ Έλα 
που «Ἠ]ς 54{βοῖρ]οἙ Αἲ ἐπε τοῦ, Ῥαΐς πει τας ϱ]οτίβοά Όπβί ἴπεςο ἴΠΙπβΑ γ/6Γθ 

Σο» ο” , η , ., ” γ᾿ ερ . - πτεη οἱ Ὠϊτα, απᾶ 
ὁϊ Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν τι ταῦτα ἢην ἐπ αὐτῳ ἰλαὶ ἴπεν Ἠμᾶ ἄοπθ 

16βΆΒ ἲλεπ . {ποτ τεπιοπιΏετεαᾶ {ἴπαί ἔμεςο {Πίπρβ πψετο οξ Ἠΐτα ᾖΊῃΠεσο (πήπρς αηπζο Πΐπῃ, 
ον, οσον ” ῃ ; ὃι ιβ ῃ , τ 17 ΤΠε ρεοΡρ]θ (πεταξοχθ 

γεγραµµενα, και ταῦτα ἐποιησαν αὐτφ. 17 ἐμαρτύρει οὖν λε τν πα Ἠΐτα 
π]νίεπ, Απᾶ ἴπεβο ἐπῖπσα {ποτ ἀἱᾶ {ο Πΐπι, Έοχε πΥῦηθςς {ΠΕΙΘΕΟΙΘ ΊΏθπ Ὦθ οβ]]εά Τ/Αζα- 

’ .” ι , τας οαῦ οἳ Πἱβ ΡΓΑΤθΘ 
ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ αὐτοῦ, "τει τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ απᾶ ταἰοοᾶ στα ἆτοτα 

{πο οτοπᾶ ἐπβὺ πας πα Ἠϊπι, πἩΠΘη Τιαπ8τάβΒ Ἡρ «α]]σά ου ῦ οἳ {πο ἀθβᾶ, ΌβΓθ ας 
- / ν ὃν δώ ε 18 Έοχ {ἴπ]5 ο8πΒε Τηθ 

τοῦ µνηµείρυ, καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 18 δὶὰ οομ]ο ἴαυ απο η 
19, τοπιΏ, ατπᾶ ταϊςθᾶ Ἠϊπα ΤΟΠΙ ΑΠΙΟΠΡ [ε11ε] ἀεαᾶ. Οπαοοοιπ{οξ {οτ ἰλαῦ {πε Ἱεατᾶ 

τοῦτο οκαὶ! ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι Ρήκουσεν!ὶ τοῦτο ὑλν πο Ὀ ος ρρο Ῥμα. 
ΤΗ18 85ο πηθῦ Ἠϊπα 1ἴἨθ οτοπᾶ, Ὦοσβαβα 1 πεατά 5Η ᾖτίςοςς {μοτοίοτο εβὶᾶ α- 

αὐτὸν. πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. 19 οἱ οὖν Φαρισαῖοι εῖππον" τα Ὃ πνο σα 
αρί "Πϊς ἁπατίηρ "ἆοηπθ βίση. πῃο Ζ{Πεχοίοσο "ῬΏβτίδοςθς β8] ταῖ] ποθλήτιρ 2 ῶθμο]ᾶ, 

πρὸς ἑαυτούς, Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν; ἴδε, ὁ κόσμος ο ποιά ἵ8 Ροπθ αίθχ 
ΒΙΙΟΠΡ ἨΘΠΙΒΕΙΥΘ5, Ώοπτο βεθ {Πες τε ραῖπ ποίΏίηρ2 Ἰο, πο ποσ]ᾶ 

ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 
α{ἰοχ Ἠῖτα 18 6οπ6, 

90 Ἠσαν δὲ Ίτινες Ἑλληνεοϊ ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα 
Απά {πετο πγετθ οθΓ[ΒΙηΠ. ατεθκβ 8ΠΙΟηΏΦ 11οςθ οοπαῖηρ πρ ταβῦ 

προσκυνῄσωσιν' ἐν τῷ ἑορτῇ 31 οὗτοι οὖν προσῆλθον 
τπετ ταὶρΏύ πιοτβὮ!ρ ᾖΙΠπ ἴΠθ ᾖ{Σεβδῖ; ἴχιεςο {ἴἨεχθξοτθ οβΊ4Θ 90 Απᾶ ἴἨοθγο ΊΠθγθ 

/͵ - ον τα λος ν ” / ο οεγίαϊη ἄχθοζς5 ΑΏιοπς Φιλίππῳ, τῷ ἀπὸ Ῥηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων Ί]ρπι Όλος ομπιο πρ ο 
το ΡΗΙΗΡ, Ὁπο ν/βΕ ἴτοπι Βείπεβίάᾳ, οξ ααΑ11εθ, Απᾶ ἴπογ αξκεᾶ πγοχαἩίρ αἲ ἴλἨο {εββῦ: 

Δ / / / 3 η] νά 2 ᾿ ” 

αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, θέλοµεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 339 Έρχε- ᾖ πο πιο ρπαθ 
Ὠίπι ββΥΙἨΡ, ματ, ππθ ἀεβδίτθ 3γεεαβ 10ο 3566, Σ0οτΏθΒ εν οσα αρα 

ται ἵ Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ανδρέα’ καὶ πάλινι Ανδρέας ιο μονο ο. 
μας ώρι 18118 Ψ σενα, λα, α βαλει ς πάσογη ππο]ᾶ το πο ια 

καὶ Φίλιππος 3 λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ. 39 ὁ δὲ Ἰησοῦς Σάπε- 22 ἘΡΙΗΡ οοπηθύΏ πε 
ν.μ - .. τε]]εία Απάτοενι; απᾶ α- 

βηΏά πρ 191 16515, Ῥαΐ ζεβαε 8η- : Ξ 
ε λοῤά, : τ ν ΑΦΗ τρ απ Ραΐπ Απάτειν ϱπᾶ ΕΠΙ- 

κρίνατο! αὐτοῖς λέγων, Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα ὃδοξασθῇ Ἡρ {9]Ι ὔοξας, 23 Απᾶ 
απ ηγεγοᾶ ἴἨειι ΑΒαγίΠ5, "Ἠαβ"οοπιθ 1119 Ἴποασς {παῦ 5Ώου]ᾶ Ῥο ϱ]οτίβεᾶ ο το νο μις 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 34 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ οοπιε, ἐλδί ἐμο 8οπ οἳ 
{19 8οη ΟΕ 18Η. γετῖ]σ τνετῖ]σ 144 ἴοτοι, ὍΌπ]θςς ἴμο ΠΙΑ βποα]ά Ὄο β]οσ]- 

- ο, ς ν : ΑΜΑ ν ος 3 Βαᾶ. 24 ΥάτΙ]γ, τετί1γ, 
κοκκος Του σιτου πεσων εις τη» ΎγΊΝ ἀποθάνη, αυύυτυς µογος 154Υ υπῖο γοι, Ἐχοερί 
ρταῖπ οἳ πι]ηθαῦ Εα111πβ Ἰπίο ᾖἴλο ρτοαπᾶ εποτπ]ᾶ ἀἱθ, 1ν 91οΏθ ἃ ΟΟΓΏ ΟΕ π]εαί ζα]11 1η- 

/ ος Ἠλ. 1 μ / ο . η , - ε ώ. ἵο 1ο στοἈιπᾶ 8ηᾶ 419, 
μένει’ ἐὰν.δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φερει. 2ὔ ὁ Φφιλῶν 19 αβίᾶοει αΊοπο: Ῥαν 
αὐίάες; Τιὲ 1 αλοα]ᾶ ἀ4θ, τπιἉο Σταϊῦ ᾖΐδΤθασ. ἩἨθ ἐλαῦ οτε 1 ἵδ ἀἱθ, 10 Ῥτίηρεία 

ι ι ο μετ , Ι -- Β ι - ν ΣογῦμΏιποἩ {τηῖτ, 26 Ἡθ 
τὴν.ψυχὴν.αὐτοῦ Σάπολέσει αὐτῆν, καὶ ὁ µμισῶν τὴν ]αί ἸοοῦἩ ἀπ 1159 

Ἠ15 {49 ΞΗΒ1] 1ο86 18, Απᾶ Ἀο ἰπαῦ ἸὨφίθς 5Ώα]1] νο 105 απᾶ Ἡθ 
᾽ ». ον ὸ ». , ῃ λ ., , τπαῦ Ὠβδίθίη Ὠῖς 1149 ἶπ 

ψυχὴν αὐτοῦ ἓν τφ.κόσμφ.τοῦτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει είς πτοτ]ᾶ «Ίιδ]] Ίεουρ 16 
31149 1Ἠ]8 ση θΕἱ5 ποτ] το 149 εἴθτηπ] επα]] Κθορ παπῖο 1149 οἴθογηα]. 260 14 

{ ἐκραύγαβον ΏΤτΑ. 6 ΤΈ [λέγοντες] βαγίηρ1,. ἉἈ καὶ θὰ ΤητΑ. 1 θυγάτηρ ΗΤΤΕΑΊΥ, 
ὰ.. δὲ [πι τττα. - 1 αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ Τ. ος ὁ ΤΤΤΑΥ). ἃ ὅτι Ὀεσθι5θ ΕαΙΤΥΓ. 
ο --- καὶ ΤΓ. Ρ ἤκουσαν Όϊιθγ Ὠθιτα ΟΙΤΤΤΑΥΓ. 4 εἶπαν ΤΤγ. τ"Ἑλληνές τινες 1 ΤΤτΑ. 
» πρασκννήσουσιν ἴἩθυ βϱΏα]! νοτδΏῖρ µττα. ἵ ὃ στα. ἵὉ έρχεται (ΑΠάΥΘυΝ) ΟΟΓΩΘΒ ΙΤΊτΑ. 
Ὁ ἕ- καὶ διὰ ΗΤΤΑ. Ἅᾗ ἀποκρίνεται ΔΒΏΒΥΥΘΓΒ Τη. 7 ἀπολλύει 10868 τττ. 



2.84 
ΑΠΤ ΠΙΒΏ ΕΘΥΤΟ 16, 168 
Ἡΐπι {ο11ού πας; βπᾶ 
Ὑγηοθτθ 1 Απο, πετο πα 
8150 ΠΙΥ ϱογταπύ Ῥο: 1 
ΒΏΥ Ίη8ΒΏ ΒΕΓΥΘ ΤΘ, Ἠῖτα 
συ] πι ΕβῖΠεσ Ώοπομς, 

97 Νου 18 τω Έοα] 
ὑχοαρ]εᾶ; απᾶ π]αῦ 
ΕΠαΙ1 1 αγ Ἐβίμες, 
βατο ἩἹθ {τοπ ΤΠίβ 
Ῥοις: Ὀα{ Εοσ {Π]5 ορ 156: 
ος1θ 1 πη{ο ἴπ18 ΠοίΣ. 
28 Εαΐπετ, ϱ1ογ11τ ἱµπΥ 
Ἡβππθ. ΤΠ6η οΆπ1θ ἴΏετθ 
Α τοῖσο ΤΓΟΠΙ Ἡθαβτεη, 
ααφίπσ, 1 Ὠατο Ῥοῦῃ 
Ε]οτῖπεᾶ {ὲ, απᾶ τηΙ]] 
α.οτῖ{γ {επραϊτ., 29 Τ1ο 
ῬεορΙθ 1πετείοτο, ὑμαῦ 
Βἰἱοοᾶ Ὦγ, απᾶ Ἠεαγᾶ ἐἵ, 
βαἱ4 {παί 16 ἑπαπιᾶετεᾶ: 
οίπετςβ εβῖᾶ, Απὶ προ] 
ΕΡΩΚΘ {ο Ὠἶτα, 9006548 
ΑΠΦΥΓετεᾶ απᾶ οαῖάᾶ, 
Τηϊ5 τοῖος οβπαθ ποῦ Ὦε- 
οβ.ξοθ οἳἑ 118, Ῥιὸ {ος 
Ψοας 8168, ὁ] Νου 18 
Τπο Ἱπάρπιεηί οἳ 9Πἷ8 
σ;οτ]ᾶ: ποπ 5Ἡα]] ἴπο 
Ῥτίπος ΟΣ η] ννοτ]ᾶ Ὦο 
οαςῦ οαῦ. 32 ΑπάΙ, 11 
Ῥο Η1ἱεᾶ αρ άτοπι ἴπθ 
θατίῃ, σν]] ἄταν αἱ] 
2πέΊ. αΏ Μο 186. 38 ΤΗΙ8 
Ἡο εκῖᾶ, αἱρπ]εγίπσ 
ν/παῖ ἀεαίἩ Ἡο 5Ποιυ]ά 
ἀἱθ. 94 Τηο ρεοΡ]ε ατι-. 
Βινογοᾷ Ἠϊπα, Πε Ἠατο 
Ἠθεβτά οαῦ οἳ {πθ Ίαν 
ἔπαί Ομτὶςῦ αὈἱάείῆ {ος 
Θ676Υ: απἁἆ ἨἩου βαγεςδῦ 
ἴποι, ΤΗθ Βοπ οξ ΠΙΒΠ: 
ταπεύ ο 111{ε6ᾶ αρ 2 πο 
15 {Πὶς 8ου οἳ ΤΙΒΗ 2 
956 ΤΠῆεπ Ζες5ας εβ]ᾶ πτ- 
το ἴπεπι, Τεῦ  Ἠττιο . 
πγμ]]6 ἶ5 ἴπε ΠΠ να 
οι. Ἠα]]κ νηϊ]ο γθ 
το ἵηπο Πρηί, ες 

ἄατκπεξς ϱ99ΟΠΙ6 Ἡροη 
πο : {οΓ Πο ἰΠαῖ τνεα]κ- 
οἵ Ὦ Ίη ἄατκπεςς ἘπονΓ- 
εἵὮ ποῦ πΏΙ{Πθχ Ἡθ ϱο- 
ϱῦἩ. ὅ6 ἨΓμΙ]ο το Ἠανο 
11ρηί, Ῥε]ίεγο Ίπ {πο 
11ΡΗΏ8, ὑπαῦ το τηαΥ Ὦο 
{ηθ ομΙ]άτειπ οἱ 11ΡΠῦ, 
Τηθεε ἐπίπρεα «ραΚε «ε- 
818, 8Ώᾶ ἀερβγίεᾶ, απᾶ 
οἱᾶ Ὠϊᾶρ Ἠϊπαςε]{ ἔτοτα 
1πεπα, οὁ7 Βαὶ ἴποαρα 
ὮἩθ Ἠβᾶ ἄοηΏθ 80 ΠΙΔΠΥ 
πηῖταςσ]ες Ῥεέοτεα {Ἠαπα, 
γσοῦ ἴπεγ Ῥομενοᾶ ποῦ 
οἩἳ Ἠϊΐπι: 58 {Πας 1μθ 
Βανῖηρ οἱ Ἑσαίας ἴπθ 
Ῥτορβεῦ πιὶρΏί ϱο Σα]- 

} 

Στις διακονῇ ΙΤΤΤΑΥΓ. 
ε [οὖν] τν 

Ἀ - οὖν ἴἩθΥε[ΟΤθ ΤΑ. 
” ---ὁ νηττα. 

ΊΏοιγ) οἵ τς, 
ΤΙΤΑΝ. 

να Ἱτττα. 

μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ' καὶ 

1ΩΑΝΝΗ Σ, ΧΙΙ. 

αὐτήν. 36 ἐὰν ἐμοὶ διακονῇ τις! ἐμοὶ ἀκολουθείτω' καὶ 
11, 1 πια Ἄρεγνο ΣΑΏΥΟΠΘ, Ἡ1θ Ἅᾖ1εῖ Ἠῖπα 0119 ;. απᾶ 

«/ ΜΕ) ) 4 ” Ν ε / αν 3 μι ” - α μη αρ 

οπου ειμι ρα εκει και ο διάκονος ο μου έσται καὶ ἕαν 

ὮἩΠετο 28πα 1 «ἴπετθ α]5ο Ἄρετνατί ΠΙΥ ΕἨΠΔΙ1Τθ, Απά 18 

τις ἐμοὶ διακονΏ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. 
ΒΠΥΟΠΘ πι 8εστε  Ἅψή]] ποποας ληίπι 3πο “Ἑαίπες, 

27 Νῦν ἡ.ψυχή.µου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; Πάτερ, 
Νου πα 5ου] 88 Όεεπ ἐτοιὈ]ρᾶ, απᾶ πηαξ Πα] 1 βασ2 Ἐαΐπες, 

”. ) ϱ/ ρ ς Ῥ ) ν) κ. -- αχ σῶσον µε εκ τῆς.ὥρας.ταύτης.. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον 
Β4τθ το 1τοπ νηΐς Ῥοις, Ῥαῦ 9Ἡ βοοοαηΏῦ οἳ ΕΠ 1 σαπιθ 
2 4 / ΄ ” / νέο 3 5» 

εἰς τὴν.ὥραν.ταύτην. 328 Πάτερ, δόξασὀν σου τὸ ὄνομα. 
το τΠί5 ος. Ἐαίμες, ρ]οτΙ1{γ ΤΗΥ ᾿ ΏβΠ]θΘ. 

᾿ΗἨλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Καὶ ἐδόξασα . καὶ πάλιν 
Τπδγεξοςθ ο.πηθ 8, νοῖορ οαῦ οἳ ΏθαγτεΏῦ, : “Βοϊμ 311 ρ]οτῖπεᾶ απᾶ αραῖῃ 

δὀξάσω. 99 Ὁ.εοὖνὶ ὄχλος ὁ ἀἑστὼςὶ εκαὶ! ἀκούσας 
σ]] ϱ]οτ]{γ [Π1{5], Τηεχοίέοτε {πο οτογγᾶ νυΏῖοἩ οοοᾶ [ίπετθ] απᾶ πεατά 

ἔλεγεν βροντὴν.γεγονέναι. ἄλλοι ἔλεγον, "Αγγελος αὐτῷ 
581, ἘΤηαπᾶεσ έπεσε Ὠας Ῥεεῃ : οὔΏεσβ .Ενίᾶ, ΑΠ 8ηΠρεί Το Εῖπα 

λελάληκεν. 90 ᾿Απεκρίθη Τὸ" Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Οὐ δι ἐμὲ 
Ὠ85 5ΡοΚεη. ἈΑπαντετεᾶ χἼεβας απᾶ µϱαἰᾶ, ἨΝοῦ Ώθοβαςε οἱ 118 

σ ο’ α- μμ μ Ἰλλὰ δὺ « ρω ν 1 ” ον αρ 

αυτη η φωνη Ύεγονεν, ἀλλα ὃι Όυμας. ὁ] νῦν .κρίσις 
θηῖ5 τοῖοθ Ὦςβς οοπ.6, Ῥαῦ Ῥεοβαςδε οἱ τοπ, Νου Ἰπάριπεηῦ 

. 

ἐστὶν τοῦ.κόσµου.τούτου' νῦν ὁ ἄρχῶν τοῦ.κόσµου.τούτου 
18 οξ,ἜΠ]β ντοσ]α : ΠΟΠ 1πθ ἍῬτίπσθ ο {Πί8 πτοτ]ά 

ἐκβληθήσεται ἔξω: 935 κἀγώ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάν- 
βΠα]] Ὀο οαξδῦ ού: απᾶάΓ ΄ 1 Τε ]{θᾶά αρ ἔτοπι ἰῃπο οθατίῃ, 8] 

« 

τας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν. 989 Τοῦτο.δὲ ἔλεγεν, σηµαίνων 
αγφ1]] “ἄταν ᾖΊο ΙΩΥΒΕΙΕ, Ῥαϊ ὑπ] ἍἩε ϱβαἷᾶ, οαἱρη]ιεσίιρ 

’ , ε ῃ , ” ο Ἡ 
ποίῳ θανάτῳ ΏΌμελλεν ἀποθνήσκειν. 94 ἀπεκρίθη ἃ αὐτῷ 
ΡΥ πηπαῦ ἆἀθαῖπ 9 παςπροαῦ {ο ἀἴ9, ΞΑπενγεγτεᾶ αμίτα 

ὁ ὄχλος, Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόµου ὅτι ὁ χριστὺς 
α11Π9 3οτοννᾶ, Τε Πεατᾶ οαἳ οί πο Ἅ"Ίαν ἐΠαῖ ἔπο Ομτίςὲ 

, . 4 δ Δ . η 4 λέ Ἱ ή δεῖ ει θῇ 

µένει εἰς. τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς Ἰσὺ λέγεις,! "Οτι δεῖ ὑψωθῆναι 
θὈ]ᾶθς 40Υ ετετ; Απᾶ Ώου Ἅποα 1εβγεεβῖί, ᾖἰλπαῦ πιαςί Ῥε ΗΞίεᾷ 4ρ 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 
πο ἍΒοἩ οἱ πιαη 2 πο 8 τΠ]8 508 οὗ ιβ 2 

96 Ἐἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, "τι μικρὸν χρόνον τὸ 
Ξπα]ᾶ Ἄ{πετείοσθ "Ρο 3ἴῃεπα ᾽αμθρας, Ὑεί α Πττ]θ ΨΠΙΙθ Ἅᾖ1ῃΠθ 

φῶς Χμεθ' ὑμῶνὶ ἐστιν. περιπατεῖτε Ίἕως! τὸ φῶς ἔχετε. ἵνα 
1ρπὸ πνῃί(η γοα 18, γα] ν/Ἡπ1]θ {πο ἩρλΏί γε Ἅατε, ἰπθῦ 

ὁ περιπατῶν ἐν τῇ 
Φποῦ 1άαβγτκηθςς ὅτοα Απάᾶ Ἡο πο σνθ]]κς {π Ὥᾖἴμθ 

/ η ” ε / 1’ ο 4Ε, 4 .. ” 

σκοτίᾳ οὐκ.οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 96 ᾿ἕως' τὸ φῶς ἔχετε, πισ- 
ΠΑΥΚΠΘΒΑ Ἐποπβ ποῦ Ὑπετε ἩἨε Ρος. ἩΓπΠΙΙθ {πο Πρπυ τε γατε, Ῥο- 

Γεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα 
οξ Ηρ]Ἡί τε πιβγ Ῥεσοπιθ, Τμες5ε {Π1Πβ8 Πετθ Ίπ ᾖἵμπο Ἠρηιν, ἴλαῦ 858οΏ8 

ἐλάλησεν ἈὸἩ Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἂἀπ᾿ αὐτῶν. 

ΣτηαµΥ “ογοεχίαΚθ. 

3 

ΞΡΟΚΘ θδα», απᾶ µροῖηρ Απ/ΑΥ ὙᾶςῬ Πᾶ ἆΊτοπι ΤΠεπι, 

97 Τοσαῦτα.δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν 
Ῥαϊ [ιποιυρΏ] 8ο ΠΙΑΠΥ ᾖμθ. αφΙσΏς Ἠβᾶ ἄοπο Ὦ6ξοςθ ἔποετα 

οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, 98 ἵνα ὁ λόγος Ἡσαΐου τοῦ προ- 
ΤπΠεγ Ῥθο]οτεᾶ πο οαπ ἍἨϊπ, νπαῦ Ίπα νιοτᾶ οἱ Ερβίας {ἴποθ 2ΤΟ- 

ο --- καὶ ΟΙ ΤΤτΑ. υ ταντης» (ζοπέέλιο ἐλε φιραΐοπ, ἔο ἐλε ιοογᾶ 
ἆ ἑστηκὼς 1. ο --- καὶ Τ. {-- ὁ ΤΊτΑ. : Εἡ φωνῆ αὕτη 

1 λέγεις σύ ΤΊτΑ. χ ἐν ὑμῖν ΒΏΙΟΏΡ ΥΟι ΟΙΤΊΙΤΑ. 



φῆτου πληρωθῇ, ὃν εἶπεν, Κύριε, 'τίς ἐπίστευσεν τῇ 
Ρμεῦ παῖσΏῖῦ Ὀο Ε1Η116ᾶ, πτσπἰοἩ Ἡε ϱαῖᾶ, 1Τιοτᾶ, Πο νωε]ατεᾶ 

ἀκοῃ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 
οξ Γ1Π6] Τιοτᾶ ἴο πΏοπα τ/α5 1ὔ τετεα]θᾶ οασ περοτὺ 2 απά ἴπο ΥΠ 

99 Διὰ.τοῦτο οὐκ.ἠδύγαντο πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν 
Οπ {Π18 αεοοαπῦ ᾖή11εγ οοα]ά ποῦ οε]ίετο, Ῥεοκα5θ ΑΡαϊη 58]ᾶ 

Ἡσαΐας, 40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ Ἀπε- 
Ἑφαῖας, Ἠο Ὦας Ὀ]ϊπᾶεᾶά Μηοαῖτ ε768 απᾶ Ί1α8 

πώρωκεν! αὐτῶν τὴν καρδίαν’ ἵνα µμὴ.-ἴδωσιν τοῖς ὀφ- 
Παγζφηεᾶ ΜΠεῖτ ᾿ Ἠοατή, ἔπαξ ἴπογ 5Ώοα]ᾷ ποὺ 5εο πΙ{Ἡ {πο 

θαλμοῖς Καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσιν,! καὶ 
67ε5 απᾶά απάᾶετείαπᾶα τΥΙΏ ἴπε ὨἨθατυ απᾶ Ὄε οοπγεγῖφᾶ, αηΏᾶ 

Ρἰάσωμαι!' αὐτούς. 41 Ταῦτα εἶπεν  'Ἡσαΐας, Ἀδτεὶ εἶδεν 
1 που] ἨθαΙ Ἅᾖἔπεπι, Τμεςε {Πμῖπρς  βαἱᾶ Ἐδαίβς, π/πεηι Ἡθ βΕΙΥ 

λ ο . - ο. : η 9 » ε/ ῃ τὴν δόξαν.αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ. 49 ὅμως μέντοι 
η]ς ΡΊοτγ, Απᾶ  Α8ροκο οοπεετηίης Ἠ]πι, ΑΙιποαρ] Ιπᾶεθᾶ 

καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν' 
ΕεΤεπ ΕΓΟΠΙ ΑΠΙΟΠΡ ἴΏθ ΤΊ116Γ8 ΙΩΘΤΥ Ῥε]οθτεᾶ οἩἳ Ὠϊτα, 

ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ-.ὡμολόγουν, ἵνα μὴ 
Ῥαῦ οἩἨ αοοοιπὲ οἳ {]πθ ἘΠατίδεςβ” ἴπεσ οοηᾷεβ5εᾶ ποῖ, ὭἸπαῦ ποῦ 

ἀποσυνάγωγοι γένωνται. 49 ἠγάπησαν.γὰρ τὴν δόξαν 
ραῖῦ οαῖ οξ ἴλε 5γπβΡος 19 ἴΠογ παὶσΠΏέ Ῥο: {οτ ἴηπεγ 1οτεά 3Ώθ6 ΡΙοτγ 

τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον Ίπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 44 Ἰησοῦς 
οξ πἹεΏ ΙΠΟΙΤΘ ἍΊἴπαπ ἍᾖΤπο μρ]οτγ οξ αοᾶ, Ἀ]οδας 

δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν, Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ.πιστεύει εἰς 
1υπὸ οτιεᾶ  απᾶ καἰᾶ, ἩἨε ἴπαῦ Όεμετε οπ π1θ, ἍΌε]ίεΥθ ποῦ ΟΠ 
τι ’ τ ευ | 3 Π ’ ’ - Γ ε ” 3 / 

ἐμε, Ταλλ’' εἰς τὸν πέμψαντά με 46 καὶ ὁ θεωρῶν ἐμέ, 
τη, ὈῬαῦ οἨἳ Ἠἶπι γἩΏο εεηῦ ΙηΘ/ ΑΏᾶ Ὦρ ἐπβῦ Ῥεποιᾶς το, 

θεωρεῖ τὺν πέμψαντά µε. 46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον 
Ῥεπο]ᾶς Ἠϊτα ππο εεπῦ 16, 1 α Πρηπὺ Ιπίο ΤΠ  Ἅποτιᾶ 

ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμε ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ 
Ώαγο «οπ18, ἴΠπαβῦ ΘΤετσοπο {μαῦ. Ῥε]ίετθβ ο 0Ἡπ πθ 1 ἴηΠθ «ἀΑτκπεβ8 3ποῦ 

µείνῃ. 47 καὶ ἐάν τις µου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ 
11ΠΑΥ αὈἱᾷ6, Απᾶ ᾖἱξ ΠΤΟΠΘ΄”0ἱ3πθ6 ἵηθ 3ἴπθ Ἀπνοτάβ απᾶ "ποῦ 

πιστεύσῃ,' ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν' ο πρ ἵνα κρίνώ 
αρε]1ετε, 1 ἃο ποῦ ]αᾷρο ἍἉίτα, Σοσ 1 ο8βταῬ ποῦ ἴπαί 1 παῖσηί Ἱ]ἀᾶσο 
Δ ΄ 2 οι ες ’ Δ ΄ { 2 ” 

τὸν κόσμον, ἀλλ'. ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 48 ὁ ἀθετῶν 
ἴπο πποτ]ᾶ, Ῥαυ ἴλπαῦ 1 παῖρΒί ββτο ἴπθ ἍἩποσ]ᾶ, Ἠο ἴπαῦ το]εοίΒ 

ἐμὲ καὶ μὴ.λαμβάνων τὰ ῥήματά-μου, ἔχει τὸν κρίνοντὰ 
1ης απᾶ ἆἄοεΒβ ποῦ τεσθεῖτε ΤΙΥ Ὑοτᾶς, Ἠβςβ Ἠϊπα ππο ᾖαᾷρθἙ 

αὐτόν ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ 
Ἠΐπι: ᾖ1ἴπθ πποτᾶ πΠΙοη 1 5ροκο, τπαῦ 5Ώα]] Ἰαᾶρο ἍἨϊπι ᾖπ 1πθ 

, : 2 . » » ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 49 ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμάυτοῦ οὐκέλάλησα' ἀλλ 
1450 ασ; 1ος 1 ἆ1οπ ΤΙΥΞΕΙΕ ΞΡΟΚΕΘ ποῦ, ραῦ 

ψΨας µε πατήρ, αὐτός µοι ἐντολὴν ᾿ἔδωκενὶ τί 
1ΕΑίπετ, Ἠϊπαρε]ξ πιο οοτηπιηπᾶππεηπό Ρ3τθ σπαῦ 

λαλήσω᾽ δ0 καὶ οἶδα ὅτι ἡ,ἐντολὴ.αὐτοῦ 
Απᾶ Ι Ἐπονη ἴπαῦ Ἠϊ5β οοπιπιβηᾶταεωῦ 

γλαλῶ α.. καθὼς εἴρηκέν µοι 
Ἡδβ β8ἱᾶ Το Πιθ 

ὁ πέμ 
ἔπο Ἅπιπο 3βευς “πρ 

εἴπω καὶ τί 
Ι εἸοα]ά 5αγ απᾶ τπαῦ 1 ϱπου]ά 5Ρεαξ ; 

1 . ’ "4 . ε γ 

ζωὴ αἰώνιός ἐστιν ἃ οὖν 
149 οεἴετηβ] 1 ὙἨπαῦ {πεταξοσθ ερθβ]ς : 88 

ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ. 
πο Ἐαίΐπεχ, 8ο 1 ΕΡΕΒΚ. 

19 Πρὸ δὲ τῆς . ἑορτῆς του. πάσχα; εἰδὼς ὁ Ιησοῦς ὅτι 
ΝΟΝ Ῥεξοτε ἴἩθ «48 οΟΕ1{Πθ Ῥα5βοτες, Ἀκποπίης 1Ίο1ς 1παῦ 

2856 
Π]]οᾶ, νΏ]ο]ι Ὦθ ΕΡΑΚΕΘ, 
1,οτᾶ, Ὑππο Παϊ]λ ὮῬε- 
Ἰενεά οι τεροτί 2 απᾶ 
{ο τ/ποπα Πα 18 Ατπα 
οἳ Τἴπε Τιογᾶ ῬΏθεη το- 
γοφ]εᾶ 2 39 Τποτεξοτθ 
1Πεσ οοα]ά ποί Ῥε]ίετει 
Ὅθοααδο ἴπαῦ ἘβαΙδβΒ 
βαἱἆ αραἲἩ, 40 Ἠε Ἠβίῃ 
Ῥ]τιᾶεᾶ ἐποῖτ ε765, απά 
Ἠατάρθηθά {Πεῖγ Ἠεατὶ; 
τηπαῦ {Πεγ «Ποι]ᾶά ποῖῦ 
560 πΙ{Ἡ {)ιεί 6765, ΏΟΣ 
πηάργρίαηᾶ νηΙὮ {λε 
ἨΠεατίέ, απᾶ ο οοπτετί- 
θᾱ, απᾶ 1 5Που]ά Ἠεα] 
ἴπεπι, 41 πες {π]πρβ 
βαἱά Ἐβαίββ, ττΏεη 
5Εύ; ΒἨϊβ ΡΊΙοΙ7, επτά 
ΕραίΚο οξ Ηῖτα. 42 Νθτετ- 
1ῃε]θςς ατὺοτηρ {πε οΏ1εξ 
ΤΠΊΕΤΒ 3150 ΠΙΒΠΥ ἵε- 
Ἠεγεᾶ οἳ Ἠϊτη; Ῥαῦ νε- 
ο8159 οἳ ἴΠε ἘΤΗΠΑΤΙΒΕΟΒ 
ἵΠεγ αῑᾶ ποῦ οοΏ{ο88 
λῖπαι, 195 ἴπεγ εποα]ά 
τε Ριιῦ ου{ οξ {πο βσπα- 
Ροβαθ: 4δ 1ος ἴπεγ 
]οτεᾷ ἴπε ργαῖ5δθ ΟΕ ΙΠΕΊ 
ΠΙΟΙΘ{ΏΒΗ ἐπ ργαίδεοξ 
ᾳοά, 44 7ε8ας οσίεᾶ απᾶ 
ββἱᾶ, Ἡε {Παί Ῥε]1ετείλι 
ΟΠ Της, Ῥε]θγείἩ τοῦ οι 
τηε, αυ οἳτ Ἠϊΐτι {παῦ 
ΡΒΕΠ{ΠΘ. 45 Απά είπα ξ 
ΒεεῖΏ τηθ εθεῦΏ Ἠϊτα 
τμβῦ βεηῖ Π1θ, 46 1 απ 
οοσιθ 4 Πρ]λί ἀπίο {πθ 
πγοτ]ᾶ, ἴπαί γγΏοβοθτες 
Ῥε]εγείΗ οπ πιο 5που]ά 
ποῦ Αα ἱᾷ9 ἵη ἄβτκπεββ. 
47 Απᾶ 1 ΑΏΠΥ ΤηΣΠ 
ἨθαΣ ΤΑΥ π/ογᾷΒ, απᾶ Ὦε- 
Ίϊετο ποῦ, 1 ]απάρε Ἠϊπα 
Ἑοῦ: {οτ 1 ο8βΊτηῬ ποῦ {ο 
ἡαᾶρε ἴπε πτοτ]ᾶ, Ῥαΐ το 
8.Το9 πο γοτ]ᾶ. 48 Ἠο9 
τ9βῦ τε]εοίείΏ τηθ, βπᾶ 
τεοεὶπεῖῃ ποῦ πι 
πγοτᾶς, ἹιαῦἩ οπο {ἐηαῦ 
ἠπάρφεῦη Ἠϊτα: {ηθ γγοτᾶ 
τλμαῦ Τ ΏαβντθβΡοζεΠ, {πθ 
1881Π8 ΒΏΒ]] ]αάρε Ὠῖτα 
1η ἴη9 ]α5ἱ ἄαπτ. 49 Έοσ 
1 Ὠατο ποῦ εροκεπ οἑ 
ΙΩΥΘΘΙΕ; Ὀαῦτπο Ἐβίηεν 
πγΠίοἩ 5επ{ της, Ώερατο 
τηθ Αα οοπιπιβπᾶπηθηξ, 
πιπαῖ 1 5ηοπ]άραγ, απά 
πιπαυ 1 εποα]ά 6ρεαῖς, 
50 Απά Τ Ἐπον {πα 
Ἠ15 οοπιπιβπάτωεπὺ 18 
149 ετοτ]αεθῖηςσ: π]εί- 
8Ο86Τε; Ἰ βρόακ ἴπετε- 
40Τ9,6Τ6Π 9519 ΕαίΏες 
ββ]ᾶ : ἀπῖο 110, 8Ο :1Ι 
Β 

Χτ{Π. Νου Ῥόξοχθ ἴ1θ 
{θ850 οξ ἴηθ ῬΗββΒογες, 
πππρη ὦθδας Ἐπεπ λαού 

ἃ ἐπώρωσεν Ἠατάεηθᾶὰ ΤΊτΑ. ο στραφῶσιν ΙΤΤΙΑ. 
8 ὅτι Ὀεσαία5ε ΑΙΤΤΤΑ.  ᾖἵ ἀλλὰ ΙΤΤΓΑ. 
ΨίτεΏ ΙτΤτΑΥΥ. 7 ἐγὼ λαλῶ ΙΤΊΤΑ. 

” φυλάξῃ Κεερ [ἴπ6τΏ] ΌσττΑα}). 
Ρ ἰάσομαι ἶ 51181] Ὠθα] ττττΑ. 

{ δέδωκεν ιβ, 



266 
Ἠ]5 Ἡοασ πῃα οοἵηθ πας 
Ἡθ εποα]ᾶ ἀερατίῦ οαῦ 
οξ ΟΠΐ8 ννοσ]ὰ απῖο {ηθ 
Εαίμες, Ἠασνῖηρ ]οτγεᾶ 
Πίς οσΏ πΠίοὮ Ίπογε τι 
ἴπθ π.οτ]ᾶ, Ὦορ Ἰ]οτεά 
{πθπα απίο ἴμπο οπᾶ, 
34 Απά εὐρρῥες Ῥεϊπρ 
θπᾷθἀ, έπο ἀεν]] Πατίηρ 
ηον Ρραὺ Ἰπέο ἔπε Ἠεαξό 
οἳ ο αάςς Ιβοατίοῦ, βἱ- 
ΤΙΟΠ)Β 6807, ἵο Ῥεύταν 
Ἠΐπι; 5.1 εεας Κπονπῖης 
{ηθέ ἴπο Ἐθίπες Ὠαά 
ρίτου αἲ] ὑπῖηρε 1πίο 
Ὠῖς Ὠαπᾶς, απᾶ ἴπαῦ Ὦθ 
ΦΓΒ8 6οπιἹθ {Τοπι οᾶ, 
θηΏά πεηῦ το ἀἄοᾶ; 4 Ἡθ 
χκείΏ ἔΓΟΏ} ΕΙΡΡΕΣ, αιιᾶ 
1βϊά αξιάο Ἠϊ5 σαχ- 
τηεηίς:; απᾶ {ἴοοκ α 
{ουε], απᾶ ρ]τᾶρᾶ Ὠῖτῃ- 
8ο]. ὅ Αέΐεχ ἰπαῦ Ὦθ 
Ῥοττείῃα παύεν 1Ππῦο 8 
Ὦαβοῦ, αηπᾶ Ῥεραη Το 
πτᾶδῃη Ρῃε ἀϊςοῖρ]ες’ {αεξ, 
ΑΏά ἴο νῖρθ ἐπεπι νο Ἡ 
τΏθ ζοσπεὶ υπΏεταεν]έα 
Ώρθτνας σ]τᾶθᾶ, ϐ ΤΏεπ 
οοπιεῖΏ ΤΘ Το Βίπιοη 
Ῥείΐοτ: απᾶ Ῥεΐεσ βα1{Ώ 
ππί{ο Ἠίτα, Τιοτᾶ, ἀο5ῦ 
ἴποα ππαδι ταΥ {εεῦ 2 
7 ᾖθδαβ αηβιγογθᾶ βπᾶ 
βαἷά πη {ο Ἠϊπα, Ἠπαῦ Τ 
4ο ἴποα Ἰποπεςῦ ποῦ 
που; Ῥαῦο ποια επα]{ 
Κπονν Ἠετεβ[ίος. 8 Ῥε- 
ἴεγ βα]ῖπ απίο Ἠΐπι, 
Τποι 5Ώα]ό πατε ππαξη 
ΏΙτ Τ8εῦ, ᾖθ8α5 ΑΏΠΕΥΓΘΤ- 
θᾶ Πῖτα, 14 1 τταξῃ ἴπεςρ 
ηοῦ, ἴποα Ἠαςῦ πο ρατῦ 
σΙζΏ ΤΘ. 9 ΡΙΠΙΟΏ Ῥοΐεγ 
ΒΑΙ0Ώ πηπί{ο ἨὨϊΐπα, Τ,οτᾶ. 
ποῦ ΤΙΥ Γεεί οΏΙΣ, Ῥαἱ 
8Ι5ο πι Ἠατιᾶς απά ηι/ 
Ἠθαᾶ. 1051 ε8ά58 δα1{µ {ο 
Ἠ]πια, Ἠο {παίῖ ἶς παςΠΏθᾶ 
ποθθᾶθίἩη ποῦ 88τθ {ο 
σαξα Λῖς 1998, Ῥιΐ 18 
Ο186βΏ ΘΥετσ νυΠῖῦ: απά 
Ψθ 4ἴθ οἼεαΏ, Όαπύ ποῦ 
811. 11 Ἐοτ Ὦοϱ Ἐπαεν 
πππο ΑΒΠοα]ά ὮΛῬείταγ 
Ἠΐπα; ἴπθχεξοτε βαἰᾶ πε, 
Ὑὸ ατο πού αἰ] οἸεβη, 
12 35ο αξίες Ἡο ἸἨβά 
πυβςμεᾶ ἰπεῖτ {εεί, απᾶ 
Ἠαᾶ ἵακεη Ἠϊς ρατ- 
ΙΩΘΩΊ8, απᾶ ῄτνββ εεῦ 
ἄοινηω αραίτπ, Ἡε εβ]ά 
πηίο ἴπεπι, Ἐπον το 
πΏβῦ Ι Ὠπνε ἄοπο {ο 
σοι 19 Ὑθ σα]] τηθ 

ν ἦλθεν ν788 ΟΟΠ1Θ ΙΤΤΤΑ. πως 
καριώτης ΤΊτΑ; Ἰούδα Σίµ. Ἴσκ. ἵνα παραδοί αὐτόν 1. 
» έδωκεν Ρ8Τθ Τττ. 
τοὺς πόδας Ί,ΤΊτα. 
ἃ εἰ μη θχοερί Ἱττα; -- ἡ τ.. 

3 ἀγέπεσεν Τ6Ο]ΙΏεᾶ τΊτΑ. ” - καὶ ΙΤΊτα. 

) - ” 

«αὐτοῖς, Γινώσκετε 

ΤΩΑΝΝΗΣ. ΧΠΙ 

"ἐλήλυθεν! αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα µμεταβῦ ἐκ τοῦ.κόσμου.τού- 
Ώλ8 οοπιθ ὨἱΒ Ώοισς ἴπαῖ Ἡθ 5Ποιι]ά ἀερβτὲ ουῦ οἱ ἐπῖᾳ τνοσ]ὰ 

του πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς.ἰδίους τοὺς ἐν τῷ 
{ο . ἴπθ ἘβίΠεΣ, Πατίης ]οτεᾶά Πΐροππ ἨΤνΠΙοὮ [πθσθ)ἵπ {πο 

κόσμῳ εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 3 καὶ δείπνου Σγενο- 
πποτιᾶά το [ἱπθ] επἁ . 9 ]οτεά {παεπη, Απᾶ ἍΒΊΡΡες τακῖπασ 

μενου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν 
Ῥ]αοσε, νπο ἀθτι] β]τοιᾶ ἹἩἨανῖηρ ραῦ Ιπίο ᾖ{ῃθ Ἠθατὸ 

Σ]ούδα Σίμωνος  Ἅ᾿Ισκαριώτου, ἵνα αὐτὸν  παραδφ,! 
οξἑξσυᾶας, Βπιοης [5δοἨ] 1εοατῖοίο, ἴπβῦ ἍἨϊπα 9 ϱπου]ά ἀθ]ίτετ τρ, 

9 εἰδὼς 3ὁ Ιησοῦς' ὅτι πάντα "δέδωκενὶ αὐτῷ ὁ πατὴρ 
Ἄκπονίηρ 1688 5παῖ Σα1] 19εΠῖπρα ας Ἰρίτεη ΟἨϊΐπι “{Ππο δΈαίπες 

ες «τὰς χεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν 
1πίο [η15] Ὠαπάᾶς, απᾶ ἴπβῦ τοπ ἄοᾶ Ἠθ οαπιθ οαξ απᾶ {ο 

θεὸν ὑπάγει, 4 ἐγείρεται :ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν 
αοᾶ Ρο68, Ἠε τΊ886Ββ Ίτοπα ἴπθ ἍΕΑΡΡΘΕ θπᾶ Ίασᾳ αθὶᾶς Π15] 

ἱμάτια, καὶ λαβών Λλέντιον διέζωσεν ἑαυτόν' δ. εἶτα ' βάλ- 
ΡαΓπιεπύς απ Πανῖηρ ἴἉΚεη ῃ {οπνεὶ θε ριτᾶθά ἸἨϊπιβο]ιξ: αξτεγγ/γατᾶς Ἠ9θ 

λει ὕδωρ εἰς 7ὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας 
Ῥοισβ πΓαῖεγ Ίηπῖοι ἴηθ παδΗίηρ-ραξίπ, απᾶ ΌΎὌθραι Το πβειη Ὥᾖἴμο 18ος 

τῶν μαθητῶν, καὶ ἐκμάσσειν τῷ ἦ λεντῳ ὁ ἦν 
οἳ {πο ἀῑποίρ]θβ, απᾶ ᾖἵοπίρο ᾖ[ἴπθπα] πΙῖα ἐηοθ ᾖοπεὶ τση τΏ συἨίοὮ Ὦς πνβς 

διεζωσµένος. ϐ ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα ἸΠέτρον' ὑκαὶ" 
βἰταρθᾶ, Ἠεο οοπαθΗ ὕἨΠοθτεξοτθ {ο ΒΙπιοῦ Ῥείΐες, βηπᾶ 

λέγει αὐτῷ «ἐκεῖνοο! Κύριε σύ µου νίπτει τοὺς πόδας; 
3475 3ο “Πίτα ἃ 18, Τιοτᾶ, Ἅἴποι 30 ΄τηθ λ4οβῦ πββἩ {πα 4εεῦ 2 
ος - το μα : νο τα ο, .- ς » 7 ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὁ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ 

3Απβνυγετεᾶ 116815 απᾶ εβᾶ ᾖ{ολἩΐτ, παῦ ἵ ἄο ἴποα Σποῦ 

οἶδας: ἄρτι, μετὰ. ταῦτα. 8 Λέγει αὐτῷ Πέ- 
αππονθεύ που, ὍὈαῦ ἴποι επα]ὺ που Ἠετθβα{{εγ. 38ΑΥΑ 39ίο “Ἠϊπι 1Ρε- 

τρος, Οὐ.μὴ νίψης  Ἀτοὺς.πόδας μου! εἰς τὸν αἰῶνα. 
ἴο6τ, Ίηπ πο πήβθ τημγεεῦ ἔποι γγβξἩ τηγ {θεῦ ΣΟΥ 6ΥεΓ. 

᾿Απεκρίθη «αὐτῷ ὁ ᾿Τησοῦς,' ᾿Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκἔχεις 
ἈΑπανγετεά  "Πΐπα 11ε5ᾳ8, Ὅτπ]εξβ 1 παβἩ {πεθ, ποια Ἠαςῖ ποῦ 

µέρος μετ ἐμοῦ. 9 Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, μὴ 
ρφριβτῦ πι Ἅττθ, 3δαγψς “ἴο 'Ἠϊπα "Βίου ᾿"Εείες, 1ιοτᾶ, τποῦ 

τοὺς πόδας.µου µόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 
ΤΩΥ {εεῦ οπυ]σ, Ὀαῦν Αἱ5οΟ ἴπθ ἨὨππᾶς απᾶ ἴῃθ Ἠεαᾶ. 

10 Λέγει αὐτῷ [ὁὶ Ιησος, ὉὍ  Ἅλελουμένος ξοὐ χρείαν 
39αγς "νο “Πΐτα 19518, ἛὮἩθ ἴπαῦ ας Ῥεεπ Ἰατεά ποῦ 3ὀπεεᾶ 

ἔχει! Μη! Ἰτοὺς πόδας! νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστιν καθαρὸς . 
1ης Γοίπετ] ἴπαπ Ὥᾖἴλμα {θεῦ {ο πΒΡΒΗ, ταῦ 18 οἶεαη 
«/ νε -ω ο με) ᾽ ᾽ αν / 3 ι » Δ 
ὅλος' καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες. 11 γδει.γὰρ 
ὉΙΠο]]σ; αηπᾶ τθ οἶεαη Ἅτοθ, ὍῬυδ ποῦ 8]. Έογ Ἰθ Ἐπεὶν 

λ / ϐ) Αν. ) ο κ Ν ΄ 

τὸν παραδιδόντα αὐτόν διὰ τοῦτο εἶπεν, ' Οὐχὶ πάν- 
Ἠΐπα ννηο πτας ἀε]Ιτετίτπα πρ -Ἠἶπι: οἩἨη ποοοαπζοξ {ΠίΒ. Τρ παῖᾶ, «Νου “1 

ΗΝ. / Ύ 3” 4 [ὴ η] - 

τες καθαροί ἐστε. 12 Ότε οὖν ἔνιψεν τοὺς.πόδας αὐτῶν, 
Σρ]θαπ ᾖ31Υ9 7316, Ἠ/πεπ ύΠετεέοσθ Ἡε Ἠβᾷ πγαςηθᾶ. {Πεῖτ {θεῦ, 

Ἰκαὶὶ ἔλαβεν τὰ.ἱμάτια. αὐτοῦ, 3 πἀναπεσὠνὶ πάλιν, εἶπεν 
βηᾶ ΤἉκεπ Ἠ18 ραγπιέπίΒ, Ὠανίπρ τεο]]πεᾶ αραῖτπ, Ἡε εαῖά 

τί πεποίηκα ὑμῖν; 19 ὑμεῖς φωνεῖτέ µε 
9ο {Πεηι, . Ώο τε Ἐπου Ὑηαϊ 1 Ἠπνε ἄοπο ἴογσοα 2 Ὑ9 οβ]] πιθ 

Σ γινομένου Τ1Γ. Υ ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἴσ- 
Σ---ὁ Ἰησοὺς (γεαᾶ [1ε5α5] [1.]τττα. 

9 --- ἐκεῖνος (γεαᾷ λέγει ε 8αΥ5) Ιτ[ττ]Α. ἁ µου 
Γ-- ὁ τ[ττ]. 8 οὐκ έχει χρείαν ΙΤΊτΑν’. 

κ -- ὅτι Ι1ΤΤΑ. ο -- καὶ Ι, 

τὰ 

γνὠσγ.δὲ 

Ὀ --καὶ ππτα, 

9 Ἰησοῦς αὐτῷ 1ΤΊτΑ. 
ἓ, - τοὺς πόδας Ἱ. 



ΧΙΤΙ. 7 Ο Ἡ Ν. 
ε , χε ο ῤ ξ λ - , ) ΄ 

ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ κύριος, καὶ καλῶς λεγετε, εἰμὶ 4ρ. 
ίπθ ΊΤθ8ς]ος Απᾶ ἰηΠθ Τιοᾶ, απ πε] 7θ6βΑΣ, "1 ΄Απι [”6ο]. 14ος. 

14 εἰ οὖν ἐγὼ ένιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ κύριος καὶ ὁ 
1 ἰποχείοτο 1 πγββπεᾶ τοις 29οῦ, ἐπθ Τιοτᾶ ΆΑπᾶ Ίἴπο 

διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. 
Τεαοπες, 8Ι8ο 79 οαιβΏῦ οἱ 9Π6 αΠοίΏΘΓ {ο να» Ἅᾖἴπθ 18οἵ ; 

1ὅ ὑπόδειγμα.γὰρ οἔδωκα" ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν, 
40Υ ΑΏ ΘΣΑΊ1ΡΙΘ 1ρ8νο Ὑσοι, ἴΌπαῦ 8 1 ἀιᾶά νο τοι, 

καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 16'ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ.ἔστιν δοῦλος 
Φ]5ο ΄7ε Α5ποπ]ά ἄο. οτί] τετ] 1447 ἴοσοι, 915΄'ποῦυ 8" Ῥοπάπιβα 

µείζων τοῦ.κυρίου.αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ-πέµψαν- 
ΕτθαβίΘΣ {πα Ἠ]5 Ἰοτᾶ, ΏΟΓ 8 ΠΙΘΞΒΘΏΡΟΣΓ Ρτθαἴ6εΓ ΊἴΏαπ Ἡθ πΠο βεπῦ 

τος αὐτόν, 17 εἰ ταῦτα οἴδατε, µακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε 
Ἠ11η, ΙΕ {λοςο ὑπΐηρς σθ ποπ, ὈῬ]έρρθά Άἵ67θ6 Ἰ σεᾶο 

αὐτά. 18 οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω" ἐγὼρ οἶδα 3οὺςὶ 
{Πεπη. Νου ο 3.11 1γοι 1 5ρθα]ς, 1 που ὙπλΏοπ 

ἐξελεξάμην ἀλλ᾽ ἵνα ἡ γραφὴ  πληρωθῃ, Ὅ τρώγων 
1 «ιο56, Όαῦυ ἰπαῦ ἴπο ςοτίρίατο πταϊρΏῦ Ὁε {α]Η11εᾶ, Ἠο ἰπαῦ εαῖς 

Σμετ᾽ ἐμοῦῖ τὸν ἄρτον ᾽ἐπῆρεν' ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν.πτέρναν.αὐτοῦ. 
Ἄννιτη. ὁπιθ αργεαᾶ ἨεΕίθά αρ αραϊπςῦ πε Πὶ5 Ἠοε]. 

- εω Φ. Ι [ή « -” Δ -- ’ / ντ [ 

19 (ἀπ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ-γενέσθαι, ἵνα "οταν γενη- 
Έτοια ΕΠῖς ὑἶπιο 1 6εΙ] γοα, Ὀείοτθ 16 οοΏιθ8 {ο ας, ἴπαῦ ππαη ᾖ1ῦ οοπιε 

ται, πιστεύσητεϊ ὅτι ἐγώ εἰμι.. 320 ἀμὴν ἁμὴν λέγω ἡμῖν, 
10 ρα58, Τε τωπΥγ Ὀειίιετο ἰπαῦ ἵ 8ΔΏ Πιε]. Υετγ!ῖ]ψ τετῖ]σ Ἰ βαγ ἴοπτοι, 

ὉὍ λαμβάνων Σἐάνϊ.τινα πέµψω, ἐμὲ λαμβάνει ῥὁ.δὲ 
Ἠο ἰμαῦ τοσείνεΒ ὍυἩοπιδοετες ΤΙ 5Πα]] δεπᾶ, πι τοεοείτε5; απά Το ἐπαί 

ἐμὲ λαμβάνων, λαμβάνει τὸν πέµψαντά µε. 391 Ταῦτα 
πηθ τεςσῖνες, τοοθῖγθβ Ἠϊπι πΏο βετιῦ 16. Τηεςε ἐπίπρς 

εἰπὼν Σὸ!' ᾿]ησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι, καὶ ἐμαρτύρησεν 
ΒΛΤΙΠΡ Ζ65αι8β Ἡπα8 ἰτοιοὈ]εά ἵπ ερϊτίὃ, Γετει τεξυιῃοά 

καὶ εἶπεν, ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει 
Απᾶά κεα]ᾶ, Ὑοτί]γ τετ] Ί5αγ ἴογοι, παῦ οπ8 οἱ γοι γη] ἀε]ίνετ αρ 

µε. 235 Ἔβλεπον υοῦνὶ εἰς ἀλλήλους οἱ µαθηταί, ἀποροί- 
ΤΘ, "Τοοκοᾶ «Ππετεξοχθ “Ἡροπ 3οπε Ἰαποίμεχ "1ο "ἀϊφείῖρ]ες, ἀοιοί- 

µενοι περὶ τίνος λέγει. 35 ἠἦν.'δὲ ἀνακείμενος εἷς " τῶν 
ίπρ ΟΕ ν/Ἠοπι Τβ ΕΡΘΒΊ5. Ῥαΐ {πετο ας τοο]πίηρ οηθ 

αθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ.]ησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ιησοῦς' 
οἳ 5 ἀῑςοἶρ]ός 1π Ίἴηοα Ῥοβοπα οἱ ᾳεβας, πποπι ΞΙογεᾶ 1}ο5ᾳ5, 

24 νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος Ὀπυθέσθαι τίς 
ΣΜαχος Τα 9δίσι ΣΤΠεταξογο 35ο 1 Πτα ὁβίπιοη “Ῥεΐετ {ο ας] πνὮο 

ἂν εἴηὶ περὶ οὗ λέγει. 95 «ἐπιπεσὼν' ἀδὲῖ ἐκεῖνοςί ἐπὶ τὸ 
1ΐ ταῖᾳΏύ ο οἱ ΥΊΟΤΩ Ἡθ ΒΡΟ6ΦΚΒ, ΣΗατνίτπρ “Ἱεαπαᾶ Ἰππά 3ηθ οπ ἴπε 

στῆθος τοῦ Ἰησοῦ, λέγει αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν; 396 ᾿Απο- 
υτεαςί ο ζεδα5, 878 ᾖἵο Ἠῖπι, ἸΤοτᾶ, ὙὉππο 15 12 3ΑΠ- 

͵ 6 ρ | 1ἤ -- ἜἘ -. 3 . τρ 9 Β η ; Π η 
κρίνεται" Εὺ' ᾿Ιησοῦς, ᾿Ἐκεϊνός ἐστιν ᾧῥ ἐγὼ Ἀβάψας' τὸ 
βτνετς 116515, Ἠο 1515 ο πποπι Τ, ὨἨανίηπρ ἀϊρρεᾶ ἰπο 

ψωμίον Ἰἐπιδώσω."' ἘἙκαὶ ἐμβάψας' τὸ ψωμίον } δίδωσιν 
Ἡλογαε], βμα]] ρίτο [15]. Απά Ἠανίηρ ἀϊρροᾶ ἴπεθ πιοσςε] Ώε ρῖτος [10] 

Ἰούδᾳ Σίμωνος "]σκαριώτῃ.ὶ 397 καὶ μετὰ τὸ ψωμίον, 
Ἐο ο ιάας,  βϊπποπ)ς [5οι] 15ορτίοίς, Απᾶ Ἅαἲίθογ ᾖἴηοδ Ἅᾖ1Ποσρε], 

ο δέδωκα 1 Ἠανε Ρίνει τ. Ρ -- [γὰρ] {ου (1) 1, 4 τίνας ΤΊτΑ. 
» επήρκεν Ώας Π1{ἱεὰ αρ τ. { ἁπάρτι τ. 
π ἂν ΙΤΊτΑ. α--- ὃ ΤΤτΑ. 7 --- οὖν τ[ττε]Α. α-- δὲ Ὀαῦ τττα, 
ὃ καὶ λέγει αὐτῷ Ειπὲ τίς ἐστιν ἀπᾶ 88Υ9 {ο Ἠΐτωα, ΒαΥγ πὝηο 16 {5 ΤΤΊτΑ. 
1εαηεᾶ Ὀαο]ς 1ΤτΑ. ἆ... δὲ Ττα; οὖν ἰποτείοτε Τ. 
ἰποτγείοτο [1,]Α. Ε [ο] τν. 
5Ώ "11 ρὶνο {ο Πτι Ττια. 
καὶ Ὦεθ ἴ8]ζ6βΒ απ ΤΊτΑ. 

Ἀ ἐμβάψας 1; βάψω 5Πα]] ἀἲρ 1τιΑ. 
ϱ --- οὕτως ἴΏας τ[ττ]α 1η. 
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Μρβίοσ απᾶ Τιοτᾶ: απᾶ 
θ ΒΑΥ υ/ε]]; ἔογ 8ο 1 
ΑΠ, 14 ΤΕΙ ποπ, /σωγ 
1, οτᾶ απά Μαδίοχ, ὨΏπτθ 
πββηεά τουσ {οεῦ; Τθ 
Β]5ο οιιρΏ{ {ο ν/β»5Ώ 9πΘ 
βηοϊηετ’ {980,. 1ο Ἐοχ 
1 Πατο ρίνεπ τοι Απ 
εχατηρ]ο,ἴΠαῦ γεςποιι]ᾶ 
4ο 88 Ἰ Ὠβνο ἆοπο ἴο 
τοι. 16 Υετ!]ψ, τετ!ῖ]Σ, 
1 ΒΑΥ απίο τοι, Τ1θ 
βοτναπῖ ἶ5 ποῦ ρτοβῖος 
ἵπαπ Ὠϊς Ἰοτά; πεϊίπες 
Ὦο ὑλπαῦ 18 5επὺ ρτοεμῖος 
ἵπαπ Ἡο ἴπβῦ 5εεπῦ Ἠ{π]. 
17 ΤΕ το Κπον {πε-θ 
1Π1ΠΡΒ, ΠΑΡΡΥΣ ε8το τε ἰξ 
γθ ἄο ἴηθπαι, 18 1 6ρεικ 
πού οξἑ τοι α]]: 1 πουν 
πιποπι Ι Ἠβτθ «Πορεη ς 
Ῥαῦ ἐπαί υπο αοτὶρίατθ 
ΙΩΑΥ Ῥο 24]181εᾶ, Πα 
τπαῦ δα{είἩ Ὀτεαά νυν 
πηθ Ὠαίη ΗΕεᾶ αρ Ὠϊς 
Ὠοα] αραἰτπςῦ 16, 
19 Νον 1 6ε]] τοι Ῥε- 
ΐοτο 1ῦν οοπθ, ἴπαῦ, 
π/Πεη Τζ 5 οοπηθ {ο 858, 
7θ Ώ]αΥ Ῥο]ετο τηαῖ 1 
απαᾖθ. 390 Υοτ1]1γ, τετ]- 
1Ψ, 1 βαγ ππίο τοι, Ἠθ 
ἴπαῦ τεοεϊτείη πΠοται- 
«οετετ 1 εεπᾶ τοοεϊτεῖἩ 
1Ώς; απᾶ Ἠοίλπαῖ τοσεῖν- 
εί ηιθ τοραἰτεζΏ Ἠϊτα 
ολαῦ εεπύ τής, 21  Ἠσπ 
/θδα5 Ὠπά {μας σαἱᾶ, Ώθ 
πας ἰτοαρ]οᾶ 1η 5ρἰτῖθ, 
Απάᾶ ἠο5δι]βοᾶ, απᾶ θαἱά, 
Ὑοσ!ί]σ, νοτΙ]σ, 1 βαν 
πηπί{ο τοι, ἴΏβῦ οπε οἳ 
ποια βΏα]] Ῥεϊταν πας 
22 Τηειι ἴπε ἀῑδοῖρ]εβ 
1οοκεᾶ οἳθ ΟΠ αποΐμος, 
ἀουρίίπρ οἳ Ὅποτα Ὦθ 
βρακο. 35 Νου ἴπετθ 
ν/ας ἸθαΠπΙΏς οἩη ὦ6-ιιβ) 
Ὦοβοιη οπο οἳ η]5 ἀῑξοι- 
ῬΙ68, πΏοπα ὧθδιις Ίον- 
εᾱ. 24 Ἐίποηυ Ῥείες 
ΜηΏετέξοτο Ῥεοκοπεά ἴο 
Ἠϊπα, ἴπαῦ ο εποα]ά ο. 
νυΏο 165 εποπ]ᾶ Ὃε οἑ 
ύποπτα Ἡθ 8Ρ8ΕΚ6. 25 9 
ἴΠοη Ἰγίπρ ου ὦ65υβ’ 
Ῥτοαβί εαϊζὮ απῦο Ἠῖπο, 
Τ,οτᾶ, πΏο 15 1913 26 ἆ9- 
55 απβτγοτεᾶ, Ἠο 10 18, 
το τΏοπῃ 1 5Ώα]] σἶτο 
ΒΟΡ, πὙῆΏεηπ 1 Ώατοε ἀἱρ- 
ρθοά 1. Απά Ὕηεπ 19 
Ὥβά ἀϊρρεᾶ ἴπο 5οΡ, Ὦθ 
ῥρ8τε 1ὲ ἰο σαάβς ]ε- 
οβτ]οἳ, λε δοπ ο ΡΙτηΟἩ. 
27 Απά αξίος ἴηθ 5οΡ 

ἵ µου ΠΥ ΤΑ. 
ὕ πιστεύσητε (πιστεύητε ττ) ὅταν γένηται ΤΤτΑ. 

3 --- ἐκ οί (Ω18) 1 ΤΊτΑ ΥΓ. 
« ἀναπεσὼν ἨΒΝΙΠΡ 

{ -- οὖν 
| Ι καὶ δώσω αὐτῷ αμ 

κ βάψας οὖν Ὠαν]ηρ ἀϊρρεά (Πποετείοτε ΤΊτΑ. 
αι ]σκαριώτου (γεαἀ 86οΗΏ Οἱ ΦΙΙΟΣ 1βοδι]οἵΘ.) ΤΤΤΑ. 

Ι -- λαμβάνει 
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Βαΐαπ οπἱθγτοά ἢΊπίο 
πα. Τῆεηή ςαἷά ζσο5αβ8 
Ἀπίο Ἠϊπα, Τηαξ ἴποα 
ἀοε5ί, ἆο ααἰοξ]γ, 
28 Νοῖιν πο Παπ αἲ ἴΏθ 
{αρίο Ἓτιοι {ἔογ νληαῦ 
ἀπιεηΏ Ἡθϱ ϱ8ρα]α {Π]5 
ππηζο ἨϊΙπῃ, 29 ΕΟΓ 5οπΠΙΘ 
ο Κιοπι ἰποιρβΗηῖ, Ῥο- 
03186 ο ιάφ5δ Ἠαᾶ ἴῃο 
αρ, ὑπαξ ρθεις Ὠπᾶ 
5δαά απίο Ἠΐπι, Βὰνγ 
έλοδε τὴίπρς Ὅπαῦ νθ 
Ίανο πεοά οἳ αραἰηςς 
{πο Έθαςί; ος, ὑπαῦ ςρ 
βηου]ά νο «οπιεῦμῖπς 
Το Πε Ροοχ. 90 Ἠε ἴπεητ 
Ῥανίηςρ γεοθ]γοᾶ ἴΏθ5δορ 
ππεηί ΙπιιπεᾶΙπ{ε]γσοιί: 
8Ώά {ὐ πας π]ρῃῖ, 

51 Τ]μθγθίοςσθ, Τετ 
Ἡθ πγβδ Ροπο οιΏ, 1 6εξαβ 
βαἰᾶ, Χοσν 16 {λε ΡοΏ οξ 
ΙΩΦΏ σ]ογὶῇοᾶ, απᾶ αοά 
15 σ]οτιβεᾶ 1 Ἠϊπι,, 
92 ΤΕ ἀοά Ὦε ρ]οχῖβοᾶ 
1π Ἠΐπα, αοᾶ 5Πα]] 85ο 
Ε]ογ]1γ Ὠῖτη {π ἨΙπιςε[Ε, 
Απά σα] ςἰταϊΙρΏίνγανγ 
Ε]ογϊ{γ Ὠϊπι. 96 ΓΜ{]ο 
οΠἱ]άτεπ, γεῦ α Πτί]ο 
σγπῖ]ο Τ απι πγιἩΏ γοι. 
Χε 5Ἱα]] 5αε]ς πἹο: Απ 
85 δαἱἆ απίο {πο σουνα, 
ἨΓΠΙ(πεσ ΙΤ Ρο, Τε ο8η- 
ποῦ 6ΟΙΠ6; 80 ἨΟΥ Τ5α4Υ 
Το ος. ὁ4 Α πε οοπι- 
τηβπάμιοπ{ Ι ρὶνο απο 
σοι, ΊΠαῦ ο Ίογε οηςθ 
ΑποίΏοες; 358 1 Ώατο 
Ἰοτεά τοι, ἴπαῦ γο 
85ο Ἰοτσο οπε Α8Π- 
οἵ πεγ. 95 Βσ 0Π]58 «Πα]1] 
β1] πιει Ἐπονυ τἴπαῦ 
Ψθ Λἴθ πιγ ἀἱςοίρ[ος, 1 
Ύ9 Ἠαγτε Ἰογεοπθ {ο 4η- 
οίπεσ. 96 βΙπιοη Ῥεύετ 
ΒΑἱά απίο Ἠΐπα, Τιογᾶ, 
νγΏϊζμεχ ροε5ῦ Όποι 2 
ᾖθ5ας απςπγετεᾶ Πΐπι, 
ἨΓΠΙίΠοχ 1 ρο, ἴποα 
οαπςεί ποῦ 1ο1]1ου πηθ 
ποπ; Ὀας ἴποι 5Πα]ῦ 
Σο]]ούν 1ηθ αξἰογγγατᾶβ. 
ὃ7 Ρείεγ εα]ᾶ απίο Ἠΐπα, 
1,οτᾶ, πἩγσ οβηποῦ 1 
Σο]1ον; ἴπορο πο 1Ι 
πυῖ]] Ίαγ ἀονη πισ 1119 
{ΟΥ {Πγ εακε. ὅ8 ζε5αβ 
Αα ηβπγετεᾶ Ἠΐπι, ης 
ἴποι αγ ἆοστΏ {πγ 1148 
ΣΟΥ ΤΙΥ 5ακοῦ Ὑετί]γ, 
ΝεΓΙ1Σ, 1 5αγ υπο ἴμοο, 
πο οοοἷς οΏα]] ποῦ 
στον, 611] ἐποια Παβῖ ἄθ- 
η]θᾶ τας {ῃΠχ]οθ, 

ας ὁ ΤΤτΑ, 
ΕΙΤΊΤΑ. 
ὑπάγω ΑΙΤΊΤΑΝΓ. 
.-.. ὁ 1 ΤΤΙΑΥΓ. 
6 φωνήσῃ ΙΤΤΤΑ. 

ο. ὁ ΙΤΊΤΑ, 
.---ὁ ΤΤτΑ. 

κ--- αὐτῷ ὃ ΕΤΤΤΑ, 

Ι19ΑΑΝΝΗ Σ. ΧΠΠ. 

Τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς, λέγει οὖν αὐτῷ Πὺϊ 
Τπεη οπῖογεᾶ ΙΠπίο ἍἨϊπι ΡΕἴΒΗ. .δαγς “«Πεχοξοτο “0 3Ηΐπα 
ε] ” εἰ - ’ ο Ν ευ Ἰησοὺυς, Ὁ  Ἅποιεῖς ποίησον τάχιον. 38 Τοῦτο.δὲ οὐδεὶς 
116815, ὙἨΠαῦ ἔποι ἄοεςθ, ἆο ααΙοξ]γ, Ῥαῦὅ τΏΙβ το 0ΠΘ 

ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς.τί εἶπεν αὐτῷ. 99 τινὲς γὰρ 
Κπαν οἳ ίῃοςθ χεοΗπίης Ἠ/ΠΕΥΘ{ΟΥΘ Ἡθ βροΚθ {ο Πτα; ΣΟΥ 50ΟΠ1Θ 

ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν 9ῥ! Ἰούδας, ὅτι λέγει 
ὑποαρΠπίό,  ε5ἶπορ 3ίπθ .ρ48Ρ Σηα4 1ααάα8, {πεί 319 3ρασίπσ 

αὐτῷ ΣΡὸ! Ἰησοῦς, ᾿Αγόρασον ὧν ρείαν ἔχομεν εἰς 
38ο ΣΏῖτη 11868115, Βαν σ]λαῦ {ΠΙπρ8 ποθᾶ Γοξ] Ἱνθ Ώαντε ᾖ-{ος 

τὴν ἑορτήην' ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. 90 λα- 
ἔπθ 4εαςδί ; ος {ο 1Π9θ Ῥοος {ῃμαῖ δοπιείΠΊπρ Ὦε 5Ποι]ᾶ ρίτε. Ἡατίπα 

βὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος Ἀεὐθέως ἐξῆλθεν'' ἦν δὲ 
τεσεϊ]τθοᾷ ἵΠθετεξοχθ {Πθ αΏιουβε] ηθ Ιπιτοθιἱαθε]γ. ποπῖ οαῦ; απᾶ ἵδ ντα 

νύξ. 
ὩηἰρΗηὔ, 

9] Ὅτε: ἐξῆλθεν λέγει 3ὸἩ Ἰησοῦς, Νῦν ἐδοξάσθη 
Ἠ/πεη Ὦθ σγαςδ Ρ6οπε ουῦ "βΑγ8 1165815, Νοπ Ἡβς Ῥεεη σ]ογ]βεᾶ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπο», καὶ ὁ θεὸς : ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. 8» ἰεί 
ἴμο Φοη ο Ώ]αΠ, βπᾶ αοά Ὦβ8 Ῥεεπ ρ]οτ]πεᾶ ἵπ ἨΠίϊπι, 14 

ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐἔν αὐτῷ,ὶ καὶ ὁ θεὸς δοξάσει. αὐτὸν ἐν 
ἄοάᾶ ας Όοεη ρ]οτ]πεᾶ ἵπ ἍἉἈΠϊπι, 8159 α4οά εβΠα]] ρ]οτίσ Πα 1π 

τἐαυτῳφ,! καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 38 Τεκνία, ἔτι 
Πἰπηξο]ξ, 

μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι. ζητήσετέ µε, καὶ καθὼο εἶπον τοῖς 
Α Ἠἴτ]ο γΏί]ε νὰ τοι Ταπι, Ὑο ψ] 5εεκ πι; απἆ, 85 1 δα]ιὶ {ο 1Ώθ 

Ἰουδαίοις, Ότι ὅπου Ἱὑπάγω ἐγώ," ὑμεῖς οὐ.δύνασθε ἐλθεῖν, 
1, 

Ἀπᾶ Ἱπιπιθᾶ]αίεῖψ 5Ώβ]] ρ]οτῖέγ Επι, 149Ε]ε οπ]]άτεῃ, τεῦ 

7εππα, Τπαῦ ππετθ ρο γθ ατα ποῦ 4ῦ]θ ᾖ{ο «0ΠΙ6, 
Δ ε -” [ή ” . ἃ . ΄ ε -” ή) 

καὶ υμῖν λεγω ἄρτι. 94 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα 
8ἱ5ο ἴοτοι 15αΥ πΠοῦ, Α “οοπιπιαπάπιεπΏ που 1ρϊΐτε ἰἴοτοι, {παῦ 

ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ ὑμεῖς 
Ψε 5ποι]ά Ίοτο οπς αποίµεςτ; βοοοτᾶῖηπρ 48 1 ]οτοᾶ σοι, ἰπαί 81ο τε 

7 -” 7 / ᾽ ’ ” / ς/ 7 Δ 

ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 9δ ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὃτι ἐμοὶ 
εποι]ά Ἰοσθ οπο αποίΠες, Ῥγ ᾖ1Πῖ8 5Ώ811 "ἼκποΥ 1911 Ίπαῦ {ο πιο 

µαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 96 Λέγει 
ἀἱβοῖριες Ὑθ3τθ, ᾖξ 1οτθ 7θ Π8Υθ ΑΠΙΟΠΡ Ο0Π8 αΠΟΙΙΘΓ, 354Υ8 

αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη Σαὐτῷ 
5ἱο ΣΠίτα 19ίπποῦη ᾖΛ2Ρείετ, 1ιοτᾶ, Ὑπ]ηθτθ ροε5δυίποαδ 3Απδγετεᾶᾷ δηῖται 
τε 2 ” ο“ ε / ο) / / ω 2 ο . 

ὁ' ]ησοῦς, Οπου ὑπάγω οὐ.δύνασαί µοι νῦν ἀκολονθῆσαι 
17ε5α5, Ίπετο 1ρο ἴποι από ποῦ αΏ]ε Π1πθ ποῖ Το Το]11ο5;, 

1ὔστερον.δὲ ἀκολουθήσεις µοι.' 97 Λέγει αὐτῷ 3ὸἩ Πέτρος, 
Ῥα6 αξθοτννατάβ ἴποι ελα]ὲ Εο]]οι πως, 39ΑΥ58. 3ἱο “Ἠϊπα 1Ρείες, 

Κύριε, Ὁδιατί! οὐ.δύναµαί σοι “ἀκολουθῆσαι! ἄρτι; τὴν ψυχήν 
Τιοτᾶ, ΨἩ Ἅαπι1 ποῦ 8ρ]Ιθ ἴπερ το {ο11οσγ που 2 Σμ1ϱ 

ου ὑπὲρ σοῦ θήσω. ὃ8δ 3 Απεκρίθη αὐτῷ ὁἳ ]ησοῦς, 
ΙΙΥ «31ο: ᾖἴπεῬ Ι ΙΙ] ]αγ ἄοπη. ἈΑηβγετεᾶ  «Ἠπίπα 17685, 

’ 4 ” ο 4 / 

Τὴν ψυχήν.σου ὑπὲρ ἐμοῦ  «θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω 
Τη Ι469 4ος πηπ Ίλοι π]]ς ]αγ ἆοσππ]ι Υετῖψ τετ] 1 5γ΄ 

σοι, οὐ. μὴ ἀλέκτωρ «φωνήσει! ἕως οὗ [ἀπαρνήσφὶ µε 
{ο ἴπερ, ἵπ πο π]ςθ [{πε] οοου]ς νν]] οτοῦ” απ]  ἵποι γη] ἄθηγ πιθ 

τρίς. 
1ητίορ, ͵ 

Ρ --- ὁ Τ[Ττ]Α. 4 ἐξῆλθεν εὐθύς ΙΤΊτΑ. ᾖτἵ -- οὖν ἔλλθγθ[οσθ 
ε[εί ὁ θεὺς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ] Ι.1τΑ. 7 αὐτῷ ΤΊΓ. 5 ἐγὼ 

7 -Ε ἐγὼ 1 (Ρο)τ. κ ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον ΙΤΤΓΑ. 
Ὁ διὰ τί ΙΤτΑ. ο ἀκολουθεῖν ττ. 4 ἀποκρίνεται ΔΗΦΥΥΕΙΒ ΙΤΊΤΑΥΓ. 
{ ἀρνήσῃ ΙΤΊΤΑ. 



Ιστ, 7 0Η Ν. 
᾿ ” , , ευ , 

14 Μὴ.ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία" πιστεύετε εἰς τὸν θεόν. 
11ο ποῖῦ ο τχοιὈ]ιοᾶ γοιτ Ὠσανῦ; τε Ῥο]ίενθ οἩἳ αοά, 

καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. 2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ.πατρὀς-µου µοναι 
Ἀἱσο οπ 1θ νωἱετε, Ίπ ἴπο Ἠυαδ Ἱ ο ΙΙ Σο] γ "αι Ῥοιιυ5 

, ὃν ’ σ Ἀ { .) 6 ’ μ 

πολλαί εἰσιν' εἰ-δὲ.μη. εἶπον.αν ουμῖιν' Ἡ πορεύοµαι ετυι- 
1ΠΙΑΏΣ λογο ατα; οἰπογν δα 1 που] Ἠανε ἰοιά οι; Ἰ ρο ῖω ϱ18- 

µάδαι τόπον ὑμῖν. ὃ καὶ ἐὰν πορευθῶ Ὀκαὶ" ἑτοιμάσω )ὑμῖν 
Ῥανθ 4 Ῥίαςο {ον τΤοια; απά 1 1 Ρο απᾶ ρτοραχθ 4οΥ τοι 

’ | ’ ” Λ ΄ ἵ « ον Δ ν 3 

τύπον,' πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήψομαι" ὑμᾶς πρὸς ἔμαυ- 
εν Ῥ]αςς, αραῖν 1 απι οοιΗΙΗΡ απᾶ π1]] τοςσῖτε ποια το 11Υ- 

/ .” ” κ ΄ -” Δ ./ ἓι ι) 

τόν’ ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἦτε. 4 καὶ ὅπου Ιἐγὼὶ 
6614, ἐπαῦ Ἅποο ὅμα ἩἹ ἍὙπ]ο ο πια ρθ, Απά πΠοτα 1 
« / 2.” κ Δ ὃν . ἤ ’ 2 .. σαν ὑπάγω οἴδατε "καὶ" τὴν ὁδὸν Ποϊδατε.' ὅ Λεγει αὐτῷ Θωμᾶς, 

6ο γόὰκπονυ απᾶ ἵἴπο ὙἩΠΠα Ύ7εΚΠοΥ. 49ΑΥ5 Ότο "Πϊηι "Έλοπλας 
” ”α. - ΄ Ν . ῬΝ ΄ Δ 

Κύριε, οὐκ.οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις, καὶ! πῶς νδυνάμεθα τὴν 
1,οτᾶα, πνθ ΚΠΟΙΥ ποῦ Ὑπεγθ ἴποι ροε»ῦ, απᾶ ἨΏονν ομ νά ἰπθ 
στον τα | ’ ᾿ - { Ι η) - 2Υπι ΄ . ε ὴδ ὁ 

ὑοὺν εἰσειαι;"' ϐ Λεγει αὐτῷ 3ο" ]ησοῦς, Εγω εἰμι 1) ὀὸος 
οολε πουν 7 Ἴδιγς το "Ἠῖπα 17955, 1 Ώχ {πο ΤαΥ 

καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή” οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὺν πατερα 
Απᾶ ἴ]θ ἵτατῃ Απᾶ ἴπε 1146, ΔΟΟΠΘ ΘΟΠΙΕΒ το νο Ἐαϊμοχ 

ε - ᾿ η ’ / Δ Ν ’ εἰ μὴ δι ἐμοῦ. 7 εἰ "ἐγνώκειτέ µε καὶ τὸν-πατέρα-μου 
Ὀιιτ ντ Ώ]ο, 15 το Πιά Ἐποπη τε, 415Ο ΤΙΥ Εαϊπεχ 

. ΄ ” μ υ ΄ ͵ ”, 1. ΄ / ΔΝ { ” 

εγνώκειτε.ἄν'' ἵκαὶὶ ἀπ ἄρτα γινώσκετε αὐτόν, καὶ ἑωρᾶ- 
ΐε που] Ἠατε Ἐποπη; απᾶ ἩἈθποςοτιἨπ γε Κποῖν Ώμη, απᾶ Ίαγνο 

ν - ) ’ , ο . /΄ -- « - 

κάτε' “αὐτόν Ἰ 8 Λέει αὐτῷ Φιλιππος, Κύριε, δεῖξον α]μῖν 
κθεη Ἠΐτη, 3δασ8 ὃίο Πιο ΟΕΡΗΙΗΡ, 1ιοτα, 5η π5 

. ΔΝ -” ε .. / -- ς 2 -” 

τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. 9ὁ Λέγε αὐτῷ ὁ Ιησοῦς, 
{πε Ἐαίπετ, ΑΏᾶ ἹΙῖ 5α/Πσος 8, 3ΦΑΥΝ ο "Πίτα 1]οδας, 

ον ΄ ” ῤ 

"}οσοῦτον χρόνον! μεθ) ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ.έγνωκάς µε, 
Μο Ίοπρς 8 ἴἶπωθ πιτι τοι απ1, απᾶ ποια Ἠαδῦ ποῦ ΚπΟΥΠ 1πο, 

Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμέ, ἑώρακεν τὸν πατέρα }καὶὶ πῶς 
ΡΠΙΗΡί Ἠε ίἰλ8ῦ Ὠας 5εεη πμ, Ἠβββευπ πο Ἐδίμες; απᾶ Ἠού 

σὺ λέγεις, Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα: 10 οὐ πιστεύεις ὅτι 
Ἄγποα 1β4γεςΕ, Ῥῃθτγ 8 1198 ἘαίΠετ 2 Ῥε]ϊετεςύ ἰποι πού Ί]λαῦ 

ἐγω ἐν τῷ πατρί, καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα 
1 [Απ] 1π πο Ἐαίπετ, απᾶ πο Ἐαίηπες Σπ ῥὅπτιο να. Ἐπο ποχτᾷβ 

ἃ ἐγώ Ζλαλῶ' ὑμῖν, ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐ-λαλῶ: ὁδὲ πατὴρ 
νο 1 5«ρεαὶὺκ ἴοσοι, ἔτοπι τΙΥβεΙΕ 1 βρεακ ποῖῦ; ὃῬαῦ ἴπο Ἐπίλον 

ὐ! ἐν ἐμοὶ µένων αὐτὸς παιεῖ τὰ ἔργα! ". 11 πιστεύετέ µοι 
Ἅ]ο ἵπ πθ ἍαΑΡί48 ηθ 4οε5 ἰπο Τποτξα. Ῥο]ίογε ηλθ 

ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ' πατρί, καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοιᾶ' εἰδὲ μή. 
τηππε 1 [απ] η ᾖἴπε ἘβίἨος, απᾶ ἴπο Έπιπες ἵπ πο Όαι 1 ποὶ, 

διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ «μοι.ὶ 132 Αμὴν ἀμὴν λέγω 

2869 
ΧΤΥ, Τι πο τοιγ 

Ώευνί Ἰε {τοιὈ]αί: γθ 
Ῥοιίστο 1η (ο, υο]1ονθ 
αἷκο 1Π 116, 3 1Ππ ηιΥ 
Τα1]ιογ”5  ἍἨοιιδ 3θ 
ΙΟΥ Ὠιπηδίους 18 {έ 
111 ποῦ 5ο, 1 πνου]ά 
Ἠανε ἰο]ά τοι. 1 ροΐο 
μνιοραιο α ρ]ασς{οΥγο. 
ὃ Απάα ΙΕΙ ϱο απά )τθ- 
ΡΙΙΤθ α Ῥίασο Τοτ τοι, 
Τ νν 1] «ουλό αρ αἶΏ, απᾶ 
τεοεοῖτο γοι ππίο ἨΙΤ- 
5ο1{; ἰπαῦ πῆενο 1 αιἩ, 
ἴ]ιεγε Ὑο ΠΙΑΥ ὼὸ α]σο,, 
4 Απά πηίτλοτ 1 Ρο 
το ΚΙΟΙΥ, αμᾶ {ο τνατ 
πο ποὺ. ὃ Ἠοιηιιβ 
5α1τὮ αμίο Ἠίπι, 1ῶιογα, 
ο Ἐποι ποῦ πνΠ{ίπετ 
ἴποι ροο5ῖ; απά Πον 
ουΏ Ίνο Κποιν {πο ννασ 2 
6. 6515 δα1{Ὦ ππτο Ὠῖπα, 
1 απι πο Ἱναγ, ἰπε 
τταίῃ, απὰ ἰηε ]1[α: πο 
Ώ]ΙΏ οΟΙΙοί {ο Τ]ε 
Έατλοτ, Ὀαἱ Ὀγ1μς, ΤΕ 
το Ὠπὰ Ι.ΟΙΝΩ ΤΘ, Υθ 
εποα]ά Ἠανο ΚΙιοσ’Ἡ 1Υ 
Έα τος 41δο: Απά {1011 
ἨωπιοθίογΏ Ὑο ΙΠΟΝΓ 
Ἠϊπα, απᾶ Ίπνο 56η 
Ἠ]α, 8 ΕΠΙ βαΙτα 
πηίο Ἠϊπι, Γουὰ, 8]ιονΓ 
8 πο Ἐατπος, απ ἴδ 
51ου ᾱδ. Ὁ «εις 
5α1(Ὦ Ἱπί{ο Ἠϊπι, ΠανοΙ 
Ὅσδοι 5ο 1ο) 1ἱ1ρ γν11Ἡ. 
γοι, απᾶ γεῖι Παδί 1λοια 
ηοῦ ΚΠΟΙΝΏ 116, ΕΩΙΠ1Ρ 2 
Ίθ ἐλιαῦ ὨιπίΏ 5εοηΏ 118 
Πατ] 56ΕΠ 1Ώε Σα{ΏςθΓ: 
αι Ἠοιν εαγεςὺ ποια 
1)ιεπ, Ῥ]μοῖν α5 ἴπε ἘΈα- 
1μοχ 2 10 Βομετεςί ποια 
ποῦ ἰωαβῦ Ι απι Ίπ 1Ώε 
ΤἘαἴπεςγ, απᾶ ύΏο ΕανΏεγ 
1μ πιθ2 {πο πποτᾷ» ἐλαῦ 
1 5ρεαχκ ιπίο γουι 1 
βροςβΚ ποῦ οἳ ΤΙΥΝΟΙΓ: 
Ῥαῦ ἰπαο Ἐαΐπετ ἰ]λαῦ 
ἀννε]]οί 1π τηθ, ηο ἆο- 
εἰἩ ἰΏθ ΝΓΟΥΚ5. 1] Βο- 
Ἰθγε πιο {Ώαῦ 1 αἆπι 11 
ἰΏο Ταἴποτ, απά {Πο Ἐὰ- 
ΤΟΥ 1η παθ: ΟΥ 6ἰ5ε ϱε- 
Ίϊσσε Ὠη]θ ΤΟΥ ἴηο ΥοΥ 
νο; 5 βα]κο, 12 Υοτ]]γ, 
νοτΙ]τ, 1 βασ ππίοτοι, 
ἨἩο ταν Ῥομσγαειι οἩ 
ηλο, 1ο Ννονκς πα 1 
ἀο5Πα]] Ίο 4ο αἱδο; απά 
βτοπίοτ ωογὰδ ἴπαπ 

Ῥεόαιςο ο ἐπε τνογκ5 ἐπεπιδοἱτεβ ὮῬε]ίετο της, γετῖ]γ τετισ 15.7 ἔλπανο βμς]] Ἡθ ο; Ὀο- 
εν ε / ανν ι » ο ας .- μαι οα115θ ] Ρο Ἀπίο ΤΙΣ 
υμιν, οὁ πιστεύων εἰς ἔµμε, τὰ εργα α εγω ποιω; κακειγος Έιμος. 1 ΑΙ ναί: 
Ττοτο, ἨἩε ἰμπῦὂ ἨῬε]σετε οἹπ Ώθ, Τἴπθ π/οτ]κς ν/Ώ]οἃ 1 4ο, 15Ο 19  Ἅκαοοτοτ χο βΊα]1 Αθ ἰπ 

ποιῆσει, καὶ μείζονα τούτων ποιῆσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν 
5Πα]1 4ο, απᾶ ΕΥοβῖοΓ ΊΠαπ ἴηοδθ Ἶε 5Ώα11] 4ο, Ῥοσπαδο το 

πατέρα Ίμου' πορεύοµαι. 19 καὶ ὕ.τ.ᾶἂν αἰτήσητε ἐν τῷ 
ΏΙΥ Εαΐηπετ 8ρ. Απιά τ/Παίβοετος Υε ΤΙΣ ΔΕΚ ᾖἴπ 

Ε -- ὅτι {οἵ ΙΤΤΤΑΥΓ. Ἀ --- καὶ 1, 1 τόπον ὑμῖν τττα. ὰ παραλήμψομαι ΙΤΊτΑ. 
1[ἐγὼ]1.. Ὦ -- καὶ [Τ]ΤΤτΑ. π --- οἴδατε [1]1τνΑ. 9 -- καὶ ΩΤ:. 8 οἴδαμεν την ὑδόν 
Κμον Μο ἴηΏε ΨΑΥ 1ΤΊτΑ. ἆᾱ-- ὁπ. ή ἐγνώκατεεμέγε Ώανο ΕΠΟΝΏ ΠηΘΠ. 5 ἂν ῄδειτε 
ΏτΑα; γνώσεσθε γε ΝΗ1 Κπουυ τΤ. ἑ--- καὶ [1]1νΑ, ' ἀπάρτι τος 3 [αὐτόν] 1/9τΑ. 
ὰ τοσούτῳ χρόνω ΙΤ. }--- καὶ Ὀτ[ττ]. Σ λέγω ΤΤΥΑ. 3 [ὸὁ] 1ΤτΑ. Ὁ ποιεῖ τὰ. ἔργα 
αὐτοῦ 4065 Ἶιι  υΓ]ς8 ΤΤιΑ. ο -ἵ- [αὐτοῦ] (γεαᾶ Πἱ5δ ΟΣΙΒ) 1. ἆ -- ἐστίν 15 Ε. 
6 --- µοι Τί Τε], {---μου.(’εαά ἴπο Ἐαιλος) ΗΤΊτΑ. 

σ 



00 
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ΤΙΥ Πηπίθ, ἴπαῦ συν] 1 
4ο, Όιαῦ {πο Ἐβί]μος 
ΣΙΑΥ Ὦο ϱ]οτ]βαθᾶνίη {]λα 
50Η, 14 Τὲ το ελα!] 
8Εκ απγ ἐπῖηςσ {π 1ΩΥ 
Ὥβπως, [ σ]] ὡὣἃ ἐ. 
15 1 τε Ίοτο τηθ, Κοερ 
ΙΙΣ «οοπιπιαπζταθηΐς, 
16 Απᾶ 1 νν{]] ρταγ εἶε 
Ἐαίμοτ, απηᾶ Ἶἴιο 5]ι11] 
ρίτε τοι αποίλοετ Οο]- 
Σοτίοχ, {1Ώαῦ Τε πιατ 
αὈίάε τυΙἩ τοα {οτ 
εγος; 17 ευεπ τπε βρὶτΙὃ 
οἳ {ἐτιῖῃ; πΏστα 1πθ 

᾿πνοτ]ᾶ σαπποῦ τεσοίΐίτο, 
εσααςο 15 5εαοῖἩ Πίτα 
χιος, ποίίποτ Ἐποτνείῃ 
1 ΐπα: Ῥαῦ γε πουν Ἠἶπι; 
ἆᾶοτ Ὦο ἄπτγε]]οία νεα 
σοα, απᾶά 5Ώα]] Ὦο ἴἵπ 
γοι. 18 1 πι] τος 
Ἴεατο τοι οοπι{οτί]ες»: 
 πνΙ]] οοπ1θ {ο Το, 
19 Ὑθδι α Ἠθί]ε τηπῖ]ο, 
Ώηπαὰ {πο ποτ]ᾶ βοείΏ 
1Ώθ ΤΟ ΠΙΟΥΘ; Ῥιιότετςοθ 
το: Ῥεσβιιςε 1 τε, το 
εΏα|] Ίχτε α]ξεο. 20 Αἲ 
ἐπαῖ αν τεβπα]] Κποσ 
τππυ 1 απι ἵη τιν Εὰ- 
τηΏοτ, απᾶ γε ἵπ πηο, απᾶ 
1 ἵη τοα. 21 Ἡο ἰπαῦ 
Ώρῖἃ τσ οοπππηαπ(- 
πΏΩςΠ{8, απᾶ ἈΧΚοεροία 
{πεπα, ηε 10 15 ἐπαῦ Ιοτ- 
είἩ πηθ: απᾶ Το {παῦ 
Ἱοτείῃ ταε 5Πα]1] Ὀε ]οτ- 
ο οἑ τσ Εαΐπος, απᾶ Τ 
ψ11] Ίοπο Ὠῖτα, απᾶ τη1]] 
πηρηϊ{εξδῦ πιγεεὶέ ἴο 
ῶΐτα, 22 οπάδὃδ βαἰἩ 
Ὥπτο Πτα, ποῦ 15οατίοῦ, 
1ιατᾶ, Ἠου ἶς ἴῦ ἐπαῦ 
ἴποα πιό τιαπ]{οβῦ 
{ῃΠτεε]ξ ππίο πΒ, απά 
πιοῦ απ{ο ἴηΠο τνοτ]άᾶ 
29 «εβις πΏβυγετοᾶ 5πᾶ 
βαϊά υπο Ὠῖτα, ΓΓα Τη 
1οτο πως, 1θ πΙ]] χεορ 
ΙΗΥ πγοτᾶς: απᾶ τηΥ Εδ- 
{167 ν1]] Ίονε Ἠΐϊπα, απᾶ 
ννθ σ]] οϱοπιε ππίο 
Ἠϊτη. απ τηρξς οἳσ ᾱ- 
Ὀοὰύφ πΙ(Ἡ Ἠΐπα, 24 Ἡοε 
1παῦ Ἰοτείαπ πιθ ποῦ 
Ἐθερεί]λ ποῦ το Βατ- 
1ηπρ5: απᾶ πο ποτά 
σ/ΠΊοἸ το Ἠθατ 18 τοῦ 
πηῖηε, Ῥαύό 1ἴπο ΈἘα- 
{πετ πιἨΏ]οἩ εετπὍ τηθ, 
25 Τηοεο {Πΐτπρς Ὠφπτο Τ 
ΕροΚεη πηίο τοι, Ῥοΐπς 
Φεί Ῥτεξεπῦ ππΙΏ τοι. 
2) Ῥτι πο 6οπιξοτίετ, 
τολῖε] ᾗ ἴπό Ἠο]ιγ 
ἀποςῦ, ποπ 11ο Ἐ- 
προς υηῖ]] 5επᾶᾷ Ίπ ταΥ 
1Ι8ΊΩΠΘ, Ἡθ ελα]] ἴεποι 
ας 811] ἰπῖηρε, αιιᾶ 
τησ αἱ] ἴλμίπρς το 

σουισ τΘΙΠΙΕΠΙΡΓΑΠΟΘ, 

1ΩΑΝΝΗΣ. χίιν, 
η ρῃ , - , . .- ὀνοματι.µου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατήρ ἓν τῷ 
ΤΙΥ ΏΗΤηΘ, τη τσ11 ἆο, ἴπαί παρ Ὦρ Β]οσ1βεᾶ {ιο Έατλος τι . (νο 
: ., .», ῃ »». ν, ον ,. 

υιῳ. 14 εαν τι αιτΊσΏητε Σεν τφ-ονοµατι-μου. ἔγω πούή]σω. 

Ῥοη, 11 αηγίῃῖησ το αεκ 1π ΏΙΥ Ώατης, 1 ψ]] ἆο [15]. 

16 ἐὰν ἀγαπᾶτέ µε, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς Ἀτηρήσατε." 
1ε πο Ίοτο ΊηῬ, 3 Ξσοπιπιβητηεη{ς ΤΩΥ κρορ. 

η ) ; 

16 καὶ ἐγὼ" ἐρωτήσω τὸν πατέρα, καὶ ἄλλον παράκλητον 
Απᾶ 1 σπΙ]] εδ τηρ Ἐαΐπετ, αηᾶ αποίΠπεσ Έατασ]εία 

δώσει ἡμῖν, ἵνα μένῃ μεθ) ὑμῶν εἰς τὸν.αἰῶνα,' 17 τὸ 
Ἠο γη] νο οι, Ίλαῦ Ἡρ πιαγ τοπαβίπ πε :γοα 1ος οτες, τπε 

ὁ κόσμος οὐ.δύναται λαβεῖν, ὅτι πγεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ 
σρβηποῦ χεοεῖγε, Έεοατςθ βρίγ{6 οἑ ἐταίἩἉ, Ὑπ]λοπι {Πο πτοτ]ᾶ 

οὐ θεωρεῖ αὐτό, οὐδὲ γινώσκει Ἰαὐτό"ὶ ὑμεῖς Ἀδὲῖ γινώσκετε 
1 ἄοθβ ποῦ 68ο Ἠϊπι, πος” Ἐπουν Ἠΐπας Ῥαῖ γο Κποῦν 

2 ά ο/ Σ κ ν ὸ ε ο» πὸ ἔ Π ε) υ ΄ 
αυτό, Ότι παρ υμῖν Ἠενει, καὶ ἐν υμῖν Ἀέσται.' 18 οὐκ ἀφήσω 
Ἠ]τη, {ος ντ γοα Ὦε αὈἱᾶε5, απᾶ ἵπ τοι εἰιω]] Το. 1 νι] τοῦ Ίοατο 
ε -” 2 . Ν Ν . 

ὑμᾶς ὀρφανούς' ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 19 ἔτι μικρὸν καὶ ὁ 
τοα ΟΓΡΗΦΤς, 1 ατα οοπιΊπς {ο τοι. Χο α Η{τ]ε πηΙ]θ απᾶ 1πο 

κόσμος µε οοῦκ ἔτιϊ θεωρεῖ, ὑμεῖς.δὲ θεωρεῖτέ µε' ὅτι ἐγὼ 
πποτιᾶ πι πο ἼΊοηπρετ «8688, Ῥπι ο 5ος πως: Ὦοοαπβο 1 
. Ν ε ” Ρ ” ]] 9 3 ’ - ε [ ΄” 

ζῶ, καὶ υμεῖς ζήσεσθε.ὶ 320 ἓν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ Ἀγνώσεσθε 
πα, "π]εο ο 5Ώα]] Ἠτο. 1Ίπ ἍἉἴπαῦ αγ «ΕΠΙ Ἔπον 

ὑμεῖς' ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρίμου, καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοί, κἀγὼ 
1γο ἴπαυ 1 ατα] ἶπ ΤΑΥ Ἐαΐλμος, αηπά 7ο Ι τηθ, απά 1 

ἐν ὑμῖν' 21 ὁ ἔχων τὰς.ἐντολάς.µου καὶ τηρῶν αὐτάς, 
1π ποια. Ἡε ἰπαῦ Ἠα5δ τισ οοπιπηβπάπιθπί απᾶ ἆΧθορΒ ἔποτη, 

ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν µε ῥὁ.δὲ ἀγαπῶν µε, ἀγαπηδήσε- 
ηθ 1νΙβ ἐπαῦ Ίοτες 1ηθ; Ῥαῦ Ἡε ἐπαῦ Ίοτες της, εηα]] Όο Ἰοτοά 

ται ὑπὸ τοῦ.πατρός.µου' Ἱκαὶ ἐγὼὶ ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ 
λε 1ΩΥ ἘβίΠεΓ : Απᾶά ' 1 τι]1] 1οσθ Ἠϊπῃ, απᾶ 

, ” ης » ρ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 399΄’Λέγει αὐτῷ Ἰούδας οὐχ 
σηϊ]] πιαηϊ {οξύ Τοπ -πιγεε]ξ, 15475 3ο “Πϊῖτα αΤπᾶας, (που 

« ια) ’ / 8 [ὸ , ε/ ο ελλ ο . 

0ο Ίσκαριωτης, Κύῦριε, τί «γέγονεν Ότι ἡμῖν µμµελλεις 
πο Ἰ1δοατίοίε,) Τοτᾶ, υλαῖ ας οοουιττεᾶ ἐπαῦ {ἴοτ5 ἴλοι ατῦ αΡοιι 

ἐμφανίζειν σεαυτόν, καὶ οὐχὶ τῷ Κκόσμῳ: 98 ᾿Απεκρίξη ἵολ 
το πιβηϊ{εςτύ ᾖ{1ἨΠγαθΙξ, Απᾷ τοῦ ᾖτοῖπο ποτ]ά 2 ΣΑ πδυν τες 

” . η - , ρω « , μα 

Ἰησοῦς και εἶπεν αὐτῷ, Ἐάν τις αγαπᾳ με, τὺν.λόγον.μού 

1]εςις απά οϱαἷᾶ ᾖΤο Πϊπι, 1 Ἄπγοπο ἍΊοτε η1θ, ΙΙΥ π'οτᾶ 
΄ / ’ , ΄ ε ι) ο 

τηρήσει, καὶ ὁ.πατήρ.µου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν 
Ὦο ν1]] Καερ, απᾶ ΏΙΥ ΕαΐΠπες πυ]]] Ίοτε Ἠϊτα, ΑηΏά το {Ἠΐτπι 
} ’ 4 4 7 ) - τ ΄ ῄ 94 ε ὴ 

ἐλευσόμεθα, καὶ μονὴν παρ αὐτῷ Ἱποιῆσομεν. ἁ".Ἡ 
το πγῖ]] ο0Π1ΠΆ6, αηπά 4η πΌοάο πΙ ἍἈἨὨϊπα πγΙ]] τηακθ. Ἠε ἰπαῖ "ποῦ 

ἀγαπῶν µε, τοὺς.λόγους.µου οὐ τηρεῖ καὶ ὁ λόγος ὃν 
Ίοτες πηθ, Ώιγ ν;οτᾶς ἄοθς ποῦ Κθερ; απᾶ ἴηπο ποτᾷ ππίὶοϊι 

’ - ιώ ΄ 

ἀκούετε οὐκ.έστιν ἐμός, ἀλλὰ τοῦ πέµψαντός µε πατρός. 
7ο Ἠθατ 18 ποῦ τηῖηο, Ῥαῦ οἳ ἴπο Ἄνγηο 39επῦ ΄Πιθ 1ΕπίΠοτ. 

25 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ ὑμῖν µένων’ 320 ὁ.δὲ παρά- 
Τηορο {π]ησς6 ΤΊανο εαἷᾶ ἴοτοα, σίπ τοι αοὐϊαιπρ; Ῥιῦ {Πο ΌῬατι- 

. ε 3 - 

κλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Ὁ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ 
ο]είε, ἴπο Βρίτϊ ᾖἴμπο Ἠοισ, πῖοτα δπη1] βοπᾶ 1119 "Εθΐμετ Ίπ 

ὀνόματί.-μου, ἐκεῖγος ὑμᾶς διδάξει πάντα. καὶ ὑπο- 
ΤΗΣ ΏβΙΠΘ, οτὸ ἅτυα Άπν]] 3{ραςἩ αἲ] ἐμίπρς, απᾶ ν 11] Ὀτίας το”χε- 

6 -ἵ- µε Πιο [1]Τ. ὰ τηρήσετε Υε Ψ]] Κεερ πττ. 1 κἀγὼ ΤΤΤτΑ. Κ μεθ) ὑμῶν εἰς τὸν 
αἰῶνα ἢᾗ ηθ πιαγ Ὦε ν]ζ] γοια {ος 6νεΥ 1; μεθ) ὑμῶν ἢ εἰς τὸν αἰῶνα Ἐ; ᾖ μεθ) ὑμῶν εἰς τὸν 
αἰῶνα Ττδ. 

Ρ ζήσετε ΤΤΤΑ. 
ΈΏθη Ωτ[Α]π). 

] [αὐτό] 1.. 

ἕ-- ὁ αΙΤΊτΑΥΥ. 

ο ρὐκέτι οἱ Τ. 
5.-- και 

η ἐστίν 18 1ΤτΑ. απ. δὲ Ὀαῖ [Ε]τίττ]Α. 
τκἀγὼ ΙΤΊΤΑΥΓ. 4 ὑμεῖς ([ὑμεῖς] 1.) γνώσεσθε Ι.ΤνΔ. 

Σ ποιησόμεθα ΙΤΤτΑ. 



αΙν,ΣΊ υοηπἳ 
ο ο » ς αφ προς ον 

µνήσει ομᾶς πάντα ἃ εἴἶπον ὑμῖν. 27 εἰρήνην ἀφίημι 
χωεπιῦχαπορ Ίγοασς αἲ] ἐΠΐπρς ΥΠΙοἩ 1 ββῖᾶ 7ογοι. Έεασθ 1 Ίθανθ 

αι ρα δν Δ μ / ο ος λ ε , 

ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωµι ὑμῖν οὐ καθως ὁ Κόσμος 
Ψιίῃτοα; ΄ρε8ο8, ατην 1ρ,ῖνθο ἴοτοα; ποῦ 88 {Ώοθ πνοτ]ά 

δίδωσι», ἐγὼ δίδωµι ὑμῖν μὴ.ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μηδὲ 
Εΐτες, 3Ἱτ ᾿α1ρίνο ἴογοι. Τε ποί οὈο ἰτοαρ]εά γ7οασ Ἠεαγῦ, ὨΟΣ 

δειλιάτω. 98 ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Ὑπάγω καὶ 
1ευ 1 Ε.Σ. Ὑο9 Ἱθατά ἴλπαῦ 1 ν ϱαἷᾶά ἴρσοι, Ι98μιΡοίηπρ ΑΠΑΥ απᾶ 

ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ µε  ἐχάρητεᾶν ὅτι 
1 Απ οΟΓΙΙἩΡ ᾖἵο τοι. ΤΕ γε]οτθᾶ 118, σθ ποπ]ά Ἰατο τε]οἰοεᾶ ελα ῦ 

πεῖπον,ὶ ἨΠορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα" ὅτι ὁ-πατήρ. μου! 
1 εαἰἱᾶ, 1 απι ροίπςᾳ το 1ηθ Ἐαΐπετ, ΦΟΣ. ΙΩΥ Εβίμετ 

μείζων µου ἐστίν. 99 καὶ νῦν εἴρηκα «ὑμῖν πρὶν  γενέ- 
στεπύες 3ἴπαπ ΣΤ 318, Ἅπάᾶ ποπ 1 Ίρτο {ο]ᾶ) τοα ὮὈείοσθ Ἱδ οοπιο8 {ο 

πι «/ ’ Σ / ” [ 
σθαι, ἵνα Ότὰν γενηται πιστεύσητε. 90 Υούὺκ ἔτι 
Ρα8», {ἐλπαῦ πηθυ 15 Πα] Ὠατο οοπιθ {ο ρ855 7ε ΠΙΑΥ Όε]1ετο. Νο Ίοηπρος 

"πολλὰ λαλήσω μεθ ᾽ὑμῶν Ἱ ἔρχεται.γὰρ ὁ τοῦ κόσμου 
πωμοα 1 πι] βρθαῖς ντ τοι, ΤΟΣ 60ΟΠ168 1ηθ 308 “νγοτ]ᾶ 

8 , Ιι να Ν 9 ”’ νι ρ Ψ.. [6η 
τούτου! ἄρχων, καὶ ἔν ἐμοὶ οὖκ ἔχει οὖδεν' 9] ἀλλ ἵνα 
Σηῖ8 11165, Απᾶ ᾖἹπ Ίςε «πε Ἠβς ποϊλµίπς; σας ἴπαῦ 

νῷ  ὃ κύσµος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, ὑκαὶ' καθὼς 
3τηΑΥ “Κπουνγ 11Ώθ γγοτ]ᾶ ᾖἴπαῦ 11οτ Ἅἴπθ ἜαίηΏςΥ, Απᾶ 88 

εἐγετείλατόῖ µοι ὁ πατήρ, οὕτως ποιῶ' ἐγείρεσθε, ἄγωμεν 
Ξοοπτηπηβηᾶεᾶ  π8 '1Πθ Εμίηπθς, 1ἨΏπβ 1 ᾶο, Ἐ]δο πρ, 1906 π3 πο 

ἐντεῦθεν. 
ὮΏς]ιος. 

15 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ.πατήρ-µου ὃ 
Ἐ ΔΏι πο Ἅτίπο "αγταο, βηᾶ ΤΗΥ Ἐαίπετ Ἅἴπθ 

γεωργός ἐστιν. 2 πᾶν' κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, 
ΏπςΡι ΠᾷπΙΒΏ 18. Έπειγ ἨΤΑΠΩἩ ΙΠ Ἠπθ .ποῦ Ῥοβτίπρ ἀΣτπῖς, 

αἴρι αὐτό' καὶ πᾶν τὸ καρπὺν φἐρον, καθαίρει αὐτὸ 
ηε ἵλΚες απαγ ἵδ; Απᾷ ΘΤ6ΙΥΟΠΘ ἴπαῦ 'Εταϊῦ Ὦ64Σ8, 6 οΙΘβΠ56ς ᾖΐ 

ἵνα ὑπλείονα καρπὺν' «Φέρῃ. ὃ ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε 
τηκί ΏΊΟΤΘ {ταις -δτααγ Ῥεαυ. Α]τεαάγ το οἼεαῃ 8τ8 

διὰ τὸν λόγον ὢν λελάληκα ὑμῖν. 4 µείνατε ἐν ἐμοί, 
Ὁγ ΤΟΑΒΟΏΠ Οἱ 1η ποτά ὙἩΠΙοἨΙ Ἠανο ΒΡοΚεΠπ {ο γο, Αριά 1 πο, 

κἀγὼ ἐἔν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ ῥὐναταὶ καρπὸν φίέρειν ἀφ᾽ 
ΕπάΤ Ἱπ τοι. Α5 ἍᾖΤἴπο ὉΌταποῃ κ ποῦ αΏ]θ {ταῖς Το Ὄε8βς οξ 

ἑαυτοῦ ἐὰν.μὴ «μείνῃ' ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ  ὑμεῖς 
11βε]{ ππ]θςς ᾖ κρίάς ᾖἆπ {πο τίηε, ϱο µπεϊίπεσ [οβπ] το 

τὰ 
πο ᾖΓατε] ἴπφ 

ε μ » . -- 

ὁ µένων  ἓν ἐμοί, κἀγὼ ἓν αὐτῷ, οὗτος φέρει 
Ἠο ἴλαῦ αμίᾶθ Ιπ ἹἩθ, απᾶάἹ Ἱἵπ ἨΠίπι, Ἡε 365 

καρπὸν πολύν' ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε πὺιεῖν οὐδέν. 
Σργαϊξ ΣΥΛΗΟΗ ; 1οτ αρατῦ ΤτοΏ Τιθ 7θ 4τε 806 Το ἆο ποίλίηρ, 

Σν ’ / .” Ν 

6 ἑάν.μή. τις ἔμείνῃ! ἔν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα, καὶ 
Όπ]εβ αϱπσοπο αρίάθ ᾖ 1θ, Ἠθ]βοαδ ουῦ 85 1{ῃΠθ ΏχαποὮβ, απᾶ 

ἐξ ΄ θ Δ / ϊἾ 1] ΔΝ εἰ ὶ - / Δ 

ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν "αὐτὰ καὶ εἰς ὶ πῦρ βάλλουσι», καὶ 
16 ἀτιθαᾶ πρ, απᾶ ᾖΊπεσ ραΐπεγ ΤΏεπι απάἆ 11ο α το οαςῦ, Απά 

καίεται. Ἱ ἐὰν µείνητε ἐν ἐμοί καὶ τὰ.ῥήματά.μου ἐν ὑμῖν 
1 15 Ὀατηρᾶ, 1 τεαθ]ᾶ ᾖἵπ ήἩπθ, απᾶ πι ποτᾷς ἵπ τοι 

ἐὰν μὴ ἔν ἐμοὶ (μείνητε.ὶ ὅ ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς 
πηπ]ο5ς .1ηπ Ἡπθ ὙγοακΏϊᾷθ. 1 Άι ΤἨθ νῖηο, 

κλήματα. 
Ὀταπςηςς. 

291 
Ὁὦ'ἩΠβίβοθτοςσ Ι Ἀβγο βαἰἀ 
ππίο τοι. 27 Ῥθβοε1Ι 
Ίθανο Ἱπτ Το, ΤΥ 
ῬρεαοῬ Ι ρῖτο απίο τοι: 
ποῦ 88 ἴΤΙηΠθ ποτ]ά ρῖν- 
εἵΏ, ρίτο Ἰ ππίο τοι. 
Τιεῦ ποῦ τοςσ Ἠθαγῦ ο 
ὑτοαρ]θᾶ, ποϊίηετ 1εῦ 15 
Ὄο αξταῖᾶ. 28 Ὑοθ Ώατο 
ἨἹεητᾶ Ἠοπ Ι εαἰᾶ ππί{ο 
τοι, 1 Ρο απαΣ, απά 
οοπιε ασαΐπ απῖο γοι. 
1Ε το Ἰοτοᾶ πηθ, Τθ 
σιου]ά το]οῖσθ, ΏθοβΊ189 
1 ϱαϊῖᾶ, 1 ρο απίο ἴπο 
Ἐαίπετ: ΞΟΣ πΙιΥ Εαΐπες 
1 ρτοβύετ ἴπαν 1. 
29 Απάᾶ ποπ 1 Ὠαπνο 
το]ᾶ τοι Ώθ{ογο 16 οΟΠ1Θ 
Μο ρ855, ἴπα1, νΠεἩ 10 18 
οοπΏ6 {0 Ρ858, 7ο τοῖρηῦ 
Ῥε]ϊονο. 40 Ἠετοβ{ζετ ἵ 
"σα ποῦ ἰα]ς πια 
η γοα: 30; {ἴπθ 
Ῥτίηος ο ΤΠῖβ πιοτ]ᾶ 
οοπιεῦἩ, απᾶ ἨαίἩ πο- 
ΜΩΐπρ. η πο. 51 Βαρ 
τπβῦ ἴηπο ποτ]ά ΠιαΥ 
Ἐπον ἴπαί 1 Ίοτθ {Πθ 
ἘβίΠοΣ; απᾶ ϐ8 {Πο Ἐα- 
πετ Ρᾳφο Τθ οΟπι- 
ΤΠΑΠΑΙΩΕΗΕ, σσθνι 6ο Ἰ 
ἄο. Α1ἱ869 (9υν 48 6ο 
Πεηςσθ, 

ΧΤΥ, Τ απι ἴπο ἴγαθ 
νίηο, ΑπΠά ΤΙΥ ΕΒἴΠεΣ 
15 πο ἨΠιβδραπάπιβη. 
2 Ἐϊταιγ Ώταπο] ἵπ Ταθ 

:Ὅπαι Ῥεατείῃ ποῦ {τατῦ 
Ἡε Ἰακείη ΑΝΑΥ: απᾶ 
ετοισ ὀγαποι Όπεν 
ῬοατείἩ {ταϊ6, πε ρα ς- 
οἵπ 19, τηβῖ- 15 ΤΙΑΥ 
Ὀτῖτρ Εογ{ίΏ πιοτε ΣΓ10. 
ὃ Νου Τε το οἶενα 
ἑἩτοαρἩπ ᾖΤπο ποτᾶᾷ 
πυΏΙοἩ Τ Ἠπτο 6ροΚκεη 
ππίο γοα. 4 ΑΡί46 ἶπ 
1ης, απά Τ Τη Τομ. Α8 
{Πο Ῥγαπο] οβπηΏοί Ῥεασ 
ἀγα1ῖ οἱ 105ε1{, εχοερί ἵσ 
αΌ]ᾷο 1η 1Πθ ν]ηο; πο 
ΊΊΟΣΘ Ος1 Τε, εχοερῦ ΥθΘ 
αὈίᾶθ 1η πηθ. ὅ 1 απ 
ἴπο τίηπθ, 7ο αγε ἴπθ 
Ὅταπσλες: Ὡς Όπαί α- 
Ῥιᾶσζ ἵη πας, απᾶ Τ ἴπ 
Ἠϊπῃ, {Ώθ 5.τηθ Ῥτήπραῦ] 
ΣογίὮ τηιοὮ ταϊς: Του 
πζλοαῦ Τη 7ο 6ΛΠ ἆ4ο 
ἨοίΠίηρ. ϐ ΤΕ ἃ ΠΙΒΠ 
αρῖᾶς ποῦ 1Ώ 116, θε 18 
οα»ῦ Σοτίμ 45 α ΏταποἨ, 
απᾶ 15 π]ἰηετεά; οπά 
ΤΠΘΏ ΡαἴΠΘΥ {Πετα, οπᾶά 
οαςῦ {λεπι 1η0ο (πο Βτο, 
απᾶ ἴἨΠεγ ατε Ὀτιτηρᾶ. 
714γε αρῖᾶο πτηθ, αηᾶ 
ΙΤ ΥΟΤᾷΡ αρῖᾷθ ἵπ οι, 

π.--- εἶπον αΙ/ΤΤτΑΥΡ. χ-- μον (:εαά ἴπε ΕαίΠετ) [1,]τττΑ. 
5 --- τούτου (γεαᾶ οἱ πο πγοτ]ά) αΓΤΤτΑ ΥΓ. υ[καὶ]τ.. 
ὨαπάπιεΏῦ 1τγ. ἆ καρπὸν πλείονα ΤΤΊτΑ. εµένῃ τ. 

Ἀ αὐτὸ 1’. ἱ --- τὸ {Πε (86) ΤΤΤΑΥ. 

Υ οὐκέτι ατ. 
5 ἐντολὴν ἔδωκέν 68569 (πιθ) ουπ]- 
ΓΕ µένητε 1 Τ1τΑ. 

ο 
Συμιν νν. 

[η μένῃ 1 . 
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σε σι] αςκ πΠαῦ τε 
πν]], απ 10 ϱΏα]] Ὄοα 
ἄοπο απὀο τοι. 8Ηοτε- 
1η {5 ΏΥ Ἐαΐπες Ρ]οτί- 
βεᾶ, (ποῦ γε Ῥεαχ πιαςἩ 
Στυϊὸ; 5ο 5Πβ]] γε Ὦθ ΠΙΥ 
ἀἱδοῖρ]ες. 9 Α5ἴΠε Εα- 
{ποεγ ΠαῦΠ ]οτεᾶ 118, 5ο 
Ίατε 1 ]οτεᾶ τοιι:; «οἩπ- 
Μἴπιας 76 1ηπ ΤΙΥ 1019. 
10 17ο Κεερ πιγ οοπι- 
πηρηάΏΙεΩΙ5, Το 5Ώα]] 
βΡὶάο 1Ἠ ΤΩΥ 1916; 6ΥεΏ 
85 1 Ὠατο κερῦ Ώ] Ε- 
{ηΠεγ)5 οοπιπιαπτηεηίς, 
Σβηᾶ αρ]άθ 1Π Ἠ]5 1ογο. 
11 Τ]μαῬςῬ ἐμ]ηρς ἨατοεΙ 
ΒΡΟΚεΠ ππ{ίο ο, ὑλαῦ 
ΤΙΣ 107 πι]σηὺ τεπιβ]1ὰ 
Ίπ σοι, Απᾶ ἐλαί τοιτ 
10ΟΥ παὶσΏύ Ῥο {α]]. 
10 Τηϊς 16 ΤΙΥ οοπι- 
πηβηάπιεηί, Τπαῦ τδ 
1οτθ ὀπθ6 ΑΠΟῦΜΟΣ, 98 
1 Ώαντο Ἰονεά τοι. 
19. ἄτοαῦεσ Ίοτο ἨαῦἩ 
ΤΟ ΤΑ {Πα 115, ὑπαῦ 
Ά ΤηΒΏ 147 ἄονη Ἠ]8 
146 ἆοσγ. Πῖς {τιεπᾶς, 
14 Ὑε το ΠΙΥ {τιεπᾶς, 
18 γο ἆο πΏβίβοετοετ 
1 αοοπιωηηπᾶ Το. 
15 Ἠεποεξοτία ΤΙ ος 
σοι ποῦ 5εγταηῦ5; Έος 
ἵΠε βοτταηῦ Ἱεποπγθῦ]ι 
ποῦ πΏβαῦ Ἠϊβ ]οτᾶ ἄο- 
εί: Ῥαῦ 1 Ἰατο οα]]1εᾶ᾿ 
τοι ἀτίεηᾶβ; {Του 811 
1ΠίΏρ8 λθί 1 Πατο 
Ἠθατά οἳ τὰτ Εαΐμετ Τ 
Ίατο πιπθΚΏΟΙΥΏ 1ΠΤο 
σοι. 16 Χο Ἠατε ποῦ 
«Ποβθ6η 18, Ῥυῦ Ι Ἠατο 
οἱοδθη τοι, απᾶ οἵ- 
ἀβἰπεᾶ τοι, ὑπαῦ το 
εΠου]ᾶ ρο απᾶ Ῥτῖηπς 
Σοτία ἐταῖδ, απά {λαί 
γοαχ Εγιῦ βμοι]ᾶ το- 
πηρίη: {πα ῦ η ΠΒἲΞΟΘΥΤΕΣΥ 
Υο εἰια]] αξ]ς οἳ ἴπε Έα- 
ἴμες π Τι ΤΑΠΩΘ, ηοθ 
1ΠΑΥ το Ἱν τοι. 
17 ΊἨοεε {πῖτπρς 1 οοπι- 
αηρηᾷ γοι, (Παῦ ο ]οτο 
οπ6 αποἰηος. 18 Τ4 {πο 
ν/οτ]ά Ἠαΐω τοι, Υθ 
πουν {παῖ {6 Ὠβῖθᾶ τηθ 
Ῥείοτο ἴέὲ ᾖλαἰεᾷ τοι. 
19 ΤΕ Το ποτο οἳ ἴπθ 
τν οτ]ᾶ, τηε π:οτσ]ὰ ποι]ά 
Ίοτο Ἠὶ« ΟΥ: Ὀπέ Ῥο- 
οπή56 Υθ ατθ ποῦ ο ἴμθ 
π/οτ]ᾶ, αυ Ι Ώβτο οἩο- 
βοη τοι ουῦ οξ ἴπο 
πυοχ]ᾶ, ΊΠεΓΘΕΟΤΘ Ὅηοθ 
πιογ]ᾶ Ἠαπεῦῃ τοι. 
20 Ἐεπιεμαρεςσ 0πΠθ ποτά 
ἐπαῖ 1 εθὶᾶ απίο τοι, 
}Ἡθ εεγταπύ 18 ποῦ 
Ρτεηπίετ ἴπαηὮ 5 ]οχά. 
1{ {Πεγ Ἠατε Ῥετσεουί- 
οᾷ Ὠλο, ΤΏεσ πΙ]1 αἷδο 
Ῥοχδεοιιίθ τοι; 1 ποτ 

ΧΥ. 

καὶ γενήσέται ὑμῖν. 
απᾶ ἵτ «Β.1] οοΏ1θ ο βΏῃ5α Το Τοιι, 

ΙΟΑΝΝΥΗΕΣ. 

μµείνη, ὃ.Κἐὰνὶ θέλήτε Ἰαϊτήσεσθε,ι 
αΡρῖᾶςε, πιΏβίετες Ὑτε πῖ]] τερπα]] αςῖς, 

8 ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ.πατήρ.µου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε. 
Ίπ ᾖτπς Ἀκ]οτᾶεᾶ τι ΕαΐΠες, ἴλαυ "ενυῖέ 1ΤΠΟὮ 7ο 5Ώοπ]ᾶ νεας, 

καὶ "γενήσεσθε ἐμοὶ µαθηταί. 9Ὁ - ἠγάπησέν µε ὁ 
ΑηΏᾶ Ύνο 5Ώα]] Ῥεοοπιο 35ο 3πιε 1άἱ5οίρίθς. 1οτοαᾶ Ὠ]θ {ια 

πατήρ, κἀγὼ "ἠγάπησα ὑμᾶς'' µείνατε ἐν τῇ ἀγάπη τῇ ἐμρ. 
Ἐλίηστ, Τα]δο ]οτοεᾶ τοι: αρ]ᾶθ 1π Ξ]οτο ΣΥ. 

10 ἐὰν τὰς ἐντολάς.µου τηρήσητε, µμενεῖτε ἐν τῷ.ἀγάπῃ.μου' 
1 Ἡπισ οοπτιαπάπιεη{5 γε ΚεοΡρ, τε ςΏα]] αὐϊάο 1π ασ 1οτο, 

καθὼς -- Ρτὰς ἐντολὰς τοῦ.πατρός' "μου! τετήρηκα, καὶ 
α8 Τηε οοπιππαπάπιεΏῦ5 οΕ τΙΥ Εαΐπετ Ώπτο ο σμα 

µένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. 11 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα 
αρὶᾶθ 3ῃ]14 11η 1οτο. πα ἐμίπρβς Τ Ώατο ΞΡΟΚΕΠ {ογοι, πας 

ὴ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν 'μείνῃ, καὶ ἡ.χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇῃ. 
3Ίογ σ ἵπ τοι τΛΥ αὐίᾶθ, θπᾶ ΟΙΣ 1ο 1ΠΑΥ ο Ει]]. 

19 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμῆ, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, 
Τηῆϊ5 18 Ἀοοπιπηβπάπαεπύ πι, ἴπαῦ γε Ίοτθ οηθ αποίλµας, 

καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. 19 μείζονα ταύτης ἀγάπην οἶδεὶς 
88 1 ]οτεᾶ γοι. ατεκίος τα ζΠ]8 1ο9Υθ Ὦο ΟΠ 

» 5/ 5 Ι Δ 3 ε) .. - 

ἔχει, ἵνα "τις! τὴν-ψυχἠν.αὐτοῦ θ ὑπὲρ τῶν φίλων 
τς παῦ οπο Πὶ5 149 απου]ά ο. ἄουπ {ος Ξ{τίοπ8 

αὐτοῦ. 14 ὑμεῖς φίλοι ο ἐστὲ ἐὰν ποιῆτε «[ἰὔσαὶ ἐγὼ 
1118, Ὑο Ἅ3Εγ]επᾶςβ 8ΥΘ Ἡ Ὑγο ΡρΓβο[ίξο π]αύσοθτος | 

ἐντέλλομαι ὑμῖν. 15 οὐκέτι Ἱὑμᾶς λέγω" δούλους, ὅτι ὁ δοῦ- 
οοπιπιππᾶ τοι. Νο ]οηρες τοα 1 οα]] ο ο. Σ0Σ 119 Ὀοιιᾶ- 

λος οὐκ.οῖδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος ὑμᾶς.δὲ εἴρηκα 
πιλπ ΚΠΟΝΕποῦ πηβῦ 3 “ἀοἵηπρ "Π18 Ξπηβείοτ. Ἑαπίτουι 1 Πατο ερ]]οᾷ 

φίλους, ὅτι πάντα ἃ Ίκουσα παρὰ τοῦ.πατρός.µου ἐγχώ- 
{τΙεΠάΒ, 1ος α]] μαοδε πΏ]οἩ Ι Πεατᾶ οξ ΏΥ Ἐπίπετ 1 πωπάς 

ρισα ὑμῖν. 16 οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ο. ο. ἐξελεξάμην 
ποστ {ο 'ση. 3Νοῦ Ψο 3Ώλθ ο οσν οπιοςδε 

ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα τ ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς μα καὶ καρπὸν φἒ- 
Ψοι, απᾶ αρροϊπίεᾶ οι αυ ο. ΕΠοι]άἀρο απᾶ Ἅ«ἀνιῖό τεςσποιιᾷ 

ρητε, καὶ ὁ.καρπὸο ὑμῶν µμέν ἵνα ὕ.τι.ᾶἂν αἰτήσητε τὺν 
Ὄεας, απά ουσ {ταῖς εποι]ᾶ αρῖᾶθ; ἴλαῦ τυἩαίδοσγες Υθ ΏΙΣΣ αδΙς ἴλθ 

πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί-μου  ὃῷ ἡμῖν. 17 ταῦτα ἐντέλ- 
Ἐπίπες 'Ἱηπ ΏΙΥ ὨΒΠΙΘ Ὦθ ΤΊΑΥ σἶτο Το. Τπερο ὑΠῖηπσς 1 οσοιι- 

λοµαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 18 Ἐϊ ὁ κόσμος ὑμᾶς 
πιβπᾶ τοι, ΌὈπαῦ Ὑγε]οτο 06 αΠοῦΠεσ. 1Ε ἴποε πν/οτ]ᾶ γοα 

μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον Ὑὑμῶν! µεμίσηκεν. 19 εἰ ἐκ 
Ὠβίας, γε ΚΠοπ ἴπβῦ Ὥηιθ Ῥεξοτθ τοι 16 ηα8 Παῦεᾶ, 1 οί 

τοῦ κόσµου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν.τὸ.ἴδιον.ἐφίλει' ὅτι.δὲ :ἐκ τοῦ 
νπο ν/οτ]ά ψε πες νο ποτ]ᾶ πγοα]ᾶ Ίοτο ἱύδοπνπ; Ότπί Ῥοσβα5δθ οἳ ἴ]ια 

κόσμου οὐκ.ἐστέ, ἀλλ᾽ -ω ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, 
πιοτ]ά το ατεποῦ, Ῥαῦ Αλιρης γοι ομῦ οἱ ἰπε πογ]ὰ, 

διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 20 μνημονεύετε τοῦ 
οἩη βοοοατῦ ΟΕ πας ΣΏηίες “γοι τε Ἀπγοτ]ᾶ. Ῥειπεπιρετ {πο 

λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Οὐκ.ἔέστιν δοῦλος μείζων τοῦ 
ποτά ἹὙὉπίοα βαθιά ἴοτοι, Ἴβ που Ἶ Ἀοπάπιαη ῥΡτεβίοπ. 

κυρίου.αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν' εἰ 
νβαης Ὠ15 πωββύετ. ἩΤ ἅπιθ ΤΠεΥ ρεγεεοαῖζεᾶ, 81ο τοι 1Πεγ πηΙ]] ρετβεοαίθ; { 

κ ἄν 1, 
ἠγάπη σα ΤΤτΤΑ. 
ί γεαὰ ἴπα ο 1ΤΑ. 

- ὑμῶγ.τ. ὑμᾶς ΌΤΤΙΑ. 

. αἰτήσασθε αδὶς τε ΙΤΊτΑΥΓ. .. γένησθε γε ποι]ά Ῥεοοπιθ 1ΤτΑ. 5 ὑααᾶς 
ο κἀγὼ 1 8]5ο π. “.  Ρτοῦ πατρὺς (-- µου Τ) τὰς ἐντολὰς ΤΑ. 4 -- µου 

τῇ 11Υ Ὃθ ΙΤΤΙΑ. 5 --- τις Τ. τὰ να ΌΤΤΤΑ. Σλεγω 
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ε , ῄ » . αν νο ρ ϱ] } χ Ἱατε Ἱερῦ πιΥ βαγίηρ τὸὀγν.λόγον-µυυ ἐτήρήσαν. καὶ τὸν ὕμετερον τηρῆσυυσιν. 91 ἀλλὰ ο τον ας, 
πηΏσ Ἰνοτᾶ ΤἨεΥ Κερί, Α18ο Ψοισβ ἴΠογσ π]]] Κεορ, Ῥιὅ Α]κο. 91 Βαΐ ο] ἔπεβε 

ταῦτα πάντα ποιήσουσιν Σὑμῖν' διὰ τὸ.ὄνομά.-μου,- ΕΕ ΗΙΙοΙ αρμιο- 
Ἓμηεςο 34Πίηρςβ 1Α1] Έλεγ πν]]]ᾶο  Ίοσοι 9Ἠ βοοοαηέ ος ΤΩΥ ΏΑΠΩΘ, ον, νο ο μλο, . ε 

ὅτι οὐκ.οῖδασι»ν τὺν πέμψαντά µε. 99 εἰ μὴ ἦλβθον καὶ Έπον ποῦ Πίτα Ἠλῦ - : . 5εηῦ πηῬ,. 22 ΤΕ Ἰ Ὠαᾶ Ῥεοβι«ε {πε ΚΠοπ ποίῖ Ἠϊπα Πο βεπῦ 1168, 1 Ἰ παᾷ ποί 6ΟΠ1θ απᾶ ποῦ 6ΟἱΏθ Απιᾶ βΡοΚΟΠ 

ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκσεῖχονἹ νῦν.δὲ πρόφασιν Ἀπῖο ἔμοπι, {που Ίπά 
ΑΡΟΚΘΗΠ πο {ηθεηλ, αἵη Ίπεγ Ἠπᾶ ποὺ Ὠπᾶ; Ῥαΐ 1οπ ἃ Ῥχοίοπό οί δα δίπ: Ῥαῦ που’ 
ον Ὃ ο ο ; ο μηές ος ο ο 6} Ἠατε πο οἼο]κο {οτ 

οὐκ.ἔχουσιν περὶ τῆς.αμαρτίας.αὐτῶν. 25 ὁ ἐμὲ μισῶν, καὶ Ειεῖ είπ. 93 Ἠο ἴιαξ 
ἴλεγ Ἠατοποί  «10Γ υλμοῖσ βἰη. Ἠε {λαῦ πιο 'ἨαΐθΒ, 3π]5ο ὨλίείἩ μ1θ ἸιαέθίἩ των 

: Ξ - ορ μας ; ὁ Ἐαίπετ α1βο, 94 ΤΕΙ ην 
ΤΟΥ.πατερα-μοι µισει. 24 εἰ τὰ εργα μ]-εποιησα έν ποῦ 4016 ΑΏιοης ἔπετα 

δπιγ "Ἑαίμοτ "Παϊες. 1: Τεπο Ἀγ/οτκς ΤΙ "Ἠαᾶ ὁποῦ "ἄοπο ἔβπιοπᾳ πε ΊΥΟΓὗΕ6 ν/ΏίοἩΏ ποπο 
2 - {ν ” λ » 7 / Ι « / ; ο μη οίμαες ΠΙΒΏ ἆἱᾶ, της 

αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος Ἰπεποίηκεν,' ἁμαρτίαν οὐκ. εἶχον"' Ἰμᾶ ποῦ Ἠαᾶ ἶα: Ῥως 
8ίπεπι ὙἩΠΠΏΙοἩ ἍὮτηο οἴμετ 9Ώ6 Ὦηλ5 ἄοπο, 5ἱη ἴπεγ Ὠαᾶ ποῦ Ὠαλᾶ, Ἠοὶ Ἠβνο ἴπογ Ῥοῦπ 
” ι τς / « , ο. Ἡ Ν π ῃ 5Ξ6ΘΏ απᾶ παϊεά οίΐη 

}0ν.δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ µεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα παπς απά ταν Ἐλέλοτ, 
Ῥαΐ ποπ Ῥοῦπ ἴπεγ Πατυ 5Ε6Ώ απᾶ Ώατοθ Ἠαίεά  ἍὈοῦίῃ Ὥιο απᾶ "Ἐμίπετ 325 Ῥαέ ἐλῖς οοπιαϊ] {ο 

« ,- ε Ἡ / , αδδ, που πο πνογᾷ 
0 λόγος 0 "γεγραμμεγνος ἐν παῖσὴι δοΜα]β]]οᾶ ἐ]λας 

ρω 

µου 3956 ἀλλ) ἵνα πληρωθῇ 
ΠΗΤ. Ῥαΐῦ {πιῦ πηΙρΗῖ Ῥο Μα]4εᾶ ἴπε ΄ ποτά Παῦ Ίαξ οσα τει Ἰπ Ἶν νιτίτεη ἵπ ἐλοῖτ ]ατή, 

κ ..  ν « η, , τ , ν «/ κ 9 πΠὮη 1{Ἡ- 
τῷ.νόμῳ.αὐτῶν,! Ὅτι ἐμίσησάν µε δωρεάν. 396 "Ὅταν. δὲ ὅμως ονοὰ τας σης 

τηεῖτ Ιατν, Ίπεγ Παϊεᾷ το υληοιῦ οδ1156, Ῥαῦ πΠοα Ἅτπῃθη {ης Οοπιξοτίογ 18 

ἔλθῃη ὁ παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέµψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός;. λα τις 
ἶ οοΙηθ {Πο Ῥαγας]οῖς, Ὑλοπι Ι ἍπίΙβδεπᾶ ἴογοα Ίτοπ πε ἍἉΕαίπετ, 'Ἐαίπος, 6υεη ἴμο ΒρίΓΙ{ 

τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, Ὁ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, οἱ πω, πο Ἔνο- 
{πε ἍΒρὶ18 ο ἐγαίμ, ΠΏο Ἔτοπι ᾖ{ἴπο Ἐαίπεν 6ου ΜοτίἩ, ἴμος, Ώς 5Ἡα]] ἐοδίῖεν ον 
ος. ; να ων νε ω, : : 27 απᾶ Το 8ἱ5δο ἐκεινος µαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ' 7 καὶ ὑμεῖο δὲ µαρ- Τν 

ηο σνα]] Όοαχ πν]ίηθξς ϱΟΠΟΘΙΓΗΙΏΡ 18; 81ο "ο ᾖἸαπᾶ  ΌῬθας ο αν μασ, 
τς μι : κ. αν εν. : οα.15ο .ε Ὥπνε Ὄθεῃ 

τυρεῖτε, Ότι ἂπ αρχής µετ εµου ἐστε. γνἉ τηθ ΊΤοπα ἴμο Ῥθ- 
τη]ίπεςδς, ὮΌεεβιαςθ ἔτοπι [ἔπα] υορίππίτρ ιν 11θ Υε 8. Ετος, ) 

κν , ο ο αι ν - ο ». ΚΥΠ. Τηεξο τΠῖηρα 
16 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ.σκανδαλισθῆτε. 2 ἀπο- Ίωτο Ἰ εροκόπ αλίο 

Ίπεεο νμϊπρς Ι Ὠατο 5ΡοΚΕΠ οσοι ἴπαῦ Υο τωαγ ποῦ ϱο οξεπάεᾶ. Οαίοξ τοι, ΌΏαῦ γο 5Ποιι]ᾷ ποῦ 
, τρ να »» 8 «/ τη ” ο οὔεπάθᾶ. 2 Ἐπέγ 

συναγὠγους ποιησουσιν υμας ἀλλ᾽ έρχεται ωρα ινα πας εἰα] Ραέγοι οαῦ οἳ 
Τηο9 ΑΥΏηΑΡοΡαε5 ΊἵΠεγ ΙΙ] ραῦ τοι; Ῥαῦ 6 οοπαίηρ αἩ Ποιχ Όμαῦ εΥεχγοπθ Ίηε ΑΥΠΒΡΟΡΙΕ: 7εα, 

μι κο ᾿ σον ὃν λ , ͵ αρ πο ᾖἶπωο οοπιείῃ, ἴΏαῦ 
ο ἄποκτεινας ΌὍμας όξῃ ατρειαν προσφερειν τῳ 6εῳ. πνµοκοοτος ΚΙ]ΙαΕέι Σοα 

πυ]ο ΚὶΙΙ5 ποια π 1 πχ οβδεγνίος το τοπάςτ το ἄοά; ν]] τΠῖη]ς ἐμαί Ἡρ ἂο- 

8 καὶ ταῦτα ποιῄσουσιν ἁὑμῖν' ὅτι οὐκἔγνωσαν τὸν πᾶά- Ίος ὄλλμος φἩὶ πμ 
αηΏᾶ ἴ]οδο ΤΠΙΗΡΕ ποτ τν] ἆο ἴοτοι Ῥεσαα5ο Ίπαγ πουν ποῦ τἴχιθ Ἐα- ᾷο Ἀπίο γοι, Ώθοβιξθ 
ας σπα, ΕΣ ) Ἆ - , ͵ κ... ῳ ο ΤΏεγ Ὠατο ποῦ ἘποΝη τέρα οὐδὲ ἐμὲ. 4 ἄλλὰ ταῦτα΄ λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἵμο ο λος ος τας. 

ποτ ΠΟΥ 1Ἠ6. Βαῦ. ἴπεςε ἐμῖπσβ ΙΤ ηρτε καἱᾶ ἴογοι, ἴπαῦδ. σ/ηεπ 4 μέ τληοες ΕΠίηρς Ἠανο 

ἔλθη ἡ ὥρα” µνηµονεύητε αὐτῶνί ὅτι ἐγὼ εἶπον . από σεν προ πια, 
Ὅηε 0ΐπιο 5Π8)1] οοπΏ}θ, Υθ 
ΤΩΑΥ ΤΕΠΙΘΙΠΡΕΣ Όμαῦ Τ 

ες -” » ͵ ο μα τ ε/ 
ὑμῖν ταῦτα.δὲ ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς ὀὐκ.επον ὅτι «οιά πο ης 
το σι Ῥα0 πο ὑμήηρς ες μα πι Εση ο πο Ἡ ἀῑά ο λα ο ο. ππίο γ ν ο ιο Ῥερία- 

μεθ’ ὑμῶν Ίμην. ὅ νῦν.δὲ ὑπάγω. πρὺς τὺν πέμψαντά µε, ἨἱΕ, Ῥθομακο 1 ννθβ 
ἨνΙἩ γοι 118, Ῥπέπουν 16ο ἴο Ἠῖπι πο βοπό της, Ιασου. Ὁ Βαςποισα 

ο πα ο ον Ἴ Ιον αν «Ρο ΠΙγ αγ Το Π11) τ]ιαῦ 
καὶ οὐδείς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ µε, Ποῦ ὑπάγεις; ϐ ἀλλ ὅτι -5επὲ ηιθ; ὠιᾶ ποπο οἱ 
ππά Ὢο0πθ ο γοι  «α5ξκ Ἠθ, Ἰ16χθ βοεςί ὔ]λοι 2 ῬΕαό εσας τα ο αν νά 

ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἡ λύπη πεπλήρωκεν «ὑμῶν τὴν ἸἩοσμινο 1 Ἠμνο κιλά 
τ]θ8ο ἐπίπςδς 1 Ἠανε εωὶά ἴοτοα σχὶο ᾽ }ἈἨαςδ ΒΙεᾶ ψοιτ - ἴποςο ὑλήπρβς απίο γοι, 

; να πὰ τα : ο ση ; ως ὃ ο ΒΟΥΥΟΥΝΥ ΠαίΏ Π]]θά γοισ 
καρδίαν. Ἱ ἀλλ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν. συμφέρει. Ἰοπχί. 7 Νογοτιμείονε 

πονχΕ. δω ἩἹ τα ἐξ Ρ8Υ ᾖἴοσοι, Τὲ 15 Ῥχοβίαρ]θ 1 0εΙ] γοι πε ἵταίμ 
πρ τε τα η ν αςς : ος ς ᾗ 10 15 εχρυάϊεπῖῦ {ογ γοι 
υμιν ισα πα ἀπέλθω ἐὰν.γὰρ Εξ μη τε σα ὁ παράκλη- ελα 1 Εο ΑΝΑΥ: 1ος 

ἔονγ τοι ἴ]ιαξ εἩοι]ά ϱο βτνΑΥ; {1ος 1 Εὸ ποῦ Ανα ἰπθ ἍῥῬατασ]είε 1 1 Ρο ποῦ ΒπνΑΥ, ἴμθ 
ποὺ ἑλεύ Ι ν ο ν . , ο Οοπβοτίς» τσ] που 

τος ᾿οὔκ.ελεύσεται' πρὺς ὑμᾶς' ἐὰν.δὲ πορευθῶ, πέµψω  «οοπιο απῖο οι; Όὰτ ἵξ 
συ 1]] ποῦ οΟΏ}Ο νο που; δαῦ 1 1ρο, 1 ννἩ{]. ῥεπάι {π, Ἱορασές. 1. νι] :επᾶ 

παν Ἠανό 69Π1θ ὑπα Ἠοις 76 πιάγ τοµιοπαΌος ἴἨπεπα ἍᾖΌπα ΤΙ οναὶᾷ [ποπ] 

Ξ εἰς ὑμᾶς ἴο γοι Ἱτττα. Υ εἴχοσαν ΠτιΑ. 2 ἐποίησεν ἀιὰ ΙΤΤτΑ. «3 εἰχοσᾶν ΙΤΤΙΑ. ὃ ἐν 
τῷ νόμῳ αυτῶν γεγραμµένος 11ηνΑ. --- δὲ η[πτα]. Ἅ -- ὑμιν 6ΙΤΤΙΑΥΥ. ε -- αὐτῶν (γεαᾶ 
(πείν Νουχὸ Ότι ᾖ[αὐτῶν]ττ. Εξ - ἐγὼ ΠΙΑ]. ὃ οὐ μὴ ἔλθη η Πο Μ196 βΏοιι]ᾶ ουΤΩθ Τς. 



204 
Ἠΐτα υπΊο τοι. 8 Απᾶ 
νΏθει Ὦθ 18 ο0Ώ1Ε, ηθ 
αν1]] τερτοτε {με νγοτ]ᾶ 
οἳ 5ἱπ, απᾶ οἳξ τὶρΏίε- 
ΟΛ5π655, απᾶ οἱ Ἰαάρ- 
πηεπί: 9 οἳ αἶπ, Ῥεοαας5θ 
ΤΠεγ Ὀε]]ετε ποῦ ΟΏ 16; 
10 οξ τιρΏ{ίεοΆσποςς, Ὦο- 
ομ156 1 ῥο ἴο τιν Έα- 
1ποτ, απᾶ Τε εεθ 119 πο 
1ΠΟΣΕ; 11 οἳ Ἱαάρπιεηῦ, 
Ῥεσβαςθ. πο Ῥτ]ησό οξ- 
1Πἱ5 νυοτ]ά 15 αᾶσεᾶ. 
1ο Ἰ Ὠα.. τε ΤΙΑΜΤ 
ἐΠίπρςδίο. .απίοτοι, 
Ῥιι σε οσιυποῦ Ῥθ6αχ 
9Ώοτη 11ο. 1ὁ Ηοπ/ ρε] 
πγΠβη Ἐθ, ῃο ρὶσ15 οΕ 
ἐτυξΏ, 5 σοπ1ς, ης 11] 
σι] σοι Πίο α]] 
ἐτΙ τη: Εοχ Ὦρ 5Ώα1] ποῦ 
βΡοαϊς οἳ Ἠϊπηδο]{ξ; Ῥι6 
ππ]αϊβοουΥεΓ Ὦοὸ σπα]] 
Ίθατ, λαί οεΏα]] ο 
5ροαχ:αΏᾶ Ὦο ν{]]5πευν 
γποιι ἴπϊηᾳς ο «0Π06. 
14 Ἡο 5]α]] σ]1ογ1{γ πε» 
ᾷοΥ ο 5Ώβ]] τεσεῖνε οΕ 
χαίπε, οηᾶ 5ηα1] 5ΏΕΠΤΓ 
ἐ/ αηῖο το. 15 ΑΙ 
{Πῖπρβ ἐπαῦ ἴπθ ἘαίΏες 
ἨβίΏ ατα πιΊπθ: ἴῃοτο- 
4οτο θά 1, ἴπαῦ Τρ 
βΏα]] ζα]το οΓ πιῖπα, απᾶ 
κΏα]] 5Ώοιν ἐΐ{ ππίογοτ.. 
16 Α Πιο πἨί]ε, απᾶ 
γε εἩβ]] ποῦ-5θε τηε: 
απᾶ αραίῃ, 8 Πτα 
πτη]]ο, ϱΏᾶ 7ο 5Ώα]] 5εε 
Ώ]α, Ὀθςααβοθ ΤΓρο 1ο ὑπε 
Ἐωίμπονγ. 17 Έπεη 5αἱᾶ 
βοπέ οἳ Ὠϊς ἀϊδοῖριεβ 
ΒΙΙΟΠΡ ΤΠεΏ]ςε]τες, 
Ὑγπαῦ ἶ5 τπ]5 ἐλπαῦ θ 
εα!{Ώ απίο τς, Α. ΗΜί]α 
πγηΏ]]ς, οΏᾶ Το 5ΏΔ1] ηοῦ 
«εθοθ Τ1θ: Απά βραίΏ, 
110616 νἨμ]]θ, απᾶ το 
5Ώθ]] 5996 ππε: απἀ, Ῥθ- 
οωτ5ε Ι ο Το ἴπε Έα- 
πει 18 ἜἘπεσ βαίᾶ 
{Πετείοσε, ἡΠπαῦ 15 1Π1βΒ 
{Πδῦ Ὦορ βα1{Ἡ, Α. 10]θ 
ππηΏῖ]ε πο οαπηοῦ 1ε]1 
ν/Ώαῦ Ὦς βα1 6. 19 ου 
ᾖοδας κηαν ὑπαῦ 1ηετ 
ππετο ἄεξίσοιβ ἴο 45Κ 
Ἠϊτα, ρηΏᾶ βΒαὶᾶ Ἀπίο 
τἩσπα, Ὦο Ὑθ Ιπαμ]τθ 
ΑΠΙΟΩΡ 7οΟἩΣΕΘΙτες ο ΄ 
τἴπαῦ 1 ϱαἱᾶ, Α Πτα 
π/]1]6, πιά γε 5Ώα11] ποῦ 
Βθ0 Ίηθ: ΑπΠᾶ 8ΡΔΙΏ, 8 
19116 1Ἠ1]6, απᾶ 7θ 
ΑΠα]1986εεπιοῦ 20 Ὑετῖ]γ, 
νοτ1]γ,1 εαγ ππίοσοα, 
Τπαῖ το εΏα]] ν/εερ απᾶ 
αηπηεπῦ, Ὀσὲ ἴπθ ποτ]ά 
βΏα]] το]οίοθ: θπᾶ Υθ 

ἕσ µον (γεαά ἴποθ-ΕαἰΠου) τττ[α]. 
ἀλήθειαν πᾶσαν ΤΤΙΑ; ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ Ἱ. 
Ώθαχ πΓΑ » ἀκούει Ὦθ Ώεαςσ5 Τ. 
τς οὐκέτι ηο ΙοηΏρετ (ο γό Ώεπο]ά) τα; οὐκ ἔτι τ». 
ΤτιΑ; ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα 6[1/]νν. 

Ἡ -- τὸ (γεαά ἃ 1010 [νΥΏ]]ε]ι ττΑ. ἐστιν τοῦτο 115. 

1ΩΑΝΝΗΣ. 

αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς' 8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνας ἐλέγξει τὸν κόόµον 
Ἠΐτω το τοι. Απᾶ Ἠρτνίπρ «ΟΠ199 ἙἩθ ἍἉΥΜΠΙ] οοπγΊοῦ 0πθ Ἠποξ]ά 

4 ς / Δ 9 Ξ Δ Δ ΄ 

περι αμαρτίας καὶ περι δικαιοσύνης καὶ περὶ κρισεως. 
οοποεχγηῖτπς 81η ΑΠᾶ οοποεγηίης τἰρΠίοοιβηόςδς απᾶ οοπορτηίηρ Ἰπάσιηεηδ, 

9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ.πιστεύαυσιν εἰς ἐμε' 10 περὶ 
Οοποσχπίπ Ἅδἶη, Ὄθοβταβο 1λεγ Ῥε]ετε ποῦ οη 1πηθ; «ϱοπησεγηῖης 

δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν.πατέραμου! ὑπάγω, καὶ Εοὺκ 
χ{βΏίεο5ηθΘΕς Ῥεεβιαςθ νο παν Είπε 1 6ο πα, ἀπᾶ το 

ἔτι θεωρεῖτέ µε' 11] περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ 
Ίοηπφεχ το Ῥεπο]ά πε; απᾶ οοποεγηίτηρ ]πάρπιεηῦ, Ῥεσα15θ ἴπεο απαεν 

”.- ’ { 9” ἅ 4 ” ] .. 

κόσμου.τούτου µκεκριται. 19 Έτι πολλὰ έχω λέγειν 
οἱ 1Πἱ5 πγοτ]ᾶ ης Ῥεεη Ἱπάρεᾶ. Ὑεῦ πιβηγ {ΠίΠπρε 1 Ἠατο ᾖἵο 587 

ὑμῖν," ἀλλ᾽ οὐ.δύνασθε βαστάζειν ἄρτι 19 ύταν δὲ  ἔλθῃ 
νἴογοι, Ῥαῦ το ατο ποῦ αὓΌ]ε το Ῥεβτ ΤΠεπα ποῦύγ, Ῥαΐ πΏεη ΄πλαγ Ὥλτε ΄οοπ1θ 

ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὑδηγῆσει ὑμᾶς Ἠείἰς πᾶσαν 

ΧΥΙ. 

αμα, πο βρίτιῦ ο ἐταῦἩἉ, ο πΙ]] ραὶᾶ τοι ἉἈπίο αἱ] 

τὴν ἀλήθειανἹ οὗ γὰρ λαλήσει ἀφ᾿ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ὅσα. πᾶνι 
τηθ ο αντ ος αποῦ "4οτ 38 3υη1]] 5ρεα]ς ἔτοτω Ἠίτωδε]ξ, Ῥαῦ τ’Ώφίύβοετεγ 

υἀκούσῃὶ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 
Ὦθ πιαΥ Ἠεβχ Το τγϊ]] 6ρεαξ; απᾶ ἴπε ὑπ]ηρβ οοπιῖπρ ες ση]] βηποιποῬ {ογτοα, 

«14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ Ῥλήψεται,ϊ καὶ ἀναγ- 
Ἠο 1ηθ σγ]] ϱ]19Τ1ΗΣ, {ος οἳ ἹηΊπθ Ὦθ νΏ]] τεοείτε, απά τη] 81ι- 

γελεῖ ὑμῖν. 16 πάγτα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν 
ηουης Τογόα. ΑΗ (πηρε πνλαίβοετεσ Πας 11Ἡο "Εαΐπες Ἀπηῖηπο ΄Αἴ6; 

διὰ τοῦτο εἶπον, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ ὀλήψεται,! καὶ ἀναγ- 
Ῥεοβαςθοοί Όμ]ς 1 δαιᾶ, ἴδαῦ οἳ ΤΩΙΠθΘ ες π]]] τοοθίτοθ, αηΏά υγ]]] 8η- 

γελεῖ ὑμῖν. 16 Μικρὸν καὶ "οὐ θεωρεῖσέ µε, καὶ πάλιν 
10Ώῳη06 {07οµ. Α Π 06] [πνη]]ε] απᾶ το ἆο ποῖ Ῥεηο]ᾶ της; απᾶ αραῖπ 

ικρὸν καὶ ὄψεσθέ µε, Σύτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πα- 
Α Πσε]ε [πμ]]6] απᾶ τε 5Πα]] ες 1Ώθ, Ώθοπβάαξθ «Ι ροµδπαγ το 1πθ ἍΈα- 

τέρα.ὶ 17 Ἐἶπον οὖν ἐκ τῶν .μαθητῶν.αὐτοῦ πρὸς 
{Πε5. Φαὶᾶ «Τπετείοτο Γ6οτας] ος Ἠ189 ἀἱδοῖρ]θβ το 

ἀλλήλους, Τί: ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ 
0Π6 ΑΠΟΐἨΕΣ, Ἠπαῦ 18 ΥΠ] τΏίοἩ Ἡςβ8ΥΒ ἴοτ5, «Α Πτύ]ο [νἩἉ1]6] απᾶ 

οὐ-θεωρεῖτέ µε, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ µε; καὶ 
γε 4ο ποῦ Ρεπο]άχαε; οπᾶ αριῖπ κα Πδο [πημῖ]ε] απᾶ ο 5Ἠα]] βεθ πιθῦ απᾶ 

5/ {2 ι) Ι « / Ν 9 , ς ”᾿ 

Οτι |᾿ἐγὼὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα: 18 Ἔλεγον οὗν, 
Ῥεεορτςθ 1 Ρο ΑπαΥ το 19 Ἐπίπετ Τ1ογ 5αἱᾶ ἐπετείοσε, 
ντοῦ / 1 Π] ιν λέ τσ ή / - 1δ. 

το τι εστιν ο Σγεῖ, το ικροΝ, ουκ.οι αμεν 

Τη ναί 3 πνἢΏ]οὮ ἨθββΥΒ, ᾖἴπο Πτι [π]Πε]2 Πε ἆο ποῦ ἸΚποῖ 

τί λαλεῖ. 19 Ἔγνω Χοῦνὶ ΣὸΙ Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν 
πγΏαῦ Ὦρ 5Ρ68ΚΒ. ὝἜπενν «Ίπετεξοτθ 116615 ᾖ{ἰλπαῦ ἴπεσ ἀεβιτεοᾶ ΔΠΐτα 

ἐρωτᾷν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἱερὶ τούτου ζητεῖτε μετ 
1/0 "ας, , 8πᾶ ββ]ᾶ το ἴπεπα, Οοποεγηίης 18 ο γε ΙπαΙΙΓθ ΑΏΙΟΠΡ 

ἀλλήλων, «ὅτι εἶπον, Μικρὸν καὶ οὐ.θεωρεῖτέ µε, καὶ 
οπε Αποίµεχ, ἴπαῦ 1 5818, Α 00ο [πΏί]ε] απᾶ το ἄο ποῦ Ῥεπο]ά τεθ; απᾶ 

/ 9 Δ 3” / 7 π ” ἃ , « ” 

πάλιν μικρὸν καὶ Ὀψεσθέ µε; 390 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
Αραΐπ κα Ηῦ]ο [π]Ἡ]]ε] απᾶ το β11811 5εε χο 2 Ὑεσί]γ τετ] Ἰ βαγ΄ἴοτσοα, 

ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται’ 
ἔμαί ὄν]] ὀγγεερ “απᾶ "γη]] Ἰηπαεπό ᾖσε, ἍΤὈαίό πο πο] τν] τε]οίοθ; 

χ οὐκέτι Ο1Τ. Ι ὑμῖν λέγειν τττβ. τα εἰς τὴν 
5 --- ἂν ὍΤττΑ. ο ἀκούσει Ὦε 511811. 

Ρ λήμψεται 1:ΤΤΤΑ. 4 λαμβάνει 1εοείνεςδ ΑΙ/ΤΊΤΑΥΓ. 
5 ---ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα 

ἵ--- ἐγὼ (γεαᾶ ὑπάγω 1 ρο αννιιγ) ΗΠΤΙΑΝ.. σΤέ 
α--; οὖν 0Τ1:ΑΥΝ. } --- ὃ ΤΤΓΑ. 



ολο λα 1 

αν 0Η Ν. 
- ᾽ , , , τε . 3 « , 

ὑμεῖς :δὲἳ λυπηθήσεσθε, "ἀλλ' ἡ.λύπη.ὑμῶν εἰς χαρᾶν ΥΕ): 
υιιῦ το πνΙ]1 οο ϱι]στοᾶ, υιιῦ γοιτ ᾳτίοξ νο 1ο 5ηΏα]1 ωο- 

σεται. 91 ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ, λύπην ἔχει, ὅτι ἤλθεν 
01116, η ο χνοιµαα ΝΊςΠ 5Ώο σίτος ΟἰτίἩ, ΕΒΥ1εΕ Ὠα8δ, Όοσπαβε 156Ο11Θ 

{ «/ - ./ . , ΔΝ ΄ . ” Π 

ἡ.ὥρα. αὐτῆς" Όταν-δὲ  γεΙΊΙσῃ τὸ παιδίον, Ὀούκ ἔτι 

Ἠωσ Ἠοισ; υιιὲ νποπ 5Ἡςθ ὑτίπρς Μοτία ἴπα οπ]]4, ηο 1ΙΟἨΡΕΓ 

/ οϱ,., ιά 8 Δ 1 : ε/ 7 ΄ 6 

μνημονεύει τῆς θλίψεως, διὰ τὴν Χαρὰν ὅτι ἐγεννηση 
Εἰιο τόπιοππῦθες ἔ]ο ἐτπίναίατίοια, 9Ἡ ποοοαπ{έ οἳ ἴλο 1οσ Ἅλαῦ Ἠαβρεεπ ΡογἩ 

ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. 33 καὶ ὑμεῖς οὖν 'λύπην μὲν 
Ά ΏΙ8Ἡ. 1πνο Τπθ πνον]ά. Απᾶ 7ο ἴπετοίοτο ματ Ιπάεεᾶ 

-- ” / δν λ ” ω Ν ’ « ο} 

γῖν' ἀξχετε πάλιν.δὲ ὕψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται Όμων 
1ο Ὠινο; Ῥαῦ αρα Τ)ν15εε τοι, απᾶ Όδ]α]] “το]οίοθ }γοιχ 

ἡ καρδία, καὶ τὴν.χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς “αἴρει' ἀφ᾽ ὑμῶν. 35 καὶ 
"μοαχίῦ, αιᾶ γοιχ 1ο Ὥο Οπο ᾖ{ἴαπκεῦ 1ΤτοΙι τος. Απά 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὖκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ᾽Αμὴν ἁμην 
1ῃ τηαῦ αγ οἳ πιο γθ ϱΏα]] α5Ι ποίΠίηρ. Ὑοατι]σ τεη]σ 

λέγω ἡμῖν, ότι" Εὔσα.ἂνὶ αἰτήσητε τὸν πατέρα μὲν τῷ 
1 νι ἴογοι, Τμαῦ ὙπΠηαβίβοετος 79 πΙΑΥ Άξὶς ἴπε η πηϊτοι 1Π 

ὀνόματί μου: δώσει ὑμῖν. 34 ἕως.ἄρτι οὐκ ἠτήσατε οὐδὲν 
ΏΙΥ 11811Θ Ὦο σηΙ]] ρῖτο 7ο. Ἠμεχίο γε αδκοᾶ ποῦμῖηπς 

ἐν τῷ ὀνόματί μου" αἰτεῖτε, καὶ Ἰλήψεσθε,, ἵνα ἡ.χαρὰ ὑμῶν 
1η ΏΙΥ 113Η1Θ: ας, Απᾶ γε 5Πα]1] τεοεῖτε, ἐπ γοιχ 1ο 

ιβ , ” πι / ’ « ο. 

ᾖ πεπληρωμένη. 36 ταῦτα ἐν παροιµίαις λελάληκα ὑμῖν" 
ΏιαΥ Ὃο Σαλ]. Τηθςο ἰπίησθ η Ἅκαἱ]οροτίος 1 Ώατε βροκεπίογοι; 

κἀλλ” έ ον τε ο ἀ ἔρχεται ὥρα ὅτε Ἰοὺκ ἔτι ἐν παροιµίαις λαλήσω 
υιαῦ 6 οΟΙΩΙΏΡ ΑΏ ἨΟΙΣ ὭῆἨεη Ἡηο 1Ι0ἨΡεΓ Τη β]]οροτίε ΙΤ π1]] 6ροας 

ὑμῖν, ἀλλὰ παῤῥησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς "'ἀναγγελῶ" ὑμῖν. 
τυτοα, ὃῬαῦ Ῥίαιπ]σ οοποειπῖηπς πο Ἐαΐπετ. Ι π]] αηπποπτισς {ο7οἩ. 

μι, 3 / ο Ε οἱβ - , ο νο 
20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ.ὀνόματί-μου αἰτήσεσθε΄ καὶ οὐ 

Ίπ Ἅἰπαῦ αν ΤΩΥ Πας ο 5ΠΔ]1 α»κ; απᾶ 3ποῦ 
/ ε .” . / Δ 8 Ξ .. λέγω «ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὺν πατέρα περὶ ὑμῶν' 97 αὐ- 

1351 ἴογοα μα ΙΓ νι ῬὈοδυεοἩὮ πο ἈἘαίπετ Ἅᾖ1οῦ γοι, 3η1πι- 

τὸς Ὑὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ἡὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε,καὶ᾽ 
εοιξ Ἰΐογ "υπο "Ἐαίπεςγ οτε τοι, . ῬεεωαξΞο το Ώ1θ Ἠμτε Ιοτεᾶ, απά 
| «/ ” -- - ο 

πεπιστεύκατε ὕτι ἐγὼ παρὰ "τοῦ θεοῦ" ἐξῆλθον. 328 ἐξῆλθον 
Ῥατο Ὀο]ἰοτοεᾶ ἐλπαδῦ 1 4ΤΟΏ} α6οᾶ ςΏ19 ο, 1 οα.1ςο οαῦ 

οπαρὰ" τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον πάλιν ἀφιημι 
ΣΓΟΙΠ πε Ἐαίηετ απᾶᾷ Ώβτεο 6οπιο Ιπίο {πθ ποτ]ᾶ; Αραΐνπ 1 ]αατε 

τὺν κόσμον καὶ πορεύοµαι πρὸς τὸν πατέρα. 39 Λέγουσιν 
{118 πποχιᾶ. απᾶ Ρο το ΤηΏθ ἘαίΠοΥ, 3 ΡΑΥ 
}ρ ] μἩ « θ Δ 1) -” 2π89 ο ᾳ ..ς ῃ -” κ 

αυτῳ" οι-μαθηται.αυτοῦὺ. 1δε, νῦν Απαῤῥησίᾳ λαλεῖς, καὶ 
στο δηίτα ἐμις Ξ4ἱ8οίρ[ες, 1ο, Ἠπου Ῥ]αϊπΙσ  Ίποι 5ροακεςξί, απᾶ 

ιά ) / / - / / - 

παροιμίαν οὐδεμίαν λέγει. 90 νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας 
"ΛΙΙΕΦΟΙΥ 1πο 5ρεακεςί. Νοπ πεκποπ ᾖπαῦ ἴποι Κποποεςῦ 

πάντα, καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε᾽ ἐρωτᾷ. ἐν τούτῳ 
α]]τηίπσς, οι "ποῦ "ποοά αηΏαςυν ᾖ1ἴλαῦ βΠγοπο ἴποο εΏοι]ά Ακ. Ὁγ Ἅᾖί5 
: / ; -- ο,” , - 

πιστεύοµεν ὕτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες.  ὁδ] ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς 
ννε Ὀε]ίοτθ Ἅἵμαῦ Ίτοπ ἄοά Ίἴποι ομππεςδί Σοτ{].. ΖΑπτςνοτοᾶ  τλεπα 

τ { Π Ἴ -” ο Α. ΄ - 2 / 2” ϱ/ ελ. - ἤ 

ο” Πησοῦς, Αρτι πιστεύετε } 92 ἰδού, ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν 
7ε55, Νου “4ο 37ο 7Ώε]ετε 2 Τιο, 5 οοπιήπς ΑΠ Ὠοις απᾶ ΤΟΝΙ 

3 Π ο τει -” ’ ”/ ν Ἡ 

ἐλήλυθεν;, ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ.ἴδια, ἱκαὶ ἐμὲῖ 
|. Ώα5 οοΙΏθ, ἴηαῦ το ν’]] Ῥο 5οαϊ{εγοᾶ εποἩ 1ο ἍἨὨϊ5δ οινη, απᾶ Ἅτηθ 
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αἨα]1 Ὦο 5οὐτο{α], Ῥας 
ποιχγ 5ΟΥΓΤΟΝ 5πα]1 υθ 
τανησά Ἰπίο 10. 21 Α 
ἀνΟΙΙΏ νἨοι 5Ώο ᾖ5 πι 
ἐταναῖὶ Ἠαία 5οτΤΟΥΝ, 
ωοσοσμιξο Ἠὰ Ὠοιγ 15 
σοιµε: ας αδ 50Ο0ΟῦΠ 458 
«5ηο ἶ5 ἀο]ϊιτοιεά οἱ ἴ]θ 
οΏ1]4,5]ιε ΓοπςΏ}ΏθΓεΤἩ. 
11Ο 11076 1ηΠθ οΏΡἶδΗ, 
{ος 197 ἐλαῦ α Ὠιάη 18 
Ῥουπ ἰπίο Πο πνοσ]ᾶ. 
90 Απᾶ 79 ΠΟΠ {Ώοτθς, 
{οτο Ἠωνθ δοΙιτο”: οα6 
1 τν] 5εοθ τοι βΕαῖῃ, 
αηΏᾶ Τοσ Ὡσατυ Πα 
χε]οίσε, απᾶ ουχ ΊοΥ 
Πο 1121 ἰπκοίιμ ἔτοπα 
γοι. 325 Απα ἵωπ ἴμας 
ἆαγ ο 5Ώα]] αβ]ς ΙΕΊ1Ο- 
ὑμίηρ. ὙΤοσΙ]σ, ποσί1γ, 
Τ 64 απίο γοι, ΥΠ 
5οετεχ πο 5Ε 011 α5Ις {ῑι8 
Ἐλίπεις 1π ἩΠΙΥ ὨΒ]Ω6, 
Ἡθ τννϊ]] ρῖνε {έ τοι. 
24 Ἠιιηετίο Ἐανο }Υθ 
Α5Κκεᾷ ποῦηϊίπρ 1Π ΤΙΥ 
ΏΦΏΙθ: 85], Απ γε δια]]. 
τεοεῖπο, ἐπαῦ γοισ 107 
1Π8Υ ο Επ]. 25 Τησρθ 
ἐΠίηρβς Ώαγε 1 5ροΚκεΏ 
απο τοι {π Ρ{οτεῦΒ; 
Ῥαῦ Πο ἔἶπα οοβλοί1ι, 
πίΏεη Ἰ 5Ώβ]] πο ΙΠΟΥΘ 
5Ρθα]ς απίο τοι ἵη ρτο- 
νετΏ», υαῦ 1 βΠα]] «ποτ; 
οι Ρ]αίη]γ οξ {πε Ἐὰ- 
τηετ, 26 Αἲ ἰπαῦ ἄαγ Υθ 
5ἶια]] αξ]ς 1π ΙΩΥ ΏβΙΩΘ: 
απᾶ Ι 57 ποῦ ππύο 
τοι, πα Τ η] ρταν 
ἴπε Ἐπίπες {ος γοι: 
37 4οΥ ἴ]ε Βαΐπει Ἠϊτα- 
»ε]{]οτείῃ τοι, Ῥεοβιι5θ 
7ο Ῥατε ]οτοᾷ πιε, θπά 
Ἠατο Ῥε]ετεά μαι ἵ 
οβπποθ οσῦ {γοπι ο. 
28 Ἰ «πιο Μοτῦα Τχοπα 
{πθ Ἐαίλεχ, απᾶ απ 
οο1ς 1Πΐο λε τνοσ]ά; 
αραῖπ, 1 Ίεατε {ἴ]θ 
τνογ]ᾶ, Απιᾶ Ρο ἴο τῃθ 
Ῥπίπετ. 29 Ἠϊς ἀῑδει- 
Ρ]ο5 5.1. αωτο ἨίΠλ, Τμο, - 
που εροεακοδύ ἴποι 
Ῥ]αϊπ]γ, απὰ «ροαακεςδῦ 
ηΟ ῬΙΩΥΕΥΟ. οῦ Νου 
41ο Ίο 5119 τΠαῦ ἴποι 
ἘΚποπνοδι α1] ΠπίπρΒ, 
απᾶ πεοᾶρςί πο πας 
ΑΏΥ Ὥ]αν οΏοσ]ά α5ἷ 
{πθ6ε: Ὦγ 0πῖς πο Ὀθ- 
Ί1οτο ἐπαῦ ἴΏοια 6απιεςδῦ 
{οχ{μ ἔτοπα αοᾶ. 91 ε- 
κας απςπογαᾷ {Ποπα, Ώο 
γε ποπ Ρεσγεῖ ὃρ Βε- 
Πο]ᾶ, ἔλπε Ἠοιιτ οοπιεῦἩ, 
168, 15 ΠΟΥ «01Π6, λαῦ 
γο «Πα]] Ῥε εοατετοᾶ, 
ΟΝΥΕΥΥ ΏΙΩΠ Το 15 οἳ1, 
Ἀπιά δΏα8]11 Ί6βγε ΙΏε ἂ-ι 

χο δὲ Ὀαῦ Ι1ΓΤΑ. 3 ἀλλὰ ΤιΑ. Ὁ οὐκέτι αἰτ. 
Ἠανθ 1. κε αρεῖ 5Π8]1 ία]κο 1 ΤΑ. ἕ --- ὅτι [1 τινα. 
ἐν τῷ ὀνόματί µου Ί1τΑ.᾽ .λήμψεσθε νι ΓΑ. 
πι ἀπαγγελῶ 1 ΊΑΝ. Ἡ -- τοῦ 1.1 τοῦ πατρὸς ἴπε Εαΐμει 1:Α. 
[π.1ΤτΑ.,  - ἐν ΠΤΤΙΑ, τ-- ὁ ΤΤΤΑ. 5. --- νῦν ΙΤΤτΑ. 

5 νυν μὲν λυπην 1131Α. Ἂἆ ἕξετε 5ἱια]] 
ξαν τι 1 αγ ίμ1μρ ΙΤΊΤΑ. Ἀ δώσει ὑμῖν 

..---ἆλλ αἱ ΑΝ. 
υ ἐκ Ι1ΤιΑ. 

ἕκάμὲ 11ΓΑ. 

Ι οὐκέτι αΙΤ. 
Ρ --- αὐτῷ 
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Ίοπο: απᾶ τεῦ ΙΤ απι ποῦ 
Ά]οπε, Ὀθοβαδθ {πε Ἑα- 
{Ώογ δ ἹὙἩΙπ, Ὠο. 
8ο Τηοεο ἐλίπρς Ι πανε 
«εροκοἈ απίο οτι, ἐπαῦ 
ἵπ παρ Τε πηὶρΏύ Ἠλνο 
Ῥεαςθ. Τη ἴπο ποτ]ᾶ σε 
ἘΠα]] Ώανε ἐτ]ρα]αὔίοι: 
Ῥαΐέ Ὦο ος σοοᾷ οπεες; 
1 Ἠανο ΟΥΘΓΟΟΤΙΘ πε 
πτοχ]ᾶ., 

ΧνΙΤῖι Τῆοςο ποτᾶς 
6ραΚε ἆθθας, παπά Π{ζεᾶα 
α) Ἠῖς 6765 {ο ΏθανεΠ, 
Απᾶ ραἷά, Ἐαΐμετ, Όπε 
Ἱοιτ 198 οοπ1ο; ϱ]οσίὶ{γ 
τησ 5οπ, Ό]λαῦ Όπγ 5οΠ: 
8150 πΙαΥ 5]οτ]{γ {πεε: 
2.5 ἴποι Ὠαςυ ϱἶτεη 
Ἠϊπι Ῥοΐπες οπεγ αἱ] 
ΏεςΏ, ἀηθῦ Ἡοθ 5ποι]ά 
σ]νε οἴἰετηβ] 1116 {ο 45 
ΙΩΒΠΥ 35 Ἴἴποα Παςῦ 
Ρίτεη Ἠϊπι. 3 Απᾶ Όπῖς 
16 {ο οεἴετηα], ἰπαῦ 
τΠοτ ταῖρΏύ Ίςποτν νπερ 
τηο οη]γ ἵταε ἀοᾶ, απᾶ 
δεις Οπτὶςῦ, : 
τλοα Πα5ῦ 5εηῦ, 4ΤΏανο 
σ]οτίπεά ἴποε οἹη ἴ]ε 
εατύἁ: Τ Ώανο Επῖςεπεᾶά 
τπο σνοτ]ς πυΠῖοὮ ποια 
Ρανεξίταε{ο ἀο. ὁ Απά 
Ὥηοῦ, Ο Εαίμες, σ]οτί{γ 
Ὅηποιι πιο πσΙζ 0Π]πθ 
οτι 5ο] ΕνΙ{Π ύπε ϱ]οτγ 
συπῖοηὮ Τ ]ιαὰ Ιλ γηεε 
Ώεέοσε πο τυογ]ᾶ ττας.᾽ 
6 1 ΊἸβνοε πιαπ]{οξεύεᾶ 
ΤἨγσ ΠβπαῬ ΊΠ{ο 1μο' 
ΙΠΕΏ ππΠϊοἩ (Ποια ρανεςῦ 
Ίππο ουαῦ οἳ ἴπο πποτ]ᾶ: 
φΠ]πο ἴπαεγ πεσε, Απᾶ , 
ἴηοα ρατεςῦ {παπα π]θ; 
ΑηΏᾶ ΤΠΘΥ Ίατο Κερί 
4Ηγ ντοτᾶ. 7 Νου Όπιεγ 
Ίπνο Ἐποπηω ἰπαῦ αἱ] 
τΠΙπρ8Β ν/ΠαῦβοθΥες 
ἴποα Ἠααῦ. ρίτεη πιο 
ΆΤθ οἳ ἴπθο. 8 Έοσ Τ 
Ἠατο ρίτεη υπ{ο ἴπειπα- 
τμο πτογᾶς πγη]ο]ι έποι΄ 
μἈνοβῦ ᾖπο; απᾶἀ ἴπεν 
Ἠανο /τεορίτοά "ἴἼοπα, 
απά Ἠανό Κποπτι Ρ1Τ6- 
1 δι Τ οἈπιο οτπῦ 
ἔτοπα Ίμθε, «πᾶ ἴπεγ 
Ἡατο Ῥε]μενγεά {Όπαῦ 
ποια ἀῑάξυ πειᾶ 11ο, 
9 1 ῬγαΥ ἔογ {Ἠεπι: 1 
ρεασ ποῦ Έοσ {πο π/οτ]ᾶ, 
6 {ος ἴλοτπι πγη]οῖι 

ἴποι Παβῦ ρΙτοΏ Τη; Εος 
9Πογ αἴο ἰηΠίπα. 10 Απά 
β1] πιΙπθατο {π]πο, απᾶ 
πίπο Άτθ ΠΙΙΠςΘ:. ἄπᾶ᾽ 
1 ατα Ῥ]οχ]μθᾶ 1π ΤἨεπῃ, 
1] Απά που 1 απι πο 
1ΙΟΣΘ 1π {μθ πτοτ]ᾶ, Ὀπῦ 
ἴηθερ αἴθ 1π πο πγοτ]ᾶ, 

ππΏοπι. 

4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς τὸ ἔργον ἀἐτελείωσα! 

ΕΩΟΑΝΝΗ Σ. ΧΤΙ, ΧΥΙ. 
µόνον ἀφῆτε. καὶ οὐκείμὶ μόνος, ὅτι ὁ ππατὴρ μετ' 
Ά]οπο τ6.πνὰ]] Ίεανο; απᾶ [γεῦ] Ταταποῦ Ἅα4οΠθ, 40ΟΥ πο Ἐαΐπετ Ππίίπ 

98 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἔν ἐμοὶ εἰρήνην 
ὄτετο 18. Τηοερ {πίηςς 1 Ώανο ϱροΚκεπ ίοτοι ἴμαῦ Ἱἵπ τιθ ρεαοθ ΄ 

’ ος, τα. , θλί ο. ντ’ || Ἰλλὰ θ - 
ΣΧΗΤΕ. εν τῳ κοσμῳ ιψιν. έχετε α α αρσειτἒι 

γετηαγλατο. Τη -Ὅμο ποτιᾶ ἰτίοπ]βΓίοη σεῄηανε; δαῦ δε οξ ροοὰ οοπσαρε, 

ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. 
1 ἈἨαβνε οτετοοπιθ ἴηο Ἁνποσγ]ᾶ. 

1 Ταῦτα ἐλάλησεν Νὸ' ᾿Τησοῦς, καὶ τἐπῆρεν! τοὺς ὀφθαλ- 
Τηοεςο πῖπσς 5ΡοΚθ ᾖθουβδ ’ απάἆ Πβίοᾶ τρ 30γοβ 

4 ῃ ων ο ος . 4 ῃ οτ. , 9 « 
μοὺς αὐτοῦ εἰς᾽ τὸν οὐρανὸν Σκαὶ' εἶπεν, Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ 

αμ ο ᾖἵἴπο Ίεατενπ απά οαᾶ, Ἐαΐίμοςσ, ὅΌλπας οΟΏθ 14Η 

ὥρα΄' δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα "καὶὶ ὁ.υἱόςΣσουϊ δοξάσῃ 
Ἅμοισ; ᾿ρ]οτίσ ᾖἹἽπν ῬοἩα,  ἴπαῦ 8ἱΕεο ΏΥ 9ΟἩΠ 11ςΥ ΕΙΟΣΙ1Υ 

σε' 3 καθὼς ἔδωκας- αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα 
16ος 88 που ραγεςί ἨὨϊίπι ααὐλποσίίγ «Οτεστα]] Ἅορῃ, {ηαῦ Γος] 

” . ” ” ” . ᾗ ΄ 

πᾶν Ὁ ᾿δέδωκας αὐτῷ, ὑδώσῃ' αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 
11 πλ]ο] ἔποι Ἠαξύ βίτεη Ἠίΐπα, Ἆθ ελοπ]ὰ ρῖτο {ο ἴπεπι 1ῇε οίθγπα]. 

9 αὕτη.δὲ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα "γινώσκωσίνὶ΄ σε τὺν 
Απιᾶ επ]ς ἵς ᾖἴπο εἴετπαὶ 146, τἴπαῦ ἴπεγ 5ποι]ᾶ Κπονπ ἴπςῬ' ἐπθ 

, λ μ 4 , ο δν οι ες, ο κ , 
µόνον ἀληθινὸν θεόν, καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν χριστόκ 
οπ]σ ἔταο - ᾷοᾶ, απᾶ ὄσπγποτη “ποια Ξἀ41άδί δεεπά Ίΐεδας ἈΟπνεὶ. 

ὑ 
1 περ ρ]οτιβεοᾶ πε οατίΏ» ἴπο 1 ορια πνΏὶοὮ 

δέδωκά οι ἵνα ποιήσω᾽ ὅ καὶ νῦν δόξασόν µε συ. πάς ς µ 
έποα Ἠαδῦ ρίτεη πιο τἴπαῦ 1 εΠοι]ά ἄο;: απᾶ πσν δ]ουήσ ας ἴλοι,, Έα- 

τερ, παρὰ σεαυτῷφ, τῷ δόξφ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον 
ἴμετ, ὙἩ ΌΠγεε]Ι, ΨΙΤἩ πε Ρ]οτγ πΏΙοἩ 1 αᾶ Ὀείοτο μα ννοσ]ά 

4 , 5 , , , 
εἶναι παρὰ σοί. 6 Ἐφανέρώσά που τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις 

ἐμοῦ ἐστιν. . 

οἩ. ποτ] 

επι να, πρ, 1 πιαηλ{θεϱᾶ τἵἩπν Ώρπαθ Το ὑλμο ΠΕΠ 

οὓς δεἐδωκάςὶ .µοι ἐκ΄ του κόσμου σοὶ ἦσαν, Ἱκαὶ ἐμοὶὶ 
πππο ἔλεγ Ἱνοχθ, απᾶ {ο 1ηθ 

αὐτοὺς "δέδωκας Ἱ: καὶ τὂν.λόγον-σου ἔτετηρήκασιν.' 7. νῦν 
ἴπεπι ὭΊΤποι Ἠπβῦ Ρίτα”, απᾶ ΦΗΥ ννοτᾶ 3ἨθΥ Ἠανε Κερῦ, ον 

ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα Ἀδέδωκάςὶ µοι, παρὰ σοῦ 
1ΜεΥ Ἠατο Εποππ ἐλαῦ ϱ]1 ὑπίπρα Ὑ]λαύβοθγτος {μοι Παβί ᾳίνεη 116, το πο 

Ιέστιν'Ἱ 8 ὅτι τὰ ῥήματα ἃ Κδέδωκάς! µοι δέδωκα αὐτοῖς 

π'ποτα ἔλοα Πας5ῦ ρ]τεη) η ους οἱ ἴπθ Ἅπογ]ᾶ. 

8Ι6: 40Γ-ΐ1θ ποτά υΠηῖο] μοι λαβύρίγεη Τηθ Τ ηανο ρίτεν, ἴλοπι, 
4 9 ν Ἱ. ον » 3 Ἱ ε ον ε/ νι - 

καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσανὶ ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ 
Ἀπά Πε τοοθὶνοᾶά ΓἐΠ6πα], απᾶ πετ υχυ]ν ἴπαῦ {τοπὶ, ἴἶνοῬ 

-” . , . Λ 

ἐξῇλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. 9 ἐγὼ περὶ 
«1 οἈτηε οαῦ, οπᾶ 1πεγ Ῥε]ενεά ἐπβῦ ἴποι πι ἁἀλᾶςί βεπά, 1 οοποεγηί!ς 

αὐτῶν᾽ ἐρωτῶ' οὐ περὶ τοῦ κόσµου ἐρωτῶ, ᾿ ἀλλὰ 
ἴπεπι τηρκε χθαιθΒῦ; ποῦ οοποεχπῖπς {μθ πγοτ]ά ταφκο 1 τεαιεεῖ, Ῥα8 

περ ὧν  δἐεδωκάς µοι, ὅτι σοί εἶσιν. 10 καὶ τὰ 
οοποεσηϊις ποπ ἴποι Ἠαςύ Ρίτεη Ἰῃθ, 40; Ίἴλίπο {167 310: (Απά μπρος 

ἐμὰ πάντα. σά ἐστιν, καὶ τὰ σὰ ἐμά' καὶ δεδόξασµαι 
πηπτ Ἅᾖ]] 

ἐν αὐτοῖς. 11 καὶ "'ούκ ἔτι" εἰμι ἐν τῷ κόσµῳ, καὶ "οὗτοι! ἐν 
Ἰπ Τπεπι. Απά Ἡπο ΊοηΏβος ΙΑπ 1π ἴπε, ποτ, απᾶ πε ἹΠ 

5Π]πθ “Ασε, . Επᾶᾷ ἴπίπο Γατο] παῖπς:) απᾶ 1 Ώατε Όεει ϱἱοτὶῃοᾶ 

ν ἕξετε το ππ]] Ὠανθ ΕΣ. 
“-- καὶ ΙΤΊτΑασΟ. 
σκουσιν ἴπεγ Ἐποῦυν Τττ. 

{ κἀμοὶ ἴν. 
κ εδωκάς ἴποι ρατεβί 1ΤττΑ. 

ΡωνεΒί 1ΤΊς. 
Ι εἰσέν ΤΊτΑ. 
5 αὐτοὶ {Ώεγ Ί. 

----ὁ τ. αἐπάβας πανῖπρ Η[ίθᾶ αρ ΤΤΤΤΑ. 7 --- καὶ ΜΤΤτΑ. 
.--σου (γεαὰ ἴπθ ΒΟἨ) Τττ[Α]. υ δώσει ο εΏα]] ρἱνο Α. ε γινώ- 

».4 τελειώσας ἨανιΏρ οοπηρ]είεὰ Ἱτττα. ε ἔδωκάς ἴλοιι 
Ε τετήρηκαν ΙΤΤΤΑ. Ἀ ἐδωκᾶς ἰποι ριινοδί 1.. 

1 [καὶ ἔγνωσανγ] 1.. αι οὐκέτι ΙΤΥΝ. 



ΧΥΠΙ. 7 ΟἩΠ Χ, 

τῷ κόσµῳ εἰσίν, οκαὶ ἐγωἽ πρὀς σε ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρη- 
ἔπο ποτ] Άτο, απά Τ {ο ἴπεο 6ΟΠ16, Ἐνέ]ος 1Ἠο1γσ, χκουρ 

τ/ 

σον αὐτοὺς ἐν τῷφ.ὀγοµατί.σου Ῥοὺςὶ δἐεδωκάς µοι. ἵνα 
Έλλοσι η] η ΠΠΤ1Θ νποπα ποια Παςί ρἶτοᾳ πο, ᾖ{ἰπαῖ 

ὧσιν ᾖἕν, καθὼς ἃ ἡμεῖς. 19 ὕτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐν τῷ 
ορ ΏΙΠΥ ὃς σον α5 τνθ, Ποπ Τ 1νας τση ᾖἴπΏοπι ἵπ ᾖΤ]θ 

όσμῳ ἐγὼ ἐτήορουν αὐτοὺςὸ ἐν τῷ.ὀνόματί-σου "οὓς! δέ- 
ανονιά τις κοορίῃπσ πετ 1π ΤἨΥ ΏαΠ}θ: ππ]οι ἴποι 

, . η Β 3 3 ο ’ . 3 « 

δωκάς αοιῖ ἐφύλαξα,, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ ὁ 
Πιικὶ σίνεα πι «Ι σιαγνά, απά ποοπο οἳ {παπι Ῥετ]»ηθεᾶ, εοχοοερῦ ἴ]ε 

εν -- Ε α ΄ τ/ ε ή Γ θ -”- -” ὴῥ 

υιὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα 1 γραφὴ πληρωθῇ. 19 νῦν.δὲ 
Βο1 Απᾶ ΠΟΣΤ 

έχω- 

οξρετάα{ίοἩπ, ᾖτλπαῦ ἴπο θοχϊρίιναο πιὶσηίῦ Ὀο Σα]Π]]αᾶ. 
” ” - ’ / 

πρός σε ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κύσμῳ ἵνα 
ἵο Ίἴπεο 1 οοπι; απᾶ ἐποςδετηπίησςΙδρεα]ς η Τπο Πποτιᾶ ἰπβῦ Ίλμεν φ 

σιν τὴν χαρὰν τὴν πα. πεπληρωμµένην ἐν Βαὐτοῖς.! 14 α. 
πΠατο 1ου Συ]1β]]1οεᾶ ἵπ Όποπι 

ἔέεδωκα αὐτοῖο ο ρα καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτοίς, 
πανε ἔνοα {ποπ 1Ἠσ πνοτᾶ, Απᾶ ἴπο τσοτὶὰ πατεᾶ {λοπα, 

ὕτι οὐκ.είσὶν ἐκ τοῦ κόσμοὺύ, καθὼς ἐγὼ οὐκ. εἰμὶ ἐκ τοῦ 
Ῥοσιμιιδο Τ]6γ αγο ποῦ οἳ ἴμθ πυοχ]ᾶ, . 88 1 Ώπη ποῦ οἑ Τπο 

κόσμου. 16 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἆ αὐτοὺς ἐκ τοῦ 
σποτ], Ί 4ο ποῦ τααΚκο τεαιεΒῖ ἐλαῦ Ίποι 5]ου]άθξί ἴρκα ποπ. οιῦ οί 1ηθ 

κόσµου, ἀλλ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ-τοῦ πονηροῦ. 
τυοσ]ᾶ, Ῥαῦ τἴλαῦ ποια εποα]άςςυ Κεερ πετ οπῦ οἳ ἴμθ ον!], 

-” ΄ 4 -” 

16 ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ.εσίν, καθὼς ἐγὼ Τὲκ τοῦ κόσμου οὐκ 
ΟΕ ἵμο ἉἨποτ]ᾶ Ἅᾖ{ἴπεγ ατο ποῦ, 88 1 οἳἑ πε πογιάἀ ποῦ 

3 ΄ η ε / λος) 4 ” ή 1λ θ / στ οἱ « [ή τ Ν 

ειµί.' 17 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ-ἀληθείᾳ.Ἱσου"' ὁ λόγος ὁ σὸς 
1411, ΒαποΏί ᾖἴπετ ὮὉὗΥ τησ ἱταίμ; Ἀγγοτᾶ 1η 

ἀλήθειά ἐστιν. 18 καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, 
Πτα 18. Α5 ηις ἰλποὰ ἀῑάδί 5ειπά Ἱπίο ἴπο νποτ]ᾶ, 

κἀγω ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον 19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν 
1 α]5ο βοηΏῦ ἴΏθπι  ἍΆΊπίο ἴηθ ἍἩποτ]ᾶ; Απᾶ 1ος {ποτη, 

τἐγω" ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα Σκαὶ αὐτοὶ ὦσιν' ἡγιασμένοι ἐν 
1 5ο 1 {γ 117:6ἱ2, Μἔηαῦ ἁἱδο ἍΤΠεσ τπτ Ὀθ βαποτιΠθᾶ 1η 

ἀληθείᾳ. 320 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ 
ττατῃ, Νου ὃξωτ “Ἔμεςο Ἰηπᾶ Ίπιαχκθ 1] 3γθαιθδί 5911, Ταιὐῦ 

καὶ περὶ τῶν πιστευσόντωνὶ διὰ τοῦ.λόγου.αὐτῶν εἰς 
«ο 31ΟΥ ᾖἴπο-θ πΏο επα]] Ὁο]ίετο νῃτοασΕ ἐΠοαῖχ πποτᾶ οη 

ἐμέ' 91 ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, ἅπάτερ,  ἔν ἐμοί, 
Ώ]ο τηαῦ 81] 9ηΏο ΤΩΑΣ ο, 85 νποι, ὮἘκίπες, [ατῦ] ἵπ τῃθ, 

ἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν δὲνὶ ὦσιν' ἵνα ὁ κόσμος 
απά 1 Ἡι {ῃπορῬ, ἴπαῦ 4ἱ5δο ἴπε Ἱπ ἩἹβ οπθ ΠΙΑΥ Ρο, Ἰλαῦ πο υοτ]ᾶ 
ς ἑ , Τι τει ρα 2 κ λ αν. 3 } 1 Ἆ ο) 

πιστεήσῃ' Ότι σύ µε ἀπέστειλας. 329 Ἱκαὶ ἐγωὶ τὴν δόξαν 
ΏιΙιΥ Ὀε]ετε Ἅἰπαῦ ποια Ώιε ἀϊᾶςξί βομά. Απά 1 τηε Ε]οττ 

ει ο 2 ἡ , . ες) - / -- ε/ θς 

ἣν «δέδωκάς" µοι δέδωκα᾽ αὐτοῖς, ἵνα ὧσιν ἔἕν, καθὼς 
ῬηίοὮἃ ἴλοια Ἠαεῖ σίτεη πιθ Ἠφτο εσε ἴπεπι, . ἴπαῦ πες .. ῶο ος ον 

ἡμεῖς ἕν ΓἐσμενἹ 989 ων ἐν αὐτοῖς, καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα 
Ψε οπθ 4ΤΘ: 1η 1Ἠ6ΠΏ, ΑηΠά ἴποι 1η πι, ᾖΤπαῦ 

ὧσιν ᾖτετελειωμένοι εἰς ἕν, Σκαὶὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος 
Όπου ΊωαΥ ὃν µλῬρεγ{εοῖοά Πίο ο9Ἠ6, Λπᾶ τπαῦ ὅπαιαγ “που 11Πθ Συγοτ]ᾶ 

« καγὼ ΠΤΤτΑ. ῴ ΙνἩίο] ΘΗΤΤιΑΝΥ. Ἂ -Γ καὶ 8ἱδο Τι. 
Ὅ ΠΙΟ ΤΊνΑ. 
Ώ]ο, ἀλλά 1 ριιαγάεα | ε]ιεπῃ ]) {1 ΥΊτΑ. 
π.-- σου (γεαᾶ ἴπε τι) τττιλ. 
αὐτοὶ ΙΤΤτΑ ΤΝ. 
ε πιστεύῃ Τττ. 
[4 ες. και ΙΤΤΓΑ. 

Ἡ ἑαὐτοις 1ΤΓΑ., 

Σ πιστευόντων Ὀε]]ενε Οἱ:ΤΊΤΑΥΝ. Α πατὴρ ΤΤτΑ.- 
ἆ κἀγὼ ΙΤΤ{Α. .ε ἔδωκας ἴΏοι ρανοεί 1. 

---ἐν τῷ κόσµω 1ΤΤνΑ. 
ἳ -- καὶ αιιά (εαά 1 νυαβ Κεερίηρ ἴπεπα 1Ώ ον Ὠ8ΠΩΘ μοι. τοι Πιιδίε σἱνθιι 

5 οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμον ΙΤΊΝΑΝ. 

α --- ἐγὼ (σα ἀγ. 1 δαμο 1) [αι]τ. 

90] 
απᾶ Ἰ οοπιο ἔο μου. 
Ἠοἱγ Ἐκίιους, ἼΚοιρ 
τηνοιιση Ππίπο ον 
ὭΠΠΙθ Ίποδο ἍἨΤνΏοπι 
ἴποι Ἠηδὺ ρίτεη 1ηθ, 
που ρε] πια ὃδ 
οἩθ, νο αγθ.] 
12 να 1 τνας ση 
Τλοπα Ίπ Ίπο νυνοτ]ᾶ, 
Κεαρι (Πσπ] {π{Ἡγ ΏὨαπαθς 
νποβο ὑΠπαῦ ποια ρᾳτοςΏ 
Ὥιο 1 Ἠπτο Κοριί, απᾶ 
Ί0πο οἳ ἴῃοεπῃ ἵς ]ο5ῦ, 
Ῥαϊ ἴπο 5οη ο ρεταά]- 
1ος; ἴηπύ {πο βοτγῖρ- 
νυτο παϊρΏί ρε {α]1β]1εᾶ,ί 
19 Απά ποιπ οοπιοΙ {ο 
ἴησε; απᾶ ἴπεςε {Πὶπρ' 
1 5ρεακ ἵω ἔπο σνοτιᾶ, 
νπαῦ τΏςΥ πιῖσ]ιῦ Ἠιτθ 
ἨΠΙΥ 10ΟΥ Εα]Η1]σά 1 
{ΠοΊαβο]τες. 14 Τηατο, 
Είτεη Τοπ ΤΠΥ σνοτᾷ 
ἈΏί ἔ]λο τνον]ᾶ αλ 
Ὠαιῦοᾶ πετ, Ὀθοπιξθ 
ΤΠιψ το πηοῦ οἳἑ 1ῃθ 
ποτ]ᾶ, 6γεηπ 856 Ι ατα 
ποῦ οἱ {ο ποτ]. 151 
ῬΡΙΑΥ ποῦ ἴλπαῦ που 
εΠποΏἙ]ᾶες6 ἴακο ἴποπι 
ους οἳ {1 νιον]ᾶ, οαξ 
Ε]ιαί ἔμοα "ελοι]άρῦ 
Ἱθερ ἔ]λοπα Στοπα .ἴλμθ 
εγί]. 16 ΤΗΏεΥ ατο ποῦ 
οἳ {λε τιοτ]ᾶ; 6ΥοηΏ 88 
Τ απι πο οἱ Όιο πγοτ]ᾶ. 
17 'ΒαποΙῖ  ἴλεπα 
Όητουρα ταν τα: 
ΤΠΥ πψοτᾶὰ ἵδ {ταδ, 
18 Α5 ἴποα Ἰαςύ βεηῦ 
πιο 1ΏΏοΤηθ υγογ]ἀ,ετοπ 
5ο Ὠβτο Ἰ αΆ1βο βεηί 
τΏοπα «ἰηπζο {πε σποσ]ᾶ. 

19 Απ {ο ἐποίσ 5868 
1 δαποῦ{{γ πιγφε]{, πα 
1πεγ αἱςο ηπιὶρπυ 9 
50ηοῦΙ1Πεά {Ώτοιρςῃ ἴπθ 
ΓχυίἩ. 20 Νδιίλετ ρταγ 
1 {οσ 1ηοδε 1οπο, Ῥαῦ 
Έοτ ἴλοπι 8180 Τ/ΠΙοΒ 
βΏα]] Ῥε]οτο οἩ τπιθ 
{πτοιση τηοῖτ ποτ 
2] υπαῦ τετ α1] πιατ Ὦθ 
ΟΠ6/ α5 {ποι, Εαύπες, 
αγί ἵωπ πο, απά ἶ 1η 
νησς, ἴπαῦ ἴἨεγ α]βο 
«ΊΠΛΥ Ὦο οποῖἩ α8: ορ ῦ 
το ὦνοτ]ά πια Ὀσ]ίονθ 
παῦ ἴποι Παςδῦ θεηωΏὉ 
Ὠ]θ. 322 Απᾶ ἴπο ρ]οτγ 
ΝνΏϊο] τΏοι Ρᾳτοςί ΤΘ 
1 Ἠλγε ϱΡἶτοη ἴπεπας 
τΏαῆ ΤΒεγ τοαΥγ ὃθ οἩις, 
ΈΥ6ηΠ 45 πθ 3Τθ6 ΟΠ6.: 
25 1 ἵτπ ἴπεπα, οπᾶ ἴποα 
1π πηθ, ἰπαῦ ἴηΠεσ ης 
Ὄο πιαᾶε Ῥοσέθος 11 οηες 
απᾶά Ίἴπαυ ἴπο ποτ]ά 
ΙΙΑΥ Χπον {ἐπαῦ ἴποα 

εῴ 

5 9 
Υ ὧσιν καυ 

Όν- ἓν [1111-Α., 
-- ἐσμεν (γεαά [ατε]) ΤΈτΑς 
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Ἠπεῖ 5οηῦ 116, απᾶ Ἠαςί 
Ἰθτεᾶ ἴπεπι, 5 ἴποιυ 
Ἠαςῦ Ιογθεά πιο. 24Ε4- 
ΤΏος, 1 τν] τπαῦ έ]λογ 
8]5ο, ποια Έποι Ὠαςδῦ 
Ρῖνεη τΏε8, Ὦο πολ πιο 
ΥἨΘΥΘ ΙΤ απ; ΤΠαῦ πο 
χαΑΥ Ῥελο]ά 14Υ ΡΊοΥΣ, 
πυΏΙοἩ ποια Ὠας5ύῦ ρἶτοι 
Ίχθ: ΤΟσ ἴποα Ἰοτεᾶςῦ 
119 Ώεέοτθ ἴπο Μοαηᾷα- 
οι οἳἑ πε πυόοτ]ᾶ, 
25 Ο τὶρλίοοις Ἐαΐμος, 
πο πνοτ]ᾶ Ἱιαίπ ποῦ 
Ἐποννπιίηςεο: Ρα6 1 Ώανο 
ποῦνη {ῃπθε, απᾶ ἴποςθ 
Ὠννο ΚποπηΏ Όπαῦ ἴποι 
Ἰαδὺ δοηΏῦ 1θ,. 26 Απά 
1 Ὠανο ἀεο]αγοά Ἱπίζο 
ἐηθπια ΤΗΥ ὨβΙηθ, Απά 
πυ]] ἄθοίατο εί; λατ 
{ῃπθ , 1ονο ππετοπΙζἩ 
ἴποα Ἠαδῦ Ιοτεᾶ τθ 
ΏΠΩΥ Ὀο 1Π {Ἠεπι, απά Ι 
{η Ἠετη, 

ΧΥΙΤΙ. Ίπεπ οεξεαβ 
Ἠθά ε8ροκεπ Όπεβθ 
πνοτᾶς, Ὥο πεηῖ ΤοτῦἩμ 
ππΙζΏ Ὡῖ5 ἀῑξοῖριες οτες 
ἰηε Ότοοκς Οεᾶτοι, 
ν/Ώστε πας ΡαΓΕΠ,11ι- 
1ο ἴΏο π/Ώ]οἩ Ὦε επετ- 
εᾱ, απᾶ Ὠϊῖς ἁἱδοῖριες. 
2Απᾶ ζαᾶ88 α1ςδο,υΏΙς 
Ὀείταγεά ἨὨϊπα, Ἐπεν 
ἴηο Ῥ]ασθ6: {4ο0Γ ὦθοἽβ 
οἑὑθήπηςς τοβδοτίθᾶ "Π]- 
ἔΏοτ υνΙζΏ 5 ἀἱ5«2ρ]6Β, 
3 πᾷδβ ἴπεηω, Ἠρτίπς 
τεοεϊ]νθᾶ ο Ῥαηᾶ ο) πιει 
βηᾶᾷ ος Ἡσετβ 1τρπι {με 
οΏ]θί Ρτϊθςῦ8 ἁιιά Ῥμα- 
ΤΊ5ΕΘ6Β, οοπαθί]ι ΓΠ10πετ 
τι Ἰαπίρτις αηᾶ 
{οχοἳεβ: απᾶ ὍΓεαΡοΏΒ. 
4 ο«εεῦς 
Κπονίηςρ αἱ πηρα 
ἐΏπαῦ εποτα]ᾶ οοπ1θ πραἨ. 
Ἠϊπα, πεπί΄ {οτῖἩ, απᾶ 
βαϊά πηπῦο ἑΏδτα, ποσα 
Βθε]ς Υο2 ὁ ΤΗΕΥ αἩη- 
Ευγοτοά Ἠϊτα, ὦθβιβ οξ 
ΝαζαχεῦἩ. «εεις βαϊῦα 
ππύο ἴπεπι, 1 πι ᾖθ6, 
Απιᾶ ζ” α488 95ο, πΠ]σο 
Ὀεἰταγοαὰ Ἠϊπα, εἰοοά 
ση τὮ ἴἨεπα, ϐ6 Αβρδοοη 
{πρη 45 Ἡο Ἰαά βα]ά 
ἩπΠ{ο ἴἨεπα, 1 ατα ᾖ6, 
μα που Ῥαοκνατᾶ, 
αΏά Τε]]1 {ο {πο ρτοιηᾶ, 
7 ΈΤποηῦ α5κεᾶ Ὦε ΊἨπεπι 
βραΐπ, ποπ 8εεΚκ πο 2 
Απᾶ Πογ ραἱᾶ, εις 
οἱ ΝαπατεῦΏ. 8 ἆεεας 
βηβννετεᾶ, ἵ Πατο {ο]ά 
του ὑπαῦ Τ απο με; 1 
οπετείοτε σα βεε]ς πηε, 
1εῦ ἴπερθ Ρο ἴΠαίτ νγαΥ: 

άἨοχοίοτο, ! 

1ΩΑΝΝΗ Σ. ΧΥΙΠ ΧΥΙΙΙ. 
ε . , 8 ῳ ΄ δ) λ 7 μ 7 ΄ 

ὅτι σύ µε ἀπέστειλας, καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγά- 
ἐλαῖ ἴποα πιο ἁἀῑάδυ 5επᾶ, αηπᾶ ]οτεᾶςυ ἰΠαπι α5 το (ποια 

πησας. 24 ὉΠάτερι" Ἰοὺς! ἠδέδωκάς!ϊ µοι θέλω ἵνα ὕπου εἰμι 
1οτεᾶςῦ. Ἐπίηςς,  ὝὍλποπι ἴποι ης ὁ ϱἶτου Ώιο Τ ἀοθῖτο ἐπαξ τν ποτο "αλ 

ἐγὼ κἀκεῖνοι ὧσιν µετ᾽ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν 
πι ΊἨογ 815ο ΠΙΑΥ Ῥε νηἩ τα, ᾖτλπαί ΤΠεγ τιαγ Ὀελο]ά Ἔρ]οτγ 

ἐμῆν ἣν Νέδωκάςοϊ µοι, ὅτι ἠγάπησάς µε πρὸ καταβολῆς 
ΙΟΥ ΤΏΙοἩὮ ποια ϱατεξδῦ παθ, 3ος Όποια Ιογεᾶξῦ πιο Ῥεΐοτο [π6] {οαπάαἰ1οη 

κόσµου 396 ἸΠάτερὶ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, 
οἳ [ύπε] νιοτ]ᾶ. ἈΕαΐποτ Λ᾿τίρΏίεοαξ, απᾶ ὍἩο ποτ]ιᾶ ἴποο ἆἘπον ποῦ, 

Π 2/ » 2 

ἐγὼ.δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ µε ἀπέστειλας" 
Ῥαῦ]Ἱ ερ παν, απᾶ Όπεδε που τηαῦ ποια τρ αἰᾷςδὺ εομᾶ. 

96 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖὸ τὸ.ὄνομά.σου, καὶ νωρίσω᾽ 
Απά 1 πιιᾶε ποσα ἵο ἔπεπα τἩσ παη}ε, αΏάᾶ ση] πια]εο [10] που: 

ἵνα ἡ «ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς µε ἐν αὐτοῖὶς ᾖἩ, κἀγὼ 
ἐπαῦ πε Ἰογο ἉἩἹΠίνη π]Ἡ]οὮ Ίποι Ιογεᾶθῦ- τα ἵπ ἍὭΊπεπ ΤΏΙαΥ Ῥε; απᾶ 1 

ἐν αὐτοῖς. 
1η ΥΠεΠ. : 

18 ΤἸαῦτα εἰπὼν 3Νὺϊ Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς 
3Γηε65ο "τλίπρε “Πανίηρ ὅεα]ᾶ 116515 Ἱποπῦ οαῦ νεα - Σάἱβεῖρ]ος 

αὐτοῦ πἐραν τοῦ χειµάῤῥου Ἀτῶν Κεδρων,ὶ ὅπου ἦν κῆποο, 
1ῃ15 Ώεγοπᾶ 1ἴπο πΙη νετ εἴτεθπα οἳ Κεάτοπ, ἩἨμ6τθ ΥΑ5 ἃ ϱαΓᾶο. 
Ρ εἰ κ... ΙΑ 4 ε ν ] ωμά 3” Ν Ν 

εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 3 ᾖδει.δὲ καὶ 
15ο πιει 3εηίετεᾷ 1η απᾶ ηϊς ἀϊδοῖρ]θς. Απᾶ ἔκπονν Ἔα]ςο 
» / ν « ν) 9 Δ Δ [ά ο ε/ ΄ 

]ούδας ο παραδιδοὺς αυτον τον τοπον οτι πολλάκις 

11αᾶδς Ἅνγλο “πας ἀομτετῖηρ ἵἩρ «Ἠϊπ Ἅἴπε ἍὭΌῬ]αοςῬ, -Ώθοβαςο 5οξίθπ 

συνήχθη ὺὺἩ Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν .μαθητῶν. αὐτοῦ. ὃ ὁ οὖν 
Ἅνιας “ραϊλετθᾶ 17θ8ας5 Ίἴηετο να Ὠϊ5 ἀῑδοίρ]ες. 3} Ἠθχοαξοτθ 

Ιούδας λαβὠν τὴν σπεῖραν, καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Β 
.]}αᾷδς ἹΠατίπρ τεοθἰνθᾶ ἴηπο ἸῬαπᾶ,. απᾶ ΄Ἔτοτα 3Π96 9ἨΙεξ 3ρτίοςύς δαπᾶά 

Φαρισαίων ὑπηρέτας, ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων 
7ΕΠατίςθεβ 10Ώῇο6ΙΑ, 060Π168 ᾖὍπειο τν Ώ {ύοτοηπθς απᾶ ᾿1απιρς 

Δ ς/ λ 4 Ἴ νά ᾳ το ο] ιὃ ) Ἄ 4 τ) , ο 

και Οπλωγ. ησους Ιούν είδως πάντα τὰ ἐρχόμενα 
Απᾶ ΥΘΑΡΟΠΒ, ᾖθβι5 Γπετεξοτο Κπογίηρ α]] (μίηρς ἐπαῦ τνοτε οοπαῖπς 

ἐπ᾽ αὐτόν, ᾖτἐξελθὼν εἶπενὶ αὐτοῖς, Τίνα ζητεῖτε; ὅ Απε- 
προα ἨὨήπι, Ἠανίηρ 6οηθο ΕοτῦἩ- βθ]ᾶ νο {πεπι. Ποπ ϱεο]ς γε 2 πετ 

κρίθησαν αὐτῷ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. Λέγει αὐτοῖς Σὸ 
Απςυγετοᾶ Ἠΐτα, {6βιβ νηθ Νασατβ8Ἡ. 3δαγ5 ὃίο “Πεια 
Ε - Πα , Ε ε , ν ν στ « 
]ησοῦς,ὶ Ἐγώ εἰμι..  "Εἱστήκε.δὲ καὶ Ιούδας ὃ παρα- 
119518, 1. απ [πθ]. Απᾶ "γης είαπάίηρ "4]5ο Ἰδιιάμς ΄γνπο "νας 346- 

διδοὺς αὐτὸν μετ αὐτῶν. 6 Ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς, ἵ Οτιὶ 
Ἠτετίηρ Ταρ Ἠϊπ Ἅµπτνξ 4πεπι, «πεη Ίπετείοτε ης 581ά Το {Παχα, 

ἐγώ εἰμι, Ἱἀπῆλθον'" εἰς.τὰ.ὀπίσω καὶ Νἔπεσανὶ αμαί. 
1 οαπι [πε], αγ! η ᾿Ῥασ]κγγαχᾶ απᾶ 4611 ᾖἵο[ίπε] ρτοιιιᾶ, 

7 πάλιν 'οὖν Χαὐτοὺς ἐπημώτησεν,' 'Γίνα ζητεῖτε; Οἱ δὲ 
Αραΐη «Ἠεγεξοχο «μετα . 19 "ᾳπεεοπεᾶ, "Ποπ Αβεεἰκγθ ἍΑπά {Πεν 

εἶπον, Ιησσῦν τὸν Ναξωραϊον. 8 ᾿Απεκρίθη ΣὸΙ Ἰησοῦς, Εἶπον 
βαῖᾶ, ᾖθβας πο Ἅ«ἩἨβζΑΓΘΡΑΗ. 3Αποννογθᾶ 1186815, 1 1οιᾶ 

ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι. εἰ. οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετετουτους ὑπά- 
οι ὑμαῦ Ι απ[ηε]. ΤΕ ἴΠετεξοτεΙηθ ὝὙθβθεξκ, ευωᾶες Ἅᾖἴπερβθ  ' ἴορο 

Ἀ πατήρ Ι,ΤΊτΑ. 
ρῖνεη ΙΤΙΤΑΥΥ. 
ϱ --- ὁ ΗΤΤΑ. 

1της, 

Τησεγ.Ἡ. 

τς ΡΕ τῶν Ὁτι[Α]; -ἵ- ἐκ τῶν {ΤοΤΑ ἴἨθ Τ. 
καὶ λέγει Ψθηῖ {οτίὮ απιὰ Φ8Υ5 1ΤΤΤΑ. 

7 ἀπῆλθαν ΙΤΊτΑ. 
 ---ὁ ΙΓΤΙΑΥ. 

10 νΏβῖ τΊτΑ. ] ἔδωκάς ἴποι ρανεβίτ... 
1 πατήρ 1πτιΑ. '. 

ς ει, κ δέδωκάς ἴλοι Ὠαςέ 
Τὸ ϱ ΤΤΤΑ. π τοῦ εδρών 61,; τοῦ κέδρου Τ. 

4 δὲ αΏά (5 εβιΙβ) τπτ. { ἐξῆλθεν 
π .--ὁ τ; --- ὁ Ἰησοῦς (γεαά Ὦε 8479) πτΑ. ᾖἵ--- ὅτι 

Ἡ ἔπεσαν ΤΤΤΤΑ. Σ ἐπηρώτησεν αὐτούς Ι.ΤτΑ ; αὐτὸς έἔπηρω- 



ΧΥΙΙΠ. δοἩ Ν. 
Π - 5 τ , 

γειν' 9 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν. Ὅτι οὓς δέ- 
ΤΑΥ 7 τας παῖσΊ. ο Σι]1ΗΒ1ιοᾶ ἴπο πνονά Υυλῖσ] ο αἲα, ποια ἴποι 

δωκάς µοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 10 Σίμων οὖν 
Ίου σἶτεη 1ηθ 1 Ίωςε οἳἑ ἴποιι ποῖ ομο, ΦΙΠΙΟΏ 3ΓΠεταί{οΓθ 

Πέτρος ἔχων µάχαιραν, εἵλκυσεν αὐτὴν, καὶ ἔπαισεν τὸν 
"Ῥεϊετ ἈΠανίης π Ννοτά, ἀναοὶν 18, ο ππαοίο τπα 

Τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον, καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ "ὠτίον' τὸ 
30 3ἱΠο ΄Πίρα ο αροπάπιαὮ, απᾶ οιιῦ οἱξ ή 2οαχ 

δεξιόν. ᾖἦν.δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ ἨἩΜάλχος. 11 εἶπεν οὖν 
---- Απά Ἄλνας ΄Ὥωωμα {Πε Ῥοπάπιιις λ]1ν]οἶχας, Ἀοα]λά "]ιογυάοτο 

ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Βάλε τὴν.μάχαιράν. "σου" εἰς τὴν θήκην. 
119515 1ο Ῥοΐωα, ὃῬιαῦ {ΒΥ βννοτὰ ἀπίο ᾖἵῃθ δλοίὮ; 

Γὸ ποτήριον Ὁ δἐδωκέν µοι ὁ πατὴρ οὐ-μὴ.-πίω αὐτόι 
Όιο «οὐ ὙἨλμίςσα μας "ρίνοη ᾖπιθ 116 "Επέλος 5Ποισ]ά Τ που αν τα]ς 1ο 

19 Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὃ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν 
Τπο "επογοίοτο "Ὀαπά ᾿απᾶ ἴπο ολίοί οπρίαΙΠ απᾶ ἔηπθ οὔϊσουιδ οἱ ἴπθ 

ιό ΄ / Ν ” -” υ ”. . ΄ 3 

(]Ἰουδαίων συ»έλαβον τὸν Ἰησοῦν, καὶ έζησαν αὐτόν, 19 καὶ 
76τνβ {ουκ εδ οξ ᾖοδα-, αλά Ῥουπᾶ Ἠἶπα απᾶ « 

ῥάπήγαγον αὐτὸνἳ πρὸς ὌΑνγναν πωῶτογ' ἦν. γὰρ πενθερὸς 
ΊΏογ Ιοά ανα Πα το ΑΠΠΙΒ Αγοί {ον Πο Ύνα5 41ΟΥ -1Π-]ωτΥ 
| 
τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ.ἐνιαυτοῦ. ἐκείνου. 14 ἦν δὲ 

οἳ ο ιο ας Πἰρι ρτ]εδῦ {λαέ γεατ. Απιά 16 τνα5 

Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς, Ἰουδαίοις, ὅτι συμφέρει 
ο οοόςς 17Ἠ0 6ανο «οιιπς5ε το τηΏθ 1 ονν5, ἴπαῦ 16 ἶς ργοβταβρ]θ 

ἕνα ἀνθρωπον «ἀπολέσθαι! ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. 16 Ἡκολούθει.δὲ 
Σοτ οπθ πηαπα Το Ρεχί5Ώ τη ἴπο Ῥυορ]ο. 1πουν ἔποτο Μο]]ονεά 

τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Δό" ἄλλος μαθητής. ὁ δὲ μαθητὴς 
ζἼοδι5 Φίπιοα Ῥοϊο απᾶ ἴπθ οίπεχ ἀἱςοῖρ[ο, Απᾶ “ἀἰδοϊμια 

ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθβεν τῷ Ιησοῦ 
ατραῦ πα ἆἘποππ ᾖ1οίπθ ες Ῥχ]ονέ, απᾶ οπίςτοὰ γα 2 εδιξ 

εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ. ἀρχιερέως' 10 ὁ .δὲ.Πέτρος εἰστήκει πρὺς 
1πίο ἴποα οοιτῦ οἑ ο Ἰήση ρεςξῦ, οαί Ῥείετ 5ιοοᾶ αἳ 
ρε , ν - ν 
τῷ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ µαθητὴς ὁ ἄλλος “ὃς ἠνὶ 
ἔπο ἆοον νΠιουξ, ἸἈεπήό οιιζ. ἴΠωοξοτο ἴπο "αἀἱδεῖρ]ε αρίηο" Ὑππο τνα8 

καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ καὶ εἰσήγα- 
Αηά 5ροκο Το πο ἄοοι- ος :πᾶ ὃῬτουισΏί 

οὖν δὴ παιδίσκη ἡ θυρωοὺς τῷ 

Ι Δ { -- ᾽ - Πῃ 

ο τος τρ αρχιερει, 

ΚποπΏ ΊΤοτηπο Ἠῖρῃ ρτίεςέ, 

αν τὸν Πέτρον. 17 λέγει 
Ῥοΐου, δραγ» πεγοξοτα πε πιαϊά ὅτπο “4οοι- -Κοορος 

Πές ϱῳ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου 
ἔο ζλκα, Ἐποῦ “α]ςκο ἄποι 5ο δίπο Ἰάϊκοῖιρίο ἸΙατῦ οἳ πλαπ 

τούτου; Λέγει ἐκεῖνος, Οὐκ.εἰμί. 18 Εϊστήκεισαν. δὲ οἱ δοῦλοι 
ατηῖς 2 αδασς Ύμο, 1 απ ποῦ, Ὥιυ ὄγγοτε Τρταπά1ιις 11ο “Ροπάπασπ 

καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποι]κότες, ὅτι ψύχος ἦν, 
Αα "πο  δοβἹσετβ, α το ο σου] ἩΒατΙηπρ ιηωπᾶςθ, 3οτ οο]ὰ 15 ννα8, 

καὶ  ἐθερμαίνοντο᾽ ἦν δὲ Ἀμετ' αὐτῶν ὁ Πέτρος! ἑστὼς 
βυᾶ ποτε πατπιῖης ἔπεπιςείτες; απά Ἄτνας Όση “Ἵποτα α1Ῥοίοτ εἰαπᾶῖνσ 

19 Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτισεν τὸν Ἱη- 
Τπε Πϊρ]ι Ῥτίεςὺ τΠογοίοτθ ατιεςἰ1οτιοᾶ Ἴ6ε- 

περὶ τῆς διξαχῆς 
Απᾶ με. οι 

Κὺὶ Ἰησοῦς, ᾿Ἐγὼ πα ; γ ῥῥησίᾳ 
17ο5ας, ορο]Σ 

καὶ λερμαινόμεγος. 

αηᾶ ΤΑΓΠΙΙΠΤΡ ΗηςοΙ{, 

σοῦν περὶ τῶν-μαθητῶν. αὐτοῦ, καὶ 
5115 οοπεσγηῖης Πας ο. 

» -” Φ 1 αὐτοῦ. 390 ἀπεκρίθη Ἰαὐτῷ' 
1ηΐ5. ἈΛληςυνοτοᾶ 3Ἠ]πο 

3 ὠτάριον ΤΤτΑ. --σου (γεαᾷ 112 8ν/ογᾷ) ΟΙ ΥΙΥΑΥΣ. 
Γη ἤγαγον τς ῃ Γδ]νγωλόν αὐτὸν Δ. ο ἀποθανειν ἵο ἀῑςῬ ΕΤΊΝΑ 

Μη Ών Α]. ε ὁ τι. Γ τοῦ ἀρχιερέως Οἵ ύμο Βἱρ] ργίεσι ΤΤιΔ 
ἡ θυρωρός. ΙΤΤΤΑ. Ἡ καὶ (85ο) ὁ Πέτρος µετ᾽ αὐτων 9 1ΥΑ. 

209 
9 1]1νατ ἐ]μο ασ 1ης τοῖσι 
ὃς {α11]]οι), Ὅν ΠΙοὮ Ἰ1θ 
5ραο, ΟΕ να υγ] 
ἴηοι μανθ»ύ Ὠηε Ἠπτο 1 
Ἰοδῖ Ώοπθ. 10 Τποα 
ΒΙΙ11ΟΠ Ῥεΐοτ Ἠσνῖης 8 
5νογά ἆτον ἵ, απᾶ 
5ηπιοῖο ἴ]ο Πρ ρχῖςβι 8 
βογνα!ί, απ ου ος 
Ἡϊς τίρ]ι6 οατ. ἸΤηΠοθ 
ΒΟΥΤΩΠΙ 5 ΠΠ ταΒ 
Μα]σπαςδ, 11 1 μοι δαϊᾶ 
5156 αη{ο Ῥοΐοτ, Ρατ 
πρ ΤΠσ 5σνογά Ἰπῖίο {πο 
5ΜόΠΤΗ : χο ορ νΠΙοὮ 
Ὥιν 1 ΙἩ τ΄ Ὠαίῃ ρἶτ«η 
Ώλα, 811 1 πο ἀγί]ς 
12 

12 Τπου {λε ανά απὰ 
ἴ]ο οπρῖαϊπ απᾶ ο{ι- 
ου.» οἳ πο ζ6σ» Τοο]ς 
1 οδα5, απά Ῥομπᾶ Ἠΐπι, 
19 απά Ιεά Ἠϊπι απνατγ 
ο Απιηος Βτδυ; {ου Ὦθ 
ας 1αἴΠος 1 Ίαν’ {ο 
(αἱαρλθας, ΠΙΟ τνα8 
τωμο ὨἰρΏ ρτίεςῦ τΠπαῖῦ 
804116 γευτ. 14 Νοιν 
Οαπἱαρμας τας Ὠς, τν μΙςἩ 
Ρηνο «οιηΏςε] ἴο {ἴπο 
96ννς, Όλα ῦ 15 τας ὁχ- 
Ῥρεζ1θηῦ ἴπαῦ οιό ΤηςΏ 
5]οα]ᾷ ἀῑε ΤΟΥ τἩς Ῥεο- 
Ῥ]ο. 15 Απᾶ Ἀϊπιοι 
Ῥοΐοτ Σο]]οτγεά ὧεσις, 
βυά 5ο αἰά αποϊ]ετ ἱδ- 
οἴρίο: παῦ ἀἱδοῖρ]ο τναξ 
Ἐπονα 1Τθ ἴηο Ἠ]στἩ 
Ῥτ]ν σύ, αιπᾶ παει ἵπ 
πνΤ{Ὦ ο ενας {Πίο {πυ ρη- 
Ίου οἳ τηε Ὠϊσλ ρτίεςτυ. 
16 Ἐμΐ6 Ῥοΐῦεσ 5ἱοοᾶ αἲ 
ἴπα ἅἄοοι ὙὈπ]ποιὔ, 
}Ποα πιεπύ οιύ {παῦ 
οἵπό ἀϊδοίρ]ο, τν Πίο 
τν Κηπονη απίο {Ώθ 
Πίσῃ μτῖε»6, αηά 5ρα]κθ 
ππτο Ἠοτ ἐαί Κερῦ ἰπο 
4οοχ, απᾶ ῬτουισΠπῦ Ίπ 
Ῥετοτ. 17 Τηου φα1{Ἡ 
ἴπο ἀαταςδεὶ ἴπαῦ κερί 
πο ἆσοτ απίο Ῥεῖος, 
Ατί τος {ποια 81560 0π6 
οἳ ἐάδ πια ἀῑδοι-. 
ρ]οςζ ο ῥανὮ, 1 ατα 
ποῦ 18 Αμα ἴηπο δοτ- 
παιιῦς από ο Πευτε 5υοοᾶ 
{ποχο, Πο ]ιαἆ ηιαᾶθ 
α Ἀτο οἳ «0815; 1ος 1ῦ 
πνας οοἱἰά: απά ἵλμογ 
ὉΥΑΥΠιςᾶ {ποιησε]νος: 
απὰ Ῥεΐογ 5ουᾶ πα 
νἨστι, απᾶ πΝατιπεᾶ 
Ἠϊπηςο]ξ, 19 Τηπε Ἠίση 
ρτ]οδῦ ἴπεπ αδ]κοᾶ ᾖε- 
βτι5 οξ λίς ἀῑςοῖρίος, απᾶ 
οξ Πὶ5 ἀοοίτῖπο. 90 ὅ7ε- 
Εις αηἩβτνεγθαά ἨὨϊπι, 1 
βρικθ ορυπ]γσ ἵο {μθ 

ὃ ηγαγον [αὐτὸν] ἔπεν 1εὰ Ἠ]πι 
πι ὁ (ει αοζςγ) 

Ε τῷ Πέτρῳ ἢ παιδίσκη 
! τοι ἡ ὁ -- ὁ τες, 



900 
πιοσ]ᾶ : Ι ετοσ ο, 
1π ἐηθ ΣΏασοµις, Ῥοτει 
1η Ίλε ἴεηπχρ]ο, συπ]ζΏος 
9ο ἆοπς θ]γγαγ5 το- 
«ογῦ; απά Ιπ εεογοῦ 
μανο Ί εαἱᾶ ποϊβ]ίης, 
21 Την αξ]εοβύ ἔλλοα 
πιο ὁ ασ]ς ἔπεπα ν/ΏΙοἩ 
Ποαγᾶ της, πιλαῦ 1 Ώανε 
καϊᾶ Ἀπίο Ἰπεπι: Ὀε- 
λο]ᾶ, ἴπετ Κποιυ σπα ῦ 
1 Ρα. 292 Απᾶ π/ηΏεη 
ηο Ὠπά. {παβ Α8ΡοΚκοἩ, 
9ηθ6 οἳ Τἴπο ο{Ποςτβ 
τν Πίο 5ἰοοᾶ Ὦγ 5ἰτυαο]ς - 
«ό5αδ σνΙ(Ὦ πε ρα]η] οξ 
Βἱ5 Ἠμπᾶ, 5αγΙΠΡ, Απ- 
βπγετοςῦ ἴΏοια ἔΏο Ὠϊρῃα 
Ῥγὶςοθὺ 5ο2 25 ζεδι»ατ- 
βπγοτοᾶ Ὠϊτα, 1 Τ Ἠανο 
εροΚκεπ ετ1], Όδαγ σνϊζ- 
Ώοςς οἱ ἴμο εν1] : Ὀα)1Ε 
πθ]1, ΥΏγ ηλ] {θςδῦ γποια 
πιο 24 ΝοΥΨ ΑΠΠΑΒ, 
παᾶ «εοπὺ Ἠϊπι Ὀουπᾶ 
αππζο Οφἱ4ρμας ἐς Ὠἷσ]ι 
Ρτ]εςῦ. 

90 Απᾶ ΒΙΠΙΟΏ Ῥεΐογ 
ρίοοά Απά Ὑπαχηιοά 
Πἰπιςθ]ξ, ΎΤΠπεγ «εαἱᾶ 
ΊΏΘΓΕΙΟΤΘ Ἡπίο ἨὨϊπῃ, 
Ατί πρί ἴποι αἷξδο όλο 
οξ ῖς ἁἷ-οΙρίοςδ σα 
ἀεπῖεά 1, απᾶ οα1ᾶ, 
1 απι ποῦ. 26 Οπε 
οἳ ἴπθ «εοτναηῖς οἳ ἴπο 
ΠίρΊ ρτϊθρῦ, ὑαίπρ Πῖς 
ΚπεΠΙΔΏ ὙΠΠο8θ ους 
Ῥεϊοτ οαί οϐ, καπ, 
Ῥιά ποῦ 1 5οο ἴπεορ {π 
τηο Ρατεη σνΙ Ἠ τη 2 
27 Ἰοΐογ ἴποπ ἀἁωμιῖοᾶ 
Αρη: απ Ἰπιωιεά]- 
Αν] Πο «οοΚ οΓ6Υ’. 

98 Τηοπ ]αᾶ {πετ ἆο- 
Φις {χοπ ( π]αρῃΏας ἀαπίο 
{Πο Πα]] οἳ Ἱαάρπιςηυ : 
αὐᾶ Ιὲ τνας οπΤΙΥΣ; απᾶά 
ἔπογ μοπιδε]νες πνοπῦ 
ηοῦ ἱηίο {πε ]αβρηιεηῦ 
Ὠα]], 1εδῦ ἴπογ βλοιι]ά 
νο ἀοβ]οᾶ: Όαῦ ἐλπέ 
έΠεσ αηὶβρΏῦ εαῦ ἴπε 
Ῥαδδοτοτ. 29 Ῥϊ]ατθ 
ἴΏοη πεπῖ οαῦ απο 
{ποια, απᾶ εαἰᾶ, ΤΥ Πα ῦ 
ποςιΙδα ο. Ῥτίης γε 
αραϊηπςὺ ΌΠὶδ ΏαΙ 2 
90 Έ]ιεγ αΏδινογεᾶᾷ απᾶ 
εαἱᾶ αιίο Ὠίπο, Τ Ίνα 
Ἱνογο Ποῦα ΠιΦΙΘΓΛΟΙΟΣ, 
πιο ποια] ποῦ νε ἆα- 
Ἱϊνετθοᾶ τὰ αρ ΠΜΙΤΟ 
ἐποο. δἱ 1ο δα]ᾶ 
Ῥ]]αΐαε ἀπίο πε, Τακε 
σε Ὠίπα, αι ηάβο Ἠάλ 
αοοοτάΊπρ {ο 7ου ]ΑΝ. 
πμο οἆον» ἰποτείογθ 
β.]ά ἀπιῇο ΠΙΠ1, Π1 ἶ5 ποῦ 

Ι λελάληκα Ώανε 5ΡόΚεΏ 1 ΥΤΣΑΥΓ. 
ο ἐρωτάς :; ἐρώτησον (ἑπερ. Ἡ) ΕΤΤΙΑΥΨ. 

- - οὖν ιο θίωχε ΜΗΤ[ττ|Α. 
 --- ἔξω οἰιῖ ΙΤ ΤΤΙΑ, 

Θ]1 οἱ 11 Α Υψ): 
α --ὃ ΙΤ1ΤΑ. 
π Πειλᾶτος Τ. 
5 κακὸν ποιῶν ΤΤτΑ. 

1ΟΑΝΝΗΣ. ΧΝΠΠΙ. 
ἐλ {λ ΙΙ παω ρ . 3 4 / . ἐδιδ 3 πι --ῃ΄ : 

ἐλάλησα" τῷ κὀσμῳφ ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν Ὁτῷ' συνα- 
β6ροκο ἍΊΤοτηῃο ποτά; 1 ΙΥ/ΓΑΥ5 ἰαάρπυ ᾖἹἵπ Ίλια εγηα- 

γωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου Ἀπάντοτε' οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχον- 
βοραε απά 1π {Ώο ἔσπρίθ, Ίγπετθ αἰνίαγ5ς ἔμο  Εύ8 οΟ1Ιιο Όο- 

ται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. 391 τί µε δἐπερωτᾷς; 
ΡοίἩεχ, απᾶ ἵπ οβεοτεῦ ι 15ροκ ποίΠπίηρ. ΊΗγ ηιθ ἄοδυ έπου αἀθ»ίοη 2 

ἐπερώτησον!ί τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς ἴξε οὗτοι 
αυεςθῖοἩ. Τηοξδε π/Ἡο Ώατε πεαγά πΠΏαῦ 1 εροκο {ἰοίποπι; Ἰο, ἴπογ 

1 

«οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ. 23 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ.είπύντος εἴς ἓτῶν 
Κπου Ὁλπαῦ "εαὶᾶ 1. Ῥαὸ “(Ώοςε δίΠΐηρ8 1οη 2Π15 ὁφαγίηπσ οὖηθ οἳ τηθ 

ὑπηρετῶν παρεστηκὠς' ἔδωκεν .ῥάπισμα τῷ 
ο/ισετ5 ςἰαπαϊηρ Ὁγ ο 8 Ῥ]ουγ τοϊἑἩ ἐμο Γ8]Ώ1 9 {πε Ἠαπάᾶ 

ν Ἰησοῦ, εἰπών, Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; 99 Απεκρίθη 
(οῦεδας, βαγῖηςρ, ΤΠάβ αηΏβδπετεςί ΤΏοι 1ηε Ὠ]ση ποσά "Απονγογεᾶ 

αὐτῷ 4ὸ3 Ἰησοῦς, Εἰ κακῶς ἐλάλησα, µαρτύρησον περὶ τοῦ 
αῬίπι 1]ε5δας, 185 ετἰ] Ἴ 5ΡΟΚΕε, Ῥει πνάτηοςς οοποεγµίης {]ιο 

κακοῦ' εἰ δὲ καλῶς, τί µε ὃδέρες; 24 Απεστειλεν: αὐτὸν 
εν!]; Ῥαῦ 1 να], ἩπἩσ πιο εἰτίκεςῦ ίποι 2 35οπ/ δῃΏῖπι 

ὁ Άννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα. 
1ΑηΏας Ῥουπᾷ το Οπίαρμας {ο Ἠ]ρδῃ ρτῖεςί, 

2ὅ ᾿Η».δὲ Σίµμω» Πέτρος ἑστὼς καὶ Εερμαιγόµειος 
"ουν ὅσα ΡΙΠΙΟΠ Ἔετεν είαππζΙηπρ απᾶ πναγπιίως Ἠϊποςο]{. 

εἶπον οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν.μαθητῶν αὐτοῦ 
ΤΠΏ6Υ βαἱᾶ ἐπετοίοτθ ὕο Ἠΐπα, “νου Ίαἱ-ο ὅποι δοε δλὶ5 Ἰἱδοίριος 

εἶ; ᾿Ἠρνήσατο-έκεῖνος, καὶ εἶπεν, Οὐὗκ.εμί. 96 Λέγει εἲς 
οπή Ἠο ἀἄσπ]οᾶ, ππᾶ  οαϊά, 1 απ. ποῦ, Ρ4Υ5 οὐθ 

ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ 
οἱ πο Ῥοπάπιεη ο ἴπε ώς, Ῥτ]οςῦ, Ἐἰωσηιαν ὮὈῬεϊπρ [δε Ἠϊπι] οἳ πΏοπα 

ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον, Οὐκ.ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ 
Σοπ0 5ο αῬεῖίετ {πο αχ, 313που ΊμερῬ αν Ἅᾖπ ἴπε βατάιπ 

µετ᾽ αὐτοῦ; 27 Πάλιν οὖν ἠρνήσατο 2ὸ" ' Πέτρος, καὶ εὐθέως 
ἡν1η ἍὨϊπῃ ὃ Αραίμ {μετοίοχο "ἀεπὶθᾶ "Ῥεϊΐατ, απᾶ ἱπιπιεᾶίατε]τ 

ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 
Α οοοΚ 6ΓΕΥΥ, 

τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ 
Οαἱαρῆας ἀπίο ἰ]μα 

28 "Αγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ 
Τηοαγ ]θαᾶ ἴπετεβοτο ᾖες5ι6 «τοπ 

πραιτώριον' ἦν.-δὲ ἹπρωίΐαἹ καὶ αὐτοὶ οὐκ.εσῆλθον εἰς τὸ 
ο μς. ΑΠᾷ 10 π/θθ Ἅ«ΘΕΓΙΤ. Απᾶ Ἅᾖ1πετ επίοεχεά ποῦ Πίο ἰπθ 

πραιτώριον, ἵνα µμὴ-μιανθῶσιν, Ἱάλλ ἵναὶ φάγωσιν τὸ 
Ργερύοτίωτη, 1παῦ ΤΠεσ πιὶσΏῖ ποῖ ρε ἀοβ]εᾶ, Ὀαὸ {λπαῦ ἐμεσ πω]ρΠῖ θαῦ 1πθ 

πάσχα. 399 ἐξῆλθεν οὖν ὁ "Πιλάτος! Χ πρὸς αὐτούς, καὶ 
ῬΒΦΒΟΤΕΓ. Ξηγαπῦ "Εοτίηα αν ᾿Ῥημτε το τησπι, απᾶ 

εἶπεν! Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ" τοῦ.ἀνθρώπου.τούτου; 
5.18, Ἠγλαῦ αοοάξδβίίοη Ὀτίης το αρα]πςῦ 1Π18 1ΛΦΏ 2 

90) ᾽Απεκρίθησαν καὶ 3εῖπον' αὐτφ. Εἰ μὴ.-ἦν οὗτος Όκακο-. 
Τ]εγ αΠςπειοσᾶ απᾶ 5αἱᾷ το Ὠΐπι, 14 Ἔποτα “ποῦ ο δη εν], 

ποιός! οὐκ ἄν σοι παρεδώκαµεν αὐτόν. 91 Εἶπεν' 
ἀοεΣ, ἆπιοῦ «Ρο 5ίµρο Ίπτο "ννοι]ά Ίατε «Ἰο]τετοᾶ πρ 1ἨἱΠι, ἃδαιᾶ 

εοὖνὶ αὐτοῖς ἀὸἩ Πιλάτος, Λάβετε αὐτὺν ὑμεῖς, καὶ 
ΖγΠποτοίοτο "ο ὀέῃεπα αΡι]αΐο, Ταλκο Ἠΐτα τε, απά 

κατὰ µτὺν.νόμον.ὑμῶν κρίνατε «αὐτόν. Ἐἶπον |[οὖνὶ 
ποσοοτᾶίησ το οι Ίατγ ηαάσο Ἠ1πῃ. απλά ᾖσιηπετείοτθ 

υ 

πο τῇ (/εαᾶ ) ΟΙ ΤΤΤΑΝ. Ἆ πάντοθεν 83 πάντες 
Ρ παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ΗΤΤΑ. 

Επρωίΐ αι ΤΤΝΑΥΓ. 7 ἀλλὰ 1ΤΊΤΑ. 
1 --- κατὰ Τ. 4 εἶπαν ἹΤτια. 

ἕω-- οὖν Ι1ιΑ. 

5--- ὃ ΙΤΤΓΑΥΓ. 
Υ φησιν 545 ΤΤιΑ. 

ϱ|οὐν] 1, 4 --ὁ ΤΑ. ε --- αὐτόν Τ. 



πα σας 
αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμῖν οὐκ 
5τὸ δλῖτα 1τπς . 3261ν5, Το α8 

7 ΟΠ Ν. 

ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα' 
19 19 Ῥετταϊείοᾶ {ο ραΐ το ἀθαίἩ 'Ππο”οπθ; 

93 ἵνα ὁ λόγος τὀύ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σηµαίνων 
τλαίῦ ἔπο τυοτᾶ οἱ ζοδαβ πιῖσληυ ο Ει]Π1]εᾶ σ/ΠΙοὮ Ώθβροκο εἱρηϊεγτίηρ 

ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ' ἀποθνήσκειν. 99 Εισῆλθεν οὖν 
ὼγ πνλαί ἀεαίἩ Ἅο πὰδ προαῦ το ἀ1θ.: ἈΕπιετεά 3πετο[οτο 

ἑείς τὸ πραιτώριον πάλινϊ ὁ ἈΠιλάτοος,! καὶ ἐφώνῃσεν τὸν 
4Ίπιτο πο δργρίοτίαπι  ᾖ᾿Ἰασαίηπ αῬρ]]αΐο, ς απᾶ οα]1εᾶ 

᾿Ιησοῦν, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων ; 
ᾖοθεας, απᾶ δαἱά {ο Πλ, 2Τποι Ἰατῦ πε ἍἈἹΙπρ οἑ ἰπθ 7 ετνς 2 

94 ᾿Απεκρίθη Ἰαὐτῷ ὁἩ ᾿Ιησοῦς, Ἰ ΑΦ ἑαυτοῦ' σὺ τοῦτο 
3Α πβτνογοᾶ ο ήτα. 17δρα5, Έτοηι ᾖ11ψ881 Ἔποιυ 310118 

λλέγεις,͵ ἢ ἄλλοι Ἴσοι εἶπονὶ περὶ ἐμοῦ; 95 ᾿᾽Απεκρίθη 
αβαγοςῖ, “οτ δοίΏοχς 7ΐὲο 31πεο Ξ41ᾷ βατ Π10] τομε μας Πηθ 2. 3Αποπ/ογοά 

ὁ ἈΠιλάτος,! Μήτι ἐγω Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὺν καὶ 
αῬ]]αἴα, τε Ἀ”ὖεν Άη ΣΝαζῖοπ ΤΗΥ απᾶ 

οἱ ἀρχιερεῖς παρεδωκάν σε ἐμοί", τί ἐποίησας: 96 ᾿Απεκρίθη α 
{Πε ολίεί Ργίε-{5 ἀο]τοτοᾶ αρ ἴπεἘ “ο πηο: π]παῦ ἀῑᾶξδυ ἴποι 2 ΞΑησσιογοᾶ 

πιῤΙ ̓ Γ]ησοῦς, Ἡ βασιλεία ἡ ἐ οὐκ.ἔστιν ἐκ τοῦ.κόσµου τούτου" Ί] 6) | 
116518, πει πα 1Φποῦ ο τίς τνοτ]ά : 

εἰ ἐκ τοῦ.κόσµου.τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται "ἂν 
15 οἳ {Π15 π/ογ]ᾶ πεΓθ Σκπρᾶοτι ΤΗΣ, ΛαΕἰοπάαπές 

ἱ ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις" οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο" 
3τωΥ π/οιι]ά αρπυ . ἴπαι 1 αάρια ποῦ Ὦ6 ἀε]ιτοτεᾶ πρ {ο {λα ᾖοσνς; 

νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ.ἔέστιν ἐντεῦθεν. ὃ] Εἶπεν οὖν 
Ῥαῦ πο ΞΚΙπρᾶοτπα 1ΤΑΥ 15 ποῦ 4ΤΟΤΏ Ἰσπος, Ξα]ᾶ “Ιπετεξοτθ 

αὐτῷ ὁ "Πιλάτος, Ι Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ᾿Απεκρίθη οὐ! 
410 Ἠϊτα /αΡ1]ηΐ6, ιο 8 Κίπςσ ατὸ ἴποι 2 3Αποτγοτεᾶ 

᾿ησοῦς, Σὺ λέγει, Ότι βασιλεύς εἰμι ος | αεγω! εἰς τοῦτο 
1]6515, Τηοι τος [11], 4ος α Κίπς 2 ΑΓ το υπ 

γεγέννηµαι. καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσµο», ἵνα 
Ώστο Ῥ6οη ὨοχἨη, απά 1ου; Ἅᾖ1Ππὶ 1 Ἠατο οΟΠ16 Ιπίο ᾖΊ1Ώο πνοχ]ά, τπαῦ 

µαρτυρῆσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὑὼν' ἐκ τῆς ἀληθείας 
1 ο Ῥεας νν]ίπθρς {οίηπο 1πίἩ, νανοας ἐπαῖ 15 οἳ ἍᾖΊΤλε ἐχαίὮ 

ἀκούει µου τῆς φωγῆς. ὃὃ Λέγει αὐτῷ ὁ ῬΠιλάτος, Τί ἐστιν 
Ὠθαί5 ΤΟΥ τοῖςσο, ας στο ιτ] αῬ]]αΐ6, ας, Ἶ5 

ἀλήθεια; Καὶ τοῦτο . εἰπών, πάλιν΄ ἐξῆλθεν πρὺς τοὺᾶ 
ττα τα 2 Απά 5 ἹΠατνίηςρ εαῖᾶ, αραῖη ο πεπῖ ουῦ το ἐπο ΄ 

᾿Ιουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἐγὼ οὐδεμίαν τάἰτίαν εὑρίσκω ἐν' 
7658, αηπά δα75 {ο τ1λμεπι, 1 ποτ τσ "ααα]ό Ὥπα απ 

αὐτῷ.! 99 ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα "ὑμῖν ἀπολύσωϊ: 
Ἠΐτι, Ῥα0 1ΐ ἶς 

ἐν τῷ πάσχα βούλεσθε οὖν ἀὑμῖν ἀπολύσωϊ τὸν βασιλέα 
αὖ πε Ῥάλδονος; ἍΠΙΙ1Υθ Ἅᾖ1πεχεξοσεῖο γοι 1 ποι]ᾶ τε]οαςο ἴ]θ χίπρ 

τῶν Ιουδαίων: 40 Ἐκραύγασαν οὖν πάλιν Ὑπάντες, λέ- 
οἑἵπε οΌονςῦ Τηεγ Ξοχ]εᾷ Λοαῦ “«Ποτοέοτο βᾳραἵπ αα]], 5ατ- 

γοντες, Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν' 
ια, Νοῦ 1] οπο, Ῥαῦ Ῥαταββαβ. Νοπ 3945 1Β.ιταῦ- 

βᾶς ληστήο. 19 Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ ΡΠιλάτος! τὺν Ἰησοῦν 
νας 8 τοβόβας, Τποπ Ίποετεέοτε 3τοοξκ }Σ Παίθ Ίοδας 

καὶ ἐμαστίγωσεν. 2 καὶ οἱ στρατιῶται πλεξἕαντες στέφανον 
βπᾶά βοοατρεᾶ ᾖ[ηϊτα]. Απᾶ ἴποθ μο]άίθτς Ἠανῖνρ Ῥ]αῦνιεᾶ ϐ ΟΓΟΠΏ 

201 
1Αν{α] 1ος τς ἴο ρπῦ 
ΒΏΥ ὮΠΠΠ ἵο ἄοπτλι: 
9 Ίηαπῦ ἴπο Φαγίης οἳς 
16515 πη]ρΏί ο Σι1]- 
Π]]εᾶ, πυΠῖς] Ἡς ΕΡαάΚο, 
β{ρπ]{γίηρ πΠαῦ οί 
Ίο 5Ποιι]ά ἀἱα. ὁδ ΤἨεπι 
Ῥ]]αΐε επι{ετεά Ιπίο ἴηθ 
ἁαάρπαευί Ὠα]] αρα]π, 
απὰ οα]]αᾷ Όεεας, απά 
βαῖᾶ απίο Ὠϊτι, Ατὸ 
Ίηποα ἴπε Ἐϊπρ οἱ {πο 
ᾖονε ὁὃ4 οεδιβ αἩπ- 
πποτοᾶ ἨίΠπ, Βατοςδῦ 
ίποι 1Π]5 τωΐπρ οἳ ΤπΥ- 
8ε]{, ος ἀἱά οίβεχς τε]] 
1{ ἴηορῬ οἳ 118672 45 Ῥϊ- 
Ίαΐο αΏδινοτοᾶ, ΑΠΙΙ α 
ᾖσοινὸρ Τηϊΐπε οτι 1- 
θίοπ απά Τπε οἨῖοξ 
Ῥρτ]οςδίς Ὠπτο ἀε]]τοτεᾶ 
ἴηεε Ἰπῖο Τηθ: Ὑλαῦ 
Ἠαςῦ ποια ἆοπεζ 3θος- 
515 απηβπιογσᾶ, λτ 
Κϊπρᾶοπι 15 ποῦ οἳ 1η]5 
ποτ]: 18 η] ΚΙηρᾶοτι 
πήθτο οἳ 1Πΐ5 νογ]ᾶ, 
πει πυοια]ᾶ Των 5οἵ- 
τατπίς Άρηϊῖ, ἵπαι 1 
»ποιι] χιοίΏε ἂς ]]τογοᾶ 
1ο 1ης ο όν: Ὀιιῦ ΟΥ 
14 ΤΙΥ Κἰπρᾶοηι πηοῦ 
ΣΤΟΠ Ὠεησθ, 37 Ρϊ]αϊθ 
1Ἠ«16ίοτο απὶᾶ αηίῖο 
Ὠϊπα, Ατῖ ἴποιι α ΚΙΙΡ 
{Ώου 2 σεεις αἩδτνοτεάᾶ, 
Τποι εαγεςίἰῃπαῖ 1 ατα 
Α ΚΙΠπΡ. Το τηῖς εμᾶ 
Υ/88 Ἰ Ῥοτηῦ, αηᾶ 1ογ 
1Π]5 οβ δε ο.π]ε Τ Ιπίο 
{Πε πτοτ]ά λατ 15ηοσ]ά 
Ὄεαχ π/Ιίησςς απίο ἴ1θ 
ἑταίῃ. Ἐνετγοπεῖμαῦ 
19 οἱ {πε ἐτπ{Ώ Ἠοεατεία 
ΙΩΥ τοῖς. οὅ8 Ε]]αΐθ 
ςα1{π ππ{ο Ἠϊπι, παῦ 
19 ἔταίη Απᾶ τν Ίο 
η Ὠαά δαἱᾶ 1Πῖ5, Ὦε 
σεηῦ οιῦ αραϊη ππῖο 
{πο ὧςθτν, απᾶ 5α1ϊτΠ 
πιπῖο ΊΏεπα, Ἰ Ώπα 1π 
Ἠϊπι πο {απα]ὲ αἱ αἰ. 
39 Ῥυΐ το Ώατο 8 οἳξ- 
Τοπ1, {λα 1 5Ώομ]ᾶ τε- 
Ίσβδε ππ{ο τοι Όηοθ αἲ 

»1Ώθ Ῥ4β5ΟΤΟΓ: τυ]]] το 
{Πεχείοτε 1πβῦ 1 τς- 
Ίθαςδε υπῖο τοι πο 
Κϊῑπς οἳ ἴπο ὦσονς2 
40 Τηεπ οτὶθᾶ 1Ἡεγ αἱ] 

α οπδίοπι ἹΤΙἩ γοα ἴπαῦ οηπθ ἴοτοι 1 5ποι]ᾶ τε]οασες πσαἶπ, αΤΙΠΡ, Κο {πὶ8 
1ηΘΏ, Ῥαὸ Ῥαταῦζας. 
«Νοτ Ῥαταῦσορβδ Ἶνας ἃ 
χοΏρετ. ΧΙΧ. Τπεη 
Ῥϊ]αϊ6 {ποετείοτο Τἴοοξς 
Φεβα5, αηᾶ 5οουτρεᾷ 
Ιπι. 32 Ατιᾶ ἴπο 5ο]- 

ἦν δὲ ὁ Βαρα β- /41εΥ5 Ῥ]αθτεᾶ α οτο τι 

6 πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ΤΤΑΥΓ. Ἀ πειλατος ν 
κ ἀπὸ σεαυτοῦ 1ΤτΑ. | εἶπόν σοι ΊτΑ. -- ὁ 61 ΤΤΙΑΥΥ. 
ο-- ὁ[α]ν., Ρ-- ἐγώ (Τέαά εἰμι 1 απ) τα]. α Γἐγὼ] τ. 
11ΤσΑ., 35 ἀπολύσω ὑμῖν 111ς, { ἀπολύσω ὑμῖν ΙΤΤιΥΥ. 

τ 
π 

α--- αὐτῷ ὃ ΠΤΤΤΑ ; » ἵ- αὐτῷ Ν’, 

η ϱἱ ἐμοὶ ἠγωνίοντο ἃ ἂν τν. 
- εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν 

µ-- πάντες Ὁ. 



902 
οἱ ἔλοσπα, οπᾶ ρα εξ 
ΟἩ Ἠΐξ Ἠορᾶ, ατιᾶ ἔπεγ 
ραῦ οἩἳ Ἠϊπι α ῬΡάσρ]θ 
τοῦα, 5 απᾶ ςαἷᾶ, Πιν], 
Κίνς οξ {1ο Ζοτις ! απ 
{Πογ 5ιποῦε Ἠϊπα ημῃ 
6ποῖτ Ὠασπᾶς. 4 Ῥ]]αΐο 
ἔποτε[οτο πνοηπῦ οτί] 
εσαῖπ, Ααπᾶ τη (Ὦ αητο 
ἔοπι. ΘςΠο]ᾶ, 1 Ὀσίης 
Ἠΐπν ΕοτῦἩ {ο γοι, ἔ]ι ϐ 
Ψψε παν πουν επωῦ 1 
πιά πο ταα]ὸ ἵπ Ἠῖτα, 
ὃ Τποη οππιο οαπις5 
ΣοτίἩῃ, πο Ίηπς ἴπῃα 
ο1οἵνΏ οἳ {πογἨς, απᾶ 
ἴπο ρατρ]οτοῦθ. Ατιά 
Ριαίε κσαϊῖπ πηζο 
{Πθ6πα, Ἠσεποιᾶ ἐπα 
ππαη ! 6 ποπ {πα ο]]οξ 
ρτῖεςίς ἐ]ετοξοταο ε«πά 
οὔΐσετς 5ασ; Ὠἶτα, ΤΠογ 
οτἰθᾶ ου{. δασίης, ϱτα- 
οἵεσ ἠῖπι, ογποῖεν )ζπα. 
Ρ]]αΐο οαϊ(Ἡπ αππίο 
τΏοτα, Ἔαπκο 7ο Ἠϊπα, 
απιά οτιοῖξγ Πέπι: τος 1 
Ώπᾶ πο ἑαπ]ς ή Πα. 
7 ἼΠο ὧονς απς5πεχοᾶ 
Ἠϊτι, Με Ἠπτο α ἶαὶν, 
απά Ὦν οι Ίαπσ Ὦο 
οαςΊς {ο ία, Ώσοσλαςο 
Ἡο ιωβᾶᾷςο Ὠϊπασο]ξ ἔ]ο 
Θοηπ οἳ ἄοά. 85 1Ποπ 
Ῥ]]αΐθ ἐμυτοῖοςτ” πεντὰ 
επαῦ εαγίησ, Ὦε Ίναξ 
ἔπο 1ηοτο ο ταῖα; 9 απᾶ 
ννοπῦ αρσαϊῖηπ Ίπίο ἴπο 
ἀιπάσιπεηῦ Ὠπί], απᾶ 
ΒΙ{ὰ  απίο «εσας, 
Ἰύποπσε ατίέποι2 Βπαΐ 
σοκας σανο Μπ πο απ- 
Ελνογ, 10 ΤΈ]ευ εαϊτα 
Ῥιϊαϊο ππίο ἨΠϊτη, 
βροακεςύὺ {μοι πού τιτ- 
{ο πιο2 Ἐποσοςβῦ Τποιι 
πο τλαί 1 Πατοροσουγ 
{ο ογποΙ{γ 1πεεθ, αι 
ἔιιτε Ῥοΐνθσ {ο τε]θαδα 
ἔλοοδ 1 ὄεξας αἩ- 
Εεποτοᾷ, Τηποα εοια]ᾶοςε 
Ἡατε πο Ῥοπετ αέ αἴῑ 
αθαϊδῦ το, εχοορῦ 1σ 
πγογο σῖτει ἴπορῬ Ττοτα 
βΌρτο: {ἴπαιοίοτο ὃς 
ἔπαιτ ἆσολνοτοᾶ πο 1Ἱη- 
το Ό]ου Παπ (Πο ρτοαῖῦ- 
ες εἶπ. 12 Απᾶ ΕΓΟΠΩ 
τηοιοδ{ογζη Ῥιϊ]αϊο 
εοιισΏῦ {οτο]θαςδο Πτι : 
Όπειπς ὦοτν» ογ]οᾷ οιιξ, 
βανῖηςσ. ΤΕ ἴποαι Ἰ]αῦ 
{Πἱ5 ΏΙΠΏ ρο, νηοα ατί 

σ -γ καὶ ἤρχοντο πρὺς αὐτὸν αΏᾶά «ατηε το ἨὨΐτη ΈΤττα. 
Ἐν βεν οὖν ΟΠΤΤΙΔΑ. 

αὐτώ τι , αἰτίαν ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν εὑρίσκω Α. αἰτίαν οὐχ εὑρίσκω Ἱ. 
ανά ΗΤΤΑ. - 

σος ἆ ἵδον Τ. 

' -- οὖν π[α]. 

[εττή Α]. 
δοµένον σοι Τ/ΤΤΓΑ. 

-- ἡμῶν (γεαά πε 19) ΤΤΤτΑ. 
πι ἀπολῦσαί σε, καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε ΙΤΤτΑ. 

9 ----ὁ 61/ΤΤΓΑ ΥΓ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. ΧΙΧ. 

ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορ”ι 
οξ ἔποτης ραξας]οα Ἅκ-Ἠ8 Ἠοιᾶ, αὐᾶ α "ο]οπξ ἐρασο 

φυροῦν περιέβαλον αὐτόν, 8 Ἱ καὶ ἔλεγον, Χαἴρε, ὁ βασιλεὺς 
Ρ]α οαςῦ ατοαπᾶ Πΐπι, αηπά  κεαιᾶ, Πα], ΚΙπσ 

” 2 ΄ . . σσν, Π] ᾿ - ε 

τῶν Ιουδαίων" καὶ Σἐδίδουν" αὐτῷ πίσµατα. 
οἳ ἔπα 1ονγς 1! απᾶ ΤΠογρατο ἨΕῖπιν Ό]οσς ατα ένο ρα]τα οΣ {Πε Παπά. 

4 5 ᾿Εξῆλθεν τοῦν" πάλιν έξω ὁ Πιλάτος,! καὶ «λέγει αὐτοῖς, 
αγοπς Ἑλποταοταο ᾽ασαῖπ ὅδοπῦ αῬ]]αΐε, Αηᾶᾷ 86475 ᾖΤο μετ, 

δε, ὄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι "ἐν αὐτῷ 
Ῥολο]ᾶ, 1 Ῥτῖηπσ ὅέο ποσα αἨΐταο  ὁΣοπΐ, ἴπαῦ ΣΕΙΩΛΥ Κπον πα ἹἸπ ἍἉἨΠἶπι 

οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω.ὶ ὅ Ἐξῆλθεν οὖν Ρό1 Τησοῦς ἔξω, 
ποῦ ΑΠ Μα 15 1 8πᾶ. Ἠοπί Ἰπετοίοτα {1 εδαβ ουξ, 

φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. 
τιθιῖηπσ ἴπα ΤΠΟΤΙΥ οτοστα απᾶ ἴπο ρατρίθ εἶοακ: 

ν , - »” τ , τσ 

καὶ λέγει αὐτοῖς, «δει ὁ ἄνθρωπος. ϐ Ὅτε οὖν Λεῖδονι 
απᾶ Ἡς 5.γ5 {ο ποπ, Ῥε]λο]ᾶ ἴπε ΤΙ ! ΊσΏοπ ἔπετείοταο 5αΤν 

αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν “λέγοντες,ὶ, 
Ἠῖτα ᾖἴπο οἩίεξ ρτίοξδί5 απᾶ ἴπα οποςτς ΤΠεγ οτ]εᾷ οαῦ εωγῖπς, 

Σταύρωσον, σταύρωσον'. Λέγει αὐτοῖὸ ὁ ΣΠιλάτος,! Λάβετε 
ΟσαςΜψ, ογιιοί{σ ᾖ[ηπ]. "δασς το υποπα α1ρ]]αΐο, Τα]α 

αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε  ἐγω-γὰο οὐχ-εὑρίσκω ἐν αὐτῷ 
Ὠΐπα Υθ απᾶ εγαοῖίσ ᾖΠιπα], ᾖ1οςσ1 Ἀπα 1ος ἵηπ πα 

αἰτίαν. 7 ᾿Απεκρίθησαν ἈῬαὐτφὶ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, Ἠ]ιεῖς γόμον 
9 Γαα]ζ, | ἈΑτιςτγογοᾶ "Ἠϊπα 1Π9 ἆἔδενς. Ίγε ο ].τν 

ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν.νόμονημῶνὶ ὀφείλει ἀποθανεῖνι 
: πατε, απά αποοοτᾷῖας ἴο οἵΙς 1τγ ηο οσσπ6 το αἴθ, 

ὅτι ᾖΚἑαυτὸν υἱὺν θεοῦἩ ἐποίὴσεν. 8 Ὅτε οὖν Ίκουσεν 
Ῥθεσατιςξο Ὡς πη]αςς. . που τΏοτοίοταο “"Πεατά Φου οἳ ἄοά 

ὁ ΕΠιλάτος"ὶ τοῦτον τὸν λόγον μᾶλλον ἐφοβήθη, 9Ὁ καὶ 
πγοτᾷ [τ1Ἁς] Ἠπιότο Το τνης α{γαῖᾶ, απ 

Ὠ1Ώιδε]{ 

"Ῥαΐε ΤΗ15 

εἰσῆλβεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλι», καὶ λέγει τῷ Ιησοῦ. Πόθεν 
ποπ ῦ 1Π{ο ἴηπἩθ ἍΤΡΓΕΡΌΟΓΙΠΙΩ αβαῖῃπ, απᾶ σΤ5 {ο ἆσδᾳς5, Ὦ Ἠοπος 

- Ἂ. -- ’ ” - ιά 

εἶ σύ: Ὁ.δὲ.]Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ.έδωκεν αὐτῷ. 10 λέγει 
ατὸ ἴποι 2 Ῥαΐ σε5α5 ΔΏ 4Ώδποτ Ἅἄἱᾷ πού ᾳίτε ἉἈἨΗίπῃ, 55ΑΥ58 

- - ἐ / . ὁ ᾽ -” Αν 

ού αὐτῷ ὁ ΣΠιλάτος,ὶ Ἑμοὶ οὐ-λαλεῖς» . ὐκ.οἶδας 
Σ{πετοίοχε {5ο Σηῖτα αῬ]]αΐε, Το Ώ]εθ ερεαΚκοξδύ ἔποια ποῦ 2 Κποπεςίποῖῦτηοια 

ὕτι ἐξουσίαν ἔχω Ἀσταυρῶσαί σε, καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπο- 
ἰπαῦ απίποτιίγ 1 ηΏπτο Το οὐτιαῖτσ ἍᾖΤποῬ, απᾶ ααἰποτιισ 1 Ίατο ἰἴοτα- 

λῦσαί σε!; 11 Απεκρίθη» οὐ Ιησοῦς, Οὐκ Ρεῖχεοὶ ἐξουσίαν 
Ίειςο Ἅᾖἴπεςῦ ο ομεα 11ονας, Τμοιι Παᾷςύ Σπαίπογϊίψ 

Ἰοὐδεμίαν κατ ἐμοῦ" εἰ μὴ ἦν Ἶσοι δεδξομένονὶ ἄνωβεν: 
1ποῦ ᾽απγ ασαϊηςὃ  Τιθ 16 1ΐξ ννετο ποῖ {ο τηΏθρ θἶτοα τοπ αὔοτο. 

” ε 

διὰ τοῦτο ὁ 'παραδιδούςὶ µε σοι µειζενα ἁμαρτίαν 
Ο1: της αποοοαπῦ Ὦθ ππο ζο]άτετς τρ τας ἴοΐμεο βδ,Ἱοιίος 5ἵη 

ἔχει. 19 Ἐκ τούτου ᾿ἐζήτει ὁ Πιλάτυς' ἀπολῦσαι αὐτόν. 
1.5. Ἔτοπι ᾖΤΠῖ5 εουςΏῦ Ῥ]]ατο νο το]θαξθ Ἠϊτα 

οἱ δὲ Ἰουδαῖοι 7ἔκραζον.! λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον άπο- 
Ῥαϊί ἔποθ {/1ο195 οι]οᾷ οιζ, εατῖης, 14 τηῖς [πιαη]{πρατο- 

Ἡ ἐδίδοσαν ΗΤΤΓΑ. χ -- καὶ 
3 οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν 

ΡΓο] ττ. 5 Ἰδοὺ 
αὐτόν Ώῖτη αἰινν. ε Πειλᾶτος ης α--- αὐτῷ τ. 

Κ ἑαυτὸν νυἱὸν τοῦ θεοῦ ΕἙ; υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν Ι1ΤτΑ. 
Ἀ -ἕ- αὐτώ ὨΙΠι 

4 κατ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν ΙΤΤΤΑΊ. τἵδε- 
ἕ ὁ Πιλάτος (Πειλατος τ) ἐδήτει 1ΤΊχΑε 

1 ὁ Πειλᾶτος ἔέω τ. 

6 -- λέγοντε τ. ϐ 

Ρ ἔχεις ἴποι Ἠαςδί Τ. 
β παραδούς ἀε]ῖνετεαᾶ αρ 11. 

το «κραύγαζον 1.1; ἐκραύγασαν Ίς, 

Ἅ- 



“πΙκ, 1οἩ π. 

λύσῃς οὐκεῖ Φίλος τοῦ Καΐσαρο. πᾶς ὁ βασιλέα 
Ίοαβες πμὰ ατὶ ποῦ α Ετῖοπα οἱ 0ασ-ας, Έτοτγοπο 3169 "κιπςσ 

Ὁαὐτὸν' ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίΐσαρι. 139 Ὁ οὖν ΧΠιλάτος! 
αἨϊπιςα]ξ Ἰπιακίπς 6ρεα]ς5 αραϊηςε (0.154. Ῥ]]αία ἔπετεξοτθ 

ἀκούσας Στοῦτον τὸν λόγον. 1γαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ 
Ἠανίπο Ἡεατά ᾖ{Πῖ5 συοτᾶ; 1εᾷ ους 7εδα5, Ἀπᾶ 

ἐκάθισεν ἐπὶ Ἔτοῦ' βήματος, εἰς τύπον λεγόμενον Λιθό- 
βαΐ ἄονη αρυοπ ᾖΤἴπο ἍἈἹαήσππσπί-εεαῦ, αἲ κα )ρ]αςθ οα]1εἆ Ῥατο- 

στρωτο», Εβραϊστὶ.δὲ Γαββαθᾶ:. 14 ἠἦν.δὲ παρασκευὴἡ 
πηεπῦ, Ῥαῦ ἵω Ηουτοῖν σαρυαίπα : (απά 1ὐ πνας Γπε] οῬιοραταῖοη 

τοῦ πάσχα, ὥρα Ἀξὲ ὡσεὶὶ ἕκτη' καὶ λέγει τοῖς Ἴου- 
οἳ ἐπε Ῥα855οοΥ, [2ἱπε] ουσ Ἰαπά αΌοαῦ ἔλο 5ἰπίἩ ;) απἀ Ὥθδαγς Το ίἱπο ἆςτνβ, 

δαίοις, δε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. 15 90ἱ.δὲ ἐκραύγασαν,' Αρον 
Ῥεπο]ᾶ γοιισ Κίπς ] Ῥταϊ ἴπεσ οσίοι ου, Απναγ, 

σταύρωσον αὐτύν. Λέγει αὐτοῖς ὁ ΧΠιλάτος, Τὸν 
πο Πίτα, 35975 3ο “Ίποτα α1Ρ]]αΐο, 

βασιλέα.ὑμῶν σταυρώσω; ᾿Απεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς» 
Χοιχ Κίπσ «λα! Τ οτι εν ὖ ΑΑππςνιοτοῖ  31πε Σολμίεξ Ῥρτῖεςίς, 

ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καΐσαρα. 10 Τότε οὖν 
δυο Ὥπτο κα κίπᾳβ εχσεερί (5.κατ. 

αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇΏ.  Παρέλαβον «δὲ' τὸν Ἱη- 
Ἠϊπ ᾖἴοΐίπεπι ἰπαῦ Πο ταἰρΏῦ ὃς οτιιοἰβοᾶ, "Τμεγ τους }λαπά ζ6- 

σοῦν ὑκαὶ ἀπήγαγον Ἱ 17 καὶ βαστάζων ἑτὸν.σταυρὸν.αὐτοῦϊ 
545 ὶ απᾶ 1εᾷ [Πτα] Απταγ. Απά ὠὈεατῖηπς Ἠ15 9Γ058 
τον θ 2 Δ λ ΄ ’ έν ή λε 

ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον κρανίου τοπον, ἵὃςὶ λέγεται 
Ὦε πγεηῦ οαῦ ἵο ἍᾖΤἴπθ Σοα]]εᾶ 8ο8 -α εκυ]] ας, πλ ὁ οα]]εᾶ 

Ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ. 18 ὅπου αὐτὸν ἐσταίρωσαν, καὶ μετ 
1π Ἡερτετ ο]σοίμα: πνΏειθ Ἠ{Ώι ἔπεγ ογιοὶβοᾶ, απὰ πα 

αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ 
Ἠῖτω Ξ0ἴποι5 ᾖἸπο οἩἳ {λμί5 »1άςθ απᾶ οἩη ἴλπαῦ ςἷζε [οπο], απ ἴτπ {πε τη] 419 

τὺν Ἰησοῦν. 19 "Ἔγραψεν.δὲ καὶ τίτλον ὁ ΣΠιλάτοςἳ καὶ 

ἄρον, 
ΑσναΣ, 

οὐκ 
7Νοῦ 

παρέδωκεν 
Τηεπ ΓἹιοταῖοχε ης ἀθ]ϊτετεᾶ τρ 

105µ8. Απά ὄντοῖθ 3β]5ο "α 5Η18ἱ9 "Ῥι]αίο απᾶ 

ἔθηκέν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ’ ᾽ ἦν.δὲ γεγραμμένον. ᾿Ιησοῦς ὁ 
ραῦ οη Ἅᾖἴπεο Ο0ΤΟΣ5. Απά 15 τας πτ]τίονἃ, 765η5 ἴλια 

Ναζωραῖος, ὁ βασιλεὺς τῶν. Ιουδαίων. 390 Τοῦτον οὖν 
Ἀβσαταεαη, τηΏοθ Ἐίπρ ο πο 26198. ηηίς πετείοτα 

τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺο ἦν 
Ἡπτ]α -' ππαπγ 3τοαά οξ ἴπα σετς, :ος πεις ὅπας 

ετῆς πύλεως ὁ τόπος, ὅπου ἐσταυρώθη σα. καὶ ἢν 
1:μθ ᾖΣοϊγψ ᾖἵμπο Ῥ]8οῬ, '- Ὢπετο τας οτασϊῖβεᾶ "1ο5ᾳ5: Απᾶά Ἱἵῦ παὰςξ 

γεγραμμένον Ἑβραϊστί, ὃ Ἑλληνιστί, Ῥωμαῖστι.ὶ 91. ἔλεγον 
πτιτίει 1π Ἠορτενν, ἵπ ἄτεα]ς, ἵτπ Τιαθῖτι, Τδαϊά 

οὖν τῷ ἹΠτιλάτῳ" οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ιουδαίων, Μἡ γράφε, 
Σ{ποτεξοτε 51ο ιορ]]ηζο 19ο Σομίώ- Ἀρτϊεςίς 3οΕ51Ώε 5076της, Ὑητῖ{ε ποῦ, 

Ὅ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων' ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν, Βασιλεύς 
Τηπ9 ἉΧκίπς οἳ ἐπθ επ, Όαυ ἴηβδ ἍἎοθ 5α]ᾶ, Ἐϊῑις 

Κεἰμι τῶν Ιουδαίων. 399 ᾿Απεκρίθη ὁλΠιλάτος!ἳ Ὁ γέ- 
1 απ οἳ ἴχιε 2918. 3Ατιςσγγετεᾶ 1Ῥ]]αΐα, Ὑγπαῦ Τ Ώβτο 

γραφα γέγραφα. 398 Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν 
πτίέτεη 1 γατο πτῖσίεηἾ. Τη "Ἔπετεξοσο αφο]ά1ετς,  Ἵποηυη Τπεγ ογασ]βεᾶ 

τὸν Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ .ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἐποίησαν Ἰτέσσαραϊ 
2 θ65α5 νοο]ς Ἠ]5 Ρα πηεηῖς, Απᾶ τηφαᾷθ άοατ 

9053 
ποῦ (ᾳθατς {τιεπᾶ : 
ν/ΠΟ5ΟΟΥΕΓ 1η κοί 
Ὠϊτηβε]{ α Ἐίπρ «Ῥροα]- 
εἵη αραἰηΣσυ Όᾳδατ, 
15 Ἠπεη Ῥ]ϊ]αίο Ίπετε- 
Σο0τε Πεβτα ὑΠαύ δατίτς, 
Ἡε Ὀτοιρηῦ οὅεδας 
ΣοτίἩ, αηᾶ 5αῦ ἄονγη 1π 
ἴπε Ἰιπάρπιοτπί βοαῦ Ίτι 
 Ῥ]αησαϱ ἐηππῦ ἶ5 οπ]]οᾶ 
Τε Ἐατοπιεπί, Ὁπή ἵπ 
Τπο Ἡοερτοεν αρολέλα, 
14 Απά 19 τας 1ῃθ Ρτε- 
ρατη{]οη «4 ἴπο )ὰ»δ8- 
ΟΥΟΣ, ἀπᾶ αροπῦ {ἴπθ 
εἶπί] Ἠοιτ: απᾶ Ἆςϱ 
5ΑΙἱΠ απίο ἴπε 06, 
Ῥεπο]ά τοιν Ἐίπσ ι 
16 Βπΐὸ ἔπετ οτἰεᾷ οτξ, 
Απναγ τη Λι, ΒΥΓΑΥ 
στ πο, σταοϊέ Ὠϊπι, 
Ῥα{οςα{{Ἡππίο ἔπστα, 
ΦἩπ]] 1 ογποίέγ τοιιτ 
Ἐιπρῦ Τε οἨ]εξ 
ΡΓΙΕΣ{Β απεπγεγοᾶ, 9 
ἨὨατε πο Ἐῑπο Ὀπί (049- 
5ητ. 16 ΤΏεπ ἄε]]τοτοά 
Ίο Ἠϊτα {πετοξοτε τιπΊΏο 
ΤΏεπα {ο ο οτιο]Πεά, 
Απά ἴΠεγ {οοκ «1οσπα, 
απὰ Ίεὰά Ἰῖπι Ἀνναν. 
17 Απάᾶ ης Ῥεασίης Ἰπ]ά 
οτοςς πεηπῦ {οτί Ἴπεο 
8 Ῥ]αςε οπ]]εᾶ {Λε ρίασε 
οἳ ο 5Κι11, π/Ώ]ον 18 
σα]]οᾶ η {πο Ἠερτοιν 
Ξο]ροίμα: 18 πῃΏοτθ 
ἲΠεσ οτπςϊιθεᾷ Ἠίΐπι, 
ΑΠ Ὅπτο οἴπειγ ση] 
ἨΙτη,οη εἶνλετ β1άσοπς, 
ΑΏᾶ 1 68η5 1η Τποταϊοςῦ. 
19 Απά Εϊ]αΐε ντοίε 8 
τ1Τ]ε, απᾶ ραῦ ἴέοτ Ἴ]ιθ 
9058, Απᾶ ἴηε ντ] ἶπισ 
πα», 0Ε505 ΟΚ ΝΑ- 
ΖΑΕΠΤΗ ΤΗΕ ΚΤΙΝα 
ΟΡ ΤΗΕ ΒΥΕ, 
20 ΤΠϊξ υτ]ο {πει τοιιᾶ 
ΏΙ4ΏΥ ο το ᾖοαττς: ἲος 
1Ἠ9 Ῥ]αςε πηετε ο εειαθ 
πας οταοϊΏαά πας κ 
Το τηε οἰῦγ: βπὰ Τδ τας 
Ὅτ]τνεη ἵπ Ἠεδτονν, 
απᾶ ατεε]ς, απᾶα Τίσα. 
91 Ίμοπ εαἷᾶ ἴπο ομ]οξ 
ρτίοςί5 οἳ ἴπο 7ετς ίο 
ΕΙ]αίς, Ἰγτ]τς ποῦ, 19 
Ἐ1ηρψοξ (πε σελνς; ὑπὸ 
ωιαῦ Ὦθ δαἱᾶ, ἵ «πα 
Ἐϊῑπσ οἳ ἴπε οὄεπτα. 
25 Εϊ]βϊΐο απςιγετεᾶ, 
Ἠηπαῦ 1 Ὥατο πτίίεη 
ΤΏ8το τπτ] τέεπ. 25 ΤΠεπ 
{πε βο]άϊ6τα,πεη πετ 
Ὠαᾶ οτυοἰβθϱᾷ οεσας, 
Τοοκ Ἠϊ5 σαχπιεηί{β, 
Απᾶ τιβᾶῬ{οἩσ ραΓῖ», το 

πο πα πμ ο Ορ ως με ο τος βλ ρω οσα ρα ος κας, 

π ἑαυτὸν αΙΤΊτΑΊ. ᾖἆ ΤΓξειλᾶτος Τ. 
(τεαςᾶ α Πιάρπιεηῦ 5εαΏ) ΤΤΤτΑΥ. 
ἴπεγ ἴλετείογε ογ]εὰ οαῦ τΊτΑ.. 5 ὀὺν ἴπετείοτε 1ΤΤνΑ. 
υΤΤτΔ. ε αὐτῷ (ἑαντῷ Τ) τὸν σταυρὸν ΤΤτιΑ. ὃ ΤΤΤΤΑ. 
 Ῥωμαιστί, Ἑλληνιστί ΤτιΑ. ἆ Πειλάτῳ τ. 

3 ἦν ὡς Ί5 αὈολμῦ ΙΤΊτΑ ΥΓ. 
Υ τῶν λόγων τούτων ἴπεδο ποτᾶς ττΊτΑΓ. 

Ὁ ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι 
ἀ καὶ ἤγαγον ος καὶ ἀπήγαγον 

ε ὁ Τόπος τῆς πόλεως σι: Ανύ. 

κ τῶν Ἰουδαίων εἰμί ΤτΑ. 

. -- τοῦ 

1 τέσσερα ΤΊτΑυ 



04. 
6τουγ εοἰάίετ α ρατῖ; 
Β)ιᾷ ὀ]5ο Λὲς οοιιῦ: Ὠο’ 
{πο οοαῦ Ίνα γνέποιξ 
δυςΏ, οσο ΤΣΤΟΏ} 
τηο {ορ τητοπρΏηοἆτ, 
24 Τηογ ειϊᾷ ἴποτοίοχθ 
8ΠηρηΏς ὕποπιςο]νες,1,οὲ 
νς ποῦ τοπ 16, οαἳ οιξςί 
1οῦ» οσ 15, πνηοῬβε 15 
αλΏιν]] 6: παῦ ἴπε 
εοτρύαχθ πιὶσηπυ ὂῬο 
Σα]Π]]6ᾶ, πυἩΊςἩ 5α1ὔἩ, 
ΠΟΥ μρανῖοᾶ τι τα]- 
ἙπιοΏῦ πιποΏς {Πετη,οη 
Σ0ΥΓ ΤΙΥ «νεςίατθ ἴπεγ 
ἀἱᾶ οιςδῦ Ἰοῦ. ΎΤηςεςῬςο 
τηΐηρς5 {(μετείοτθ ἴπο 
Νο]άίοσδ «1. 

20 Νου ἴπετε εἰοσᾶ 
Ὦγ πο οτοςς σὲ σεδας 
Ἡ18 πιοῦ]αχ, Αηά ἡἨΕῖ5 
ἨλοΠογ’ς 51Ἰβύεσ, Ματγ 
{ηθ τὐῇζε οἳ Ο18οΡΗΑΡ, 
Ἀπὰ Ἠζαχγ Μβρᾶβ]επο. 
26 ΊΓπεη οεεις Ίπετε- 
{078 ΑΑΝΥ Ὠϊ5 Ἠλοίπεσ, 
βΠά {πε ἀἱςοῖρ]α 5απιᾶ- 
1πςσ Ὀσ, Ποπ Ὦθ 10Υ7- 
εᾱ, Ὦος 5α1ζΏ πιη{ο Ὠῖς 
ΙΩΟΙΩΏΕΥ, ἸΓοιηατι, Ὢο- 
Ὠο]ᾶ τ]ισ βοη { 27 Τη8π 
ΕΩΙἴΏ Ἠείο {ῃ9 ἀἱβοῖρ]α, 
ῬεΏπο]ὰ 3ἵἩσ πιοῖΠος ! 
Απᾶ τοπ ἴπαί ουν 
Οιαῖ ἀϊςοῖρ]ο Ίοοκ ος 
Ἡπίζο Ὠϊδ ΟΠ1ι Λοπιο. 
93 Αγ ΤΠϊ5, ὧθδαθ 
Χπονίηπς πα αἱ] 
τηΐησς ὙεΓΕ6 ΠΟ Άς- 
ςοωρ]]5ηθεᾶ, {ἴπαῦ ἴπο 
5οχρίατο πι]σΏύ Ὦο {α]- 
Π]]οᾶ, εα1τη, 1 ἑπίτει, 
50 Ἄονν {ποτεστης 5εῦ 
νεςβε] {11 οἱ Τίπερασ: 
Αιᾶ ἵἴπο ἍἨ]]ο 8 
ΒΙΠΕ πα τίπρρας, 
Αη ρα Τέ τρον Ὦσε- 
ΒΟΡ, απᾶ Ῥραῦ {έ {ο Ἠῑ8 
ΙΠΟΝΙΏ, 90 ΊΠπευ οὧε- 
85 ΤΠεγεξοζθ Ἠαᾶ τε- 
οεἰτεᾶ (πο νΙπεραΣ, Ὦςε 
εβῖᾶ, 1015 ΠπιςΏθᾶ:απᾶ 
Ἶι. υουγεᾶ Ὠϊ5 Ὠθαᾶ, απά 
ρ'νο υρ ἴπε ρλορῦ. 
3 Τῃε ᾖθτς5 ἰπεγοίατο, 
ὉΌς« Α.ςθ 16 τας ΤτΏθ ΡΓε- 
ῬαγαβίοἩ, ὑπβῦ ΤΏε Ὦο- 
ἀῑεδ 5Ώοια]ᾶ ποῦ τοηιαῖη 
ἩΡροἩ ἴπε οτο5ς ὁπ ἴπε 
α ῬραβῖΏ ἀαγ, (1ος Όλαῦ 
μπὈυαίἩη ἄαν Ὅ8Ῥ ϱἩη 
ὨίσὮ ἄατσ,) Ῥοεουρ]ιό 
Ῥ]]αΐέο λα ἰΠαῖτ Ίοσς 
τωὶρΏῦ Ὃρ ὮΌτοκεη, αμᾶ 
τλαί (πετ ταϊρΏῖ ὃο ἴα- 
Κου ΄απαγ. ὃδ Τηεν 
οςΏ16 ΤΠ9 »ο]ᾶϊθους, απᾶ 
ὍὌτακε ἴηΠο Ίερσς οἳ ἐπθ 
Άτ»ῦ, απ οἳ {ηο οἵΏεγ 
ΝΠ]σΏη Ὕνναςδ ογιιοίῃαᾶ 
πηϊτω Ἠϊπ. 3δὸ Βαῦ 
Ὁ Ποη Τπεγ οΒ116 ζο1ο- 

1ΩΑΝΝΗ Σ. ΧΙΣ. 
[ή ε ΄ ” 8 . μ 

µερη, ἑκάστῳ στρατιώτφ µέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν.δὲ ὁ 
Ῥαχῖς, τοειοι ) ,εο]ᾶίες 8 Ῥατῦ, απᾶ ἍΤῃπο ταμίο;: ΌῬαῦ ὄγγας 1119 

Δ 9 σε - . . ε Σ/ - 

χιτὠν ""ἄῤῥαφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὺς ὃδι.ὅλου. 34 υεῖ- 
Ἀταπ]ο δειµΏ]θΒ, «ΣΕΓΟΙΠ {Πα τορ ποτε Ἰητοισπομῦ, Τπεσ 

πονὶ οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ.σχίσωµεν αὐτόν, ἀλλὰ 
ππ]ά Ίπετείοτθ το Ο9ΏΘ αποίΠΏεΣσ, Τεί ας ποί χεηά τρ τας 

λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται' ἵνα ἡ γραφὴ  πλη- 
18 ας οαβῖ ]οΐς ΕοΥ 1ὔ πνῃμοςρ 1ΐ «Ἠε]1Ώθ6; ὑμαί ἴπε 5οχ]ρίατθ "παῖρητ 8 

ροϐ) 9ὁή λέγουσα,' Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά-μου ἑανυτοῖς. 
Σα]Πἱιοᾶ σπ]ςὮ 5475, Τπεγ ἀῑν]ιάεᾶ ΤΗΥ ΡΥΙΙΕΩΙΦ 8110" Ρ {μετα 

καὶ ἐπὶ τὸν. ἱματισμόν.μου ἔβαλον κλῆρον. Οἱ μὲν οὖν 
Απᾶ {4οΓ παν τεδίυτο ΤΠεΥ οαςΏ 8 1οῦ. Τη9 3{Πετεξοτθ 

στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. 
Ἰςοιά]ονς ἴποςθ {πῖπρς ἀῑά. 

2ῦ Ἐϊστήκεισαν.δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ.μήτηρ αὐ- 
Άπά εἰοοᾶ ῬὋψ ο «οζ088 οξ ἕεβαβ Π]5 πιοῖμεσ, 

τοῦ, καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆςμητρὸς.αὐτοῦ ῬΜαρίαὶ τοῦ 
Απᾶ ἴπο Ἅαεἰσίετ οἱ Π15 πιοίΒες, 31α1Υ ἔης [νη1{ε] 

Κλωπᾶ, καὶ ΡΜαρίαϊ ἡ Μαγδαληνή. 396 ᾿Ιησοῦς οὖν ἰδὼν 
οἱ ΟἼορας. απᾶ ᾖΜατγ' πο ἩΜαράα]επε. ἵερας «Όπεγείοχο 5εεῖης 

«τὴν μητέρα, καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα. λέγει 
Παῖ5] πηοίἨεχ, απᾶ ἴπο ἀῑδεῖριε  «κίαπάϊπᾳ Ὦψ ν/Ποπ} Ἠε]οταοᾶ, 5479 

τῇ.μητρὶ.Ἰαὐτοῦ," Τύναι, "ἰδοὺ! ὁ.υἱός.σου. 27 Ἐἶτα λέγει τῷ 
το Ὡῖ5 ΏΙΟΙΗΕΣ, ὙήοπιβὮ, Ῥε]πο]ᾶ ΤΩΣ 5οἩ. Τηεη Ὥςρ δαν» ϐ 1ηΠθ 

µαθητῇ, Ιξοὺ" ἡ-μήτηρ-σου. Καὶ ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ὥρας 
ἀϊξοῖρ]α, Ῥοπο]ᾶ τΗΥ πιοίμεγ. Απά τοπ τλαί Ώοιχ 

ἔλαβεν ᾽αὐτὴν ὁ μαθητὴςὶ εἰς τὰ. ἴδια. 2ὃ Μετὰ τοῦτο 
5τοο]ς «Ἠογ ᾖ}Πο "ἄϊδοῖρ]α ο ᾿Πὶδοππ [ποπιε]. ΑΤίοτ ᾖλῖς, 

εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι 'πάντα Ίδη" τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ 
ἈκποπίΙηρ Ίσπεσαςδ τηαῖ αἰ] {Πίπρς πού’ Ώατερεεη ΕπΙςΠεᾶ, τηκύ παὶρΏί ρε Μπ] Π11εά 

ἡ γραφὴ λέγει Διψῶ. 29 Σκεῦος τοῦνὶ ἔκειτο ὄξους 
νε 5ογΙρίτιχα Ἠς σας, 1 {π]τεῖ. Α τεςςε]. ἔἩοτείοτθ Ίπα5 ϱού "οἱ ὀτίπερας 

µεστόν' οἱ.δὲ πλήσαντες σπύγγον Όξους, καὶ ὑσσώπφ' 
αα]], Ἀπᾶ {πετ Ἠατίηρ Π]1]εᾶ αἃ 5ροηΡε πΠῖη ΥΙΠΘΡΑΥ, θπᾶ 5ΏΥΞΕΕΟΡ 

περιθεντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ.-στόματι. 90 ὅτε 
απατίΏρ Τρυίϊ [15] 1ου ἍΤπεγ Ὀτουβηό 16 ο [Π15] πιοι{ἩΏ. Ἠηοη 

οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ΧΣὺ Ἰησοῦς! εἶπεν, Τετέλεσται" καὶ 
{μετείοτο 32ΐοοκ ὅτμε “τίπερας 1]ε8ις Ἠε εαἷᾶ, Τἱ Ώος Ῥεεη Βηϊςλεᾶ:; Απα 

κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. οἱ Οἱ 
ἨΠατίηρ Ῥουνεᾶ ἴπθ ηεαᾶᾷ Ὦο γ]ιε]ἀεᾶᾷ αρ [ΠΠ]5] αρῖτ]ῦ, Τη9 

ϊ ο) { / Ν ” - Π 

οὖν ᾿Ιουδαῖοι,Σ ἵνα µμὴ-μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ 
Ζ{Ώοτείξοτθ 17οννς, τηκῦ ταὶρηῖ ποῖ τοτηβῖτπ οἩι- Τἴπθ Ο6ΥΓΟ55 τηθ 

σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, Σἐπεὶ παρασκευὴ ἠν.ὶ ἦν.γὰρ 
Ῥοᾶἱε οἩη 1πθ. βαρυαίῃ, ΊῬθεβαςο [ἔπθ] Ῥτορβταίῖίοι Ἅᾖδ ππαδ, (4ος "λνης 

µεγάλη ἡ ἡμέρα ᾿ἐκείνου' τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν "Πι- 
δρτοα 54 αγηαῦ Σαν ρΏα{Ἡ,) τεριος{εᾶ Ῥ]« 

λάτον! ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ΄ ἀρθῶσιν. 
1ᾳΐ6 ἐπαῦ δωὶμΏί “νο Ὕωτοκετ Λ1Πεϊτ 2]6Ρ5, Απᾶ ἵβκεη ΑΝ. 

93 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατεαξαν 
0απιθ 1πετείέοτε Τηθ 5ο]41615, οηᾶ οἑῖηο πτεῦ Ὄτοκο 

-”- ”, -” -” “ 8 

τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ δσυσταυρωθέντος! αὐτῷ; 98 ἐπι δὲ 
1πθ 1ερϱς6 απᾶ οἑἶηα οἴἵπεςτ Πο πας ογαοῖπεᾷ πα ἍἍἨϊπι; Ῥαϊῖ το 

-----------------νη--- ο ππ--ὭΏθτπ-πππππππσπ-ππππππππππππ--ππππ--πππ--------------------α-ο- 

πι ἄραφος ΤΊτΑ. 
[α15]) [π]τττ[α]. 
φ.. οὖν 11τΑΥν. 
ἐπεχγείοτο Γα]] οἱ {Π6 νίωεαιιχ, "Ὢγβςορ Η1Τ:Α. 
σκενὴ ἦν ρἰοεά α)ἴενγ Ἰονδαιοι ΤΤΙΑ. ᾖ ἐκείνη Ἑ. 

η εἶπαν Τ. ο.--ἡ λέγουσα ἹἹ. , Ρ Μαριὰμ π. α--- αὐτοῦ (γεαᾶ 
σττδε ΟΙΤΤΤΑ. 5 ὁ µαθητὴς αὐτὴν αΤιΑΥ’. ἵ δη πάντα Ι/ΤΊΤΑΝΥ. 
ν.σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ (--- τοῦ Τ) ὄξους ὑσσώπῳ (ὑσώπῳ 1’) α ΒΡΟἨΡΘ 

Σ[ο] τι; -- ὁ Ἰησοῦς 1. } ἐπεὶ παρα- 
9 Πειλάτον τ. Ὁὃ συγσταυρωθέντος Ι:ΤΤΤΑ. 



ΧΙΣ, ΧΧ. 
τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντεο, ὡς εἶδον “αὐτὸν 1δηὶ τεθνηκότα, 

7θύαβ Ἠατίηρ οΟΙΏΘ, ΠΠΘΠ ὕΠεγβαιυ Ἆθ Β]τθβάΥ  ἩὙΤ88 ἀεαᾶ, 

οὐ.κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη" 94 ἀλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν 

0Ο Ἡ Χ. 

Ώεγ ἀῑᾶ ποῦ Ὀγθαἷς Ὠϊ8 1658, Ῥαῦ οπθ οἳ {πο βο]άϊετς 

λόγχη αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ Ἱεὐθὺς ἐξῆλθενὶ 
στη α Βρες ὮἨϊ5 βιά49 πιοτοτα, απᾶ ποσαισκσ οαπαε ουῦ 

αἷμα καὶ ὕδωρ. ὃδ καὶ ὁ ΄ ἑωρακὼς ο κ σώα, καὶ 
Ῥιουᾶ απᾶ Ὥναϊε. Απᾶ Ὦρ ππο 88 56εΝ 85 Ώογπθ σον Ἀπᾶ 

ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, “κάκεῖνος' οἶδεν ὅτι ἀληθῆ 
Ὅ τταθ ο. 1159 Ὁ1{ΏΘΡΒ, Απᾶ Ἡρ ποπτς ἴπαῦ ον 

λέγει, ἵνα ἵ ὑμεῖς Επιστεύσήτε.ϊ 96 ἐγέενετο.γὰρ ̓  ταῦτα ἵνα 
Ὦε β478, ἰπαῦ πο ΙΑΑΥ Ὦθ]1ετθ. Ῥος «τοο]ς “ρ]αο96 11Πε5ε 3Πΐπσς πα ῦ 

ἡ Ὑγραφὴ πληρωθῇ, ᾿Οστοῦν.οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. 
1ηπθ «Βοπρίαχο πιῖσηῖ Ῥο {α1β1εᾶ, ἈΝοῦ Α Όοπθ 9Ώ8]11 Ὦο Ότοκεπ οἳ ΠΙπῃ, 

’ να ο / Ξ Σεν 

97 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγε, Ὄψονται εἰ ὃν 
Απᾶ αραῖπ αποίΏθς 8οχριατθ 5878, ΤΠΕ 5181] ]οοκ οἳ Ἠϊπι ποπ 

ἐζεκέντησαν. 
ΤΠΕΥ Ρρ]ετοεᾶ, 

98 Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν ἉΠιλάτονὶ 1δἩ Ἰωσὴφ 
Α πᾶ αξὐθς; ἴ]οβο ο. βςκοᾶ ΡῬ{]αΐθ σι 

κρὶ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, ὢν µαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ, κεκρυμμµένος. δὲ 
(άτοτα Ατίτιβίηςα, Ὀείπρ α ἀἱξοίρ]θ οξ ζε8ας, Ῥαῦ «οποεα]θά 

διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄ τὸ σῶμα 
ἑπτουρα τω οξ ἴπθ β{ παρ Όχιαῦ Ὦθ ον ἴα]εο ΑΥΤΑΥ ἴηο ὓῬοᾶν 

τοῦ ᾿]ησοῦ' καὶ ἐπέτρεψεν ὁ ΙΠιλάτος.ὶ πῄλθενὶ οὖν καὶ 
ἅ οξἑσεθα5δ: απᾶ ρατε 3]εατο α1Ε]]Αΐο, Ἡο ο8Ώιθ ΤΠεχεξοσθ Απᾶ 

πηρεν! 9οτὸ σῶμα" Ρτοῦ Ἰησοῦ. 99 ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, 
{οο]ς ΑπαΥ ᾖἴπο Ῥοάγ ΟΕ ἆθδις, ΑΠᾶ «ΆΠ16 4ἱ5ο ἨΊΝΙοοᾷεπαιΙς, 

« .) 4 4 ΔΝ , ν ο Ιῃ Δ 4 ρ. [/ / 

ὁ ἐλθων πρὸς Ίτον ]ησουν" νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα 
ΨΓΏοΟ 981186 ἍᾖΤο ύεδας Ὁγσ πὶρλύ αἲ Άτεί, ὉὈορχῖηρ 8 1ηΙσίαγθ 

σμύρνης καὶ ἀλόης Τὠσεὶ!ὶ λίτρας ἑκατόν. 40 ἔλαβον οὖν 
ΟΕ ΠΙΣΥΥἩ απᾶ Ύἷοες αροαῦ 3ροιπᾶς ᾳ ΖΠαπάᾶτεά, Τηεγ {οοα]ς {ποεγοίογο 

τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἔδησαν αὐτὸ " ὁὀθονίοις μετὰ τῶν 
1μο Ῥοάγ: οξἑἆθ6518, απᾶ Ῥοαπᾶ 16 1Ἠ Ἠπο οἱἰοίἩμβ. πΙ Ἅᾖἴπο 

ἀρωμάτων, καθὼς ἔθου ἐστὶν τοῖς ᾿ΤΙουδαίοις ἐντα- 
ΑΤΟΠΙΦ{ΙΟ8, 88 α ομδίοπι 1»: ΑΠπΙοΠΡ{ίηΠθ Ι ο0επ8 νο Ῥγερατθ 105 

φιάζειν. 41΄ ἦν.δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, 
Ῥυτία]. Νου ἴπεχο πας ἵπ ᾖἴπθ ες πιΏθτθ ο πας ογιοϊβεά α ΡΩΤάΕΠ, 

καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω.οὐδεὶς ἐτέθη. 
ΒηΏᾶ 1π {πο σβτᾶεη  ϱ 30οΠ]ῇ απθὺν, ΙΠ πΏΙΟη ἩοοπΠθετες Ἡπβ8ς ]αἱά. 

49 ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι 
Τηοχο ΠετεΕοχθ ΟΠ ποὀοιπ{ οξ {Πθ; Ῥτοραταμίοη οἱ {πθ ΖεΠ5, Ώεοβιξ5θ 

ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὺν Ἰησοῦν. 
Ί18ΑΥ ἍἩὙΑΡ 1η ἍὮΤοη]ῦ, ἴπετ ]αἱά 165118, 

20 Τῇ.δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ἵΜαρίαϊ ἡ Μαγδαληνὴ 
Ῥαῦ οἩ ἴπο Ἠταῦ [άαν] οξ {ηθ πγθε]ς Μαιν Ἅᾖἵπδὸ ἨΜαρᾶα]επθ 

ἔρχεται πρωϊ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸν μνημεῖον, καὶ βλεπει 
ΟΟΙΠΘΒ θαΤΙΥ΄ «ἄαχκ ὁρ0]] τὸ ο νο ἴποθ ἍΤοποῦ, βηΏᾶ 8665 

τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 9 τρέχει οὖὗν' καὶ 
[η ἍΑἴοπθ Τ8ΚΕΏ ΑΠΑΥ 4Υ0Π1 ἴπθ Τοπ)ῦ., ΒΗθ ΤΠ ΤΠΘΓΕΣοσθ απᾶ 

ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν 
ΟΟΠΙΘΒ ΡΙΠΙΟΠ. Ἐθιες απᾶ” το ᾖτἴλθ οἵμπες Κἄἱδοῖριθ 

905 
βᾳ5, απᾶ καπ {λαέ Ἡθ 
νγα8 ἄθαά βΙτεαάγ,ίΠογ 
Ὄχακο ποί ἩἨϊ5 Ἱορο: 
94 Ῥαΐ6 οηο οἱ {16 βο]- 
ἀἱ6εΥ5 Ππϊ Α ΑΡεΔΓ 
Ῥϊετοθᾶ ἘὨϊς5 εἰάθ, απιᾶ 
Τοτ{λνΙϐἩ οΛΊης 1πογθ 
ου Ῥ]οοά αηᾶ Ἰυβίος, 
96 Απά Ὦο ἴπαί 5ατν {έ 
Ὦλτο τεσοτᾶ, απᾶ 18 
τοοοτᾷ 18 ἴτας: αηΏᾶ Ὦθ 
ΚποποίΏ ἐπαῖ ηο βδα1(π 
ἴχαο, ἴΏαῖ γο πιὶρΠί,οα-, 
1ϊ6νΘ, 3θ Ἐοτ Τἴλοαςθ 
Τηπϊῖτπρς πνογθ ἆοπα; ἴπας 
Τποβοτίρίατε 5Ποι]ᾶ Ῥθ 
αα]ῇ]]6ᾶ, Α Ῥομο ος Πτα 
5πα]] ποῦ Ἰδ Ώτοκοθῃ. 
37 Απᾶ αραῖηπ αποίπος 
βογΙρίἁτο 841{Π, ΤηΏογ 
5Πα]] Ίοο]ὶς ον Ὠϊπ 
Ἡ/ΏοΠι ἴΠεγ Ρἱοχορᾶ. 

38 Απά αξίοτ {Π]5 Πο- 
ΒΕΡΗ οἳ Αγϊπιοίηερα, Ὀθ- 
πο α ἀἱξδοῖρ]ε οἳ Ζε515, 
Ῥαῦ 5«οογαΏ]γ ἔοτ{εατ ος 
Τηπο ο. απς, ῬοςοιςφΏί Εἰ- 
1αΐ6 ἴπαῦ Πε ποϊρΏί {ακθ 
ΒΊΑΥ ἴωο Ῥοᾶγ οἳ ἆε- 
55: απᾶ Ῥϊ]αΐζο ρᾳτο 
Λϊπα Ἰθμνθ. Ἡςθ ο8ΠΙΘ 
{ΏΘΤΕΕΟΤΕΘ, ἀπᾶ {οο]ς ἴῃθ 
Ῥοᾶγσ οἱ ἆᾳεθαςβ. ὁ9 Απᾶ 
ΤΏΕΤΘ 08116 αΆ15ο Νϊοο- 
ἀεπαὰς, πνηῖοἩἃ αἲ ἴ]μο 
Ώτεί οππ1ο ο δεις Ὦγ 
η]σΏῦ, ππᾶ Ῥχοιρηῦ η, 
πηη]χίιχο οἳ τωσττ] απά 
81965, θροαῦ ΑΠ Ἠη- 
ἀτεᾶ Ῥρουιπᾶ οωεἴρ)]. 
40 Τησαη θοοἷς ὕμεγσ 11ο 
Ῥοάγ οἳ Όεβιξ, απᾶ 
ποαιπά Ἱ Ἱἵπ ΠποἨι 
ο]οῦμες πΙ(Ἡ 19 5ρϊοθς, 
85 ΌηΏθ ΏΙΒΏΠΘΥ οἳ, ἴπθ 
«1ουγβὶς ο Ῥαχγ. 4] Νουν 
1η (πο Ῥ]ασο ὙύΠεγο ς 
π85 οπιοὶῃβεᾶ Ίπετο 
πας Αα βατᾶθη; Απᾶ Ίηπ 
ἴηο ῥαγάςη  Ώειν 96- 
Ῥα]ομτοθ, πγπετοϊη Ίγαβ 
ὭἩονες ΠΠΒη γοῦ Ἰαῖᾶ, 
42 Τηοχε ]αἱᾶ ἴπεσ ζε- 
βιι5 ὕπετεξοτο Ῥθσλιιδα 
ΟΕ ὕῃΠο αεπς5᾽ Ῥύοραγα- 
οἱοπ αμ; Ἔοσς 1Ώθ ϱο- 
Ῥ1οἩµτθ παρ πηῖρα αἲ 
Ἱαπιᾶ, 

ΣΣ. Τῃο Βτεί αγ 
οξ ἵἩρ τνθοὶς οοπιοῦ 
Ἁπατγ Μαρᾶβ]επεθασ]γ, 
Ἡ/ΠεΙ 16.τνας τοί ἄσε, 
πη0ο ῃο δερα]σᾳῃτα, απιά 
βεοΆΏ ἴ]ο είοπο ἴἉκεπ 
ΒΊΑΥ 1ΤοΠΙ ἴπο βεριι]- 
6ΏΥθ, 2 ΤΏεπ εΏοτυπ- 
πηοῦἩ, αλιᾶ οοπαιείὮ {ο 
Β πιο Ῥεΐθχ, απᾶ ἴο 
τπθ οὔπει «ἀἱροῖριο, 

9 ἤδη αὐτὸν πΊτΑ. Ἂἆ ἐξῆλθεν εὐθὺς ΤΊτΑ. 9 καὶ ἐκεῖνος 1115. { .Γ καὶ 8ἱ5ο.α1,ΤΊτΑΤΥ. 
5 πιστεύητε Ἱ. . Πειλᾶτον Τ. ἕ τι ὃ ΕΗΣΤΤΑΝΓ. κ --- ὁ 11ΤΑ. | Πειλᾶτος χ. 
πι Ἴλθον που 08Π1Θ Τ. α Ἴραν Τ. 9 --- τὸ σῶμα Ἱ. Ρ αὐτοῦ οἳ Ἠίτῃ ΤΊτΑ; αὐτόν 
το τ, 4 αὐτὸν ὨΙΙΏ ΌτττΑ). ς ὡς ΑΙ ΤΤΤΑΊ. 5 - ἐν ἩΝ. 6 Μαριὰμτ. 

Χ 



506 
Ὅνλοπι ᾖοεας ]οτοᾶ, απᾶ 
Ρ0109) απζο Ώθιω, Τηςγ 
Ίλτο ἵακοη ανα ἴηο 
Τιοτᾷ ουῦ οἳ ἴπε 5ορα]- 
οΏτο, απᾶ τνε Ἐποτ οῦ 
Ὕνηογο 1Παγ Ἠρτο πιά 
Ἠϊηπι. ὃ Ῥεΐαευ ἴποτο- 
Σοχο σουὺ {ονῦἩ, απά 
τηφί οἱ]ιοτ ἀἱδεῖρ]ο,αιιᾷ 
8 Πο ὁ0 {Πε 5ορι]οᾳἩτο, 
4 δο 1Πὲν τοπ Ῥοίμ το- 
Ροΐποχσ : απᾶ ἴπο οἴπον 
ἀῑξοῖριςα ἅῑᾷ οαίτητι Ἐο- 
τοτ, απ σαπαο Πτεῦ ἴο 
1Ίιο ομτι]οΏτα, ὅ Απά 
Ἶε «ἰοορίημ ἄοινπ, απιἀ 
Ιοοἀΐπα ἴπ, 5. πο Ἱ]- 
πιοη ο]οίῃες Ιγίηνρ; τοῦ 
πνεηῦ ης ποῦ {π. 6 Τπεπ 
οοπιοί] ΘΙπιοηπ 'Ῥεΐετ 
{ο]]οτνῖπρ Ἠϊτα, απᾶ 
πνωηῖ Ἰπίο ἴπο 5ορα]- 
οπτο, απιά 5οοἵι ἐπο Ἱ]- 
Ώθῃ ο]οίΏος 1ἱ6, 7 απᾶ 
1ηο παρκξῖπ, τπαῦ ν/αβ 
αΌοταῖ Ὠῖς Ὠδαᾶ, ποῦ 1γ- 
1ηρ τη ἴπο Ἠπετ 
οἸοτῃποες, Όαῦυ πταρρθά 
τορι{Πογ {π 8 Ῥ]αςς Ὦγ 
1ἴδεΙ{, 8 Παπ γνεπῖ ἵη 
Ά]5ο τπαῦ οἴπετ «δοῖ- 
Ρ]96, συἩΊοΏ οπΏ]ε ΠΥ50 1ο 
1πΠ9 εορα]ςοΏτα, απᾶ Ίθ 
βαῖν, απᾶ ΄ Ῥε]ετοᾶ. 
9 Έογ ας τεῖ {πο ΚποτΥ 
πιοῦ ζπο βοὔἸρίαταε, ἰπαῦ 
Ἡο πας τἱ8ο πσαΙη 
Ίτοχα {Π9 ἄοαᾶ. 10Τπς9Ἠ 
τηπο αἀῑκαῖρ]ες πυοπύ α- 
σαν αραϊη απίο τΠεϊῖν 
ΟΠΠ ἨοΙπθ, 11 Βαό 
Μαχγ εἰοοᾶ π]ἰποαί αἲ 
{πο 5ερα]οητο τ’οερίΏρ: 
ΑηΏά αξ 5Ἡο σερί, 5ο 
εἴοορεά ἆἄοππ, απἆ 
1οοξκεᾶ Ἱπίο ἴηε 5ερι]- 
οπτα, 12 πΏᾶ «αθίΏ Ίνο 
βηρε]ς 1η πα ὑεςιζ]πς, 
τηε οης αὖἲ {πο Ἠεαᾶ, 
βηΏᾶ Το οὐπες αἲ ἴπθ 
Σοεί, Ἵνηθτο ἴηο Ῥοάγ 
οἳἑ ὅοδας Ἰαά ἹἸαϊῃ, 
19 Απά ἴπεγ 6βΥ υπίο 
ὪἨδτ, Ίοιαπ, ΤἨπἩΣσ 
πνεδροδύ ἰπΠοι ῥΒΦΠῃθ 
βαϊτΏ ππίο {ποπὶ, Ῥε- 
οβ15ο {ποτ Ἰατο ἴδκεπ 
ΒΤΥΑΥ ΠΙΥ 1μογᾷ, αηπᾶ 1 
ἆχποῖν ποῦ ὙΠετε ἴπεσ 
Ίρτε ]α1ᾷ Ἠϊπα, 14 Απά 
Ῥ/Πεη 3Ώθ Ὠπᾶ ἴπαβ 
βαϊἱᾷ, εἸο ἰτπχποσᾶ Ἠεσ- 
ΕεΙ{ ῬαοξΚ, απᾶ 5.νν ἆε- 
Βυ5 δἰαπηάῖπσ,ιπᾶ Κποθν 
πιοῦ {παῖ Τὸ πας ᾖοδας, 
15 ὧσοδας δα απῖο 
Ίοχ, οπια", ἍΝΗΣ 
πιεοροξδῦ ἴποι ὃ νγ/ποπι 
βοοκο»δί {ποα2 πο, 
Εἀρρο-1ις Ἠϊπα Το ο 
{ηε ϱι1άοἈος, βατ Ἡ αἩ- 
{ο Ἠϊπι, Βἲτ, 
Έμτο οογπα Ὠίπι Ἠεησε, 
{ε]] Πο σ/Πσχαο Ίπποι 
Ἱα-ἰ }αϊᾶ Ἠϊπι, απᾶ ΤΙ 
ση] {κο Ἠϊπι απναγ. 
161 ο5ας ςα{Ἡ απίο Ώες, 
λατ. 9πο ἵατησᾶ Πεχ- 

πο δευ. 
5 τώ µιηµείω ΟΙ1Τ' ΑΝ’ 

1 ἴποιι' 

π τὰ ὀθόνια κείµενα 1. 

ΗΕΓΩΑΝΝΗΣ. Χα. 

ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς, ὭἩραν τὸν κύριον 
σ'Ώοτη "Ἱονεᾶ 11ᾳφᾳ5, απᾶ εΕαπγ5β ᾖἵοΐμποπι, Τπεγ {οο]ς πΑΥ ἴπο ἍΤιοτά 

ἐκ τοῦ µνηµείου, καὶ οὐκ.οῖδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 
οαῦ οἱ ἴμο {οπ1ῦ, Απᾶ πο ἼἈποιυ πού Ἅλποιο Τπογ 19ἱᾷ Ἠϊπα, 

9 Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος µαθητής, καὶ ἤρχοντο 
«3Υγευῦ “Εοτί] Ζμοετοέοτο Ῥείες απᾶ ἴλπε οἵπες ἀῑδοῖριο, απᾶ οπίηθ 
η μι ν ” ] « δύ « τν ο 

εἰς τὸ μνημεῖον. '4 ἔτρεχον.δὲ οἱ δύο ὁμοῦ' "καὶ ὁϊ ἄλλος 
ο ἴπθ ἍᾖΌοπιῦ, Άπια αν 1Πρ νο ἰοσοίποτ, απᾶ ο οἴμετ 

µαθητὴς προξδραµεν τάχιον τοῦ Πέτρου, καὶ ἦλθεν πρῶτος! 
ἀϊξοῖρ]ε ταΏ ΞοΓπατᾶ  ᾖ«ἀαδΐετ ἔπατ Ῥοΐετ, απᾶ «οβΊηθ ἠτςῦ 
2 1 ν ᾿ κό 4 σ / ι 7 , Ι εἰς τὸ μνημεῖον, ὃ καὶ παρακύψας βλέπει κείµενα τὰ ὀθόνια, 
οίμπο Ἅᾖἆ1οπιῦ, αηᾶ 5ἱοορίπρ ἄοππ Ἰθ 5668 1γίπρ ᾖΊπο Ἱἴπετ ο]οίῃς; 

οὗ μέντοι εἰσῆλθεν. ϐ ἔρχεται οὖν 3 Σίμων Ἠέτρος ἀκολου- 
Ξποῦ ΄Ὢοππενεγ 116 “οηπθετεᾶ, ὉΌσπιεῦ πεη Απο ἍἉἘΤεΐεσ 4ο]]1οῦν- 

θῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ 
1πρ Ἠᾶπα, απᾶ επ{ετεᾶ 1Ώ6ο Τηπο νοπιῦ, απᾶά 5εες 1τ.] 

” , / Δ 4 ΄ εν α΄ η) ἃ νά ” 

ὀθόνια κείµενα, 7 καὶ τὸ σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
Ἠπεπ ο]οίῃς Ἰγψίπα, απᾶ Ίπε Παιιάκετομῖεξ ν'Ώ]οὮ τας προ Ξπεαὰ 

αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείµενον, ἀλλά Χχωρὶς ἐν- 
αμ1ς, ποῦ πι ᾖἴπο 1Ἰπεῃ ο]οῦΏς ΊγίΏς, ραυ ονγ Τ1{ςεΙΕ 

τετυλιγµένον εἰς ἕνα τόπον. 8 τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ 
"5ο]ᾶοᾶ "αρ ον ο] 5ρ]αοο, Τηεπ ἐἨεχείογθ οπίοτεά ἆἱξο ἴπθ 

ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶξεν 
οἴπευν ἀἱξοῖριο ΤΤο οαπιθ τεῦ νο ἴλπο 1οπ)ῦΏ, Αηπᾶ εαν 

Ν . [ή ] [ή 4 3” Δ ’ ε/ 

καὶ ἐπίστευσεν' Ὁ οὐδέπω.γὰρ Όδεισαν τὴν γραφήν, ὃτι 
αηπᾶ Ῥε]ετεᾶ : {ος ποῦ γεῦ Ἓπον ἴποαγ ἴπο οριατθ, πας 

δε αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 10 ἀπῆλθον 
19 Ῥεποτες ἨὨϊπι Ττοπι απιοης [1πε] ἀ4ειᾶ το τῖΕ6, ἨΓειῦ απαγ 

οὖν πάλιν πρὸς Σὲαυτοὺς! οἳ µαθηταί. 11 Μαρία! δὲ 
Τλεγθίοτθ ραπ ᾖἵο ἐΠαῖτ ᾖ{[Πποηιθ]{ηθ' ἀῑδοῖριςς. Ὁ. Βαῦ Μαχν 

εἰστήκει πρὸς Ἀτὸ μνημεῖονὶ Ὀκλαίουσα ἔξω.ι ὡέ οὖν 
5σὲοοᾶά αἲ τηο τοπιὈ αοιι{ς]ᾷθ. ΄ Ας {ἐῃΠοτοίοτθ 

ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον, 13 καὶ θεωρεῖ δύο ἀγ- 
5Ἠο περῦ, 8Ώθ 5ἴοορθεάᾷ ἆοπτπ 1πίο ἴλθ τοπ)ῇΏ, Αηᾶ ὮῬεπο]ιάς ἵπο αἩ- 

γέλους ἐν λευκοῖς καθεζοµένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα 
ρεῖς ἵπ τυνηῖθ ατα, οπ οαῦ μεθ Ἠοιᾶ απά οηπθ 

πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 19 «καὶὶ 
θὓ ἴπθ 4θεῦ,  ὝΠοτο π8ς ]βᾷ ἴπθ Ὀὓοᾶγ :οἳ ἆθδιβ, Απᾶ 

λέγουσιν αὐτῷ ἐκεῖνοι, Τύναι, τί κλαίες; ΑΛέγει αὐτοῖς, 
ΒΑΥ Άψο ος ᾖ31πεσ, ὙοπιαβΏ, πΏγ πναερεξῦ ἰΠοι2 Β]Πο 5475 {ο 1ΠθΙΗ, 

Ὅτι ἧραν Ἁτὸν.κύριόν-μου, καὶ οὐκ.οἶδα ποῦ ἔθηκαν 
Ἕσοοβιβο ΊΠογ ἰοοξκ απίαΥ 1ΑΥ Τ,οτᾶ, απᾶ 1 Ἐποτ ποῦ πηστο 1πεγ Ιπ]ᾶ 

αὐτόν. 14 ἀΚαὶ!ὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ.ὀπίσω, καὶ 
Ἠϊπα, Απιά ἴμερο {ΠΙπρς Πατίηρ βαἱά 5 {πτπεά  οῬασκτιστᾶ, βπᾶ 

θεωρεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν ἑστῶτα' καὶ οὐκ.ᾷδει ὅτι «ὁ' Ἰησοῦς ἐστιν. 
Ὀεβο]ᾶς Πεθα5 βίαΠπάΙηΡ, απᾶ ἆΚποθν ποῦ ἐπαῦ ο οδα5 19 18, 

16 λέγει αὐτῷ ὁ' Ἰησοῦς, Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖςς 
3δαγς 3το “ες α1Ίοδα5, ΤοΏΙΑΏ, τἩΏγ τνθεροξί ἔλοα 2 Ί/Ποπι 5οεκορύ {ποιι2 

Ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν, λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ 

Ἀνγεερίης 

5ηπθ ἐπιηκῖπρ {παπί {Πο ρατᾶεπος 1ὸ 18, Ε475 ᾖἴἵο Ἠΐπι, Ες, 8 

σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ µοι πτοῦ αὐτὸν ἔθηκας"' κἀγὼ 
ποια ἅϊάρί οαεΥγ ος Ἠίπα, υεΙ] πιο Ὅπετο ἍἈἨϊαπι ποια ἁῑλδι]αγ, απᾶ 1 

16 Λέγει αὐτῷ Σὸ' Ἰησοῦς, "Μαρία." Στρα- αὐτὸ» ἀρῶ 
35478 3Σίο 'Ἠεχς 11ο6518, Μαιγ. Ἰάνη- Ἠΐπαι γνη]] {ακο ΘἵΥΑΥ. 

α --- καὶ 8150 ΣτΑ. 
υ έξω κλαίουσα ΤΤΤΑ; -- έξω. 

7 αὐτοὺς Τη. 1 Μαριάμ Τ. 
ε.-.. καὶ τ. 4. καὶ ΙΤ ΑΛΝ.. 

α -- ὁ ΟΙ1ΊνΑΥ. ἍᾗὉ --ὁ ΙΤΤΤΑΝ. {[ ἔθηκας αὐτόν αΙΤΊΤΑΥ. ἕ-- ὃ 1ΤΤτΑ. Ὦ Μαριαμ ΤΤΓΑ. 



ΣΧ. 7 0 Ἡ Ν, 

φεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ], Ῥαββουνί: Ὀ.λέγεται, διδάσκαλε. 
196 τουπᾶ 619 βαγς ᾖἵο Πἶπι, Ῥαρροπί, 1παῦ 16ο ρα, ΤΘΕΑΟΜΕΓΣ, 

17 λέγει αὐτῷ Σὸ' Ἰησοῦς, Μή µου ἅπτου, οὕπω.γὰρ ἀναβε- 
3ΦΑΥΑ 3ο “Ἠογ 116515, ἸΝοῦ ὅπιθ ὁδίοισοἩῃ, 31οτ πού γοῦ Ώατο 1 

βηκα πρὸς τὸν.πατέρα.Ίμου πορεύου.δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς 
Ββεοριᾶςά {ο την Ἐαϊπεγς Ῥαΐ ρο το Συτείμτε 

ου, καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, ᾿Αναβαίνω πρὸς τὸν.πατέρα.µου καὶ 
11, ΑπΠᾶ εαγ ᾖἵο {επι 1 αξοεπᾶ το τα Ελίπθς Ααπᾶ 

/ « .” 3 , μ . πατέρα.ὑμῶν, καὶ θεὀν.µου καὶ θεὸν. ὑμῶν. 18 Ἔρχεται 
"ψοιχ ΕβίΠοχ, οπᾶ τιν αοᾶ βΠᾶ γοιχ αοἀ, 300Π16Β 

Μαρία" ἡ Μαγδαληνὴ "ἀπαγγέλλουσα! τοῖς μαθηταῖς ὅτι 
1Μαχγ πο "Μαράα]εηθ Ῥτ]ιπρίηρ πγοτᾶ 1ο ῖπθ ἀϊκαιριθβ 

δἑώρακεν! τὸν κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 19 Οὔσης. οὖν 
εἶιο Ἠα5 β8εΠ {Πθ ἍΤιοτᾶ, απᾶ ἐλθρο ἔπίηρς Ἡθ βαἱᾶ Το Ἠετ. 10 Ὀείηρ {πετθξοσθ 

ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ.ἐκείνῃ, τῇ μιᾷ  Ττῶν' σαββάτων, καὶ τῶν 
οτεπῖης ΟἨ ἰπαί ἄαγ, 1πθ τει Γάαγ] οξ ἴηο νθε]ς, απᾶ ἍΤπθ 

θυρῶν κεκλεισμένων ὕπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰσυνηγμένοι," διὰ 
ἄοοτβ Ἠατίηρ ῬεεἨ εὩΏαῦ Ὑηοτο 3πετο 19 Λἀἱδοίριεβ βββεπιρΙεᾶ, ἵητοαρ]ᾗ 
4 , 2 / τ ε » ” αιτο Ε η 

τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ 
14 οἳ ἴῃο ᾖ6πβ, 30Άπ4θ 1Ίρεαβ΄ θπᾶ αἰοοὰ "ἵπ 1Τμθ 

[ « -” μ ” - 4 .ν 

µέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. 30 Καὶ ταῦτο εἰπὼν 
πηῖᾶςῦ, απά Β75 ᾖΤοΐίπεπι, Ῥεασ ᾖΤοτοῃ. Απά ἍὭᾖΠς Ππτίηςσ εαἰᾶ 

ἔδειξεν "αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ.' ἐχάρη- 
Ἡθ «]ιετγεᾶ {ο ἴπεπι ᾖἴηπο ἸἨἸαπᾶβ Απᾶ Μηρθ βὶᾶθ οἳ Ἠϊπαβε]ξ, 3Εε]οἱοθᾶ 

σαν οὖν οἱ µαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον. 21 εἶπεν οὖν 
“Τπετείοτο 11πο "ἀἱβοῖριες Ἠατνῖπρ εεεπ ἴΠθ ἍΤιοτᾶ, Βοβιᾶ 31πετεξοτθ 

ο -” 9 2 ον / .. Ψ εν ως Θ ι) 2 , ’ 

αὐτοῖς "ὁ Ἰησοῦς' πάλιν, Εἰρήνη ὑμῖν καθως ἀπεσταλκεν 
1θο ὄτπεπα Σ16ΒΙΙ8 ββαΐπ, Έεαςϱ ἴοτοα: ϱ8Β λ8 “εεπύ "ΕοχῦἩ 

µε ὁ πατήρ, κἀγὼ πέµπω. ὑμᾶς. -22 Καὶ τοῦτο εἰπών 
πταρῬ Πθ “Εαΐπετ, 1 8]δο βεπᾶ σοα.. Απά ἍᾖΤΠίβ ἩἨατίωρ εαὶά 

ἐνεφύσησεν, καὶ λέγει αὐτοῖς, Λάβετε πνεῦμα ἅγιον. 
Πθ ὑτεβίμεά Ιπ{ο[ἔπεπα], απᾶ 8.786 ᾖ{ἴοἴλεπι, ΄ Ῥεοείνε [π6] "Βρίτῦ ἍΗἨοΙγ: 

295 "ἄν' τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, Ἰἀάφίενται αὐτοῖς' 
ΟΕ ΥΓΠΟΠΙΒΟΕΥΕΣ 76 ΠΙΒΤΥ τεπαῖῦ ἴπθ Βἱ1Β, 1ποθγ ατο τοπ] θ{θᾶ ἴο Ίπετα : 

ἄν" τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. 34 Θωμᾶς.δε, εἷς ἐκ 
Οἱ πΓΠΟΠΙΡΟΘΤΕΣ 79 Ώια7 τεἰαήπ͵, ἴπΠεγ Ώατε Ῥεεπ τεἰα]πεᾶ, Ῥαῦ ΤΗοπ1ΙΒΒ, 91Π6 οἳ 

τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ήν: µετ αὐτῶν ὅτε 
:ἩΠθ Ἅπε]νο οβ]]1εᾶ Ῥϊάγπιαβ, ΊΤΒΒΠοῦ πια Ίἴληθτι τΊηρα 

ἦλθεν σὸΙ ᾿Ιησοῦς. 95 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι µαθηταί, 
30ΛΠ1Θ 116815, αδαίᾶ 5{πετεξοχθ 35ο "Ἠϊπα 1419 3οἴπος 9415οίρΙθΒ, 

Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. Ὁ.δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐὰν.μὴ ἴδω ἐν 
ο Ἠπνθ εεέπ ᾖἵἴπθ Ἅ1ιοτᾶ, Ῥαΐ Ἡο βαἰᾶ ᾖἴΤο Ποπ, Ὅπτιες 1 εεο Ίπ 

ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων», καὶ βάλω Στὸν δάκτυ- 
Η15 ηθπᾶςἙ ἴἩςθ τιατκ οξ1πθ πα], παπά σραῦ 3Άηρετ 

ιά ” ε/ ᾽ ω λόν µου" εἰς τὸν Στύπον! τῶν ἥλων, καὶ βάλω Ἰτὴν.χεῖρά µου" 
Ίπαψ 3πίο 1μθ πιαχκ ο ἴλπε Ὠηα]], απᾶ τραῦ ΧαΥ Ἠβπᾶ 

” 3 4 . .ω 7 Ν / . ο δε [ 

εἰς τὴν πλευρὰν. αὐτοῦ, οὐ. μὴ πιστεύσω, 326 Καὶ μεθ ἡμέρας 
1πῖο Ἠϊ5 εἶά9, ποῦ αὐ α11] ν]] Τ ε]ετο, Απά α1[ετ "ἀαγε 
α ᾽ ν κ - Π -” . υ 

ὀκτω πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ 
αοῖρηῦ αραίὮη  Ὑοτο ὈνΠίη αῃ15 “ἀϊδοῖρίες, απᾶ ΤΠοπι9ϐ πα 

αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη 
{ποθπα, Όου]θε εδμς, Ἡθ  Ἅἆοοιτ ἨὨπτίπςο Ώθεπ «Ώμΐῦ, απᾶ εἰοσά 

--------------- ---- Φ---Ὥθ----Ὅ----- ο --- 

907 
βε]ξ, απἆ βαΙ(Ἡ παπίο 
Ἠΐπα, ἨαὈροπί ; πἩ]ο]ι 
18 Το Ρα”, ΜαβίεΤ. 1729- 
845 δα1ἴἩ ἈἹπίο ες, 
ΤοιοἩ πιθποῦ; ος Τ ατα 
ποῦ γοεῦ αβξορηᾶεᾶ Το 
ΤΩΥ Εαΐμετ: Ῥαῦ Ρο ἴο 
1ΑΥ ὈτοείμτοηἨ, απά 887 
Ὁπίο ἴπεπι, 1 αδοετᾶ 
απ η{ο ΤΙΥ ἘαἲΠ6Σ, απᾶ 
γοιτ Ἐβίπες; απᾶ ἴο 
ΙΤ ἀοἄᾶ,απᾶά τος 4ο. 
18 Μαι ἸΜαρᾶκβ]επθ 
Ο8Π1ΠΘ απᾶ . Μο]ιᾶ πο 
ἀϊβοῖρίθς ἐπεθῦ εἩο Ἠπά 
Βθθη {Τῃθ Τιοτᾶ, απᾶ 
ἰλαί Ἡο Ἰαᾶ ὥροκοι 
ἴπερβο ὑπίηρβ ππίο Ἡ 
19 Τηπεη {ηθ Ε81ΏθΘ ἄαγ 
ΒΑ ετεηΊηρ, Ῥείηρ ἴπθ 
τει ἄαν οἳ ἴπε πεεξ, 
πει ης ἄ90οΙ5 ΠΕΣΘ 
βΠαῦζ Ὑπ'Ἠθχθ πε ἀῑξοὶ- 
ῬΙεΒβ πεχο αβεοπιρ]εᾶ 
4Ο; Ίεαχ οἳ λῃο ὦᾖεπνβ, 
οβΤηθ ;εβας απᾷ εἴοοά 
1π΄ τηε πα] ςῦ, αχιᾶ εβ1ΤἩ 
πιΏ{ο 1Ἠεπι, Ῥθ8μςϱ ὃ6 
Ἡπίο τοι. 20 Απά 
πΏςη Ἡθ Ὠαᾶ 5ο βα1ᾶ, Ἡθ 
βΠατ/εᾶ απΏζο ἴΠθια 8 
Ὠβπᾶς απᾶ Ἠϊ5 εἰᾶάς. 
Πατ ππεχο Το ἀῑδοὶ- 
Ῥρ]6ς ρ]8ᾶ, Ὕπεη {Πεν 
ΒΑΝ ἰπο Τιογᾶ: 21 ΤΠεΠ 
ββὶά ζεβας {ο ἴποεπι α- 
ραϊπ, Ῥεβος ὃ6 τπῖο 
οι: ϐ5 Π/ Ἐθίπες 
ΒΤΏ βοπύ της, ΕΥΕΠ 5ο 

εεπά ΙΤ σοι. 22 Απᾶ 
πίΠεη Ὦρ Ἠαᾷ ϱβ]1ά Πῖς, 
Ἡο Ῥχεαίπεᾶ οὐ ἔλεηι, 
Απᾶ ββλζΏ απῖο πεπι, 
Ἐρθοεῖνο Το ἴπο Ἠοισ 
αποβῖ: 23 πνποβθ βροθτοθξς 
ΒΙΏΑ το τοπα]ῦ, ἴπογ 419 
τεπα{τιεᾶ αππίο ἴἨοτη 
απᾶ νΥποβθ 8οετετ αἴπβ 
γθ τοἰα1π, ἴΠεγ Α1ΕΙΕ- 
ἡα]ποᾶ. 2480 Τποπ18ΑΒ, 
οτε οἱ {πο ἔπε]τα, σα]]- 
ο Ῥιάγπιιβ, τας ποῦ 
ντα {Ώεπι /ΠεΏ 16818 
0916, 25 πο οἴπες 
ἀἱδοῖρ]θε {Ππρτείοτε εαἷᾶ 
απύο Ἠϊτι, Νε ΊἸατα 
5εετπ {πο Τιοτᾶ. Επί ης 
βαὶά απ{οίπεπαι, Βχοερυ 
1 βΏα]] 5οο Ίπ Ἠ]5 παπάς 
τηε ρτ]πί οἳ {πο πα1]5, 
βαπά ραῦ τιγ ΒηΡετ Ιπίο 
Όια ρτ]τπῦ οἳ ἴΠο παῖ]ς, 
Απᾶ ἐπταεῦ ταν Παπά 
1Π{ο 18 51469, νν111 πιοῦ 
Ῥε]ϊετο. 26 Απά αξῖες 
εἰρΏηῖ ἄπγε αραϊῖτ Ἠ18 
ἀἱβοῖρ]ες ποσο υπ ὐλῖ1η, 
απᾶά ΊΤῆοπιας τσι 
ἔἩοπα: {επ οἈΊΏΘ ὧἆθ- 
5α5, ἴπο ἄοατβ Ῥεϊηςβ 
5Ώ6, απά εὐοοᾶ 1π 118 

1 -- Ἑβραϊστί ίω Ηεῦτεν [1,]Τττα. κ -- ὃ ττττΑ. Ἱ --µου (γεαᾶ ἴηποθ Εαῦπετ) [ο ττεα. 
πι Μαριὰμ ΤΤιΑ. Ἡ ἀγγέλλουσα ΙΤΤΤΑ. 9 ἑώρακα 1 Ώθνε 86εε ΤΤτΑ. Ρ --- τῶν ΙΤΤΙ ΑΝ 

ᾳ 

α--- συνηγµένοι ΏΤτΑ. : καὶ (--- καὶ Τ) τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς 1ΤΤΓΑ. .-- ὃ 
]ησοῦς (/εαώ Ὦε 5αἱἀ) ττι[α]. τ εὰν 1, ν ἀφέωνται ἴπεΥγ Ώανε Ὀεοιι τεπαθθὰ 1 σττα 
π --ὁ 11. ἆμου τὸν δάκτυλον Τ. 7 τόπον ῬΡ]8οθ ΠΠ. Σ µου τὴν χειρα ΤΤΓΑ. » 
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πα{ᾶθῦ, απά εβἰᾶ, Ῥθυοϱ 
ὃς ππίογοα. 27 Τηεπ 
ΒΑϊΌλ Ἡο ἵο ΤΠοΠΙΑΒ, 
Έθαοὰ Ὠϊίπες Τμ ἄπ»- 
Ρος, Ααπᾶ ΤῬε]λο]ᾶ ταΥ 
Ἠθπαᾶς « απᾶ τεβοῖ Ἠ]- 
{πες ην Ἠαπᾶ, απά 
ἑμττπαῦ {έ Ἰπίο ταγ εἰάρθ:᾽᾽ 
Δηᾶ Ὦο ποῦ ἀῴβἱΐμ]6ςα, 
Ῥαΐῦ Ῥε]ϊθογίηρ. 28Απά 
Τποπιδ8 απηςυγογθᾶ απᾶ 
Βαῖᾶ ππίο Ἠϊπι, Μγ 
Τιοτᾶ απᾶ Τη ϱοᾶ, 
29 οόβιβ ββΙἴπ ππῖο 
Ἠΐπα, ΤΠοπ158, Ώθοβιεθ 
ἴποα Ἠβδῦ 85θει 1ηθ, 
ἴποα Ἠαβδυ Ὀε]μετεᾶ : 
Ὀ]οξερά αγ ἴπεγ ἰποῦ 
Ώατο πο 5εθηΏ, αΏᾶ 4/6ὲ. 
Ώατε Ῥε]οετοαᾶ, 

30 Απᾶ πΙβΠτ οἶπος 
βἶσης ἱτα]γ αἱά ὦθ5υβ 
1π {Ώο Ῥτθβεπςο οἳ Ἠ1β 
ἀἱδοῖρ]ει, ὉΠΠϊοἩ ατο 
ποῦ σαύρα Ίπ ΠΒ 
Ῥοοξ: 51 Ὀαό ἴῆπθβθ το 
φτίθη, ὑηαδῦ γαταῖσΏύῦ 
Ὀε]ῖετο 1λαῦ ὧεεις 18 
τπο ΟἨσ]8ὺ, πο Φοη οἳ 
αοά ; απᾶ τμαῦ Ῥεμετ- 
1πρ το πα]ρΠῦ Ἠατο ές 
ὉἙλτοιρῃ 8 ΏβΙΗΘ. 

.ΧχΧΙ]. Αίον ἴῆποβο 
{πίαρβ «εβαβ εΏοποεά 
1ήτωβθ]Ε βραῖπ ἵο ἴπθ 
ἀϊδοίρ]θς αἳ πο θε, οξ 
Τϊρθτὶρ8; οπᾶ οὗ ἴπίβ 
πιο εἸθιγθᾶ ο Λζπι- 
δε]: 2 Τπετρ πγοτε {ο- 
βεύὺῖεςε ὉΊπποη Ῥεῦεσ, 
Επιᾶ Τηοπι8ς οβ1]θᾶ Ῥὶ- 
ον βπᾶ ΝΑ{πβηκε] 
οἱ Οαπα 1π Α111εΘ, ςπά 
ἴπο9, 80π8 οἳ Ζερεᾶεο, 
Απᾶ Ίντο οἴλος οξ Ἠΐ8 
ἀϊβοίριίθβ.. ὃ ΒΙΠΙΟΠ 
Ῥοΐατ βα1{Ἡ απο ἔμεπι, 
1 ρο 5 ΒβΠΐηςσ, ΊΤΠεγ 
5.Υ Ὁπ{ο Ὠἶπα, Το β]5ο 
Ρο πυηῦηἈ 11θθ, Ἔμογ 
πγθηῦ {οτίἩ, απᾶ επ- 
ἐθτθοᾶ Ιπίο ϱ εΏῖΡρ {πῃι- 
χηθᾶἰαθε]σ; απά {παῦ 
π]ρηῖ {πετ οβαςἩῦ πο- 
υπίηρ,.4 Ῥταύ πἩεη ἴῃπθ 
ΙΩΟΣΠΙΠΡ ἨΠΒΒ ΏΟΥ 
90Π16, ὦεξαβ εἰοοᾶ οπ 
ἔλιο «οσο: Όπέ {11ο ᾱἷβ- 
οἴρίος πουν ποῦ ἐπαῦ 
15 τς ὄεδαδ, ὅ Τηεπ 
16518 ββ1ζἩ αππῦο ἔλεπα, 
ΟπΙ]ᾶτοετ, Ἠατε το ΑΗΥ 
τηροῦ ὁ ΤΠεγ απβιγογθᾶ 
Ἠϊτα, Μο. ὁ Απᾶ ο 
Ββοὶᾶ απῖο ἴπεπι, 056 
πο πεῦ οἳ ἴ]ο χὶσηί 
ΒΕἱάθ6 οἱ πο ϱΗΊρ, ϱπᾶ ̓  

---. καὶ αΙΠΤΙΑΥΓ, 
ες υπο ἀἱδοῖρ]θβ) ΙΤΊτΑ. 

--- ὁ Ἰησοῦς (χεαᾶ Ὦθ πιαπϊ[θβύεά) Α; -- ὁ τττ. ΄ ἕ-- [καὶ] απά αι» 
ο ΣΤΤΑΥΥ. 

4 [ὁ Ἰησοῦς] τν; [5] 
ας. εὐθύς 1 ΤΊτΑ. 

Ἰησοῦς Ίτ; -- ὃ ΤΑ. 

ΕΓΌΟΑΝΝΗΣ, 

εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν, Εἰρήνὴ ὑμῖν. 37 Ἐἶτα λέγει τῷ θωμᾷ, 
1π ο το]ᾶςσί απᾶ απἱᾶ, Ἔθ8ςϱ 1Το7οἩ. Τηεηπ Ἡθ βΑγ5 {ο Τήοπια8, 

Φέρε τὸν.δάκτυλόν.σου ᾿ ὧδε, καὶ ἴδε τὰς.χεῖράς.µου' καὶ 

ΧΣ, ΧΧΙ. 

Βτίηπαᾳ {ην Άπρες Ὢςθτθ, απᾶ κεθθ ΤΩΥ Ἠβιιάς Θηά! 
5 -.ω / υ ὤφ, ! 

φέρε τὴν-χεῖρά.σου, καὶ βάλε εἰς τὴν-πλευράν.μου' καὶ 
Ῥτίης {ηγ Ἠαπᾶ, απᾶ τριαῦ “Π0] 1πῖο ΙΩΥ Ε1ᾷ8; ᾿απνά 

μὴ.γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. 38 «Καὶ! ἀπεκρίθη Ρὸ! 
Τε ποῦ υπρθ]µρτίηπρ, ΌῬαῦ τῬεμρτίπρ, Απᾶ βηβπετοᾶ 

᾿Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὁ.κύριός.µου καὶ ὁ.θεός.-µου. 99 Λέγει 
1ΤΏοταβς απᾶ αθἰᾶ ᾖΤο Πίτα, 

αὐτῷ εὁὶ Ἰησοῦο, "Ὅτι 
1γ Τνοτά Απᾶ τι αοᾶ. 39ΑΥ8 

ἑώρακάς 'με, ἀθωμᾶ,! πεπίστευκας' 
31ο “Πῖπα 176518, ἘἙθοβιςξο ἔποι Ἠαςῦ 6εεη 11θ, ΤΠΟΙΙΒΒ, μοι Παςί Ῥε]ιενοᾶ : 

µακάριοι οἱ πλ συπες καὶ πιστεύσαντες. 
Ῥ]εεεεᾶ Ἅ{ἴπαγ πΠο Ώβγε ποῦβθεπ απᾶ Ίατο Ῥε]ονεᾶ., 

90 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰη- 
ΜατΥ 31Πρτείοτθ “Α1δο λοἰπες΄ 3Ἀείρηβ ἀϊά 2ε- 

σοὺς ἐνώπιον Τῶν.μαθητῶν. αὐτοῦ! ἃ οὐκ.έσιν γεγραμ- 
818 {η ῬΡτθβεπόθ οἳ Ἠ19 ἀἱδοῖρ]θς, ση ατο ποῦ ντ] τει 

, 8 - / / αλ , . ε/ 

μενα -ἐν πῷ.βιβλίφ.τούτφ. 9] ταῦτα δὲ γἐγραπται ἕνα 
ἀπ Μλ]ᾳ Ῥοος ; Ῥαΐ ἴηθβθ ΊἨβτο Ῥθυυ πτίέίευ {λπαῦ 

πιστεύσητε! ὅτι΄ ξὸϊ Ιησοῦς ἐστιν ὁ ' χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ 
Ὑθ ΤΙΑΥ Ῥεμετο ἰπαῦ ύεβας ἵβ πο Οπτὶθ ᾖ{ἰπο Θ8οπ 

θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν Ἀ ἴἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι 
οἳ ἀοᾶ, απᾶ .ἰπθύῦ Ῥομοτίπς., 1496 το τμ Ὠατο ἵπ ΖΏ8ΤΩΘ 

αὐτοῦ. 
αμ1ς,. 

ϱ] ἨΜετὰ ταῦτα :«ἐφάνέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰὸ Ἰησοῦςὴ 
Α{.6ύ {ποςθ ἐπῖηρς Απὶξεσθᾶ  “ἨΠϊπαβει) αραῖπ 17889 

τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος: ἐφανέρωσεν. δὲ 
ὔοίπο ἀῑβαῖριε αἲ ἴπο 8ε8, οἳ Τ1ρεγῖας, Απᾶ Ἰρ πιαπὶξερίθά 

ε/  γ « -” , / ῃ ω « 
οὕτως 32 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Ίετρος, καὶ Θωμᾶς ὁ 

ΠΠπΙταβεΙ{] πας: Ἐπετο π/εγε ὑοβεῦπες ΒΙΠΙΟΠ Ῥεύετ, Απᾶ Τῃοπιβ8 

λεγόμενος Δίδυμος, καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλι- 
οβ]1εᾶ Ῥιάστιαβ, απᾶ ἨΝαπαπφοΙ χτοπα σαπα οἳ ΕΙ]. 

λαίας, καὶ οἱ τοῦ εβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν 
166, θπᾶ 1πε Γεοης] οἱ Ζερεάᾶθθ, απᾶ οίπετθ 3οξ Σ415οἱρ]θβ 

αὐτοῦ δύο. 9 λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, Ὑπάγω ἁλιεύειν. 
“18 1πγο, 85ΑΥ5 ὂίο 1ύΠ6πα 5πποη Ἅ᾿Ρείες, αρα. το Πβῃ. 

, Ὠ - 7 ο ν Ν «ς -” τν ρ4 ’ κ. . 

Λέγουσιν αὐτῷ, Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. Εξῆλθον 
ΤΠΕ Ρα ᾖἴο Ἠϊπα, Ἔσοχαθ 39180 πο πίτα ἴἨμεο, ἍΤἨεγ πεπί ΞοτίἩ 

πεὐθύς,ὶ καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ Ν 12 , Ἱ η 4 λ ” 

καὶ ᾿ἀνέβησαν' εἰς τὸ πλοῖον 
ἀπηπηθά]αίθΙγ, απᾶ ἀατιπρ τηβῦ βπᾶ ππεπῦ πρ 1ΏῦΟ πο ἍΒΠίρ 

νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 4 πρφῖΐας δὲ ἤδη "γενομένης! ἔστη 9ὸϊ 
ἠϊβηυ Ἅ1πεγ ἰοοκ ποῦὐβίηρ, Απά πιογπ]πρ α]τεαᾶν Ῥοαΐπρ οοπιθ 3ρἰοοᾶ 
ε ώ Ρ ο] 4 7 λό ὂ ϱ) / ηὸ ε το 

]ησοῦς Ρείς! τὸν αἰγιαλόν' οὔ μέντοι Ώδεισαν οἳ μαθηταὶ ὅτι 
118818 οη ᾖἴλθ βΊοτς; δποῦ Ἄοπετες πει 11ο Αάϊβοίριες ἐπαῦ 

᾿Ἰησοῦς ἐστιν. ὅ λέγει οὖν αὐτοῖς Δὸ Ἰῃσοῦς, Παιδία, 
2θ8τιβ 18 18. 3Φ8γε “έΠοτεξοτο “Το 3έμοτα 1796818, Τά00]9 οΏ1]άτεπ, 

µή τι προσφάγιον ἔχετε; ᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ, Οὔ. 6 "Ο.δὲ 
ΒΠΥ Σοοᾶ Ἠβνο τε ΤΠεγ Αηςπετθά Ἠϊτα, ἈΝο, Απά Πθ 

εἶπεν" αὐτοῖς, Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ µέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυο», 
Επαἰᾶ ᾖΤούμειπ, ϱΟβεῦ ἵο πο τὶρπύ εἰᾶρ οξ ἴπο ΒΩΏΙΦ πο τοῦ, 

ο [6] ττ. ᾱ--- Θωμᾶ αἰτΤτΑΥΓ. ε-. αὐτοῦ 
6 --- ὁ θιττιΑΥ., Ἡ -- [αἰώνιον] εἴετηα! τ.. 

1 ἐνέβησαν θηίεγεά 
.. 

Ρ ἐπὶ Ιπ. 

δ.--- ὁ ΑΙ ΤΤΤΑΥΓ. 
Γπιστεύητε τ. 

ἃ γινοµένης Ὀτθακίης τττνγ. ο --- ὁ ΙΤΤΤΑ. 
ΕΣ λέγει πθ 8478 1. 



ΧΧΙ. 

καὶ εὑρήσετε. 
Όπά το ελα]] Επά, ΤΎηςΥ οαξῦ 1Ἠεχοξρτθ, ιπᾶ  Ἡπο ΊΙοηπρες 1 

Πσχυσανὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἴχθύ 7 λε ὖ ς τῶν ἰχθύων. έγει οὖν 
πγετθ {Ώεγ 8919 ἆτοπι ' ἴποφ πι] θ10ιᾶθ οἱ πο Η88ΗΘΒ. ΒΑΥ8 ΤΠοτοίοσθ 

ὁ μαθητὴς.ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ ̓ Ιησοῦς τῷ Πέτρῳ, Ὁ κύριός 
πηαῦ ἀϊςοῖΙρ]θ ππΏοπα 3]Ιογεᾶ 11688 Μο Ῥεΐοχ, Τηθ Τιοτᾶ 

ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας «ὅτι ὁ κύριόὸ ἐστιν, 
19 18. Βίπποη 32ΗΜθχαβοτθ Ῥεΐετ,  Ἱανίηρ Πεβτᾶ ἐπβῦ πο Τ,οτά 10 19, 

9’ η , , τ : , . ” τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο' ἦν.γὰρ γυµνός' καὶ ἔβαλεν 

1 0Η π. 

το ἅταιν 

Πηκ] 1ΡΡΘΣ ϱΑΣπιθηῦ Ὠθ ρἰτάεᾶ οἳ, 2ος Ἡθ παβ’' πεακοᾶ, απᾶ . οβεῦ 
μη μ δν 4 ’ ε 4 3 [ 3 ” 

ἑαυτὸν εἰς τὴν ΄᾿θάλασσαν. 8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ. τῷ 
Ἠάταβε]ξ ἀπίο ᾖ1]πθ ΕθΒ. Ἅπα ἴπθ οἴπος «ἀϊβοῖριθ {ἵπ ἴθ 

πλοιαρίῳ ᾖλθον οὐ.γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, Ἱάλλ" 
ΕΡ1Α]] ϱΗἱΡρ : οάχῃο, ΣΟΣΓ ποῦ Ὑετο πο 15 ΊΥρΙΑ πο ᾖἸαπᾶ, Ῥαῦ 

” |{ / ώ ο , ” 
ὡς ἀπὸ πηχὼν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν 

ΒΟΙΑΘΨΝΠΕΙΘ αδοαξ 5οαΡρΙ{β "πνο Ἀηαπάτοᾶ, ἁἀταρρίπςᾳ ' ἴπο ηοθῦ 

ἰχθύων. Ὁ Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν 
οἳ Π5ΗεΒ. πει Πεταξοχς 1Ἡεγ ποεωῦ πρ οἩη ᾖ1ἴπθ Ἰαπά Υ167 εθθ 

ἀνθρακιὰν κειµένην καὶ ο ἐπικείμενον, καὶ ἄρτον. 
8 Ώτο οἳ 60818 Ίγίης βπᾶ | Ἰγίπρου ᾖΠῇ9] απᾶ ΤὈτομά. 

10 λέγει αὐτοῖς ΣὸΙ Τησοῦς, Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν 
35478 31ο “Ίμεπα 1]εεις, Βτίπᾳ οἱ {θ ἀπ Ὑηῖο 

ἐπιάσατε νῦν.. 11. Ανέβη Σ Σίμων Πέτρός, καὶ εἵλκυσεν ' τὸ 
:Ψ8 ΐοος ᾖ{πβῦ πού, ὙθπυιἹρ ΒΙΠΙΟΠ Ῥοΐο, απᾶ ἆτοι υπο 

΄ 4 Δ ” Ἰ . 4 2 : 4 

δίκτυον σἐπὶ τῆς γῆς! μεστὸν ἰχθύων µεγάλων' ἑκατὸν 
ποῦ νο Τἴηο Ἰαπᾶ,  {Σα]1 οἱ 3Ἀρηπθς Ὥᾖ3Ιαχρθ 8 Παπᾶτοᾶ Γαπᾶ] 

Σπεντηκοντάτριῶν ἳ καὶ τοσούτων ὕντων οὐκ.ἐσχίσθη τὸ 
ΒΕ65 ἴητεο; βπᾶ [:ποαρἩΒ] Βο 1ΙΑΠΥ Ί]ατο ετθ Ί.8 ποῦ τοηῦ «ἴ]θ 

δίκτυον. 192 Λέγει αὐτοῖς δὸϊ Ἰησοῦς, Δεῦτε ἀριστήσατε. 
πες, 354γ5 31ο “Ίμθπα 126ὀπη, ΌοπιθΣθ, ἡ) ἀἼἸπο, 

οὐδεὶς. δὲ" ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν, Σὺ τίς 
Ῥαϊ ποηθ “νοηπίυτεᾶ 3ο 31Ώ9 «3άἱβοῖρΙθΒ 1ο αθῖς Ἠΐτα, "Τλοα Σγλο 

εἶ; εἰδότες ὅτι ὁ κὐριός ἐστιν' 19 ἔρχεται Δοὖν ὁϊ Ἰησοῦς 
Λατῦδ Κποπίηρ ἴλαῦ {Πθ 1οτᾶ :ῑ Ι8, οπιθβ 39ΠΘΓΘΖΟΣΘ 1195818 

καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον. καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ̓ ὀψάριον' 
απᾶ  ΤθΚΘΒ {ηθ . Ὀτεθά απᾶ µρἰτθεβ 1οἨθτι, απᾶ ἴπθ Βδα 

ὁμοίως. 14 τοῦτο ἤδη τρίτν ἐφανερώθη ΑὐἩ ᾿Ιησοῦς 
1Ώ Ίχε τηβηποτ. ΤΗ18Β. [1] ποπ {1ο ἑμ]τὰ παρ γαρ πιρπή{θεῖθᾶ 1]θβαςβ 

τοῖς.μαθηταϊς ἰαὐτοῦὶ ἐγερθεὶς ἐκ ο. ᾿νεκρῶν. 
ο το Π8 ἀῑδοῖρ]ος Πανίηπρ Ῥεοπ ταἱρθᾶ !τοπι Απποπρ [πε] ἀεμᾶ, 

16 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίµωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς, 
ΊΓπεη ἐπετεξοτοθ Που Ἰβά ἀἰπεᾶ, 3Β4ΥΒ 50ο “ποια "Εεΐος 116818, 

Σίμων 
ΡΙΠΙΟΏ [βοπ] οἳ ἆοπαβ, Ἰοτεβύ ἴποι Τ1θ' ΙΠΟΥΘ Τλβη ἐπθεοθ ὃ ἩθΡαγε {ο Ἠἶπα, 

Ναὶ, κύριε σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ, 
Χεα, Τιοτᾶς ἴποι Ἐποπεκῦ ὑπαῖ 1 Ἠαγο Α{ξθοθίοπ Σοχ ἴἨοθρ, Ἡε Β478 {ο πα, 

Ῥόσκε τὰ ἀρνία-μου. 16 Λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερο, Σίμων 
Ἐεεᾶ ΤΩΥ ]91408, Ἠο ΒΑΥΒ᾽ {ο Ἠϊπι 8ΡΑἳ ϐ 5εοοΏᾶ 0ἱπ]θ, ΒίταοἨ 

εἸ - » : 4. .. ο ς 4 Ίδε 
ωνα, ἀγαπᾷς µε; Άεγει αὐτῷ, Ναι κυριε σὺ οἶδας 

[ποπ] οἳ άοπαβ, ]οτθβύ ποια πιρῦ ἩἨε 478 ἴο Ἠᾶπι, Ύρα, Τιοτᾶ: ἴλοι Κπονεβῦ 

Ἓβαλον οὖν, καὶ "οὐκ ἔτι αὐτὸ ἑλκῦσαι 5 

Ε]ωνᾶ,ὶ ἀγαπᾷς µε Ἀπλεϊονι τούτων; Λέγει αὐτῷ, 

909 
ϐ εἩα]] Απᾶ, ΑΠοΥ 

οαβῦ ἴΠΘΓΘΖΟΤΘ,ΑΠά πο 
1187 πθτθ ποῦ 80] {ο 
ἁτανν 16 Εοσ 1Πο τω] δ]- 
{αᾶθ οξ ΠβΠ68, 7 ΤΠεΤΘ- 
2096 ἍΊλμαῦ -- ἀἱδοῖρ]θ 
Ψποπι οὀθβιβ Ἰ]οτεά 
βατ] ππίο Ῥοΐες, Τὸ 18 
ΤῃΠο Τιοτᾶ, Νου ππῃοπ 
ΡΙΤΙΟηΠ Ῥεΐου Ἱεατά 
ππαῦ {0 σας ἴπο Τιοχᾶ, 
ο ριτὸ, 8 Βεπετη 
οοπῖ μπίο πα, (Μος πθ 
πιθβ πβκθά,) αηπά ἀἱά 
σπβῦ Ἠπαιβε]ξ ἀπίο 119 
Εθ.. 8 Απάᾶ 11ο οἴμος 
4ἱβοίρ]εβ οβἵηο ἵπ α Ἡ{- 
τ1ο βμῖρ; (ος 11θΥγ 
ΊΥΘΥΘ ποῦ {8γ Ίτοπα 
Ἰαπᾶ, Ῥαῦ ας 169 Ὕνογθ 
πιο Ἡαππᾶτεᾶά ου τ5,) 
ἄταρρ]ηρ πο πεῦ ντ 
Ώβῃθβ. 9 ΑΡ Βοοπ ἴλοπ 
ΦΒ ἨΘΥ ΊΠεχο 9ΟΠΠΘ ἴο 
]απᾶ, πετ ανν ϱ Πτοθ 
οξ 90815 ἐποτοθ, απᾶ ΠΕ] 
11 Ίπετεοῃ, απᾶ 
Ῥτοπά, 10 ζερας πα ἶῶι 
τπηίο ἴπεπι, Βτίηρ οξ 
1πο 5] νυ]]ο]ι γε Ἠανθ 
ΠΟΥ οἑαπρηύῦ. 11 βΙµΠοῦ 
Ῥεύῦες πνοεπί πρ, απᾶ 
ἄτουν 11ο πεὺ {ο Ἰαπᾶ 
{π]] οἳ ρτεαΏ ΏΕΗΘΒ, ϱ1λ 
λαπᾶτθα απά Π{0γ απᾶά 
{ητθθ: απᾶ Εος 811 ἠλεσθ 
ΥΤΘΕΣΘ ΒΟ ΤΙΑΗΥ, γεῦ π88 
ποῦ ιό τεῦ Ώτοκεῃ, 
12 «εβιβ βαϊι απίο 
ἔ]ιθπα, Οοπαθ απα ἄϊπο. 
Απά ποηπθ 9 {πο ἀϊεοὶ- 
σον ἀυτεύ αξκ Ἠϊτα, 

ο αγὂ 1λοι 2 Κποῖν- 
1πρ ἴπαῦ 15 τίς Τἴηποθ 
1ιοτᾶ. 195 «δεις {πει 
οοπαιείἩ, απᾶ ᾖΤἴβχκεῦ]π 
ῶτοασᾶ, απᾶ µρἰτεία 
τπθτι, απᾶ Άη 1κθ- 
νηβθ, 14 ΤΗΙΕ 19 ποπ 
πο {(Π]τὰ πο πας 
ὦθβις εΏαπγοά ἨϊπίξειΕ 
{ο Ἠϊβ ἀϊδοῖρίες, Α{.θΥ 
τΠαῦ Ὡρ τ/8Β τίβεη Ττοτα 
{ηο ἀεβᾶ. 15 Βο Πε, 
{ΠεΕΥ Ἠβά ἀῑπεᾶ, ζ6βιιβ 
ΕΗΙΤἩ {ο Βίπιοπ Ῥεύες, 
ΒΙΠΙΟἨΏ, 80η οἳ «οπφβ, 
Ἰογεςδῦ ποια Τ1θ 1ΠΟΓΘ 
ἴΏαπ {ῃοδο2 Ἡο βαϊῦ]ι 
απτο Ὠΐτα, θα, Τιοτᾶ ν 
ἴλοα Ἐπονγεευ Όπαῦ ὶ 
1ονο ἰπσθ. Ἡο εαἲθα 
πηπίο Ἠϊπ, Ἐεεᾶ τιγ 
Ίαπιρβ, 16 Ἠο βα1τπ {ο 
Ἠϊπα ΑραίΏ 1ηο 5οσοπά! 
.1π1θ, ΝἨπΙοἨ, 5οπ ος 
20Π48, Ιονοςδί ἔποι Πηθᾷ 
Ἡε εαΙμαπ{ο Πίπι,Υες, 
1,οτᾶ; ἴποα Ἐποποεςῦ 
1Παῦ Τ Ἴοτο {πεο. Ἠο 
ΒΑ9Ν υπίο Ὠΐπι, Εοοᾶ 
17 βἨθθΡ.. 17 9 βαἰ{α 

ϱ/ . ” [ 9 - ’ ς 4 ῑ [ο , ι] 

ὅτι ιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ, Ποίμαινε τὰ Ἱπρόβατά 
Οιαῦ 1 Ἠατνο αβΒεο[ίοα Ξος 1Ἠθθ6, ο 8478 {ο Πίπι, ῬπερΏθγά Ἄρῃοερ 

5 οὐκέτι αιωτν. ᾖἵ ἴσχυον ΙΤΤΤΑ., "ἀλλὰ ΤΑ.  ᾗἹ[ὸ] τι. κα -- οὖν ΏετοίοΓθ ΤΓΑ. 
Υ εἰς την γῆν ΙΤΤΤΑ. 5 μεγάλων ἰχθύων µ, 
5 ---δὲ Ὀιαί [τι]α. ᾱ -- οὖν α; -- οὖν ὃ ΙΤΤΤΑ. 6---ὁ 1ΤΊΤΑ. 
ἀἱδοίρ]ες) 1ΤΤτΑΥΓ. Ε᾿]ωάνονυ ζοΏη τε; Ἰωάννου ΤΑ. 
Μ{9 9ΠεθΡ 1. 

5 πεντήκοντα τριῶν ΙΤ1Τ. 
{--- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴπθ 

ὰ πλέον 1ΤΤΤΑ. 

υ [ο] τε, 

ἰ προβάτιά 
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τη ζο Ἠϊΐπα πο ἴπ]τά 
91ππε, ΒΙΤΠΟΠ, 5ο οἳ 
{οπ8ς5, Ιοτοες5ῦ ἴῃοια της 
Τεΐετ τα σγ]εγεᾶ Ῥε- 
ο819ο Ὡς 5αἷᾶ πω{ο Ὠῖτα 
τηε {Π]τᾶ 1τηςο, Τ,οταςῦ 
ἔΏοα τηθ2 Αγά Ὠρρεαίά 
πηΏῖο ἨὨῖϊτα, Τιοτᾶ, ἴποα 
Κπουνεςῦ αἱ] ἐπίπρς; 
ἔποα Ἐποσνερεί {ἐπαῦ Ι 
1οτε ἴηεθ. ὧθβαςςα1ίἩ 
πηίζο Ἠϊΐπι, Ἐοεᾶ ταγ 
5εΠθορ. 18 ΤετΙ]γ, τε- 
χ11γ, 1 Εαγ Ἱιηίο ἴπεε, 
Ὢλεη ποια παρ 
ΤΟΙΗΕ, ποια σ]τᾶςα5δύ 
1Ώγςε]{, ᾶπᾶ υα]κοᾶςύ 
πν]τπες Ώου ποι]ά- 
εδ: Ῥας τῆΠει ἴποα 
εΏα]υ Ῥε οἷά, ἴποι 
5Ώα]6 5ἰτεῖοὮ Εοτ{μ {η 
Ἰατπάς, απᾶ αποίΐπετ 
βΏα]] σἰτᾶ 1πθῬ, απᾶ 
ος {μεθ οπνΏϊίμος 
ἴποα 'που]ᾶεςυ ποῦ, 
19 ΤΗ]8 «ραΚκε Τα, ϱἶς- 
αι {γῖτιρ Ὦτ σΥηαῦ ἀθαίτ 
Ἡς 5«Ώομ]ά σ]οτί{γ αοᾶ. 
Απᾶ πΏεη Ὦρ Ἠβᾶ 5ρο- 
Κεη {Πί5, ηο εαίΏ πτ- 
το Ἠϊτα, Ἐο]]οιν τηθ, 
20 Τηεπ Ρείεσ, ατηίπρ 
αΌοτἉῦ, 5θείΏ ὑπο ἀῑξοὶ- 
Ρ]ε νΏοτηα ὀᾳθ8α5 ]οτοά 
Το]]οπίηρ; πἩΙοὮ 16ο 
1εαπεᾶ οἩ Ἠϊ5 Ὀτοαεύ αὖ 
ΕυΡΡες, αηᾶ 5αἱα,Τ,οτᾶ, 
π/Π]οΏὮ 5 ὮἩο παῦ Ὄε- 
ἐταγείΏ 1πθοε 21 Ῥε- 
ἴετ οεείηρ Ἠϊπι βα]ῖπ 
ο ὄεδας, Τοτᾶ, απά 
νγπαῖν ελα] εΠῖ5 τηβη 
ἆοξ ο) ὅεεας εαϊτἩπ 
πηίο Ἠΐτα, Τὲ 1 πι] 
ἐΠαῦ Ὦε τν 1] 1 
«οτε, πΏαὺ {5 έλμαί το ' 
1Ώεε 2 Ξο]]ου/ ἔποι της, 
29 ΤηῬεη γγεηῖ {Π]5 5αΤ- 
1ης αὈτοιᾶ ΑΠΙΟΠΡ ἴπθ 
Ῥτείητεηυ, πδυ τπαυ 
ἀϊδοῖριε εποαπ]ᾶ τηοῦ 
ἀϊς;: γεί ζε5υβ 5αἷᾶ ποῦ 
πηῖο Ὠϊπι, Ἡο εΠα]] ποῦ 
4ἵε; Ὀαῖ, 14 1 να] ὑμαῦ 
Ὦε ἵαττν 41 Ί «οπῬ, 
πγπαῦ 18 ἐλαί νο ἴπερ 

24 ΤΗῖς 18 1πο ἀλξοὶ- 
δ]ο ὉΠἰίοη Τἰθειβείαπ 
οἱ ἴπεςα ἴΠϊπρς, απᾶ᾿ 
σποίο ἴπεςσο ἰπῖπρε: 
ΒΏᾶ πε Κποῦν ἴλαῦ Ἠἶ8 
{αξδπηοπσ ᾖ ᾖἴταθ, 
25 Απᾶ Ίηετο 8ἴθ 85ο 
ΊΠΛΏΥ οἵπες {Πππρβ 
στΏΙοα ᾳεξεας ἀἱᾶ, 19 
πγηΊοἩ, 1 ἴπεγ εὩοπα]ά 
ο πτ επ ετετΥ 9169, 
1 ΕαΡΡοβθ ἴπαῦ ετεΏ 
ἐ]ο τγοτ]ᾶ 15πε]ξ «οα]ά 
ποῦ οοπία]π Τ1θ Ώοοξ8 
σιαῦ εποα]ᾶ ο συτ]ί- 
ἴθη. ΑπιεΏ, 

ἵ ]ωάνου ζοΏ] 1ής; Ἰωάννου τα. | [καὶ] 1. 
ΕΤΤτΑ; ---Ιησοῦς (τεαᾷ Ὦε 5αγ5) τ[ττ]. 

.--- δὲ Ὀαῦ τΤττΑυ’. ς -- [σε] ἴπεε 1, 
» οὗτος ὁ λόγος 1/ΤΊτΑ. 
ἢ μαρτυρία ἐστίν ΤΤτΑ. 
{---᾽Αμήν ΟΙΤΙΑ. 

10ΑΝΝΗΣ,. ΧΧΙ, 

µου. 17 Λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίμων ἈΧἸωνᾶ,ὶ φι- 
ΤηΥ. Ἠε 8478 ἴο Ἠΐπι ἴπο {λ]τά ΜταῬ, ΒΙπιοἨ [5οπ] οἱ ζοη58, Ἠβαί ἴμοα 

Ἐλυπήθη "ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ 
«Ἐείε Ῥεοβας5θ ες βαἷᾶ {ο πα ᾖ1ἴἨπ8 

Φιλεῖς µε; Ἱκαὶ" πεἶπεν' αὐτῷ, Κύριε, "σὺ 
: ἵο Ἠἶπι, Τοτᾶ, ἴποα 

σὺ γινώσκεις ὅτι φιῶ σε. Λέγει 
Κποπεεδῦ Ίἴπαῦ Τ ηατο αΏεοῦῖοπ {ΟΥ ἴπεθ, 3259478 

αὐτῷ δὸ Ἰησοῦς,! Ῥόσκε τὰ Ὀπρόβατάϊ µου. 18 ἀμὴν ἀμὴν 
81ο “Ἠΐτα χγεςα», Ἐεεᾶ 1ΏΥ 5Ἠςερ. γετ]σ τετ] 

λέγω σοι, ὕτε ἡς νεώτερο; ἐζώννυες σεαυτόν, καὶ 
1 5αγ ᾖἴοίπεε, Ἠπεη {ποια ταευ γοαηβδες ' ἴποι ρἰτὰεᾶςί 1Ἡγεε]ξ, απᾶὰ 

περιεπάτεις ὕπου ᾖΊθελες  ὅταν-δὲ ᾿ γηράσῃς ἐκ- 
σγα]κεᾶςί πιηετο ἴποα ἁῑᾶςυ ἀεβίτε; Ὀιιῦ ν/πεηω {που 5Ἡα]{ Ῥο οἷᾶ ἴποια 5]ια]ξ 

τενες τὰς.χεῖράς.σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει,' καὶ οἴσει 7 
εὐτείοὮ {οτίη ΤΗΥ Παπᾶς, απᾶ αποἰπετ περ 5Ώὰ]] ρἰτᾶ, απᾶ Ττίηρ [1πεθ] 

ὕπον οὖὐ-θέλεις. 19 Τοῦτο-δὲ εἶπεν σηµαίνων ποίῳ 
π/πετο ἴποια ἄοδῦ πού ἀεβῖτο, Ῥυΐτ {15 Ὦθ αφὶᾶ 5ἱρηγψίπρ Ὦγσ π]παξ 

θανάτῳ δοξάσει τὸνθεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ, 
ἀθβίπ Ἐθ εποι]ᾶ ϱ]οτ]έγ ἀοᾶ. Απᾶ τἰπῖς Ἠατίπρ εαἰᾷ Ὦε 5αγ5 ὃο Πΐπα, 

᾿Ακολούθει µοι. 90 ᾿Ἐπιστραφεὶς δὲ ὁ Πέτρος βλέπει τὸν 
Ἐο]]οτ 1η6, Ῥπί Ἠατίηρ ἐατηθᾶᾷ Ῥείεσ 5ο85 ἴπθ 

μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ ]ησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν 
:ἀῑποίμ]θ πποπα "Ἰανεᾶ 11ε5αβ 40]]ογίηςδ,  ὙἍΠο αἷσο τεο]ϊποᾶ 

ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος.αὐτοῦ καὶ εἶπεν, Κύριε, τίς ἐστιν 
Αὖ ἴπθ εαΏρες οἩ Π15 Ῥτεαξί Απᾶ παἷᾶ,  1οτᾶ, Ὑπο 5 Ιδ 

ὁ παραδιδούς σε; 321 Τοῦτον ἵ ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ίη- 
πο 15 ἀε]ϊνετίπρ πρ ἐπεο 2 αἨϊτι ᾖ3εεείπς α1Ῥεϊεσ ΕΑΥ5 ο ᾖε- 

σοῦ, Κύριε, οὗτοςδὲ τί; 99 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ᾿Εὰν 
515,  Ἰοτᾶ, Ὀπῖ οἳ 1Πΐ5 οπθ νηβῇ; 398Υ8 ᾖ3ὁτο ΄ἨΠἶπι 11ες5.ς, 1ε 

Ἀὐτὸν θέλω µένειν ἕως ἔρχομαι, τἰ , πρὀς σε; σὺ 
δηῖτα 311 Ξ4εεῖτο Το ἀρίᾶο 11 1ς69Π6, ὙἨλπαῦ [151] ἴο ᾖ{μορί “Τποι 

Ἰἀκολούθει μοι. 99 Ἐξῆλθεν οὖν 3"ὑ.λόγος.οὗτος' εἰς 
Σ40]1οτγ 16. ἸΠεηῦ ού {πετεξοσθ 9Πἱ5 πγοτᾶ ΒΠΠΟΠΕ 

τοὺς ἀδελφούς, Ὅτι ὁ μαθητὴς.ἐκεῖνος οὐκ.ἀποθνήσκει' Χᾶκαὶ 
ἴηο ἍὈτείπτει, ἘΤπαῦ {πα ἀῑςοῖριθ ἄοοεςαιοί ἄἴθ, Ἡοπετες 
ο] Πῃ η] ” ε 2 ” ε/ {)) » θ 4 . Ιλλ᾽ ἜἘ 4 

ουκ εἶπεν αυτῷῳ ο Ἰησους, οτι ουκ απούυύγΊ]σκει α 9 αν 

Σποῦ "Βαϊᾶά “ο δῃΏίτα 1Ίοδα, Τπαῦ ἍἎε ἄοες ποὺ ἄΐθ; Ῥα6, 1 

αὐτὸν θέλω µένειν ἕως ἔρχομαι; Στί πρός σε» 
ΦΏΐτα 11 Ζἀεείτο {ο αρῖᾶο 1] Ἰ1ςοπθ, ὙπΏαῖ [1818] ο ἍπεῬλ 

24 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων, 
Της 16. Τπθ ἀἰδοῖριο το Ῥθβτς π]ίπεςς οοποεσπίπΡ {μερα 1Π1Πρ8, 

4 χ ο ” ὰς ν » ε/ ζλ θη 2 5 
και γράψας ταῦτα καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀἆληθης "ἐστιν Ὁ 
Απᾶ [πο] ὙὉποίθ ᾖἴπεςσο ἐΠ]πρε: απᾶ πε ἆποπ ἴπαῦ ἔταθ 15 

μαρτυρία.αὐτοῦ.! 356 Ὀέστιν.δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ "ὕσαι 

λεῖς με; 
β8εοίΙοπ {ος πιοῦ "Πας “ρτιετεᾶ 

τρίτον, 
ἑλητὰ της, Ηαεῦ ἔῃοα αΒεοδίοη Έος πιεῦ απᾶ βθῖᾶά 

πάντα! οἶδαο" 
811 (μήηρς πουνεβί; ποια 

18 π/Ιὔπιθββ, Απᾶ ἴπετο 810 8]5ο Σοΐπετ Ὅπίηρε ΊπιβΠγ π]βίςοετεξ 
] ΄ ας ανά ε/ λα νν / θ) 5/ ἆ ” } μα ! 

ἐποίήσεν 9 Ἰησους, ἄτινα εαν άφηται καθ-εν, “οὐδὲ 
5414 αγθ8α8, Ὑυηῖοι ὃξ ἴπεγ5λου]ᾶ 6 ντι ζζεπ οπεΤγ οπ8, "ποῖ ΄ετοη 

αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον “χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. 
Ἰ1{ςο]ξ 11 3κεαρροβθ 5ί1θ δποχ]ᾶ ποπ]ά οοπίαίπ πο ΄ "τί ΣΡΟΟΚΑ, 
{ΑΛ μήν. μμ. . 

ΑΤΙΘΗ, 

π λέγει 38Υ5 Τ. ᾖἉἩ πάντα σὺ ἵΤττΑ. 9 --- ὁ 
Ρ προβάτιά Η0ί]ε εΏεερ ΤΊτΑ. 4 ζώσει σε ΤτΑ. 

ἕ -- οὖν ἴΏεγείοχθ 1ΤΊτΑ. Ὦὅ µοι ἀκολούθει ΙΤΤΤΑΝ. 
α οὐκ εἶπεν δὲ Ίτ. 7 ---τίπρός σετ. κ -- ὃ ΝΟ ΤΑ]. 3 αὐτοῦ 
Ψ.-'.ψεγεεὂδπ. ϐἃ νΏΙΟἩ ΌΊτΑ. Ἂἆ οὐδ ΕΤτΑ. ϐ χωρήσειν Ττ. 

Ε -ἵ- κατὰ Ἰωάνην (Ἰωάννην Α) ἁἀοουτάίΏρ ἴο ϱ οῦ) ΤΑ. 

νο 



ΠΡΑΞΕΙΣ "ΤΩΝ ΑΓΙΩΝΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 
ΑΟΤΡ ΟΕ ΤΗΕ ἨΟΙΥΧ ΑΕΡΟΡΤΙΕ5, 

ΤΟΝ μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ 
Τπο 3“Ππᾶθεεᾶ ᾖΒτ5ῦ 1ροσοιτῦ 1 τιαἆθ οοποεχηῖτς αἱ] {Π]ηπδ, Οο 

Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο {ὸ' Ἰησοῦς ποιεῖν.τε καὶ διδάσκειν, 
Τμθορβῖ]ας, ν/πίεα "ῬρεβαἩ 11ο5α5 Ῥοῦίὰμ {ο 4ο απᾶ Το Τεβοῇ, 

2 ἄχρι ἡἧς-ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ 
«απβ] ἔλο ἄαγ 1η ἸΥΠίσοἃ, Ἠατνίης Εἶτεηπ οομλπιαπᾶ 55ο "έπθ 1υγ 

πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο, Χάνελήφθη.! ὃ οἷς 
3 ορΙγ16 3ΗοΙγ ὙπΊοπι ες «ποςε, ηε τας ακοη πρ: ᾖἵο πΏοτα 

Ταρο5έ165 

[3τπε] 

καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν. αὐτόν, ἐν 
8159 Ὦε ρτεςουτεᾶ Ἠπαςθ]{ Ἠτίπς αΕΐίαΓ ηε Ἠαᾶ 5α8ετεᾶ, σιτα 

πολλοῖς τεκµηρίοις, δι ἡμερῶν ἱτεσσαράκονταὶ ὀπτανόμενος 
ΤΙΑΏΥ ρτοοίς, ἀαι1πρ "445 α{οτίσ Ῥεΐτπρ 5εεΏ 

τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 
αηπΏᾶ ερεακίηρ ἴ]ε ἴΠΙΏΡΒ «Ο1ΙΟΕΓΠΙΠΡ πο ἈἘΚϊηπράοπα οἱ ἄοᾶ: 

ππαρήγγειλεν αὐτοῖςὶ ἀπὸ Ἱερο- 
Ὦς «Ώατροά {πετα Στοτα 1 ετα- 

/ . ΄ . 4 [ή Δ . ’ 

σολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιµένειν τὴν ἐπαγγελίαν 
ΕΏ]6Π1 τιοῦ νο ἀερατῖ, Ῥαῦ νο ατα] τη Ῥτοπιϊ5θ 

τοῦ πατρός, ἣν ἠκούσατέ µου’ ὅ ὅτι "]ωάννης! μὲν 
οἱἑ ἴπαθ Ἐαΐλμετ, ἹπΏηῖςοἩ [εαἷᾶά Ἡε] τε ηεαγά ο2 118, Έος ζοηῦᾳπ ΄ Ιπᾷεεᾶᾷ 

ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ 9βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύµα- 
Ῥαριειστεᾶ ΠπῃΙη παζετ, Ὀαῦτο 5ΏΑ]] ο Ῥαρίισοαά νι [πε] ρϊτίὸ 

τι ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 6Οἱ μὲν οὖν 
1ΗἩο]γσ “πού ὀα{ίετ 1ΙΙΑΏΠΥ ἀἆαγς. Τήηεγ Ἱπᾶσεᾷ {πεταξοσθ 

/ μμ. ’ ἴ δισ / / απο ας 
συνελθόντες Ῥεπηρώτων' αὐτὸν λέγοντες, Κύριε; εἰ ἐν 

Ἱατίηπσ «οπ]ε Μορείποτ αδκεᾶ Πῖτη, Ὅ βαγίπα, 1,οτᾶ, 3ρ0 

τῷ.χρόνφ.τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ισραήλ: 
3τΏῖ5 ὅτίπιο ατεετοτεςύ ποια πε ἈΚἰπράᾶάοτ {ο Ίδταε] 2 

7 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους 
Απιᾶ Ἡε ο4ἱά το ἔἨσπι, 3Νού σοι ́  3103186 ἰοχκποπή  1ἴπΙθΒ 

ο 4 εἰ νε. Ν 2” . 2 ΄ ᾿ ΄ - η) 4 

ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἔν τῇ.ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ 8 ἀλλὰ 
ΟΙΓ 5ΕΒΡΟΗΠΒ ἍἨΤΠΙΕἨ τηο Ἐαΐπετ Ῥ]ασεά ἵπ ἍἉᾖἸἨϊδοντπ αὐἰλοτίττ: Ῥαῦ 

σλήψεσθε" δύναμιν, ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ 
σε π]] τεσεῖτο ὮΏῬοΐνοχ, Αηανίπρ Ίοοπιε 31 "Ἠο]γ Ξοριτ1ς προΏ 

ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε Ἀμοιὶ µάρτυρες ἔν.τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἵἐνὶ 
ποια, απᾶ τεςσΏα]] Ὦε ἴοπιθ ἍἨὙἨΠίίπεξςες Ῥοίμἵπ κ«οΌεγίδα]ε απᾶ ΙΠ 

πάσῃ Ττφῷ' Ἰουδαίᾳ καὶ ἹΣαμαρείᾳ! καὶ ἕως 
811 φιάδα απά ΒΑΠΙΒΤΙ8, Απᾶ ο [πε] ι{ετπιος5ύ ρατῦ 

τῆς γῆς. .9 Καὶ ταῦτα εἰπών, βλεπόντων αὐτῶν 
οἱ ἴπε εατίἩ, Απᾶ Ίλεςε {πίπρς Ἠατίηρ εαἱᾶ, ᾿ποπο]άϊπρ [5ηΐπα] 11πεγ 

, 

αὐτοῖς, καὶ λέγων 
Ὁσ ἴπεια, 

4 καὶ συναλιζόµενος 
απ Ῥεῖμρ β5εεπιδ]εᾷ τη [η 1πα] 

ἐσχάτου 

ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 
Βε πης ἴβκεη ἩΡ, απᾶ Αα οἷοαά  π(πάτεν/ Ώϊτπ Ἅἆτοτα 3ΕΥεΦ 

αὐτῶν. 
α1Ποῖτ, 

10 Καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευοµένου 
Απᾶ 45 “Ἱοοκίηρ “Ιπίεπ{]γ "πε ”γγετοΙπίο ηο . Ἠεαγει 8 πας ροΐηπρ 

Ἡ --- ἁγίων 4; --- τῶν ἁγίων (γεαά οἱ [1Ἁε]) 1 τττΑ τν. 
Σ ἀνελήμφθη Ἱτττα. 1 τεσσεράκοντα 1Τ1τΑ. 
9 ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε 1ΤτιΑ, Ρ ἠρώτων 1 ΤΤτΑ. 
ΣΤΤΙΑ., ” µου Οἱ Ώ)θ Ι1ΊΤΑ ΥΓ. .-- ἐν ε[τια]).  ᾗὉ--τῇβ. 

1. ἀποστόλων Τ. 
τι αὐτοῖς παρήγγειλεν ΑΝ’. 

4 --- δὲ αηΏὰἀ Ττς, 

Ὁ Σαμαρίᾳ τ. 

ΤΗΕ; {ογπ1ιογ ἱτοηί]εο 
Ίατε ΙΤ πιαἀο, Ο ἸἨοο- 
Ῥη]]ας, οἱ αἱ τιπαῦ 
{168615 Ώοραηπ Ῥοίπ ἴο 
4ο απᾶ Ίἴσαςῃ, 9 απῖ1] 
πο ὅαπγ ἵπ ν]ίοη Ἠθ 
τνας ἵωκου Ἡρ, αξίοτ 
νπαῦ ο {ητοιση 1πθ 
Ἠο]γ ἄποςέ Ἰιιᾷ ρῖτει 
οο μπα πιοΠῖς απίο 
{ηο αροσθ]ο5 1νηοπι Ὢθ 
Ὠσᾶ «1οξο]ι: 4 {ο 1νηοπι 
9]5ο ο 5Ποτνοᾷ ἨΙπαςοἰξ 
8Ηγθ αἴτετ Ἰς γραηδ- 
βἶοη Ὦγ 100Πν 1π{αλ]1- 
Ῥ]ε ρτοοίς, Ὀο1πρ 5εοἩ. 
οἳ πει Μοτίσ ἀαγς, 
αηά βρεακίωησ οξ ἴ1θ 
νπῖπσ5 ρεγῖαΙηΙης {ο 
{πο Κἰπράοπι οἱ ἄοάᾶ: 
4 απᾶ, ὈῬεῖησ 495εῃ]- 
Ὠ]οᾶ {ᾖΤορβοι]ογ σα 
{Λεπτ, οοιηπιππᾶεᾶ 
παπα ἑπαῦ ἐ]ιογ εΠοι]ά 
ποῦ ἀερᾶτῦ ἔτοπι ζᾳετια- 
βα]απα, Ὀτς να {ος 
Ὅηε Ρρτοπῖδε οξ 1Ώς Ἐκ- 
ΊἨ6χσ, πνΠΙςἩ, δα ᾖ6, 
γε Ώατε Ποατᾷ οἳ 118. 
ὅ Ῥοχ ζ;ομπ {τα]γ Ῥαρ- 
Ὅισθᾶ τν ]{Ἡ τναίετ : Όαῦ 
γε 5Ώα]] Ὄε Ἰαρέσεᾶ 
ππΙῦὍΏ ἴλμε Ἠο]σ ἀπΠοβῦ 
ποῦ ΏΙΑΠΥ ἄατς Ἠεμοθ, 
6 ποπ {μογ ἱΠετα{οτθ 
πήεΤΕ ϱο01Π96 1οβείπος, 
ΤΠεγ αδκεᾶ οἳ ἨὨίΐπα, 
βαγίησ, Τιοτᾶ, πτσνι]τ 
που αὖ {Πὶς ἐἶπιο το- 
5ἴοτο πραίΐι ἰπο Κίπρ. 
4οηι {0 15γ4οἱ2 7 Απά 
Ἡο δαϊῖά απίο ἴπεπι, 16 
15 ποῦ {οΥ γοι {ο ΚηΟΙΥ 
11θ Ό]πιος ο {Πε 80ᾳ- 
8ΟΗΠ5, π’ΠΙςἩ ης Εαίπες 
ἨαίὮ ριῦ ιν Ἠΐ5 ΟΝΏ 
Ῥοπποχ. 8 Ῥαΐ τος]Ώα11 
χοςεῖνγθ Ῥολνος, αξίες 
τΠαύ {Ώο ἨΗο]γ ἀποςί 18 
60Ώ16 προηῦ τος: απᾶ 
πο 5Ώβ]] ὃε τΥ]ἔπεςςε8 
πηΏίο 1πο Ῥοίη 1π ο ετι- 
5π]οπ., π]ιά ἵπ α]] ο ὰ- 
8, αηπά 1π Βαππατία, 
αηπᾷ ἈἨΠῖο ἴπο αῦίζεγ- 
παοβῦ Ρρητῦὸ οἳἑ ἰμθ 
εαωτίΒ, 9 Αιιᾶ νπετ Ὦθ 
Ὥαπᾶ Βροκεπ Ἅᾖἴπεςθ 
4Πίπρβ, π/μ]]ο {παν ὃε- 
Ἠε]ᾶ, Πο τνας ἵακοη ἩΡρ 
δηΏῦ α οἸοιά ὃμιοχτοᾶ 
Ὠ]τα οαῦ οἱ ἐποαῖτδίρλπῦ. 

10 Απᾶ ν/Ώῖ]ο ἴμετ 
1οοκεά 5εάξαςυ]γ ἵο- 
π/ιιτᾶ Ἠεβτει 88 Ὦθ 

{ --- ὃ ΙΤτΑΥ. 
π ᾿]ωάνης Ττ. 

ς λήµψεσθε 
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ποεηῦ πρ, Ῥελο]ᾶ, πο 
ΏΙΘΠ βἰοοᾶ Ὦγ {ποπ ΤΠ 
Ὑυπίθαρραχα]; 11 τν λ1οἳς 
8156ο 5αῖᾶ, Ὑε ΏΙεΠ οξ 
6αἱΐ1εο, πΏγ 5ίαπᾶά τα 
Ρασϊΐπσ πρ 1ΠΓΟ Ώολβγοη2 
{Π15 5 Ώ1ᾳ6 0 ο5α5,πἩΙοἩ 
15 {αωκοι πρ 1τοηῦ} τοι 
ἀπζο Ἠρατοπ, 5Ώπ]] 5ο 
οΟπηἼο ἵηπ Ίΐκο π]αππος 
88 Το Ἠατο Ξ6εΏ ἨΙπη Ρο 
1π{ο Ἡεατοῃ. 12 ΤΠεΠ 
χουγποᾶ ἴΠαγ απίο ζε- 
χἠξαίοπι τοπ ἍᾖΤἴῃθ 
χηοὑὰπῦ οα]]οά ΟΙτεῦ, 
νυη]οὮ 15 έχοπι 1εγάδα- 
Ίο α δαὈυαίΏ ἀαγ'5 
ΙΟ1ΓΠΕΥ. 13 Απά τνηεπ 
ΤΠΟΥὅ Ἱετο ϱΟΠΙ6 1Π, 
Ίπεσ νυεπῖ τρ 1πίο απ 
υῬρετ ῄτουπα, ἩὙΠετα 
αὐοάᾶς ὈοίἩπ Ῥεΐας, απᾶ 
181165, αὐμᾶ σο]π, απᾶ 
ΑἉπάντον, ΕΗΙΠΙρ, απά 
Τποπιας, Ῥατίηο]ο- 
ΙΩΘΥΊΥ, απᾶ ἈΤαξίΠετ, 
«14168 {)θ 5οπ οἳ Α]- 
ῬΗΡᾳ8, απ ΒΙΠΙΟΠ Ζε- 
Ἰοΐαες, απᾶ ο αᾶας {λθ 
Ὀχγοίλε» οἱ «ἆφδπιθἙ, 
14 Τηοςο α1] οοπἡ]πιεᾶ, 
υγἰΏ 9ΠΏθ6 ποσοτᾶ ἵπ 
Ῥταγες οπᾷ ευρρ]ἶοα- 
τοπ, τνἰἩ {Πο τνοπιεΏ, 
Απά Μασγ ἴπο πιοίΠες 
οἱ ᾖσδας, απά σνλτὰ ὨΙ8 
Ὀτοίμτε., 

15 Απᾶ ἵπ {ποςο ἆατβ 
Ῥεΐεγ φἴοοῦ αρ {π ἴμθ 
ταϊὰςί ο {πο ἀἱδοίρ]θΒ, 
8Ώᾷ 8816, (116 1άπ1Ώετ 
οἳἑ ἩἨβΒι65 ὑοροίμος 
π/θτο βροαῦ 4η Ἠυη- 
ἆἀγεά απά ἵποπίγ) 
16 Μεηπ ατιά ὈτοίΏτεν, 
τηῖς αοτιρίατο ταυςδς 
ηοθάς Ὠπνο Ῥεευ Τυ]- 
Ἀ]]θᾶ, τυΏ]σἩ Έα Ἠοι]γ 
Ποςδί Ὁν 1ο πιουξα 
οἳ ανίά 5ρβΚκο Ῥεξοτθ 
οοποεσηἰπᾳ 11686, 
πγΏῖοη ΊΑ5 Ραϊᾶο ἴο 
ἔπεηι {Παΐῦ ἴοο]ς 9518. 
17 Εοχ πε παςδ πυπαρέι- 
εἆ νηὮ Ἡ5, αηπᾶ Ἠθά 
οὐ(α]παά Ῥατύ οἳ 8 
τηΙΠΙ50ΥΥ. 18 Νοπ ἰπ]8 
ταση ῬυτοΏιβοᾷ α Πο]ά 
ψΙτΏ πο τοινθτά οξ 
ἀπιαυιεσ; απὰ {α]λπρ 
Πεβάἰοπσ, Πο Ῥασςί ᾱ- 
Εππάος Ίπ {πο πιϊ]ᾶςέ, 
αηά αἱ Πἱ5 Ὀοσοε]5 
Ειιδαθά ους, 19 Απά 15 

ΠΡαΑ ΕΙ σ. 1: 

αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν Σἐσθῆτι 
με, δα]5δος Ῥεπο]ά 'Ίπιεη δύπο βίοοά Ὁν ἴπεπ ἅ “αρραχο] 

λευκῇ,! 11 οἳ καὶ Σεῖπον,ὶ Ανδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατεΣὲμ- 
ἀπνλ{ς, Ώο αἷ5ο κααϊᾶ, λἴεπ α11θατπς, ἩἩΏγ ἆο γε 5ἰαπᾶ 1οο]ς- 
βλέ μ « Ν , ΙΕΡΗΣ. σον ο ως Ἡ ” εω ουε μα 

ποντες' εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ "ἀναληφθεὶςί 
1πΡ Ἰπίο ἰπο ἍἨεατεῃπ ὃ Τα8 7θεπβ ἩπἩο 18 ίοΚεη πρ 

ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται Ὁὃν.τρόπον 
4ΤΟΠη γοα ἍἈΙπίο ᾖΤἴλπθ Ώεατεη νπαβ ὙπΙ]] οοππς Ἅ“1Π {Πθ ΤΙΑΠΠΘΕ 

ἐθεάσασθε αὐτὺν πορευόµενον εἰς τὸν οὐρανόν. 19 Τότε 
:ΐ9 Ῥεπε]ά πίτα Ρβοΐτπρ 1πίο {πο Ἠθεατοη. Τλευ 

Ὅπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ όρους τοῦ καλουμένου 
{Πο τειτηεᾶ Το «6ταςα]θτα 1τοσα [116] τιουπὲ οβ]]εᾶ 

. ο εϱ/ ) 9 4 ε ΄ 4 ” 

ἐλαιῶνος, Ὁ ἔστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον 
οἑ 0ἨτεΒβ, πΠῖοα 5 ηεασ Φεταδα]επι,  ὃα Βααρραἰ)ς 1ροῖτπρ ἀϊείατε 

ὁδόν. 19 Καὶ ὅτε εἰσῆλθον υὈάνέβησαν εἰς τὸ ' ὑπερφον,' 
ΔΟΗΣΠΕΥ. Απά π ποπ ἴπεγ Π8ᾷ επ{ετεᾶ ΤΠοΥγ πεηῦ πρ ο 1Ἠθ ΊΡΡεΓ «ΠβΙΩΡΕΣ, 

οὗ ἦσαν καταμένοντες ὕ.τε.Πέτρος καὶ "]άκωβος καὶ Ἰωάν- 
ΦΠεσθ πετο εἰαγίπς ῬοἱἩμ Ῥεέετ απᾶ ᾖβτηες αηπᾶ /ομπ 

νηςὶ καὶ ᾿Ανδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος Καὶ 
Αηᾶ ΑΠᾷΙΘΤἩ, ο ΕΠΙΙρ απᾶ Τποπ]ς, Ἡατίπο]οτηδή απᾶ 

ἀΜατθαϊος! ᾿Ἰάκωβος ᾽Αλφϕαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτής, 
Μα{{πενγ, ᾖφπιες ᾖ{[εοπ]ο ΑΙρηΞΙβ απᾶ Αἰπιοηπ ᾖΤἴπο ᾖῥΖεα]οῖ, 

καὶ Ιούδας Ιακώβου. 14 οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρ- 
Αηᾶ ουσάο ᾖ[ρτοίπατ] οἳ ᾖαΠῇ68. Τηεςα 81] Ἵνετο “εἴεμάξαςΏΙγ 

τεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῷ προσευχῇ «καὶ τῇ δεῆσειὶ σὺν 
5οοηῦἱπαϊπρ Ἀνν]έ] Ἴοπο ὃβροοσ{ | Ίπ Ῥταγες απάᾶ  5ιρρ]ίοδΕΙο, πΙξΠ [έΠε] 

γυναιξὶν καὶ ἵΜαρίαὶ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἔσὺν' τοῖς 
πνοιηεή Ἀπᾶά ὭἈΝατγ {πο παιοίπες οξὔεβα5, απᾶά τη 

ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 
Ἠϊς ὈτείΏχεηῦ. 

16 Καὶ ἐν ταῖς ἡμεραις.ταῦταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν 
Απά ᾖἹπ 1Ώο5δο ἆαγβ Ζμανῖηρ 3είοοᾶ “αρ 'ΡῬοΐες 1π 

ἔσῳ τῶν Ἀμαθητῶν! εἶπεν' ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων 
[1πἉε] πι]άδὺ οἑ ἴπθ  ἀἱδοῖριθς 5αῖᾶ, (τας Ἰππά [2:π6] 3πππαρογ “Οξ 3ΠβΠΙςΒ 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡοὶ ἑκατὸν.Σεἴκοσιγ'' 16’ Ανδρες ἀδελφοί, ἔδει 
8[ορείπες αροιῦ 4 παπάτεᾶ απά ὑτγεπίγ,) Μεη ἍὮΣὙτθίῆτευ, 15 ππαδ πεοθΒ- 

πληρωθῆναι τὴν.γραφὴν.Ἱταύτην,' ἣν προεῖπεν τὺ 
ΒΑΙΥ Ίο ΄Ἠατο ῦεεπ δΕα]18]11εᾶ αεμίς “εοτίρίατο, συΏἰοἩ δβρο]κο “Ῥοέοτο }ί19 

πγνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος "Δαβὶδὶι περὶ ᾿Ιούδα τοῦ 
Σορὶτιν ὅ5ίπο “Ἠοὶγ Ὁγ [πε] που οἳἑ Ώανὶᾶ οοποεγηπῖηαπ ο μάα5 πο 

γενοµένου ὑδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν "τὸν! Ἰησοῦν' 17 ὅτι 
Ῥεοαπιθ ριϊάθ {ἴο ἴλοςδο πἩο νοοξς /εευς; {ος 

κατηριθμηµένος ἦν Φσὺν' ἡμῖν, καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς 
πιυπιρετοᾶ Ὦρ γνα5 γη Ἱδ, απᾶά οῬρίπἰπεᾶ 8 ραν ο 

διακονίας.ταύτης. 18 Οὗτος μὲν οὖν. ἐκτήσατο χωρίον 
{π {18 5ογτἰος. Τηῖς Γπιαπ] Ιηὰάθθᾶ ἴποι ζοῦ 4 βθ]ᾶ 

ἐκ 2Ρτοῦ! μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος 
οαξἑοξ ᾖἵἴπο τοπαχἆ οἱ υηχἰσμίεοιςπθςς, απᾶ 3Πεπά]οπρ 1Πατίπρ "{4]1]1επ 

ἐλάκησεν µέσος, καὶ ἐξζεχύθη πάντα τὰ.σπλάγχνα.αὐτοῦ. 
Όατςς {π [1πε] πιἰάςί, απ “ριιδΏεά ζοαῦ Σα]] '3Πἱ5 3ροπγε]ς, 

ο -υ-ἶίήῑ ὡς ἧθθ 

Σ ἐσθήσεσι(ν Α) λευκαῖς Ι/ΤΤΤΑ. 
Ὁ εἰς τὸ ὑπερώον ἀνέβησαν ΏτττΑ. 1ΤΊΤΑ. 

ἆ Ἰαθθαῖος ΙΤΤ-Α.. 
Ε ἀδελφῶν ὈτείΏτοα 
εο1ρίιιγο) τσι κ]νν. 

ρ --- τοῦ (γεαὰ 8 1ου’) αΙΤΤΚΑΝΓ αἱ 1ΤτΑα ή. 

7 εἶπαν ΙΤΤτΑ. « βλέποντες Ττς, 4 ἀναλημφθεὶς 
ς Ἰωάννης (Ἰωάνης 1) καὶ Ἰάκωβος Ι;ΙΤΤΤΑΥ. 

{ Μαριὰμ ΤΊτ. Ε --- σὺν Ι,Τ[Ττ]ΑΥΓ. 
Κ εἴκοσι ΙΤΑ. 1. ταύτην (γεαᾶ ἴπθ 

Ἀ ---- τὸν ΏΤΤΤΑ ο ἐν ΔΏΟΠ6 

---- καί τῇ δεήσει ΕΙΤΊτΑΥ. 
ΕΤΤΤΑΥΓ. Σὡσειτ. 

3 Δανεὶδ Ι1ΤΤΙΑ; Δανὶδ αγ’. 



1, ΤΠ. ΑσΤ8. 
α 8 8 , , . - ο -μὰ ε , 

19 α καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ, 
Απά ἆπονωπ ᾗἀδΏὈοοβπΙθ {ο α1] {ποδθ η 1Ώ «εγιβδα]οιυ, 

ὥστε κληθῆναι τὸ.χωρίον.ἐκεῖνο τῇ-ἰδίᾳ' διαλέκτῳ αὐτῶν 
8ο ἰλαῦ τνας οι]]εά τπαῦ 8ε]ά 1π [μαῖτ οἶνΏ Ι4ηριαρβο 

5 Ακελδαμά,! Ἱτουτέστιν! χωρίον αἵματος. 390 γέγραπται.γὰρ 
Αοε]άππια; τοῦ 15, βο]ά οἳ Ὀ]οοί. Έος 16 88 Ὀ6ει πντ] ένα 

ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, Γενηθήτω ἡ.ἔπαυλις.αὐτοῦ έρημος, 
ἵπ Γπαε] σι οἱ Ῥεα]πις, Τοῦ “"Ῥοσοπαθ α1Ἠ]ς “Ποιπορδίοπά ἀοδο]πίςε, 

καὶ μὴ.ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῆ. καί, Τὴν ἐπισκοπὴν 
θπιᾶ 1εῦ {ποτα ποῦ ῬεΓοπε] «ἀνε]]ῃπςσ π 1; απᾶ, ΣΟνεχγβοστξΞΏ{ρ 

αὐτοῦ Ἱλάβοιϊ ἕτερο.. 21 Δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων 
«Ἠ]ς . ἄτακο ᾿ΑΠποῦΏςχ. 1ὲ Ῥομογες {λετείοτο οἱ ἴποξε "σοπδοτΏΙΏπρ 

, τ ” Ξ Π 

ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ  Χχρόνῳ πἐνὶ φῳ εἰσῆλθεν καὶ 
Δημ “π8 ἍΆἅπιει πεις αἱ] ᾖ[πε] {πιο 1Ώ τστΏΙοα οπιηθῖπ απὰ 

λα μας - 
ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ κύριος Ἰησοῦς, 232 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ 
στειὺ οαῦ Ά1ποῦς ᾖἩ5 1πθ Τοτά ᾖσαδι1ς, Ῥεβίππίαρ 4τοπι Ίἴηο 

βαπτίσματος Σ’ Ιωάννου" Σξωςϊ τῆς ἧμερας ἧς ΛΞἀνελήφθηὶ 
ρα οἳ Φομᾶ απΌ] ο ἆαπσ ἀππ]ῆ]οἨ Ίο ταβ ἵακεη Ἡρ 

ἀφ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς.ἀναστάσεως.αὐτοῦ: “γενέσθαι σὺν 
1τοιη Ἅᾖβ, Ἀ νΙύπεΒβΒ 100Ε 11Ἠ19 13χοδιττεςῦΊοὮ.. 300 ὝῬεροπιο δν 

παν ἕνα τούτων. 329 Καὶ ἔστησᾶν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλού- 
αχρηθ "οξ 3τη6ςε, Απάᾶ ἴἨῃεγ 5οῦ ἑοτ[]μ πο, οσονς σα]]- 

ρω ὑβαρσαβᾶν,ὶ ὃς ἐπεκλήθη ᾿Ιοῦστος, καὶ «Ματθίαν.! 
Έαχβαῦββ, πΏο πας Βατηαπηεᾶ «πείς, απᾶ ΜαὐὐΠῖ88., 

ὃν καὶ προσευξάµενοι Ἱεἶπον,' Σὺ κύριε καρδιογνῶστα 
Άπάᾶ ρταγίης μον παἰᾶ, ποια Ἰοτᾶ, Ἐποινες οἳ {1ο Ἠεαγῖβ 

πάντων, ἀνάδειξον ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα ὃν ἐξελέξωῖὶ 
οἳ α11, βΏθτγ οἳἑ  ᾖἴποβθ Όντο 30πθ 1πἙΙοὮ {ποι ἀῑάδί οΏοοβθ 

26 λαβεῖν τὸν Ικλῆρον! τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, 
{ο τεοεῖτο 119 ο) ο ὉΠ{8 6εγτ]οθ Απᾶ αροςί]αοςΠμῖρ, 

ΕἐξΙ ᾗος παρεβη  Λ᾿ἸΙούδας, πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον 
Στοπ πΏϊῖοα “Ὄταπαρτεςβίπρ 54ε]] 10 αμ», νο Ρο ἵο Πϊἱς "Ρ]ασα 

τὸν ἴδιον. 326 Καὶ αν κλήρους Ῥαὐτῶν,! καὶ ἔπεσεν ὁ 
107νΥΗ, Απᾶ Ίπαγ στο 3]ο{8 α1Πεῖς, απᾶ  ᾖ3οσ]] "πο 

κλῆρος ἐπὶ «Ματθίαν,! καὶ Ἰσυγκατεψηφίσθη! μετὰ τῶν ἔνδεκα 
3]οῦ οη Μ{ΑΙΠΙΑ8, απ 9 τας παπιρετεᾶ ὉΙτ ᾖἴηπθ εἶετεη 

ἀποστόλων. 
4ΡΟΣΞ/168. 

3 Καὶ ἐν τῷ Σσυμπληροῦσθαι! τὴν ἡμέραν τῆς πεντη- 
Απάᾶ ἁπτῖπρ ἴπο βοοοιαρ]»ΠΙπρ οξ {πο ᾶαν οἱ Ῥεηπίε- 

κοστῆς ἦσαν ᾖἸΙἅπαντες ὁμοθυμαδὸν" ἐπὶ τὸ αὐτό. 9 καὶ 
οοςῦ ἴμογ ππετθ 811 ψηῦΏ οπε αοοοτᾶ 1Π ἴηε 5.τηε Ῥ]8ς8. Απάᾶ 

ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ο ϕ εροµένης 
σαπις 1βμᾷᾶεηπΙσ οαῦ οἱ 19 Ώθβτεη αἃ 5οαπά ιά 

πνοῆς ᾖβιαίας, Καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν 
10Ε -α “ῬτεπῖὮ 3Υ1ο]επό6, απά π]ιεᾶ 3γγηΏο]θ 111Πε Ίοαβδε πνηετο ΊἨοεγ πετθ 

πκαθήμενοι"' ὃ καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόµεναι γλῶσσαι 

9129 
τίαδ ΚποπνΏπ ππίο α]] 
{πο ἄννο]οις αἱ ζοτι- 
Ββθ]εσι; 1Π5ΟΠΙΊἹςὮ 8 
τμιπῦ Βο]ᾶ 15 οα]]εά 1π 
ἡΠΏοῖγ ῬγορεΥ ἰοπστπος 
Αοο]άπτια, Ὀιαῦ 15 {ο 
547, 1Ἠε Πε]ά οἳ Ὠ]ουοᾶ, 
20 Ἐος Τζ 165 ντ] νέοι 1π 
{πο Ὀοο]ὶὺς οἳ ἘῬρα]ιης, 
Τιεεῦ 18 ΠαδΙαζίοπ 9 
ἀαβο]αίο, αιιά 1εῦ πο 
ΤΠΠΏΠ ἀπνε]] Ἰἰ]λογοῖἨ: 
απά Ὠϊ5δ ὮὈϊςμορτίο]ς 
1εί αποϊπετ ᾖ{ἴπκο. 
21 ἩΓποτείοτο οἳ {μος5θ 
ΤΙΟΏ τν Π]οἩ Ἠπνο ζϱΟ11- 
Ῥππίθοά αν1{Ἡ ας α]] ἰπο 
Μῖτηο ὑ]ιπῦ τ1ο Τιονᾷ σε- 
8115 τνοιῦ ἵπ απᾶ ουῦ 
ΑΏΙΟΠΡ Ἡδ, 25 ὑορίη- 
ηῖηρ Τνοτα ἴπο Ὀπρίίσπι 
οἱ ὅο8μπ, απίο ἴπαῦ 
β41Π9 ἄατ ἰΠπαῦ Ἠο τγαβ 
{ακοι τρ 1ΓοΏ ᾖτπβ, 
τηςδῦ ΟἨο Ὦδ ογάασ]πεᾷ 
{ο Ῥο α τναλος5ς π 1 Ἡ 
5 οὗ Πὶ5 τοςΙγτοςσ[ίοη. 
25 Απά {πετ αρροϊπἰοᾶ 
ύσνο, ὦοδερῃ οπἰ]εᾶ 
Ἔαγδαβραβ, ὙἩΝἨἉο τα8 
Βιιγηαιησᾶ ο αξίας, αιιᾶ 
ΜαἰΠίαςβ, 24 Απᾶ πετ 
Ῥταγεᾶ, απ 5αἱά, Τηος, 
Τιοτᾶ, πΠΙςη Κποποςῦ 
{πο Πεατίς οἳ αἲ] Ίπεπ, 
8Π6υΥ ὧν Ποίπετ οἳ {1989 
Ὅπτο ποια Ἠαξὺ «ποσοἩ, 
20 ἰππύ Ὦο ΤΙιΥ ἴακα 
ρατῦ οἳἑ ΌΠί5 πα]η]ςίτγ 
πΏᾶ αροςζ]οβδΏίρ, ἔτοπα 
πυΏϊοὮ ο ιάας Ὁγ {14Π8- 
Ρτοες»ῖοη 461], {Ἡπί Ἡθ 
πη]σΏ!ξ Ρο το Πῖς ΟΙ 
Ῥ]ασο. 260 Αιιά ἴΠογ 
6Ατε Σοτύπ Πείτ Ἰοί5; 
απᾶ {νο ]οῦ {ο]] απροπ 
Μα τλ]ας:; απᾶ Ὦς τνηβ8 
πιπιρογοά πζὰπ Τηθ 
εἰετοη αΡρο5ίΐ]ε». 

ΤΙ. Απάᾶ πΊεη 119 
ἄανγ οἳ Ῥεπίεσοςυ πναβ 
Σα] «οπ16, ΤΠαεγ τνετθ 
β]] ππΙτΏ οηπθ αοοοτᾶ ἵτπ 
ΟΏΡ Ῥ]ασο. 2 Απά 5α- 
ἀοπ]σ ἴπετο «ΑΠΘ ἃ 
5ουά Ττοπι Ἡθανοτ 38 
οἱ α ταςξηίηρ παὶρμῖτ 
τν]πᾶ, απά 1 Ε]]οά αἰ] 
Το Ὠοίαςδο ἹΏΘΤε ἴΠετγ 
π/ετθ δἰ1θήήησ. ὁ Απά 
ἴποτο αΏρθατεᾶ ἀπίο 

51στίηρ. ος ασε. νὰ νς πα ἀινιάεά ἴοηφιες Ί]λετπ ϱἼοτεὮ {οηβιαθβ 
ον , πο ε/ ο κα ν. χε ας οἱ το, αλά 1ῦ 

45 οἱ τε, ΑπΏά 5αῦ Ἄροη ”οηπθ ᾖ}645Χ οἱ {Πεπῃ, Απά 4 Απὰ ἴἨεγ πετο αἱ] 

4 --- 91, ς[ιδία] ττΑ. :᾿᾽Ακελδαμάχ Δος]άβπιαοὮ τά; Ἅ ̓ Αχελδαμάχ Αοβε]άαπιαςῇ. 
πτγ, ἕ τοῦτ) ἔστιν οτΊς, 7 λαβέτω ΤΤΊΤΑΥ’. ν --- ἐν (1εαά ᾧ 1η πι ΠΙοΠ) Π1ΤνΑ. 
χ Ἰωάνου τΤτ. 7 ἄχρι Τ. Ἅ ἀνελήμφθη ΗΤΤΓΑ. 
σαββαν ΙΤΤτΑ. ο Μαθθίαν ΤΤΓΑ. 
ὄνα ΟΤΤΤτΑΥΓ. {τόπον Ρ]αοθ 11ΤΤΑ. 
1συν- Τ. κ συνγ- ΤΑΔ. 
ἀκάθισεν 1111. 

ἆ εἶπαν ΙΤΤΤΑΝ. 
Ε ἀφ᾽ τΤΤτΑΥΥ. 

1 πάντες ὁμοῦ α]] {ορεῦλθχ ΙΤΊΤΑ. 

4 σὺν ἡμῖν γενέσθαι ΗΤΤΣΑΥΨ. 
.ε ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο 

ὰ αὐτοῖς ΟἨΏ (ΠεΏηῃ 1ΤΊΥΑ. 
τι καθεζόµενοι 1.. 

ῦ Ῥαρ- 

5 καὶ 
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Ε]ἱοᾶ πνΙἩ {πο Ἠοὶ]ν 
Ποδί, απά Ῥεραπ {ο 
βρεωκ ἍΠπσΙη οἴπεγ 
{οησαςς, α5 ἴπο Βρὶσ10 
ββνο {ποπ Ι{ίργαμςσθ, 
ὅ Απᾶ  ἍΤΠοΓθ ἍὙνογο 
ἀπγνο]]ηρ αἲ Ζογαςδβ]οΠι 
εννα, ἀστοιῦ τθη, ομῦ. 
ΟΕ 6ΤοτΥ παθίοη υπάσαγ 
Ἡδατοῃ. «6 Νοιν πΠαπ 
9Ηἱ5 τας ποϊσες αξχοαᾶ, 
πα πιι]ἰζἀᾶθ ομπιθ 
ΤοσοίβἩοΣσ, απᾶ ἨὙ6γθ 
οοηΜοιιπᾶσᾶ, ΌῬεσδα5δε 
Ὀπαῦ ΘΥΕΙΓΥ ΠΙΛΠπ Πεατᾶ 
{πειη «ροα] 11 Πῖ» οσἩ 
Ἰαησιὰσθ. 7 Απάᾶ ἴΠογ 
ΨΓΕΓΟ 81] απααζεᾶ απᾶ 
πηαγνο]]εᾶ, δαγίπςσ οηθ 
{0 4ΑΠΟΤΜΘΣ, ΒεΠο]ᾶ, 4χ6 
ποῦ 1] ὕπεσο τυΒΙοΏ 
Ερεα]ς αΗ]ααης 2 
8 Απά Ποπ Ἠσθας πθ 
ΘΕΥΟΥΣ ΠΙΑΠ 1π ΟΥ ΟΙΥΠ 
Ί1οηραο, ὙΝΠογοῖη Ὑπθ 
ππετο Όοτηπὸ 9 Ῥαγ- 
ἐλίαπς, απᾶά Μεᾷθα, οπά 
Ἐ]απιϊδθ», απᾶ ᾖἴπα 
ἀπνο]]ογ5 Ἱπ ἩΜσοαςορο- 
ζαιπία, απᾶ ἵπ οσα, 
ππᾶ Οαμραᾶοοία, 1π 
Ῥοπύαςδ, αμᾶ Απία, 
10 Ρητγρῖα, αμᾶ Ῥατῃ- 
ΡΗΏΥ]Α, ἵα Εργρί, απἆ 
1η ἴπο ριγῦ» οἳ Π10γα 
Βροαυύ Όστεπθ, απᾶ 
ΒἴΤΑΏΡΕΥ5 οἳἑ Τοιπο, 
ζθ6ιν5 απᾶ Ῥτοδο]γίας, 
11 Οτείες απάἆ Αταοϊ- 
815; πο ἄο Ἠθατ ἔποπα 
βρεα 1π ους Τοηπσιεβ 
{Ώο ποπάσονξα] τοι] 
οξ ἀοἀ. 12 Απᾶ ἴπεγ 
ΥΤ6ΥΘ 81] απιαζθᾶ, αηᾶ 
πποχο Ίπ ἀοαβρί, 5αγίτρ 
Ο9Π06 ο ΒΠΟΐΠες, ἸνΠαῦ 
πηθαπείΗ ύΩῖ5 2 19 Ο0- 
ἔπετα πιοοκῖηπσ κααϊᾶ, 
ΤἨρς5ο ΏΙΕη ατθ Σ1] οἳ 
Ώοιν πηπθ. 14 Ῥαΐ Ῥο- 
{ας, εἰωπάϊπρ αρ πΙίῃ 
{ηθ οἶοτεπ, 1Ε(θᾶ τρ 
Ἡ15 τοῖςε, αηπᾶά ααἰἀ 
τππίο ἰπεπι, 6 πιεπ ΟΕ 
απᾶσα, απᾶ α]] γε ἰπαῦ 
ἄτνε]] οὐ Ζεταδα]θιη, Ὃθ 
ἐς ΚπούινΏ απίο το, 
οπᾶ Ἠσατκέεη {Το ΠιΥ 
πγοτᾶς: 15 Του ἴπεβο 
ΑΥε ποῦ ἄταπκεμ, 85 Υθ 
Φ1ΏΡΟΞΘ, 5οθῖηςρ 19 18 
διέ ἴπο ἐπ]τᾶ ουσ ος 
{πο ἆαγ. 16 ῬΒυαΐ 0Π]8 
15 ἴΠαοῦ σγἩ]οὮ Ὑ/α8 ΒΡο- 
Κοπ Ὦσ ᾖπθ Ῥτορπεῦ 
ὧοοὶι; 17 Απᾶ 16 5.11 
60Ώ16 ο Ῥα55 ἵπ πο 
185ὐ ἆβγ5, 5016 ἀοᾶ, 1 

ΠΡΑ ΞΕΒΣ. Π. 
] λ ιά θ ο ε/ Π ο ε ’ ον - 

ἐπλησθησαν Σἅπαντες πνεύματος αγίου, καὶ ἠρξαντο λαλεϊῖν 
{Πεγ πνετο "Β]16ά. 1.1] ντ [πο] “ορ]σίῦ "Ηο]γ, απᾶ ὭΌερααπ ᾖἴοβρορκ 

ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς τὺ πνεῦμα ἐδίδου Ῥαὐτοῖς ἀποφθέγ- 
ΙΙ οὐῃες ἴοπσπςς, .98 Πο ΒρΙτιῦ Ἔνατο ᾖἰοίΠπεηι νο υ{ὔες 

γεσθαι.! ὅ ̓ Ἠσαν.δὲ ἀἐνὶ Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, 
{οτίῃ, Νοιν ὀγγετο ᾖΤῃ Σα εγαδα]οπα  ἀπο]ίπρ ὦφ6υν5, 

ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν. 
1πηςη αρίοας {γ0πι ΘΥ6ΙΥ. ηαθίοη οἱ Τηοςς ἀπᾶθι ἴηθ ἍἈἨθατεπ. 

, ω εν ι - 
ϐ γενομένης.δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, συνῆλθεν τὸ πλῆθος 
Ῥαΐ ὙῬανίηρ δαγῖδεη "Πο Ἔγαπιοισ 35οΕ35Η16, Όοβταο 19{οσείτΏετ 71Πο Ἀπι]1εαᾶθ 

καὶ συνεχύθη ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ.ἰδίᾳ διαλέκτῳ, 
Ἀπᾶ ποτο οοπ{οιπάρᾶ, Ώεοβαδε «Πθατά "οηθ ᾖ1ε4οΏὮ  ᾖπΠί5ονη ἹΙηπραπρθ 

λαλούντων αὐτῶν. 7 ἐξίσταντο.δὲ Σπάντεςὶ καὶ ἐθαύμαζον, 
Ἀερεακίπς Σίπεπι, Απᾶ Ἔπιογο Ξᾳπιασοᾶ 8] Αηπᾶ  Ἱνποπᾶογρᾶ, 

λέγοντες "πρὸς ἀλλήλους," ἵΟὐκ'ὶ ἰδοὺ Ἱπάντες!" οὗτοί εἰσιν οἱ 
5αγίπς το οηΏ6 αποίμες, 3Νοῦ ἍᾖΤ]ο 51] 5τηςςδε μτο Ίο 

ν» ο] Ν ο} ε -” Σ ΄ ε/ 

λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος 
8Τε δροακίπς «ἄα]]οααπς 2 Απᾶ Ἠον Ἅπτο 1Ἠραγ εαςὮ 

τῇ .ἰδίᾳ.διαλεκτῳ.ἡμῶν ἐν ᾖ}{ᾗ} ἐγεννήθημεν, Ὁ Πάρθοι καὶ 
η ΟΥ ΟΥ Ἱηησαασσθ 1η ἹτΏΙοἩ: 1νθ Ψ/οΓθ Ὦο}), Ῥατίμίαης απά 

Μ[δοι καὶ "Ἑλαμῖται,ὶ καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοπο- 
Μοάςες επά Ἐαηιϊίε5,  απᾶ {ποςε Ίνπο 11Ώα 016 Μεεορο- 

νο 2 , Ν / ΄ Ν μ ΄ 

ταµίαν, ]ουδαίαν.τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ασίαν, 
{βΠοϊᾳ, απᾶ φαα  απᾶ Οπρραάοσῖα, Ῥοπίπ5δ απᾶ Ασία, 

10 Φρυγίαν.τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ µέρη τῆς 
νοίς Ῥηνγσεία απᾶ ῬαπιρΏηγ]α, ΕΕτῃρΏ Απᾶ {ἴηΠο. Ῥαγί8 

Λιβύης . τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες 
οἑ Ίάυσα ἹὈπΏηῖο 15] αΌοαῦ Οστεπς, Απᾶ ἕπα Ἀξο]οατπίησ ᾖ{[ὅποται 

Ῥωμαῖοι, Ιουδαῖοί.τε καὶ προσήλυτοι, 11 Κοῆτες καὶ "Αραβες, 
1ΏΟΠΙΔΠΑΒ, Ῥοίηπ ὅεπε απ ὈῬεοδο]γίςας, Οτείαι5 απᾶά Αταδίαπς, 

ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ 
πο Ἠεαγ "αροβΚΙΠΡ 1γῃΏθπα 1π οὐ ΟΦ ΦΟΠΡΊΙΕΒ νηθ 

μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ ; 132 ᾿Εξίσταντο.δὲ πάντες καὶ Χδιηπόρουν.,! 
Ρτεαῦ (πίπρς ο αοᾶδ Απάᾶ Ἴψοτο Ξαπιαπεᾶ 111 3ηᾷ πΤΘΤΘ Ιπ Ῥογρ]εαίτγ, 

:ἄλλος πρὺς-ἄλλον λέγοντεο Τί Σᾶν.θέλοι' τοῦτο εἶναι; 
016 6ο ΑΠΟΙΠΟΓ βασίπρ, γπαῦ ποα]ᾶ τη15 ρε 2 

19 Έτεροι-δὲ Ζχλενάζοντεςὶ ἔλεγον, "Ότι γλεύκους µεµεστω- 
Ῥαἱ οἴπετ5 πηοοξῖπς ββ1ᾷ, ΟΕ ποῖγ ν]ηςθ 5εα]] 

µένοι εἰσίν. 14 Σταθεὶς.δὲ 3 Πέτρος σὺν τοῖς ἔνδεκα ἐπῆρεν 
14Πεγ "ατθ, Ῥαὴ 3εἰαπάίπρ ὃαρ Ρεῦεςτ πΙίἩ πο εἶετεπ Ἠξτεᾶ 4ρ 

τὴν φωνὴν.αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, Ανδρες ἸΙουδαῖοι, 
Ἠἱ5 τοῖσθ θηά βροκε {οτί νο ὕπεπι, Μεν 26198, 

καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ οἅπαντες τοῦτο ὑμῖν 
Λη “ὙΥο-ππο Ἅ“Ἱππαυϊὸ 5/6γδβ]επα 1911, 1Πΐ6 29ο 11γοι 

4 ”/ η τι ΄ θ εφ ιά 16 ) 4 (αν Εὰ 

γνωστογν ἕστιυ»φ και εγωτισασσε τα-ρηματαμου. ου-γαρ ως 

κποντπ «δἱεῦ "Ῥ6, απμᾶ µῥΡἶνε Ἠεαᾶ ἴο ΏΙγ ποτᾶς: Σοχ ποῦ 88 

ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν' ἔστιν.γὰρ ὥρα 
γο ἕακο 16, 32ῃπεβθ ΄ατο ἀταπζοπ, Σος 1915 [Πε] ΄πους 

τρίτη τῆς ἡμέρας' 16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον 
ΗΗΠἰχᾶ οξἑ {πο ἆαγ; Ῥραΐ ΜΗ18 156. ἴπαῦ πΠἰοὮ Ώα5 Όεθμ 6ροΚκθπ 

διὰ τοῦ προφήτου Ὁ]ωήλ,! 17 «Καὶὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάται ροφη ηλ) ς εσχ ς 
Ὦγσ ἵἴπο Ἅµ})ρτορπεῦ 7οε]1, Απά {1 δπα]]Ῥο ἵπ ᾖ{ἴπο 1456 

Ὁ πάντες 1115. 
ὉΥΘ6ΥΓ6 ΑΠΠαΖεᾶ) Τ[Ττ]Α, 
Ὑ Ἐλαμεῖται τ. 
ϐ «ἰ- ὃ ΙΤΙΤΑ., υ.-- 

Ῥ ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς ΙΤΊτΑΥΓ. αεἰίςτ.  ἵ--πάντες (γεαᾶ ἴμου 
6 --- πρὸς ἀλλήλους ΙΤΊτΑ. ἵ Οὐχ 1; Ουχι ΤτΑ. ἍᾖὗὉ ἅπαντες ΙΤΑ. 

α διηποροῦντο Τ1Α. 7 θέλει ΤΤ1Γ. Σ διαχλενάζοντες ΑΙ ΤΊΤΑΥΓ. 
Ἰωήλ Αςε σ--- καὶ Αι 



1. Ά ςἹπ. 
- Δ -” ’ 3 α 

ἡμέραις, λέγει Φθεύς, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ.πνεύματός-µου ἔπι 
ἀασς, 575 ᾳοᾶ, 1 υγ] ροατ οιί οἳ 11Υ ΑΡίγ{ῦ πΙιροἩ 

πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ .υἱοὶ ἡμῶν καὶ αἱ θυγα- 
91 Ώεξῃ; απ 5Ώα]] ΡτορΏοΣγ γοιῦ 5015 απᾶ Σ4ααρἩ- 

τέρες ὑμῶν' καὶ οἱ νεανίσκοι.ὑμῶν ὑράσεις ὄψονται, καὶ οἱ 
νετς 1γοιτ: απᾶ τοισ ΤΟΙἨΠΡ ΏἹΕΗ τΙ»ΙοΏ5 δΗιι]]5οῬθ, απᾶ 

πρεσβύτεροι. ὑμῶν εἐπύπνιαὶ ἐνυπνιασθήσονται' 18 Ἱκαί γε' 
ποτ ε]άετβ ἀτοππιξ 5ηα]] ἆγααπα ; Απᾶ ετεΏω 

1 8 4 ’ 3 Δ μα ΄ 3 - { / 

ἐπὶ τοὺς.δούλους.µου καὶ ἐπὶ τὰς .δούλας.µου ἐν ταῖς Ίμεραις 
ἌροΏ ΠΙΥ Ῥοπάππεν απᾶά Ἡπροῦπ ἨΠΙ7 Ῥομάνοπεαω Ἅᾖ1Π 34.478 

ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ.πνεύματός.µου, καὶ προφητεύ- 
1{Ώο5ο τσ] 1 ροισ οιυ ος πα δρὶτϊὃ, απᾶ ΊἴλἨοαγ 5Πα]1 ΡΓο- 

σουσιν. 19 καὶ δώσω τέρατα ἔν τῷ οὐύρανῷ ἄνω καὶ δημεῖα 
ΡΗ8.Γ/; απᾶ 1 πσνΙ]] ϱίτο πποΙάΘΙ5 1π ἴηθ Ίεπγεη ΑΏοτθ απᾶ ἍΒΙΡΗΣ 

ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ." 20 ὁ 
οπ ᾖἴπο θαγῖὮ Ῥε]οιν, Ὠ]οοά αμᾶ Ώτο απᾶ τναροισ ΟΕ5ΠΙΟΚΘ. Τ19 

ἥλιος µεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, 
θα 5Γ.111 ὃε τατηθᾶ 4Ἠΐο ἄαιτκηες απᾶ Ίπο ΊΙΟΟΠ ἀΙπίο ὭὈ]οοᾶ, 

πρὶν Σὴ" ἐλθεῖν Ἀτὴνϊ ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην }καὶ 
Ῥεέοτε οοἈ1θ ἄαπγ  95οξ[Τίπε] "Τοτᾶ "τηε "ρτεαῦ 5βπά 

ἐπιφανῆ.ὶ 91 καὶ ἔσται. πᾶς ὃς ἂν' ἐπικαλέσηται τὸ 
“ΠΙΑΙ{ε56. Απά 1ὔ 5Ώα]] Ὃοθ, 6τοτγοΏθ ΊΝΠοετετ βλα]] ος]1] προητ ἍᾖΊ1πθ 

ὄνομα κυρίου σωθήσεται. 99 Ανδρες }Ισραηλῖται,, ἀκούσατε 
ΏβΊηΘ ΟΕ [{πε] Τιοτᾶ 5Ἠα]1] Ὀθ 5αγεᾶ. ἸΠεη 1δταε]1ζες, Ἠθα: 

τοὺς.λόγους τούτους" ᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραϊον, ἄνδρα "ἀπὸ 
{Περθ πγοτᾶς : 7ε518 19 ΝαΖζβΓεΑΠ, 8 ΤΙΔΠ. τγ 

τοῦ θεοῦ ἀποδεδειγμένον! εἰς ὑμᾶς δυνάµεσιν: καὶ τέρασιν 
αοᾶ 5εὐ ΤοτίἩ ἵο τοι ὉὮὉΤ ΜΟΓΚΗ Οἱ ΡοἩΕΙΓ Απᾶά ἩΤΠΟΠάεΙΒ 

καὶ σηµείοις, οἷς ἐποίησεν δι αὐτοῦ ὁ θεὺς ἐν µέσῳ ὑμῶν, 
ΑπΠᾶ  οἱσῃπδ, ἹἩΠΙΕΝ ντουσηί ον ἍΠίπι ́  χαοᾷ ἵπ "πιιᾶςδ Ίτοιτ, 
αθ : π Χῃ 2 Δ ἴδ 99 -” -- . ; -- 

κασὼς Ἴκαι αὐτοι οἴδατε, τοῦτον τῇΏ ὠὡρισμένῃ βουλῇ 
85 815ο 7οιγβε]τες Κπον: Ἠϊπι, 3, "μπα Ξᾷετοτιαϊπβῖθ 5οοιηΏςεΙ 

καὶ προγνώσει τοῦ θεοῦ ἔκδοτον ολαβόντες! διὰ Ῥχειρῶν" 
Τατά Σ{οχοκπουνν]οεᾶσα Σο 19ᾳοᾶ Ιρίτεπ Ξπρ, Ὠατίησ {ακεπ ὮὉγ Ἅπαπάβ 

3 ’ ΄ ᾳ η) ’ οἱἱ ͵ ελ { Δ » [ή 

ἀνόμων προσπήξαντες ἈἸάνείλετε' 324 ὃν ὁ θεὺς ἀνέστησεν, 
1]ατγ]οςς, ἨὨατνίης ογαοϊβεᾶ τε ριί το ἀεαίῃ. ποπι ἄοά τα]ςοᾶ αγ, 

λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκῆν δυνατὸν 
Ἠατίηρ ]οος6εᾶ {πε Ίἴπτοοσς οἱ ἀθαίῃ, ΙΠΒΡ5ΠΙΠΟΗ α5 16 τας ποῦ ΌῬος-1υ]θ 

κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ. 3956 ΤΔαβὶδὶ γὰρ λέγει εἰς 
[1ος] ”3ἱο ρε 3Πε]ά  ήἨϊτα νσ Ἅᾖδ {οτ Ὠαν]ᾶ 8475 ᾖ{34δ ἴο 

ιά ιά 3 ” ΄ ” 

αὐτόν, "Προωρώμην! τὸν κύριον ἵ ἐνώπιόν µου Τδιὰ.παντός;! 
Ὠΐτα, 1 Τοτοδα” 1πἩθ ἹΤοτᾶ Ῥείέοτε 1ηθΘ εοπΙπαα]1γσ, 
ε/ ο ’ 4 ἃ ” 4 - 

ὅτι ἐκ δεξιῶν.μου ἐστίν, ἵνα μὴ.σαλευθῶ. 396 διὰ τοῦτο 
Ῥεοαδαθε αἲ τΏΥ τίρΏί Παπᾶ Ἡς 5, ἴΠαῦ 1 πια ποῦ Ῥε 5ΠθΚεΠ. Τηπετοξοτο 

” « ’ ΔΝ ΄ ” ΄ 

5εὐφράνθη! Σὴ καρδία.μουὶ καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ χλῶσσά.μου' 
Ξτε]οἴοεᾶ ατηγ “πεατῦ βηΏᾶ 3ᾳχι]έεᾶ ΠΑΥ Ξἱοηβυθ; 

3 Λ 3 ε ’ ’ ϱ/ 

ἔτι δὲ καὶ ἡ.σάρξ.µου κατασκηνώσει Σἐπ᾽' ἐλπίδι' 21 ὅτι οὐκ 
γε8 ΤΩΟΙ6, 415 {1ΙΙ7 Βε5ῃ 5Ώα]1 τος 1Ἠη Ἡο)θ, {ος 3ποῦ 

} ’ Δ Δ Ἰἐγκαταλείψεις! τὴν .ψυχήν.µου εἰς "ἆδου,' οὐδὲ δώσεις τὸν 
αγηοι Ζνγι]ό Ίεαωτο 1η 5ο]. 1Ἠ αἄθ,  απος πὶ]ῖ ποια ρίτθ 

915 
ψη]] ροισ οαῦ οἳ πι 
Βρϊτϊέ προπ α]] Πο.Ἡ : 
Απάτοιγκοπ»αμάτουσς 
ἀπιισΏίαις 8]αΙ1 Ῥτο- 
ΡΗΘΑΥ, απᾶ τουιστουΠς 
ΙΠΘΏ 5Ώς]]1 5ου τἰδίοΏΒ, 
Απᾶ γόασ ο]άταεπ ςΠ]1 
ἄτεβπα ἄτθβτης: ]18ατπά 
ΟἨΏ ΠΙΥ 5εγγαπ{5 απᾶ οἩ 
πιν Παπάπιβίάεμς 1 
συ1]1 Ῥοας ου 1π ἴηοςθ 
ἀαγσθ οἳἑ πι βρϊσισ; 
ΆΑηΏά ἴηοαγ »Ἱα]] ΡτοΡΠπε- 
ΑΥ: 19 απά Τ ν/]] 5π6ΥΓ 
πΥοπᾶετα ἵπ ΊἸεατοι 
Άροτο, απᾶ εἶρης ἵτπ 
1ηθ οεπτίιη Ῥεποαία; 
Ῥ]οοᾶ, θπᾶ το, απά τα- 
Ῥουχ οἱ ΑπιοΚκο: 20219 
Βαπ βΏβ]] ὃο {ἰατπεά 

: 4ΏΤο ἄλΙΚηΩΘΞΒ, απάᾶ 1ηθ 
πηοὀΏ 1Πἳο Ὀ]οοᾶ, Ὄε- 
{οτο ἰἴπαῦ ρτοβῦ απᾶ 
πηοίβρΙε ἆαγ οἳ {πε 
Τιοτᾶ 9Ο0Π1ε: 21 απᾶ 15 
5Ώα]] οοπιθ ο ΤΡ458, 
ἐ]λαέ π/Ἀοβοετεσ 5Ώκ]1 
οα]] οὮ ἴπε παππθ ΟΕ 
1πε Ἰοτά 5Ἡςβ]] ο 
5αυεᾶ. 29 Ὑε ππεη οξ 
Ίδτασο], Ίεατ Ἅᾖἴμπεςθ 
πνονᾶς; ὀεδας οἳ ἵΝα- 
ΖβΤοείΗΏ, 3 Ώ]ΠΏ ΑΡΡΤΟΤ- 
θᾷ οἳἵ ἄοά απῃοης Του 
Ὦγ παῖτας]ες5 απ π/οῦ- 
ἄ6γ5 αηΏᾶ 5165, τ/ Ώ]ςἩ 
αοᾶ 4ἱᾷ Ὀγ Πίτι 1η {19 
πηϊὶᾷδι οἳ τοι, 85 Τθ 
«ΨΟΙΥΡΕΙΤΕΣ 85ο Ἐπου: 
29 Πτα, Ὀείπρ ἀε]ϊτετεᾶ 
Ὁγσ ᾖ1πο ἁἀειογπιῖηβθίθ 
οοιηςδε] αηπᾶ ἍΤ0χε- 
χπον]εᾶσε οἱ ἀ.οᾶ, το 
Ἠατο ἴακεηπ, απᾶ Ὁγ 
πϊοκοαᾶ Ἡππᾶς ΊἸατο 
ογποϊβοᾶ αππᾶ εἰαίη: 
24 πνποτι ἄοᾶ Παϊα 
ταὶσεά αρ, ἨΠατίης 
Ίοο-οᾷ ἴε γραῖπς οἳ 
ἀθαῦᾗ: Ῥεοβαςο 16 Τ/85 
ηοῦ ῬΡοββίδίε ἴπαῦ Ὦθ 
αἹποπ]ά Ῥε Πο]άςη οἳ 15. 
26 Έον Ῥαν]ιὰ 5ρεα]- 
οἱΏ οοποεετηῖπς Ὠϊπι, 1 
{οτρ8. 1” ἴπε Τιογὰ α]- 
νγαὖ5 Ώείοτο ΏΙΣ 1908, 
40ΟΥ Ὦε 15 οη ΠΙΥ τίρις 
παπά. ἴπαῦ Γ5Ποιυ]ά πος 
Ῥεταονοεὰ: 26 {πετεξοτθ 
αἷᾶ πιγ Ἠεατί τε]οῖσς, 
αηπᾶ τσ ἴοπσιο Ἡ88 
σ]αᾶ; ΤἨΙΟΥΕΟΤΟΣ 415ο 
ΤιΥ Ώο5η 5εΠαΙ] τοςῦ ἵη 
ἨοΡθ : 27 Ώοσυλαςε ἴίποα 
τι]]ὸ ποῦ 16η νε πΨ 5ο] 
ἵπ Πε], ποεἰίπες νπ]6 

-.5 ενυπνίοις πηΙιὮ ἄγεβπαβ ΟΙ ΤττΑΥΥ. Γκαίγε ΟΤ. 
Ἱ -καὶ ἐπιφανῆ Τ. κ ἐὰν ΤτΑ. 1 Ἰσραηλεῖται Τ. 
Ὦ --- καὶ ΠΤΤΤΑ. 9--- λαβόντες ΕΤ11Α. 
[οπε5]) ΙΤΤτΑ. 4 ἀνείλατε ΕΙ/ΤΊτΑΥΡ. 
ἔ -- µου (τεαᾶ ΤΟΥ Τιοτά) τ. 
Σ ἐφ Πτ. «5 ἐγκαταλείψεις τ. 

6 --- ἢ τπττ. 

σ Δανεὶδ 1 ΤΊτΑ; Δανϊτὸ αγ’. 
7 διαπαντός ατ. ' ηὐφράνθι ΙΗΤΤτΑΝΓ. 

4 ἄδην ΙΤΤΙΑΥΓ. 

Ἀ.. την 1 ΤΊτΑ. 
πι ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ Της. 

Ρ χειρὸς Ἠαηςᾶ (}εαᾶ Ὦν [119] Ἠαπά οἱ Ιαφ]εββ 
. Προορώμην ΙΤΊτΑ. 
Σ µου ἡ καρδία ΤΤτΛ. 



916 
ἔ]οι ϱα/εσ ἐΠ]πο Ἠο]σ 
Οπο {ο 6εθ οοτγαΡρΏίοἩῃ. 
28 ποια ἨὨῃπςδί Ἰαάᾶρ 
ΧποιΏ ο 1πθ {Πο ΑΥ8 
οἳἑ 149: τἴποα εΏβ]6 
1η8ΚΘ Τη 411] οἳ Ίο 
νι] Ἡ ἐν οοαη{εηαιοθ, 
29 Μοηπ απ ὈχθίΏτεἨ, 
1εῦ πιο 1τεε]νγ 6ρεακ 
πηῦο δν οἱ ἴπο ραΐτι- 
ΆχςἩ Ἰ])ανίᾶ, ἐπαῦ Ὦο 18 
ῬοίὮ 4ορᾶ απά Ὀμχ]θᾶ, 
ΑΠπά Ὠϊα εερα]οῃτο 15 
σΙΏ α5 απίο ἴηῖ5 ἄαγ. 
30 Τπεέθέοτο Ῥεῖηπρ Ἀ 
στορλεῦ, απᾶ Κποπῖης 
τπαῦ ἄοᾶ ἹἨαπά ΑΙΤΟΤΩ 
σπα απ οβῖἩ ο Εΐπῃι, 
{Παῦ οἳ ἐπο Ετζ οἳ 18 
1οῖης, αοοοτᾶΙτΏα Το ἴπθ 
Ώεςῃ, Ἡθ υοα]ᾶ ταῖςσθ 

! 

αρ Οητ]εέ {ο ϱἰῦ οὗ 18: 
{Ώτοπο: ο] Ἡο βεείπρ 
{πῖ5 Ῥεέοτο 6Ρακε οἳ 
πο τεδαγχουοη οξ 
Οπτῖςέ, ἴπαῦ Πῖ5 5ου] 
85 ποῦ Ἰοξ ἵπ Ἠε]], 
Ὡηρίζπεγ Ἡϊ5 Πεςηπ ἁῑά 
5οο οοτγαΡρ{ΙοἩ. 30 ΤΗ]5 
16545 Πβίῃ ἄοά ταῖὶξεᾶ 
ἩΡ, ΦΨΠΘΓΘΟΣ Ίνς Α]] ατθ 
νγ]ίηπεβςος. ὁὃδ ΤΗΕΓΕ- 
ᾷοτε Ῥεϊηρ Ὁσ (πε τῖρηί 
Ἠαπάᾶά οἱ ἄοά εχα]{εᾶ, 
απᾶ Πανῖπσ τοσεϊῖτεᾶ 
οἳἑ ἴπο Εαίπογ {πο ΡΓο- 
Ση56 οἳἑ 1ἴποθ Ἠοιν 
ἀποςί, Ἡθ Ὠβίπ 5πΏεά 
ΣοτίΏ 1Πἱ5, πυΏΙοἩ ο 
ἨΟΙΥΝ 806 απᾶ ὮἨθ8ας, 
94 Ἐος Ὀατν]ᾶ Ἱ ποῦ 
βεοεπάᾶσᾶ Ιπίο ἴπο Ἡδα- 
πεης: ῬΗ{ Ὡς 5α1{Ἡ Ὠίπ]- 
εε]έ, Τηε Τ0ΟΒΡ ϱαἰά 
Ἀπίο Πιγ Ἰιτᾶ, Βδὶ0 
ἴηποα ου τν τὶρηῦ 
Ἠαπά, 35 απ] 1 τωλ]κθ 
ΞΏΥ {968 {Ώγ {οοΐδίοο]. 
96 Τπετεξοτε ]εῦ αἰ] {πο 
ΊἨοιυςε οἱ Τεγας] ποπ 
ββ5υτεά]σ, μαι ἄοά 
Ἠδίη πιπᾶς ἴπβῦ ΕΑΠΙΘ 
1ε515, ΠΙΠοΟηι Υθ Ώβτο 
οτυοὶῇθοάᾶ, Ὀοτα «Ιοτᾶ 
απά Ολτὶεῦ, 

37 Μον πΊἩΘἩΠ ΤΠεγ 
Ἠθατᾶ {ῖς, ἴπεγσ Ὑετθ 
Ρτίοκοᾶ ἵπ {πεῖτ Πθατζ, 
ΑηΏά 5βἷᾶ απίο Εεΐετ 
ΑΏᾶ ἴο {πο τεςῦ οἱ ἴμε 
Ἀροσί]θ, Μοπ απᾶ 
Ὦτοείϊητοῃ, σπας 5Ώς]] 
πτθ ἄο 2 98 Τπεπ Ῥεΐίαεγ 
βϱαῖά απίο ἴπεπι, Ἐε- 
ῬΡεπῖ, απᾶ Ὦο Ῥαρθισεᾶ 
ΘΥΕΥΥ οηπθοξ το 1Ἠ {16 
ΏβΊηθ οἳ ὧεδας ΟΠσ]βῦ 

πτ Ρ Α.Σ Β ῑ -. 1]. 

ὕσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 38 ἐγνώρισάς  Ἅµοι ὁδοὺς 
3Ώο1ΙΨ 3οπθ ΣἩΥ ᾖἴοπφεο «οοσταρίίοἩ. Τποι ἁῑάθῆ Πωλ]ο Ἑπούγπ {ο πι ΡαίἩΒ 

ζωῆς' πληρώσεις µε εὐφροσύνης μετὰ τοῦ.προσώπου.σου. 
οἱ Ηΐθ, Ίἴποι πι]ὸ 811 ταθ συ τἩ 107 .ε1η.ἳ {1 οοπη{έεπαβηςθ, 

29 "Ανδρες ἀδελφοί,  ἐξὺν εἰπεῖν μετὰ παῤῥησίας 
Μεη ῬτοείΏτεη, {ἶθ 15 Ρογπι]{0εᾶ [παθ] {ο βρθας τσ] Στεθᾶοπα 

πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου ὉΔαβίδ,' ὅτι καὶ ἐτελεύτη- 
το γψοι οοποθΕΓΠΙΠΡ {πθ ΡΑΙΓΙΑΓΟΗ Ῥανίᾶ, ἴπαῦ Ῥοία πο ἀῑρεά 

σεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ.μνῆμα αὐτοῦ ἐστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι 
απᾶ να Ῥατ]θᾶ, θπᾶ Π15 {οπιῦ 5 απιοηπρεῦ 5 πηζο 

” ε ) , , ο. « , η δα 1 

τῆς.ημερας.τανύτης. 90 προ σης οὖν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς 
τΠ5 ἀαγ. Ῥτορπεῦ {Ἡθχθίοτο εῖΏβ, βπιά Ἐποπίτπα 

ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ ὑθεός, ἐκ  µκαρποῦ τῆς ὀσφύος 
τηαῦ ππὮ η οαέπ ποιο 3ο Πῖη λᾷοᾶ, οἑ[ίπε] Ἅἀτας ος “]οΐπς 

αὐτοῦ “τὸ κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν χριστόν, καθίσαι ἐπὶ 
αἨὶς Ἅα5 οοποσγηίηςσ Ἠθ5Ώ {οταῖεεαρ ᾖ{ἵπὸ Οπμτίςί, το ϱἱῦ προπ 
π] ια) ’ Ι ) ” .. ι] 3 , ᾿ -” ] 

τοῦ θρόνου! αὐτοῦ, 9] προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς ἆνα- 
Ὠΐ5 {πτοπο, Σοτεςερῖηπς Ὦρ 58ροκο οοποετηϊῖης {πθ Ὦτεριῖζ- 

” μα ” ϱ λη{ λείφθη! ση. Ν ) 1] . 

στασεως του χριστου» οτι ου .κατε ειφ η 5η:ψΨυχή-αυτου εις 

ΤΘΟΙΊΟΠ. ο ἴπο ΟΠτὶςεί, Ἅἰπαῦ ν/ας5 ποῦ 166 Ἠϊ5 εοι] 1π 

Νάδου,! οὐδὲ" ἡ .σὰρξ.αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν. 32 τοῦτον τὸν 
ὨἨπᾶςς, ηΟΣ Ὠἱ5 ΠεδΗ 5ο οοἑτιρίΙοἩ, Τηῖς 

Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ θεὸς οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν µάρτυρες. 
ζεςαβ Ἀγαϊςεᾶ 3ὰρ Ἰᾳοᾶ πηετεοξ αἱ πγθ 8τ6 σπ]ίΏθςςεςἙ. 

9ο τῇ δεζιᾷ οὖν τοῦ θεῦ ὑψωθεί,  τήν.τε ἐπαγ- 
Ἐγ ἴηπε τίσπύ Ὠαπᾶ ἴπετεξοτε οξ ἄοᾶ Πατίηρ Ῥεευ εςα]ὑεᾶ, απᾶ ἐπε Ῥτο- 

γελίαν τοῦ Κἁγίου πνεύματος! λαβὼν παρὰ τοῦ πατρός, 
τηῖςθ οξ {πο Ἠο]σ δρίτ]ε Ἠατίηρ τεοεϊτεᾶ ἔτοπι ἴπο Εαίπες, 

ἐξέχεεν τοῦτο ὃ Ἱνῦνὶ ὑμεῖς 3 βλέπετε καὶ ἀκούετε. 94 οὐ 
Ὦε Ρρουταᾶ ου ῦ ΤΠ Πίο] που γθ Ῥε]μο]ᾶ απᾶ ἍἨθ8Υ. «Νου 

γὰρ ὑΔαβὶδι ἀνέβη εἰς΄ τοὺς οὐρανούς, λέγειδὲ αὐτό ᾿ γεί- 6, 
ΣΤΟΥ ΑΏανιᾶ  9δαεοεπᾶθᾶ Ιπίο ἴπε Ἠθβτεπς, Ῥαῦ Ἡρ ϱ8γ8 ὮἨὨϊπανα]Μ, 

Εἶπεν ἈὸἩ κύριος τῷ.κυρίῳ.µου, Κάθου ἐκ δεξιῶν.μου' 96 ἕως 
δαἱά πο ᾖ1,οτά {ο πι Ἰωοτᾶ, τή Αα, ΤΟΥ μ{ρΏῖῦ Παπά, υηο]] 

ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς.σου ὑποπόδιον τῶν.ποδῶν.σου. 96 ᾿Α- 
1]αο96 Ἅ{ΤΠπίπε επθταἰθΒ 8 {οοΐξίοο] ο {ηγ 296, Ας- 

-” ΤΜ , ο” ο 1 ι / ε/ ρ Μη 

σφαλῶς οὖν Ύγινωσκετω πᾶς οἶκος Ἱσραήλ, ὅτι Ῥκαὶ 
ΒΙΥΕΔΑΙΥ  Ἅ3ΊΠεχθξοτθ 1εῦ Κποτ 811] Γἱπε] Ἀοιςξθ οἳ Ίεταεῖ, {παί ὈῬλοίἩπ 

κύριον Ἀκαὶ χριστὸν αὐτὸν! τὸ θεὺς ἐποίησεν,ὶ τοῦτον τὸν 
1,οτᾶ απᾶ Οτῖςε’ Ἠΐτα 6οᾶ τηβςθ, νλί9 

Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 
ὀεδαβδ: τΏοπι 7ο ογμοὶβοᾶ. 

97 ᾿Ακούσαντες.δὲ κατενύγησαν "τῇ.καρδίᾳ.ὶ εἶπόν.τε πρὸς 
Απάᾶ Παπίηρ Πεβτᾶ 1ἴηΏεγ πγεγο Ῥτϊοκθεᾶ 1ΠΏ Ἠεατί, 8ηά 5αἷᾶ το 

τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, Τί Ιποιήσομεν,ὶ 
ΤῬεϊευ Απᾶ ἍΤἴμο οἴποετ ΒΡρος{]ες, ἨΠπαῦ βΏα]] ντο ο, 

ἄνδρες ἀδελφοί; 38 Πέτρος.δὲ Τέφη" πρὸς αὐτούς, Μετανοή- 
1ΠΕΠ. Ῥτγοίηταετ 2 Απᾶ Ἐςθίΐοες βαίᾶ Το ΤΠεΙ., ΈῬερεπε, 

σατε”, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν Σἐπὶϊ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ 
Αηπᾶ ὃῬο Ῥαρθϊσεᾶ 6ε8ΟΝ οἔτοι ᾖπ ἵηΠθ 3ἩἨβπθΘ ο ζεβι8 

ῦ Λαυεὶδ ΙΊΤτΑ; Δανῖδ αν. ᾖ--- τὸ κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν χριστόν ΑΙΤΊτΑ. ἆ τὸν 
θρόνον Ἱττια. ε οὔτε ΗΤΤΤΑΥΓ. { ἐγκατελείφθη Ίπτα; ἐνκ- τ. ε-- ἡ ψυχη αὐτοῦ 
αΙΤΤτΑ. Ἀ ὅδην Τ. 
τα -- καὶ 85ο ΤΓ[Α.], 
αν αιτττΑτγ. 

1 οὔτε ΙΤΤΤΑΥΓ, Χ πγεύματος τοῦ ἁγίου ΙΠΤτΑ. Ἅᾖἱ --- νῦν ΑΙΤΤΤΑ. 
π. ὁ (εαά [1Ώε]) ΤΤΙΑ. ο -- ὃ ἴΠθτ, Ῥ --- καὶ Ἐ. 4 αὐτὸν καὶ 
: ἐποίησεν ὁ θεός Τ. : την καρδίαν ΤΤΤΤΑ. { ποιήσωμεν ΕΠοιμιᾶ ννθ 

ἘΤ{λ. ν--- ἔφη Ι1ΤίΑ. π -- φησίν β878 1. Σ ἐν 11τ. 



11, 111. ΑσΤ8. 
χριστοῦ, εἰς ἄφεσιν Σὰἁμαρτιῶν,! καὶ λήψεσθε" τὴν δωρεάν 

οιτῖςί, 31ος τοιπἱνξδΙοἩ. ΟΕ 5ἱΗ5, Απᾶ το π]]] τοσεἰΥο 1ηθ ρας 

τοῦ ἁγίου πνεύματος. 99 ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ 
οἳ ἴπε Ἠο]τ ὈρΙτίῦ, Έοτ ἴοτοι 19 Τμ Ῥτοπι{δθ απᾶ 

τοῖς.τέκνοις-ὑμῶν, καὶ πᾶσιν τοῖς εἰς μακράν, "Ὅσους' ἂν 
το τοις οΠΙ]άτε]ι, Ώηᾶ  ᾖΤο κ] ἴπος αἲ α ἀϊδίαπος, Ἄ8δ ΠΙΑΏΥ α8 

προσκαλέσηται κύριος ὁ.θεὸς.ημῶν. 40 ᾿Ἑτέροις.τε λόγοις 
5πΙΑΥ 5ος]] [{πο] "Τιοτά 8ουγ “αοά, Αιιᾶ σν]ίὮ "οΐίποτ 3γγοτάς 

πλείοσιν Ῥδιεμαοτύρετο" καὶ παρεκάλεί5 λέγων, Σώθητε ἀπὸ 
1ΤΠΑΏΣ ο θΏΓΏεΣΊΙΣ ἰεβδι]βεᾶ απᾶ εχλονί{εᾶ, βαγίησ, ἘἛε ββτεᾶ ἆἔτοπα 

τῆς γενεᾶς τῆς.σκολιᾶς ταύτης. 41 Οἱ μὲνοὖν Ἀάσμένως! 
ἈρεποτιΤ1οἩ. α(Πἱ5 "ογοοκεᾶ. ΤηοςῬο {μοατοίοτθ Ἡπο µμσἰ8ᾶ]γ 

ἀποδεξάμενοι τὸν.λόγον.αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν' καὶ προσετέθη- 
ηβά πγεἰοοπιθᾶ Ὠ]5 τνοτά πνοτο Ὀπρι]σεά ; απά ππετο 4 ἀθεᾶ 

σαν « τῇ-ἡμέρᾳ.ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλ-αι. 49 ᾿Ἠσαν.δὲ 
ἴπαῦ 4πγ .βοι15 Ἰαροαῦ “ἴἨτεο ὀτλοαδαπᾶ. Απάᾶ {ηΠεγ πγετθ 

προσκαρτεροῦντες ξ τῇ διξαχῇ «τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ 
βίθαάξα5ΏΙγ εὀπτῖπιιίηςσ ΤΠ {9 ΤΕΒΟΏΙΏΦ οἱ {πθ αΑΡρο5ί]ο5 . Δυὰ 1π 6]]ουγββΙρ, 

εκαὶὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. 49 Ἀἐγενετοϊ 
αηπᾶ {πε Ὀτεακίπρ οἱ Ὀτοπά απΏᾶ ΡΤΑΥΕΙΕ, 2Τποτο 3οβταθ 

δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε" τέρατα καὶ σημεῖα διὰ 
1ρΏᾷ προπ ΕΤΟΥΣ σοι] 464, ΑηΏὰ ΠΙΑΠΥ  ἨὙΝΟΙΛᾷΟΙ5 απἆ  εἱςσης {πτουβα 

τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο-ὶ 44 ἵ πάντες.δὲ οἱ Ιπιστεύοντες! ἦσαν 
Τπθ ΒΡροβί]65 {οοξ Ῥ]ᾳ58,. Απά αἱ] τπΏο νειΙεγοᾶ Τ/ΟΓΘ 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, 4ὅ καὶ τὰ κτήµατα 
{θρεῖλετ Αηᾶ : Ἠαᾶ αἲ {πΙπσβ ϱΟΠΙΠΙΟΗ, Άῃᾶ [1πα6ἷτ] Ἅ3ΤΡοββεξξΞΙοΏΒ 

καὶ τὰςιὑπάρξεις ἐπίπρασκον, καὶ διεµέριζον αὐτὰ πᾶσιν, 
βπᾶ Ροοᾶξ {πετ 5ο1ᾶ, βπᾶ ΄ἀϊνιάθᾶ ἴπεπι Ἅᾖἴο 41], 

καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. 46 καθ ἡμέραν.τε προσκαρ- 
Βοοοτάἶηρ 88 ΒΏΥΟΏΘ “ηεεᾶᾷ αμαᾶ. Απάᾶ ετετΥ ἆαγ β{θαά{α5ῦ]γ 

τεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντέο.τε κατ’ οἶκον 
οοπιπαῖπρ Ἅπτ'ΙνὮ 918 αοοοτᾷ ἵπ Τἴπο Τ6ιηρίε, απᾶ Ὀχθακίης”1π[α{]αῖτ]"Πουξεξ 

ἄρτον, µετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι 
α1ρτεβᾶ, {Πε ρατίοοξκς οἳ {οοά πιΙτα σ]αάπεςς απᾶ καἰπιρ]οῖίγ 

καρδίας, 47 αἰνοῦντες τὸν θεὺν, καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον 
οἱ Πεατῖ, ρταϊδιησ αοά, απᾶ ἈἨατίηπρ 1ανοις υ1ῖη “πλο]θ 

τὸν λαόν. ῥὁ.-δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σωζοµένους 
1119 Ῥεορ]θ; απᾶ τποῬ Τιογτᾶ βἀάθᾶ 3{Πο5ο ὄγυπο “πθγο 3υείπρ ὁπατεᾶ 

καθ.ἦμεραν Πτῇ ἐκκλησίᾳ.! 
α4α1]γ {ο {ης αδΣ5επιὈ]γ. 

3 'Ἐπὶ τὸ αὐτὸ! οδὲ Πέτρος! καὶ Ρ]ωάννηςἳ ἀνέβαινον 
5Τοσείπετ 1Απᾶ "Ἔοΐε "ἈΑπᾶ ομη ν/οπῖ αρ 

εἰς τὸ .ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν Ἀἐννάτην.! 
1Πτο ἴπε Τεπιριε α ᾖ1ἶπο ἅποιτ Ο4 ΡΓ4ΠΕΣ, πο ηΙΠΙΗ; 

2καΐ τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων 
Απᾶ α οετί8αῖπ ΏΙΑΏ ]αηπιθ 3άτοπι Ὁποπωῦ Σπιοίπετϐ ἍΗῖ8 αρείπρ 

3 / εν 3 κ 8 μ Δ [ - 

ἐβαστάζετο' ὃν ἐτίθουν καθ.ἡμέραν πρὸς τη θύραν τοῦ 
ππας Ῥεῖηρ οαττ]εᾶ, 'Ώοτη {πεγ Ρ]8οθά ἀαί]γ Αα  ᾖΤΒ ἄοος οἳ ἴπο 

ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν, τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ 
{οπιρ]θ οβ]1εᾶ Ῥεαι{α], το αβζ. Θ1Π18 {τοτα 

917 
{ος ἴλμο τοπι]βεῖοτ ος 
8Π8, ΕΠᾷ το επα]] 
1οσ8ΙΥο ἴπο σ]{{ ο ἴπο 
Ἠο]γ ἄποβθί, 39 Ἐος 
πο Ῥτγοταῖ5ο 15 τιπῖο 
τοι,αμᾶ {ο τοι εΏ1]ά- 
ΤΕΏ απᾶ {ο α]] {παῦ ατο 
θἴαχ ο, ευεη 5 ΤΙΒΏΥ 
Β8 {πο Ἰιοτά οἳσ ἄοά 
5811 οα]]. 40 Απᾶ ντι 
ΏΙΑΏΥ οίηετ πογᾶς ἀῑᾶ 
Ίθ {ε5ῦ1Ηγ απᾶ εχποτε, 
ΞΩΥΙΏΡ,ΙΤΟΥΟΙΤΑΟΙΤΕΦ 
{τοπι Πα απ[οϊγατά 
Ρ6επεταβ!ϊ]οηπ. 41 Τπεηυ 
νΠεγ ἰηπαῖ ρ]θᾶ]γ το- 
οεἶγθοᾶ Ἠϊς γ;οτᾶ πετ 
Ῥαριϊισεᾶ: απά ’ ΊΏθ 
Β8Τ196 ἄπγ ἴπετο ἩΓετο 
βϱᾶᾶθᾶ ωπίο {λεπι αὉοτε 
1Ἠτερ {Ποιξδ8θΏᾶ 501118. 
42 Απά {Ώεγ οοπἡπιλεᾶ 
βὐεά {α5Ώ]γ Ίτι {Πε αροξ- 
11965) ἁἀοοίτίπε απᾶ {ε]- 
ἸουξΠΏϊρ, απά ἵπ Ὀτεςκ- 
παρ οἳ Ὠχεαᾶ, απᾶὰ ἴπ 
ῬΙΑΥΕΣΕ. 495 Απ {εβΥ 
68Τ14θ ἩΡοΏ ΘΤΕΣΥ 5ο]: 
ΒηΠᾶ ἍἩἨΤΙΔΒΥ ΤΝΟΠΙΙΕΓ8 
ΑΏά βἶρης π/θτε ἄρπο Ὦγ 
τΏθ αρο-ΐθ]θ». 44 Απᾶ 
βἳἳ.  Ὅπνυ Ῥε]ετεά 
πγοτὸὀ οβείπος, απᾶ 
Ὠ9ά α]] (πίπρα οοπι- 
ΊαΟὮ ; 46 Β]ιᾷ 5ο]άᾶ {Ποῖν 
ῬοδεεββΙοΏ5 Απᾶ Ροοςς, 
ΑΠά ΤῬατιεᾶ πει Το 
81] ΏιΕπ, 88 ΘΥΤΕΙΥ ΏΙΑΠ 
ἢαᾶ πεθᾶ. 4δ Απᾶ 
ΊΠ6Υ, οοπὔἵπτιῖπρ ἀα1]τ 
ππὶῦΏ 9Ώ9Θ βοοοτά 1η ἴηΏο 
ΤΘΠΩΡΙ6, ϱηΏά Ὀτοακίης 
χειᾶ Ίτοπι Ώοιεθ Το 

ὨἈοιςδθ, αῑά ευ 1πεῖς 
πηεοῦ τη ρ]αάποςς 
Ἀπάᾶ Βεἰπρ]εηες οἳ 
Ὡοατῖ, 47 ργαϊβῖηρ αοά, 
απᾶ ἨΠατίηπρ ἆανοις 
ππΙτἩ 1] πο ῬεοΡρΙθ. 
Απά ἴπο Τιοτᾶ πἀάᾶθᾶ 
το 1ἴπο οἨπτον ἀαῖ]ν 
5ο 5 βποι]ά 9 
βΏτεᾶ, 

ΙΠ. Νονη Ῥεΐον απᾶ 
7οἨηἨ πτεπύ αρ {ορείπες 
1Ππ{ο {λο επιρ]θ αἲ ἴηθ 
/Ίοιχ οἳ ρΓΑΥΕΣ, δείπᾳ 
119 πΙπ τα Λσμγ. 2 Απά 
8 οεΓΙΒΙΏ ΤΩΡΏ ΊβταῬ 
1τοπΙ ἩἨϊβ µτπιοίῃμετ8 
ΨποπῦὉ πβ8β8 οαττ]ιεᾶ, 
πίΠοτη {πετ ]β1ά ἀαῖ]γ 
Ἀἲ 119 ραῖο οἳξ {Ώθ ἴθπι- 
Ῥ]ο6 υνυΏ]οὮη 15 οα]]εά 
Βεαα{1ξα], ο β8ὶς βΊταβ 
οξ ἔλεπι {λβί οπίετοά 

:5 τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν οἳ σοι βἶΠβ 1Ττς. 
τύρατο ΤΤΊΤΑΥΓ. 9 -Ι- αὐτοὺς {Ώεπῃ ΙΤΤτΑΥΥ, ᾱ--. ἀσμένως 1ΤΊτΑ. 
{-Κ [ἐν]. Ε --- καὶ ΙΤΊτΑ. Ἀ ἐγίνετο ΙΤΊΤΑ. 1 δὲ τ. 
ἦν µέγας ἐπὶ πάντας. 1Ώ 7 Θ6ΓΙΡΙΕΠΙ, αΠΏᾶ ρτθαί {8ΑΓ τταβ προ α]]: τ. 
8)] ἀἱ5ο) τ. Ι πιστεύσαντες τ.. πι. τῇ ἐκκλησίᾳ ΙΤΤτΑ. 
εναρί6ν Π.ΙΤΊΤΑ, ο Πέτρος δὲ ΙΤΤΤΑ. ϱ Ἰωάνης Τε. 

:λήμψεσθε ΙΤΤτΑ. 5 οὓς πΏΟΠΙ 1, Ὁ διεµαρ- 
9 --- ἐν Ίῃ ΙΤττ[Α]. 

7 -- ἐν Ἱερουσαλήμ, φόβος τε 
κ «Ι- καὶ (}εαά Απιά 

Α. 8 ἐπὶ τὸ αὐτό /οὐπεὰ {οἱ 
 ἑνάτην ΙΤΊτΑΥ. 



918 
ἀπῖο {πε {οπαρ]ε: ἃ ππο 
εεαῖηςσ Ῥεΐοτ απᾶ ζομπ 
Ἀὐοιῦ Το Ρο Ιπῖο ἴπθ 
{επορίο α5κεά απ αἶπας, 
4 Απᾶ Εεἴεςσ, 1αετεηῖης 
Ὠϊς ϱ67Υο5 αροἩπ Ἠϊπα 
ση όοππ, εαἷᾶ, Του 
ΟΠ 5. ὃ Απά Ἰρ ᾳᾳατε 
Ἠερᾶ υπίο Ίἴλετα, ος- 
ρεεθῖῃπσ Το τοσσῖτθ 
εοπιο(]!πςδ οἳ (ποιῃ. 
6 Τπυπ Ροῖοσ ςαἱά, Φ]]- 
πετ απᾶά σο]ᾶ Ώβτε Τ 
ηοηπα: Όπὸ 5ποἩ α5 ΙΤ 
Ἡατο ρῖνο Τ ἴποε: Τη 
{πθ Ίρπιο οἳ εσας 
Όπτίςί οἳ ὙἈΚασβτείἩ 
χο Ἱρ απᾶ τνια]]ς, 
7 Απάᾶ Ὦο {οοκ Ἠϊτα Ὦγ 
τπο τὶἰεηύ Ὠαπᾶ, απά 
11Εἱοᾶ Λῖπι αρ: παπά 1- 
αηεΙα{6Ιγ Ἡνς Μεεῦ απᾶ 
ΒΏο]ε Όοπες τεουϊτοᾶ 
Εεἰτεηρίη, ϐ Απά 9 
Ἱεαρίπς πλ} 5ἰοοᾶ, απᾶ 
πγα]]κεᾶ, απά επΌετεᾶ 
ππΙτΏ ἴπετα Ἰπίο ἴπο 
ἑεπορίθ, Ἱο]]κϊπρ, απᾶ 
1θαρῖΏς, απᾶ Ῥγαϊςδίης 
ἄοά, 9 Απά αἱ] ἴῃο 
ῬεοΡρ]θ 5ατυ Ἠϊτα σνα]κ- 
Ίησ απᾶ ρταϊσῖης αοα : 
10 αιιᾶ {Πεν Κπονν υπαῦ 
15 ννας Ἡο πΠῖοημ δαῦ 
40Γ αἶταςδ οὐ ἴπε Βεαι- 
ο1{α] σαϊε οἱ πε ὕεηχ- 
ρίθ: απᾶ Όπογ πετο 
Ώ]]εᾶ σηΙζἩ ννοπιάεχ απᾶ 
Απιβζεπιοπύ οὐ ἴπαῦ 
στΏῖοη Ὠπά Ἠαρρεπεά 
ππίο Ἠ1α, 11 Αι α5 
{πο Ίαβπιο πιπη πγΏῖοὮ 
σας Ὠεα]θᾶ Πο]ᾶ Ἐεΐετ 
8ηΏᾷ «οἩἳτ, 81] {Πε Ῥοο- 
Ρ]6 ταΏ οβεῖπεχ μπίο 
τΏετα ἴπ {πο Ῥοτο] ἐπαῦ 
195 οα]]εᾶ ῥῬοἱοπιοη”ϐ, 
ρτοβῖ]σ ἹποπᾶρτΙπᾳ. 
19 Απᾶ ν]ηοη ἘΤεῖος 
Ββα {ὲ, Ὦθ απβυγετοά 
ππίο 1ηΠθ Ῥεορίθ, Ὑθ 
πηθεΏ οἳ 1βγ8είι, ΠΗΥ. 
ΙΙΞΥΥΕΙ] το αὖ υΠί5 2 οἙ 
πΙἩγ 1οοΚ Τε 50 Θ8ΓΗΠ- 
εδ] οη Ἡ5, 5 ἴποαρα 
Ὦγ οςχ ού Ῥούες ΟΥ 
Ἠο]]ηοεςς ππθ Ὠβᾶ πααᾶθ 
τηῖς πιβπ Το πα]κ2 
19 Τπε ἀοᾶ οἳ Αὗτα- 
ἩΏαπα, απᾶ οἳ ἸΊεααο, 
απηᾶ οἳ ὦασοῦ, ἴπο αοάᾶ 
οἱ οἳἆτ Ξαΐπετς, Παπ 
ϱποτ]βεᾶ Ἠϊ5 Αοπ ἆε- 
545: πῃΠοπ γε ἆε- 
Ἱτετεᾶ πΡ, απᾶ ἀεπ]εᾶ 
Πῖτη ἵπ ἴῃπο Ῥτθξεποε ος 
Ῥ]]αΐο, πΠεπ Τε τ/8β8 
ἀθίετπιϊπεᾶ {ο 16ὐ Πΐπι 

Ππρλ 5 ΕΙ.Σ. ΠΠ. 
” η Ξ , ’ ο ος ρ ο 24 ἵ , 3 

τῶν εἰσπορευομένων εἰς Τὸ ἱερόν. ὃ ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ 
ἴποςε πο ὖ/ετε ϱοίης 1πίο {πο {επιρίΙθ;  ἍὙἩΠο ρεεῖίπσ Ῥείε απᾶ 

σ]ωάννην" µέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερόν, ἠρώτα ἐλεημοσύ- 
Ζοππ Ῥεΐτπρ αροαῦ ἍᾖΤο επίεγ Ιπίοτπο {επιρίθ, αςκεᾶ αβ]της 

νην λαβεῖν. 4 ἀτενίσας. δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ "]ωάν- 
1γο Ἰτοοθῖτα. Απᾶ”"]οοκίης ΑἹπίέρπεϊγ 'Ῥεῦεγ Ἡροιν Ἠϊπι νη δα 2ομπ 

νρ! εἶπεν, ἙΒλέψον εἰς ἡμᾶς. ὅ Ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς, προσδοκῶν 
ςαία, Τοος οἩη τν, Απᾶ ὮῬ φανε Ὠοθορᾶ {ο ἴλεπι, εχρεοῦῖπᾳ 

” -” ” μυ Δ τι παρ’ αὐτῶν λαβεϊῖν. 6 εἶπεν δὲ Πέτρος, Αργύριο» καὶ 
εοπιαίηΏίηπσ ἔτοτ Ἅ{ἴΠεπι {ο τεσείτθ, Ῥαΐ εαὶᾶ ξείετ, Β]]γεσ θπά 

/ « / Ξ 4 - ; 

χρυσίον οὐχ-ὑπάρχει μοι Ὁδὲ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωµι. 
Ρο]ά Τπετοε ἵς ποῦ ὕοππο, Ῥαῦ πῃΏςῦ Τηατε, ᾖτ{Ἠπὶς ᾖ{οΐπεο 1Ρῖτε: 

ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου ἵἔγειραι καὶἩ 
Τη {πο ὨβΙπθ οξύεεας ΟΠτὶ5 1ἱἴπο ὙἈΝαζπατθββη τὶδο πρ  βηπᾶ 

΄ Δ ΄ ”ὀ ” ” 

περιπάτει. 7 Καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς. δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν": 
πας, ᾿Απᾶ Ῥανίηρ ἴακεπ Ἠϊπι Ὦγ ἴπθ τ]εηύῦ Ὠαπᾶ ε ταϊςδεᾶ τρ 

παραχρῆμα.δὲ ἐστερεώθησαν Ἱαὐτοῦ αἱ βάσεις! καὶ τὰ 
ΠπΙτη], απά {πιπιεάΙα[θ]Ιγ Ίπετεα 5ἰτεπσύπεηθᾶ Τϊς -. 18οῦ απᾶά 

, νο , ” . Νο λ  ω 
"8 καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ εἰσῆλ- Σσφυρα 

απΚ]ε Ῥοπες, Απά Ἱεαρίης πρ ἎΩςῬ 5ὐοοᾶ απᾶ πα]κεᾶ, Απᾶ οεπἰετεᾶ 

θεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερόν, περιπατῶν καὶ ἀἁλλόμενος ΣκαὶἩ 
ση {ἴπεπι Ἰπῖο {πο ἵεηιρ]θ, πια] κιτς βπᾶ Ἱεαρίης βπᾶ 

αἰνῶν τὸν θεόν. 9 καὶ εἶδεν Ξαὐτὸν πᾶς ὁ λαὸςὶ περιπα- 
Ρτλήκίπσ αᾳοᾶ. Απά δαν ΣΠ Ἅᾖᾶα]] Ζἶπε ὄρεορ]θ τυρ]κ- 

τοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν θεόν' 10 ἐπεγίνωσκόν 3τεὶ αὐτὸν 
ἵπρ Ἀπᾶ  τταϊςῖπς αοᾶ. Α πα ἴπεσ τοεοσπϊζοᾶά Ὠΐπα 

ὅτι Ῥούτοςϊ ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήµενος ἐπὶ 
ἐπαῦ το ἀξ τνας πΠο {ου βἶπας [πας] «αεἰηῖης 86 

τῇ Ὡραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱεροῦ' καὶ ἐπλήσθησαν θάµβους καὶ 
ἴπο Ῥεαιθ] τα] ρα οἱ ἰπθ ἱεπιρία, απᾷ ΊπΠεγ Ίπετε Π1]εά πΙίὮ ποπάογ απᾶ 

ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συµβεβηκότι αὐτῷ. 11 Κρατοῦντος δὲ 
Απιασζεπιεπύ αὖ ἴλαῦ νυηΏ]ο!η ἨΠαᾶ Παρρεπεᾶ ᾖ{ο Πΐπι, Απᾶηας ΞΠε]ᾶ 

ετοῦ ἰαθέντος χωλοῦϊ τὸν Πέτρον καὶὶ “Ἱωάννην,! 
{Πο ΑΟ δλαᾶ 6Ῥεεη ΄Πρα]εᾶ "Ίαπαε [ὅτααπ] Ῥείετ απᾶ 7οἩμἩ, 

συνέδραµεν πρὸς αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸςὶ ἐπὶ τῇ στοᾷ τῷ 
τη ἱορβείπες το ἔπεια 8] 3ἵμο Ῥρεορ]θ ἵηπ πο ῬοτοἩ 

καλουμένῃ ΣΣολομῶντος,' ἔκθαμβοι. 132 ἰδὼν.δὲ Ἁ Πέτρος 
οα]]1εά Φο]οπιοπ)5, Ρτεβ{]γ απιασεᾶ. Απᾶ ςεεῖτπρ [16] Ῥεΐετ 

Ευ η 9 4 ὰ ’ ” ὸ 1) - Π η 

ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, Ανδρες ἸΙσραηλῖται,' τί.θαυ- 
αηςυγεγεᾶ το Τηθ ῬεοΡρ]ο, Μετ 1ςγβε]ϊζες, ν/Ἡψ σοη- 

µάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζεε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει 
ἄεςγε  αὖ Π]52 ο οἩἳ πς ΠΠΥ Ιοοκ Ιπτεπθ]σ ας 1 Τγ[ουγ]οσΏω ροπες 

ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; 19 ὁ θεὺς 
ο: ὭῥΡἱεύ [πε] Ὠαᾶ πιλᾶρ 510 Ἀγγα]]ς αἨάπη 2 Τπθ «ἄοᾶ 

᾽Αβραὰμ καὶξ Ἰσαὰκ καὶξ Ἰακώβ, ὁ θεὸς τῶν-πατέρων ἡμῶν, 
οἳ ΑΌταπατα απᾶ Ίξδαπο απᾶ ὅαοορ, ᾖἴπε αοᾶ οἳ οἳσ {αΐμοτς, 
Φα τὸ ο -- οκ εν ε ω 

ἐδόξασεν τὸν παῖδα.αὐτοῦ Ιησοῦν' ὃν ὑμεῖς ' παρεδώκατε, 
Ρ]οτῖβεά Ἠϊς5 βογναπῦ Ζεβα8, Ὅποπι τε ἀεΙῑτετεᾶ απ, 

καὶ ἠρνήσασθε Παὐτὸνϊ κατὰ.πρύσωπον "Πιλάτου,! κρίναντος 
απᾶ ἀεπ]θᾶ πίτα {η {ηοθ Ῥτεξεπος οξ ΡΙ]αΐ6, "Πανίπρ ᾽α4]πᾶσθᾶ 

{---ὔ-ο --σ-ο-ὐ -υσ-ὔὌΏΏ--------------------“ππ--------------- αμ νανα, 

τ Ἰωάνην Ττ. 
Ἠΐπι ΤΤΤΤΑ. 
1 ΤΤΓΑΊΓ. 

ε Ἰωάνην Ττ. 
1 ]σραηλεῖται Τ. 
λπ[ΣΤΑ)]. 

π αἱ βάσεις αὐτοῦ ΙΤΊΤτΑ.. 
5 δὲ ΙΤΤΤΑ. 

{ πᾶς ὃ λαὂς πρὸς αὐτοὺς 1/ΤΤΓΑ. 
κ. θεὺς ἄοὰ 1; -- ὁ θεὺς τ.  -- μὲν Ιπάεεᾷ ΑΙΗΤΊΤΑΥΓ, 

9 Πειλάτου Τ. 

. 

ἔ ἔγειρε καὶ 1[ττ]: --- ἔγειραι καὶ τ[Α]. 
χσφυδρά τ. οὅΥ[και]1. 
« αὐτοῦ Ὦε (Ἠπε]ά) ΟΙΤΤΤΑΥ/. 

Ε Σολομῶνος ΕΤτΥΓ. 

5 Ἰωάνῃ Ττ. 7 - αὐτόν 
Σ πᾶς ὃ λαὸς αὐτὸν 

ἆ -|-- τὸν ΙΤΊτ, 
Ἀ -ἵ- ὃ ΙΤΤΤΑ. 

πι --- αὐτὸν 

Ρ αὐτὸς 11. 

-..μλωήσς μα ο 



Α0Τ58. 

ἐκείνου ἀπολύειν. 14 ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον 
1ηο {οτε]εα5σο [ηϊπα]. Ῥιΐτο πθ ἍἨο]γ απᾶ τὶρΏίσοοιςξ οπθ 

ἠρνήσασθε, καὶ ἠτήσασθε ἄνδρα Φφονέα χαρισθῆναι Ὁμῖν, 
ἀεηῖςᾶ, ιά τοαιεδίεά 3 ΏΙΙΏ Α ΠΙΙΓάετετ ᾖἵο ὃοε ρταπίεᾶ {ἴοσοι, 

16 τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε' ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν 

111. 

Ῥαῦ ἴπα Ααίλοτ οΕ 116 το Κῑ]]σά, ΠΙΠοΟιω ἄοά ταὶδοᾶ πρ 

ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς µάρτυρές ἐσμεν. 16 καὶ ἐπὶ 
Στοπι απιοἩπς [πε] ἀθαᾶ, ΤἹΏοχοοξ Ἠπθ πυ]έΏρβςοἙ 86: Ἀπά Ὁγ 

τῷ πίστει τοῦ.ὀνόματος-αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ 
Σα1λ 1Ώ Ὠἱ5 ης 1Θ τπῖς [πιαηπ] πἩοπι τε Ὀοποιά απᾶ 

/ ανά ΔΝ ΄ 2 

οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα.αὐτοῦ' καὶ ἡ πίστις ἡ δι 
Κποῦφ μιας “Εεἴτοπς 1ΠΏἱς ἜπαΏ]ο ; Αηπά ἴπο ᾖταϊα νηΏηῖο]Ὦ [15] Ὀγ 

αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν. ὑλοκληρίαν.ταύτην ἀπέναντι πάντων 
Ἠΐπα 6αγο {ο Πα 1Πῖ5 οοπιρ]οῖο 5οαπάπε55 Ὀο ἔοτθ α]] 

. » Δ -” να ’ - ε/ 4 4 3 ΄ 

ὑμῶν. 17 καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, 
οἔ σοι. Απά ποτ, Ὀτοϊπτει, 1ἆπον ἴπαῦ Ἱπ ἍἈΙδποταποθ 7ο αοίαᾶ, 

ὥσπερ καὶ οἱ .ἄρχοντες.ὑμῶν' 18 ὁ.δὲ.θεὸς ἃ προκατήγγειλεν 
45 8]59 τοις τι]ετβ; Ῥὰΐϊ “αἄοά Σνπαξ ὮὈθίογθ Απποι ποσά 

διὰ στόματος πάντων τῶν. προφητῶν. αὐτοῦὶ παθεῖν 
Ὦγ Γ[1π6] τπιουίἩ οἳ 1] Πῖ5 ρτορ]οαίς5 [πα 0] ἁρποα]α "δα βίος 

τὺν χριστόνρ, ἐπλήρωσεν οὕτως. 19 µεταγοήσατε οὖν καὶ 
11ποθ "Ολμχείεί, τρ ΤΣυ1Η]]οά της, Ῥερονῦ νΠετείοτο αλά 

ἐπιστρέψατε, Ἱείς! τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, ὅπως 
Ὀο οοπτογ{εά, 1ος ἴπθ ἍυὈ]ο[θῖπς ους οἴγοισ 81ης, 5ο ἔπαῦ 

ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου, 
ΏιαΥ οΟῦ18 Τ1Π1ε8 οἑ τεξχο5δαἰπρ Ίτοπα [πε] Ῥτεξεηπσε οἱ ἴπο .Ἰμοτᾶ, 

20 καὶ ἀποστείλῃ τὸν "προκεκηρυγμέγονὶ ὑμῖν, "]ησοῦν 
Ἁπᾶ ΓτπἉαξ] Ώο 11αγ 5ο Ἠϊπι πἩο πας Ὀεξοτε ρτοσ]αϊπιοᾶ {οτοα, 76518 

χριστύν,ὶ 91 ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων 
οπτ]ςη, Ὅποπα "πιαιςῦ 'Πθατεη Ἰπᾶεεᾶ τοσθῖτο 1 {Ἴπιας 

ἀποκαταστάσεως πάντων, ὧν ἐλάλησεν ὁ θεὺς διὰ 
οἳ το5δίοτα{1οη οἳ α]] {Ππίπσςδ, οἱ πΠίοα Ύδροκα αἸᾳοᾶ Ὁσ Για] 

στόματος ἵπάντωνὶ ἁγίων ἹἸαὐτοῦ προφητῶν ἀπ᾿ αιῶνος.! 
πιοι{Ἡ ο α]1 ΣΡο]γ 1Η18 ῬτορΏοί5 {τοτα οἳ ο]ά. 

20 πΜωσῆςὶ μὲν Ἀγὰρὶ Σπρὺς τοὺς πατέρας! εἶπεν, Ὅτι 
μονο» ἈἹπάσεᾶ  ᾖ34οΓ το τωρα ΤαἱἨοτς πα], 

προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος ὁ θεὺς ᾽Ἰὑμῶν' ἐκ 
Α Ῥχορποῦ ἴοτοι π1]] ταῖς ὅαρ 11ο] ΞΓιοτᾶ αᾳοᾷ 

τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ὡς ἐμε' αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα 
ποασ Ῥτο νο, Ίκο το: Ἠίη  οδΠα]]τοποας ἴ αἰΙἰ τλῖησς 

“”’ Ἆ ’ Λ ε - ” Γ -” Λ 

ὅσα.ᾶν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. 329 ἔσται.δὲ πᾶσα ψυχὴ 
γ/Ώπῖςδοενετ Ὦος Ἠ]ΩΥ 17 ᾖἴο τοι, Απά 10 5πα]] Όο [Πα ῦ]ετοιγ σοι] 

ήἥτις Αἂνὶ μὴ ἀκούσῃ τοῦ.προφήτου.ἐκείνου Ὀἐξολοθρευθήσεται! 
σγΠΙοὮ ΤΒΤΣ ποῦ ἨθαΥ, ἴπαῦ ρτορλοῦ 9πα1] Ὃο ἀοσίχογεᾶ 

ἐκ τοῦ λαοῦ. 24 Καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ 
ΣΥΟΊΠ1 ΑΠΙΟΏςσ ἴπΠο ἍῬεορ]θ. Απᾶ ἀπᾶσσᾶ αἱ] ᾖἴτπο ρτορπείς  Ἔτοπι 

Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξζῆς, ὕὅσοι ἐλάλησαν καὶ “πρακατήγ- 
Βατηιεὶι απᾷ ἴποςο 5ιιοεεαιεηῦ, 88 ΏΠΙΛΠΥ 88 βΕροΚκθ 8]εο Ῥοίοτε απ- 

γειλαν! τὰς .ἡμέρας.ταύτας. 956 ὑμεῖς ἐστελυὶοὶ τῶν προφητῶν 
πιοἈαποεᾶ νπεςθ 4.5. Ὑεα το 86ΟἨΠ5 οἑἴίπο τῬγορΏοίς 

καὶ τῆς διαθήκης ἧς «διεθεο ὁ θεὸςὶ πρὸς τοὺς πατέρας 
Απᾶ οἑ ἴηο οοτεμαπό ὙἩἈΠΏΙοἩ Ζαρροϊπζεᾶά 1αοᾶ το Σα ἱ]ιου5 

Άγοιτ ΕΓΟΠΙ ΑΊΠΟΠΕ 
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Ρο. ἹΙ4 Ὠιί το ἀοιῖσᾶ 
ἴπο Ἡο]γ Οπο αμᾶᾷ ἴπθ 
{φα56, απᾶ ἀθνιϊτοᾶ 
ΤΠΙΥἄοΤΓΟΣ Το ο ρταηί- 
εἆ απίο τοι; 15 απᾶ 
ΚΙ]]εά 1πο ἘῬτίηοο οἳ 
Ἠ46, ππΠοιι ἄοά Ἠατα 
ταϊςοᾶ Ττοπι ἴπο εσάς 
π/Ώοτθοξ Ίνθ 8Ττο Ἱϊ- 
Ἠθβ505. 16 Απᾶ Ἠῖ8 
Ώπτηοθ {Ώγοισ ἔαϊξἩ ἴτι 
Ἠϊβ Ὥππιο Ἠπία πιπᾶθ 
{Πίδπιωτ εἴτοισ, τι ]λοα 
το ος απᾶά ἆπονν: τοα, 
ἴπο {αϊ(Ὦ νΏῖοὮ ἶς ὮΥ 
Ἠϊπι ὨαίἩ σίνυπ Πίτα 
{πῖς Ῥοτξοοῦ 5ομπάποξβ 
1η ᾖἴμπο ῥρτοξςηςο οξ 
τοι αἲ]. 17 Απά ποτ, 
Ὀτείπχεα, Τ σποῦ ἰἐπαῦ 
τπτοιση ἵσπογαποο Τθ6 
ἁῑά 1έ, 5 αἰά αἱ5ο τοις 
11]οΥ5, 18 Βυιῦ {ποσθ 
ἐπίησς, σ]λ]οι ἄοᾶ 
Ῥο[οτο Ἠπὰά εποπγοά υγ 
1πο ππουῖἩπ οἳ αἲὶ Ἠῖ8 
Ῥτορ]οίς, ἴπαῦ πγίςῦ 
ςποιι]ά εαβυχ, Ἠε Ὠμέτα 
5ο Γα18]]ο4. 19 Πογεπῦ 
πο {Ποτςίουθ, απά Ὄεα 
οοητετίσᾶ, τμαῦ τους 
εἶπς τηαγ Ὃο ὑ]οίτοά 
οαῦ, Ποπ {πα πιο 
οἳ το[νοςεηῖπσς αεΏ.ι]] 
6ΟἵΠπο ΤΡΟΙΑ ἴ]πο ΌρΓθ- 
Ἔοπςο οἳ ἴπο Τιοτὰς 
20 απᾶ Ἡο 5Πα]] 5οπά 
{οδι5 (ΟΠπτῖςς, κννηῖσϊ 
Ὅοξοτο πἵναξ ῬτοποΏοά 
πηπῖο οι: 2] πποπι 
πο ὨΏσαατουτ τααςί τε- 
οείτο πιεί] πο Επιθβ 
οἳ τοδυϊθαίοπ οἳ αἱ] 
1Πἱηπρςδ, ὙἩΠΙςη ἄοά 
Ἠαίῃπ «εροκοη Ὁσ τῃθ 
πποιίἩ οἳ αἳ] Πὶ» Πο] 
Ῥγορποί5 οἶποεῬ ᾖ1ἴπθ 
π/οτ]ιά Ὀορατ. 299 Ἐος 
Ἴοξος ἴγα]γ καϊά αη{ο 
Τπε {αἴποτς, Α ρτορ]οῦ 
«Πα]] ἰπο Τοτὰ τουσ 
αοᾶ ταῖςξα πρ απίο τοι 
οἳἑ γοιτ ὈτοίπτοἨ, ]ἶκα 
ἀπίο 1πος Βία 5πα]1 
το Ποαχ ἵπ α]] ἐπῖηφε 
τνἩα{ςκοαγοτ ο κβ]ια]] 
«αγ ΤιΠ{Ο Τοῖι, 29 Απᾶά 
1ῖ εΠα]ὶ οοιης ο ρα.5, 
{λάί οσουν 5ο], τν ΠἰοὮ 
σΥϊ]1 ποτ Ἰοδυ ἔπαῦ ρτο- 
Ῥῃποδί, απα]] Ὃο ἆοδ- 
5ἰτογεᾶ {τοι απιοπς 
πο Ροορίο, 24 ὙΤεα, 
ΑΏᾶ αἲ] τπο ρτορηοῖα 
χοπ «ῥῬατπιεὶ αιᾶ 
ἴποςδο ἐπαῦ {οἱ1οτν αξ- 
ΜΟΥ, 345 ΤΠΒΏΥ ἆ5 Ώατο 
ΒΡΟΚΟΠ, Ώβτο 1 κοτνῖδθ 
Σοτοῖο]ᾷ οἳ ἔποςο 4478. 
26 ο ατο ἴ]ο οΠϊ]άτοιι 
οἳ {πο )ρτορβµοῖ», απά 
οἳ ἴπο οοτοπαπύ τν Ὠϊο 
4οά πτιπάο πσνίπ οἱ» 
381ΠΘΥ8, δαγίἰΏΡ πο 

9 --- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴπε ΡρτορΏείς) ττττΑ. 
Σ προκεχειρισµένον 85 {ογεογᾶαῖπεά ΑΙ, ΤτταΥν’. 
ΟΙΤΤΙΑΝ. ᾖὉ ἀπ᾿ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν 1ΤΤτΑ. Ὑ Μωῦσης αἰΓττα Υ. 
Σ -- πρὸς τοὺς πατέρας Τ/ΤΤτΑ. : ἡμῶν ΟΙΥ Τ. 3 ἐὰν ΤΑ. 
9 κατήγγειλαν ΑΠΠΟΙΙΟΘὰ ΕΙΤΊΤΑΥΝ. κἆ -- οἱ ἴΏθ ΟΙΤΤΤΑΥΤ. 

Ρ -ἵ- αὐτοῦ (γεαᾶ Ἠῖ5 6Πτὶβδῦ) ττττΑα υγ’. 
5 χριστὸν Ἰησοῦν ΤΤΤτΑ. 

α πρὸς τ. 
{ τῶν (ομιῖέ π]]) 

α --- γὰρ ΙΤΗΓΑΥΓΟ 

υ ἐξολεθρευθήσεται 1ΤΤτΑ. 
9 ὁ θεὸς διέθετο 1. 
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Αταβαπι, Απάᾶ ἵπ ἐπ έ 
5οθᾶ εΏα]] αἰ] {πο Κίπ- 
ἀτοᾶς οἱ {πε επτίὰ Ὦο 
Ὀϊοξςεεά. 26 ὕὔπίο τοι 
Άτ»ί ἀοᾶ, ἡἨΠατίπς 
ταὶ5δοᾶ αρ Πΐς 8οπ 7ο- 
845, 5επί Ἠἶπι Το Ῥ]οςς 
γοα, ἵη ἑυγηῖπς ππαΥ 
ΕΥΕΙΥΥ οπο οἱ τοι ἔτοτα 
Ὦ]8 1π]α 10165, 

1ΙΥ. Απᾶ αξ {ποτ 
6ρακθ ππίο {ῃΠθ ῬεοΡ]θ, 
πο Ρτὶεξί, απᾶ ΤΠθ 
οπρίαῖη οἳ {Πε ἑοπιρῖα, 
Απά {πο βαάάπςοςς, 
03Π1)8 Ἡπροηῃ Έλλην, 
32 Ῥεϊΐτπςρ στὶεντεᾶ Εναέ 
Τμεγ ταἹβΏί {Πο Ῥοο- 
Φθ, απᾶ Ῥτθασοηῃοᾶ 
1Ἠτουιρῃ ὄο5ας {πε τε- 
Εαγτβεοίβῖοι τοπ ἴῃθ 
ἀε8ά. ὃ Απᾶ {Ποεγ ]αιᾶ 
Ὠαστπᾶς οπ {ἔπαπι, απᾶ 
Ραύ (λέεπι Ίπ Ἠο]ά αππ- 
το ἴηο πεσί ἆασ : ἔοτ 
16 ννας πο οτεηπ{]ᾷς, 
4 ἨΗοπ Ὀεῖῦ ΤΙΑΏΥ οξ 
άΠοπι ττΏῖοἩ Ἡοηγά έλα 
πποτᾶ Ῥε]ετοᾶά: απᾶ 
ἔπο παπηῦεχ οἳ ἐῆα ΠΠΘΗ 
τνας αθοπῖ Έτο ἔποι- 
βαπᾶ. 

ὃ Απά 1 οΆπιο {ο 
ρᾶς5 ΟΠ {Πθ ΤΙΟΙΣΟΥΥ, 
τΠαί τηεῖτ τἼ]ετς, απά 
ο]άςστς5, απά 5ογΊμος, 
6 απᾶ Άππας ἐμα ΠΙΡπ 
Ργϊο5ί, απᾶ Οαἴαρηαβ, 
πΏά 3 οἨΏη. απὰ Αἷςοσ- 
3Ἠά6Σ, αΏᾶ α5 ΤΙΛΠΥ α5 
πνθγο Οἱ {]λθ κἰπάτεᾶ 
οἳ ἴμε Ἠϊρη τρτίοςῦ, 
Ίποτο βαἰποτοᾶ {Τορε- 
Έχετ αἲ «ογιςα]εη], 
7 Απᾶ πἨεη ἴπεγ Ἠαᾶ 
5οῦ {παπα 1π {Πε τα]ᾷςε, 
{Πεγ αςκεᾶ, Βχ τνΏαέ 
Ῥονεχ, οςἳ Ὁγτ πηβί 
να, Ώαντε Το ἄοπο 
152 86 Τπαεπ Ρεΐεχ, 
Β]]εά νΙΏΠ {πο Ἠο]ισ 
ος, δαἱᾶ απ{ο ἔπεπι, 
Ὑο τι]οτς οἳ ἔμο Ῥεο- 
Ρ]8, απᾶ ε]άετς οἳ Ίς- 
ταο], Ὁ 1Ε νε ΜΠῖ5 ἄαγ 
ο οχαπηἰποᾶ οἳ 'πθ 
Ροοᾶ ἀεεά ἆἄοπο {ο 
{πε Ἱπαροίεηπῦ ΤΩΛΏ, Ῥν 
σπῦ ΠἹοβΏς Ἡο {18 
πηπάε ν;Ώο]θ; 10 Τε 15 
Ἐπονη λμίο του 4]], 
βηᾶ ο αἱ] {πο ῬθοΡ]θ 
οἱ Ίδταε], ἰπαῦ Ὁγ ἰηπθ 
Ώηπαθ οἱ Πθεας Ἠτ]βῦ 
οἳ Ὑαζατείῃ, ννΏοπα το 
ογποϊΠεᾶ, Ὢηοπι ἄοᾶ 
τβῖςεά ἔτοτα {Ἠρ ἀεαᾶ, 
«υεπ Ὦγ Ἠῖτα ἀοῦ]ι ΤΗ 

ΠΡαΑξΕΙΣ. ΠΠ, Ίνι 

ἡμῶν," λέγων πρὸς ᾿Αβραάμ, ο ππρ σπέρµατί.σου ἔνευλο- 
1οᾳς, βασίπε το ΑΡταβατη, 1η {Ἡγ εοθᾶ εΠα]] Ῥο 

γηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 396 ὑμῖν πρῶτον 
Ὃ ο α]] ἍᾖΤποθ ᾖἀΣΑππιϊες οξῖπθ θβµτίῃ., Τοτοα τες 

Νῥ θεὺς ἀναστήσαςὶ τὸν παῖδα.αὐτοῦ ἵἹησοῦν,ὶ ἀπέστειλεν 
ἀοᾶ, ἩΠατίηρ ταὶσεᾶ πρ Ἠ{8 5ετταΏ{ Πες, βοηύ 

αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὰ 
Πΐπι, Ῥ]εςξείπας τοα τατΏῖπςβ εβο Στοπα 

τῶν πονηριῶν ὑμῶν." 
Ἀνγίοκεάπεςς Ίγοις, 

4 Δαλούντων. δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαόν, ἐπέστησαν αὐτοῖς 
Απᾶ 45 Ὕνετε οσα 1ης το Ὥἵπα ΡεοΡ]θ, ΟΛΘ προη ἔηεπι 

οἱ ἱερες καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι,. 
{πε Ῥεὶεςδίς απά οαρίαίη οΕξ ἴπο ἵεπαιρὶἰθ απᾶ {πε Βαάπσςες, 

3 διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαόν, καὶ 
Ῥεΐπρ ἀῑξίτεςεᾶ  Όοσβ]]5δθ 31ο8οἩ 11Πεγ 1Ἡθ Ῥοορίθ, απά 

καταγγέλλειν ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ 
ΒΏΠΟΙΠΟΕ 1η ὖεσας Ἅἴπθ τεκιχτθοίοη νΒίοἩ [15] τοπι απποηᾳ 

νεκρῶν ὃ καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ ἔέεντο | 
ΠΠπε] ἀοεβᾶ:. αηᾶ ἍΤ]εγ Ιαῖᾶ Τοπ 3πεπι "Ἠαπᾶς απᾶ γραῦ 

εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον' ἦν.γὰρ ἑσπέρα δη. 
[ποπ] ἵη Ποιά 1] ᾖ1πθ ΠΟΙΟΙ: ᾷοχ 16 σης μονος αἰτοαᾶτ. 

4 πολλοὶ δὲ τῶν  ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, 
Ῥαΐτααπσ οξ {ποσο ππο ηαᾶ Πεατά 1πθ ποτά Ῥε]ετεᾶ, 

καὶ ἐγενήθη "'ὁ" ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν "ὡσεὶ" χιλιάδες πέντε. 
Ἀπᾶ 9Ὀοσβπιθ 1Τ1ε Ξηππῦες 30316 Σεπ ἈΑροαῦὸ "εποιξαπᾶ Ἅ1ῇτο, 

ὅ Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον  συναχθῆναι αὐτῶν 
Απ Ἱδ οαπιε {ο Ρ358οπ ἍἵἴἨθ ἍΤΠΟΙΤΟΥ Ίετε ΡαϊΠετεᾶ {οβείμες {ἐπεῖτ 

τοὺς ἄρχοντας καὶ ὃ πρεσβυτέρους καὶ 5 γραμματεῖς να ἩἜ 

ΤΙ]ΕΣ5 απᾶ εἰάετς 8ηά Βοσῖρας βαἲ 19- 

ρουσαλήμ, ϐ καὶ 3 Ανναν τὺν ἀρχιερα καὶ Καϊάφαν καὶ 
τΙδβ]επι, απᾶ Αηηας 1πθ ἍἨΙρῃ Ρρτίθςῦ θπᾶ ος απᾶ 

Ἰωάννην καὶ ᾿Αλέξανδρον,ι καὶ ὕσοι ἦσαν ἐκ γένους 
1οΏἨΏ Απᾶ ΑἸεκβηάες, Ἀπᾶ ϐξ ώς ὁ 886 πετ οἳ Ἀ{αΑπΙ]Υ 

” ᾽ ο. / } μα 

ἀρχιερατικοῦ. 7 καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν Στῷ' µέσῳ ἔπυν- 
αμ15Η-ρτίοςί]γ. Απᾶ ἨὨατνίηρ οσα πει ᾗἹ ᾖ{ἰ τις {μεν 

θάνοντο, Ἐν ποίᾳ δυνάµει ἢ ἔν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε 
ος Ίπ τν]ηβι Ῥοπες ος ἵπ υνηκῦ ΤΒΙΩΘ αἷᾶ 

τοῦτο" ὑμεῖς 8 Τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁ ίου 
30Π18 1γο2 Ἴπευ ῥΕείετ, Β]]οᾶ σι τἩ πε Σορ]τ]ῦ οἱσ, 

εἶπεν πρὸς αὐτούς, ΄Αρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι 
58]ᾶ το "πα, Ἐ π]ετβ οξ ἴῃθ Ῥεορ]θ απᾶ , εἰάετς 

ἐτοῦ Ἰσραήλ,! 9 εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐ ἐπὶ εὐεργεσίᾷ 
οἳ Ίετδε!, 1 πο 1Η15 ἆδγ Άτθ εχβχη]πεᾶ α88ΐο κα 5οοὰ ποτῖς, 

{ 

(ἀνθρώπου. ἀσθενοῦς, ἔν τίνι οὗτος Ἰσέσωσται,' 10 γνωστὸν 
Γέο ἴπε] ΙΠβΤΙΑ ΤΙΒ1, Ὃγ συ]Ἡαῦ Ἑε Ἠ88 Ῥεεν ουτεᾶ, ὃς 

ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ ᾿Ἱσραήλ, ὅτι ἐν τῷ' 
1ρο 315 {ο ϱ11 γοι απᾶ Ἅἵοβ]] ᾖἴπε Ῥεοριθ οἱ 1δταεί, ἴπαῦ ἵπ ται 

- -” -” / εν. « -” . 

ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἔσταυ- 
ΏΒΙΩΘ οξ ᾖθ6βαβ Οητίὶςί 1πθ «ἈαβζΑΙΤΘΒΑΠ, Ὑποπ το ογποὶ- 

- . / 

ρώσατε, ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἓν τούτῳ 
Πεᾶ, πυΏοτα αοά ταὶδεᾶᾷᾶ 1ΤΓΟΠι ΑΠΙΟΏΠΡ [1πε] ἆἀἄθαᾶ, Όσ Ἠϊτα 

Ε ὑμῶν γοιχ ττα. 
κ αὐτῶν ἰΏθίγ 1, 
ο -- τοὺς ἴηΏθ τττΑ. 
Αλέξανδρος ΙΤΤΙΑ. 
7 σέσωται Τ. 

Ἀ ἀναστήσας ὁ θεὸς ΤΑ. ἔ--- Ἰησοῦν 6ΗΤΤΙΑ. 
--.. ὁ υΤ[ΤΕ]Α. π [ὡς] ΗΤΥΑΣ --- ὡσεὶ τ. 

ᾳ Άννας ὁ ο ἀρχιερεὺς καὶ Βαἰάφας καὶ Ἰωάννης καὶ 
” τοῦτο ἐποιήσατε Τ. :--- τοῦ Ἰσραήλ υττ[Α]. 

Ε -- ἐν ΑΙ/ΤΤτΤΑΝ. 
1 -- αὐτοὺς ἴΏεπι νγ. 

Ρ ἐν 1 ΤτΑΙΥ. 

.---τῷ α{[Α]. 



ΙΥ. Α 6Τ 8. 9οἵ 

οὗτοο  παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής. 11.οὗτός ἐστιν ὁ Ὃ ο ος να ρου 
είς [Γπιαη] βἰαπᾶς ῶθίοχθ τοι ρουμ, Τηῖς κ ο απο βἶσπο οι τα 

λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν Ποἰκοδομούντων," τοῦ πὲ ποπβηί οἳ γοα 
Βἴοπο ν/ηἰοἩ Ὡπς Ῥεσοη 5εῦ οὐ ποισαῦ Ὦτγ τοι ἴπο Ῥα1]4ετβ, ὁσιρο πο Ἔονα ος πα 

ὁ γενόμενος εἰς κεφαλὴν Ὑωνίας. 12 καὶ οὐκ ἔστιν «σποτ. 13 ΑΧοϊριος ἐς 
νε]ιίοἩ 19 Ῥοσοπαθ Ἠοπᾶ  οἳ [1Ἡο] 90ΥΠ6Σ. Απά ἔλοτο 19 Ἴωογὸ βα]γαῦ]οἩ {π απΣ 

οὐ]ιετ: {ο {πετο ἱ5 πΟΠΘ 

ἐν ἄλλ υδενὶ ία. Σοῦτεὶ γἀρ ὂ τ ἐ ἓ Ένας ΏΛΙΛΘ πΏάοΓ Ἰοῃ- 
ΣΥ ἄλ ῤρ ουὀεγι 1) σωτ]ροια ουτε -Ύαρ ονγοµα εστιν ετερον ο 16Υ. 1 . 

Ίπ Λοίπετ }πο οΟΠο βα]τα(1οἩ, {ος ποϊίλες “παπιο ῄἱς21Πετο "Αποίλος ΤΠ Ε1νΟ1 ΧΑΟὮΡ ὨΟἨ, 
πω. π : { . ἃ : : ; : πλοτεργ Ἡθ πιαρῦ 9 

ὑπὸ τὺν οὐρανὸν τὸ δεδοµενον ἓν ἀνθρώποις έν ᾧ -5ανεᾶ, 
ππάᾶοτ ἐλπο Ὥθεανεηπ ἍὭπὙνηΏϊοη Ἆας Ῥεοῃ σἶτοηῃ ΑΙΠΟΠΡ ΤΑΟἨ, Ὁγ τνλὶοῖἃ 

δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς. 
Σπιυςί Ρο "βατεᾶά 3π6. 

19 θεωροῖντες.δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παῤῥησίαν καὶ Σ]ωάν- 
Ῥναΐ βοείπ ᾽ Ἅἴπο 508 "Ῥοΐου λΡο]άπαξς ππᾶά οἑζομπ, 19 Νου ΨΠΕΝ ἴπεγ 

Ι λ , ε/ » » , , ’ βαῖν ἴ]ο Ῥο]άτποξς ος 
ου, και καταλαβόμενοι Ότι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσιν  ὮΛῬείος απᾶ 9ο, απιὰ 

απᾶ Πατίπρ Ῥυχοι]τοά {λπαῦ στων απ]εὑιοτεᾶ α1γῃΠογ "χο γμογσοεϊνοαᾶ ἐλαῦ ΄ 1Πεγ 
᾽ ἰδ » θ / ἕ 2 ’ . 3 4 ε/ 4 » Ἱνσοτο απ]οαγποά απ 

καὶ ἰδιῶται, ἐθαυμαζον, ἐπεγινωσκογ.-τε αὐτοὺς ὃτι συν Τῷ .Ιμποταπί ἸηοἨ, ἴλον 
αι απ πςἑτιοἑσᾶ, ἔπεγ νοπάσχθᾶ, απ {]ιογ τεοοβηπἰχοᾶ  Ίλοαι πια πνΕ πιαχγε]]θᾶ; απᾶ ἴπεγ 

” Γ Γ ” 4 ν κ σ 

᾿]ησοῦ ἦσαν. 14 τὸν. δὲ! ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς δα ος ο. 
06215 1ΤΠοΥ Υ/6ΓΘ. Ῥαῦ 29 3ΡΙΩἨ. αωε]ιο]άϊηρ Ἀν]Ιϊπ Δἴποτη Ίουσα προ Ισεης, 14λπιᾶ 

ἑστῶτα. τὸν τεθεραπευµένον, οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. 15 κελεύ- Ὀονο ος ιν α]σᾶ 
: : πν ΠΙΟ τε ηεα]εά 

«ΡεαμᾶΙΠΡ Πο ἍἨὨαά Ῥεθι Ποπ]εᾶ, πούμΙηρ ἴπογ Παᾶ ἴο Ραΐηδαγ. "Ἠατίπρ πι σδνα μι οι, 

σαντες δὲ αὐτοὺς ἔξζω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν 3συνέβαλον" ἴλον οου]ά 227 πούίπᾳ 
Σοοπιπιαπᾶςᾶ Ῥαΐῦ ἔλεπι ομίςιᾶς ἴπο 5απ]λοᾶτίπα νο ϱο νλογ οοπ{εττεᾶ το ος «τν ο. 

πρὺς ἀλλήλους, 16 λέγοντες, τι ὑποιήσομεν! τοις ἀνθρώ- πιαπᾶεὰ ἴπθιη 0ο Ρο Α- 
πἩ οΏθ αποἰίμος βανῖη πολη Σω ᾶ ο αἷπ βίά6 οι{ οἱ {ο σοιιποῖ], 

ο ο κα πο τὴ : -μεν.γὰρ γνωστὺν σημεῖον ΎγΕεγονεν ; 
1 . πμ ἨΠαῦ 8011 πε ἄο ο ; πε .. να πάρεα ο πι ρίση ας «οπ1ε 1ο αι Έλεκο τομ 2ος ἡλλβὸ 

δι αντωγ, πασιν τοις κατοικουσιν Ιερουσαλήμ ΦαγνερΟγν, ἀπάᾶοσᾶ α ποίβΏ]ο μαῖγα- 

{ΩτοιιδΏ ἴποπια, 51ο ”811 λος οἰππαβίέήπσ΄ 11 ογαςθ]οπι [19] Σπιαπ]{οβΏ, Ἐν ο νι . 
μ , 3 η Δ Ν ο 5 

καὶ οὐ.δυνάµεθα «ἀρνήσασθαιἹ 17 ἀλλ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον αἲὶ ἔμοπα ἔλναί ἄν ο)! ἵπ 
ΔηΏᾶ Ὑθ ατο ππαῦ]θ Μο 4ΕΏΥ [11]. Ῥαὸ {λαῦ τοῦ {Ιτ{Ἠοθγ Φοχάδο]επα; απά τνε 

ὃ ϱϱ ρ 4 . 4) μι 5 ; .. -ω. οβπποῦ ἄεασ 1. 17 Βαΐῦ 

ιανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, ἀάπειλῇ, ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς Ό]αί 16 εμτομᾷ πο Εατ- 
1έ ΏιΑΥ βΡζυπᾶ ΑΠΙΟΏς ἴλθ Ῥθορίθ, πΙίλα ἐητοθῦ Ἰοί τς ἐλτοπίεη  ἴλεπι ἴλοί ΑΠΙΟΩΕ ἴλμο Ῥεο- 

η λαλέῖ ιν ω». , ι ᾽ , ρ]ο, 1εῦυ ας βίἰταῖτιγ 
µηκέτι λαλέῖν ἐπὶ τῷ.ὀνόματιτούτῳ µμηξενὶ ἀνθρώπων. Ἰ]λτοκίοη ἴμεια, (λαῦ 
Ώο Ἴοηπσεσ οβροβθὶὺς Ἅᾖ1Π ΜΠ15 παπ1θ ”. ος ΏΦΗ, 3Πογ 5Ρρεα]ς Ἠοποεξογία 

(151. το πο) ἴο πο Ίηππ 1π Τηῖ8 

1β Καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν ἑαὐτοῖς! Γτὸϊ καθόλου πας ας ο σος 
Απά Πατνίηρ οα]]εᾶ Ίἴμετα ΤΏογ οἸατμεά τπΏοπα Ξηα0 541] ππαπᾷςᾶ δετα σος το 

4 [ Δ / Δ - [ή ρω ασ ὼ μὺ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 9ΡΟΔΙ αὖ ο1] ποτ πραθἩ 
ποῦ 5 τες ος το ο. .. ἴπο Ώσ]ηθ οἵ ζε518. Ί19 1 ῬΈοΐοτ απ «οἰνΏ 

19. ὁ δὲ. Πέτρος καὶ Ε]ωάννης! ἀποκριθέντες Ἀπρὸς αὐτοὺς Ἀπ'νογοὰ παπά τα]ά πας 
Ῥυϊΐ Ῥοΐετ Απᾶ Ποἳτα Αυβιγοτίησ ο ποτα {ο ἴ]ιοπα, 1Υ Ὠεύπετ 10 Ὦθ 

Ι ; ον δν .. αν ος σε ενος ολ τὸ τ]ρΏῦ 1η ἴΏο αἰρηί οἳ 

εἶπ ο», Βί δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ υμῶν ἀκοῦύειν ἄοά ο Πεατκεα απίο 

βα]4, Ὑπείμετ τῖσπὺ 1  }Ῥεξογθ ᾳοᾶ 3ἱο4γοα 140 3Ἠείει ος Ἠποτο ὕλαη ηπίο 
αυ ὼν π - ον ν . ν κ, ας ο, Ἰαάρε ο. 20 Εος 

μᾶλλον .ἢ τοῦ θεοῦ κρίνατε. οὐ οὐ.δυνάµεθα γὰρ ἡμεις ἃ  Ὑο οαπποῦ Ὀπί εροη]ς 
τβῖΏΘϱΣ ΊΤΠβη ᾷοᾶ, {αᾶρετο; 5οοηποξ 1ο; ᾖ3πθ δπηαξ τμο (ΠΙπρδβ νι; Π]ο] 1νθ 

1 ὃ Π ντο , ἳ μ ία . Ώατο 568ΕΏΠ Αηᾶ Ἠθατᾶ. 

εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ.λαλεῖν. 91 Οἱ.δὲ προσαπέιλη- 215ο πει ἴμου παᾶ 
Ίνα ὃπαν Σαπᾶ αομοβτᾶ ΑΡαῦ Ἱερερ]ς, Ἐπῖ ἐμοσ ἍἡἨατίηρ {ωτίμος Σαπτίμες  ᾖΤητθαίουοᾶ 

/ ος ’ , ν : τν .. . ἴπεπι, ΤΠεγ 1εί ἴποπα 
᾿σάμενοι ἀπελυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς Κολά- ο, Ἀπάῖπρ ποϊρίης 
ἀητεβτοπεᾶ αεί 3ρο λίμετα, ποϊπίπρ' Ἀπάίπρ ας ο πουν {αγ ταϊρΏὲ Ἰουν ἔἨεγ πα]σΏῖ ραπΙ5Ώ 

ρ 4 ολο ο , / ο τπεπα, Ῥεοααςδε ο, ἴηθ 
σωνται αὐτοὺς διὰ τὸν λαόν, Ότι πάντες ἐδόξαζον ῳρεορῖο: {ος αἲ] ηΙεη 
Ῥυαπίςη ἵπετα ΟἨ βοοοαΏῦ Οἱ ἴΠο Ῥεορ]θ, Ῥεσοβαςδθ α1ἱ πετε ϱ]οχ]{γψίηρ Ρ]οτὶβοᾶ ἀοὰ {οσ ἐ]ιαῦ 

» οἰκοδόμων ΤΤΤΤΑ. Σ οὐδὲ Τ.ΤΤτΥ’. }-]ωάνου Ττ. Στεληὰ ΌΤΊΤτ Α.8 συνέβαλλο», 
ἅπτια. υ ποιήσωµεν Εεποι]ά ννε ἆο τΊτΑ. ο ἀρνεῖσθαι ΙΤΊτΑ. ἆ---ἀπειλῇ 111 [Αα]. 
5 -- αὐτοῖς (/εαᾷ [υπετα]) ΙΤττΑ. {--- τὸ τα. ξ ᾿]ωάνης Τε. ἃ εἶπον (εἶπαν Τι) πρὸς 
πὐτούς 1 ΤΤτΑ ΙΓ. ἰ εἴδαμεν ΙΤΤΙΑ. 

π 



922 
ὙγΠίςὮ Ας ἆοπο, 95 Εοχ 
1ἨΠθ ΤΠΛΏ 88 8Ώοτο 
Σοτίγ Υγοςτ5 οἷᾶ, οἩἳ 
πυΏοια {5 ταῖτλο]ς οξ 
Ὠθβ]ίηρ σ/α8 «πετνεᾶ, 

29 Απᾶ Ῥεϊτς 1εῦ ο, 
ΤΠεγ πγεπύ {ο ὑΠεῖσγοπη 
ΟΟΠΙΡΑΗΣ, αηΏᾶ τοροτίοά 
αἲ] ἰπαῦ: ἴπε οἩμῖεξ 
Ῥτϊεςύ5 απηᾶ ε]άετς παπά 
Βαἱά απ{ο {Ώθτα, 24 Απᾶ 
ὍυΏεη ΌΠογ Ἠεβτᾶ ἰῃμαῦ, 
Ἔπεγ ἸἨ{ίοεᾶ παρ πείς 
νοῖοθ {ο ἄοά πΙνΏ οπθ 
βοοοτᾷ, αηᾶ 5α1ᾶ, Τιοτᾶ, 
ἔποι αγέ ἀοά, πΠΙοΙ 
Ἠεεῦ πιπᾶο Ἠεβτεῃ, 
Φηά θαγῖΏῃ, αηπᾶ Ίποθ 
εοα, απᾶ α]] Ὅπαος ἵτ 
ἀπεπαάς: 25 ππο Ὦγ 119 
πποπι{Ώ οἳ 1Ἡγ εετταπύ 
Ἑατίιά Παςί εαἷᾶ, πσ 
ιά ἴηο Πεαίηθη ταρς, 
Απᾶ ἴπο ΌῬεορ]ε {πια- 
Εῖπο ταῖη ᾖ«ἰπίηρς 2 
26 Ἔπο Ἰΐπσε οἳ ΤηΠο 
θατίη είοοᾷ πρ, απά 
4Πο τα]εγτς ποτε ραη- 
πετεᾶ «ορείπετ α- 
ραϊτςσυ {ηθ' Τιοτᾶ, βπᾶ 
Αραϊτπςει ης ΟἨητῖςί, 
27 Ἐοτ οἳ α ἵταίῃ α- 
Ραϊπεῖ {Ἡγ Ἠο]γ οΠΏ]]ά 
«/θδας, πΏοπι {ποια Ὠας5ῦ 
Αποϊηιεᾶ, Ῥοῦπ Ἠετοᾶ, 
8ηΏά Ῥοπίίας Ῥ]]αία, 
πλ ἴπο εηθΙ16Ε, απά 
:ηθ Ῥεορ]θ οἳ 15γαε], 
ππετο ραϊπετεᾶ ἴοβε- - 
{ποχ, 284οΥ 1ο ἀο πΠαϊ- 
5Ο6ΥοΓ ἴἨγ Παπά απά 
1Μσ οοπηςε] ἀείογπιῖτ- 
εἂ Ὦθίοχθ Το Ὦρδ ἆοπο. 
29 Απά ποπ, Ἰ1οτᾷ, 
Ῥοπο]ά πεῖτ {πτεαί- 
θΠΊηπρ5: απᾶ ρταηί 
ππύο ᾖΤὗΠσ εθγναηί5, 
ἐπαῦ ση] η α1] Ῥο]άποαςα 
ΤΏθγ Τιαγ βρεακ Ιητ 
πποχᾶ, 30 Ὦγ 5ἰτείοι- 
{πρ Εοτί {Πίπο Ἠβπά 
το Ἠεα]; απάἆ ἴπαῦ 
ΒΙΡΏ8 απᾶ τνοΠάετς 
ΧΩΑΥ ὃὮορ ἆοπα Ὁγ ἰπό 
Ἠαβπιθ οἳ ᾖἵἨπγ Ἠοιγ 
οΏ]]ά ὧθεας.  95ἱ Απά 
π/Ώθη {πεσ θά ργβγτοᾶ, 
119 Ῥίασο πῃης επακοη 
ὪύΠΘΤΘ ΤΠογ ποτε 48- 
εεπιρ]οά ἰοραείΠοεγ; απά 
ΤΠεγ πετο αἲ] Β]]θά 
σ/{τῃ πο Ἠοιγψ ἄποςς, 
ΞηΠᾶ (ἴηαγ 5ρακα Όηθ 
πιοτᾶ οἳ ἀοά πια 
Ῥο]ά1θ5Β, 

32 Απά ἴπο ται]{]- 
ζαᾶᾷο οξ {ποπι τπαΐῦ Ὦα- 
1ιογεᾶ νετο οἳξ οπθ 

ὰ τεσσεράκοντα ΤΤτΑ. 
ατττ[α]. 

1 Ἵνα τί ΙΤΤΑΝΓ. 
1[ττ]. 
ΙΤΤΚΑΤ, 

ΠπΠΡραΑ ΕΙ Σ. 1Υ. 

τὸν θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι. 399 ἐτῶν.γὰρ ἦν 
ἄοά 1ος Ίἴλαί ν/Ώἰολ ̓  Ὠα5 ἴθΚκεπ ρ]ασοθ) 40ΟΥ .γεβτα [Το]ᾶ] Ύναςβ 
, ]ς / ῃ ε » Φα). εν 

πλειόνων τεσσαράκοντα!ὶ ὁ ἄνθρωπος ἐφ ὃν 
4ΑΌογθ 5ξοτίγ 1:Πο 8η 

τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως. 
{18 βἶση οἳ Πεβα]Ιηρ. 

29 ᾿Απολυθέντες δὲ ᾖἦλθον πρὸς τοὺς.ἰδίους, καὶ 
Απᾶ Ὠατίπρ ΌθεἨ 1εῦ ϱο ἴΠεγ ο8πΠθ ἍᾖΤο ἐπεῖτ οι [οοπΙραηγ], απᾶ 

ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἳ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσ- 
τοροτζεά ὙἨβύθετες ᾖἵο νπεπαι 1πθ οἨΏίεξ ργ]οςί5 απᾶ {πθ εἷ- 

βύτεροι "εἶπον.' 94 οἱ δὲ ἀκούσαντες, ὁμοθυμαδὸν ἡραν 
ἀεσβ βα1ᾶ. Απᾶ {Πεγ Ἠατίπρ Ἠεατᾶ, ἹπΠιῦἩ 9Ώ6 ποοοτᾶ 11Ε0εά πρ 

φωνὴν πρὸς τὸν θεόν. καὶ Πεἶπον,ὶ Δέσποτα, σὺ πὸῥ 
[υπεῖτ] τοῖοθ το ἀοᾶ, απᾶ ββί4, Ο πββύεσ, ἴποια [σέ] 1π6' 

θεὺςὶ ὁ ποιῆσας τον οὐρανὸν καὶ τὴν. γῆν καὶ τὴν θάλασσαν 

Ιἐγεγόνει" 
οἳ πΠΏοΠι Ἠπά ἔβΚοπ Ῥ]αοθ 

ἀοά π]λο τπιβᾶδ ΦΠόὸ 'Ἠθβτοη Άπᾶ πο εβτίἩ απᾶ Τπθ ΕΕΒ 

καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, 956 Ὁὁ δίὰ στόματος! ΡΔαβὶδΙ 
απᾶ αἱ {παί[8το]ῖωη {πετη, πΏο Ὦγ Γ1Πθ] που οἱ Ώατνιά 

ὦ : ον 
ατοῦ! παιδός.σου εἰπών, Τ]νατιϊ ἐφβύαξαν ἔθνη, καὶ 

ΤΗΣ βεγγαηῦ ἀῑᾶξί εαγ, ην ἁλᾶ Ἴταρο "Παιρηδϊψ "πβοπΒ, απ 

λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 396 παρέστησαν οἳ βασιλεῖς τῆς 
Ἔροορ]ος 1άϊά πισβ]ίαϊε ταῖτ (Πΐπρς 2 Φἰοοᾶ πρ ἍᾖΤἴπθ. Κἰπρβ οἑἴπ8 

γῆς, καὶ οἱ . ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ.τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ 
εατίΏ, απᾶ ἴπο ΣΊ]εΓ5 πγετο ϱαηοτοᾶ ΜοβείΠος Αραὶπες πα 

κυρίου καὶ κατὰ τοῦ-χριστοῦ.αὐτοῦ. 397 Συνήχθησαν.γὰρ 
1,οτᾶ ΑηΠηᾶ αραῖπς6 ηϊς Οὐτῖςῦ. | Έοτ ψ/ετθ ϱα{πετεᾶ ἰορθίπαχ' 

.] 2 Σ ’ 9 } Δ αυ ϱ/ . / , ” ελ 

ἐπ᾽ ἀληθείας » ἐπὶ τὸν ἅγιον παϊδά σου ᾿Ἰησοῦν, ὃν 
οἑ 8 ἱταία αραϊτες 3ηΏοιψ  3Ἀβετναπί ΣΠ ά6β1β, ὙἨηοσα 

ἔχρισας, Ἡρώδης.τε καὶ Πόντιος Πιλάτος,! σὺν ἔθνεσιν 
ἴποι ἀῑάδύ αποϊπΏ, ῬοίἩλ Ἡοτοᾶ απᾶ Ῥοπύϊας Ἐϊ]αῦθθ, ᾽ πα πβῦῖοπς 

Δ ” » ’ το» ε/ « / 4 ε ο ΄ 

καὶ λαοῖς Ισραήλ, 328 ποιῆσαι ὅσα ἡ.χείρ-σου καὶ ἡ βουλή 
παπά ρεορ]οες ο Ι5Γβε], ἰο 4ο ὙπΠΏβίθγες {ΤΠ Πθπᾶ απά  "οοιπαο] 

μσουἳ προώ ἐσθ 29 καὶ τὰ νῦ ' τεπιδεΝ ροωρισεν Ύενεσ αι. και Τα νυΝΥ, κυρίει ἔπιοε 

11η ορτεάοϊιεγπαϊπεᾶ Το οοπ1θ {ο ΡΑ88. Απά ηοῦ, Ἰοτᾶ, 1οοἷκς 
ηλ Δ Δ . κ) ” ο 8 μ ” ” ) αν 

ἐπὶ τὰς. ἀπειλὰς. αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς.δούλοις-σου μετὰ παῤ- 
προηῦη  {ἰλοὶτγ {μτοβίοπίπρ8, Αηπᾶ ρῖτο Μο ἐἩγ οοπάπιεη πια ΣΡρου]ά- 

ῥησίας πάσης λαλεῖν τὸν.λόγον-σου, 90 ἐν τῷ τὴν.χεῖρά.Ἱσου" 
ὨθΒ8 αχ]  ᾖἹοςφροβ]ς ἵπγ νοτᾶ, ἵπ ἐπαῦ {ηγ παπά 

ἐκτείνειν Ἀσεῖ εἰς ἴασιν, καὶ σημεῖα καὶ τέρατα Ὑίνεσθαι 
Σαἰχοιολοςί δοαῦ Ίποα {ογ Ἠεα]τρ, απᾶ αἰρηβ απᾶ ποηᾶετβ ἵπκο Ῥ]αςθ 

διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ. 9Ι Καὶ 
{μτοιρΏ {πθ ΏΒΠΙΘ 9ηΏοιγ “βεγναπί 108 3ΗἩγ ᾖ-ὅεξιβ. Απᾶ 

δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἔν ᾧ ἦσαν συνηγ- 
Σηατίπο ὀρταγοᾶ "Που ὅπας ἸΠακοη “τηθ Σρί8οθ Ίπ πγΠπΙςἩ ἴἨΠεσ Ίνετθ κβ8β5θπι- 

µένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντεξ 'Σπνεύµατος ' ἁγίου,! καὶ 
Ρ]6ᾶ, Απᾶ ἍἴΠογ πεχο 3Ββ]]1οᾶ 1 Ἅπὶίῃ[µθ]"ρριτῦ "ΗοἱΙσ, απᾶ 

ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παῤῥησίας. 
βΕροκθ {ηθ ποτᾶ οξ ἀοᾶ γα Ὦοἱάπεδβ. 

92 Τοῦ.δὲ πλήθους τῶν µπιστευσάντων ἦν Λἡ! κἀρδία 
ΆΑπά ο ἴπθ πι] θαᾶθ οξ{ος5οθ.ἴπαῦ Ῥε]ετεά 8πγετθ 1πΠθ "Πθατσῆ 

: ών . Γγεγόνει ΥΤΤΓΑ. πι εἶπαν ΙΤΤτΤΑ. Ἂ --- ὃ θεὸς (γεαὰ Ὦθ πγΏο) 
9 ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος ΥΠΟ Ὀγ [ίπε] Ἠο]ν Βρϊπ 6 

Ὁν [118] πιουίἩ οὗ ος {8{1ΘΥ 1ΤΊτΑ. ε 
5 - ἐν τῇ πόλει ταύτῃ Τη ὑπὶα οἱ ΕΙΤΊτΑΥΓ. 

7 αφιδε 1. 
.--ᾖ ΙΤΤΙΑ. 

Ρ Δανεὶ ᾳ --- τοῦ αΙ/ΤΊτΑΤΓ. 
{ Τειλατος Τ. απ-- σου 

7 τοῦ ἁγίου πνεύματος 

ΙΤΤΤΑ; Δανϊὸ αγ’. 

Ἡ ---σου (γέαά Γ1Ώγ ]) Ιπτ. Σ[σε]λ, 



1Υ, ν. ΑσΤ6. 
καὶ δὴ! ψυχἠὴ µία. καὶ Ὀούδὲι εἷς τι τῶν ὑπαρ- 
Σοπὰ “Ίηο ὃεοι]) οἩπθ, ἀπᾶ τποῦ οπ9ο ᾽απγσίλίηρ "οξ "(ἨΑί Σγ/ΠπΙοἩ ΤροῬ- 

, ) - ” ”- ἓ) ” τ ρ - ο” Π 
χόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ ἦν αὐτοῖς "ἅπαντα 
εεςξεαᾶ πο αφαίᾷ "Ἠὰς 1οου/η ὅνγας, λλΌαΐῦ 13γγετο 1510 13πεπα 12911 1 ΤΠΙηρ8 

” Ν ἀἆ ’ ’ Ἱ αυ διδ μ / 

κοινά. 95 καὶ μεγάλη δυνάµει' ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον 
ΟΟΙΠΠΙΟΗ: Απᾶ ἡµτνίΏ ρτεαί ῬΟσΥΕΣ βρανο 3Πο5ΏΙΠΙΟΠΥ 

οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου ]ησοῦ,! χάρις.τε 
11Πο ᾿αρο-ΐ]θς ο ἐπο τοβιττθεοῦίοη οξ πο ὭΤιοτᾶ εσας, βπά ΄ρταςθ 

µεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. 94 οὐδὲ.γὰρ ἐνδεῆς τις 
λστοφῦ τνΏ8 ΡΟΠ 811 {Ποπι. Έος πεϊίηετ 1η γγαηπῃ “4ηπγοπθ 

Ἰὐπῆρχενὶ ἐν αὐτοῖς ὅσοι.γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν 
αγγ ιι5 ΠΙΟΠσ Πε; ἍΣΟΓ 85 ΠΙΔΗΥ 88 ΟΊΠΠΟ6ΤΑΒ οΕεδἰβίεξ ος Ώοιςθς 

ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν Ἠπιπρα- 
φπθτθ, ᾗ- φε]]ΐησ ὮΓ[ἰποπα] Ὀτοαβπύ ἴθ τα]πες οἳ ἴ]οβδο 5ο]ᾶ, 

σκοµένων, 96 καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πὀδας τῶν ἀπο- 
απᾶ πιά [ἴποπι] αἲ τπο 4ρεῦ 0 ΙΠθ α4βΡοβ- 

στόλων  Ἠδιεδίδοτο" δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν ᾖτις Χχρείαν 
τ]ες ; "απᾶ ἀῑςυτιοαθΙοη ν/ας πιπᾶς 10 εΒΟὮ αποοοτάίπρ 88 Ποπ "πεεᾶ 

εἶχεν. 
"λα. 

96 Ἰ']ωσῆς! δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας Ἰὑπὸῖ τῶν απο- 
Απά ᾖο5ε ὙΠΠἩο γ5 Πτηπιιθᾶ ἘΒατγπβΏιΒ [ολ νπο 8Ρροξ- 

στόλων, ὅὃ ᾿ἐστιν μεθερμηνευόµενον, υἱὸς παρακλήσεως, 
υ1ρθ8 (πἩΠΙος Ἅᾖ5, Ρεῖτπρ Ιωθεγρτοίσαᾶ, ΒΟἨ. οἱ οοπς5ο] 1ο), 

Κλευΐτης,! Κύπριος τῷ-γένει, 97 ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, 
Αα Ἰμενῖῖε, Αα Οτρτὶοῦ Ὁγσ ὈΙτ{ῃ, Ὠρβνίηρ 1απᾶ, 

πωλήσας Ὦἤνεγκεν τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν παρὰ! τοὺς πόδας 
Ἱατνίτπς εο]ά {15] ὈτοιφΏπῦ ἴηΠθ πιοποσ απᾶ Ἰαιά Π5] αἲ νπθ τεεῦ 

-” λ ” 4 δε Ὠι ΄ η] , -- | 

τῶν ἀποστόλων ϐ ᾿Ανὴρ-δξ τις Αναγνίας ὀνύματι, 
οἳ ἴπθ 8Ρος{]65. Ῥαΐ ὅπιαη 1 Ἀορτίβίη, ΑπηηϊιἙ Ὦγ παπ]ο, 

σὺν "Σαπφείρῃ' τῇ.γυναικὶ. αὐτοῦ, ἐπώλησεν κτῆμα, 3 καὶ 
Ψτι ΡΑΡΡΗΙΓΑ, Ὠ]5 ν/]ζ6, 5ο]ά 8 ΏΟΒΦΕΡΒΙΟἨ, βηᾶ 

ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, 9συνειδυίαςὶ καὶ τῆς γυναικὸς 
Καορῦ Όαοςκ 4ΤοΟΤΙ ἴπο τσαἰΙθ, Ῥεῖπρ απ/ατο οἱ [165] 45ο Ἄγγ]{ο 

Ραὐτοῦ,! καὶ ἐνέγκας µέροσ.τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν 
115, Απᾶ Ππνίης ὈτοισΠί α οετζαῖπ ρατί δαΐ 4{Ώθ 51οες 5οὲ Τιμο 

ἀποστόλων ἔθηκεν. ο εἶπεν δὲ 4 Πέτρος, ᾿Ανανία, "διατί" 
ΞΗΡΟΣΕΙ68 α]αία [πι]. Ῥαῦ 5ι1ᾶ Ῥείαγ, ΑπαΠΙΑΒ, πνἩσ 

επλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν.καρδίαν.σου, ψεύσασθαί σε τὺ 
αἷᾶ 3411 1 ΡΟ ΡΘΤ. 1ησ Πεατί, 3µο “119 5ο [14ος] "ἴπεοῬ ἴῆπο 

πνεῦμα: τὸ ἅγιον, καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ 
Βρὶτϊσ πο ἍἩἨοίγ, Απᾶ  ᾖἵοχκεερ Ῥαοκ Ίχοπι ᾖἵπθ Ἅτα]αθ οἳ ἴμο 

χωρίου» 4 οὐχὶ µένον σοὶ ἔμενεν; καὶ πραθὲν 
.εδίαῖο 2 5Νοῦ 1ποπιαϊπῖηρ 210 31π969 “άῑᾶ 16 τεπαβίπ 2 οπᾶ Ἠατίπρ Ῥθυπ 5ο]ᾶ, 

ἐν τῇ-σῇῆ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ 
ἆπ {πῖπε οὗπ απὐπογἰττ πως ο [που] ὉΏσ ἀἱά80 ἴποι Ῥασροςθ {π 

καρδίᾳ.σου τὸ πρᾶγμα.τοῦτο; οὐκ ἐψεύ Ἰνθρώ Ἰλλὰ καρδίᾳ. τὺ πρᾶγμα.τοῦτο; οὐκ.ἐψεύσω ἀνθρώποις, ἀλλὰ 

895 
ἨΠοπγύ αιιά ο οπο 5ου]: 
πθίίπογ ααἰά απν ο 
{πεῖη ἐπί οαρΏ{ οἳ {9 
τπῖπρς τυ]λῖοὮ Το Ῥος- 
βοβ5οά πας Ἠϊς οἵνη: 
Ὀυαΐ έποσ Ἐπἆ α1] {πίπρβ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ. 36 Απά γη τἩ 
Ρτεαῦ Ῥοπετ ῥ8τνο ἴπο 
βΡοβ!Ώ]ος σνϊίποας οἳ 119 
ταςδιχγθοίῖοη οἳ Ὥ1πο 
Τ,ογᾶά ὦοβις: απά ρτοειιῦ 
ΡΓΑΟΘ ΥΑ5 ροηπ {πεπα 
β]]. 94 Νοϊπετ παβ8 
ἲΠεΓθ ΑΗΥ ΛΙΠΟΩΡ ἴΏαπα 
τππῦ Ἰαοκεᾶ: Του «8 
ΏΙΒΏΥ 85 ΊΥΕΓΘ Ροβ5655- 
ΟΓ5 οξ Ἰαπάᾶς ος Ἰοα5θβΒ 
βο]ά {ποπα, ππά ῬτοιρΏς 
1πε ρτίοςς οἳ ἴπυ (λπρα 
{πα ῦ ν/οτα 5ο], 95 Βιιά 
1814 έΠεηι ἄονη αἲ ἴΏθ 
Αρο»{]6ρ’ {θοῦ: απιᾶ ἁἱξ- 
Ττ1Ὀμ{ΙΟη τας πτηδἆθ 
αἨΠ{ο Θ67ΥΕΙύ ΤΙΒΏ 3οΥ- 
οογάϊπρ 48 Ἡο Ὠπάᾶ 
ηθεᾶ. 

36 Απᾶ ὧοβεβ, ππο 
ὮὉγ ἴπο αροςδί]θς τνλβ 
ΦΙΤΠΝὨιΕά ἘΒπγπβῦλΒ, 
(σηΏ]οι 18, Ῥεϊηπρ Ἱπ- 
ὑετρτείεᾶ, ΤΏοθ Βοπ οξ 
ΟΟΠΕΟΙΑΛΙΟΠἨ,) α Τιοτ]ΐα, 
απαᾶ οἳ ἴηο οουῦσγ ος 
Οσρταςδ οὃὔ7 Πανίης 
Ίβπᾶ, καοιᾶ 25, απᾶ 
Ῥτοιρβ]μό ᾖ3ὗπο πΙΟΠεΣ, 
απά ἹἸαίᾶ τί αἲ 1πθ 
προ»δί]ες’ Μεες. Υ. Ῥας 
8. οοΓΙΑΙΠ ΤΙΛΠ Ὠππιεᾶ 
Απιληίας, Αη βαρρΗ]- 
ΤΑ Ἠϊ5 Ἱν]ίε, 8ο] 
ῬοβδυςδῖοἩτ, 3 απᾶ Κκερῦ 
Ὁποκ ραγί οἳ 11ο Ρτίσθ, 
Ὠϊ» νέο αἷςο Ὀοῖηρ 
Ῥτϊντ {ο τὅ, πλιᾶ Ῥτοιιρηξ 
Ἀ οθοΓὔΙΠ ρατῦ, απά 
Ἰᾳἱᾶ 1 αὖ {πο προς5{]68») 
4οοῦ,. ὃ Βιΐ Γοῖεχ 5α1ᾶ, 
ΑἉπαπίας, ΝΏΥ Ὠνίῃ Β- 
ἵαηω Π]]οά {π]πο Ἡεατο 
Ίο Ἰο {ο ἴπε .ἨΗοῖν 
αποςῦ, απᾶ ᾖο ’ Κοερ 
ὍΌποκ ραγὲ οἳ πε ῬτῖοῬ 
οἳ πο Ἰωπά 2 4 ἨΠπ]]ος 
1ὐ τοπιωϊποᾶ, τας ποῦ 
{πῖπο οἵνη ὃ απᾶ βίος 
16 τας δο]ᾶ, τνας Ἱΐ ποὺ 
1ω Τηϊτο ΟΥ Ώ Ῥοπογ2 
Ἡν Ὠαπςδυ ποια ϱοη- 
οοἰἱτοᾶ Όπῖς ἰπίηπρ 1η 
1Πἱ1θ Ἠοπτοῦν ποια 
Παξῦ ποῦ ἸΙεᾶ απίο 

ΤΩΣ Ἠοεατῦ θηῖ5 {Π]πςσ 2 Τηοα ἀ1ᾶξί ποῦ ]ϊα {ο 1ΠεἨΣ, Ῥαιῦ ἍΤηπεπ, Ὀαῦσ αππίο «ἀοᾶ. 
- α , , 2 , ϐ , , ἳ ὃ Απᾶ Απβηίις Ἠθαγ- 

τῷ θεῳ. ὅ Ακούων δὲ" Ανανίας τοὺς-λόγους.τούτους, πεσὠὼν πα ἴλιοκο πνονᾶς Εο]] 
{ο ἀοᾶ, Απά Ζπευῖπς "Απαπίας νπεςο τοτᾶς, {α]11πρ ἄοππ ἄοπῃπ, απᾶ σιβνο Ἡρίηθ 

9---ἡ ΤΤΤΤΑ. 5 οὐδ' Β. ο πάντα Ἱ. ἃ δυνάµει µεγάλῃ ΙΤΤΤΑ. ε τοῦ κυρίον ᾿Ιησοῦ 
[χριστοῦ ΟἨτὶβ{] τῆς ἀναστάσεως Τ,; τῆς ἀνφαστάσεως Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου τ. { ἦν τη1ν. 
Ε διεδίδετο 1/ΤΤτΑ. Ἀ Ἰωσὴφ «ο5ξερΏ ΕΤΤΤΑΥΥ. { ἀπὸ ΙΤΤΕΑΥΓ. κ Λενεῖτης ΤΑ. 
1 πρὸς Τ. τι ὀγόµατι ᾿Ανανίας Τ. η Σαπφείρα ΙΤ. ο συνειδυίης 1ΤΊτΑ. Ρ-- αὐτοῦ 
(εαᾶ [Ώ16]) ττΊτΑ. 4 - ὁ ΗΤΤΙΑ. 5 διὰ τέ Ι1ΤΑ. 
ε-|- ὁ ΟΙ1ΠΤΑΥ. 

. -- [σε] ἴλδε ({ο Κθ6θρ Ὀ8ςΚ) Α. 
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σΏοβδῦ : α]ιᾶ ρτοαῖ ἔσαχ 
98Π19 ΟἨ α1] πεηι ἐπαῦ 
Ἰθατᾶ τηθςο 1Πῖπσα, 
6 Απᾶ πε τοάΏςρ ΠἹεΠ 
956, σοιιπᾷ Ἠΐτη Ἡ}, 
πιά οπγσ]εᾶ ΛΠίπι οι, 
ΔΏᾷ Ὀιτῖοᾶ ἠῖπα. 7 Απιᾶ 
40 ννας αΏοαῦ {πε βρασθ . 
οἳ ἴπτεο ἨΠουχς αξίοτσ, 
ππΠεη ἍᾖἨϊ5 πα, ποῦ 
χποπῖης σης 85 
ἄοπο, οςπης ἸἨ, 8Απᾶά 
Ῥεΐθγ απηβπτεγοᾶ απο 
Ἡετ, Το] πιο τ/πείηΏογ 
ψο 5ο]ᾶ {Πε ]απὰ Έοσ 5ο 
ΙΩΙΙΟἨ 2΄ Απᾶ 5Ἡο 5α]ᾶ, 
ΧΎεα, 10Υ 5ο της. 
9 ΤΏεηπ Ῥεΐεγ 5αϊᾶά ππ- 
{0 Ἰοτ, Ἠοτν 15 15 ἐπαι 
Ὑο Ἠατο αρτεεᾶ ἴοπο- 
1ποχ το ἑεπιρί ἔπο ΒδΡϊ- 
τιν οἳ ἴπε Τ,οτᾷ 2 Ῥο- 
Πο]ᾶ, {μα {οεῦ οἳ {Ώοπα 
ὙυΠΙΟὮ Ἠανο Ῥιτ]οᾷ {πγ 
ἩιιδΌηπα ατε αἲ τἴπα 
ἆοοςσ, απᾶ εΏα]] οατΙΥ 
Ίμποε οαῦ. 10 Τηῃοπ {ε]1 
5ἩΏο ἀονη εἰγαϊσηῦπαν 
ὐ Π]5 Σοεῦ, απιᾷ γὶο]ᾶεᾶ 
πρ {Πο σ]οςῦ : απᾶ ἔπο 
ΨοιἩης ΊΠΕΏ ϱΆΊΠΘ Ἱπ, 
Άπά {οαπᾶᾷ Ἰονγ ἆθαᾶ, 
ἈηΏᾶ, οαιγγίης ᾖετγ 
ΜοσίἩμ, Ῥωτιεᾶ Λε; Ὦγ 
Ἡςεγ Ἠιευαηπᾶ. 11 Απά 
ρτεβῦ Τ6ΑΓ 98ΊΏΘ ἩροήἨ. 
Β]] ἴπο οΏατοἩ, απά 
ΏΡΟΠ ΑΞ5ΠΙΑΗΣ 85 πεατά 
ἴπεςς ἐμ]πσ», 19 Απᾶ 
ὮΣσ ἴπο Ὡπιπάς οἳ {πο 
ἈΑροξί]ε5 3Τ/ΕΓΘ ΙΠΒΏΥ 
βῖρΏης αηᾶ ΤὙΤΟΠάΕΤ5 
γοασλμῦ «ΑΠΙΘΗΡ ἴπα 
Ῥοορ]θ: (ππᾶ ἍΊπεγ 
Ἠγοτο α]] πΙίἩ οπθ Ὢς- 
οοτᾶ Ἱπ ἍὭ«ϱβδο]οπιοπ)ς 
ΡογοἩ. 15 Απά οἱ ἔπα 
γοςὺ ἀῑιγδῦ Πο ΤηςΠ 1οἶπ 
ΠΙπιδε]{ξ {ο ἔπεπα: Ὀι0 
«Πο Ῥοορ]ε τηπρπ]Πεά 
ΤΠεπ. 14 Απᾶ Ῥε]ετ- 
εγς πσδχο {πε ΠΙΟΣΘ α4ᾱ- 
Φᾷ Το ἐῃπο Τιτᾶ, πτιπ]- 
ἑλιαᾶᾷςς Ῥοΐη οἳ τηεπ 
Απά ὙΥΟΠΙΕΠ.) 15 Τιι- 
ΕΟΏΙΙΟΝ ἴπαῦ ᾖΊπεγσ 
Ῥτοιαση{ {οτῦ] {Πο βἶοκ 
ἀπίο 1πΠθ βἰτεεῖΒ, απᾶ 
1α]1ά {Π6πι οτπ Ὁοᾶξ απᾶ 
οοµσπος, ἴπαῦ αὖ Ίπε 
1εαςί {Πο «Πα ουν οἳ Ῥο- 
ἴογ ραβεῖηρ Ὦσ παὶρηῖ ’ 
οτοεγςΏαᾶοπ 5οΠ186 ος 
ῶπΠοπα, 16 Έπθτο οςπια 
8ἶξο Αα τω] Μ1ἑαᾶε οιιὲ 
οἳ ἴπο οἱίῖθες τοαπᾶᾷ 
αὐυοαί ἀπῖο «ο εγιαδα]ετη, 
τιπρίηπςρ εἷοκ {οἱκς, 
ΑΙ {]θπι τν ΏῖοὮ ττογο 
νοςσεᾷ ΠπΙίῃ αἸπο]σρἨ 
βρὶγϊ{α: απᾶ Ἠατ πγοτθ 
Ἡοα]εᾶ ετετγ 916, 

."πε Ὠππάς οἱ ἴπθ βΡρος{]ε5 

ΠΡΑ ΕΙ Σ. γ. 

ἐξεψυζεν' καὶ ἐγένετο φόβος µέγας ἐπὶ πάντας τοὺς 
εχρϊτεᾶ, Απά οβπαθ αοας αρτεοῦ Ἱροπ ων] ΦγΠο 

9 , ; τ ” Ι : ὰ δὲ « δε « , 
ἀκουονταδ ἵταυτα.ὶ ϐ ἀναστάντες.δὲ οἱ νεώτεροι συνε- 

πθατᾶ νπεςο {π]πρς. Απᾶ Ὠπτίπρ τῖδεπ ἑλο γούΏρος [πιεπ] απα(λοᾶ 

στειλα» αὐτόν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν. 7 ᾿Ἐγένετο δὲ 
Ἠϊπα, απᾶ Ὠπτίηρ οαχτ]θᾶ οαδ- Ῥατῖοᾶ [Πήπχ]. Απιᾶ 16 οωτ-ο {ο ρας8 

ὡς ὡρῶν τριῶν διάστηµα καὶ ἡ.γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ 
αΌοαῦ ΄Ὥουτς μες αξρτπατᾶς αἱςφ Ἠὰ5 πᾷα, ηοῦ Κποπίηρ τνηΏαξ 

γεγονὸς εἰσήηλθεν. 8 ἀπεκρίθη δὲ Παὐτῇῃι αὺὶ Πέτρος, 
Ἠαᾶ οόπιθ ο ῬΗΒ8, ϱΟΡΠ18 {Π, Απᾶ πηςπγογθᾶ Ῥετ Ῥεΐετ, 

Ἐϊπέ µοι εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; Η.δὲ εἶπεν, 
ΤεΙΙἹ τηο ἵξ {ος 50 ταΙιεἩ πο οδίείε σε βο]ᾶ 2 Απάςηπο ααἰᾶ, 

Ναί, τοσούτου. 9 Ὁ.δὲ. Πέτρος Σεἶπενὶ πρὸς αὐτήν, Τί 
Ὑεε, ᾖ{ο0χ 50 ΠΙ1Ο1. Απᾶ Ῥεΐογ εαϊά ο Ἠετ, ΤΗΣ [915] 

ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῖμα κυρίου; (ἰδού, οἱ 
{Παῦ γοαΡβτοοᾶ ἑοσείπεν νο ἰοπιρί ᾖἴπο ὭοΘΒρϊὶτι  Ὁξ[ίπε]Τιοτᾶδ Τιο, πο 

πόδε τῶν θαψάντων τὸν. ἄνδρα-σου Ἅ ἐπὶ τῇ θύρᾳ, καὶ 
χεοῦ οἳ ἴποςε Ίο Ῥατιεᾶ ΤΏγ Ὠαςρατᾶ [τε] αἲ ἴπο ἄοοι, απᾶ 

ἐξοίσουσίν σε. 10 Ἔπεσεν.δξ παραχρῆμα "παρὰ! τοὺς 
{που 5Ἡβ]] οαχχγ οαῦ ἔ]μαρ. Α πᾶ ΕΠε {ε]] ἄοσω πιπιεάΙαζε]γ. βαἲ 

, 8 ” νο. . ) , ῃ « / 
πόδας. αὐτοῦ καὶ ἐξεψυξεν' εἰσελθόντες δὲ οἱ «νεανίσκοι 

Πϊ5 2οεῦ απᾶ εκρίτος. Απά Πατ]πς οοπῃο Ίπ της τοαηπσ ᾖ[πεπ] 

δεὗρον" αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς 
{οιτιπά ηετ ἄεαᾶ: Ἀπᾶ Ἠατίηᾳ οαττὶεᾶ οι{ ἴμεγ Ῥατίρᾶ [ποτ] Ὁτ 

Δ » .) - Γ ον , ΄ / ιδ ε/ υ 

τὺν. ἄνδρα. αὐτῆς. 11 καὶ ἐγένετο φόβος µέγας ἐφ ὅλην τὴν 
Ἡοσ Ὠαξδυαπᾶ. Απᾶ ὃςαπιθ σΐθ6ατ Ἰρτεαῦ προη Ἄπλποἷο 1πθ 

) / αν δαν , 4 Ε] , ” ον τα 
ἐκκλησίαν, καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 139 Διὰ δὲ 
Ἀ5δεπι)δ]γ, Απά Ἡροη 1] πο Πεατᾶ ἴπεςε ἰπ]πρβ, «Απᾶ Ὁγ 

τῶν ᾿χειρῶν τῶν ἀποστόλων Ῥἐγένετοϊ σημεῖα: καὶ τέρατα 
6β1Πθ {ο ρα. ᾖ3δίρης ὁαπᾶ “γγοπᾶριβ 

εν τῷ λαῷ πολλά" καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἁἅπαντεςϊ 
δρπιοΏρ Πο Ἴρεοριο πππησ; (απᾶ ἔπογν νγεγθ "πν{]λ οπς "Αοοοτᾶ 2411 

ἐν τῇ στοᾷ «Σολομῶντος"ἳ 195 {ῶν.δξ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα 
1η Ί]λο Ῥοτομ οἱ ΡΟΙΟΙΠΟΠ, Ῥαῦ οἳ {πα χεςῦ 10 0ἨΘ ἀάτςυ 

κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ’ ἐμεγάλυνεν ἀὐτοὺς ὁ λαός 14 μᾶλλον 
ήοἶτ ἴηεπι, , Ῥας «ὁπιβρπϊβεᾶ  “ἴπεπι }ΣίΠθ "ροορίε; 31η δπιοτθ 

δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ, πλήθη ἀνδρῶν.τε 
δαρπᾶ Ίνγοτε 1 αᾶ ζεά δρε]Ίενογς το ἐποθ Τιοτᾶ, πα] ἑαᾶες Ῥοῦμ οξ Ώ]επ 

καὶ γυναικῶν' 15 ὥστε Ἱκατὰ" τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς 
απά ἩΤΟΠΙΘΗ ;) 50 48 ϊπ ἐπο βἰτεθίβ το ὑτίηρ οαῦ 1πθ 

ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ Εκλιῶνὶ καὶ Ἀκραββάτων,!ἳ ἵνα 
5ἷοῖς, Ἀπιᾶ ραῦ [πετ] οἳ Ῥεάς ; απᾶ οοαςσῄπες, ἐπαῦ 

ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ᾖ᾿ἐπισκιάσῃ"' τινὶ 
Ἰροπιῖπς 504 9Ροΐοτ ΣΑὺ Ιεαςὺ 3ΐπο “επαάονν πιῖσ]ηί οτογς]Ἱαἄάον; 8ΟΙΩ8 ΟΠ6 

᾽αὐτῶν. 16 συνήρχετο.δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ 
οἳ ἵποτη, Απάᾶ «βΏ1θ {οβείμες αἱ5ο πο πἠτα]θίαᾶρ οἱ ἴπο 3τοιπᾶ ἁαροαῦ 

κ »ἡ ε λή , ἓ) θ . Ν τὰ λ .. 

πόλεων Νείς Ἱερουσαλῆμ, Φεροντες ἀσθενεις και ὀχλοι 
λρ15168 το 1ΕΓΙ5ΩΙ6ΠΙ, Ὀτιπρίης βΊο]ό οΏς6Β βπᾶ 6Πος5θ 

µένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο 
Ῥοξεῦ τσ 3ερΙτ{09 Σ1ΠΟΙΘΑἨ., σγΏο πγετθ “ἨἹεβ]θᾶ 

ἅπαντες. 
1811. 

ο... ἕἕἕ.ὲὲὲὓὲὓὲ--.ὲ.--------------------ρµρµρµϐΌ”."”μυμνμνμ”.,...”- 

σ--- ταῦτα ΙΤΤτΑ. 
[παϊά] ττττΑ. 
ΕΤΤτΑΠ. 

Σ πρὸς ΊΤΊττΑ. 
ἆ πάντες 1ττ. β 

ΣΤΤΣΑ.  κραβάττων ΙΤΤΙΑΝΥ. κ ἐπισκιάσει ϱΠ8]] ονθγ»μαᾶουν Ττ. 

9 ος ε 3 

Ἡ πρὸς αὐτὴν ο ἨθΓ ΙππτΑ. . Ἡτ- ΠΤΤΤΑ. σ.--- εἶπεν ( γεαᾶ 
5 εὗραν Τγ. Ὁ ἐγίνετο ΕΟΙΤΤΤΑΥ. 9 πολλὰ ἐν τῷ λαφ 

ε Σολομῶνος ΟΤτΑΥΥ. καὶ εἰς ΟΥΕη 1ηίο 111τ. Ε κλιναρίων 
ὰ --- εἰς ΙΊΤτΑ. 



ΑΟΤΡ. 

ὁ ἀρχιερες καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, 
απᾶ ΒΙ1 1ποβο στ ἍἉἨΠῖπα, 

ν, 

17 ᾿Αναστὰς δὲ 
Απᾶ Ἠαθτίηρ τίδεη 1ρ ἴπο Ἠἰρ] Ργοςδῦ 

οὖσα αἷρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλοῦν 
ἨΠΙοῃ  Ππε] ρεοῦ οἱ ί]πο Βαάάλοςςς, Ίνοχο Π]ἱαᾶ Ἅπτπ]ίη ΑΏΡΕΣ, 

18 καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας Ἰαὐτῶν'! ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ 
απᾶ 191ά "παιᾶς  ᾖ3Πεῖχ οἩἳ ᾖ{ἰῃθ ΑΡΟΣΌΙ68 βηᾶ 

ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δηµοσίᾳ. 19 ἄγγελος-δὲ κυρίου 
ρυῦ ἔλεπι π [με] "ποιᾶ αραρ]ο, Βπ{ ΑΏ βΏΡε] οἳ [τηε] Τιοτᾶ 

διὰ Ἀτῆςὶ νυκτὸς "Πνοιξενὶ τὰς θύρας τῆς «φυλακῆς, 
ἀάυχγίηπσ Ὥἴπο πηῖρ] ορεπεά {πο 4ροχβ οἱ {ωο ΤΣΙςΟΣ, 

ἐξαγαγών.τε αὐτοὺς εἶπεν, 320 Πορεύεσθε, καὶ σταθέντες 
3ΑηΏᾷ Ἠατίηρ ὑτοαρλαί Ξοαῦς 1πεπι Ἅκααϊᾶ, ᾷο σε, Αηά εἰβηαάίϊπρ 

- ντα .- - ν ὸ ΄ τε - » 

λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαφ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς 
ερεακ η ᾖἴπο ἴεπιρ]ο Το {πε Ῥεορ]θ 81] ἴπθ ποτᾶς οἳ 31469 

΄ ” / Δ » « Δ μ 4 2 μ 

ταύτης. 91 ᾿Ακούσαντες.δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ 
αγῃ]ε, Απᾶ Ἠατίπρ ἨΠερχᾶ 1Πεγ επετεᾶ αἲ ἵἴπθ μπι Ἰπῖο ΤΠ 

ἱερόν, καὶ ἐδιδασκον. παραγενόμενος.δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ 
τεπαρ]θ, απᾶ πετε ἱοαοβΏίπᾳ. Ῥυΐ Πατίηωρ ουτπε ἴπο Ὠϊσῆ ρτ]εξῦ απᾶ ἴποςο 

σὺν αὐτῷ, συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν Ύερου- 
πια Ἠϊτα, ᾖ1]εσ ερ]]οά ἰορεύπος ἐπθ βθηἨεάτίτι απά Β]] {ηο ε]άετ- 

σίαν τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσµωτήριον 
Ἰοοᾶ «ϱΕ 41ο 50Π86 οἱ 15τ8αε], αηᾶ Ρεηῦ ἵο ἴο ῬΤΙΒΟἨ. 

ἀχθῆναι.αὐτούς. 3932 οἱ δὲ Οὑπηρέται παραγενόμενοιὶ οὐχ 
1ο Ὠπτο {Ἡεπι Ὀτοιρβῆῦ. Ῥτ0 ἴλο οΏῖσετε Ἠατ]Ώρ οοἵ1θ Σποῦ 

εἶρον αὐτοὺς ἐν τῷ φυλακφῷ' ἀναστρέψαντες:δὲ ἀπήγγειλαν, 
ααἱᾷ Επᾶ «πετ ᾖἵῃ Τηθ ΤΡΓίΡΟΠ5 Ἀπᾶ Ἠατίηρ τεῦμιγπεᾶ Ἅ«ΤΠεγ τεροτίεᾶ, 

29 λέγοντες, Ὅτι τὸ Ῥμὲν! δεσµωτήριον εὕρομεν κεκλεισ- 
ΒΛΥΙΩΕ, Τπο ἍΙπάᾶεθᾶ αρεῖβου ππε Σοιαπᾶά επαΏ 

[ ο 3 / 2 / 8 4 / αὖ Π { ” 

µενον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ, καὶ τοὺς φύλακας έξω" ἑστῶτας 
σπιν α βοουτ1{γ, Βηᾶ Ὥἴπο «ρθρο πννποαύ ρἰαπάῖπς 

σπρὸ!" τῶν θυρῶν' ἀνοίξαντες δὲ, Έσω οὐδένα εὕρομεν. 
Ῥεΐοτο πο ἆοοιτ; Ῥαῦ Πανίαρ ορεπεᾷᾶ, πλ Ἡοοπο πο λοιπά. 

24 Ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς-λόγους.τούτους Όὅ.τε , Πἱερες καὶ 
Απάᾶ πΏοη «πετ πεατά 4πθςθ τυοτᾷβ ῬοίἉ πο ρτῖίεῦ αηᾶ 

ὁ' στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς διηπόρουν περὶ 
το οβρίαίπ «οἱ Όλο ὑεπιρ]ο απᾶ ἐμθ οΏ]εξ ρτὶορίς Ἱπετε ρετρ]οχεᾶ οοποργηίπς 

αὐτῶν, τί «ἂν .γένοιτο τοῦτο. 26 παραγενόµενος.δὲ τις 
ἔπετα, πιφὸ 'πιϊρΏί ὅρα α1βἱ5. Ῥαῦ Ὠαπτίπρ «9ΟΏΙ8 κ ορΓζαῖπ 9Π6 

ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ἵλέγων,' Ὅτι ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε 
τεροσ{εᾷ «ο Ὅπετα, ΡΕΑΥΙΩΡ, Ίο, ἵπθ ἍΊιεη π/ποπι Τε ραῦ 

ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν 
1Π 1πθ ἍὮΌῬτίβοῦ Άτο π ἴλο ἴθπιρ]ο εὐππάϊπρ απᾶ τθιασΏῖτεΕ τηπθ 

λαόν. 36 Τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις 
ῬεοΡΙθ. «λοι ὁπανίηρ ΄ροπο 1119 ᾿οορίαϊη ντι Ὥτἴπο «ΟΠΊ6ΘΥΒ 

"γαγενὶ αὐτούς, οὗ μετὰ βίας, ἐφοβοῦντο.γὰρ 'τὸν λαόν, 
Ὀτοιιραῦ Ἠρτα, -ποῦ πα τίο]ἰθωσε, «ό5 1867 Εθατεᾶ Ἅ«λθ ΛῥῬεορ]ο, 

σου | τν - - 2 / δὲ ) 4 ” 

ἵναὶ ιμὴ.λίθασθῶσιν. «97 ἀγαγόντες δὲ «αὐτοὺς. ἔστησαν 
ἐπβῦ ἴπογ πα]β]ῖ πιοῦ ος αὐὈπρᾶ. .Ἀπα Ὠαστίαρ Ὀτοαρβῦ ἴλαπι {ΕΥ 5εῦ 

ἐν τῷ συνεδρίῳ' ικαὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεύς, 
[ιπεπι] ἵτι πο πβαπΏθάχίχα,. οΑπᾶ "«βεκοά «δίπθτα Ἅᾖ31Πο9 3Πὶρα 5ρτίεβί, 

28 λέγων, ΣΟὐ! παραγγελίᾳ παρηγγείλαµεν ὑμῖν μὴ διδάσ- 
ΕΑΥΊΠΡ, 3Νοῦ “Ὁγ ὃς ὃοματρε αᾷ]ὰ Ἴγγο «ΏἈβτροθ Ψοαι ποῦ ᾖΤο ίθδοα 

Ἱ -- αὐτῶν ΙΤΊτΑ ΙΓ. πω. τῆς ΙΠΤΤΑ. 
ὑπηρέται 1ΤττΑ. Ρ -- μὲν ΙΤΤτΑΥΓ. 
καὶ ὁ ΕΤΤΤΑ. ἓ--- λέγων αΙΤΤτΑΝΥ. 
βίουθὰ) ΙΤτ[Α]. 

4 --- ἔξω ΟΙ/ΤΊτΑ ΥΓ. 
ν ἦγεν Τ. 

3 ἀνοίξας Ῥανίηρ ορεπηεᾶ τ. 
τ ἐπὶ ΗΤΤΤΑ. 

π --- ἵνα (γεαὰ 1εβύ ἴπεγ βΏου]ὰ Ὃθ 
--- Οὐ (γεαᾷ 9 ἀῑὰ «Ἠατρε 7ου Ὀγ ἃ οΏατρε, ὅς.) ΙΤΤτΑ. 

920 
17 Τπεη {πε ἩὶρῃΗ 

Ῥτ]αςδῦ Τοξο 1}, α]ιᾶ αἰ1 
ΤΠεΥγ ΊλΠαῦ πθχο ντα 
Εῖπα, (πγΏῖςἩ 18 τΏο εοοῖ 
οἱ ἴμε βαἆάμορθος,) ακιᾶ 
πποτοθ Ά]]εᾶ νὮ Ίπ- 
ἀϊρπαβίοηι, 18 απάᾶ ]βἱᾶ 
ΜΠεῖτ Ἠαπᾶς οἩυ ἴπθ 
βΡρο5{]6ς, απᾶ ραῦ ἴπεπα 
1Ώ ἴἨο ΟΟΠΙΠΙΟἨ ΡΓΙΒΟΠΗ, 
19 Βατ {μα απρο] οἑ {πό 
Τ;οτᾶ Ὦγ πἰρΏί ορεπεᾶ 
ἴπε ΡΙΙ6ΟηΏ 49908, βηᾶ 
Ῥτουραῦ ἴΏπεπαι {οτίῃ, 
Απά φιι]ᾶ, 20 ὅο, Βἴ8Ώ 
ΑΠᾷ 5ρεακ Ίπ τΏο {ετι- 
Ῥ]ο6 ἴο ἴλε Ῥοορ]ε α]] 
1π9 ννογᾷβ οἱ {15 1146. 
21 Απά Ὑπλεπ Ὥἴπεγ 
Ἠεατά {λαί, ἴπεγ επ- 
ΤοΓεᾶ Ἰπίο {πε ἴεπιρ]θ 
θατ]ψ ἵπ {Τε πιοτηῖηᾳ, 
βπᾶ ἰβαρηί, Ῥταί ἴλθ 
Π4ΡἩ Ρτ]εξύ οαπ1ς, απᾶ 
1πεγ Όμαῦ νγετο τσ 1ζ] 
Ἠΐτα, απᾶ οβ]]εά 1]πθ 
οοιποῖ] ἰορθείπεν, απᾶ 
Β]] πο βεμαίο οἳἑ ἴπθ 
ομϊ]άτεπ οἳ 1ργαρ], ατιά 
βεηῦ Το πο Ῥτῖεου το 
Ὥατε ἴπεπι Ῥτοιρ]ηέ, 
22 Βατ πΊεη ἴπο ο{Ἡ- 
6ΕΙΒ ο81Π6, Απᾶ {οτππά 
ΊΠεπι ποῦ Ίπ ἔπε ΡΓΙΡΟΥ, 
Μεγ τοὐυχτηπεᾶ, απᾶ 
Μο]ᾶ, 28 ββγῖηῃς, Το 
ΦΙΊΕΟΠ {ἐγα]γ Σοαπᾶ πθ 
πας να α1] εαξεῖτ, 
βΏᾷ 19 Χρερογε εἴαπα- 
19Ρ νσνηποιῦ Ῥεέοτθ 
{19 ἄροτα: Ῥαῦ π/πεηα 
πι Ἠλᾶ ορεπθᾶ, νθ 
χοαπᾶ πο ΠΙΒΏ υτῃ- 
19. 324 Νουπ π]εη ἐθ 
ὨϊρἩ ρτῖεεῦ αηᾶ {πθ 
οαρίαϊῖτπ οἳ 11ο επαρ]θ 
Άπᾶ {πο οἨῖοί Ῥρτίεριβ 
Ὡοατᾶ ἴπεςε {ἰπίπρὰ, 
'πεγ ἀοαρίεᾶ οἳ ἔπετα 
Ὀ/πετθιπ{ο 1Πῖ5 που]ᾶ 
Ετοῦ. 25 ΤηΏεη ος πιθ 
ο0π6 απᾶ {ἴο]ά {πετα, 
ΡΒΑΥΊΩΡ, ἈΒεμο]ᾶ, 11θ 
ΙΊΙΕΏ ΊΠΟΩι Το ρυῦ 
1π Ῥτίδοῦ οτε βαπάαιπες 
Ἰπ ᾖπο ᾖεηπιρ]ε, Ύλιά 
τεαομῖπρ ἵἴπο Ῥθορίθς 
26 Τπεηπ πεηῖῦ {1ο ο.}- 
ζαίη σνϊΌα πο οίἩσετε, 
Ἀπᾶ Ὀτουιραῦ ποτ 
νυιποιθ. νιοἰεποε: Τως 
ἴπεγ Γεατεᾶ {Ώο Ρεορ]ς, 
1ᾳδῦ ἴπεγ Επου]ά Ἠατθ 
Ῥεβεη εἰοηπθά, 27 Απά 
πει {μετ Παᾶ Ὀτουρ]ῦ 
ύπθπι, Όπεγ βεῦ {λεπι 
Ῥεέοσα {πε οοιποῖ]: αηᾶ 
τηε Ἠϊρῆ ρτ]εβῦ Α5κοᾶ 
πεπι, 28 βαγίης, Ῥὶᾶ 
ποῦ πε βἰταίμ]γ οοτα- 
πηἈπᾶ γοιι ἴπαῦ Ὑθ 
Ελου]ά ποῦ {θασίὶ ἵπ 

9 παραγενόµενοι 
.--- ἱερεὺς 
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{Πίς πρπηθ2 απᾶ, ὃς 
Ἠο]ά, σε Ἠπτο Β]]εᾶ 
Πεγήκβ]επι σνἩ τουσ 
ἀοοί[τίπε, αμ Ιπίοπᾶ {ο 
Όγίπις {Πὶς πιαπ’ς Ὀ]οοᾶ 
προἨ ας. 29 Τπεη Ῥοε- 
{αυ Ααπᾶ ἴπο οίΠεγ 8ΡΟΔ- 
τος απςνεγεᾷ απᾶ 5αἷά, 
ὙἨο οισηπύ ἵο οἳ,εύ 
αοα ταίπες ἴπαη ΠΠΕΠ. 
90 ΤΠυ ἄοᾶ οἳ ους ἕλ- 
έπους ταῖςσεά αρ σεεις, 
Ψ/Οπη 7ο 5Ι1εη θπά 
Ἠαηπσεᾶ οἩἳ 3 {ζΤτεο. 
1] Ἠϊτπ ἍἈἨΠαΐπ «ἄἀοά 
εχα]{εά ἹππΙ{Ὦ Ἠ18 τὶρΏί 
Ἠαπά ἴο δο Αα ῬτίποῬ 
αηΏά α Ὠπνίοιτ, Έοχ ἴο 
Ρῖνο χερεπίαησο {ο ]ς- 
τηθε], απαὰ ΕογρβίνεποςῬς 
Οἱ 8ἱΠΡ. ὁ5 Αηά νο βτγθ 
Ἠΐ9 πήέηεβςος οἱ ἐπεξθ 
ἰπῖησς; απἆᾶ 5ο 18 8ἱ5ο 
(ιο Ηο]γ ἄπΠοςύ, π]οιη 
άοᾶᾷ Ἠαβίπ σίτεη ἴο 
ΤΠετα ἐλαῦ οῦεὺ Εἴπῃ, 
35 ποπ ἴπογ Ποαιτᾶ 
ἔλαί, ἴπεγ τνετο οαῖ {ο 
ἔπε ἠθαγί, απᾶ Ίοο]ς 
οοιηςε] {ο 511γ {Πεπι, 
94 ΊΠεη 5ἰοοα ἴποχγο αρ 
οπε 1π ΤΠε οοιιλοί1, Α 
Ἐ]λατίδοε, Ὠππιοᾷ ἄα- 
πηρ]1ε], α ἀοοῖοτ οἳ ἴπε 
Ίπτν, Ὠρᾶ ἵω τρια τατίοη 
ΆἉΏ]οπς α]] ἔΏο ρεορ]ο, 
απιὶ οοπιπιαπάσ {οριαΐ 
ἴπο αροδτ]ος ΕογίΏ α 
Η{{]ο 9ρασο; ὃδ απᾶ 
αβὶά απτο Τμςεπι, Ὑοσ 
Ώ]επ ο Ἰδταε], ἵηκα 
Ἠευά {ο τοπσδοΊτες 
τν]ιαῦ γο Ἱπίοιᾷ {ο 4ο 
Αα» {οισΠβ]τσ {]χθυθ ΠΙΟΗ. 
δὐ Κοτ ὑάοταο ἔπαςθ 
45 τοδε αρ Τηοιᾶας, 
Όου-θἶπρ Ἠ]πιςο]{ {ο Ὦο 
βοηιοὈράγ; ο ΠΟΠ 
ΠΙΙΠ1ΏΘΥ οἳ 11ΕΠ, απΌοαῦ 
Ίοιτ Ἠιιπᾶτοᾶ, ]οϊποᾶ 
{ΠοπΏβεΙτες: πΠο Ἰνη5 
ΒΙ81Π; οπᾶ 11, αν ΠΙΑΠΥ 
85 ορεγεᾶ Ἠΐπι, νγογ6 
βοαἰ{οτεᾶ, απά ὈτουρηΏ 
το ποιιρηῦ. ὁ ΑΕίεΓ 
ΣΠΐ5 ΠΙΏηΠ τος πρ ὅι- 
ᾳ5 οἱ ἄα]ϊ1]εο Ίωπ ἴηθ 
ἆπσς οἳ ἴπο ἰαχίης, 
απά ἄτενν Απ αγ πιο] 
Ῥοορ]ε αξΐοτ Ἠϊΐτα: Ἶςϱ 
Ώ]ςο ΡογΙδΏες; απᾶ α11, 
ἐεὐΕΏ 48 ΠΙΒΏΥ Α5ορεγεᾶ 
Ἠϊτι, ποτο ἀϊδρογςοᾶ. 
9δ Απάᾶ ποιν Τ547 ἀπίο 
σοι, ΙΠεέταῖπ ἍΊΈτοπα 
ἴῆποςθ Ίποπ, Ααπᾶ Ἰ]οῦ 
{ποπ Α1ο1Πθ: 3ος 1 
1356 οοαπςε] ος 1118 

ΠΡρα ξΕΙΣσ. γ. 
. 3 , 9 ς : κειν επι τφ.ὀνόματι.τούτῳ Σ;' καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἱε- 

1π 9Πὶ5 Ώβταρ 2 Ἀπά Ίο, Ψθ Ἀαγε β]]οᾶ ζο- 

ρουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ 
ΥΙΞΣΒΙΕΙΩ σπἰίἩ ους ἰθασμίης, θπά ΡΙΤΡΟΡΒΘ {ο Ὀτίης Ἡροῦ 
: 9» ῃ ” , ς Ίμας τὸ αἷμα τοῦ.ἀνθρώπου τούτου. 399 ᾿Αποκριθεὶς δὲ Σὸ8 
π5 Ἅᾖ1πο ἍὮὈῬ]οοά ΄ οἱ ὑλῖς 18Η, Ῥαἱ αηβγετίης 

Πετρος καὶ οἱ ἀπόστολοι Ἰεῖπον,! ' Πειθαρχεῖν δεῖ 
αῬούετ Σππᾶ πο “βδρος{]θΒ βαῖᾶ, “Το 3ο0ε 18 319 προρββατΥγ 
θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. 90 ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν 
6οᾶ ταῖηεςτ Ίπππ ΙΠΕΗ. Τπο οᾶ οἳ οἳς {αΐμοτς 

ἤγειρεν ᾿Ἰησοῦν, ὃν ἡὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεµάσαντες. ἐπὶ 
ταῖθεά πρ οεδαβ Ὑποπ 7ο. Κ1]]αᾶ, Ἠανίηρ ἨΏπηωρθᾶ , οἩ | 
ο, / . ή « 4 2 Δ Δ ” ς/ ) ' ξύλου’ 9] τοῦτον ὁ θεὺς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τη ! 
8 ἴτεο. Ἠ τα ἄοά 3 ομΙεξ απᾶ ἈΒανίοις εκα]ίοά Ὦγ {πο 

δεξιᾷ αὐτοῦ, " δοῦναι µετάνοιαν τῷ Ἱσραὴλ καὶ ἄφεσιν 
τ1ρΏί Ὠππᾶ οἳ Πίτα, το ϱἶτο τοροπίαωηοο “Ὁ {ο ]5ταε] απᾶ τεπι]βοῖοπ 

ἁμαρτιῶν. 93 καὶ ἡμεῖς Ῥέσμεν αὐτοῦ μάρτυρες! τῶν ῥημάτων 
ΟΕ 5ἱης. Απᾶ τε 8186 ΟΕ Ὠῖπ ἍπνΙίΠο-βθς οἱ “Πίπρθ 
΄ Δ ΔΝ -” ο .ῃ Ν ϱ/ ελ ” « 9 τούτων, καὶ τὸ πνεῦμα : «δὲ τὸ ἅγιον, Ὁ  ἔδωκεν ὁ θεὸς 

ατῃεςο, Απᾶ "πο Βρίσίν  ἍΆα]δο ἴπα ἍἨο]σ, π]ίοη Άρατοα ααᾳοᾶ 

τοῖς πειθαρχοῖσιν αὐτφ. 98 Οἱ δὲ. ἀκούσαντες διεπρίοντο, 
νο {Ώοςδθ Τηβί οὓογ Ἠϊτη, Ῥαῦ ἴπογ Ἠανίης Ἠθατᾶ  τνοχς οιιῦ 

καὶ Ἱἐβουλεύοντοϊ ἀνελεῖν αὐτούς. 84 ἀναστὰς 
[ίο ὑπα ἨΠεατί], απᾶ ἴοοκ οοιηςεὶ Το Ραέ {ο ἆοαία ᾖπεαι, "Ἠστίης οΓΐδεπ "αρ 

, ή . /; ” , 

δε τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος, ὀνόματι Τα- 
ρα τα οετίαίη [πα] ἵπ ἴπθ καπη]οάτίω κα Ῥπητίδεα, Ὦψ παΠ]θ αα- 

µαλιήλ, νομοδιδάσκαλος, τίµιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν 
Ὠ]8]19], α ἴειςΏεχ ΟΕ πο Ίασν, Ἱομουιτοᾶ ὮὉὈγ αἲ] {πο Ῥθορίθ, οοπαπιαπᾶρᾶ 

ἔξω  βραχύ-ετι' Ἱτοὺς ἀποστόλουσὶ ποιῆσαι, 35 εἶπέν τε 
8οαΐὲ 3ΕΟΥ δι πμογὺ ἹτνηΏῖ]ο δίΠο Ῥαροςέ]ο5 11ο "Ρριῦ, ΒΏᾷ εαἱᾶ 

πρὸς αὐτούς, "Ανδρες ἓ]σραηλῖται,, προσέχετε ἑαυτοῖς 
το {Πεπι, λεν ἸΞταο]ίες, ἴακε Ἡοεᾶ {Το τοισςε]τες 

ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις.τούτοις τί "μέλλετε πράσσειν. 96 πρὸ 
85 τερβτᾶς ἲΏσδα ΤΠΕ πΏβύ το ατε αὈοιῦ ἍᾖΤο ο; 3ρεέοτθ 

γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα 
40ΟΥ {ηοθςξθ αασς Το5ε πρ Τμειᾶαβ, αητπιῖΏρ "Μο3ρο “Βοπιεροᾶγ 
4 , ο ή , θ Λ η ) ” ε 1] 

ἑαυτόν, ᾧ "προσεκολλήθη ἀριθμὸς ἀλδρῶν, ὡσεὶὶ τετρα- 
αΏ]πιβε]ξ, {ο πΏοπα ψγοχο ]οϊηοᾶ 8 ΏΙΤ}ὓεΓ ΟΕΤΊΠΕΣ, αροαῦ χοασς 

κοσίων’ ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὕσοι ἐπείθοντο αὐτῷ 
Ἠπυπάγεᾶ; ὙΠο τνβς Ριιό {ο ἀθαίΠ, παπά αἲ] αδΏΠΩΠσ 88 Ίεγε ρογ5ακαᾶθᾶ ὃν Πῖπα 

διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. 97 μετὰ τοῦτον ἀνέστη 
Υνοχε ἀἱδρογβεᾶ απᾶ  οπΊιθ νο πούμίης. Α{ἴετ ἍἰΠὶ5οπο ττο5ε πρ 

Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς, καὶ 
φαιᾶαᾳ5 ᾖἵπεα σα]]εαα 1π ἍᾖΊλ]μο ἆαγ5 οξ {πο τεσὶρἰταῖοή, καιιᾶ 

ἀπέστησεν λαὸν Ἱἱκανὸνι ὀπίσω αὐτοῦ" κἀκεῖνος ἀπώλετο, 
ἄτειγ Απγαγ "Ῥοορ]θ ΗΙΩ1ΟἩἨ ΒΤ{6εΥ Ὠϊπι; 8Ώᾷ Το Ῥεχ]ςμεᾶ, 

καὶ πάντες ὕσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. 98 καὶ 
βηᾶ ΒΙ] αδ ΠΙΛΗΥ 86 πετο ῬεΓ5υρᾶεᾶ Ὁγ Ἠϊπα πετε 5οπ6{θτοᾷ αὐτοφμᾶ. Απά 

τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων.τούτων, καὶ 
που” Ἰ 84Υ ἴοτοα, ἸἈιπάταιυ Ίτοπα 1Πεςθ ΏΙΕΠ, θηπᾶ 

Ν ” / Ἆ 

µεάσατε! αὐτούς' ὅτι ἐὰν ἐξ ἀνθρώπων ἡ.βουλἠὴ.αὕτη ἢ 
169 "α]οπθ Ἅᾖ}ἴλοπα, «ος Ἱἵξ 5ο τοσα ΣΠΕΗΩ αμ] οο δε] 30ς 

χο ΙΠΤΤΑ. ὅ7-- ὃ ΙΤΊτΑ. 
ο --- δὲ Ιττι[Α]. --- αὐτοῦ Τττ. 

ἀνθρώπους ἴἨθ ΤΩΘΏ 1ΤΤΓΑ. 
ος ἱκανὺν Ι/ΤΊτΑ. 

:εἶπαν 1 ΤΊΤΑ. 3 -- τοῦτ. ὮὉὃ ἐν αὐτῷ µάρτυρές ἐσμεν 1, 
ἆ ἐβούλοντο χεβδο]νεά τττ. 6 --- τι ΙΤΤτΑΥΓ. { τοὺ 

Ε Ἰσραηλεῖται Τ. Ἀ προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς ΙΤΊτΑ 
κ ἄφετε ΙΤΤΣΑ, 



υ, ΤΙ. ΑΟΤ69, 

Τὸ.ἔργον. τοῦτο, καταλυθήσεται' 99 εἰ δὲ ἐκ θεοῦ ἐστιν, 
4ΜΠ18 ὄγγου]ς, 16 νηΙ] Ῥο οπετίµτούη ; Ῥαῦ 1 Ίτοτ οᾶ 16 νο, 

.οὐ.δύνασθε! καταλῦσαι ""αὐτόρί µήποτε καὶ θεοµάχοι 
γο ατθ ποῦ ΑῃΙε ᾖΤο οτετγίμτοτ 16, 1ορῦ 815ο Ἡσ]ηίετς ο... αοά 

εὑρεθῆτε. 40 ᾿Ἐπείσθησαν.δὲ αὐτῷ' καὶ προσκαλεσάµενοι 
χο ϱθ Σοαπᾶ. Απάᾶ {Πογ πεχθ ναί. Ὦγ Ἠϊπι;: απά Ἠαβνίηρ οαδ]]οᾷ ὕο 

τοὺς ἀποστόλους, δείραντες παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν 
[ειοπα] ἴποαι, ΑΡΟΣΊΙ65, Ἠαν]πρ Ῥορύοι ΤΠεγ ε]ο]ηθᾶ Γύπετα] ποῦ ἵο Ῥρθα]ς 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἀπέλυσαν Παὐτούς.! 41 Οἱ 
1 ΤἨθ  ΤΔΠΙΘ οξ φθβαβ, απᾶ  τε]εαμδεᾶ Τπετη, ΤΠεγ 

μὲν οὖν ἐπορεύοντο Χαίροντες. ἀπὸ προσώπου ᾽ τοῦ 
άἨεταίοτθ. «ἀερητ[εᾶ απο ἔχοτα [1πθ] ἍΎῬτεδεηπσ οἳ ἴπθ 

συνεδρίου ὅτι οὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ  κατηξιώθησανὶ 
ειιπ]Ώθάσίτα ἐπαῦ {ος ἴμῃο 118ΏΘ οἳ Πίπα ἴπεγ πγετθ αοοοαπῖεᾶ π  . 

ἀτιμασθῆναι' 49 πᾶσάν τε ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ’.οἶκον 
το Ὦο ἀἱδῃοποιτεᾶ, Α πάᾶ ετεχΥγ ασ 1π πο ἰοπιρ]ο απᾶ 1η πο Ἠοιμδες 

οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι Ρ']ησοῦν 
ασ οεβξδεᾶ ποῦ ἰθαοπῖπς ΑΠᾶ απποπποῖΏρ Πε ρ]αᾶ 0ἱάϊπρβ-- «εβδαβ 

τὸν χριστόν.! 
Όιο Οτο, 

ϐ Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις.ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν 
Ῥαῦ ἵπ ΤΠοβο ἆλσβ Ξπια]ΗΗρ]σίπς 1γπο "ἀἱδοῖρ]οἙ 

ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, 
νῃογς ΦΤΟΒ96 8 ὨΙΙΥΠΙΙΤΙΠΡ ΟΕ ἱΠθ ἩἨσο]]οπ]ϊθύς Ααραϊηςδυ Ὅηοα Ἠεῦτενβ, 

ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ ος ρα αἱ 
Ὀεσααβθ πετα ονετ]οοκθᾶ 1η ᾖΊἴπο Απιϊπϊρίταξίοη ας 

χῆραι.αὐτῶν. 2 προσκαλεσάμενοι.δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος 
νηοίτ πγιᾶοτνς. Απιᾶ ᾽Ππανίηρ “οα]]οᾶ 30ο Επεα 1γῃο Η πο τα] 1 αᾶθ 

τῶν μαθητῶ», πεἶπον, Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς, καταλείψαν- 
οἱ πο ἀῑἱδοίρ[]ες, βα1ᾶ, Νοῦ κβοέπα]σ 19 15 [οτ] τ8, 1εανίπς 

Ξ 4 , ” .ω , / . / 

τας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις. ὃ ἐπισκέψασθε 
πο ὙἹποτᾶ ο ἀοᾶ, ο αὐτεπᾶ ἴ80]65. Του] ουῦ 

τοῦν,ὶ Σἀδελφοί,ὶ ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουµένους 
ἐλοινεότο, ῬτείΏνε, Άπαθηα 31γοπῃ “ΑΠΙΟΏΡ 3γοισβο]τεΒ, 3Ώογπο Ἰνγ1ὔπθβε 56ο 

ἑπτά, πλήρεις πνεύματος: ἑἁγίουἳ καὶ σοφίας, οὓς ἵκατα- 
1φωτε, τα]] οἳ Γίπο] ος τοπ “απᾶ Ὁίϊδάοτα, πῆοπι Ἅττο ν]] 

στήὀομενὶ ἐπὶ τῆς.χρείας.Ταύτης' 4 ἡμεῖς. δὲ τῇ προσευχῷ 
ΑΓροιή- ο 9Υεχ υμή5 ῬυδίπαἙς; Ῥαΐ ννθ νο ΡΓ8ΥΕΤ 

καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσοµε»ν. ὅ Καὶ 
ΆἈλά πο πμ] οἳ ἴπε ποτά τσ] βιεαᾶ{αβθ]γ οοπτΊμθ. Απᾶ 

ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους: καὶ 
Ἀγτας “Ῥ]οβεῖης "ὗπε "αγίας Ῥεξοτθ 811 πο παπα] ἰιάο; απᾶ 

ἐζελέζαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη" πίστεως καὶ πνεύ- 
ἴπογ οΏοβθ ῬΜερῃεηῦ, 8 ΙΒ Σα]]. οἳ {Επ απᾶ [πο] 3ρρὶ- 

ματος ἁ ίου, καὶ Φίλιππον, καὶ Ἡρόχορον, καὶ Νικάνορα, καὶ 
τὸ οσο απά ἍΕΗΙΗΡ, Απᾶ ἘΤοοΠοτάδ, απᾶά 3ίσ8βπΟΕΣ, απᾶ 

Τίμωνα, καὶ Παρμενᾶν, καὶ Νικόλαον προσήλυτον ᾿Αντιοχέα, 
Τ{οἨ, . απᾶ ὮἍῬαΓΠΙΘΠΒ6, απἀ  ἨΝίσοοΙβς ρα εψεε οξ ΑπίΙΟςἨ, 

ϐ οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων' καὶ προσευξάµενοι 
ἩπΏοιη ἴΠογ 5εῦ Ῥοεΐέοτε τηε βΡοξ{]65; : απᾶ Ἠαβτίης Ῥταγοά 

ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας.' 7 καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ 
Τηεγ ]αἱά 3ρη “ἴλοπα αΏ914Β, Απᾶ ἴηο πσποτᾶᾷ οἳ αοάᾶ: 

1 οὗ δυνήσεσθε Υο γνι]] ποῦ Ῥε αΏ]ο ττττ. 19 αὐτούς΄Έλοτη αΠΤΤΤΑ. 
[ολλενα]) πΤτΑ. 
Χριστὸν Ἰησοῦν ΙΤΤΤΑ. 
ἕο.- ἁγίου αΙΊΤτΑ. 

4 εἶπαν ττιΑ. 

ύκαταστήσωµεν Νὸ ΠΙΑΥ Δρροϊηῦ ΕΝΥ. 

'Ἀηᾶ 

ο--- αὐτοῦ αΤΤΤΑΝ/ / «κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος 1ΤΤΤΑ. 
τ δή ἱπᾶρθά 1; δέ Ὀιΐ Τ. 

π πλήρης 1. 

097 
πγοχ]ς Ὦε οξ ππεἩ, 1 νγὶ]] 
οοπιε ὐοποαρΏί: 99 Ῥαξ 
1 10 Ῥο οξ αοάᾶ, Το σ8η- 
Ὠηοῦ ΟΥΕΤΙΗΤΟΥΥ 16; 1ος 
ο γερο Εοαπᾶ ετέεἩ 
το Αρπ αραιηδύ οᾷ. 
40 Απά Το ἨὨῖϊτι Ίπογ 
αΡτοθᾶ: απᾶ ΥΙΠΘΏ Τπεγ 
Ἠαᾶ οα]]οά ο αροβῦ]6Β, 
αηπά Ῥοβύοη ἴλεπι, ΤΠετ 
οοπιπιαπάθᾶ ΌΠαῦ πετ 
ΕΠου]ᾶά ποῦ 5ρθακ ἵπ 
Πο Ἠαβπιθ οἳ ἆθδις, 

1εῦ ἴπεπι Ρο. 
41 Απᾶ ἴπεγ ἀορατίεᾶ 

«ΤΟΠΙΑ Τηθ Ῥτεξοπορ οἳ 
νπθ οουπο]!, τε]οῖοῖπς 
υπαῦ ΤΠογ ποτο οοαπί- 
ϱοἆ πονίἩπγ 1ο 5116ς 
ΒΏβΊαθ ΣΟΥ 15 ΏβΏιθ, 
42 Απᾶ ἁπῖ]ν ἵπ- ἴπθ 
ἔεπαρ]ο, απᾶ ἵπ ετετγ 
Ὥοσιςε, πετ οεαςεᾶ ποῦ 
6ο ἴθ8οἩ απᾶ ῬΡίθαΟΣ 
ζ/6δας 0µτ]βῦ, 

ΥΠ. Απᾶ ἵπ. 11οβθ 
ἄᾳατα, πετ ἴηο Ώιπι- 
Ῥεσ οἳ ἴ]πο ἀἱξδοῖρ]εθ 
σος τοι] 1ρ]οᾶ, 0πετθ 
ΑΤΟΒΟ 8 τησ ηιχΊηρ οἳ 
πο ἄπΤεοϊβηΒ αραϊηβδε 
ἴηο ἨἩσθῦχοι/β, Ώδςβιιβθ 
1ηΏαῖτ Ὑπ]Ιάοπθ ἍἨΤΕΙΘ 
περ]εοῖθᾶ ἵη ἴ]πο ἀθῖ]γ 
πηϊηλβυτατ]οη.. 2 ΤηεἨ. 
{ῃποθ ὑπνε]νο οβ]]εᾶ ἴπθ 
πια] 1{ιάθ οἳ πο ἀἱδ- 
οἵρ]θβ ιίο ἐ]επι, πηᾶ 
βαᾶ, Τὺ 5 ποῦ Τρ95οσι 
Όλαξ νγθ εἸοι]ᾶ Ίθατο 
ἴμο υγογᾶ οἳ ἀοᾶ, απᾶ 
5εχγο ἴδῦ]ε». 9 Ὑιθτθ.. 
άοτε, ὈτείΏτεη, ]1οο]ς γθ 
οιῦ ΑΠΙΟΠΡ οι βΘΥοΠ 
ΊηςΟΠ οἳ Ἠοηποςῦ τεοροσῦ, 
{α]] οἳ ἴηο Ἡοἱγ ἄποβί 
8Πᾶ σΙβᾶοπα, ΠΟΥ πθ 
1ΏΑΥ πρροϊπῦ ΟΥΕΣ 0Π18 
Ὀμβδίποθβ. 4 Βαῦ ποθ 
ση] ρῖνο ΟΙΓΥΒΕΙΤΕΒ 
οοΏ{ΙΏια]1Υ ὂο ΡΓΑΥΕΣ, 
Άηπᾶ {ο ἴηο παπΙβθύτγ 
οἳ ἴπαο ποτά. ὁ Απά 
ἴηθ βΕγΙΠΡ Ῥ]οβςθᾶ 
ἴηο ὙΠπΠοιἰο τἨηιυ]{ὶ- 
ἴαᾶς: απά Τπεγ οἩοξβθ 
ΡίεΡΏςΏ, α Πιν Τ411 
οἳ {βϊ{π απὰ οἳ ἴηῃθ 
Ἠοοἱγ ἀΠοβί, απᾶ ῬΠῖ- 
Ἡρ, απᾶ ὮἘνουβπογμδ, 
ΑΠᾶ ἈΝΙσβΠΟΣ, απᾶ Τ]- 
ΙΗΟΏ, 3ΑηΠᾶ ΤΑΤΙΙΕΗΒΒ, 
Αηά ἸΝίσοοΙΑβς Αα Ό{0β- 
οἰγίθ: οἳ Απίίοςας 
6 πΠοπι πΠαγ ϱεῦ Ῥε- 
4οτο 119 αμοβδέ]α5: απᾶ 
πνἩςη {Πογ Ἠςᾶ ρταγοᾶ, 
ἴλογ Ἰαιᾶ τλεῦ Ώαιι κ 
οη {Ώθιτι. 7 Απᾶ {ηθ 
πυονά οἳ ἄοά Ιποχθᾶβθᾶ; 

ὑ 

π .---. αὐτούς (γεαᾶ 
Ρ τον 

. --- ἀδελφοί ΗΕ, 



928 
Απᾶ πο παπῬεσ οἳ {πο 
ἀἱξδοῖιρ]θς πια] 01ρ]]θά ἵπ 
ΦετΙδαἱθ ρτολί]τ; 
Απά α Ρτεαῦ «ΟΠΙΡΑΠΥ 
οἳ ἴπο Ῥργϊοςῦς 1οτ9 
ορεάΙεπῦ {ο πο {αιίὴ. 

8 Απᾶ Ῥύερῃαπ, {111 
οἳ {αϊτπ απἀ ῬΡοἵετ, 
ἀἷᾶ ρτεαῦ υοιμᾶςτβ απά 
ΤΩΙΤΩΟΙΟ5 8Πιοης {το 
Ῥθορϊο. 9 Τπου ἴπειο 
Άσο5θ ᾿οργίαίη οἳ {πο 
ΕεΥπαβοδιθ, πΠΏ]οὮ 18 
οα]ἱ]οά {πε 5/παφοριε 
ιοἳ ἴπθ ΤΠ θγύίηςς, απᾶ 
ΟσταπΊαΏ8, απά ΑΙεςχ- 
βηῤτίαης, αηΏᾶ οἳ {Ποια 
οἳ ΟΙ]1οἷα απᾶ οἳ Αξία, 
ἁἀἱεραίίπρ πι ῥῬδί6- 
Πεμ. 10 Απά Όπεν 
πγετθ ποῦ αΡ]9 {ο τοςῖςῦ 
τηΏο π]ςεάοπι απᾶ {ῃο 
αρὶτιὁ ὮῬσ πηΠΏ]οα ὮςῬ 
βρακο. 1 Τηεηυ {πετ 
ΒαΏοσμπεᾶ τωσῃ, πΠΙοὮ 
εαἰᾶ, Ίνα Ὠατο Ὠεατᾶ 
Ἠϊτα ερεα]ς Ὦ]α5ρπε- 
ΤΠρΙβΒ ποτάς αραἱηςῦ 
ἸἼοβ6ς, απᾶ ασαϊπαί 
ἄοά. 12 Απᾶ 1ἴπεγ 
Εἰϊτγοᾶ αρ ἴπο ῬεοΡ]ο, 
βηᾶ πο οεἰάετ., απά 
{Π9 6ο1Ώ68, απά οςπΙθ 
προη Λι, απά οαἹβΏῦ 
Ὠϊπι, απᾷ Ὀτοαρ]ηῦ γι 
{ο ἔπο οοιιποῖ], 15 απᾶ 
εεῦ πρ ΣΑἱ56 π/]ίηεςςες, 
νυ/πίος βαῖᾶ, 1Πἱ5 ππαη 
οσοαξείἩπ ποῦ ἴο 5ροα]ς 
Ῥ]αδρηοπιοις Ὑοτς 
αραϊπευ ἵἴπΠπὶ ἨΠοῖγ 
Ῥίασα, αηπά ἴπο Ίαν: 
14 {οῦ Ὑςδ Ἠπτο Ἱθατά 
Ἠϊτα Αα, ἐπαῦ 9Πὶ5 ἆε- 
55 οἳ Νασαγοία ελα]] 
ἀοδίτογ ἰΠῖβδρί]αου, απά 
βΏ8!] «ἴιπηρα ἴπε οἳςς- 
νοπις πηϊο λΤο5ες ἆθ- 
Ἰντετθαά ας. 15 Απάᾶ α|1 
τπαῦ 5οῦ Ἰπ ἴπε οοαποΙ], 
1οο]ήπρ εἰεά{α»Ώὶσ οἩ 
Ἠΐπα, βαν; Ὠϊ5 ἔαςθ 38 
16 Ώαὰ Ῥεεη ἴῃε {98 0Ε 
ΒΏ βΏΡε]. 

ΤΙ. Τπαθη εαῖᾶ πο 
Ἠ1ΡΏ ρτῖεβῦ, Ατο (πεβθ 
{Πῖπρς 50ῦ 2 Απᾶ Ὦθ 
Βαἱᾶ, Μοπ, Ὀτείητεα, 
8 Ε8{Π6Υ6, ἨσβΥΚΕΏ ; 
Τπο ἄοά οἳ ρ]οτγ αρ- 
Ῥεαγθᾶ αμίο ους Ε4ΐΠεΓ 
ΑΤΡΓΑΏΦΠΙ, ὙΠθΘη ἎηςῬ 
νυας ἵπ Μοθβεοροίαπιϊᾳ, 
Ῥεέοτο Ἡο ἀπειυο ἵπ 
ΟΠΑΥΤΑὮ, 3 απᾶ εθὶᾷ 
υη{ο Πϊπα, αεἰ τποεῬ ου 
οἳ (Ἡγ οοαπίτΣσ, απᾶ 
ΣχΟΠι ΜΥ Κἰπάτθᾶ, απᾶ 

ΠΡΑΞΕΙΣ. τι, τΙ. 
ν. » - ηυξανεν, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱε- 

ἱποτεαδεᾶ, Επᾶ ὅγας Ἱπαα]01ρ]]θᾶ 1119 "παπιρας 303.19 5άἱφοίρ]ες πι ζε- 
4 ΄ ”».. . ή 

ρουσαλὴμ σφόδρα, πολύς.τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον 
τυδᾶόπα οχεεεᾷΙηςβ]Ιγ, 8πά 8 ρτεΒῦ παλ] ὐιιάς οἱ ης Ῥτίθςίβ : Ὕθτο οὈθᾶἱοηῖ 

τῇ πίστει. 
{ο ἴπΠο {αϊίῃ. 

8 Στέφανος.δὲ πλήρης .Ἀπίστεωςὶ καὶ δυνάµεως ῥἐποίει 
Απάα ΦίορΡΗςΠ, {π]] οἳ {λΙ(Ἡ. θπᾶ Ῥοπες, πτουση{ς 

τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαφ. 9 ἀνέστησαν.δέ 
ΝΙΟΗ(ΟΥ5 αηπά Ἔφίσης ασχοαοῦ ΑΠΙΟΠΡ' ἴπο Ῥεορ]θ, Απά 8Γο5θ 

τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς Ζτῆς λεγομένηςὶ Λιβερτίνων, 
οετύαϊηπ ΟΕ ἔποςε οἳ πο ΒΥΏΒΡΟΡΙε οαεᾶ 1ΙΡΟΤΙΙΠ6ΘΒ, 

καὶ Κυρηναίων, καὶ ᾿Αλεξανδρέων, καὶ τῶν . ἀπὸ Κιλικίας 
Ώπᾶ οΕ ΟγτεπΙαΏ5, απἀ οἳ ΑΙεσαμάτίαηπς, απᾶ ΟΕ ἴπορε ἔτοπα ΟιΠοῖα 

Ἰκαὶ ᾿Ασίας,''"συζητοῦντες! τῷ Στεφάνῳ' 10 καὶ οὐκ.ἴσχυον 
απά ἍΑβὶα, αιερυιήτπρ υπΙἩ ΒΘΕΕΡΠΕΗ, Απά ἴπεγ πετε πο αὐ]θ 

ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ἐλάλει. 11 τότε 
{ο τεδὶσ  Ἅᾖἴπο πὶδάοιι απᾶ ἴπο ερὶτ]6 Ὁγ π;ΠίοἩ ο 5ΡροΚε, Τῃευ 

ε /’ »” / 5/ ’ υ ” .ν. 

ὑπέβαλον ἄνδρας, λέγοντας, Ότι ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦν- 
'Πεγσ βιρογπεά Ίεῃ, ςασίπσ, ΊΜε Ἠα8το Ἠεατᾶ ἍἨϊπι αροακῖτρ 

τος ῥήματα κο εἰς ῬΜωσῆν! καὶ τὸν θεόν. 19 Συν- 
Ζπγοχᾶδ Ἰβερπεπιοις αραἰπξδῦ ᾖΜοςες βλᾶ αᾳοᾶ. "μες 

εκίνησάν τε τὺν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς 
Ἀριϊττεὰ “αρ Ταᾶ ἵἩθ ΌῬρεορὶθ απἀ ᾖ{ἴλμθ εἰάετς ιά . πο 

γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτόν, καὶ ἤγαγον 
εοτγίὈες, Απᾶ ϱΟΠΙΙΠΡ προπ ΜΠαγ βεϊσθᾶ Ἠΐπα, απᾶ ὈῬτοιρηξ 

εἰς τὸ συνέδριον, 19 ἔστησάν-τε μάρτυρας ψευδεῖς, 
[Πτα] {ο ἴπο οβδαππεᾶτίπι, Απά ὕῃετ εοῦ Ἀγηθπεβςθς 1{α]5ο, 

λέγοντας, Ο.ἄνθρωπος.οὗτος οὐ.παύεται Σ«ῥήματα βλάσφημα 
βαγίΏρ, Τῆϊ5 Ώ]απ ἆοο5 ποῦ «8859 Ἀπγοτᾶς "Ῥ]ΙαδΡΙΠΕεΠΙΟΣΗ 

λαλῶνὶ κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου ἀτούτουϊ καὶ τοῦ νόµου. 
ααροοκἰπρ αραίπςε 5ρ]ασ9 "ἨΏο]γ ατηῖς Απάᾷ ἴηο ἍΊρτ; 

14 ἀκηκόαμεν.γὰρ αὐτὸῦ λέγοντος, Ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζω- 
ΣΟΥ τνθ Ώατε Ὠσαγᾶ Είτα εανΊηᾳ, Τηαῦς θεδας ὅ5ἱπο 3"Ναζα- 

ραῖος οὗτος καταλύσει τὸν.τόπον.τοῦτον, καὶ ἀλλάξει τὰ 
ΤΡΕΡΑΠ α1ΡΠΙΕ σν]] ἀεςίτογ ἐΠῖ5 Ῥ]αςο, Απά πνῖ]] «Ώβηρο ἔλς 

ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωῦσῆς. 156 Καὶ ἀτενίσαντες εἰς 
οαρίοπας υΠΏ]οἩ 3ἀθε]ιτοτεά 35ἱο”15 ΣΜο568. Απά Ἰοοκῖπρ Ιπίεπέ]ν οἳ 

αὐτὸν «ἅπαντες' οἳ καθεζόµενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ [Ιεἶδονὶ τὸ 
Ὠῖτὰ Β]] πτΏο 5οῦ η ᾖἴηο βαπηεάτίπαι ΒΑΘΥ 

πρόσωπυν.αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου. 
Ὠ]5 {8ος 85 [πε] ᾷ809 Οξ ΑΠ βπΏρο]., 

η΄ Εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιερεύς, Εἰ ξᾶραὶ ταῦτα οὕτως Ἀέχει!: 
Απά "ραϊᾶ 1πο 3ΠΙρΗ ὁρτὶοςῦ, 9ΤΗθ6 Τέμθρε ΞἐΠϊηρα Ἅᾖ5ο δρτοῇ 

᾿ σς 2 Ὁ.δὲ ἔφη, Ανδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. ὁ θεὸς 
Απά ο καἰἱᾶ, Μεν ῬτοδίἨτοη απᾶ Ἅ«ΕΔ{Π6ΙΕ, ἩΘαΚεΗ. Τηο ἀοά 

τῆς δόξης ὤφθη τῷ.πατρὶ ἡμῶν ᾿Αβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσο- 
3 οἳ ϱ]οτγ αΏρεατεᾶ Το οισ {αΐπες ΑΡταΏβια Ῥοΐπς ἵη ΜἼεβο- 

ποταµίᾳ, πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαῤῥάν, ὃ καὶ εἶπεν 
Ῥοΐαπαῖα, Ῥεέοτθ Ξἀπε]ο 1η9 19η ΟΠατταἨ, Απά οαϊᾶ 

πρὸς αὐτόν, Ἔξελθε ἐκ τῆς. γῆς-σου καὶ Ἰέκὶ τῆς συγγενείας 
ζο Πϊπ, οουῦ ἆτοπα ΜΗγ Ἰ]απᾶ Απᾶά Γοπ Ἀκἰπάτεά 

Σ χάριτος Οἱ ϱΓ80θΘ ΑΙΤΊτΤΑΥΓ. 
ΙΤΊτΑ. Ὁ Μωύσην αΙΤΊτΑΙΥ. 6ο 
(υεαά ἴπε Ἠο]γ Ῥ]αςθ) αἰιττιΑΥ’. 
5 --- ἔχει (εάά [άγε|) ν’. 

Σ τῶν λεγομένων τ. ᾗ-- καὶ Ασίαςϊ, 3 συνζητοῦντες 
βλάσφημα ΟΙΤΤΤΑΥ; λαλῶν ῥήματα Τι. Ἂ« -- τούτου 
ε πάντες ΙΤΊτ. { εἶδαν Την. Εξ -- ἄρα ΩΠΤι[Α]. 

ἑ εκιω]ττ[ Αα]. 

] 



πα ΑςΤ8, 
σου, καὶ δεῦρο εἰς κ γῆν ἣν ἄν σοι δείξω. 4 Τότε ἐξελθὼν 
1ΤἩγ απᾶ ϱΟΠΙθ6 Ιπίο Ἰαπά υΓΏἶοἩ {ο ἴπορῬ Ι π]]] «Ἡαπ, ΊΤπεω 'ροΐίπρ οιῦ 

3 - / {ο φις ο ε 2 Ε) ” 
εκ γῆς Χαλδαίων, κατῴκησεν ἐν Χαῤῥάν, κἀκεῖθεν 

ἔτοπι [Γύπα] Ἰαπᾷ ο Οπα]άθαμ, ηο ἄπγε]Ώ ἵπ ΌπατταὮῃ, απᾶ ἴπεποθ 

μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν.πατέρα.αὐτοῦ, αοεσι αὐτὸν εἰς 
ΦΕΙΟΣ 54ϊεᾶ 1Πἱ5 “{4/ΠοΣ, ο τοπιοτεᾶά ἨὨϊΐπι ὭᾖἸΙπίο 

τὴν.γῆν.ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε ὅ καὶ οὐκ 
118 Ιπιά ἵπ ουἨῖοα το ΠΟΥ ἀπγε]]. .. Απᾶ δηου 

” ) -” / ο ) ο ε) 4 ” ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ, οὐδὲ βῆμα.ποδός' 
1μὸ 3414 ρῖγο ἴο Ἠῖπι απ ΙΠΠΘΓΙί8Πς6 ᾖ1ῃ 18, ποῦ ετοη {3 {0085 ἰτθβα ; 

καὶ ἐπηγγείλατο αὐτῷ δοῦναιὶ! εἰς κατάσχεσιν παὐτήν,, καὶ 
ΑπΠᾷ  τῬρτοηπιϊδος {ο Ἠϊπι ομρίτο "Ἀὸτ 3ᾳ΄Ροξβςεξξίοη "5, απᾶ 

» , 3 -” ῃ 2 2 3) 2 ” / 
τῳ.-σπερµατι.αυτου μετ αυτογ, ουκ.οντος αυτ ΤΕΚΥΟυ. 

Φο Η15 5εεᾶ ΑΕἴῦες Ὠΐπι, ἴπετο ποῦ ὈῬείπρ {ο πα 8 οΠπῖ]ᾶ, 

ϐ ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ θεός, "Ότι ᾖἔσται τὸ. σπέρμα.αὐτοῦ 
Απᾶ “βροκε 3ΡΠιιΒ ααᾳοᾶ: Τπαῦ 3εΠα]] “9.9 αῃῖς “5εθά 

” 3 ” ’ 

πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ 
Α 5ο]ομχπος Ἱπ α "Ιαπᾶ ἍᾖἸδίγηπρε, Απᾶ ἍΏΤΠεγ πΙ]] εΏδ]ατο ᾖῦ απᾶ 

κακώσουσιν  ἴἔτη τετρακόσια. 7 καὶ τὸ ἔθνος ᾧ λΣἐἀνι 
Π]-ἰτεαῦ Π{] ἔγεατς 1έοατ “παπάτεᾶ; απᾶ ἴπο παῖίοη 6ο πΏΙςοἩ 

/ μ / 

οδουλεύσωσιν,! κρινῶ ἐγώ, Ρεἶπεν ὁ θεός'' καὶ μετὰ 
{λοεγ ΠΙΑ Ὦθ Ίη Ῥοπάᾶαρο πγΙ]] "]ιᾶρο Ἅᾖ1, παὶᾶ αοά: Απᾶ αξίετ 

ταῦτα  ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν µοι ἔν τῷ τόπῳ 
ἴποαςδο {πρς ἴπετσ 5Πα]] οοπιθ Σοτζϊἃ απᾶ 86ΓΥο πιθ 1π Ἄρ]αςϱ 

τούτῳ. 8 Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς' καὶ οὕτως 
α{ηἱ5, Απᾶ Ώρφρατο ᾖἴο λἨϊπι 8 οοτομαπῦ οἳ οἰτοιπισίδίοα; απᾶ Τπιβ 

) τΒ Δ / 4 , 4 ν ο 

ἐγέννησεν τὸν Ισαάκ, καὶ περιέτεεν αὐτὸν τῇ ἡ μέρᾳ τῷ 
Ὦε Ῥεραῦ Ί5λαο, Απά  οἰτοαπισ]δεᾶ Ὠῖτα  ᾖ1πθ ᾶαγ 

2 , ’ Δ ὀγδόφ᾽ καὶ 1ὸ" ᾿Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ 1ὸἳ Ἰακὼβ τοὺς 
αρἰσΗΙἩ; Απᾶ Ίδβαο [ποραῦ] Παοοῦ, Απᾶ ζασοῦ 1ο 

δώδεκα πατριάρχας. 9 καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν 
ἴπγθι]το Ῥαῦτ]βτοΏς, Απᾶ ἴπο οραϊτίατεβς, επτσ]πρ 

, / ” ]Ἰωσήφ ἀπεδοντο εἰς Αἴγυπτον' καὶ ἦν ὁ θεὸς μετ 
οδερ8, 5οιᾶ Παῖπα] Ιπίο Ἐρτρῦ. Απᾶ Ἔπαβ 1ᾳᾷοά πτΙα 

. , ” - ΄ Γη 

αὐτοῦ, 10 καὶ τἐξείλετο" αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων. αὐτοῦ, 
Πΐτα, Απᾶ ἄο]ίτετεά Ἠϊπ οαῦ οἱ αἱ] Ὠϊς ἐτιυα]αθίοπς, 

” -- / / 

καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν Σἐναντίονὶ Φαραώ βασι- 
ΒΠᾶ ῥΡαγτο Ἠϊηπι ᾖ«ἆανοαις απᾶ πἰδάοτι Ὀοέοτο ῬΠαγβοὮ ΚΙπρ 

μ .) / Δ ) /΄ 

λέως Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπ- 
οἳ Ππγρύ, απᾶ ο αρροϊηίοά  ἸἨὨΐπι τιἱθς ΟΤεΣ Ἐργρῦ 

τον καὶ ' ὕλον τὸν οἶκον αὐτοῦ. 11 ἦλθεν.δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην 
απᾶ Ἔπιποῖια 1ῃἱ5 Ἠοιςε, Ῥιήν ὅοαπας 1 ΖΕαπιίπθ προΏ "π/Ώο]θ 

µεγάλη’ καὶ 4 -” Δ Δ ϱ τὴν "γῆν Αἰγύπτου! καὶ Χαναάν, καὶ θλίψι ᾿ ς 
Ααπᾶ 11π9 Ἱππᾶ οἳ Ἡστρύ Απᾶ ΌαππαἨ, απᾶ οχγιρα]α[ίοιυ 'ρτοκβῦ, 

) ’ ” 

οὐχ. “εὕρισκονὶ χορτάσµατα οἱ πατέρες.ἡμῶν. 19 ἀκούσας.δὲ 
5ά1ϊᾷ “ποῦ ΣΗπᾷ δςιι5ίοπηΏσθ 1011 “ΕΤΠΘΙΡ, Ῥαΐ0 "Πατίηςσ Ξπεατᾶ 

, |) -” , , 

]ακὼβ ὄντα Σσῖτα ἐν Αἰγύπτῳφ,' ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας 
114οοῦ πας “οοπ ᾖπ Ἐρτρῦ, κεπὺ {οτύἩ 3Εα1Ώετβ 

« ” ” Ν ζ - 

ἡμῶν πρῶτον) 19 καὶ ἔν τῷ δευτέρῳ Σἀνεγνωρίσθηϊ Ἰωσὴφ 
12οασ πτεῦ; Ἀπάᾶ αὐ Τἴηθ βεοοπά πιο πα5 πιαᾷο ΚΠΟΥΠ κ«ο5δερ]ι 

” ὠ -”. ” [ή -- 

τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος 
{ο Ἠϊ8 ὈτείητεἨ, απά κποππ 31βθο8ΠΙΘ {ο ἘΠπατβοἩ {πο Σαπαῖ]γ 

κ Ε τὴν ἴπθ ΤΤΤΣΑΥΥ. 
Ὠΐπω υγ. η ἂν ΙΤ. 
στα,  -- ὁ ΜΤΤΤΑ., τ ἐξείλατο ΟΙ/ΤΊτΑ ΥΓ. 
7 Αἴγυπτον (γεαᾶ 979 δἰἰ Βργρί) Ἱτττα. Ἡ ηὗρισκον ΤτΑ. 
7 εγνωρίσθη ττ. 

5 έναντι Τ. 

| δοῦναι αὐτῷ ΙΙΤΤτΑ ; δοῦναι αὐτὴν ἴο οἶτο Τζ τν. 
ο δουλεύσουσιν ἴἨθΥ νν]]] 9 {η Ῥοηάαρο ΤΊτΑ. 
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69οἱ1Ἴθ6 Ἱπίο ἴπο Ἰ]ατπά 
πυηϊοαἃ Ι επαδ]] βπευ 
ἴἨπθθ,. 4 ΤΠεη σΑ1η9 Ὦθ 
οαίέ οξ {πο Ἰαπά οἳ ἴῃθ 
Οµα]άσαπς, απᾶ. ἀνο]ῦ 
Ίπ ΟΠαΤΤαΠ: απά ΕΓΟΠΑ 
Ίπαπσο, συ Ώσπι Ἠϊς ΕαΐΠοτ 
τας ἀθαᾶ, ο τοπιογεᾶ 
Ἠΐτα Ἱπίο {Ππῖ5 Ἰ]απᾶ, 
π/Πονοῖτ 7ο πουν ἀππο]]. 
5 Απᾶ Το σατο Ἠϊπα 
Οηπο ΙΠΠΘΓΙΤΓπΠςο 1π 
16, πο, ποῦ 5ο πιο] αθ 
1ο 5εῦ Ἠϊ5 {οοῦ οἩ: τεῦ 
Ἡο Ῥτοπιϊδεά ἐπαῦ Ἠθ 
ππου]ᾶ ρῖνο ἵδ ἰο Πϊπι 
ΣΟΥ Α ῬοβεθδδίοἩ, απᾶ 
το Ἠϊβ 5εθοᾶ αΕἴετ ΠἨΐπῃ,ι 
πυΏοη αξ 1/6ἱ Ἡο Ἠιά πο 
ο]]4, 6 Απά ἀοᾶ ερακθ 
οἩ ἰλμῖ5 πβο, ΤΠαῦ Ὠϊς 
βὀθᾷ 5ποι]ᾷ βο/οαση ἴπ' 
Α βἴχαησο Ἰαπά; απᾶ 
τπβῦ ἴπεσςσηποσ]ά Ῥτίας 
{ποπα ἱπτο Ῥοπάαρε,απᾶ 
επίτοα! {Πεηι οτἰ] ἔουσς 
Ἠαπάτεᾶ γθ68ΓΒ. 7 Απά 
ἴπαε παίίοω Το πποπι 
'Πογ 5Ώα]] Ὦο ἵπ Όοι- 
ἄαρο σν!]] Τ 1αάρο, εαϊᾶ 
αοᾶ: απᾶ α{ζετ τηπὺ 
ΡΏπ]1 {ηπεγ «οπαο Ξοτ{Ἡ, 
Βπά Β6ΥΥΤΘ Ίο η Ὁλπί8 
Ῥιασ8θ, 8 Απά Ἡο 6ᾳατθ 
Ἠΐπι {πο οοτεηαπύ ΟΕ 
οἰτομπηοϊίδίοη: θπά 6ο 
Αὐγαλατι Ῥορηἳ 18ααο, 
απᾶ οἰτοιιποὶδεᾶ Ἠΐπα 
ἴηΏο οἱρΏηίῃ ἆασ; απ 
1βαας δεραίαοοῦ ; απά 
Ἴποοῦ ὑεσαίῖτπε ὑπε]νθ 
ρα [τίατοΏδ. 9 Απά ἴπθ 
ῬαἰτίαγοΏβ, ποτε σνῖτῆ. 
εΠΥΣ, 5ο]ά ὁοδερὶ 1πτο 
Ἑρνρὺ: Ῥπὺὸ ἀἄοᾶ π/αβΒ 
πἩ Ἠῖτπα, 10 απᾶ 4ε- 
Ίϊνετεά Ὠϊπι ουῦ οἳ α1] 
Πϊς αΠΙΟΙΊΟΠΒ, απᾶ 
Ρᾳτο Ὠϊπι ἔβτοισ απᾶ 
πὶςδάοτπα η πο αἱρῃῦ 
οἳ Ῥπαταοα Ἐίῑπρ οἳ 
Ἐργχρί; απά Ὦο πιβᾷςθ 
Ὥῖτα ΡΟΤΕΓΠΟΣ ΟΥεΣ 
Ἡρτρί απά κα] Ἠ]8 
Ἡοςίςθ. 11 Μον ποτ 
οβ118 α ἀοεπτίΏὮ οτε α]] 
{πο ]αηᾶ οἱ Ερτρί απά 
ΟΠπαπβςΗ, απ ρτεαῦ α-- 
ΠΙοῦίοη : απᾶ ους {Α- 
τηΏετς ἐοιπᾶᾷ τπο βδπξίθ- 
Ώα]ιοθ. 12 Βαῦ τ/πεπ 
14οοβρ Πεατᾶ τ1ηπῦ ἔπατθ 
πΥ85 ΟΟΤΠΏ η Ερτρῦ, Ὦθ 
5ευῦ6 ουιῦ οἳσ {4ἴΠεΓβ 
Ώτγεῦ. 9 Απά αὖ ἴπο 
ποοοπᾶ Ἅ1ἶπιθ «οβερΏ 
π/β8 Ὠιβᾶε ΚποσπηΏη ἴο 
Ἠϊ8 ὈτοίΏτεπ; απά ο- 
βερΏῃ΄ς ἈΚἰπάτθᾶ ἩἨ8Β 
τωβᾶρΚηοπΏ ΠΠπΤοΕΗΑ- 

ω αὐτῷ ἴο 
Ρ ὁ θεὺς εἶπεν 

ἕ η- ἐφ᾽ ΟΝΕΓΤ, 
α σιτία εἰς Δἴιγυπτον ΙΤΊΓΑΤΝ. 
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χπΟΙ. 14 Τηεπ εεηΏ ο- 
6ο], απᾶ οα]]οᾷ Ὠῖς {α- 
1Ἠοχ ο. ασοῦ {ο τι, 91ιά 
α1] Ὠϊς Κἰπάγςά, ἴΏχθο- 
56ΟΥ6 ϱηᾷ ΒΕίεεη 5ο1]5. 
15 Βούαςσοῦ πεπὺ ἄοννα 
1πῦο Ἐρνρί, βπά ἀῑεᾶ, 
Ὢθ, απᾶ οἆσ {4ἱΠετς, 
16 απᾶ πετο οαιτὶεά 
ΟΤΟΥ 1πῦο γομετα, απᾶ 
1414 ν πο 5ερι]οητο 
ἔλαξδ ΑΡρταµαπα ῬοαβΏίῦ 
ΣΟΥ α 5Ππα ΟΕ ΤΙΟΠΕΥ ΟΕ 
όΠε βοΏ5 οἱ Ἐπιππογ 126 
Παμε οἳ Ἀγοβεῆλο 
17 Βαῦ πγπεη ἴμο 11πωθ' 
οἳ ἴπο Ῥτοταῖςο ἄτετ 
πΊρῃ, πυΏ]οη ἀοᾶ Ὠαᾶ 
«τγοτ {ο ΑΡΤαΏατη, 6πθ 
Ῥεορ]ε στθῖν. απᾶ τηιι]- 
α1ρ]]εά Ίπ Ἐστρυ, 18 011 
Αποΐζηοσ ΚἘίπσ αἁχοςθ, 
πτΏΙοἩ Ίπευ ποῦ «ο- 
ΚεοΡΗ. 19 Τηο β5απ]θ 
ἄεα]ς αεαρυ]]ψ τση 
οατ ἍἉἈἘΚἰπᾷχεά, απᾶ 
ετΙ] οπἰχοἁλυεά οἵς 
ΣΑΙΠΗΘΥΕ, 5ο ὍΠπαῦ Ὅμπογ. 
οαξῦ ουῦ οΠεῖν τοαπς 
ολ]]ᾶτεπ, ο ἴπο επᾶ 
ΤΏαεγ παϊσπύ ποῦ Ἠτο. 
20 Τη πΏ]οὮ ἔἶπιο Μο- 
665 85 ὈοΓΏ, θπᾶ Ίαςξ 
οχοορᾷῖπςσ Ἅᾖ{αῖτ, απᾶ 
τιοἈτ]ςΏεά αρ Ἱπ Ἠϊ5 
ΦΑηετ]5 Ἠομςδο ΊἨητεθ 
πηοΠίἩς: 21 απᾶ πΏεην 
Ἠε ννας οα5δί ού, Έτα- 
χαοΏ)ς ἀαιςσηΏίετ ἴοοκ 
Ἠϊπα πρ, απᾶ ποιχΙ5δΏεᾷ 
Ἠϊπα Το Ίου ΟΥΏ 501, 
29» Απᾶ ἨΜο5ες ὙΒ 
1εατηθεᾶ {π αἰ] Πε σῖς- 
ἁοπι οξ ἴπε Βρτρίύϊβης, 
θά πας παὶρηῦν ΤΠ 
πυογτᾶς απᾶ ἵπ ἀθεᾶρβ. 
25 Απᾶ ΤΥΠΕΠπ Ἡθ Τ/β8 
Σα]]1 Εοσῦγ γεασε ο]ᾶ, 16 
οαΏ]ό Ἰπ{ο Πῖς Ἠεατύ δο. 
τὶς Ὠϊ5 Ὀτοίητεη 119 
ομι]άγοι οἳἑ 1Ιδιβε]. 
24 Απᾶ εεείπρ οπθ οὗ 
ἴλεηι ναΏετ π/τοΏς, Ὦθ 
ἀθίοπᾶςά πε, Απά α- 
ποηρφεᾷ Ἠϊπι 1παῦ ντο8 
ορργαςεεᾷ, θά απιοῖθ 
Τηο Ἑσγρύίαν: 25 ος 
Ὦο ϱιρροςθά Ἠ]8 Ὀτεί]- 
16η πυοι]ᾶ Ώανο ππᾶετ- 
εἰοοᾶ που ἑῃαῦ αοά Ὦγ 
Ἠ]ε Παπά νυνοι]ᾶ ἀε]ῖτενχ 
ἴποπι : Ῥαῦ {πεγ ππᾶετ- 
Εἰοοᾶ ποῦ, .26 Απᾶ ἴπο 

Πτα ΕΒΤΣ. ΥΙ. 

τοῦ! ]Ἰωσήφ."ἳ 14 ἀποστείλας.δὲ ᾿]Ἰωσὴφ µετεκαλέσατο Ὁτὸν 
οἱ ζοδυρὴ, Απά Ἠαν]τπρ δε {1 ο5ερἩ Ἠθ σρ]]θᾶ 691: 

. -. }) ΄ Ν --- . - .” 

πατέρα.αὐτοῦ Ἰακώβ,' καὶ πᾶσαν τὴν.συγγένειαν. αὐγοῦ," ἐν 
Πϊς {ΑἱΠεν {/ᾳς5ος, απᾶ 1] η]ς ΚΙπατοᾶ, τι 

ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε. 16 ἱκατέβη. δὲ" ̓ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπ- 
"εοι]5 χεεγεπῖγ .βτε, Απά πεπῖ ἀοπ ἆὦποορ ἀπίο ἙἩρτρύ 

τον, καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατερες ἡμῶν' 6. καὶ 
απᾶ ἀϊεᾶ, ηθ βηά. οιις {αΐμετᾶ, βπᾶὰ 

µετετέθησαν εἰς Συχέμ, καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ ᾿µνήµατι «δἳ 
ππογθ ομστ]εᾷ ΟΥ6Σ ἵο ἈΆγοβεπι, απᾶ πετ Ῥ]αοεᾶ Ἰπ Ὥἴλο νοπαιο Ἅ«ὉπΠίοΒ 

ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν ἙἘμμὸρὶ 
Ἅροαφηῦύ ἸΑΡγαΏβτα 4ο: α 51ΠΙ Οἱ ΠΙΟΠΕΥ «ΤΟΠ ΤπΠθ 6ΟΠ5 οἱ ΕΠΙΠΙΟΣ 

τοῦ! Ἀ Συχεμ. 17 Καθὼς.δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἔπαγ- 
οἳ ΒΟΠΕΠΙ. Ῥαῦ α5 ἄτειν θα πο Τ1π19 οἱ ἰῃθ Ῥτο- 

τ .” ε Ν - 3 ’ « 8 

γελίας ἧς Ἰώμοσενὶ ὁ θεὸς τῷ Αβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὺς καὶ 
τηῄςο ᾽ ὙἨΏΙοη "ΕΒπΓοτθ αᾳοᾶ νο Αρταματα, «Ιπογεαβςεᾷ "419 "ρεορΙε απᾶ 

” » , 

ἐπληθύνθη ἐν πα. 16 Κάχρις' οὗ ἀνέστη βασιλεὺς 
τα] ρ]]θᾶ ϊη ϱτρῖ, η] ΑΥΟΒΘ.᾽ Σπα 

ε/ 1 εὶ ε) ηδ μι ” , τ , 

ἕτερος,' ος ουκ.ῷὸει τὸν ]ωσηφ. 19 οὗτος κατασοφισαµενος 
ΣΑΏΟίΗΕΥ, Ὑπο Ἐποι ποῦ 1οβερΏ. Ἡο Πατίτπρ ἀθα]ῦ 5αβθΙ11γ τν ΙτἩ 

τὸ γένος ἡμῶν. ἑκάκωσεν τοὺς.πατέρας. "ἡμῶν, τοῦ ποιεῖν 
οΣ Τ808, Ἡ]-ἰτεβτθᾶ οἳσ Εαίπασς5, τηακίηᾳ 

πηξκθετα τὰ.βρέφη" αὐτῶν εἰς. τὸ. μὴ .ζωογονεῖσθαι. 90 Ἐν 
Σεκροςεᾶ α1{ΠοαῖΙτ "Ῥα0εξ ἴπαῦ πετ τοηϊρ]ί ποῦ 1ἶτο, Τη σης] 

καιρῷ ἐγεννήθη οΜωσῆς,ὶ καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ θεῷ' ὃς ἀνε- 
Ἴπηθ Υ/Β ΏΟΤΗ. Μοςες, .Απᾶ σθς Ῥεασθ{α] νο ἄοᾶ; πο Ὑπββ 

’ ” ς ρω 3 .] η .ν 4 - 

τράφη µμῆνας τρεις ἓν τῷ οἴκῳ - τοῦ.πατρὸς ΤΡαὐτοῦ." 
ῬτοιρΏί πρ πιοπίμς 1Πτεο Ἱπ Ὥᾖπθ Ἠοιβθ οἱ Ἠῖ5 {αΐΠςτ, 

91 αἐκτεθέντα.δὲ αὐτόν, Τἀνείλετοὶ αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραώ, 
Απᾶ Ἀρείπρ 3οχροςεᾶ ὭΏ΄Πο, νοοκ αρ Ἠΐπα {πο ἀπαρηίετ οἱ ἘπασκοἨ, 

κἀὶ ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ. εἰς υἱόν. 329 καὶ ἐπαιδεύθη 
απᾶ ῬτοιρΏυ π ἍἈἨϊπι 20 Ὠςθγβθ]ξ 30; 8 ΑβΟΠ. Απᾶ ὄννας Διηςέτασθᾶ 

ὀ αι 8 τν « ) / : γ Ἡ λ ῃ 
Μωσῆος! Σ πἀσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων ἦν.δὲ δυνατὸς ἐν 
ΣΜο568 {τ 1] [{πε] πὶδάοτα ος [1ηπ9] Ἑρστρίϊαης, απά Ὦρ πας παϊρμίσ 

λόγοίς καὶ ἵἐνὶ ἔργοις. 25 Ὡς.δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ Ἱτεσ- 
ποτά απᾶά ᾖἵῃ ἀθαᾶβ, Απᾶ πΠΘΙ Ὑ8β {α]411εᾷ ο Πα 308 

σαρακονταετὴς"' χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν.καρδίαν.αὐτοῦ ἐπι- 
«Γοτίγ ΊγεβχβΒ ας 3ρετ]οᾶ, 1ῦ 99Π1θ 1Πῖο ηῖ5 Ἠοεατύ νο 

σκέψασθαι τοὺς  ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. 34 καὶ 
1οοχ απροη η]5 Ὀτείμταν τπθ βοηΏς οἱ 1586]; απᾶ 

ἰδὑών τινα ἀδικούμενον, ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν 
εοθῖτρ α οεγίαῖΏ οπΠε Ῥείτπρ πτοηρεᾶ, πο ἀεξεπᾶςᾶ [Π1πα]απά Απεηροᾶ 

τῷ καταπονουµένῳ, πατάξας τὸν Αἰγύπτιον. 2 ἐνόμιζεν. δὲ 
Ἠϊΐτιο ΌῬεῖηρ οΡρχθεββεᾶ, ΄ Ἠατίηρ 5η] ὔθεη ἴμθ Ἠργρίίαηυ, Έον Ἠο ἐποαραὲ 

συνιέναι τοὺς.ἀδελφοὺς.Σαὐτοῦ' ὅτι ὁ θεὸς διὰ χειρὸς 
ἄποα]ά “απβοει5ίαπά αΏῖς Ἀρτείητεη νλαῦ ἄοά Ὁγ "παπᾶ 

αὐτοῦ δίδωσιν }αὐτοῖς σωτηρίαν. οἱ δὲ οὐ.συνῆκαν. 
118 15 βιτίης νΏεπι βα]ναί]οὮ. Ῥαῦ μεν "απάετειοοά ποῦ, 

μμ μμ απ το εν καπ ττηαποτηνηπηηηπ ο τπησης 

Σ- τοῦ ΤΤΤΤΑ. 
ε - αὐτοῦ (γεαά [115]) α1.ΤΊτΑ. 
ὅ --- τοῦ Τττ. . 
} «Ε΄ ἐπ᾽ Αἴγυπτον οσετ Ἐργρί 1Τ1:. 

:ο Μωὺσῆς αΙ/ΤΊΤΑΥ. 
τ ἀνείλατο ΑΙΤΊΤΑΥΓ. 

» -- αὐτοῦ (/εαᾶ Ὠϊ5 ἀεεαᾶβ) αἲΤΤΤΑΝΓ. 
} σωτηρίαν αὐτοῖς ΙΤΤτΑΊΥ. | 

ἄἔκθετα 1 Τ1νΑ. 
αὐτοῦ ΙΗΠΊτΑ. 

[Π5]) ττι[Α]. 

Ρ᾿]ακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ ΙΤΤτΑΥΓ. 
ς εῴ ΟΙΊΊΤΑΥ {ϐ Ἐμμὼρ 1/ΊτΑΥ. 
ἶ ὡμολόγησεν Ρτοτηϊδεά 1ΤτΥΑΥΥ. κ ἄχρι ΠΤΤτΑ, 
α- ἡμῶν (τεαᾶ ἴηε ΓαἴΏεΓ») 1/ΤΊΤΑ, η τὰ βρέφ 
Ρ --- αὐτοῦ (γεαᾶ [15]) αιτττΑν’. α ἐκτεθέντος δε 
5 -- ἐν 1η (γεαά πάσῃ Α]]) τηνΑγ. ἕ--- ἐν Π1ῶνΑ. 

Ἡ τεσσερακονταετὴς ΤΤΤΑ.  -- αὐτοῦ (γέαᾶ 

9 αὐτοῦ (γεσᾶ Ὠ]5 {βτοῖ]γ) τ. 
ὰ καὶ κατέβη ΙΤΤΤΑΥΓ. 

Ί- ἐν ἵΏ ΤΤΊτ. 

| 

| 

- 
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ΑΟΤ ΑΡ. 

τφ."τεῖ  ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖςο µαχομένοις, καὶ 
Απια οἩ ἴμε {ο]]οινίασς ἆαγ ἩἨοαρρονχοᾷ {ο ἔποδυ πΥ]ο ύτο συπῖοπᾶίπᾳ, απᾶ 

Ξσυνήλασεν! αὐτοὺς εἰς εἰρήνην, εἰπών, Ανδρες ἀδελφοί ἐστε 
πτροεά ἴπεπ ο ἍῬεαος, εαγίτς, Ἄβο Ἀντοίπτει ”4χθ 

υγμεῖς"' εἰνατίὶ ἀδικεῖτε ἀλλήλους:; 27 Ὁ δὲ ἀδικῶν 
. 70, ΦΥ  ἩὙΠΤΟΠςΦ7θ σπε αποζἈογὸ ἈἘπί Το Πο τναβ υτοηρίπρ ΠιΙ5] 

τὺν πλησίον ἀπώσατο αὐτόν, εἰπών, Τίς σε κατέστησεν 
ηρῖρΏροιασς {ἰπταόν ΑπαΣ ἉἨΠϊπ, «.πκαγίιπςσ, ΊΛ}Πο”Ἴηεο ᾖ}αρροϊπιεᾶ 

άρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἁἀἡμᾶςι; 38 μὴ «ἀνελεῖν µε 
που 81. }αάσοα οΤετ 152 . "Το ραῦ {ο ἀεαῦῃ παρ 

σὺ θέλεις, Ὁν.τρόπον  ἀνεῖλες εχθὲςὶ τὸν Αἰγύπτιον; 
Ἀέ]ιοα 1γγ]ςμοςῦ, 1π ἴμο νγαγ ἔλοι Ρα{θεςὲ {ο ἀθαίὮ γοστετᾶαγ ἴπε 

29 Ἔφυγεν.δὲ ΓΜωσῆςὶι ἔν τῷ.λόγφ.τούτῳ,. καὶ ἐγένετο 
Απ "Ποᾶ 1Ί]οκος αἲ ἐς Μασίπα, απά  Ῥ6σβλθ 

, ν , τ 9 4 ῃ 
πάροικος ἓν Μαδιάµμ. οὗ ἐγέννησεν υιοὺς δύο. 
Ά 5ο]οπτηΏετ ᾖἴπ [πε] Ἰαπᾷ οἳ Μαάϊιπα, Ψηθτο ο Ῥοσηῦ 3901:8 αμνίο. 

90 Καὶ πληρωθέντων ἐτῶν ἔτεσσαράκοντα" ὤφθη αὐτῷ ἐν 
'Απᾶά ᾖῥὁρεῖης “Εα]Η]11οᾷ Ἄγεατβ α1Εοτὶγ ἈΏρεατεᾶ {ο Ἠϊτα Ἰπ 

- » -” ” ν ”ω 5” Ἶ / Ἱ 3 Δ 

τῷ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ ἄγγελος κυρίου" ἓν Φλογὶ 

Ποτρίίαη ὃ 

πο ἁἀεςδετῦ οξ ἴπο Μοιπῦ βδίπα ΑΏ πΏρε] ο [ἴπε] Τον ἵπ κα Άβπιθ 

πυρὸς βάτου. 9] ὁ δὲ ΙΜωσῆςὶ ἰδὼν Ιἐθαύμασενὶ τὸ 
ο πτο οἳ  Ὀ5], Απᾶ λΤοςδεβ πεεῖπσ ΠΠ] ποπᾶοτοά αἲ τηο 

ὅραμα᾽ προσερχομένου.δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι, ἐγένετο φωνὴ 
τιείοι ; απᾶ ΣοοπιίΏρ ὅπεαχγ 119 {ο οοπς]ᾶεσ {[5], ἴΏετο πας α τοῖος 

/ χ 4 τ 2 ΄ ιῃ - ” ) α 3 ” / 

κυρίου "πρὸς αὐτόν, 92 Ἔγω ὁ θεὸς τῶν.πατέρων.σου, 
οἳ [1πε] Τιοτᾶά ᾖἵο Ἠΐτα, 1 [Απο] ἰπε ἀοᾶ οἳ ἴἩγ Ξα1ἨοΓΑ, 

ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰὸ θεὸς' ᾿Ισαὰκ καὶ Ἰὸ θεὸςὶ! Ἰακώρ. 
1Πθ ἄοᾶ οἳ ΑΏταβαπι απᾶ ᾖ1πΠο 4οά οἱ]βββο απᾶ ἵἴηπο ἄ4οά οἳ {8οοῦ. 

Ἔντρομος.δὲ γενόμενος ΙΜωσῆςὶ οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι. 
Απά Αἰτεπιυ]ϊτο ΣΠανίτιρ ΄Ῥεοοπιθ 1Μ905668 κ" Ἠθ ἀατςί ποῦ οοιδίᾷετ ᾖ[Πτ], 

95 εἶπεν δὲ ̓ αὐτῷ ὁ κύριος, Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν 
Απιᾶ Ξββ]ᾶ “ο δΠίτη 2Π9 "Τιοτᾶ, Τι0086 Το εαπᾶα] οἳ Ξ{εοεῦ 
ο ν.- 4 ’ 12, ο ας ε/ ο ς Π ) / |ὃ ΔΝ 

σου’ ὁ γὰρ τόπος πέν ᾧ ἕστηκας, γῆ αγία ἐστίν. ὃ4 ίδων 
ΣΗΥ, 1ο ἴπθ Ῥ]αησ οἨἳ πΠΙοἩ μοι 5ἐαπᾶςεβί, ρτοαπᾷ ποιγ 318. Βοείτα, 

εἶδον τὴν ΄ κάκωσιν ᾿τοῦ.λαοῦ.µου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ 
1. τἴοο Π]]-ἰτεαιπεπῦ οἳ πιΤ ρεορ]θ 19 Ἡρτρί, βηΏᾶ 

στεναγμοῦ "αὐτῶν! ἤκουσα” καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς' 
Μπεῖτ στοαπῖπς Ἠοατᾶ, ΑΠᾶ ο8Ίηθ ἄοσπ {ο ἴακο 'οαι Ἅᾖ}ΣΠεπ: 

καὶ νῦν δεῦρο, «ἀποστελῶϊ σε εἰς Αἴγυπτον. ὁδ Τοῦτον τὸν 
Άπά Ἠποὶ οοη1θ, 1 γν]] πεπᾶ Ἅἴπεε ἴο ἘβγΡῬύ. Τηῖς 

Μωῦσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντεο, Τίς σε κατέστησεν ἄρ- 
Ἀ]ωδ6», Ὅποπι ἵποεγ τε{ηδοᾶ, εαγίτπα, Ὕγπο 3ἱπεοθ ΛἸαρροϊπιεᾶ σιι- 

χοντα καὶ δικαστήν ; τοῦτον ὁ θεὸςξ  ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν 
1εχ απᾶ ᾖἸωᾶρεὺ Ὠῖπα ᾷοᾶ [25] ὁτια]ο Δαπᾶ δἀεΙίτοτοετ 

αἀπέστειλεν ἐνὶ ειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῷ 
ακρηῦ Ὀν [{πε] Ὠαπᾶ οἑ [πε] βπρε] Ἡο -αρροειτεᾶ ᾖἵο Πῖων 1π ἴπο 

βάτῳ.. 96 οὗτος ἐξζήγαγεν αὐτούς, ποιήσας τέρατα καὶ 
ῬηήξΗ. Τῆϊ5 οπε Ἅ1οᾷ οαῦ ἴΏετα, Ἠατῖηρ πτοαισιπῦ ποπάετ απᾶ 

σημεῖα ἐν ΣΥῃΙ ΣΑἰγύπτου" καὶ ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, 
βἶρτς Ίπ [Πο] Ιαπᾶ οἱ Εατρύυ Απά Ἡι Ππε] Εεᾶ ΘΕΑ, 

901 

πιοχί ἆπγ Τε αλενεᾶ 
Ἠϊπιαθ]{ απί{ο (ποτα 98 
ὕπογ 5ίἴτογε, παᾷ π’οα]ά 
Ἠπνο ϱ6οί λεπτα οὐ 9ΏθΘ 
αραῖτπ, βαγίτπσ, ΦἱΤ5, Το 
Άχθ ὈτοίἨτευ ; π/Πγ ἀ4ο 
πο ὙΤΟΠΡ 9ΠΘ {ο 4Ἡπ- 
οἴποςζ 27 Βυΐ Ὡς {λαῖ 
ἀἱά ἩὨϊα ὭπηεϊρΠροιιτ 
πποηυς ἱπταςίῦ Ὠΐπι α- 
ΥΤΑΥ, ΒΑΥΙΏΡ, πο πιαᾶςθ 
{ἴῃπθοο 8 Τε; απά 8 
Ἱαάρεοτετιαςῇ 28 Τν1]{ 
ποια 111 1ο, ας έΏοα 
ἀϊάᾶεςυ ἴπε Βστριίατἃ 
ψοβετάαν 2 29 ΤησἨ 
Ώεᾶ ἸΤοςοες αἲ ἴΠῖ5 8ατ- 
{πςσ, Αηπᾶ γΓαδ α ΞΊΤΠΏΡΕΣ 
1η {Πο ]απά οἱ Μαἀ]ατι, 
ὪΓΏςτοθ Ἡο Ῥεδαῦ ἵπο 
80ΠΏ5. ὁ0 Απά Ὑτπεν 
Ξογῦγ ΤΕΑΥΒ ππετο οχ- 
Ῥίτεα, ἴπστε αρρεατεᾶ 
το Ὠῖτπα 1π {πο υη]άετ- 
ηόςς Οἱ πιοιιπῦ δίηππ αΏ 
8Ώρε] οἳ ἴπο Τον ἵπ Α 
Ώατιε οἳ Πτε π α Ῥαξῃ. 
91 Ἠ/Πετπ Ἄῆορος 5απν 1ὲ, 
Ἡο ποπᾶετεά αὐ ἴπθ 
πρΏῖ: απά Α8 Ώο ἄτενν 
ΤιΘΑΥ το Ῥεπο]ά σὲ, ἴπθ 
τοῖςε οξ 1Πθ Τ,οτᾶ οβταθ 

«Ἀητο Ἠϊπα, 99 5αμίης 
1 απι {πο ἄοά οἳ ἐπ 
άαίηοετς5, ἴωηε ἀοᾶ ο 
ΑΡΓΑΠΗΔΤΑ, απᾶ πε αοᾶ 
οἱ Ίδααςο, Επᾶᾷ ἴΏε αοᾶ 
οἱ ᾖβδοορ. Τπεπ ἸΤοςδε8 
ὑτεπιρ]θᾶ, απᾶ ἁἀπτεί 
ποῦ Ὀεπο]ά, 3 Τπειπ 
βπᾶ ἴπο Τιογᾶ ο Ἠΐτα, 
Ῥα0 ος {Πγ εΏοςες ἔτοτα 
ῦΗγ {θεῦ : Μος {πε Ῥ]ασθ 
πγΏείε που βαππᾶοςῦ 
5 Ποἰγσ ρτουιπᾶ. 94 Τ 
Ὥαπτε 566;, 1 Ὠβτο 
56ει ἴπε αβη]οίίοη οἳξ 
ὨΙΥ Ῥεορ]ε π/πῖο 5 ἵτπ 
Ἡστρί, απᾶ Ἰ ΊἸατοα 
Ἠεατα ὑπΠεῖτ ρτοαπῖτα, 
Αηᾶ αΏῃ ο0τ1θ ἄοτπγτ {ο 
ἀε]ῖτοτ {ἴπεπ. Απάᾶ 
πΟῖΥ 9ΟΠ16, 1 τη{]] «οιιᾶ 
πε ᾖ1πίο ἘἨιστνῖ. 
9 ΤΠϊβ Μο5θβ πποπα 
{πογ τεζαςεᾶ, εαγίης, 
πο πιαᾶς ἴπεο ατα]ετ 
Αβπᾶς πάρε 2 ἴΏερβαταο 
αἱά ἀοά 5επά {ο ὃε Α 
τα]οτ. Απᾶ α ἄε[τετετ 
«ῶψ πο Ὠαππᾶ οἳ ἴπεα 
ΆΏςο] τυΏ]οα αρρεατεᾶ 
το ἨΙπι ἵπ ἴπο Ὀταςδῃ. 
36 ἩἨο Ὀτοιρηί ἔπεπα 
ουῦ, α{ἴεγ {]ιαίῦ Ἡο Ὡρᾶ 
«Ἡοπεᾷ τποιᾶστ5ς απᾶ 
Εἶσπςβ ἵηπ ἴηῃο Ἰαηπᾶ οξ 
Ἐιρνρί, απᾶ ἵπ {πο Ἐεᾶ 
6ε8, βιίᾶ 1η. {πο σγ]- 

: δὲ ΕΟΥΥ. 3 συνήλλασσεν ἹΤτιγ/. 
ΣΤΑ. ἆ ἡμῶν 1 τιν. κ ἐχθὲς ΙΤΤτΑ. 
Ἡ.-- κυρίου ΙΤΤτΑ. 1 ἐθαύμαζεν ὀτΑΥΥ. 
το ἐφ᾽ 1ΤΤΤΑ. π αὐτοῦ (γεαᾶ [1Ώεῖτ]) ττ. 
αΠττ]α. 4 ἀπέσταλκεν σὺν ΏὨδβ ϱομῦ ση (Ὦ ΙπΊτΑΥΝ. 
. ἰγύπτῳ απτια. 

{Γ Μωῦύσῆς ο1/ΤΤΤΑΥΥ. 
κ-- πρὸς αὐτόν ΙΤΤΓΑ. 

Ὁ --- ὑμεῖς (/εαἆ ἐστε γε 416) ττττ[α1ν. 
ξ τευοεράκοντα ΤΊτΑ. 

ο ἀποστείλω 11ΤτΑΥΓ. 
τῇ (τεαά ἰΏ ΕΡΕΥΡΙ) 1ητ. 

ε ἵνα τί 

Ἱ.--ὁ θεὺς ΙΗΤΤΤΑ. 
Ρ --- καὶ Ὀοί} 
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ἄρτηοβα {οπίγ ΤεβΥΗ, 
97 Τπ18 {8 {παῖῦ Μορος, 
πγΏῖοη βθὶᾶ απίο ἴ]ιδ 
οἙΏΙ]άτεηι ο ᾖ1βτβε], 
Α. Ῥτορβεδ. βπα]] {πο 
1ιοτάᾶ ους ἄοᾶ ταῖδα 
πρ ἀῃίο τοι οἳ σος 
Ὀχοίμχαη, 1 Κο ΠΠ {Μο π16; 
Ἠϊιπ οἩα]] το Ἠελς. 
8 ΤΏϊς ἶ5 Πο, {Ππῦ 8β8 
11 ἴΏς οΏιισοἈ ἵπ πο 
πγϊ]άἀεχηθυς πα ἴποα 
βΏροθ] υπο 8ρακο ἴο 
Ἠΐτι ́  ἵπ ἴπο πιοππὺ 
Βίπα, απᾶ το ουσ ἔ- 
ΠθΥ8: ἍπἨο τοσαἱνοᾶ 
πο 1νοιψ οἵαο]θς ὂο 
Ρὶτθ υπίο πς5: «ὂ9 Το 
πίποπ ος «2Α1ΏθΓβ 
πποι]ᾶ ποῦ οςῦςεγσ, Ὀαῦ 
ἐηταθ ὠϊΐπι τοπ. 
ἴηεπα, απᾶ Ἱἵπ ᾖἸλποῖς 
Ἱθανίς ἰωτηθᾶ ὮὈαοῖς 
Επβθΐη ἸΙπίο ἘἩστρί, 
40 βαγίηρ υπίο ΑΔΤΟΠ, 
Μακο απ5 ροᾶ8 ἴο Ρο 
Ῥείοτό 18: ἔος αξ /0γ 
τΠἱΑ  Μοβθ, τνηΏῖοἩ 
ῬτοιυρΏῦ τπ8 οαῦ οξ 'ἴ]θ 
]απά οἳἑ Ἑρτρί, πε ποῦ 
ποῖ νΏαῦ 16 Ώεσοπθ ος 
Πϊπι, 4] Απᾶ {που πιαάθ 
Β ος] ἵΏῃ ἴηοςθ ἆςγβ, 
Ωπᾶ οβετθοᾶ ΕβπογϊίΠοθ 
Ὁπῖο {πο ἰάο], βπᾶ 16- 
ἀοϊοεᾶ ἵπ 11πθ σοσκ9 
οἱ ἰπεῖτ οὗπ Ἠδπάβ. 
4» Τπθη ἄοά ἰπτηθᾶ, 
ΒηΏᾶ φατο ἴπεπα πρ ἴο 
πγοτβΏϊρ {πο Ἡοδὺ οἳ 
ἩεατεηΣ 8 10 {8 υτὶῦ- 
τεπ Ίηπ ἴπο ὈοοΚκ οἱ ἴπθ 
Ῥχορ]ιθϊς, Ὁ ο Ἠοιξθ 
οξ Ίεχᾳθ], Ἠατο σο οἳ- 
ὰοτθᾶ ἵοτχηεθ]αΐπ Ὀθαςίϐ 
Επᾶ ββογῖΒοος ὂψ 1λθ 
εραοε ο) Μοτίγ γεατς ἵπ 
{Πο νηΙ]άθγθεβ 45 68, 
τς νοοῖς πρ ἴπο {8- 
οχΏβοίθ οἳ ἨΜο]οσ]ι, 

Απά ὤο εὖησ οἱ τους 
σοᾶ Ἐθιιρηαπ, ΒΡΙΙΤΘΒ 
σι ]ο]Ὦ 7 πιβᾷθ ο ποἵ- 
ΕΒῖΡ ἔπεπα: απά 1 νο] 
ΟΑΤΙΥΥΟΙΑΊΠΑΥ Ῥεγοπᾶ 
Ἑκπῦγ]οηυ. 44 Οασ {α- 
.Ώθις Ὠθᾶ {ηο ἴπρετ- 
Ἱβο]θ οἱ πηῦπεΒΒ ἵπ {μθ 
σ/Ι]ἀθΓΏΘΒΒ, 5 Ἡρ Ὠπᾶ 
αρροϊηίοᾶ, ερεαξκίπρ 
ππϊο 1λο86Β, Όπαῦ ο 
εΏοι]ᾶ ταβ]θ {8 8 οοοἵ- 
ἁἵηρ {ο {πο {ἐββΠίοη 
ἐηαῦ Ἡθ λἨβᾶ 8εεῃ. 
45 ἨΠιΙοἩ 818ο οἳς ἔ- 
{Πεσβ ἴπαί 68ΠΠΘ ΑΕὗες 
Ὀχοαρᾗίυ η ση ᾳδεαβ 
1ΠΏ50 ἴπθ Ῥοββθβείοα ος 
1ηπθ (επητί]θ68, ὙΏοπι 
ο ἀἆτατο ομῦ Ὦθέοτθ 
ὢὧλο {αοο οἳ ος ΖΑ11θσΒ, 

'ππἩο τοοεϊνοᾶ 3οΓ8ο168 

ΠΡΑΞΕΙΣ. γΙ. 

καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη Ἱτεσσαράκοντα" 97 Οὗτός ἐστιν ὁ 
απᾶ Ἱπ {ἵῃπο πὶ]άργπρξς "ύΘ8Ι8 α{οτίγ. Τηἱ8 1 ᾖ{ἴλθ 

Μωῦσῆς ὁ. Νεἰπὠν' τοῖς υἱοῖς ᾿Ἱσραήλ, Ἡροφήτην ὑμῖν 
Ἰος568 πἩο ββῖά Το ἴἩθ 6508 οἳ 15χᾳ6], Α. Ῥτορμοῦ’ {ο Τοα 

ἀναστήσει χκύριος' ὁ θεὸς Σὑὺμῶνὶ ἐκ τῶν ἀδελφῶν 
δυ]] δταΙςο Ίπρ [11Π6] ΑΤιοτᾶ «4ο ους τοπ 8ΠΙΟΩς "ρχείιτεν 
ς ρ. ε ος ο δι , θ Π 3, τ ῃ ε , 

υμῶν ὡς ἐμε' αὐτοῦ ἀκούσεσθε.' 98 Οὗτός ἐστιν ὁ γενό- 
αγοις 1ίκο τηθ, Ἠΐίπτ γε 5Ώς]] Ἠθαγ, Τη 15 ἩθπΠπο Ὑπας 

µενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἑἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ 
1π ἴηπθ καξεεπιο]ν ᾖἹπ ᾖἴλπο π/]άετηθςς γη πο βηΏεαὶ πο 

λαλοῦντος αὐτῷ ἓν τῷ ὄρει Σινᾶ, καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν», 
'ἘροΚκθ νο Ὠίπα ἵπ ᾖἴπο πιοαιπῦὸ ΒίπΒ, απᾶ ση οας ΓβίἨεσς; 

ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν 99 ᾧ οὐκήθέλησαν 
απίπρ Ὥᾖ{ορΐτο ᾖ{ἴοπ8: το π]οπι "ποπ]ᾶ “ποξ. 

ς , , Σ ε , ε -- ΣΑ η ΄ 5 . 9 

ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ.πατερες )μῶν, ἀλλ" ἀπώσαντο, καὶ 
βεαὈ]οοῦ 509 Ίρασ “ΕΛἴΠΘΣ8, Ῥαῦ ἰλταβί Παπα] ΑΥΥΑΥ, απά 

ἐστράφησαν Ὁ ταῖς καρδίαις.αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον, 40 εἰπόντες 
ἑαχηθᾶ Ὀαο]ς ἘλΠαϊσ Ἠεατῖβ το Ἡρττί, βογίηρ 

τῷ ̓ Ααρών, Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν" 
Το ΑΑΤΟΠ, Μαχκοθ π8 δοᾶς Ὑπο ΕΏθ]] ϱο Ὀθέοτο τας 

ε ) σα ο] -- εν 1 , « ” κών »), 

0 γαρ "Μωσῆς' οὗτος ος ἐξήγαγεν ημας εκ γῆς) Αιγυπ- 
4ος 3Μοδος 1ΜΠΑῦ πο Ὀτοισλῦ "οαῦ -π8 ἔτοτη [1Π6] ]απᾶ οἱ Ἐργρε, 

του; οὐκ.οἴδαμεν τί ἀγέγονεν' αὐτῷ. 41 Καὶ ἐμοσχοποίησαν 
φιθ ΚπΟπΠ ποῦ πἹαῦ Ὦρ8 Πβρρεπεᾶ ο ΠΙΠ1. Απά {λεν τιβάο  οβ]Ε 

ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, 
τω 1Πο5θ ἄαγ5, απᾶ ος ετεᾶ Β8ογἱᾷσθ {ο ἴπο 14ο], 

Δ ) ΄ 2 -” 3 ” ο” » ο. ν 

καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν-χειρῶν αὐτῶν. 43 Ἑστρεψεν 
Απᾶ το] οἶἰσθά 1π 1Ππθ ἩΟΓΚ8 οἱ ἐπεῖσγ Ἠστάβ, ἁΤατγπεᾶ 

δὲ ὁ θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῷ στρατιᾷ τοῦ 
αρα 2αᾳοᾶ απά ἀε]τεγεα πρ {πεπα {94ε1Υθ6 ᾖἴπα Βοβῦ οἳ {πθ 

οὐρανοῦ' καθὼς γέγραπται ἐν  µβίβλφ. τῶν προφητῶν», 
ΠθΑΤΘΏ; 88 106 πας Όθεπ πσ]ίοη 1π [πε] Όοοκ ΄ οἳ ἴπο ῬτορΏείς, 

Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατε µοι ἔτη Ἱτεσσαρά- 
«ο]αΐη 5ρθβ8ῦ8 θατιά Ἰ5αογίβοθα ᾖ1άἱὰ "γο5ο8θν ᾖο παθ "7θατβ 1εοτίγ 

κονταὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ισραήλ; 49 καὶ ἀνελάρετε τὴν 
1π 1ἴμθ ππΙιάρτηθςΒ, Ο Ἠοιβθ οἱ 15τβο] ὃ Απά Ὑτθἰοοκτρ ᾖἴλπο 

σκηνὴν τοῦ Μολόχ, καὶ τὸ ἄστρον τοῦ-θεοῦ. ὑμῶν! 'Ῥεμφάν;' 
ἐβὈοχηας]θ οἳ Μο]οςΏ, απᾶ ἴπθ εἴασ οἑ τοάχσ ροά Ἐεπιρπαμ, 

τοὺς τύπους οὓς ἐποιῆσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς' καὶ μετοικιῶ 
ἱπθ πιοᾶρ]ς ὙΠΙοη 7θ πιβᾶθ το ποτςΏΙρ ἴπεπι; απᾶ 1 νηΙ]] τεπηονθ: 

ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος. 44 Ἡ σκηνἡ τοῦ μαρτυρίου ἦν 
τοι Ῥεγοπά ΒδΏγ]οῦ. Τη ἐθυετηΏφβοῖο οἑ {Πο {1θ8βΗΙΤΙΟΠΥ ἍἩὙ/88 

εἐνὶ τοῖς.πατράσιν.ἡμῶν ἐν τῷ ἐρήμφ, καθὼς διετάξατα 
ΑΠΙΟΠΦ ος Ε8ΤΏΕΣΒ υ. 1ηΠθ ἹπΠΙάεΓ11ΘΒΒ, 88 οοπιπαβηᾶθᾶ 

ὁ λαλῶν τῷ Μωσῇ,! ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον 
Ἡθ Πο βροκθ το 05686, ᾖΤο πΙπΚθ 1  αεοοτᾶίπῃβ ἴο ἴπθ πιοᾶρὶ 

ὃν ἑωράκε" 495.ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάµενοι 
π/λλο] Ἡθ Ὠβά βοοπ; ὙἨΠίοἩ 91ο ᾿οσουρέ "Ίπ "Βανῖηρ 'γροθίτοά "Όγ “πποοθεεῖοα 

οἱ.πατἑρες.ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῷ κατασχέσει τῶν ἐθνῶνι 
1ος ΞΕΑΏΘΤΒ ο νι 1οδΆμθ 1π {με αΚίηρ ροββεβείοη σὲ {πο πβίΙοπΒ, 

ὦν ᾖἹξξωσενὶ ὁ θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν.πατέρων ἡμῶν, 
ποια 24τοπο ὁουα 6 ιᾳοᾶᾷ 2τοπι [1Ἡθ] 1909 οξ ος ΕἴΠεχβ, 

ο ο... μα -ἲἹ- υμών
 ο οππτοος τς 

ν τεσσεράκοντα ΤΤΤΑ., 
Σ--- αὐτου ἀκούσεσθε Ι1ΤἵΑ. 
ἆ ἐγένετο Ώαρρθιμεά ΠΤΊΑ. 
'Ῥομφάν ΒΟΠΙΡΗΔΗ Τ. 

π εἴπας ΙΤΤΤΑ. α --- κύριος ΕΤΤΤΑ. 7 --- ὑμῶν αΙΤΊτΑ. 
5 ἀλλὰ ΕΤΤΤΑ. Ὁ - ἐν ΗΤΤΑ. 3 Μωῦσῆς ΑΙΓΊτΑΥΓ. 

9--. ὑμῶν (γεαά {πε 9) ΙΤΊτΑ. { Ῥεφάν ΒθρΏαη Ιπταν” ; 
ἕ-- ἐν (γεαᾷ ἵο ΟΙΣ) ΤΤτΑ. Ἀ Μωῦσῇ ΑΙΤΤτΑΥ, 1 έξεωσεν Τ. 



νΠ. Α ΟΤΑ. 

ἕως τῶν ἡμερῶν ἸΔαβιίδ"ὶ .46 ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ 
πηΏί] ἴλμθ ἀ4λγα οἱ Ὠανῖᾶ; Ὢηο {οἀπᾶ ἆιτοις ὮῬείοτθ 

. ” Γὑ κ δικά α ”ω - - ” , 

θεοῦ, καὶ γτήσατο εὑρεν σκήνωµα τῷ ᾗ"θεῷ! Ιακώβ. 
αοᾶ, απᾶ αςκθᾶ {ο Ώπᾶ ϱαἃ ἴβδεγπαςσ]ο 1ος Τ]θ αοά οἳ φασοῦ ; 

47 "Σολομῶν'! δὲ θᾠκοδόμησεν! αὐτῷ οἶκον. 48 ᾽Αλλ᾽ οὐχ ὁ 
Ῥαΐ Βο]οπιοἩ 1] Ἠΐπι κα Ποιςθ, Ῥιῦ πού 1ίπο 

ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις Ῥναοῖς' κατοικεῖ, καθὼς ὁ προ- 
3Μοςύ 'Ἠϊσηα ἵπ Ἠπαπᾶ-πιπάα {οπιρ]ος ἀπνο]ίς: 45 ἴπε Ἅτο- 

φήτης λέγει, 49 Ὁ οὐρανός Ἅµοι θρόνος ἡ.δὲ γῆ ὑπο- 
Ῥ]οῦ 5875, Τηρ ΏἸθατευ [5] {ο 1πο α ΤἨγοπο απᾶ ἴμα εατη Αα Σοοῦ- 

πόδιον τῶν. ποδῶν.μου ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ µοι; λέγει 
είοο] οἳ παγ Μεεί : στπαῦ ποιυξθ π/λ]] τε Ῥαί]ᾶ πιθῦ 8β878 

κύριος ἢ τί τόπος τῆς καταπαύσεώς.µου; 60 οὐχὶ 
[πε] Τιονᾶ, ος πΏκί [πε] Ῥ]ποῬ οἱ πας τος 2 Σποῦ 

ἡ.χείρ-µου ἐποίησεν ταῦτα πάντα; δΙ σκληροτράχηλοι καὶ 
Άναγ “Παπᾶ 1πιΦάε δίΠοςο ἸιΠπΐηρς ᾖῄα]] Ο ει μεοκεά Ἀαπᾶ 

ἀπερίτμητοι Ἱτῇ καρδίᾳ' καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ πνεύµατι 
λογο πις]ραᾶ. 1η Ὠσαίτ αιπᾶ Θ64Υ5, γθ αἱπαγς ίμο Βρϊτϊς 

τῷ ἁγίῳ  ἀντιπίπτετε, Τὡς' οἱ πατέρες ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς. ὅλ τίνα 
{πο Ἠο]τ χεβὶςῦ : 45 γοιτ {40Ἠς6Υ5, 3150 76. ὙΓΠΙοΙ 

τῶν προφητών οὐκ.ἐδίωξαν οἱ.πατέρες.ὑμῶνι καὶ ἀπέ- 
οἳ Τπβ Ῥτορβπείς ἀῑᾶ ποῖῦ 3ρειςοσιίε αγοιγ "{ατπους2 απᾶ ΤΏς6Υ 

κτειναν. τοὺς :προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ 
Κ1]]εᾶ {ηοςο πρ Ῥείοτε Απποιαποθϱᾶ οοποοΓηΏΊησ 1Ώο οοπῖῃπσ οἳ ἴπο 

δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φογεῖς "γεγένησθε”! 
Φα5ί 0πε6, οἱ πΏοΏω πού 7ο Ῥείχαγείβ απᾶ ΠΙΙχάεγοτβ Ἠατε Ῥεοοπιε ! 

59 οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόµον εἰ  διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ 
πυΏω  τεοε]τθᾶ ἴπο Ίπυ «Ἠγ [πε] ἀἱεροβιθίοι οἱ αΏρείβ, Απά 

οὐκ ἐφυλάξατε. 
κερί [115] ποῦ, 

ὅ4 ᾽Ακούοντεςδὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς.καρδίαις.αὐτῶν, 
Αγά Ἠσαχίησ ἴπεςε {Πῖηρς {παν τνεδο οιιό το τμαῖσ Ἠεαγῖς, 

καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾽ αὐτόν. ὅδ Ὑπάρχων-δὲ πλήρης 
πηᾶ σιαςηοᾷ πο τεεί δἳ  Ἠ]πι, Βατ νείης 111 

πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανόν, εἶδεν 
οἑ Για] “Ερι16 1Ἠο]Ισ, ἨΠανῖηςρ ]οοκοᾷ 1πεεπ{]Ιγσ Ἱπίο Ἠειτοῦ, ορ δαν 

δύξαν θεοῦ, καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. 
[υπ6] ϱ]οτγ οἳ ἀοᾶ, απὰ ᾖθ6δα5δ είαπᾶάΙας αὐ ἴλο τίσηῖ Ἠαπᾶ οἳ ἀοᾶ, 

66 καὶ εἶπεν, Ἴδού, θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς 'ἀνεφγμένους,' καὶ 
απᾶ οα1ᾶ, Το, 1 υὈεπο]ᾶ πο Ώεατενς ορεπεᾶ, απᾶ 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ θεοῦ. 
ἔπο 5Οη οἱ ΠΙΑ αυ "πε “ΡΕ [παπᾷ] 1βἰαπᾶῖης οἱ αοᾶ. 

57 Κράξαντες.δὲ φωγνῇ µμµεγάλῃ συνέσχον τὰ .ὦτα αὐτῶν 
Απά οτγῖηρ σαπξ η α "γοῖος 3]οιά {λαγ Ὠε]ᾶ ἐποίσ 6815 

Δ {/ Δ η ” ια] , 9 ” 

καὶ ὥρμησαν ομοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν, ὄὅ8 καὶ ἐκβαλόντες 
Ἀπά απςπεᾶ Ἅ᾿πΙϊΏ οηπε βοοοτᾷ προηυ ἍἡἨΠίπι, απᾶ ἈἨΠατίηςσ οαξὺ [ΓΠηϊτα] 

ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουγ. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο 
οαῦ οἱ πο οἳῦν ΤηΏεγ εἰοπεᾶ [ΠΠ], Αιιᾶ πο ὙπΊιπθεςος 18ϊᾷ β5ὶιάς 

τὰ ἱμάτια.αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου 
Μηεϊσγ ρατπιεπῦβ λή τε 40 ΟΕΛΤΟΊΙΠΡ η]ΩΏ σα]ἱεᾶ 

Σαύλον. ὅ9 καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον 
δα]. Απᾶ {ΠθΥγ βοποεᾶᾷ : ΒΙΘ6ΡΙΕὮ, ! Ιπτοκῖτπρ 

καὶ λέγοντα, Κύριε Ἰησοῦ, δεξαι τὸ.πνεῦμά.μου. θ0 θεὶς.δὲ 
Ἀπᾶ οαγίηςρ, 1οτᾶ ἆοξας, τεοεῖτε ΤΥ αρὶτίὃ, 

1 Δαυείδ ΤΤΤτΑ; Δανῖδ αὖ’. τα οἴκῳ Ώοιιδε ττ. 
Ρ --- ναοῖς (πεαᾶ [ρ]αςεδ]) αἰ,τττΑα. 
. εγένεσθε ΏεοάτηςῬ ΙΤΊΤΑΥΓ. 

3 Σαλωμὼν π. 

ἵ διηνοιγµένους 1/ΤΤΓΑΤΓ. 

Απάᾶ Πατίπρ Ῥοποά 

4 καρδίαις Ἠθαγίδ 1ΤΊτ; ταῖς Καρδίαις τν. 

οδό 

Ἡπ{ο ἴπο ἅπγς οἱ Τα- 
τὶᾶ ; 46 πνΏο Εοπιᾶ Ση 
τοιγ. Ὀοίογο ἀοά, απᾶ 
ἀεβίτθὰ {ο βπᾶ α {πῦετ- 
Ὠπο]θ {ΟΥ Τἴπο 6οᾶ οί 
ζαοοῬρ. 47 Βιΐῦ Βο]ο- 
Ώ]ΟὮη ἍὭοῬπ]]τ ἨΠῖπ 4η 
Ἠοιςο, 48 Ἡοπνυοῖῦ {πα 
1ηο5 Ηιρη ἀπε]]εια 
ποῦ 11 {αιπρ]εβ πιβάα 
αντ Ὠππᾶς; π8. βη τη 
πο ρτορ]ιοῖ, 49 Ἡθατοη 
ἵδ υ1γ ΤἨτοπε, ππᾶ θ4ΤΕΗ 
ἵδ πιγ Σοοϊξίοο] : τνλαῦ 
Ώοι189 σΥ]]] Το Ὀιι1]ά πιο 
βαϊἴΏ {Πο Τιογᾶ: οἳ πΏςί 
{δ {πο Ρρ]ασθ οξ παγ τὸςί{ 
50 Ἠπίη ποῦ ΠΙιΥ Παλιά 
πηβᾷο α]] {ποςο τπ]ησε 2 
1 Ὑς «(1ποσκοά απᾶ 
πιηοϊγοιιηοϊαοᾷ 1π Πεατῦ 
8Ω4 οᾳ15, Το 40 α1πναγ8 
τοβὶςί ἴπε Πο]γ ἀπορί : 
85 ΤΟΥΣ Ε4ἴΠοτς αἰᾶ, 5ο 
ο Υο. ὅδ ΠίοἩ οἳ τηε 
Ῥτορ]ηεῖβ ππγο ποῦτοιγ 
4αΐπετβ ᾽ Ῥογβθεομίεᾶ 2 
ΑΠᾶά Ίπαογ Ἠατο εἰαῖα 
ἔἨετη πν]ι]οἩὮ 5«Ποινος νε- 
άονε οἳ ἴ]λο οοιπῖης ΟΕ 
{Π.Σ 15ί Οµο; οἳ ν΄ αοπα 
το Ἠαπτο Ὀεεπ. ποτ 119 
Ὀσοίταγετε απ πιΓ(ες- 
ετ5δ: ὅ9 πο Ὠβτο γο- 
οεἰτεᾶ {πε Ίατν Ὦγ ἴπε 
ἀϊεροξῖζίοι οἱ αηρεῖ5, 
Απά Ώαβτο πού Κερί {ὲ. 

54 ὍΓποη ἐ]ογ Πεατᾶ 
{ηεςε {Πῖμρα, ὑπογ πετε 
οαῦ {ο ἴπο Ἠθεανῦ, απᾶ 
ΤΠεγ ϱηπαςλεά ο) Ἠ]πι 
συ τ)εῖγ τοθί]. δὺ ια 
Ἠο, Ῥοΐπσ Μιι]] οἳ τι 
Ἠοίγ ἄΠοςε, Ι]οοχκοαᾶ τιρ 
βἰοά{α5έ]γ Ἱπίο θαταπ, 
ΑπΠᾶ 84 ἴπε ρ]οτγ ος 
ᾳοᾶ, αμᾶ ᾖοδις εἰαππᾶ- 
Ἶτισ ΟΠ {πο χὶσΏί Ὠβιιάᾷ 
οἳἑ ἀοᾶ, ὅθ απᾶ κοαϊᾶ, 
Ῥεπο]ά, Ἰ 9εε τἵπα 
ὮΏθαγεηπξ οραπεᾶ, ππᾶ 
{ηοθ Βοηπ ΟΕ ΠΙΑΏ 5ἱαηπα- 
1Πρ οπ {Πο τὶρΏί Ἰαπά 
οἱ ἀοά. ο7 ΊΠιει ἴπεγ 
οτὶεᾶ ους πνΙτὮ α ]οιά 
τοϊῖσε,απᾶ 5ἴορραᾶ ἐποὶτ 
68Υ5, αηᾶ ΤΑ ἩΡροἩΠ 
Ὠϊπα η 9Π6 Φοοοτᾷ, 
68 απᾶ οπεί Πῖπι οαῦ οξ 
πο οἳίψ, απά βίοπεά 
Μηχ; απὰ ἴ]ιε τΙῶλεςβοβ 
1αϊτᾶ ἄοτνη {]ιοῖχ ο]οί]θβ 
βἲ Α τουης τω)» {6οῦ, 
ΤΓΏΟΕΘ ἨΒΠ1θΘ τας Βα11]. 
59 Απᾶ Τμεγ εἰοπθοᾶ 
ΒύΕΡΙΙΘΗ, οα]]1πσ αροπ 
σοα, απᾶ βαγίηᾳ, Τιουά 
1οβιις, τουοῖνθ ΠΙΤ βρὶ- 
τὶξ, 60 Απά Πο]ςηθε]εᾶ 

ο οἰκοδόμησεν Τγ. 
τ καθὼς 1. 



9δά 
ἄοντπ, απᾶά ου]αά ση Ἡ 
Α ]ουά νοίσε, Τ,οτᾶ, 17 
ποῦ {Π]5 5ἵπ {ο ἰΠπεῖτ 
ΟΊι8ΙΡε. Απάᾶ πΠεη Το 
Ἠαά δαυἱά Επὶς, πο {ε]1 
8Α]θορ. ὉΥΙΠ, Απᾶ 
πα] τν οοηδεπ{ῖης 
απῖο Πὶς ἀεαίὮ. 

Απᾶ οἱ ἴ]λαῦ πι 
{Ἠοιο π/85  Ρτεαί ΡεΓ- 
Βεοαίοᾳ αραῖ]πςυ ἴπθ 
οΏΙΙγοἩ ανΏῖοὮ πας αἲ 
ζεγµκα]οεπα; απᾶ ἴΠεγ 
Ἡγογο 41] εοαθἰεσθοά α- 
Ὀτοαά ἑΏτοαρληοιέ ἐπα 
τερίοης οἱ «ο υάε6α παπά 
ΒΑΠΙΦΤΙΕ, εχοερῦ ἴπο 
ΒΡΟΕΙΙ65. 2 Απιᾶ ἀετοιῦ 
ΏΙΕΠ ορττ]θᾶ ΦίερΠεηΏ {ο 
5 ῥωγίαί, Απᾶ πιβᾶθ 
Ετεαί ]αχαρη{β 1ο οΥες 
Ἠ]τα. ὃ ΑΑ Τοτ ΟΠ], Ώε 
πηβᾶθ Ἠβνοοκ οξ ἴπο 
οΏυτοἩ, επθεχῖηπς 1πίο 
ενετγ ἨὨοῦξε, αι1ιά Ἱα- 
πρ ΊΠΠΕΏ απᾶ ΤΤΟΠΙΘΏ 
οοπωτοϊσ[εᾶ {λετη {ο ρτ]- 
5ΟἨὮ., 

4 Τπετεξοτοε ἰΠεγ {μας 
ΊΤεΙΤΘ 5οαἑνετεᾶ αὈτοβᾶ 
πνεηῦ επετ ἨὙΠΠΕΓΘ 
ΡγεαεΏῖης {πο νοτγᾷ. 
ὁ Ἔπεηυ ΡΠΙΗΡ τσγεηῦ 
ἄοππ {ο ἴπο οἱ οξ 
ΒΑΙΠΘΤΙ8, αηπᾶ Ῥτεασλεᾶ 
ΟἨτὶε απίο ᾖ1Πεπι, 
6 Αιᾶ {πε ρεορίο στη 
9ΏΘ6 βοοοτᾷ ρᾳτο Ὠθεά 
πηπίο ἵἴποςς {λπίηρβ 
πγἩΙοα ΕΠΙΙΡ 58ρακε, 
Ἠεαχίηρ απᾶ 5εεῖπρ {πα 
τηίτθο]ες πΓΏῖοἩ ης αῑά. 
7 Ἐον αποῖεβη ς5Ρρἰτ]ΐς, 
ουγσΙΏρ ση] ζΏ ]οιᾷ τοῖςςο, 
Ο63Ώ19 οιιῦ ΟΕ ΠΙΏΣ {Πα 
Ψ/ίΘΕΤΘ Ῥοβεεβδβδεᾶά οτί] 
έλεπα;: ατιὰ πιΠΣ ἵακεη 
νηϊίΏ Ῥα]ςδί6ες, απᾶ ὑπαῦ 
ΤΤΕΤΘ ]α1η6, Ίπετο Πεβ]- 
εᾱ. 8 Απά ἴπετο πες 
Ετεαῦ 1ου 1η ἐμαῦ οἵέγ. 

9 Ἠαίό {πετο στις 8 
οετίθΙη ΤΛΏ, «οβ]]εᾶ 
ΒΙπαιοῦ, πἩίοὮ Ῥεξοτε- 
{παρ η {Πο Β4ΠΙΘ οἱ ὔγ 
Ὥπδθά 5ΟΥΟΟΣΣ, απᾶ Ὦε- 
ππ]οπεᾶ ἴΠε Ῥρεορ]θ ος 
ΒΒΠΙΔΤΙΑ, ρἰνίης ουῦ 
τπαῖῦ Πϊπιβε]{ξ πας 5οπιθ 
ρτεαπῦ οπΠ6: 10 {ο ποπ 
ἴΠον 41] Ρανε ἸἨοεᾶ, 
Στοπι Ίο ]θαςδῦ {ο 1πθ 
ΡτεαθεςἙῦ, βαγίπς, ΤΗΙ5 
ΤΠΘΏ 1819 ρτεβῦ Ῥονγες . 
οἱ ἀοά. 11 Απᾶ {ο Πϊπα 
{Πεγ ἹἸαά τερατᾶ, ὃε- 
οβ1156 {παῦ οί Ίοης {πια 
Ἑε Ὠρᾶ ῬονϊτοΏοᾶ ἔπεπα 
σνΙζΏ Βοχοετῖθες. 12 Βι{ 
π/Ώοπ Όπου ὮὈε]ετεᾶ 
ΕΠΙΗΡρ Ῥτεασοβίηςρ {πε 
{Πΐπρβ οοποεγηίηρ ἴἨθ 

ΠΡΑ ἘΕΙΣ. τι ΥΠ. 
- , τα 4 ιά Σα - φωνῃ µεγάλη, Κυριε, μἠ.στήσηῃς αὐτοῖς 

ηθ οτ]εᾶ σπέἩ 8 "γοίοθ 1]1οπᾶ, 1οτᾶ, 1ΑΥ πού {ο ἔλθτα 

υτὴν.ἁμαρτίαν.ταύτην.ὶ Καὶ τοῦτο εἰπὼν  ἐκοιμήθη. 
τΠῖς 5ἱη, Απάᾶ ταῖ8 Ἠατίτπρ 5αῖᾶ Ἡ9 {ε]] αεἹεερ. 

8 Σαὔλος.δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. 
Απά αι] ᾖπα5δ οοηροηπυῖηπσ ᾖΤοτπο ᾖΚίηπς οἱ Πα, 

Ἐγένετο.δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν 
Απά {οοκῬίαβοθοῦ Ἅᾖἴρπαῦ 4ασγ α΄ Ρρετεοεοιθίοη ᾿Ετεαῦ ββαϊησῦ Τῃθ 

ἐκκλησίαν τὴν  ἓν Ἱεροσολύμοις' πάντες. τεϊ διεσπάρησαν 
ΒΒΞΘΠΩΡΙΥ πηΏϊοὮ [σας] 1ω Πεγάδα]επι, απᾶ ϱ]1 ποτε βοβῖτετεά 

κατὰ τὰς χώρας τῆς Ιουδαίας καὶ ΣΣαμαρείας!- πλὴν τῶν 
ἑμτοιρποαῦ {πε οοιιηῖτίθἙ οξσαᾶσδα απά ΒαΠΙβΤΙ8 εχοερῦ {πο 

/ , 4 4 ’ ” 7 - ἀποστόλων. 3 συγεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς, 
ΒΡΟΔ/16Β. Απάᾶ 3ρατιεᾶ 3ΦΜεΡΏεΏ 3ΤΩΕἨ 1ΡΙΟ15,΄ 
Δ πο ΄ " Ν . , 7 2 - ων ᾳ .. μ 

καὶ ἐποιῆσαντοὶ κοπετὸν µέγαν ἐπ᾽ αὐτῷ. ᾽ ὃ Σαῦλος δὲ 
απᾶ πιαᾷθ Σ]ατησπίαθῖοη βτοιῦ οτοη ἨΠίπῃ. Ῥαϊ Βαα] 

ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ.τοὺς.οἴκους εἰσπορευόμενος, 
γ/α5 τἍαναβῖηπρ ᾖἵἴμθ 355εΠΙΡΙΥ, "ποιςο .Ῥσ ΄Ποιβθ αᾳπ{ετίηᾳ, 

σύρων.τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν. 
απᾶ ἀταρρῖηρ ΤΠεΠ ππᾶ πόΟΏιΕΏ ἀε]]τετεᾶ [τπεπι] πρ {ο Ρ5Ε150Ἠ. 

4 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον, εὐαγγελιζό- 
Ἔπεγ π]ο ἔπετεξοτθ Ἠπᾶ Ῥοόπ «οαξθετεᾶ Ῥαβπθά ὑμτουρῃ, αππομποῖπς {πο 

μενοι τὸν λόγον. ὅ Φίλιππος.δὲ κατελθὼν εἰςΣ πόλιν 
Ε]αά ἐϊάϊτρςς--- ἴπθ πγοτᾶ. Απα ΕΗΙΗΡ, ῥροϊπρ ἄοπηπ ἵο 8 ον 

τῆς "Σαμαρείαςὶ ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν Χριστόν. ϐ προσεϊχόν 
οἱ απιστία,  ΤῬτου]αϊππαᾶ Το ἴπεπι ἴπο οΟλτῖςδί: Ἕρατο "Ἠοεᾶ 

τε! οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμο- 
ααηᾶ "λε οτοιτᾶς ἴο {πε (Πίπρα ΄ ΒΡΟΚεΏ τσ ΕΜΙΡ νι 

θυµαδόν, ἔν.τῷ-ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ 

τὰ γόνατα ἔκραξεν 
ἴπθ  Ἅἆπθεβ 

οπθ βοςοτᾶ, ν/πεη ἳΠεγ Ἠεατᾶ Ἀπαᾶ 58Η ΤΏο - εἶσπβ ἹπΠϊΙοἩ 

ἐποίε. 7 Ὀπολλῶν! γὰ τῶν  ἐχόντων πνεύματα ἀκά- 
ηο ἀἱα. Έος οἱ ΠΙΑΠΨ ΟΕ {ηοςε πἩο Ὠβᾶ βρῖτΙ{β πη- 

” -. α ’ - , | Γ 4 

θαρτα, βοῶντα "μεγάλῃ φωνβ ἐξήρχετο πολλοὶ δὲ 
οἶθαπ, Αογγίηςσ ἈπΠίὮ δα Ἰ]οαᾶ Ἀνοῖοο 3Τπεγ Ἔψεπί 3οαπῦ; απᾶ ΠΙΠΥ 

[ή Ν Δ 3 / ἆ Δ 3 ΄ 

παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν. 8 Ἱκαὶ ἐγένετο 
Ὠανίης Όεεη ραΓΑ]Υ5εά απᾶ Ίαπαθ πποΓθ Πθαβ)εᾶ. Απάᾶ 3υγ8β 

χαρὰ µεγάλη" ἐν τῇ.πόλει ἐκείνῃ. 
3Ίού 3ρτεβῖ πι ἰπαῖ οἱ. 

9 ᾿Ανήρ.δέτις ὀνόματι Σίμων προὐπῆρχεν ἐν τῇ πόλει 
Ῥαΐ  οετῦβΙΏ Ὠι, Ὦγ ΏΑΠΙΘ ἍὮΒΙΠΙΟΠ, στις Εογππετ] Ἱπ πο οἵἳγ 

μαγεύων καὶ ἐξιστῶν' τὸ ἔθνος τῆς ΣΣαμαρείας,' λέγων 
αἈδίηρ ὨΠιβρίο ατί8 απᾶ ΔΠΙΑΖΙΗς Πο ππβθΙοη οἱ Βατηατία, βαγίπς 

͵ Δ ’ ςς . / 

εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν 10 ᾧ προσεῖχον ἨἹπάντες 
3το 3ρο “5οπιθ ᾖ}ΠΙπιςδε]Ε στεαῖ 9/16. Το πΊοπα Ἔπγετε ὁρ]νίπρ “ἹἩθεᾶ 1911 

ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ἡ᾿ δύναμις 
ΐτοταο 5δπΏια]] το στεβαΏῖ, 5ατίΏς, ΤηΠϊ5οπο δ ἰπθ ΏΡοπεΓ 

τοῦ θεοῦ ἡ ἡϱ µεγάλη. 11 Ἡροσεῖχον.δὲ αὐτῷ, διὰ 
οἳ ἄοᾶ πἩΙοἩ [15] ρτεαῦ. Απά ἴπεγ σγετο ΕΙνίπΡ Ἠεεᾷ {ο Ηἶπι, Ῥεσβαβθ 

τὸ ἱκανῷ Ἀχρόνῳ ταῖς ἔμαγείαιὶ ἐξεστακέναι αὐτούς. 
{ηαῦ ἔογ Αα 1οηπς Ἅᾖ1πιε σηιἩἈ πο µπτιαρῖο Ἀτὶς [πε] Ἠβᾶ απιβζεᾶ ΤΩΘΗΙ. 

19 “Ὅτε.δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὔὐαγγελιζομένῳ 
Ῥταή ν/ηεπ ἴλμεσ Ῥεμετεά ΈΗΙΙ1Ρρ ΒΏΠΟΙΠΟΙΏΡ 11ο σ]αᾶ ἰάϊπρβ-- 

» ταύτην τὴν ἁμαρτίαν Ι.ΤτΑΥΓ. 
ς -- τὴν ἴηο (οἱἴψ) ΗΠ. 

ἐξήρχοντο (ἐξήρχετο ϐ) 6ΙΤΤΤΑΥΓ. 
{ 4- καλουµένη ομ]]εά ΟΙΤΤΙΑΥΓ. 

υτττα ση. 

7 ἐποίησαν 

Σφωνῇ µεγάλῃ 
9 ἐξιστάνων Ι11τΑ. 

π δὲ ΙΤΤΑ; --- τετ. : Σαμαρίας π. 
9 δὲ ΙΤΤΤΑΥΓ. 6 πολλοὶ 1τττΑ. 
ἆ ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ΙΤΊΤΤΑ. 
Ε µαγίαις Τ. 



ΑΟΤ 8. 

Ἀτὰϊ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ 
{πο ἐμ]πσς οοποεγπῖηπςσ Ίπο ΕΚἰπράοπι οἳ αοά απά 

1τοῦ' ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες.τε 
οἳ Γεδας ΟΕτὶςς, πε πετο Ὀαρίϊζαᾶ ὈῬοῖῦἩἉ ΠΕ  απά ΥΤΟΠΠΘΗ, 

19 ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν, καὶ βαπτισθες ἦν 
Απᾶ ΦΙΠΟΏ Αἱ5Ο ἨΙΠΙβΘ6ΙΕ Ὀε]Ιθτεά, Ἀπά Ἠατίπρ Όθεῦ Ῥαρθϊισεᾶ π8β8 

-” .” ’ α -” » ” 

προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ θεωρῶν τε Κσημεῖα καὶ δυνά- 
πἰεαάξαςί]ν οοπΙπαϊΐπρ πλ ΡΠΙΗρ; 3Ρεπο]άϊπε "Απά 5ἱρΏβ απᾶ ”ποσκς "οξ 

εις µεγάλας γινοµένας,' ἐξίστατο. 14 ᾿Ακούσαντες.δὲ οἱ 

σ1ΠΙ. 

τοῦ ὀνόματος 
{πθ ὨΒΠΙΘ 

καὶ γυναϊῖκες. 

πες }ρτεαῦ Ῥεϊπρ ἄοπε, πγββ ατααζεᾶ, Απά Ἑπαβτίης ὀπεατᾶ 1{Πο 
3 |. ’ 2 ’ ε/ δεδ . « ἱ ΄ " ν 

ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι Ότι ὃεδεκται η Σαμάρεια τὺν 
1η 3εταξα]επι Ἀβροβί]ος τηαῦ "μαᾷ Ξτοσεϊτεᾶ αραπαἈτῖα, ᾖἴπθ 

λόγον τοῦ θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Ὠτὸνι Πέτρον καὶ 
ποτά οξ αοά, {Πε 5εΏύ 1ο 1πετα Ῥείες ἃπά 

α]ωάννην 15 οἵτινε καταβάττε προσηύξαντο περὶ 
1ο8Ἠ; πυἙο Ἠαβνίηρ «οι ἆοσπη Ῥταγσεά 40Τ 

}. ν ε/ , - «/ 6 ο,” Π ᾽ 
αὐτῶν, ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον. 16 Ροὔπω'! γὰρ 
1πεαι, ἐπαῦ 1πετ παὶσηέ τεοεῖτο [πε] 3Ρρίτις "Ηο]ν; {οχ ποῖ τεῖῦ 

ἦν ἐπ᾽ οὐδενὶ. αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον.δὲ βεβαπ- 
3/93 Ἀθ Ρο ΑΠΣ ο {ποπα έα]]επ, Ῥαΐῦ ου] 5ρα)- 

(154. πιο 9Ἠ6) : ε Ε : ν 
[ ε -” 3 -” ” 

τισµένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 17 τότε 
σεά 1{1εΥ ετο ᾖἵο ᾖ1ἴπθ ἨΒΠΙΘ οξ{πθ ἸΤοτᾷ 1ο5ἱ8. Τπεπ 

Ῥἐπετίθουν! τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον  πνεῦμα 
ἴπεγ Ιαϊᾶ Ὠβηπάβ απροη ᾖΊἴἨεπι, Απᾶ {ΤΠεγ τοοθϊτεᾶ [1πε] Ρρίτίς 

ἅγιον. 18 Ἰθεασάμενος!.δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως 
1Ηο]γ. Ῥαΐῦ ΣΠατίηρ 35οεῖ 19Ίπιοη ἐλπαῦ ὉΥ ᾖἵἴπο ἉἹπγίηςρ ΟἨ 

τῶν χειβῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦμα Ἱτὸ ἅγιον,! 
οξίηο Ἠαπᾶς οἱ ἴηθ ΑΡΟΞΊΙΕΒ πβΒς ϱἶτεη πο ῥΒΦρἰτις πο ἍἨο]γσ, 

προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα, 19 λέγων, Δότε. κἀμοὶ τὴν 
Ώο οβεγβά το Ίπετα τΙΟΠΘΒ, βαγίης, τε Αἱ5ο ἴο Π1θ 

ἐξουσίαν.ταύτην, ἵνα ϱᾧ. ἂνὶ ἐπιθῶ τὰς χεῖρας, λαμ- 
{115 αιὐΠοτσίτγ, της ΟΠ ΥΓΏΟΠΙΞΟΘΤΕΣ Ι πΙαΥ Ίασ Παπάς, Ἡε ΤΙΑΥ το- 

βάνῃ πνεῦμα ἅγιον. 390 Πέτρος.δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, 
«εἶτο [πε] Ἀρριτίς Ηο]γ. . Ῥπϊ Ῥεΐοτ 5αῖᾶ το Πίτα, 

Τὸ ἀργύριόν.σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν' ὅτι τὴν 
ΤἩΣ ΠΙΟΠεΥ πι ἴπεο ΤΙΑΥ 165 Ῥο6 ἴο ἀεδίταςίίοη, ΊΏοσβα5θ ᾖἴπο 

δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων Ἰκτᾶσθαι. 31 οὐκ 
δυ οξ ᾳοᾶ ἴποα ἀῑά»δί {πίπ]κς Ὁτ ΤΙ0Π6Ε5 Το 79 ορίβϊηποθᾶ. δΝούῦ 

ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ.λόγῳ.τούτῳφ' ἡ γὰρ 
ἀθπεζο 38 {ο ἴπεο ρητό ηος 1οῦ δε] Επὶς πιπἰ{θτ ; {οτ {πε 

καρδία σου οὐκ.έστιν εὐθεῖα Ιἐνώπιον! τοῦ θεοῦ. 23 µετανόη- 
Ἠεατῦ οἱ ἴπεε Ἱς ποξ τὶςαῦ Ῥεέξοτο αοᾶ. Ῥερεπί 

σον οὖν ἀπὸ τῆςκακίας.-σου ταύτης, καὶ δεῄθητι ὑτοῦ θεοῦ,! 
ἴπεχθέοτο οξ Σ1Ἡγ ὀπ]ιοκεᾶπεςς  ᾖῄ3ὴἨΠίΣ, Απᾶ 5αρρ]ϊοἈίθ αοᾶ, 

εἰ ἄρα: ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς.καρδίας.σου. 29 εἰς 
15 Ιπᾶᾷρθᾶ πιαγ Ὦ9 {ογρίτεη {ο ἴποῬ πα ἴποισηῦ οξ {πγ Ἠθατί; 31Ώ 

γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον  ἀδικίας  ὁρῶ σε 
ᾶροτ αρα]] οἱ Ὀἱίετηθξβς απά Α Ῥοπά. οἑ απτ]ρΏίοοιαβηεςϐ 15986 {πθῬ 

ὕντα. 24 ᾿᾽Αποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν, Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ 
{ο Ῥο. Απάᾶ "Επεινετίπςσ α19ΊΊπηοΠ καῖᾶ, ῬυρρῃΗοδαίε σε ΟΠ Ῥεβμα]ξ 
3 ” μυ μ / ε/ Δ 3 1 » 1 μ τ΄ 

ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον, ὅπως μηδὲν ἐπλλθρῳ ἐπ) ἐμὲ ὧν 
οἱπιθ ᾖἵο Τπθ ἸΙοτᾶ, Βοϊλαῦ ποίπῖηπρ ΤΩΒΥ ΟΟΠΙΘ Ἡβροῦ Τ1Ιθ ΟΕ πΠΙοἩ 

95ὅ 
Κϊπρᾶοπα οἳ ἄοὰ, απᾶ 
ἴπθ ἨΠΙΠΙΘ οἳ οὦθβιβ 
Οπτ]ςί, ΤΠεγ τνετοθ Ὀαδρ- 
εἶποᾶ, ὈοίὮ τηεη απᾶά 
ΨΓΟΙΠΕΠ, 15 ΊΤἨπεη Βἰ- 
ΠΙΟ ἨΙΠαβε]{Ε Ῥε]ιογοεᾶ 
8169 : απᾶ ν’Ώετ Ἡθ ΥΥΑ8, 
Ῥαρίισεᾶ, ηο οοπ/ππεᾶ 
ππΙἩη ΡΗΠΙΗΡ, απά ποη- 
ἀετεᾶ, Ῥεπο]άίπρ ἴπο 
ΤΩΙΤΑΟΙΘ6 απἀ εἶρηφ 
σγΏΙοἩ  ἍΊετθ ἀοπθ8, 
14 Νοπ πΏετ {Ἠθ ΒΡο- 
5ἱ]θ5 τ/]λ]οὮ πνετο αὖ 
«1 6ΓΙδ8]ετω Ἠερτά {παῦ 
Ῥαωπιθτία Ἠπάᾷ τεσεϊνεά 
1Πε ποτά οἱ ἀοᾶ, ἴπθγ 
βεηῦ πηίο ἴπεπι Ῥεΐέος 
πᾶ «οηπ: 15 πλο, 
ΤΥΏΕΏ ἴΠεγ πογθ 9ΟΥ1Θ 
ἄοπη, Ῥταγεά {οτ{πετα, 
Όλαῦ ΤΠεγ  ταϊρηῦ τε- 
οείῖτε ἴπε Ηο]γ ἅλο»ί : 
16 (1ος α5 τεῦ ο πι 
ΣΛ]]ΕΏ ἹροΏ ἨΟΠθ οξ 
Ίπεπα : ΟΠΙ7 {Πεγ τνετθ 
Ὀαρίι]σθᾶ 1π {πο πβΠΙΘ 
οἑ ἴμο Τιοτᾶ οεδις.) 
17 Τπεπ ]α]ά {πετ {λεῖτ 
Ἠαπάβ οϱἨη ἴπεπι, θπᾶά 
ΤΠετ τοσεϊτεά {πε Ἠο]σ 
Ποβί, 18Απά π]εῃ ϱ]- 
ΤΙΟΏ ΑΙ {Ώαῦ {ηχοαρα 
Ἰβγῖπρ οπ οξ ἴἩθ Αρο- 
οὔ]ε5) Ἠρηᾶς Ί1θ Ἠο]γ 
Ποςδί πας Ρίτεη, Ἠθ 
οὔετεᾶ ἴπεπι ΤΙΟΠΕΥ, 
19 εατῖης, αἶτε τηε αἰ|- 
8ο τηϊς Ῥοπες, ἴπαῦ οἩἳ 
ΦύΏοΠΙβοβπετ 1 Ίγ 
Ἠβπᾶς, Ἡθ πια θ- 
οεῖτο ἴπο Ἠο]σ ἄπος0, 
20 Βαΐ Ῥεΐογ 5αϊᾶ απο 
Ἠΐπα, ΤΏγ τΙοπεγ Ρροτί-Ἡ 
συϊ(Ώ {ΏοῬ, Ὀθοβιιδθίποια 
Ὠαςδί ἐπουιρΏῦ {παῦ 119 
ριεῦυ οἳ ἄοά Ώηιπγ Ὦ9 
Ῥυτζ]ηαφςεᾶ πΥΙΓΗ ΠΙΟΠΕΣ. 
21 Ίποα Ὠαξυ ποϊί]θς 
ρατγῦ πογ Ἰ]οῦ η 1ΠπΙ8 
πιβῖΏύος: Σο ΤἨγ Ἡουτο 
15 που τὶρπύ 1η Ί]μοθ 
αἰσΏί οἳ ἄοά. 25 Ἐε- 
Ῥοηῦ ΤΠα6γοίοτο οἳ ΤΠ18 
ΤἩψ ποκεάηπες», απᾶ 
Ῥταγ ἄοα, 1 Ῥετπαρς 
τΏο {ποιρβἤπῦ οἱ {Ππ]πιθ 
ηεατί ΠΙΑΥ Ὦο ἐογρῖνετ 
ἴπορ. 25 Έος 1 ρεγοεῖτθ 
ἰπαῦ ύΏοι ατί ἵηπ ἴΏθ 
σα]] οἳ Ὀἱΐδεγηςςς, ατιᾶ 
ἵπ πο Ὀοπά οξ ΙπΙΗ10Υ. 
24 Τηεῦπ απβπετοά β- 
Ὦ1ΙΟἨ, απ 5βἷᾶ, Έταγ Το 
Το, ἴπθ Τιοτά Εοχ η]ο, 
ΠΑΟ Ώοποθ οἳ ᾖΊἴπεςθ 
τπίπραβ πΠϊοἩἈ Τε Ἠατθ 
βΡοΚθΠ οΟΊΠΘ προ 11θ, 

Ἆνς τὰ ΌΤΤτΑΤΥ. {-- τοῦ αΙΓΤΤΑΥ. 
| Σαμαρία Τ. αι. τὸν ἳτΊταν. 
ΕΤττὰ 4 ιδὼν ΑΙΤΤΤΑΥΝ. 
Σ τοῦ κυρίου ἴπθ 1ιογὰ ΙΤΤΤΑΥΥ, 

π ᾿]ωάνην τς. 
τ--- τὸ ἅγιον Τ[1τ]Α. ἐὰν ΕΑΙ ΤΙΤΑΝ. 

κ δυνάμεις καὶ σημεῖα μεγάλα γινόμενα αγγ. 
ο οὐδέπω ΠΤΊτΑΥΓ. Ρ ἐπετίθεσαν 

ἔ εναντι ΟΙ1ἼταΥ. 



906 
5εὖ Απᾶ {πεγ, Ὑπεη 
1λογ Παά ἰοςῦΠεᾶ απᾶ 
Ῥτοβσμεᾶ ἴπε πΝοτᾷ ο 
'μο Τιοτᾷ, τοῦλχπεᾶ 
ο «ἆογιδα]οπ,  απᾶ 
νγοπολοᾶ πο Ρόρρο] 
1ἨΏ ΠΑΣ τΊ]]ασδες οξ ὑῃο 
ΡΑΙΠΑΣΙΤΩΏΡ. 

26 Απᾶ Ίπο απρε] 
οἱ ἴπο Τιοτὰ 5ρηκο 
ππῖτο ΤΗΙΠΗΡ, εαγίης, 

| Αγἱ58, παπά ρο τουνατᾶ 
ἰζμο βοαῖὮ Ἅαπιο ἴλθ 
ΝΓΑΥ ἰ]λαῖῦ ποείη ἆοινη 
ΣΤΟΠ ««ΤΙβα]εηι πη{ο 
ισα, πυΏ]οὮ ἶς ἀο5οτῦ. 
327 Απ ο ατο5ο απ’ 
σνοηΏῖῦ: αμ, Ὀοπο]ᾶ, 
ΙΗΦΏ οἱ ΠτΠιορία, ΑἩ 
εἀπΆςσὴὮ οἳ ϱγοκῖ ππζΠο- 
πισ αμᾶος Οπλάησθ 
αω6ρϱΏ οἳ ἴμο ἸμίΠίο- 
Ρίωως, πΊο Ὠπὰά {πε 
οεπαχρο οἱ α]] Ώοτ έτεα- 
ξευγα, απᾶ Ὠπῆ οομ]ο {ο 
1οχΙ5α]οπα ΤΟΥ Το πΟς- 
ΕἩΙρ, 28τνας5τοἰιιγη]τς, 
ανά ο ]ττις ἵη Ἠϊς οἶια- 
γιοῦ τοπᾶ Ἑναὶια5 ἴμπο : 

«Ῥγορλου. 99 ΤΠοἨ Το 
Βρϊτ]τ δα] απίο ΡΙΠΗΡ, 
Ἆσ πο}, ανά 1οἶἩπ 6πτ- 
5ο] Το ἴΠῖς οΠατίοῦ. 
90 Απά ΕΗΠΙρ ταη 
ἐπίίλος {ο Λἱμ, απᾶὰ 
Πεανὰ Ὠϊπα τεαᾷ 1Ποα 
Ρτορπεῦ 1δαία5, απᾶ 
βαῖά, ὉὈπαοτείιπᾶοςύ 
ἔ]λοα πΏαδὺ μοι τοπᾶ- 
οςε 2: 9ἱ Απά Ὦο εαἰᾶ, 
ἨἩοντ οππ 1, εχκοεερῦ 
ΒΟΠΙΘΠΙΑΗ 5«Ποι]ᾷ ρι]άς 
Πιο» Απά Τὸ ἀοςϊ]γοᾶ 
ῬΠΙΗΡρ τπαῦ ος πγοι]ά 
οΟΏ1θ ἩΡῬ Απᾶ αἰῦ να 
Επι. ὅδ Το Ῥ]ασε οξ 
τ]ε 5ογ1ρίμγε τυΠΏΙο] Ὦς 
τοβᾶ 15 μῖς, Πο Ίνης 
]οᾷ.45 α 5πθεΡ ἴο {πθ 
ΕΙωισΏῦες; απά κε α 
14η) ἁαπιῦ Ώεξογε 118 
ΒΏΘΑΤΕΣ, 50 ορεμεᾶ Τε 
Ὠηοῖ Πϊ5τηο{Ώ: 50 πι Π]5 
Πιιπιϊλ]α1οι Ἠΐς Ἰαάρ- 
πιοηῦ ΥΠΣΤΙΚΕΠ ΑΠΑΥ: 
Άπᾶ νηο 5Ώα]] ἄοσ]ατθ 
Πὶ» ΡοποΓΑΌΙΟἨ 2 {ΟΥ Ἠ18 
4ο ἶ5 βκεη {γοπ1 1ηθ 
θατίΏ. 34 Απᾶ ἴπο εἰ- 
ΏΝΟὮ ΑΏ5π/ογεᾶ ΕΠΙΠΡ, 
Άπά οαίᾶ, 1 ρτασ ἴμςαἙ, 
οἳ ἹνΠοῦ} 5«ρεαΚκείΏ {Πθ 
ΡτορΏοῦ {Πὶς5 ὃ οἳ Ἠϊτη- 
κε]ᾷ, ος οξ 50Υ16 οὔΠοεσ 
Ὠ]Ω1 2 3ῦ ΤΠεηὮ ΕΗΙΙΙΡ 
ορεπεᾷ Ὠῖ5 πιοα{Η, Απά 
ὕεραῦ απ ᾖἴποθ β8πιθ 

Ἡ ὑπέστρεφον Ίετε τδἰιγηϊΏρ ΗΤΤΑΥΓ. 
Σ εὐηγγελίζοντο Ὑειε ΑΏμοποίΙρ ἴπε ρ]αά άἶπρφ ΙΤΊτΤΑΝΝ. 

ο--- ὃς ττ[ττ]. 
Εξ ἀράγε ατ. 

(γεαᾶ υπε Πχ] λα 4ΟἨ) 1Τ1τ, 

1 ΤΤΓΑΥΥ. 

1 ΤΤΓΑ. 

:Πῖο]ὰ 

ΠΡΑΞΕΙΣ. νῃς 

εἰρήκατε. 35 Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράµενοι καὶ λαλή- 
Ψε Ἠαστο 5ΡΟοΚΟΠ. Τηογ ἑλοτείοτε Ἠδτίηρ εβγπεςί]γ {ες βεᾶ απά Ἠανίηςφ 

σαγτες τὸν’ λόγον τοῦ κυρίου, "ὑπέστρεψαν" εἰς 3Περουσαλήμ.! 
8ροκοη ᾖἵπο πὙσυτᾷ οξύῃπο Τιοτᾷ, τείατιαοᾷ το ύεγας]οτα, 

πολλάς-τε κώµας τῶν ΥΣαμαρειτῶν! εὐηγγελίσαντο.! 
ΑηΠᾶ [1ο] πιαπσ τ]]]αδες οξ ἰλπθ ΒΑΠΙΑΥΙ(ΑἨΏ5 3ΔΠπΟυΠοΘᾷ {Πο-ρ]αά ἐῑά]πρς, 

” δαν / υ ’ 8 . 

260 ᾿Αγγελος.δὲ ' κυρίου ἐλάλησεν πρὺς Φίλιππον, λέγων, 
Ῥαΐ απ απΏςσο] οΕ [Πε] Τιογᾶ- 5Ροχκθ το ΡΠΙΗΡ, 5αΊπασ, 

, / ν ἵνα Δ ν ΝΗ εφι 
ΑΡάστηθι καὶ Σποβεύου" κατὰ  µεσηµβροίαν, ἐπὶ τὴν ὑδὸν 

Ίν]δς αρ Αηά 6ο ἑουνατᾶς Γ1πε] 5οιιζἩ, ου ᾖἵἴπε πα 

τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Τάζαν' αἵὕτη 
6οε» 4ο, ΣΥΟΤΩ «/ οταβδ]εΏὰ το ατα: 1πε 50118 

ἐστὶν ἔρημος. 327 καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθὴ' καὶ ἰδού, ἀνὴρ 
18 ἀρδογύ. Α πᾶ Πατίης Υἵςδεη Ἱρ ἎςῬ πεηζ, ΑἉπᾶ Ίο, ' Α ΠΙΑΠ 

Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης Ὀτῆς! βσσιλίσσης 
ΒηΏ ΕΠΙορίαἩ, ἆ 6παπΙςἩ, ΟΠ6 1η ῬΟύ/6Γ ἸΠπᾷθΓ Οᾳπάασς 1ῃο 4πθεεἩ 

Αἰθιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς.γάζης αὐτῆς, «οι 
οΕ [ί]ο] ἸδυμΙορίαης, πο σας οΤ6υ: 8]] Ὁ Που Έγοαδασε, ν/ηο 

ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς ἱερουσαλήμ, 38 ἦντε ὑποστρέφων 
Ὠπᾶ οοἵηθ 3εο "υνογςΏίρ 11ο 3) ογπδα]οπα, παπά πας τείυγπι]σ 

καὶ καθήµενος ἐπὶ τοῦ.ἅρματος-αὐτοῦ, ἀκαὶ' ἀνεγίνωσκεν 8 
απά αἰθἶησ 1ηΠ Ὦ]5 οεπατῖοῦ, απ ος νίαὸ τοραἶης 

τὸν προφήτην Ἡσαϊαν. «ὁ9 εἶπεν δὲ τὸ πνεῖμα τῷ Φιλίτπῳ, 
{πα ρτορποῦ Ἐβηίας, Άπά βαἱᾶ ἴπε ἍΑρὶσϊὉ το Ε).1)Ρ, 

Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ.ἅρματι.τούτῳ. 90 Προσδραμὼν.δὲ 
ἄοπεας απᾷ Ἰοῖῃ {μγδε]ιξε ' {ο τῖΠπὶ5 οΏατίοῦ, Απὸ τυμήσ αρ 

ὁ Φίλιππος Ίκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος ἵτὸν προφήτην 
ΕΠΙ ρ Ἠθατᾶ Ὠῖτω χεαζῖηπςσ νπο Ῥτορλεῦ 

Ἡσαῖαν,! καὶ εἶπεν, 5 Αρά.γεὶ ή ἃ ἆ ύσκεις : ῥά.γε' γινώσκεις ἀναγινώσκεις; 
Ἐκαῖας, Αηπᾶ ραἷά, 3Τπεπ 1άο5δί ποια ἈἆΚποῖν πας {που τομᾶεςερ 

91 Ὁ.δὲ εἶπεν, ἸΠῶς.γὰρ ἂν.δυναίµην ἐάν-μῆή τις Ἀόδη- 
Ῥαΐ ο ναῖᾶ, [πο,] ἔοττονυ Αβλου]ᾶ 1 ὓε Αθ ἍαἨ]ο ΒοπΙθ ΟΏΘ εποιι]ά 

γήσφῃ! µε; Παρεκάλεσέν.τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθισαι 
Ριἱὰε Ἠηιθ 2 Απᾶ ηεῬαβουισΏῦ ΤΗΡΙΙΠΡ Πατίης οΟΙΠθ Πρ ῥᾖ{ο 

σὺν αὐτῷ. ὃν» ἡ-δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς «ἣν ἀνεγίνωσκεν 
στα ἨὨϊπι, Απά ἴΠθ Ία4βδββε οἱ ἴιθ βοτ)ρῖατο γν/ΠὶοὮ Ίο της Υεαζἵης 
κά ε/ ε ’ ῃ Δ μ ”/ Ν ε , ο.ὶ 

ἦν αὕτη, Ὡς πρόβατον «ἐπὶ σφαγὴν Ίχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς 
πας 1ΤΠίς, Α8 ᾽ αἃ56Πεερ ἱο αἰααρΏίες Το πας 164, απᾶ 38 α Ιατ1ῦ 

ἐναντίον τοῦ Ἱκείροντος! αὐτὸν ἄφωνος, οὕτὼς οὐκ.ἀνοίγει 
Ῥεέοτο ἨϊΏ π/πο ΞΗΟΩΣ8 Ἠϊτα [15] ἀαππιῦ, την» Ἡο οΡεΏΕ5 ποῦ 

τὺ.στόµα. αὐτοῦ. 9δ ἐν τῇῷ.ταπεινώσει ζαὐτοῦἳ ἡ.κρίσις.αὐτοῦ 
Ὠΐς πιοιῖη. Τη Ἠ]ε Ὠτιαά Πα 1οι Ἰ]5 Πιάσπιεηῦ 

ἤρθη,. τὴν. δὲ. γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ῥὅτι 
Ῥ/θΕ ἵ8ΚεηΠ ΑἱΤΑΥ, ΑηΠά πο ΡεποθγβΏΙοη ΟΕ Ἠϊπ ὙπἩο απο] ἀοο]αγε ἃ 30Υ 

αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ .ζωὴ.αὐτοῦ. 94) Αποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος 
18 ἵωκεη ΕγοΏι 1πθ επγ{Ἡ ηϊ5 16, Αιιᾶ αΏδινε)]ηπσ μα ειιπΊςὮ 

τῷ Φιλίππῳ. εἶπεν, Δέομαί σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης 
310 3ΡΠΜΙΗρ Ἅᾖ}1ναὶᾶ, Έργα ᾖἵποε, οοποθγηίΏς ν/ΠοΏι «ἐπ ὁρτορλμοῦ 

λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου.-τινός ; 
15ΑΥΒ τπ182 οοποργπῖπς ἍἨϊποδε]ξ, ος «οοποεγηίπΡ ΒΟΏ16 Ο0Π6Υ 2 

96 ᾿Ανοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ.στόμα.αὐτοῦ, καὶ ἀρξάμενος 
Απᾶ "Παν]ίηρ Ξορεπεᾶ  Λ1ΡΗΗ1Ρ 5 πποα{Η, Ἀπά ἸΠατίηρ Ῥθραπ 

Υ Σαμαριτῶν Τ. « Ἱεροσόλυμα ΙΤΤΙΑ, 
ο τῆς 4 πορεύθητι 1. 

χα! υπ ας - ΄ 

{'Ἡσαίαν τὸν προφήτημ ἆ... καὶ Ιτ[ττ]ν. ε -- τε, ΔΠᾶ 1. 
κ --- αυτοῦ Ἀ ὁδηγήσει 5Ώα]] ρια]άε την. 1 κείραντος ΤΑ. 

1 -- δὲ απά ὠΤτι[Ἀ]. 



Α0Τ59. 

εὐηγγελίσατο.αὐτῷ 
Αηπο]ιποεᾶ ἴο Ἠΐπι {πο ρ]κά τιάίπρα-- 

ΙΙ ΙΧ. 

ἅπὸ τῆς γραφῆς.ταύτης, 
Στοια ἐπῖ5 θοτϊρίπφθ, 

- 9. { ’ 4 

σοῦν. 9θ ὡς.δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ῥὑδόν, ἦλθον 

. ” 

τον Τη- 
79- 

ἐπί 
ε.5. Απά α5 ἴπογ πθτο ϱοίπᾳ 81οΏησ πο πνασ, Ίλεγ 6ΑΛΠ19 1Ῥοπ 

τι ὕδωρ' καί φησιν ὁ εὐνοῦχος, ᾿Ιδοὺ ὕδωρ' τί κωλύει 
Ἐε]ο]ᾶ πγαίετ;. π]αῦ ἨίπάεΓΒ 

-” - Γ / Ε) 1 

µε βαπτισθῆναι; 97 "Εϊπεν δὲ ὁ Φίλιππος, Εἰ πιστεύεις ἐξ 
Ὦηθ ᾖΤο ο Ὀαρίίσζαᾶ 2 Απά 3παιᾶ 1ΡΗΡΙΗΡ, 1 {ποια Ὠε]Ιετοςῦ 1γοτα 

’ Λ Γ τ / 

ὅλης 'τῆς καρδίας, ἔξεστιν. ᾿Αποκριθεὶς.δὲ εἶπεν, Πιστεύω 
Ἀγγηο]ο 1119 Ἠεασί,  ἹΙδ {5 ]ατ/ξα], Απιά ΑΏςπσοχίΠς Ἆςθ βπἷᾶ, 1 Ῥε]ετθ 

.. - ’ 2.1 

πὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ εἶναι τὸν Ιησοῦν χριστόν.' 98 Καὶ ἔκέελευ- 

Α ουγίαϊη Ἱπαϊΐθχ, απᾶ 3975 πο "εαπαςα, 

5:19 .δου 108 "αοᾶ Σο “9 1] "Οπτὶοί, Απά ες σοπι- 

σεν στῆναι τὸ ἅρμα" καὶ κατέβησαν ἀμφότεραι εἰς 
παππάθᾶ 35ο “εὐαπᾶ 365111 11πο ΛοΏητίοῦ, Απά {πεγ πεωῦ ἄονπ Ῥούα το 

Λ | ε ’ Δ { - ο. πα ΄ 2 (η 

τὸ ὕδωρ, ὅ.τε.Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος" καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. 
119 παῦετ, ῬοῦἩμ ΡΠΙΠΗ1Ρ ΑὨᾶ ἴπε εΙΠΙΙΟἨ, Απᾶ ἎὮε Ῥηρίιπεά  ἍἨίπι, 

99 ὕτεδὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατο πνεύμα κυρίου 
Ἐτιϊ ν/ηει ΊΤΠεγ οππιε αρ ουῦ οἱ ἴπο πυπίετ [πε]. δρὶτίς οἳ [1πε] Τιοτᾷ 
Β αν ολὰ - , ε 

ἥρπασεν τὸν Φίλιππον' καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτιι 
οππρΏῦ ΑΑΥ ΡΠΙΠΡ, βηπᾶ αλ τν “μΐπῃ ὅπο 8Ίοηρεσ 11Ώθ 

3 - ος. , η 4 ὑδὸ ϱ , 40 ᾷ το 
ευνουχος) ἐπορευετο-γαρ την.οῦογ-αυτου χαιρωγ. ι ς 

3ευπιςὮ, ΣΟΥ Ὡς σγεηῖ - Ἠ18 τταγ το]οἱοῖπιρ, 3ΡΠΙΙ1Ρ 
᾽ 3 : 2 δὲ εὑρέθη: εἰς "Αζωτον' καὶ διερχόμενος εὐηγ- 

ενας τας {οαπᾶ αἲ Αποζιμ, απᾶ Ῥηβδίης {ητοαρβ] Ἶς6 αηποιποθᾶ ἴμθ 

γελίζετο τὰς πόλεις πάσας, ἕως τοῦ.ἐλθεῖν.αὐτὸν εἰς 
Ε]9ά ὑάϊπρς Γ1ο]3:π9 3915168 1β]], ια Ὦθ οβπα6 το 

οΚαισάρειαν.ὶ 
Ο5154Γε8, 

9 'Ο.δὲ Σαῦλος ἔτι Ῥἐμπνέων" ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς 
; Βαΐ Ρα], ἑπΌ]] ὈτεαίΠίηρ οαῦ ἐπτεβξεηίηρς απᾶ 5]αιρ]ῖεσ ἑούγατᾶς 

τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου, προσελθὼν τῷ ος 3 ἠτήσατο 
116 |ἀῑδοίριες οἳ ἴπο Τιτᾶ, Ἠαπτίηρ οοπαθ 1ο {πο Ἠἱρῃ ρσιεδῦ Ἀδκθᾶ 

παρ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὺν πρὸς τὰς, συναγωγάς, 
χοπ ἡἨὨἶπι 1είζετε το Ὅβπαβσοις, το 19 ΒΥΏΒΡΟΡΙΙ6Σ, 

ὅπως Δἐάνὶ.τινας εὕρῃ Ἱτῆς ὁδοῦ ὄντας' ἄνδρας.τε καὶ 
5ο ἴλαῦ 14 .ΦΠΥ ς {ουιπά 304 3016 “Ὑαγ Λ᾿Ρείπς ὈῬοίμ πιεαη απά 

γυναῖκας, δεδεµένους  ἀγά εἰς Ἱερουσαλήμ. ὃ ἐν. δὲ 
ἩΙΟΙΙΕΏ, ἨἈατίπς Ῥουπά Ὦο παὶρηύ Ῥτίπα [ὑπεπι]ίο «οεεάδα]επῃ, Βιυΐ ἵπ 

τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο» αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ, "καὶ 
Ῥτοςοεᾶϊηςσ ἢῦ ΟΒΠΙΘΤΟΤΡαΞ5 οθ ἃ ἄτειν Ώεας {ο Ώαβππβδοιξδ, απᾶ 

ἐξαίφνης! 'περιήστραψεν αὐτὸνί φῶς ἹἸἀάπὸϊ τοῦ οὐρανοῦ' 
βειᾶᾷεπ]γ 5ηΏοπο τουπᾶ αΌοιπῦ  ἍἨϊπα 9 Ιρηῦ Ίτοπ Ἅᾖἴμε Ώθατεή, 

4 καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, 
ΑηΏά Ἠστίης Σα]]επ ΟΏ {πε οαμτίἩ Ἡε Πεβτᾶ κα τοῖσθ ΡΑΥΙΠΡ το Ἠϊπα, 

Σαούλ, Σαούλ, τί µε  διώκεις; ὅ Εἶπεν.δε, Τίς εἶπ, 
Βαιτ], Βατ],  ΤΊΏΨ παθ ἀσθςί {ποια Ῥεχεεοπίεῦ ἍΑπά Τε εαἱᾶ, πο ατί ἔποι, 

κύριε; “Ὁ.δὲ Χκύριος εἶπεν, ᾿Ἐγώ εἰμι ᾿Ιησοῦς7 ὃν σὺ 
1οτᾶξ Απ {πθ λιοτᾶ βαἱᾶ, ". Αἴα εβαβ  Ὑλοπι ἴποα 

διώκεις” "σκληρόν΄ σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. 
Ῥοχεεομαῖίεεί, πι] ἹΠατά 4ος ἴηθῬο αρβὶηδί Γ1ηε] ροβδἀβ {ο Ἐ1οξ, 

ϐ Τρέμων.τε καὶ θαμβῶν εἶπεν, Κύριε τί µε «θέλεις 
Απά ἱτεπιρ]ίτπρ ἀπᾶ απίοπ]ςπεᾶ 9 βαῖᾶ, Τιοτᾶ, Ἰπαῦ πιθ ἀθβίτοςί ποια 

"ββ]ᾶ, Τ απ ᾖ6εβαβ πνΏοσηί 

907 
5ογΙρίιιτο,ππᾷ ῬγεπσΏοᾶ 
ΠΏ{Ο Ἠῖπι ζο5.5. 96 Α ιά 
Αὸ ἰπογ πνεηί οη 1Λεϊτ 
ΥΑΥ. ἴἨΠεγ ϱαΏιο πἨΤο 
4 αιτία νναίογ: απᾶά 
1Πθ οµπιιοἩ βαἰᾶ, ὣθε, 
λέγε 1 ν/πίογ; νηΏπο 
ἀοἱ]ι Ἠϊπᾶες Π1θ {ο Ὦθ 
Ῥαρεῖσθᾶ 2 37 Απᾶ ῬΠί- 
11 εαἶά, Τ{ {ποια Ῥ6]1ετ- 
ου σ{Ἡ α]1]τΏίπο πεητῦὸ, 
Ίποα πιαγεςδῖ,. Απᾶ Τε 
βΏΞΥΥετεά απᾶ ααἰᾶ, Τ. 
νειίθτο ᾖ{ππί «οε5ιβ' 
ΟπἨτὶξί 15 ἴπο Βου οξ 
ἄοά. 58 Απάᾶ Ἠο οοπ1-| 
πιβηᾷεᾶ πε ολητ]οῦ τοι 
5ἰαπά 5611]: απάᾶ ἴλογ) 
πυεπύ ἄονη ΄Ῥοίη 1πίο; 
ΤηΏθ πνβίοτ, Ῥοίη ΡΠΙ]1Ρ 
Ααηᾶ ἴῃο ϱΙηςἩ; απά Ὦθ 
Ῥαρίϊσεᾶ Ἠϊπι, 39 Απᾶ 
π/Ώεη ἴηςεγ π/6Γο 90Π18 
πρ οιῦ οἳ πε Ῥ/α{εςσ, 
11ο βρίχ16 οἳ {1ο Τ,οτά 
οπαρΏῦ απγαγ ΡΗΙΠΡ, 
τηπῖ πα 6ος δαν 
Ὠἶτη πρ ΤΠΟΤΘ: απά Ὦθ 
πιοΏῦ ΟΝ Ὠϊς πνΑΥ τε- 
1οἱοίπα. 40 Ῥιῖ ῬΠΙ1ρ 
σας Σουιπᾶ αὖ Ατοΐας: 
απᾶ Ῥραςδίπρ ἴλτοιρα 
Ἡο Ῥτεβο]εᾶ ἵη ϱ]] ἴ1θ 
οἶῖες, 5111 Ὡς ο,πηο Το 
(02884Χε8, 

ΙΧ. Απά Βαυ], Τεῦ 
ὈγθαίαΙδρ οιυῦ {ητεαί- 
επΊηρς απᾶ 5]91άΡΏΤεΣ 
βραϊηςί ἴπε ἀἱδοῖρ]ος οξ 
Τηο Τιοτᾶ, ποηῦ ππῖο 
1η Ἠ1βἩ ρτὶοςῦ, 2 απᾶ 
ἀεβῖτεᾶ οἳ Ἠϊπα 16ἱζεγβ 
πο Ὦαπιβξοας {ο ἴλμεα 
ΕΥΠΦΡΟΡΙΕΒ, ἴλβῦ 14 ο 
4οαπᾶ ΑΊΏΥ οἳ ἑΠὶδσναγ, 
π/Ὡθίῆπετ 6Π6γ π/ετθΊηεἩ 
ΟΥ ΊΤΟΠΙΕΏ, Ἡθ πι]σΏυ 
Ότίηρ ἴπεπα Ῥουμπᾶ πἩ- 

«Το «Θ6ΓΙβ8]εΠΙ. ὃ Απᾶ 
38 Ὦθ Ἰοπγπεγαᾶ, Ἶθ 
Ο6ΑΠΊΘ ΏΘΒΥ ΏΑΠΙΒΕΟΙΒ : 
βηᾶ οιάᾷεπ]τ ᾖ{]ετθ 
ςεηϊπεᾶ τοαπᾶα αδοας 
Ἠϊπα α Ἱϊρ]ῦ ΊΤτοπα Πεβ- 
πεη: 4 απᾶ ο 46]] {ο 
{πθ δβΣ{Η, ϱηά Περτά 
νοῖσρβαγἰτπρ αη{ο Πτα, 
δα], Θα], ΥΠ Ῥεχβε- 
ομ{θεύ ἔηοι Πηθ2ὅ Απά 
Τε εαῖᾶ, ΊΓηο ατὸ έλοα, 
Τιοτά ὁ Απᾶὰ ἴπο 1ιοτᾶ, 

που Ῥετδθοιδοςύ; ἐΐ ἐπ 
Ἠβτᾶ Ξοχ {ηθε {ο Κίοκα- 
Ραϊπεῖ ὑπερσγῖοχκς, θΑπά 
Ίο ἐτεταὈ]ῖηπρ απᾶ Α5ἴο- 
π]ςηΏθᾷ ββἰᾶ, Τ,οτά πρβ ε 
σπλ]ζ ἴποα Ὠατο πιο ἴο 

Ἡ.--- ΕΤΕ 97 ΟΙΤΊΤΑ. 
. ἐξαίφνης τε ΩΤΊτΑΥΗ, 
ν ἐκ ου οἱ Ετττν’. » -- [σύ]κ. 
Ναζωραῖος ἐ]λθ ΝΑΣΦΥΘΠΕ [1]Υ. 

ϕ 

9 Καισαρίαν τ.' Ρ ἐνπνέων Τ. 4 ἄν τ. Σ ὄντας τῆς ὁδοῦ, τ. 
ἕ περιέστραψεν αὐτὸν Ἐ; αὐτὸν περιέ-1; αὐτὸν περιή- ΤΊτΑΥγ. 

ᾶ-- κύριος εἶπεν (γεαᾶ 9 [8814 ]) τΤττΑΓ. ᾷ 
--- σκληρόν .... πρὸς αὐτόν (νέγ8ε ϐ) αΙΙΤΊτΑΥΥ. 

7 -Ε ὁ 



908 
ἄο2 Απᾶ {πο Τιοτᾶ 
φαίά ππίο Ἠΐτα, Ατίςε, 
Αιιᾶ δο 1πίο ἴῆπο οἵίγ, 
ιά Ἱῦ εΏα]] Ὃο ἴοιά 
ὕπεο πΏπύ ἴποα πτιαξί 
4ο. 7 Απᾶ ἴηρ τηεη 
ΝγΠίοὮ ]οαγποεγοᾶ νηζ] 
Ἠί1η 5ιοοᾶ 5ρεεοβ]εβς, 
Πονχίπςσ α νοῖος, Ῥα0 
8ύ-1Π5 ηΟ ΠΠ. 8 Απᾶ 
δαπ]ἱ 4γοξο Ίτοπα Τε 
ευτιΏ: αηπᾶ πΏση Ἠ]5 
665 Ὑετο ορεπεᾶ, Ὦςϱ 
ΒΩ1ν’ ΏοΠιαὴ : ὈὉσῦ {Πετ 
1εὰ Ἠϊπο Ὦγ {πο Ὠαπα, 
Απά ῬτοτρΏύ Λῖπι Ἱπτο 
Ῥατηβξοςβ. ϐ Απάᾶ Το 
γ/ὰς ἴητεο ἆατς συν {]ι- 
ουῦ οἱρλᾗί, απά πεϊέπεσ 
ἀἱὰά εαπῦ που ἁἀτίηχ. 
10 Απά ἴπετο πας 8 
οογαῖη ἀἱδοίρ]ε αὐ Ὄα- 
ΏλῆΞΟΙ5, Ὠλπηεᾶ Άπα- 
πας; αῃᾶ {ο Είπι 5αἱᾶ 
{λε Ἰωοτά 1η α. νὶδίοη, 
ΑιιωΏ188. Απ ο 5αἶᾶ, 
Ῥοποίᾶ, Ἰ απι ᾖέΓε, 
1ογᾶ. 1 Απάᾶ Ὥᾖἵπο 
1 ωγά δαίᾶ ἀπτο Ἠϊπε, 
Ατί»ς, 8πᾷ Ρο Ιπίο ἴπο 
5υτοοῦ πΠΙοὮ {5 οα]]οᾶ : 
Βιτγαῖρηῦ, απᾶ Ἰπααῖτθ 
1π ἴ]ο Ὠοῖςε οἱ ο αάας 
10ΟΥ Ο16 οα]]εᾶ Βατ], οἳ 
Ἠατ-ας: {ο5, Ὀεπο]ᾶ, Ἶνθ 
ΡΙΑΥΕΙΗ, 13 απά ῬαϊἩ 
ΒΟΕΏ 1Ἠ α τἰΞί0η 8 11Π 
πιαπηοά Αποαηις 60Π]- 
1ησ 1π, απά ραινίης 
5 Ὠιιπᾶ ο, Ἠίπι, Ό]ιαῦ 
Ἡᾳς πιϊσπε τοσςεῖτο Ἠϊ5 
βἱρηῦ. 19 ΤΠπειπ Αποιπῖις 
Απςιγοτεᾶ, 1,οτᾶ, 1 Ώατο 
Ἱεατᾶ ὉὈΥ 1πβΠΥ οἱ ΌΠῖ5 
ἨΏ]8ΗΏ, Πο ΏΙάςΠὮ οτ]1] ηθ 
Ἠαί{ῃ 4οπο {ο ΜΥ σαϊπίβ 
ϱαὐ ο εταβρίοπι: 14 απᾶ 
Ἠετε Ὦθ ΠαἳἈ ααθποτ{ῖγ 
Στοτα ἴηθ οπ]θξ ῥργ]εςυς 
1ο Ὀἶπά α]] {πα ῦ οα1] οἩ: 
{1γ Ώλπαθ, 15 Βιαΐ {πο 
1,οτά ϱαὶᾶ ππίο Ἠίπε, 
ο {πγ Ἱναγ : 1ο Ὦε 18 
8 «Ώοξεη τεςςε] απίο 
Ίη9, {ο Όθας ΤΙΥ ΤΒΠΙΘ 
Ὀθέοτο {πο «οθηπίῖ]ος, 
βηΏᾶ Ἰϊπρβ, απᾶ 1πθ 
ο]ι]άτεη οἱ ᾖΊξταεί : 
16 έοτ 1 ν]] 5«ηενν Ἠΐπα 
Ίου ρτοαῦ ὑΠϊπσῃ Ὦθ 
ταιςῦ 6υ{εΓ ΤΟΥ ΠΙΥ 
ἨΔΙΙΘ΄5 5ωΚθ, 17 Απά 
Απαπίης πνεηῦ Ἠῖς πα, 
απά επίοτοᾶ 1πίο ἴπο 
Ἠολςδε; απᾶ ριυτῖαρ ἨΙΒ 
Ἠιπάς οἩἳ Ἠϊπα εαβὶᾶ, 
ΈἙτοτ]ος Φθα], {19 1ωοτά, 

ΠΡΑΞΕΙΣ. 1Σ. 
ποιῆσαι; Καὶ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν! 3᾿Ανάστηθι καὶ 

{ο 4ο 2 Απᾶ {ἴπο Τοτᾶ [ςεαιᾶ] ἵο Ἠΐπι, Ἠ]ςξο υρ απᾶ 

εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι ὑτίι σε δεῖ 
16 ϱΠα]] Ὃο ἰο]ᾶ 1πθε τν/αῦ {πεο 15 Ῥεποτες 

συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισα» 
επίες ἰπίο ἴπο “οί, απᾶ 

ποιεῖν. 7 Οἱ.δὲ. ἄνδρες οἱ 
νο ἄο. Ῥαὸ ἰηπθ 1Ίηεπ ἍἩἨΠΏοΟ π/6γο ἱτατο]]ῖτπρ ση Ὦ Ὠῖπι βἱοοᾶ 

εἐννεοίφ' ἀκούοντες .μὲν τῆς φωνῆς μηδένα.δὲ θεωροῦντες. 
6ροθοῄ]θβς, Ἠεατίηρ ΄ Ιπᾶεεᾶ {προ τοϊῖσοθ Ῥαῦ πο οη9 εεεῖτρ, 

8 ἠγέρθη.δὲ ὸόὶ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς' «ἀνεῳφγμένων! δὲ τῶν 
ΑΠᾷ τοβ8ο πρ ματ] 4τοπι πο οεατίἩ, απᾶ Πανίηρ Ῥεεηπ ορεποᾶ 

ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ᾿οὐδέναϊ ἔβλεπεν. χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν 
15 εγεβ ποοπθ ἍἨεβδας. ἍἨΒπῖ ]εαᾶίπς γ πε 'Ἠαπὰ Πίτα 

» [ .] , 4 ” « ή Ἶ .] ’ 

εἰσηγαγον «εἰς Δαμασκόν. 9 καὶ ἦν ΏΆμερας τρεῖς μὴ βλέ- 
ἴπεγ Ὀτοιρ]ᾗί [Πτα] ο Ώαπιεξσις. Απάᾶ Ἡρ πης "4αγβ ᾖἴμτερ ποῦ 5ε6- 

4 ] ”/ “οι ὉἩ τ / Δ 

πων, καὶ οὐκ.ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν. 10 'Ην.δὲ τις μαθητὴς 
1ἨΡ, απᾶ ἀῑᾶ ποῖ οαῦ ηος «ἀτῖηῖ, Απᾶ {πετο πας 4 οετίαῖη ἀῑςοῖριε 

ἐν Δαμασκῳφ ὀνόματι Ανανίας' καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ξὸ κύριος 
ἵπ Ῥαωπιβσοα ὮΥ ΠΠ Απαπῖα Απᾶ 3ραιᾶ . “ο  δηῖπι 1Πο "]ιοξᾶ 

ἐν ὁράματι,! ᾿Ανανία. Ὁ δὲ εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ, κύριε. 
1η α τΙΞΙΟἨ, ΑπαΠΙ88. Απᾶ Πο αἷᾶ, Βεπο]ᾶ Πιετο απι] 1, 1ιοτᾶ. 

11 Ὁ.δὲ κύριος. πρὸς αὐτόν, Ν᾿Αναστὰς! πορεύθητι ἐπὶ 
Απά ἴπο Τ,οτᾶ το Ἠϊπα ' [εαἱᾶ], Ἠβτνίπρ τῖδεη 1ιρ δο 1ΠΤο 

τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν οἰκί 
νηπο κεἰτεεῦ Πίο κ οα]]εᾶ ῬἰταὶρΏῦ, απᾶ  θεκ 1π [1π6] Ἠοια»θ 

7 [ο -” ’ / Ε 4 4 ’ 

]ούδα Σαῦλον ὀνόματι, Ταρσέα. (ἰδοὺ.γὰρ προσεύχεται, 
οἑ ο ιάµ5[οπε] αι] ὮὈσ πβΙ18, ο Τατευς: 1οὲ ]ο Ὦε ΡΤΑΥ5, 

12 καὶ εἶδεν 1ὲν ὁράματι ἄνδρα! Κὀνόματι Ανανίαν! εἰσελθόντα 
Απᾶ Ὠοδυ 1π  τἰδοη αἃ ΠΑΗΏ Ὦγ ὨβΙθΘ ἍΑΠαΠΙΕΒ οοπαΙης 

καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ Ἰχεῖραι! ὅπως ἀναβλέψῃ. 19 Ἆπε- 
Ἀπᾶ ορυτῦηςσ ΟΠ Ηίπ κα Παπᾶ, 5ο ἴλμαῦ Ἡθ εποπ]άᾶ τερείνο 51ρηῦ, 3Λῃ- 

κρίθη δὲ πό! ᾿Ανανίας, Κύριε, "ἀκήκοαἳ ἀπὸ πολλῶν περὶ 
βπγεγεάᾷ "αηΏᾶ Απαπία5 1οτᾶ, 1 Ἠατο Ἠθατᾶ άτοπ ἍΤΠΙ8ΒηΤΥ οοποεγπίης 

τοῦ. ἀνδρὸς.τούτου, ὅσα κακὰ Ὀἐποίησεν τοῖς ἁγίοις σου! ἐν 
{1ΠίδτπβΏ, ὮΏούΥ ΠΙΑΏΥ οτἰ]ς Ἡο ἀῑά το {ηγ εβἰηίβ 1η 

ε ΄ ο Ν -- ” . / ν] ο” Σ , 

Ἱερουσαλήμ’ 14 καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν. ἀρχιερέων 
ΦετΙξδθ]επῃ ; Απᾶ Ἠετο Τε Ώλς αιθΠοσισ ἆτοπ ἵἴπο οΠίεξ ργ]θξβῦβ 

δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά.σου. 16 Εἶπεν. δὲ 
το Ῥιπᾶ αἱ] πο ος]] οἩ. ἴπσ πβτηθ, Απάᾶ ὁραῖά 

λ 2” ] « / ϱ νο ” 3 ” ΡῬ 

πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς Άμοι 
το δπῖτα 21ο "]ιοτάᾶ, 6ο, 4ος α τοβδε] οἱ εἰθοίίοιᾳ Ἅᾖ19 πηθ 

ἐστὶν! οὗτος, τοῦ βαστάσαι τὸ.ὄνομά.μου ἐνώπιον ἀἐθνῶν Σ 
18 υμῖς [πιαη], το Όθι8ς ΙΩΥ ὨΒΙΩΘ Ῥεΐοτ (επ[ῖ]εβ 

καὶ βασιλέων, ουἱῶν.τε Λ᾿Ἱσραήλ. 16 ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω 
απᾶ Κίπρα, Επά [119] βοπ8β οἱ Τ5τβςε] :᾿ 401 σπϊ]] «Ώετγ 

αὐτῷ ὅσα δε αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ.ὀνόματός.μου παθεῖν. 
{ο Ἠΐπι Ίουν πας] 15 Ὅομοτθρ Ἠΐπα 4ος {ο βπἩεσ. 

17 ᾿Απῆλθεν δὲ ᾽᾿Ανανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ 
Απά "πεηῦ “Ἅπαγ "Απαπῖβς απᾶὰ οπετεᾶ πο «πθ Πουδε; απᾶ 

ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν, Σαοὺλ ἀδελφε, ὁ 
Ἠατίτπρ ]914ά προηυ Επι Πας] Ὠαπάᾶβ «Ἠθ παῖᾶ, 3βαι] Ἀαρτοίμες, ἴλε 

ΧΩΥ ΏΒΙΩΘ 

8 {- ἀλλὰ Ὀμῦ ΟΙΤΊτΑΝΥ. 
µένων 1,Α; ἠνοιγμένων Ἰ. 
η ᾿Ανάστα Ἠίςε 1ρ1.. 

! τὰς (--- τὰς Τ1τ) χεῖρας ἴλθ ὨβπάΒ 1/Τ1Γ. 
ο τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν 111τΑ. 

υτττΑ. 

Ὠδθιγα ἹτΊττΑ. 

Ὁ ὅ τι ΙΤΤτΑ. 9 ἐνεοί 1 ΤΤΓΑΥΓ. ᾱ-- ὁ ΙΤΊΤΑΥ. «ο ήνεῳγ- 
{ οὐδὲν ποῦμίηρ 1Ττεν’. ξ ἐν ὁράματι ὃ κύριος ΙΤΙΤΑ ΥΥ. 

χ--- ἐν ὁράματι ΤΑ; ἄνδρα [ἐν ὁράµατι] πτ. κ ᾿Ανανίαν ὀνόματι 
πι --- ὁ ΟΙΤΊτΑΤΓ. 5 Ίκουσα Ι 

Ρ ἐστίν µοι ΙΤΊτΑΥν. 4 4- τῶν ίηει. 
Σ -- τε Ὀοῦι (4864168) Γι Ίτα Υ. 



ΙΧ. ΑσΤ8. 
» , , η) -” « 3 , .] - εφου 

κύριος ἀπεσταλκέν µε, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι εν τὴ οὐψ 
1οτᾶ Ὠαε εεωὺ Ὦ16, οξας  ὙπΊο αρρεβτεᾶ {ο ὕπεο ἵπ ἵποθ ὙἹαγ 

2 2 , Δ .- ’ ὁ Ίρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθΏς πνεύ- 
η συηῖοᾶ ἔποα σαπιθςῦ, ἐλαῦ ἴλοι πρ] ἑοςῦ τθοείτο ϱἱρΏί απᾶ ὂ9 Β]]οά υπ τίπε] 

ματος ἁγίου. 18 Καὶ εὐθέως "ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 
Ὡρϊτίς Ηο]γ. Απᾶ ἱπιπιοᾶ]αϊαε]τ 49611 ΣτΟΤΑ 38ΥΕΒ 

ἑσεὶ!" ἀνέβλεψέν.τε 
α5 15 σγεγθ Απά ηε τεοοϊτεᾶ ἱρῃυ 

αὐτοῦὶ λεπίδες, 
115 8οβ]65, 

ἀναστὰς ἐβαπτίσθη, 19 καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν' 
ἨὨβνίπρ χἴδεη αρ πας Ὀδρίϊσθᾶ; ΑηΏᾶ Πατνίηρ ἔακεω {οοᾶ Ώεπαβρὑτοπρίηεπεᾶ, 

Ἐγένετο.δὲ Νὁ Σαῦλος! μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας 
Α πᾶ Ἴνναβ 1 οα]α]. ππιη Όμο 3η ὝῬαπιβρδοας ᾖ}45οῖρ]ες 4αγς 

τινάς' 90 καὶ εὐθέως ἔν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν 
βρετίαϊη. Απά ἱπιπιθᾶϊαίε]σ ἵπ πο ΑΥΏΠΑΡΟΡΙΘΕ ο ἩἉ5 Ρτος]αϊπαϊπρ 

τὸν Σχριστόν,! ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 91 ἐξίσταντο.δὲ 
Οπτῖςη͵ ἐμαῦ Ἶοθ 1 τΌπε βοηΏ οἳ ἄοᾶ. Απάᾶ "νγεγο "πηΏιασζθεᾶ 

πάντες οἱ ἀκούοντες, καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας 

Υπαραχρῆμα, καὶ 
ἀπδίαπΙΙγσ, αηΏᾶ 

χα]  ὙὝηο ἍἨΠεβτά, απᾶ οαἰᾶ, "Νοῦ 35018 116 Ἡθ πο ἀεξίτογεᾶ 

σἐνὶ Ἱερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ.ὄνομα.τοῦτο, καὶ 
ἷπ «{εχαςδα]επ Ίποςδε πο οα]]αᾶ οηἳ ΜΠ]5 πατηθ, Απᾶ 

ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεµένους αὐτοὺς  ἀγά 
Ἡθιο {οτ Ἅᾖἴλπῖ ἸἨπᾶοοιπθ Ἅᾖἴπαῦ 5Όοιιπᾶ ατηεπα Πε Ξπιϊσλί 3ργίηρ 

ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς; 399 Σαὔλος.δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο, καὶ 
ἵο ᾖΤἴλο οἨῖεξ ργ]εςῖς ὃ Ῥαή θα] ΙΩΟΤΘ ἸΙποχθαδεᾶ 1Ώ Ῥοΐνεχ, απᾶ 

Σσυνέχυνεν! Ἀτοὺς! Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ, 
οοπ{οαπὰεᾶ  ᾖ1]πθ ουν ψ/Πο ἀνγε]ό ἵη Έαπιασοις, 

συµβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός. 25 ὡς.δὲ ἐπληροῦντο 
ρτοτίπρ τπαῦ τπ]ς 19 πο Οπτῖεῦ. Νου π]λεη γνετο Τα]1Π1]1εᾶ 

ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο. οἱ Ιουδαῖοι ἀνελεν αὐ- 
“4λγς Ὁπιαηγ, οομδα]εεὰ Ξεορείπες 3:πε Ἅ5επ5 ᾖἴο )ραῖ {ο ἀεαῖπ Ἠϊπα, 

τόν' 394 ἐγνώσθη.δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ.ἐπιβουλὴ.αὐτῶν. Όπαρε- 
Βιῦ Ώεσςαπιε ΙΕΠΟΙΓΏ το δα] ἐπεῖτ Ρ]οῦ. 3Τηεγ ὀπγετο 

τήρουν! ετε! τὰς πύλας ἡμέρας-τε καὶ νυκτός, ὅπως αὐτὸν 
Ἀπηαίο]λῖπς Ἰαπᾶ ᾖἴπο ᾿σαΐες ῬοῦἩπ ἄαγ απᾶ πὶρ]ῦ, ἑπαῦ Ἠΐτα 

ἀνέλωσιν' 26 λαβόντες δὲ Δαὐτὺν οἱ µαθηταϊ! νυκτὸς 
1Ἠεσ ταῖρΏῖ Ῥαῦ {ο ἄεα{Ἡ ς τα τακίης Ἠΐπι ᾖηε ἀῑκοῖίριε ὮὉγ πἰρΒῦ 

εκαθῆκαν διὰ τοῦ τείχους" ΐ, χαλάσαντες ἐν σπυρίδι. 
1οῦ ἄοννω 3επτοαρ]ῃ 3ΐ1ηθ Απο] [η1πα], Ἰοπονῖης ᾖ[Ππαι] 1η α Ῥαεκεῦ, 

26 Παραγενόμενος.δὲ δὺ Σαῦλος" Ἀείς' Ἱερουσαλήμ, ᾿έπει- 
Απά "πατίαρ ᾽αχτίγεᾶ ασλα] Όλη Πετάδα]ετι, - Ίε αἲ- 

-” 3 {9 - - ” πο. ’ - 

ρᾶτοϊ κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς' καὶ πάντες ἐφοβοῦντο 
ἰεπιρίεᾶ {ο 1οἶη Πϊπιςε]ξ {ο ἴπε  «ἀῑδοῖρ]ες, βηΏά 81] πνεγο αξτι]ᾷ οἳ 

αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής. 327 Βαρνάβας.δὲ 
"Ἠΐτα, ποῦ Ῥε]οτῖπς τπαῦύ Ἠεῖδ κα ἀἱδοῖρ]θ. Ῥαἱ Βατππδαβ 

ἐπιλαβόμενος αὐτόν, Ίγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστύλους, καὶ 
Ἠατίης ίακοτπ Ἠΐπα, ὈνοιυσΠέ Παπ] ἴο νπε αρο»{]6ς, βηΏᾶ 

δι]γήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὑδῷ εἶδεν τὸν κύριον, καὶ ὅτι 
τε]ατοᾶ {ο ἴπεπι Ἠοπυ η πο τα Ἡθ δα ἴπα 1οτᾶ, απᾶ ἴλμαῦ 

ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαβῤῥησιάσατο ἐν τῷ 

509 
ουδι ὕεξας, ἔπαῦ Α}ρ- 
Ῥεατεά απ{ο ἐῃοε Ίπ {8 
πιιΥ 8 ἴποα οεπηΏοςῖ, 
Ἠαίῃ 5επΌτης, πα ῦ ἴποα 
πηϊᾳΏίοςυ τοεσεῖτο ἵἨπγ 
βἱρΏί, απᾶ Ῥο Ώ]]εά 
στη έηε Ἠο]σ ἀΠοεῦ. 
18 Απά Ἱπιπιεᾶβϊαίε]Ιγ 
Έποτο 161] τοπ Ὠϊψ 
εγε5 αδ Ιῦ Ἠθᾶ ὌῬεεν 
5οβ]ε5-: απᾶ Ἡθ τε- 
οεϊγεᾶ οεἱρηπί τοτί]- 
σΙῦΏ, Απᾶ ατοξεθ, απᾶ 
πας Ῥαριϊσθᾶ. 19 Απά 
πνΠθη ης Παᾶ τοσε]τοᾶ 
1ΠΘΒΊ, Ώρας 5ἰτεηρή]- 
επεᾶ. ΤΠπεηυ τας δα] 
οργζαῖη ἆασς συἰθὶι τπθ 

᾿4ἱκοῖρ]ες πυμίοἩ τνετθ 
πΌ Ώπππαξοις. 20 Απιά 
εὐγαϊρηύτίαγ Ώο ργεβοΏὮ- 
θοᾱ ΟΠτὶςί ἵπ ἰπο 6γηΏς- 
6οριε», ἴωαῦ Ἡε ἵ5 ἴηθ 
Φοη οἳ αοά, 21 Ἑιιῦ α]] 
ἴπαῦ Ἠοθατάᾶ πι Ὑνετθ 
Ἀπωβζοᾶ, αηΏά κσα]ᾶ; 18 
ηοῦ Ὅλπὶς Ἡο {Πλαῦ ἆἄθ- 
5ίχογαά πετ τνηΙοἩ 
οα]]θ6ᾶ οἩ ΌΠ]5 ΠΑΠΏΙ 1π 
16Γάδ8]6Π1, αηπᾶ ϱ11Θ 
Ἠ1{Πογ Εοχ ἐπαῦ Ιπίςη{, 
ἴλπαῦ Ὦο πηϊῖσηί Ῥτίιπς 
ἴΏεπι Ῥοιμπά απίο ἴωθ 
ἨΙεΕ Ῥτ]οςις 2 22 Ῥαΐῦ 
Φπ] Ιποτοββθᾶ ἐπο ΏΙΟΓΘ 
1η Εἰτεησίῃ, απᾶ «οἩ- 
Σοαιπᾷεᾶ {πο αἆεπβ 
ππΏῖΙοἩ ἀπγο]ί αἲ Ώαπιης- 
οἱ5, Ῥτοτῖηπς ὑΏαῦ ΤΗ1Β 
15 τειν Οητίς0. 25 Απᾶ 
Α{ἴετ ἰπαῦ πιαηγ ἄ4πγα 
ππετο {α]β11ε(,έμε Σεν/β 
νοοκ οοιμςδθ] {ο ΧΙΙ 
Ἠϊηι: 34 Ῥαῦ {ποῖτ ]βγ- 
1πΡ ανγαϊῦ τις Κπουνη 
οἳ βαα]. Απᾶ {πετ 
τγαζο]οαᾶ πε ραίεςδ 4κγ 
Απιᾶ η]ρΏί {ο ΚΙ] Ὠῖπα, 
25 πετ {πο ἀἱβδοῖρί]οβ 
{οο]ς Ἠΐπα Ὀσ πΙρΏῦ, ατιᾶ 
1εῦ πι ἂουνπι Ὦγ ἴΏα 
σγβ]] 1 α Ῥα5κεῦ, 

26 Απᾶ πλου δα] 
ΊΝ5 6ΟΠΙ6 {ο οσεγαδα- 
Ίεπα, Ώθ αβ5αγεᾶ {ο ]οἶτ 
Ἠϊπηξα]ξ ο ἴ]α ἀῑςοῖ- 
Ῥ]οςῬ: Ὀιιῦ 1Ἡογ τνεγο α11 
αἰτα]ᾶ οἳ Ἠ]πα, απᾶ Ῥο- 
Ἠετεᾷ ποῦ ἐλαί Ίο τνας 
Ε ἀἱδοίρ]ε. 27 Βαΐ Βατ- 
παθρας ἴοοὶς Ἠϊτα, αιιᾶ 
Ῥτοιυση{ί πι ἴο ἴπο α- 
Ῥοβέ]ε5, απᾶ ἁἀοο]ατεᾶ 
ππ{ο ἑῃαοπα Ὠοῦν πε Ὠπᾶ 
56η τηε Τιοτά ἵπ ἴπο 
πΥΑΥ, απᾶ ἐπαῦ Ἡο Ἠαά 
ΞΡΟΚΟΝ Το Ὠῖ1η, απᾶ Ἠοσν 
Ἡε Ὠσπά ργειοΏοαᾷ Ῥο]ά]γ 

Ἡς ΒΡΟΚε ᾖΤο Ἠΐπι, απᾶ Ἰου Ιπ Ώαμλᾶδοι5 Ώο 58ροκοε Ὀο]άϊὶσ ᾖ 1ἴπε αν ΈΏππαθοας ἵπ ἴπο 
 μ ας -- η, , αν αρς » , ΏβΙΩΘ Οἱ ᾳε5.ας. 58 Αιιᾶ 
ογοµατι του Ιήσου. ὃ και ην μετ αυτωγ εισπορευοµενος ἩἹοτγας τΥΙτῃ ἑποτω οσο ]]- 

πληιο οἱ ᾖο8ἱ18. Απᾶ Τε ας (η ποπ οοπ]ῖηρ 1η 1ἨςΡ 1η απᾶ ροῖηρ ους 

. ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὑφθαλμῶν ΙΤΤΤΑ. ξὡς 1 Τη. Ἱ-- παραχρῆμα ΟΙΤΤ:Α. 
ἳ ---ὁ Σαῦλος (γεαὰ Ἰιο νυᾶβ) αΙ 1 ΊταΥΡ. χ Ἰησοῦν «ε5α5 ΑΙ1ΊτΑΥ. 
ἐχυννεν ΤΑ. 5--- τοὺς τ. Ὁ παρετηροῦντο ΙΤΤι ΑΥΓ. 
µαθηταὶ αὐτοῦ Ὠ]5 ἀϊδοίρ]εβ ΓΤττα. «διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν ΙΤΊτΑ. 
6 - ὁ Σαῦλος ΕΙΤΙΤΑΥ. λΝενίΏὰ. ᾗἆ ἐπείραζεν ΏΤΤτο 

ο δὲ καὶ ΑΠ αἱ5δοὸ 1ΤΊνΑ. 
} εις αἲ τ. Σσυν- 

4 οἱ 
εξ ᾷ αὐτὸν ὨΙΤΏ ΙΤ ΊτΑ. 

κ... τοῦ ΙΤΕΤΑ. 



944) 

αἲἴ ὁθτι»ναίοπι, 99 Απᾶ 
Ίθ αρακὀ ὑοἱά1]γ ἴπ {ο 
ΏΔΠΏΙΟ οξ πο Ἰ,ογᾶ οε- 
δυ5, απᾷ ἀἱξδραίεά α- 
Ραἱιδί {πο ἀτοεοῖαης : 
Ὀαῦ τπεσ πεηί αρουῦ {ο 
β]αγ Ἠιπι. ὅὦθ Ηο] 
πὝΠεη ᾖΤτπο ὭὈτείηπτεη 
Κποθπ’, Τἵπεγ Ῥτουρπί 
Ἠΐτπα ἄοπη Το Ο.ρρατεα, 
απά 5οπ{ Πϊπι ΜογίΠ το 
Τα1δ1β8. οὁ]ἱ Τπεη Ἠαᾶ 
πε οΠπατοηπο5δ Ἅτοξῦ 
τηχγουσηοιῦ α]] ατάσα 
απά αι]ΙΙ8ς απά βατ18- 
τίὰ, απά Ἱετο ειπε; 
Απά σναἰκίπσ {π {πε 
1εαΥ οἱ 1Ώθ 1,οτᾶ, απἆ 
1Π {Πε οοπι{οτῦ οἳ {ῃθ 
Ἠοίσ ἄποςθί, πεχθ πο]- 
οἱρμεά. 

92 Αμπᾶ 15 «8Ώιθ {ο 
Φᾳ55, ἂν Ῥεϊίες Ῥρᾷ8ξσδεά 
ατοισ]οιί αἱ οσιαγ- 
{σ6μφ, Ὦθ ϱπΠΏ1Θ 401 
8ἱ9δο το ὑποςα]τπίς πυΏϊοὮ 
«ναί αἲ Γγἀάάᾶα. ὃὸ Α ιά 
{πογθ Ὦρ {οαπά α Έ«6Γ- 
ἑαίμ ΏιαΏ Πρηιεᾶ ἄΐπε- 
35, ὙἨΝΏΙΕἩ Ἠαά Κερῦ 
5 Ῥεὰ οἱδῃπύ τεατς, 
μᾶ Ίναξδ βἱοκ οἳ {πο 
ναἱδγ. 354 Απᾶ ΕΡεϊΐετ 
βαΐά αΠίο Ἠϊπι, Όπεας, 
ᾖθυις ΟἨΠτῖδ πιβκοίῃ 
νμνος π]ο]ε: βτΐ5ε, αμά 
1ηλκο τΗγ ὑεᾶ. Απᾶ 
Ὦος 4Γο5θ {Ππιπιθ(Ιπ{Ε]Υ. 
ὃο Απά ο]1 ἴΠπαῦ ἄσνει 
δὐ ΓΠσάᾶα αηπᾶ Ρ4ΥΟΠ 
κανν Ἠϊπι, απά ἴαγποά 
το πο Γιοτα. 

96 Νοῦν 1ἨοΓθ τας αἲ 
1οβρρα α οεγ(αἵα ἀῑδεοῖ- 
Ῥρίο παμιεά Ταρίίμα, 
πτ]ιίοἃ Ὁγ Ἱπέογρτεία- 
τίοι ἰ» ὁα]]οά Ώοτσας : 

εθμίς ποπιαν πας Μα] 
οἳ ροοἆ ἩΠοτΚκ5 απᾶ 
αηδάσο 5 τυΠίοη 5Ώςθ 
ἀἱά, Ὁ7 Απᾶ 16 σππ1θ 
ἰο 885 η ἴποδο ἀαγ”, 
τ]αῦ 5Ώο πας δἱεῖς, απᾶά 
ἀιοά : πνοπα Ἠ/ΠΘΠ ΤΠεγ 
Ὠπά ππαδ]οᾶ, ἴΠεγ ]αϊᾶ 
61" ἵΏ ΑΠ πρρεσ οΠατα- 
Ῥός, 98 Απιά ΓοΓΑΡΣΠΙΠΟΗ 
ο» Τγάᾶς 48 πῖση {ο 
φορρα, ἀπά {ο ἀῑδοὶ- 
ο. Ὠπᾶ Πεαγά ἰπαῦ 
οἱεύ 5 1ποτο, ΤΟΥ 

ΒΑ: 1 1ο ΠΙΤΩ {ΟΤΑΕΠ, 
ἀρσῖτίμς Απ ἴππῦ Ἡε 

ΠΡὰα ΞξΕΙΣ. ΙΧ, 

καὶ ἐκπορευόμενος Ιἐν' Ἱερουσαλήμ. Ἀκαὶὶ παῤῥησιαζόμενος 
απᾶ ΡοίΏε οαῦ 1Π 1 6γυδα]6Ώα, απᾶ βρεαΚκίηρ Ῥο]ᾶ]σ 

ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου 3 ]ησοῦ"! 29 ἐλάλει.τε καὶ συνεζήτει 
1Ώ {Ώθ ΏΠβΠεΕ οἑ 1πε ἹΙιοτᾷ {οδμβ, Α πᾶ Ὦο 5ροΚκθ απᾶ «ἀἰἱβδοιβεεᾶ 

πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς' οἱ. δὲ ἐπεχείρουν αὐτὸν ἀνε- 
πνΙη ᾖ1ἰηπθ Ἠε]]οπ]νίς: τας νε ἴοοκ παπά Ἅ"Πίπ Ἅᾖ31ἱο ρα ἴο 

λεῖν.Ἱ 90 ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς 
ἁομίῃ. Ῥυἡ Πατῖηως ΚηονΠ 15] 11ο Ὀτείπτεπ Ῥτοισμί ἄοππ ἈἨϊπ ᾖ1ο. 

ΡΚαισάρειαν,! καὶ ἐξαπέστειλαν Δαὐτὸνϊ εἰς Ταρσόν. 91 τΑἱ9 
(ῳρρητοα, Αηπά 5οπῦ ατ/αΤ. Ὠϊπι ἴο ΎΤατεας, Το 

μὲν οὖν Δεκκλησίαιὶ καθ ὅλης τῆς Ἰουδᾳίας καὶ Ταλι- 
"μιάοεά "νμεπ Ἰαδδεπιο]ιες {ηχοιβποαῦ πνπο]ο 11ο οξόυᾷδα απᾶ 6ς]- 

λαίας καὶ 'Σαμαρείαςὶ εῖχον"' εἰρήνην, "οἰκοδομούμεναι καὶ 
16ο απά σαυιατ]α 1ιιᾶ Ῥοπςο, υείπς Ὀα1]τ πρ απ 

πυρευόμεναιὶ τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου, καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ 
5οἶΠΡ οἩ Ίπ 11θ {σαχ οἑ πε ΙΠοτᾶ, απά ἵπ τ]ιθ οοπι{οτ οξ {θ 

ἁγίου πνεύματος Σἐπληθύνοντο." 
Ἠο]γ βρίὶτὈ πήθγο {ΠοΥοϱ5ο. 

92 ᾿Εγένετο.δὲ ἨΠέτρον διερχόµενον διὰ πάντων, 
Ἄουν 1 οπΊης 10 ραδ5 [έπαἳ] Ἐσΐεν, κ. ιδοίησ ἰπτοιςσῃ α]] 

κατελθεῖν καὶ πρὺς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας 
[απαγίοτς], ποπί ἀοὶνπ αἰδο το τπο 581ηῖ5 λα ἀπλα Ὀ{{α 

Σλύδδαν.ϊ 99 εὗρεν.δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν.τινα ΖΑινέαν ὀνόματι,. 
αφααα, Απ ηο {οαμᾷ 1Ώετο κα οεγία]π πΊαἩ, Ἄϊηθιδ ὮΥ ηβη16, 

ἐξ ἐτῶν ὀκτώ κατακείµενον ἐπὶ Ἀκραββάτῳ," ὃς ἦν παρα- 
4οτ "γεαι5 ᾿αοἰσηίι Ιγῖασς οἩ 8 οΟοςςῃ, πο Ίνα5 ράσα» 

λελυμένος. 94 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε 
18εᾶ. Απᾶ "ραιά δίο” πα 1Ῥείο, «Άπεαιδ, σα» τος 

᾿Ἰησοῦς Ὀὸ] χριστός' ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῳ. 
1Ίεδμς Απο "Ομτίνε; τὶς αρ, βπᾶ 5Ρρι6ιιὰἀ Γα οοιισῦ] {ως 111γ5οἳ Εξ, 

Καὶ εὐθέωςο ἀνέστη” ὁὃδ καὶ :εἶδονὶ αὐτὺν πάντες οἱ 
Αιιά Ἱπιπιος]αῖο]γ Ὡς 108 1), Απά᾽ ΕΒΟΙΥ Ὠΐπι ο] {μοδα 

κατοικοῦντες ΥΛύδδαν" καὶ τὸν ἀΣαρωνᾶν,! οἵτινες ἐπέ ς ρ »' οιτινες ἐπεστρεψαν 
ἀπΏπ ο] 1ηρ 1ψᾶᾶα αμᾶ ἴλοα Ρ4ΤΟΠ, πο ἑασμοὰ 

ἐπὶ τὸν κύριον. 
το ᾖ1πο ἸΙοτᾶ, 

κ, 1 ” , , 

96 Ἐν Ἱόππῃ.δε ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, 
Απά ἵπ Ζορρα ο Ὀγ παΙηθ Ταυίλα, 

ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς αὕτη ἦν πλήρης εἀγαθῶν 
τ/ἩΏ]οἩ Ῥοίμρ Ιπίογργείοᾶᾷ ᾖἶ5 εα]]εά ὮῬοτςΒβ, Φμο Ίνα τα] οἑ 6οοᾶ 

ἔργων' καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει" 97 ἐγένετο.δὲ ἐν ταῖς 
Υ/ΓΟΙΓΚ5 απᾶ οὗ α1Π15 ΝΝΠΙοἃ »]ιε ἀῑᾷ. Α πᾶ {1ὐ ος Ώ1]θ Το Ρᾳ55 1π 

ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν'. λούσαν- 

τις 

ἄπ 3οργίαΙη Τγ85 

ἡμέραις.ἐκείναις 
νΠοςθ 4.75 [Παῦ] Πανίηρ βἰοκεποά  Ἅ6πθ ἀῑεί ; ΞΙανῖιησ 

τες δὲ αὐτὴν ἐἔθηκανὶ ἐν  ὑπερῴφ. ὃδ ἐγγὺς δὲ 
ἈπναωςΠεᾶ Ἰηπᾶ Ἡοχ 1ΠεΥ ραῦ [πετ] ἵπ απ πρρογ τοοπη, Απά 'Ἠουγ 

” τὮ ’ Π ο.) ’ ε Ν ) / ε/ ’ 

οὔσης Ἀλύδδης" τῇ Ἱόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος 
Ξροεΐπι αΤγάᾶςα {0 ὀορρα, ἰπο «ἁἱδοίῖριες ἩΠατίηπρ Πεπτά 1πδί Ῥοίες 5 λγ 

ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτόν, παρα- 
18 1η 16 5εηῦ πο ΊΠεή το ΠΠ, Ῥεδους]ι- 

Ι εἰς αῦ ΙΤΤΤΑΥΥ, 
Ρ Καισαρίαν Τ. 
5 Ἑαμαρίας Ί. 

ΗΤΓΙΓΑΝ. 
{ έθηκαν αὐτὴν Τττ. 

σ εἶχεν ΙΤΤΤΑΥΝ. 
θύνετο 85 Ι1λογοαδθς 1 1ΤΤΑΥ. 

υ---ὁ Ι1ΤΙΥ, 

πο καὶ 1 ΤΤΤΑ. 
4 --- αὐτὸν 1. 

π--- Ἰησοῦ ΕΤΤΤΑΥΓ. ο ἀνελεῖν αὐτόν Ι.ΤΤΤΑΝ. 
τ Ἡ 1ΤΤτΤΑΥΓ. 5 ἐκκλησία :Ι8ΒΕΙΩΟΙΥ ΗΤΤΓΑΝΓ. 

π οἰκοδομουμένη καὶ πορευοµένη ΗΡΤΤΑΝΗ. αχ ἐπλη- 
7 Λύδδα ΗΤΊΤΑ. 3 ονόματι Αἰνέαν ΤΙΤΑΝ. 3 κραβάττον 

ο εἶδαν 1ΊΤιΑ.  Σάρωνα Ι.ΟΙΊΊΤΑΝ.  εἔργων ἀγαθὼν Ω1νΥΝ, 
6 -- τῷ ιό 1, Ἀ Λυύδδας ΤΤιΑ. 



ΙΧ. κ. Α 6ΟΤ 8. 

καλοῦντες Ἰμὲὴ ὀκνῆσαι! διελθεῖν ἕως Καὐτῶν.! 39 ἀναστὰς 
1ηρ {Ππα] ποῦ {ο ἀθ]αγ {ο ϱοπἱἹ9θ ᾖἴἵο ἰΠοπ. "ἨἩανίηςρ ὀτίρεη “αρ 

δέ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς' ὃν παραγενόµενον ἀνήγαγον 
αλα Ῥεΐεστ πηεπῦ πι ἍᾖΊπθτπα, ὙΠΠοΟοΠ, Πανίης αττὶνεᾶ πσ Ῥτουρ/Ώῦ 

αἱς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι 
{πο 1πθ ΊΡΡΘΙ ΓΟΟΠΙ, ἈΑπᾶ βίοοᾶ Ὦγ Ἠΐπα 81] {πθ ᾖἹνΙάοιΥβ 

κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ύσα ἐ- 
πγθρρῖπς βηά βΠοπίησ ναηῖος Ααπᾶ ραγπιθηῖῦς τν π]ο "Ύνββ 

ποίει μετ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. 40 ἐκβαλων.δὲ ἔξω πάντας 
' ἩὪ πητἩ δίπεπα "υείπσ 1Ώοτςᾳ8. Ῥυΐῦ "Πανίησ δριῦ δουύ  -α]] 

ὁ Πέτρος, Ιθεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο' καὶ ἐπιστρέψαό 
ΣῬείατ, ἩἨατίης Ὀοπθᾶ ἴπθ ἍἈἆποθς Ὠθ ργαγεᾶ. Απά Πατίης τιγπεᾶ 

πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν, Ταβιθά, ἀνάστηθι. Η.δὲ Ίνοιξεν 
το 1πθ ἸῬοᾶγ ο παπά, Ταβίτμα, Ατί56, Απᾶὰ 5ηθ ᾽ ορεπεᾶ 

4 Ν ».» 9 τα -” 4 , ρ , η 
τοὺς .ὀφθαλμοὺς.αὐτῆς' καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισεν. 

Ώεχ 6765, Απᾶ . 5θεῖΡ Ῥείες 5Ώ9 5οῦ Ἱρ. 

4] δοὺς δὲ αὐτῇῆ  µΧχεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας.δὲ 
Απά Πανίηρ ρίτεη Ἠος [ΠΒ] Ὠασπᾶ ἨΠοτηίςεᾶ 1ο 6, αΑπά πατίηρ οα]]οά 

τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας παρέοτησεν αὐτὴν ζῶσαν. 43 γνω-. 
ἴηθ οααϊπίβ απᾶ ᾿ἴπθ υπἱάοσβ ἎἾο ρτοξεπίοά Τους της, «Κπονη 

στὸν δὲ ἐγένετο καθ ὅλης πτῆς! Ἱόππης, καὶ Επολλοὶ 
1απᾶ 316 ΎΌθοαπηθ {Πτοιρλοιί Αν/ποΙο 3119 οἱ φῶορρα, αιᾶ ΤΩΒΏΥ 

Φου οχ ἡ . Δ μ / - απ μ ο. , 

ἐπίστευσανὶ ἐπὶ τὸν κύριον 45 ἐγένετο.δὲ Ἴμερας 
Ὠε]μενοάᾶ οἩπ Ὥἴῃθ 1οτᾶ. Απ 10 οβΏ1θ ὗο ρᾳ55 [1παῦ] “ἀ4αγβ 

ικανὰς μεῖναι αὐτὺν' ἐν ᾿Ιόππῃ παρά τινι Σίµωνι βυρσεῖ. 
3πηΠΥ "αΡοᾶθ 119 1π σσ συν Αα οετἰαΙπ ΘΙΠΙΟΠ κ ἴΒπηΘΓ, 

10 ᾿Ανὴρ.δέ.τις Ρήν' ἐν ἈΚαισαρεία"' ὀνόματι Κορνήλιος, 
Ῥυαῦ α ορτίΒἶΏ ΠΠ π88 (2856ατες Ὦψ Ώατηθ Οοτπε]ίας, 

ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς, 32 εὖ- 
Α οεηίατίοα οἳἑ α θθηπά πτνληῖοἩ 15 ορ]]εά 1έα]ῖς, ΡΙΟΙ8 

σεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν σὺν παντὶ τῷ.οἴκῳ.αὐτοῦ, 
. 484ΤΙΩΡ αοᾶ µπτίῃ 811 Ὠϊς Ὠο1ς6, 

ποιῶν.Ἱτε" ἐλεημοσύνας πόλλὰς τῷ λαῷ, καὶ δεόµενος 
Ῥοίμ ἀοΐηπς “118 ἸτηἩΟὮ  ἍΤοτΏθ Ῥοορίθ, απἆ πηριομρ 

τοῦ θεοῦ "διαπαντός.' Ὁ εἶδεν ἔν ὁράματι φανερῶς, ὡσεὶ " 
αοά οοπΆ{Πβ]1Υ, ἨἩοε καν ἵπ κα τΙΣδίΟΠ ρα α]γ, βὈοιαῦ 

ὥραν Τἐννάτην' τῆς ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα 5 
ουσ 1119 “πΙπίἩ οἳ ἴ]1θ σι ΔΏ ΒΠΡΕεΙ οἑ αοά οοιαῖπς 

πρὸς αὐτόν. καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Κορνήλιε. 4 Ὁ.δὲ ἆτε- 
ἵς ἉἈΠῖπι, απᾶ οεαγῖησ ο σαν Οογπο]ας, Ῥαἡ ης Πατίπρ ]οοκοᾶ 

νίσας αὐτῷ καὶ ραδος χενόµενρς εἶπεν, Τί ἐστι”, κύριε; 
ἰπίεπί]γ οἹ Ἠϊπι απᾶ 3αξγαϊᾶ Ὡθοοπιίηπσ «οκ, παῦ ᾖς 18, 1,οτᾶ 2 

εἶπεν δὲ αὐτῷ, Αἱ.προσευχαί.σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι.σου 

94] 
που]ᾶ ποῦ -ἀε]αν ἰ9 
σοπιθ{ο {πεπι, ὁ9 Τπεπ 
Ῥοΐεγ 4ΤΓοβ6 πηά γνειις 
ση ἔπεπα. ἸἨοπ ης 
ἨΓ8ΞΟΟΠΩΘ,ΤΠΕΥ ῬτοιρηΏς 
Ἠϊπι Ιηπίο ἵἴπθ ἈΡρρογ 
«ἨαΠΙΏογ: απᾶά α]] ἴπα 
π/ιἆονγβ βἰοοά Ὦγ Πίτα 
ΤΥΕΘΡΙΗΡ, ππᾶ βΠονῖησ 
τηε οοπῖ5 ϱπά ϱατπιεη{β 
π]ιίοα Ὄοτοα» ηιαάθ, 
πλ] 8ο πναβ πΙΤΠ 
ἴλεπι. 40 Ῥιΐϊ Ῥείογ 
ραῦ ἴπεπ αἱ] ΣατίἩ, 
απᾶ Κηοθ]εᾶ ἄοππ, απά 
Ῥταγεά; απᾶ ἑατηῖπς 
Λι νο ἴΏθ Ῥοῦγ εαϊᾶ, 
ΤῬαὐΐτηα, ατἱ-ο. Απά 
5Ώθ οροπθᾶ Ἡογ οὖες: 
8Ώᾷ ΥΥΠΟΠ 5Ώο 5Ωτγ ῬΡε- 
16Υ, 5Ώο9 οπῦ πρ. 4] Αιιά 
Ὦο ϱΆτσθ Ἠοεγ ἠῖ5 Ἠππᾶ, 
απ ΙΕτοᾶ Ὠοτ πρ, απᾶά 
ΤΥΠΘΏ Ὦς Ὠπά οα]]εᾶ ἴ]ια 
5α]1Πῦς απᾶ Ὥῄπονἱᾶοννς, 
Ῥτεσοπίεᾶ Ἠθυ αϊτο. 
43 Απᾶ {ῦ γνας ΚΠΟΙΥΠΏ 
ὑπτοιρλοιί αἱ] 7ορρ8; 
ΑΠὰ ΏΙΛΏΥ Ῥο]]ετεᾶ ἰπ 
πο Τιοτᾶ. 49 Απάᾶ ἵσ 
ο8Ίηθ 10 Ῥραβ5, ἐπαῖῦ Ὦθ 
βχγ]θᾷ ΠΙΘΒΗΥ 4.Υ5 ἵηπ 
1 οβρῤ8, πΙτἩ Ο9ΠΘ ΦΙΙΠΙΟΥ. 
8 ΤΑΏἨΘΓ. 

Χ. Τῆιθτο Τγ85 Α 06Γ- 
ἑαῖη πιβῇ Ίπ Ο25Τ6ς 
οβ]]εᾶ 6ογπο]ῖας, 4 οεη- 
ἑατίοᾳ οἳ ἴπο ὉὈαπά 
οα]]θᾷ {1ε Τέα]]απ ῥαπαᾶ, 
2 α ἀοετοιῦ ηιαη, απά 
οπο Όπαῦ {εαγοᾶ 6οᾶ 
πνιη αἰ] Πϊδ Ἠουςο, 
γ/ηἰίοὮ ϱαΥΘΤΩΊΟΤ 8118 
το 1ἴπθ Ῥεορῖίθ, απά 

ηγεᾷ ἰο ἄοά Α]παγ. 
ὃ Ἡο δαπ ἵπ α τἰδιοι 
ετϊἰάεηέ]γσ αΏοιαῦ {]ιθ 
η]πΆΏ Ἠοις οἱ {πο ἄπγ 
ΔΏ αησοὶ οἳ 4ο 60ΠΙ- 
Ίηςσ 1ἨΏ γο Πίτα, αλλᾷ 58γ- 
1ηρ πιηζο Ἠϊτα, Ο6Ο0ΥΠ6- 
1118. 4 Απᾶ πῆεπ Ὦθ 
]οοκεᾶ οι Ἠΐπῃ, ης τνα8 
βα{τη]λᾶ, απᾶ 51, πα 

Απά Ἡρ βοἱά {Το Ἠίπαν τησ Ῥτασου» απᾶ ἐπίπο πΊπας ο. αι ος το 

ἀιέβησαν εἰς µνηµόσυνον Τἐνώπιον" τοῦ θεοῦ. ὅ καὶ νῦν ρταγετς απᾶ ἐλίπο αἶπλα 
1Υ6ΡΟΠΘ πρ «1ος 8 ΠηΕΠΙΟΥΙ41 Ὀοδέοσα α.οᾶ, Από ηοπ 3Γ8 ΟΟΠΙ6 ΙΡ ο; 8 

τς ἳ πηθπηοτ{α] Ώεξοχο οᾶ. 
πέµψον Τειίς Ἱόππην ἄνδρας,ὶ καὶ µετάπεμψαι Σίμωνα} ὃς 5 Απᾶὰ πον θεπὰ Τοπ 
βεπά 3/0 31οβρβ 1Ώ1ΘΗ, απά βεπὰ {ος Βίποπ  ἍἩἨΠο ἵο 70ΡΡ8, ςπά ον]] Μος 

Ο110 ΒΠιοὮ, ΊΥΠο0-8 81Υ- 
ἐπικαλεῖται Πέτρος ϐ οὗτος ξενίζεται παρά. τινι Σίμωνι παπιο ἵ Ῥθέοτ: 6 Ἠθ 
ϊ6 ο--- Ῥοΐος, 9ο 1οᾶρες ος ᾿Α ορτύηῖπ Ὁπποα Ἰοάσφείη ση]χιοπςβΒΙΠΙΟΠ 
8 ες ῃ »/ 'βάλ τσ χο, Α ἴΒΏΠοΣ, νηο»ε πουκθ 

--- Ὢπ/ποβθ 38 Ἅ1ποι5δθ ὮὉὮΥ Γ[ἴπε] 5ες; το 5Ώι]] ο]] ἐπερ ση 9εΠ. ἴποῬ ο. 

Ἰ μῃ ὀκνήσῃς ἄε]αν ποῦ ΙΤΤΤΑΥΥ.' ἕ ἡμῶν 18 ΗΤΤΤΑΝΥ. 1 καὶ απ ΙΤΤΙΑΝ. ἩἩ [τῆς] Ττ. 
α ἐπίστενσαν πολλοὶ ἴιττ- Απν. ο αὐτὸν Ἠμέρας ἱκανὰς μεῖναι ἹΤτ; --- αὐτὸν π. ρ--ἡ- 
ΟΙΤΤΥΑΥΡ. 4 Καισαρία Ἱ. -- τε ΤΑ. 5 διὰ παντός Ι1τΑ. 
ν ἐνάτην ΙΤΤτΑσ. Ἡ Ὃ ον δν, ΤΤΤΤΑ. ἆ ἄνδρας εἰς Ἱόππην ΙΤΤΤΑΥΥ, 
(ΒίΠιοη) Ιπττα. .--- οὔτος λαλήσει σοι τί σε δεῖ ποιεῖν ΑΙΤΤΙΑΥΓ. 

. ἳ -- περὶ ΙΤΤΓΑΥΓ. 
) -ἕ τινα ἃ οθΓ({ΩΛ1ὰ 
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ὰ ποια. οαρΏίθαῦ ἴο ἆο, 
7 Απᾶ πΠεη {πο 4ηςσε] 
ἂν Ὠ]οΏ 5ρακο ππῖο Οοχ- 
πε]]ας τνὰς ἀερατῖεᾶ, θ 
οι] ἔτγο οξ Πῖ5 Ποἳς5ε- 
Ἠο]ᾶ 5ογταηἳς, αηᾶ α 
ἀενοταί 5ο]ά1ετ οἳ ἴπεπι 
ἐπαῦ ναὶνεᾶ οἳὐ Ἠϊπι 
οοηυΙπυα]σ: 8 απᾶ 
π/Ώεη Ὦςρ Ἠαᾶ ἀεο]αγεᾶ 
811 ἐλοςο 1ηΐ1ς5 απτο 
τΏεπι, Ὠθ 5επῇ 0Πετα {ο 
«9 ορρᾶ. 9 Οπ ἴπετιοί- 
ΥΟΙΥ, 48 Ὅπεγ πεηῦ οὮ 
ΜΠοῖτ Ἱοπππεσ, απᾶ 
ἄταοι ηὶρΏ απίο 1ἴπο 
οἵ σσ. Ῥεϊΐετ πεπύ πρ 
προν Τηε ἨἩοπξδείορ Το 
ρταγ αροαῦ ἴπο αἰσζῃ 
Ἠοατ: 10 απά Ἡε ὍὌε- 
ΟΑΙΩΟ ΥΕΙΣ ΏΠἨΡΤΥ, απᾶ 
ν/οιι]ᾶ Πανο οαἴεῃ : υα6 
σι Ώ]]ο τΏαγ πιαᾶετεβάσ, 
Ώο 2ε1] 1Ιηπίο Αα ἵταποςἙ, 
11 απᾶ εαν Ἠεβτεη 
ορεπεᾶ, απᾶ 3 ορετυδίη 
τεςςε] ἄεςοεπᾶῖπρ απῦο 
Ἠΐτα, ας 1 Ὠαᾶ Όσθει 
Ρτοαῦ 5Πεεῦ Επί αἲ ἴπθ 
4οἳχ Ο6ΟΓἨΏΕΤΕ, απᾶ 1εῦ 
ἄοσπ {ο {ἴπε εατία : 
19 πυηοτεῖπ ποτο α]] 
ΙΩΗΘΏΏΘΙ οἱ Σοασ{οοτεᾶά 
Ῥεβξίβ οἳ {πο εατίἨ, 
Ἀπᾶ πυι]ά Ῥεαδί5, απά 
ογοερίηρ {Πίπρε, αηᾶ 

-. ᾷοσν]5 οξ {πε αἶτ. 13 Απᾶ 
1Ώθτο οϱςΠ1θ α τοῖσε Το 
Ἠΐπα, Ἐὰδε, Ῥεΐετ: ΚΙΙΙ, 
βηΏᾶ οα{. 14 Βαϊ Ρεΐεγ 
βα]ᾶ, Νοῦ ςο, Τιοτά ; οἱ 
1Ώαγτε ΏΟΤΕΥ εδίθη ΑΏΥ 
της ἐπαί 15 ϱΟΠΙΠΙΟΠ 
οἱ ππο]θαη. 15 Απάᾶ {πο 
νοῖεο δηκὰο ππτο ἨὨϊτα 
Ασαϊη {ης 5εοοπᾶ τωρ, 
Ἠ/ηατ ἄοᾶ Πα1ῃ οἼεατις- 
ε, ἐλαὲ οα]] πού ἴηοα 
ΟΟΙΩΠΙΠΟΠ. 16 Τηϊς τας 
ἄοπο τΏτίσορθ: απᾶ ἴηο 
τεςεο] πας τοοεϊτεᾶ Ἡρ 
ΑΡΗΙΏ ἍΙΠῖο Ἠθβτεῃ. 
17 Νου πηΏῖ]ε Ῥείες 
ἀοιὈίεᾶ ἵη ἍὮἈἨϊπιξε]Ε 
σπα ΤΠἱ5 τίδΙο11 τ/Ώϊς 
Ὦο Ἠθάᾶ 566η 5ποι]ά 
ΙΩΕΑΥΣ, Ὀεπο]ᾶ, Τηθ ΤάΘΙ1 
πγΏ]οὮ Ἱετε 5εηωῦ ΤΟΠ 
Οοτπε]ῖαςδ Ὠπά πιβᾶο 
1ΠπᾳΠΙΙΥ 1ος ΒΙπποη8 
Ἠωμφδθ, απᾶ βὐοοᾶ ὮῬε- 
ἔοτε ἴπο ραίΐε, 18 απᾶἁ 
οα]]εᾶ, απᾶ αβκοᾶ 
ὙγΠείΏθς ΒΙΠΙΟΠ;, νγΏΙο]Ἡ 
σ/α5 ΡΙΤΠΦΏιΘᾶ Ῥείος, 
πνοτο Ἰοᾷρεᾶ ᾖ{ἴπετο, 
19 ἨΓΗΙ]ε Ῥεΐεχ ἔλοαρ]ιῦ 
οἩἳ {1ο νἰξῖοπ, ἴηπα Βρί- 
τὶς α]ά πηῖο Ἠΐπα, Βε- 

ΠπΡα ξΕΙΣ, Χ. 

τί σε δεῖ ποιεῖν.ι 7 Ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ 
νγπαῦ 3Ἴῃθρ 119 3ρεποτεα {ο ἆο, Απά πποθυ Δἀθρατίθά 31Ώθ αηεε] τσ]ο 

λαλῶν 3τῷ Κορνηλίφ,ϊ φωνήσάς δύο τῶν.οἰκετῶν δαὐτοῦ,! 
5ρο]θ Μο Οοτπε]αΒϐ, ἩἨαβτίηρ οα]]εᾶ ἵπτο οἳ Ἠ]8 βεσγαη{ς, 

καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ, 8 καὶ 
Ἀηπᾶ  α 3εο]άϊοτ αρίοα8 ΟΞ39β6 «οοπΏπΙδ]Ιγ γαλ θίησ οἩ Πίτα, Απιᾶ 

ἐξηγησάμενος Σαὐτοῖς ἅπαντα! ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν 
Ἠανίης τε]ατεᾷ Μο ΊΏεπα α1] {πῖπρβ Ἡρ εεηῖ τηΏεια το 

ε / ᾳ) μ 3 / ε / ἀ .) [ή [ ᾿ 

Ἱόππην. ϐ Τῇ.δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων Ἀἐκείνων" καὶ 
7οβρΡ8. Απάᾶ οπ 1Πθ Ἅ1ΙΠΟΙΤΟΠ, 487416 ]οπτπεγίηρ 11ῃΠος9 βπᾶ 

τῷ πόλει ἐγγιζόντων,. ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσ- 
9ο 1ΐΠο οἱ ἄταιν]ης ΠΕΑΣ, Ἀπγεπῖ 3µρ ἍΡεῖετ 7 οἩ {ο Ἠοπξείορ το 

εὔξασθαι, περὶ ὥραν ᾖἕκτην. 10 ἐγένετοδὲ πρόσπεινος, 
ΡΙαΥ, αροαῦ Ύποις ᾖ11ε Ξεἰκίῃ. Άπά Ὦθ Ῥθοβπιθ τετγ Ώυπρτᾶι 

Δ Ἴ6 λ ΄ θ ὃ ΄ μ ϱ 3 ΄ Ι [ῷ) ” 

καὶ ἤθελεν γεύσασθαι' παρασκευαζόντων δὲ Σἐκείνωνϊὶ [ἐκδ- 
απᾶ π]ςῃεᾶ ἴο εαὔ. Ῥαΐ α5 Ἴγγετο ππβΚίΠΡ Ὑθιλᾶγ Μεγ 1ξε]ὶ 

πεσεν' ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις, 11 καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἄνεῳγ- 
8προηυ "Ἠΐαη ὅδαᾳ δίταπςς, ἈΑηᾶ ο Ῥεπο]άβ ἴπθ ἍΊθβγπεπ ορεηθᾶ, 

µένον, καὶ καταβαϊῖνον Ξἐπ᾽ αὐτὸν" σκεῦός τι ὡς ὀθόνην 
Ἀπᾶ  ἀἄεεοεπάίπςρ προαπ Επι α”γεβςε] ορτία]η, 35 ϱ 35Πθεῦ 

μεγάλην, τέσσαρσιν ἀρχαῖς ᾿δεδεμένον,. Καὶὶ καθιέµενον ἐπὶ 
αᾳτραῦ, Ὦγ {ους ΟΟΓΏΘΙΒ Ῥοιπᾶ, Αβπᾶ 1εί ἄοπνω Ἅπροι 
- δω σς ε ο / ών ος ώ 

τῆς γῆς' 19 ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα Ἱτῆς γῆς 
νποθ θατίῃ ; 1π πΏ]ο] ἍἩὙΘΓθ ΑΙ ᾖ1πο απαᾶταρεᾶς οέτγθ θΑΓΙΠ 

καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰὶ καὶ τὰ" πετεινὰ τοῦ οὐ- 
απᾶ 1πὸο π]]ά Ῥεαςίς αιᾶ ἴπο ογεερῖτς ἐπ]πσςβ απᾶ {πο λῬϊγᾶς οΕῖπο Ἰεᾶ- 

ρανοῦ. 19 καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν, ᾿Αναστάς, Πξτρε, 
τοη. Απᾶ  «ο8ΔΠΙ8 α νοῖο ο πὭϊτα, Ἠατίπρ τῖδεη πρ, Τεῖες, 

θῦσον καὶ Φάγε. 14 Ὁ. δὲ Πετρος εἶπεν, Μηδαμῶς, κύριε ὅτι 
ΚΙΙΙ απᾶ οαῖ. Ῥαῦ Ῥεΐετ βαίᾶ, 1η ηο π]ςε, Τοτᾶὰ: 1ος 

οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν 1ἢϊ ἀκάθαρτον. 16 Καὶ φωνὴ 
πετρς ᾱἷᾶ Ἰ οαῦ απγιηῖηπρ ϱΟΙΠΠΙΟΠ ΟΥ πΠΟΙΘΑΗ. Ἅπα α τοῖσος 

{λ .) ὃ ’ ) / .) ε θ 4 ΠιΣ ΄ [ 

πάλιν ἐκ.δευτερου πρὸς αὐτόν, Α ὁθεος ἐκαθάρισεν, 
[οβπιε] αραίη Το 5εοοπᾶ πι {ο Ἠϊπ, Ὑπαί ἄἀοά ο]εαηςεᾶ, 

σὺ μὴ κοίνου. 16 Τοῦτο.δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς' καὶ "πάλιν! 
8ποι -Ἔποῦ Ἰταδ]κό «ΟΠΗΠΠΟΗ, Απά τΗῖ5 1οοΚκ Ῥ]8οο ᾖ{λπτίος, απά εραίηπ 

οἀνελήηφθη" τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανον. 17 Ὡς. δὲ ἐν ἑαυτῷ 
τ/ας ἴα]κεη Ἱρ ᾖἴπο τος5ε] Ιπίο {πο ΏΘΑΤΕΗ. Απάας π ὁσΠΙΠι9ΘθΙΕ 

διηπόρει ὁ Πέτρος τί ἂν.εη τὸ ὕραμα ὃ εἶδεν, Ῥκαὶ! 
ἄτνας “Ρρεγρ]εχεᾶ  ᾿ΡῬεϊετ πτ/ηαῦ ηιὶρηῦ ο ἴἨπθ µγυἰδίοη ὙἩΙοὮ Ὦθ βαση, 81δο 

ἰδού, οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι πάπὸϊ τοῦ Κορνηλίου, ὃδιε- 
αρεΠο]ᾶ, ἴπθ Ίπεηπ ἍἩν/Ἡο πνετθ 5εηῦ ἔτοπα Οοτπε]α8, Ἀανίηρ 

ρωτήσαντες τὴν οἰκίαν " Σίμωνος, ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα" 
ἀπαα]τεᾶ 2ος 1ηπθ Ἠοαξθ ο ΒΙΠΙΟἨ, 5ὺοοά Αα ᾖἵπο ἍῬοτος; 

18 καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλού- 
Αηά Πανίηρ οα]]6ᾶ οαιύ ᾖ1ῃογ αξκεᾷ 18 ΑΊπιοῦ ὙΠο [15] Εαγπριιθᾶ 

µενος Πέτρος ἐνθάδε ζενίζεται. 19 Τοῦ.δὲ Πέτρου ἔνθυμου- 
Ῥεΐεχ Ἄετο 1]οάρεβ, Ῥπἱ α5 Ῥεΐες ν/ας ἐπίπκ- 

µένου! περὶ τοῦ ὁράματος, εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα,! ᾿Ιδού, 
1πΕ οΥες ᾖἴ]θ τ]είοἩ, δρβιᾶ -ἵο "Ἠΐπι 11πο6 3ἈΡρίσς, ὮἈΒε]λοῖᾶ, 

5 αὐτῷ ἴο Ὠίπα ΟΙΤΤΤΑΥΓ. 
ἆ αὐτῶν ἴΠεγν Τ. 

ἃ- δεδεµένον καὶ ΕΤΊΠ[Α]. 
| καὶ 4η ΙΤΤΤΑ. 

ΙΤΤΤΑ. 
αἲ ΤΤτΑΙΥ, 

Ε. τὰ ΙΤΤΓΑ. 
ο ἀνελήμφθη ΙΤΑΛ. 
5Υ85 ρομαεσίΏρ αλτΊτΑα]γ. 

δ--- αὐτοῦ (γεαᾷ οἱ ἴμε βργταΠ{β) ττττα υγ. « ἅπαντα αὐτοῖς 
5 αὐτῶν ΙΤΤΣΑΊ. {ἐγένετο 6ΑΤΩΘ 1/ΤΊΤΑΥΓ. Εξ --- ἐπ᾽ αὐτὸν 

1 καὶ τὰ (--- τὰ ΙΤΤτΑ) ἑρπετὰ τῆς γῆς Πτι ΑΥΓ. 
τι ἐκαθέρισεν Ίτ. 5 εὐθὺς Ιπιπηθά]α{εἰΣ 1ΤΤσΛΥΥ. 
αὑπὸτ. τ{ {- τοῦ ΙΤΊΤΑΥΓ. 5 διενθυμουμένον Ρ --- καὶ Γπτι[α]. 

. αἱ . - 

{ τὸ πνεύμα αὐτῷ ΙΤΤΙΑ. 



Χ. Α0Τ58. 
ο σ 

ἄνδρες Ἱτρεῖς! ζητοῦσίνὶ σε' 90 ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι, 
2ΙΩΕὮ 11Ώχεθ 5εεκ ἴπερ; Ὁπίο Ἱατίηρ τἶδει 6ο ἀάονἩ, 

΄ ΄ | 

καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς, μηδὲν διακρινόµενος' Χδιότι' ἐγὼ 
3Δηᾶ  Ῥτοοεθᾶ ἹτΙ Ἅᾖ1Πεπι, ροτες ἀοιαβίῖης, Όροβαεοθ . 1 

ἀπέσταλκα αὐτούς. 91 Καταβὰς. δὲ Πέτρος πρὸς πο. 
Ώατε εεπῦ ΤΠεΠΙ, Απάᾶ με σοπε “ἄοση 'Ῥοΐεγ 

ἄνδρας Στοὺς ἀπεσταλμένους ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου πρὸς αὐτόν 
ππει πο π/οτε 5εΏῖ Στοπα Οοτπε]ίαβ το Ἠΐτα, 

εἶπεν, Ἴδού, ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε' τί ἡ αἰτία δι ἣν 
'"Βαᾶ, Ῥε]ο]ᾶ, Ἱ Άπὰ ἩΠοτι 7θβεες: πσῃηεί Π5] {ΠΒ οβπ5ο {ος πΠΙοἩ 

πάρεστε; 3939 οἱ δὲ Ξεῖπον,! Κορνήλιος ἑκατοντάρχης», ἀνὴρ 
9 ΑΓ9θ ο0ΠΙ9 2 Απά ἴπεγ εαἰᾶ, Οογπε]1α8 Α οεπ{ατίοἩη, Β, 2ΤΙΒΏ 

δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, μαρτυρούμενός.τε ὑπὸ ὅλου 
ατ1ρ]ίροας απᾶ {εατῖης οᾶ, Αηπᾶ Ῥοχπο πήίηπεςςζο ὮὉγ -πἩο]θ 

τοῦ ἔθνους τῶν ᾿Ἱουδαίων,  ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου 
1119 Ἠηαβίοη ο {πθ 7επΒ, ππθβ ἀἴνίΙπαιγ Ιπειταοεᾶ .Ὁτ 5ρηρο] 

ἁγίου, µεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν.οἶκον.αὐτοῦ, καὶ ἀκοῦσαι 
. ρομη, το 5ετπάᾶ {ογ 1πθῬ Το Ἠ18 πουςε, αηᾶ {ο Ἠεας 

ῥήματα παρὰ σοῦ. 99 Ἐἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν. 
πποτᾶβῬ ἔτοτι Ίλμορ. Ἠβνίτης οα]]εᾶ π 3πεγεέοχθ Ἰέπεπ τηε Ιοᾶροᾶ 

᾿ 

Τῷ.δὲ ἐπαύριον Αὁ Πέτρος" ἐξῆλθεν σὺν ᾽αὐτοῖς, καί 
[εποπα]. Απᾶ οη ἴ1θ ΤΟσΤΟΙΥ Ῥείεσς ππεοηίῦ ΞοτίὮα τν ἍΊπθτι, απᾶ 

τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ὀτῆς"' Ἱόππης συνῆλθον αὐτῷ. 
οργύςῖπ οξ{1θ Ὀτοίητεα {ἴλοβο ἔτοπα ΖοΡΡΑ πγεηξ σι Ὦ Ὠ]τη, 

24 Ὁκαὶ τᾷῷ' ἐπαύριον Δεἰσῆλθονὶ εἰς τὴν «Καισάρειαν'ἳ 
Απᾶ οη ἴηἩθ τοΙΤΟΤΥ 1πογ οι ετοᾶ Ιπῖο (05888ΤΘΑΒ, 

ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς, [συγκαλεσάμενος! τοὺς 
Απᾶ Οοττπε]ῖαβ πτιθβ ορ ἴπεπα, Ἠατίηρ οβ]]εᾶ {ορείποσ 

συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους. 39ὅ Ὡς.δὲ 
Ἠ15 Ἰίπδτηεπ θπὰ ἀπύ]ταβίθ Στ]επᾶς. Απᾶ 88 

γστο Ε εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, σύναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος, 
"αίμα 1η. αῬείας, δπανῖτπρ Ἰταεῦ 5Πῖτα δ0οτπε]1μβ, 

πεσὼν ἐπὶ µτοὺς πόδας προσεκύνησεν. 326 ὁ δὲ Πέτρος 
πανὶηρ ἔα]]εα αὖἲ ας. 19οὔ 4]ά Ἡοπιβρθ, Ῥπνί Ῥεΐοες 

Ῥαὐτὸν ἤγειρεν»" λέγων, ᾿Ανάστηθι" ἱκάγὼ" αὐτὸς ἄνθρωπός 
αηΐτα ᾖλτα]ςεᾶ, βαγίης, Ἐᾷβο πρ: 1 αἱεο τος 8 ΤΙΛΏ. 

εἰμι. 27 Καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν, καὶ εὑρίσκει συνελη- 
8Η. Απᾶ ᾖ{ἰα]κίπρ ση ἍἨϊται ς πεηῦ ἵπ, απᾶ Ἀπάβ ᾿Εαϊπετεᾶ {ο- 

λυθότας πολλούς. 28 ἔφη.τε πρὸς αὐτούς, ο ἐπίστασθε 
Εοέμοε ΤΩΒΗΥ. Απᾶ Ἠθ εαἱἰᾶ ᾖἵο {Ώεπα, Ἐπονγ 

ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ᾿Ιουδαίῳ ςολλᾶσθαι ἢ προσέρ- 
Ἱοψ ππ]απ{αὶ Ἅᾖ1β 20ΓΒΙΠΙΑΏΠ ϐ ας ο αππῖζε Πϊτηςε]{ ος οοπιθ 

χεσθαι ἀλλοφύλῳ' ἈἙκαὶ ἐμοὶὶ Ἰὸ θεὸς ἔδειζενὶ µηδένα 
1ΙΘΑΣ {ο 916 Οἱ ΑΠΟίΒΘΕΣ ΤΟ, Απᾶ {ο πιθ αοά  εποπθᾶ 3πο 

κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπογν' 329 διὸ καὶ ἀναν- 
ΤΩβΒΗ. ἸΓπετεξοτθ 81βο πἰποιὃ 

πυνθάνοµαι οὖν, τίνι 
1 1πᾳπΊτθ {ποτείοτθ, ἔοτ τ]βῦ 

λόγῳ "'μετεπέμψασθέ! µε; «90 Καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη, ᾿Απὸ 
ΙΘΘΞΟἨ. ἀιᾶ πα Βεηᾶ 1ος ππθῦ Απᾶ Οοτπε]ίας βαἱᾶ, ἈΑρο 

τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς -- ἤμην "νηστεύων, καὶἩ 
α1{οατ ἄατε απ] ΤΠ18 Ἠουις 1 τβ8 Σ.Ρ01ἨΡ, θλιά 

ΜΟΟΏΊΤΙΟΏ 50Υ μποίεβΏη ᾖΣἱ1ο”οα]] 

τιῤῥήτως ἦλθον µεταπεμφθείς. 
ΡβἱΠπδαγΙΏΡ 1 οαπιθ, Ἠατίηρ ῬδεἨ βεπῖ Σο. 

4 
Ἐο]ᾶ, {ητθο πιθη κλθῖς 
έλος. 20 Ατὶ5ο ἴπετο- 
4018, απᾶ μροῦ ἴποῬ 
ἄοπντπ, Αηᾶ Ρο πλ 
ἴποια, ἀοιαὈῦίπσρ Ἅᾖπο- 
{πίτα : {ος Τ Ὠαβτο εετπέ 
έπεται, 21 Τπεηπ Ῥοΐατ 
νγεηὺ ἀονγπ {ο ἴἨθ ΙΠΘΠ. 
συΏϊΙοἩ Ὕνθτο βεπῦ Ὁπίο 
Ἠϊπα άτοηι Οοτηθ]ῖμςς 
Ααπᾶ 5βἱᾶ, Βεπο]ᾶ, Ι απαι 
Ὦε πποτη γε βθε]ς: πΏβῦ 
{5 ἴηΏε οβ.150θ Ὑ/ΏετθΓοΓθ 
γθ 4τθ οοΏιθῦ 22 Απάᾶ 
ἴπεν »αῖᾶ, ζογπεΙῖαβ 
ἴηθ ορπ{ασΊοπ, 8 ]αδί 
ΙΠΒΏ,ΑΠᾶ ΟΏ6 λαέ 18ΑΙ- 
εἰπ οἃ, Απᾶ οἳξ ροοᾶ 
τεροτῦ ΒΠΙΟΏΡ Β1Ι λα 
ηβΡΙΟη οἳ πε ὦ6πβ, 
πγΏς τυβτπεᾶ Τγοπι αοᾶ 
Ὦγσ ΑΠ Ἠο]γσ ΑπΏρβε] 1ο 
Βοπᾶ 20 {ῃπθθ 1Ππῖο Ὠ]8 
Ὠομβθ, απᾶ ο Ίεας 
πγοτᾶᾷς οἳ ἴπςρ. 23 Τηεπ 
οπ]]1εᾶά Ὦς ἰπεπα 1π, ϱᾶ 
]οᾶροεά {λεπι. Απᾶ οἩν 
{πο παοττοσ ΡείεςστεΏθ 
ΒΥΓΑΥ ση τΏ Ίμοτα, απᾶ 
οετίαῖπ Ὀτοίητεη ἔγοτα 
7οΡΡρΏβ καοοοπαραπῖθᾶ 
Ἠῖτα, 24 Απᾶ {πο πιοί- 
τοῦ’ α1ξἴετ ἴΠεγ Θπ1ετ- 
εᾱ 1πῖο (ῴἌδαχθα,. Απᾶ 
Οοτηθ]ῖα5 πσβ]ιθᾶ 20 
ἴλεπα, Επᾶ Ἰπᾶ οα]]οᾶ 
ἑορεί]ιοτ Ἠ18 ἸΙΠΘΠΙΕΩ 
ΑΏᾶ Ἡπθβς ᾖ1ΤΓἱϱΠᾷΒ. 
20 Απᾶ 886 Ῥεΐεγ τν/β8 
οοπιῖπσ ἵπ, ΟοΓΠΘΙΙΙΒ 
τηθῦ Πἶπα, Απ {ε]] ἄοπτ 
Αα, Ὠϊ8 Σεοῦ, απᾶ ππος- 
ςΏϊρρθά ᾖῖπι, 26 Βπε 
Ῥεύεγ ἴοο]ς Ἠϊπι πρ 
βαΥΙΠΡ, Ῥίαπᾶ πρ; 1 
ΙΩΥΞΕΙ{Ε Α]50 8Τη ΒΑ ΤΙΑΠ, 
27 Απᾶ α5 Ἡθ ἰἑβ]]σθδά 
ση τὮ Ἠΐτα, Ἡε πεπίἹη, 
ΒΏᾷ Μομηπᾶ ΠΙΑΠΥ ἐπδῦ 
Ῥ/ετΕ ϱ90Π1Ι6 1ορείηαγ. 
28 Απᾶ ο αθ]ὰ ππῖο 
νπετα, Ὑθ ἸςκποΥ Ἠοι 
ἐπαῦ ὸ 18 Απ ππ]βν- 
χα] 1ης 1ος Αα ΤηΒΏ 
νπαῦ ἶ5 Αα ζετ {ο ἆθερ 
ΟΟΠΙΡΑΠΣ, ΟΣ «ϱΟ0ΠΙΘ 
Ἡηίο 9Πθ Οἱ ΑποίηΏες 
πιβνίοη ; Ὀαῦ αοά Παλ 
ΕΠοτιθᾶ πιο τπβδῦ 1 
Εποι]ᾶ ποῦ οβ]] ϱπΤ 
ΙΠΑΏ ΟΟΠΙΠΙΟΏ 05 1ι- 
οιεβη. 29 Τπετεξοτθ 
οβΊηθ 1 Αίο οι νν]τἩ- 
ουῦ ϱβΙΠδαγΙΏΠΡ, ΑΞΒΟΟΠ 
Α5Ι ΑΡ ςεπῖΤοτ: 1 αεἷς 
{ποετεξοτο Σοτ σλΏαῖ 1Ππ- 
Μεπῦ Το Ἠατο 5επὺ {ος 
1Ώθ ὁ 30 Απᾶ Οογπε]ῖαη 
5αἷᾶ4, ἘΈοιχ ἄβγε ασο]1 
τις ἑβεῖης απ] {Ππίς 
Ἠοῖχ ; ππᾶ αἲ {πε π]π{] 
ποιχς 1 ρτβγοᾶ ἵα πα 

--- τρεῖς ΤΑ. 5 ζητοῦντές ΤΑ. α ὅτι ΟΙ ΤΤΤΑΤΓ. 
ελ πρὺς αὐτόν ΟΙ ΤΊΤΑΥ. 5 εἶπαν 1/ΓΤτΑ. 
ΟΙττταΥ. 0 --- τῆς ΑΙΤΤΤΑΙΥ. ο τῇ δὲ ΙΤΤΤΑΥΓ. 
5 Καισαρίανπ. [συν ΕΤ τοῦ ΟΙΤΤΑΥΡ. 
κ κἀμοῖ Η1ΤτΑ. Ἅᾖ ἔδειξεν ὁ θεὺς τ. α µεταπέμψασόέ Δ. 

Σ --- τοὺς ἀπεσταλμένους ἀπὺ τοῦ 
4 αναστὰς Ὠθβνίπρ ΑΤΙΒΕΏ (Ώ9 πτεηῦ Γογ{]) 

ἀ εἰσῆλθεν ηθ Θιεγθὰ ΙΤ; 
Ἀ Ίγειρεν αὐτὸν Ι.ΤΊΤΑΝΓ. 

είσηλθαν τ 
1 καὶ ἐγὼ ΤΤΙΑ. 

5...» γηστεύων καὶ ὈττήΑ]. 



944 
Ἡοιςο, απᾶ, Το]ιο]ᾶ, ς- 
ΊΊΦΏ 5ἱοοᾶ Ῥεΐέοσε τηθ 
ἵπ ὭὈχὶσαυ οἸοίμίπϱ, 
5] οιιὰ 5αἷά, Οογπα]1α5, 
ΙἩΥ Ῥταγσες 5 Πεατᾶ, 
Απ 1Π]ηε ς]Υης αγε Ὠιᾶ 
πι ΥΕΠΙΘΏΙΌΓΩΊΟΘ {π {ηθ 
βἱρΏῖ οἳ ἄοά. ὁδ βεπά 
τΙιάχθ{οτείο ύορρα, απᾶ 
οι] ἍἨΠΙίπον ΒΡΙΝΟΠΣ, 
ν/Ώοδθ 5ΙΓΠΑΙΩΘ 15 Ῥο- 
το; Ἡε {5 ]οάσος {π {Ώθ 
ἨἩου»ο οἳ οπςσ ΡΙΤΙΟΠ 8, 
ΤΑΏΠΟΣ Ὁγ 116 5θα 516: 
Ὁ πο, ὙΝΠσπ ο οοπαθίῃ, 
5Ώα]] βρεα]ς ἀπίο {περ. 
9ὅ Γπηπιθρά]α{ε]γ {Ώθτο- 
Σοτο 1 5εηωύ {ο Ίποε; 
αιμᾶ ἴποι ἨὨαςυ πτ/ο]] 
ἆομα ἰἴπαῦ Ίπουι αγ 
60Ώ16. ΝΟΥ {Πθγεξογθ 
το ν6 α]] Πετε ΡτοξεπΏ 
Ὀσΐίοτο ἄοἆ, {ο Πσασ α]] 
τηϊπρς {Παῦ ατε οοἵη- 
πωθη(]οᾷ {που οἳ (οᾶ. 
4 Τπεπ Ῥοΐογ ορεπεᾶ 
Πΐδ πιουίἩ, απᾶ 5α1ᾶ, 
ΟΕ α ἱτιίῃ Ἰ Ῥογοοίτο 
(παπῦ ἄοά 15 πο τοδροοί- 
6ΥΓ ος Ῥοσδουῦς: 36 Όας 
ἵη ονότΣ Πατίοη Ώθ (πα ῦ 
4θατοίΏ Πίπι, από π΄ογκ- 
εἴἵ] τὶσπίσοιςηρθςς, 15 
βοσοριοά ἉυνἰιὮ ἨὨίϊπῃ, 
96 πο ποτά σ]ιΙοἩ 
6ο κοπ6 απίο ἴπθ 
ομΙ]άγεπ οἱ ἸΙδταε], 
ΡτοποΠΏίπς Ῥοπσα 
6όεσοις ϱἨχίδε: (η 15 
1,οτά οἳ α]] 1) 47 ἰπας 
πνονᾶ, 7 δαὐ, γε Κπονν, 
πο σναςδ Ῥαβ]]1ςπεά 
(ωγοάρποιί αἰ1 ασ, 
Αβπά Ὀερπη ΤΥοΏ1 α]ῖ- 
1εε, αξἔτεγ 1πε ὈῬαρίίδια 
ΨΠΙςὮ «οπη Ῥγεπσ]ιες ; 
28 Ὠουν ἀαοά αποϊυῖος 
Ίεθις οί ΝαζατοίὮ πα 
1ποθ Ἡο]ὶγσ ἀΠοδί απά 
σπΙ(Ώ Ῥοννεσ : πνΠο τνεπθ 
Ἀῦουί ἀοΐπρ ποοᾷ, απά 
Ἡεα]ϊωπρ αἱ] τ]ιαῦ Ἱνογο 
οΡρτεδςοᾶ οἱ {πε ἀαν1]; 
{οτ ο πας πλ Ὦ Ὠἶπη, 
99 Απ πο 4το τσίϊ- 
Άσβρες οἳ αἱ] ἰπίπσθ 
συΏιοὮ Ἡος ἁῑά Ῥου]ι ἵπ 
Τπε ]απᾶ οἳ ἴπο ἆετν»ς, 
απ Ίῃπ «θετήδα]επ; 
ν/Ώοπι {πεγ 5ἷεν απά 
Ἡληπροά οϱἳ 8 ἴλχθθς 
40 ηῖπι ἄοά ταῖροᾶ αρ 
πο τλϊ]χά ἆςβΥ, απἀ 
Ελεννεά Ὠϊπι οΡοΏΙΣ; 
4] που ἴο αἱ] Ἕηε ροο- 
Ρἱ9, Ὀια0 απίο π/6Ώθβσθς 

ο ενάτην Ι/ΤΊΤτΑ. 
ο Ὁ τά ὅς Ξ ἐξ αὐτης Α. 
ψ.. ὃν ΤΠ Τν]. 

Ἑττια ο 

«ἀπὸ {ΓΟΤΗ 1ιΑ. 
χ ἀρξάµενος ΤΤΙΑ. 

δ--ἐσμεν (}εαᾶ [ατε]) αι ΈτΑΥ’. 
Γ -- ἐν Ί. 

ΠΤΡΛΕΕΙΣ, 

τὴν Ὀἐννάτην! Ρώραν! προσευχόµενος ἓν τῷ.υζκῳ.µου” καὶ ο. 
{πε πΙπΌῃ Ῥοις Ρν αγίησ 11 ΙΩΥ Ἠοισε; απ Ὀοπο]ά, 

ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν µου ἐν ἐσθῆτι λαμποᾳ. 9ἱ καί φησιν; 
8 Ὠιαπ κ5ἰοοᾷ Ῥε[ίοτα Ίο η Ἀπρρατοι] τίκας αιμᾶ δαῖᾶ, 

Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου 1 προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι. σου 
6οτπε]ας, Άννας “πευτά ᾖὉπγ ἍΡΤΩΥΕΣ απᾶ ο λλίπθ ΔΙΠΙ8 

ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 929 πέμψον οὖν εἰς Ἱόππην, 
Ψ/6ΥΘ ΤΘΙΠΘΙΠΏΟΤΕᾷΙ ὍΌσξοτθς. αᾳοά. Φθοημᾶ 1ποτρίοτε {ο Ἴορρα, | 

καὶ µετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται 11έτρος' «οὗτος ξενίζε- 
απᾶ οπ]] ἔοτ ΦΙπιοἨ πὝπο ν βιγπαηιθά  Ῥοίυ: ηθ. : 1οάμες/ 

ται ἐν οἰκίᾳ Σίμωμος βυρσέως παρὰ θάλασσαν Ἀὓς! 
1 [ιο] Ἠοιςο οἱ βίπιοη- α ΤαΏπετ Ὅσ ᾖ[Ππε] 56. πηο, 

παραγεγόµεκος λαλήσει σοι. 9 ΣἘξαυτῆς' οὖν ἔπεμψαὶ 
ἨΠανΙΏπρ οοἵιθ συὶ]] 6ροα]ς Το (περ. Αἴοπςςθ ἴπετείοτε 1 5οπς 

πρός σε’ σύ.τε καλῶς ἐποίησας. παραγενόµενος. νῦν οὖν 
το ᾖἴπεαε; απά ἴποα 3νγο]] αᾷιᾶσὃ ἹανΙπς ϱ0Π16, «πλου {πετε[ῖουθ 

πάντες Ἰ)μεῖς ἐνώπιον τοὺ θεοῦ πάρεσµεν ἀκοῦσαι πάντα : τὰ 

811 πνθ Ῥοέοτε αοά ατα ρτενεπύ ἴρμ]πεας αἱ] πας. Ελαε 

προστεταγµένα σοι Σὑπὸῖ ἴἹτοῦ θεοῦ.ὶ 94 ᾿Ανοίξας. δὲ "Πέτρος 
Ώβτε Ῥεσπ οτἀογαᾶν ἴμεο ὮΊγ .οᾶ, Απιᾶ Σορεπίπς χείες, 

τὸ στόμα εἶπεν, Ἐπ΄. ἀληθείας καταλαμβάνομαι, ὅτι οὐκ 
Πας] πποιῖΏ  καἰά, Οέ α ἐγαί]ι τν ανα Ελλ ἐρποῦ 

ὁ θεός, 35 ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἴθνεὺ ὁ 
"αοᾶ, Ῥαυ Ἱτπ οτετ ὨπίΙοἨ Τε ίλαξ 

φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτὸς αὐτῷ 
168Υ5 Ἠϊΐπι απᾶ πνονκ5 τἰσμίεοµςηοςς, ο ος το Ἠνρ 

ἐστιν. 90 τὸν λόγον "Ὁνὶ ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, 
15. Ἴηπο Ὑποτᾶ π]ῖςσα Ἡθ «επ Ίο ΐἵπε κεοπ5 οἱ ].γπε], 

εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ ̓ Ιησοῦ χριστοῦ, οὗτός ἐστιν 
μπροανε {πο σ]αά τ1άίασς-- Ῥόαςα ὮῬν οΌεεας ασ (ια 18 

πάντων κύριος, 97 ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόµενον ῥῆμα 
304 3α]11 1Τ,οτᾷ), το πουν; Ἅᾖἴλπο ἈππίοὮ ὅσαπιο 1δε]αταίίοτ 

καθ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, Χάρξάμενον! 7 ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας. 
Ἀτοαρ]α νυπο]θ "ίηο οἱ ο αάκα, Ῥορ]ππίης άτοτα ἄα11]6ε, 

ετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν ΑΙωάννης" 98 Ἰησοῦν τὸν 
πάΐος ἴπο ὭὈαριῖσαπι Ὑυηίὶολ "ργου]αἰπιεᾶ 11ΟἨὮ : ὖεδαι5  ἨἩπᾖΠο 

ἀπὸ "Ναζαρέτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς. πνεύµατι 
[πο] ΣΤΟΠ ἈναζαχεῖἩ, Ώου Ααποϊπιθά  "Πίπα αᾳοά ση σι [16] Ἐρρίτ]ς 

ἁγίῳ καὶ δυνάµει, ὃς διῇλθεν εὐεργετῶν καὶ ι ἰώμενος 
'Ἠοιν Ἀπᾶ τηλ Ῥοσνετ, Ὑο ποπ Ἱλτουρ], λαο Ροοᾶ απᾶ ο ο 

πάντας τοὺς. καταδξυναστευοµένους ὑπὸ τοῦ διαβέλου, ὅτι 
81] [ην Ἡ/6γε Ὀείως ορριθοςεὰ Ὁγ Ὥἴλπα ἀον!], Ῥοσαας5θ 

ὁ θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ" 39 καὶ ἡμεῖς δἐσμεν' μάρτυρες πάντων 
αοά πας νὰ ἍἨὨϊπι, Απάᾶ Ὑπο αιθ Ἀ1ίπεδςες οἳ α]] τπΐπρβ 

ὦν ἐποίησεν ἔν.τε τῇ χώοᾳ τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ «ἐνὶ Ἱε- 
ὙνἩΙοὮ τε ἀῑᾶ Ῥοΐϊπ ἵπ {ἐλα «οι οἱ ίπα 27 ουνς Απά ἍᾖΊπ 7ε- 

ρουσαλήμ’ ὃν ἃ «ἀνεϊλονὶ κρεµάσαντες ἐπὶ ἕύλου. 
Τυδ9]οπα ; πνποπι Ίπεγ ριῖ {ο ἀεπία Πατίηρ αμρεά [Ππῖπα] ο ἃ 0χερ, 

40 τοῦτον ὁ θεὺς Ίγειρεν ἳ τῇ τρίτῃ ἧμερᾳ, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν 
Τηϊ5 οπςθ αοάᾶ τι]δοᾶ ὰςῬ ΟΠ ἴπο επ]νά «ασ, απᾶά να Πω 

ἐμφανῆ γενέσθαι, 41 οὐ παντὶ τῷ λαφῷ, ἀλλὰ µάρτυσιν τοῖς 
2πωρ1{οςῦ 1ο Ἔρεσοπιθ, ποῦ ἵο 1] το Ῥοορίο, ας ᾖἴο ΥΥΙίπας5ο8 πο 

έστιν "προσωπολήπτης" 
316 Ἅᾳ τοβδροοίτογ “ΟΕ 70750119 

4 --- ὃς παραγενόµενυς λαλήσει σοι Η1ΤΙ[Α]. 
τοῦ κυρίου ἴπε Τ,οτά ττ1ς. Υ προσωπολήµπτης ΗΤΤΑ. 

Υ -- Ιγἀρ]1. 4 Ἰωάνης πε, 3 Καζαρέθ ΕΙΤΤΤΑ. 
ο--- ἐν (1,1τ. ἆ -- καὶ 850 ΟΕΤΊΤΑΥ. ε ἀνεῖλαν 

Σ--- ὥραν 1ΤΊΥΑ. 



νΧ], ΛΟοτΤτοϱϐ 

προκεχειροτονημένοιν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συ)εφάγοµεν 
Ὠαά Ὀευπ οἩο5δεη Ὀςξοτθ [ολ ἀοά, ᾖΊο15δ, Ὑππτο ἁἷα εαν πλ 

καὶ συνεπιίιοµεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι. αὐτὸν ἐκ 

Άπά ἁἀῑὰ ἁνπι]ς ὦν τι ἍἨϊπ αἲτετ ηο Ὠαά τῖδεη 4ΤΟΏΙ ΑΠΙΟΏΡ [116] 

νεκρῶν' 49 καὶ -παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαφῷ, καὶ 
ἀθπᾶ. Απάᾶ πο οαγσοά α5 Ίο ΡΟΗ 1ο ἴ]ο ψοορίς, αηᾶ 

διαμαρτύρασθαι ὅτι ξαὐτύς" ἐστιν ὁ ὠρισμένος ὑπὸ τοῦ 
το {ερτῖέτ σπίσς υμαῦ Ίο 

θευῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν. 49 τούτῳ πάντες οἱ προφῆται 

1915 πνΠο Ὦπς ωοον αρροϊαίεά ὃὋσ 

ᾶοἆ Ιαᾶρο οἳ Ινίησ απᾶ οι μα], Το 1η αἱ] ἴπο Ῥτορποῦς 

μαρτυροῦσιν,  ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος 
Όρους μες υπο] Ἰτοπιὶςςίοη "οἱ '"5Ιπβ ᾿τεοσίγες "Ἔμτουςῃ 15ΊβΙηΘ 

αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν. 

13Η λετειγ 2οπο 3παῦ ἍῬο]ίογτο  ᾖὅοιτ δΠίΠ], 

44 Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα. ταῦτα, "ἐπέπεσεν' 
“Υεί 19319 55ροακίπς "Ῥεΐουγ τπθβο νγογᾶς, 5{ο]] 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 
πο ᾿Ρρϊτιυ ὅίλο “Ηοιψ προπ 811 Όπορο ἍἠΠευσίηΕ ἱπθ Ἠποτᾶ. 

45 καὶ ἐζεστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ σοι Ἑσυνῆλ- 
Απάᾶ τνεγε απιβπεᾶ ἴπο Ζο21πο “οἰτοιπιοϊθίοη 1Ώ6116ΥΘΓΒ 88 ΠΙΛΏΥ 88 ΟΒΙΠΠΘ 

θονὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ Ἰἁγίου 
σπα Εεΐες, ἴπαῦ Ἁἶδο προπ ἴπεο ἄοπιϊ]ες ἴ]ποθ αῖει οξἑ {πο Ἠοιτ 

πνεύματος! ἐκκέχυται" 46 Ί]κουον.γὰρ αὐτῶν. λαλούν- 
Θρὶτιε Ἠαᾶ Όσση Ρουτεᾷ οιιξ; ΣΟΥ ἴηεγ Ἠθατά ' λεπτα 5ροακ- 

των γλώσσαις καὶ µεγαλυνόντων τὸν θεόν. τότε ἀπεκρίθη 
-. σπα ἱοηριος απᾶ πιαρι{τΙηρ ἀοᾶά. ΊΤῆποα ᾽απηετποτθᾶ 

ὁ' Πέτρος, 47 Μήτι τὸ ὕδωρ "κωλῦσαι δύναταί! τις 
δείετ, 5Τηπο δτναίετ "Γοτυιᾷ 1ςαἩ 3ρηγ 30η9 

τοῦ ος «βαπτισθῆναι τούτους, οἵτινες τὸ πνεῦμα": τὸ ἅγιον 
ἑπαί ϱΠοι]ᾶ ποὺ ο ος {ημοςθο, πνπο λα Ῥρϊτιῦ ἰπο Ἠοιν 

ἔλαβον οκαθὼς' καὶ ἡμεῖς ; 48 προσέταξεν Ῥτεϊ λαὐτοὺς! "βαπ- 
χοοεϊνεᾶ 88 815ο Ὑποῦ Απ Ἰε οτεχεᾶ , νΏεπι {ο Ῥε 

τισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου.! τότε ᾿ἠρώτησαν αὐτὸν 
Ὀπρεσοᾶ 1π ἴποα παπα οΕ1Ώθ Ἰοτά. Ἴπεη ἴπεγ Ῥεσρεᾶ Είπα 

ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς. 
το τεπιρῖι ΄άαβσς  Ίφδοπε, 

” η « ῳ , 4 εν 3 ε ” 4 
11 ΄Ἠκουσαν δὲ οἱ. ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ 

Απᾶ ἨἩθατά 31ο αροςί]θ8 απᾶ ἴπο ὈτείΏτοηἨ ὙΨἩο Ίνετο ἍᾖΙπΠ 
’ Γ δν Π - » 

τὴν Ἰουδαίαν, ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 
: οπιάρρα, Τηαῦ αἱ5δο ἴπε (επίῖιιε τεοθιτεᾶ πε πονᾶ οἱ ἄοά; 

2 καὶ ὅτεϊ ἀνέβη Πέτρος εἰς 'Ἱεροσόλυμα,! ξιεκρίνοντο πρὸς 
Αηπᾶ πΠοη "πνοπῦ αρ "Ῥείετ ἵο /οεταδα[επι, δοοπίοπἀοά ὄνν έλα 

αὐτὸν οἱ 
1πϊΐπα 

ἐκ περιτομῆς, ὃ λέγοντες, | Ότι" πρὸς ἄνδρας 
Το 1γποςθ Ξοξ [3ἱπ6]οἰτομπαςϊδίοἩ, δατίησ, ΙΩΕΏ 

ἀκροβυστίαν ἔχοντας Ἱεἰσῆλθες,ϊ καὶ "συνέφαγες! 
αποϊτοπιοῖςθς. ἴλοι πρηἰοςῦ 1η, απᾶ «ἀῑᾶςυ επύ τη 

4 ᾿Αρξάμενος. δὲ Σὸϊ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέ- 

αὐτοῖς. 
11η], 

94ὅ 
οἶοςοπ Ῥοΐοτο οξ ἄαοᾶ, 
ευεπ το 15, Ίν Πο 1] οαῦ 
απᾶά ἁἀτίη]ς ση] Ἠλια 
Α{ἴοχ Ἡςθ τοδο ΓΤΟΠ 119 
ἀοπᾶ, 42 Απά Ἠο ο0ΠΙ- 
ηὨιπη(]οᾷ 18 {ο Ῥτθασ] 
ἨπηΠίο τΠὸ ῬθοΡίθ, απά 
το ἴο5δ011γ πα 1τ ἶ6 Ὦθ 
πΠῖοι ας οτἀάμ]ηοᾶ ος 
αοάᾶ {ο ὃε ἰπο Γἀάρο οξ 
ααἱολ απά ἀθαάᾶ. 45 Το 
Ὠϊτα Ρρῖνο α]] ἴ]ε Ῥτο- 
Ῥποί5 ΄ π1ΐπεβδΒ, ἴπαῦ 
τΏχοιβΏ Ἠῖς ηβΏ]Ε πΠο- 
9οετος ὮὈε]ετοίϊι {π 
Ἠΐπα 5Ώα]] τεοφίτθ τθ- 
τωἱδβίοἩ οἱ 3118. 

44 ἨΓηΙΙο Ῥεΐοτ τοῦ 
5ρα]κο {ῃΏοςδο Ἱνογᾷ», ]θ 
Ἠο]γ ἄΠοςί {οἱ] οη Α]] 
ἆΠοη) πγ]ιίοὮ Πεαχᾶά ἴπθ 
Ὑνοτᾶ. 4ὖ Απάᾶ ἰπετ 
οἳἑ {ἰπο οἴςσοιπιοῖδίοη 
ν/Ώ]ο ὈῬε]ιετοᾶ ἩἈετθ 
πεἰοΏἰσηεά, 45 ΏΙΩΏΥ 
38 ϱΆΠΙΕ πΙια Ῥεΐοαν, 
Ώοσαριδο ἰπαῦ ϱΝ ἰπθ 
ἀθπΠίϊ]ε ἆαἱδο ἍἩὙἩ88 
Ῥομτεᾶ οιιῦ ἴπε ρ1Γί ος 
της Ἡο]σ αποςῖ. 46 Ἐους 
ἴπογ Ὠοαταᾶ ἴποπι 8ρεα]ς 
σπΊιΏ {οηριθδ, απᾶ 
πηπΡΏΙ{γ ἀοά. ΤπεἨ 
ΑαΏδινογαἆ ΡῬεΐεγ, 47 04η 
ΒΏΥ ΠΙΔΏ Μοτο] αὔῦεσ, 
ἐπαῖ ἴηο-α «Ἰηοι]ά ποῦ 
Ὃο ἸῬαρίισοᾶ,  ὙἈ ΠΙΟ 
Ὠπτοτοοείτεα ἴπε Ηο]ν 
ἀποςῦί α5 πο] ας πο2 
48 Απᾶ ηε οοπ])απὰεᾶ 
Τπετα {ο Ῥο Ῥαριείζος ἴπ 
{Πο πβΏ]θ οἳ {πε Τ,οτᾶ. 
Τπεηυ ργατος {πε Πίτα 
{ο {αχτγ ουΓίθΙΩ 4875. 
ν 

ΧΙ. Απᾶ ἰπο αΡρο- 
5ἴ]οςαπᾶ Ὀτοῦ]γοη ἑωαῦ 
πνθγχο 1Ώ ο αάρρα Ὠαατᾶ 
τπαῦ ἴπο ἄσπιι]ες Ππᾶ 

.: 9]5ο τοσεϊτος επ τνοτᾶ 
οἳἑ ἄοά. 2 Απᾶ πΏση 
Ῥεΐετ πνα5 οΟπ1θ6 ἩΡρ 1ἴο 
ήοταδα]οπα, ἴπογ Όπαῦ 
πνογθ οἳ ἴπο οἰτουιπιςί- 
εἶοηπ «οπίσοπᾶοὰ τα 
Ἠϊη, ὁ δατίηρ, Τποιυ 
πνοπἰεςδυ ἵωη Το ΊΙΘη 
ποϊχομπασϊσοᾶ,  απᾶ 
ἀιἀάδυ οαῦ. νΙἩ πετ. 
4 Ῥιῖ Ῥοῖογ τοπεατδεᾶ 
ἴλο πια!ίεγ ἔτοπι Ίἴλθ 
ῬοσϊππΙηςδ, απά εσ- 
Ῥομπάοά τί Ὦψ οτὰετ 

Ῥαῦ “Πανίης Ῥεσιαπ αῬοΐες ο οἳ [11] {οτέἩ {ο ἴποπι ᾖΊποχίες 5αγ- απίο ἴΏοπι, ΞΑΥΙΗΡ, ὃ 1 
, ν/α5 1π ἴλο οἱ οἱ ᾖορ- 

γώ) ο]. -- ἤμην ἐν πόλει Ἱόππῃ προς γάκνας καὶ ρα Ῥταγίηςσ: αηΏᾶ ἵῃ 8 
1πᾳ, πα ἍΆπ[ίπε] οί οἑ ᾳορρα Ῥρταγῖπς Απᾶ ἵταπου 1 δαν α ΤϊδίοἩ, 
Τὸ λλἐ ως 8 Α. οετίαϊπ τνεςςε] ἆἄθ- 

εἶδονὴ ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαϊῖνον σκεῦός τι - ὀθόνήν «εοπᾶ, αα ἵδ Ἠπᾶ Όορτ α 
1ραν 1η αἃ ἴχαης α νἰβῖοῃ, “ἀρ-ορηάίπσ 1 3τεςςε] “οοτίαίτη Ίκο α "5Πεοῦ ρτεαῦ 5Ποεῦ, Ιεῦ ἀογη 

5 οὗτός 1ῃς, Ἀ ἔπεσε ἵ, 1οἳ συἩο 1., κ συνηλθαν ΤΤ5. 1 πνεύματος τοῦ 
ἁγίου 1, ὁ ΤΤΤτΑ. . δύναται κωλῦσαί Ἱττττα. ο ὡς Ί,ΤΤτΑ. Ρ δὲ τττ, 

4 αὐτοῖς Ἡνι {ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ (1 εδας 0Ἠτ]β{) βαπτισθῆναι Ἱιτττ; ἐν τῷ ὀνόματι 
τοῦ κυρίου βαπ. Α. ὅτε δὲ ΙΤΤΤΑ, 5 Ἱερουσαλήμ Ι11ιΑ. 
ἔπ Έτ) ρίασεὰ ΈεΓογε πρὸς ΙΙΤΊτΑΥΡ. π συνέφαγεν αἷὰ εαῦ νη(Ἡ ττ. 

Ὅ ο υμς (εἰσήλθεν ηε υγειιῇ 
ᾱ--- ὃ ΗΤΑΝ. 



9ά6 
Φεοιἡ Ἡθατου Ὦγ ἔοας 
ΘΟΓΏΘΣΒ ; αΠᾶά Ἱδ ΑΠΘ 
6Υ6Π ἵο Τ]θ: 6 Ἡπροηυ 
119 πΏ]ο] ππεπ 1 ηρᾶ 
ἀθβ5{οπθᾶ 1ηῖπθ 6768, 1 
οοπ5]ᾶθιεθᾶ, απᾶ εαν 
Σοισἑοοίθᾶ Ῥεβξίβ ο 
{πο οαβτίΏ, απᾶά πιά 
Ῥεββίςβ, απᾶ οτθερῖησ 
τλΐπρς; Επᾶ Γον] ος 
{ῃθ αἲτ. 7 Απᾶ Ι Πεατᾶ 
ὃ νοῖσθ ΒΑΥΙΗΡ υπίο 
1ηΘ, Ατί5θ, Ἐθδίεγ ; 518 
απά οὐ. 8 Βαΐ 1 ελ], 
Νοῦ ο, Τ,οτᾶ : {ος ηο- 
τηΙπΡ ϱΟΙΩΠΙΟΏΠ ΟΣΓ Ἡη- 
οἶοιι Ἠβίη αἲ ΠΤ 
ᾖἶπαο οηίετοά Ιπίο ΤΙΣ 
πηουίΏη. 9ὃὁ Ῥαΐ ᾖ1πο 
νοῖο αἡςπεγθοᾶ Τ]θ 
αραῖπ 3ΤΓΟΙΠΙ ἨἩθατεη, 
Ἠ πβῦ αοά ΠβῖΠ ο]εβήξ- 
φᾶ, ἐλαΐ «811 ποί ἔποι 
ΟΟΠΙΠΙΟἨ. 10 Απᾶ {Πῖ5 
πναβ ἄοπο ἴηὨτθε 9168: 
οπΏπά α]] πετ ἄτα ντ αρ 
Αραϊΐη ἸΙπίο ἨΤεβτεῃ. 
11 Απᾶ, Ὀσλμο]ᾶ, Ίτα- 
πηεᾷ]αίο]γ ἴπετο ππεγε 
{Ἠχθο Ἡθεη κα]τεαᾶτ 
9ΟΠ16 ἩηΠ{ο {πο Ἠουςθ 
Ὢίπθχαο 1. π88, εοηῦ 
ΣΤΟΠ. (098468 Ἱπίο 
1ηθ. 12 Απᾶ, Πέ ερὶ- 
τὶδ Ῥαᾶε πιθ Ρο γη 
έπετα, ποϊηϊῖηρ ἁοιιοῦ- 
πρ. ἸἩΜοτθονες {Ἠεςδθ 
βἰκ Ὀχείητεη α8οοοπι- 
Ῥαπ]εᾶ τηθ, Απά τθ 
επἰετγεᾶ Ιπίο ἴπο πιαπ)5 
Ἱοιςε: 13 θΠᾷ Ώθςηενί- 
θᾶ π8 Ώοι Ὦθ Ὠαᾶ ϱαοοη 
ΒΏ ΑΏρε] 1η Ἠϊς Ἠοιςε, 
πυΏ]οεὮ εὐοοά απᾶ παὶᾶ 
τπῖο Ἠΐπα, θεπᾶ ΤΙΘΠ Το 
2ΟΡΡΑΒ, βπᾶ οβ]1] {ος ἱ- 
ΠΟΠ, ΊΓΠΟΞΘ ΒΙΓΏ8ΠΙΘ 
15 Ῥεΐέεγ ; 14 πἩΠο 5«ἨΏβ]1 
{611 {Ώθο ποτᾶς, πΨΠεγο- 
ὉὍγ ἴποι ἁαπᾶ α]] ἴπτ 
Ἠοιςὲ 8Ώ8]1 Ὦο Εβτεᾶ. 
15 Απά 8 1 Ὀεραπ ἴο 
ΕΡρεβῖ, ἴηο Ἠο]γ αποςῦ 
4εΙ] ση πετι, 85 0η 
τῬ αἲ ἴηο Ῥοριππίηρ. 
16 Τῆεπ τεππεπιρετεᾶ 
1 {π9 γγοτᾶ οἳ {πε Τιοτᾶ, 
Ίου ἐπαῦ Ὦε 5814, ζοἩη 
ἀπᾶεεᾷ Ὀαρίϊπεᾶὰ υναἩ 
σαῦες; Ῥυΐδ τε 5πα]] 
Ὦο Ὀαρίϊσεᾶ πα 1πθ 
Ἠο]ν ἄποςῦ. 17 Ἐοτ- 
ΒΞΠΙΠΟὮ ἴπεη α5 ἄοά 
ΕΑν9ο ἴπεηπι 1Πο Ίκο 
ριί 5 ᾖόθ ἅἰᾷ απίο 
τα, ΦΠο ὈὨε][ετεᾶ οἩἨ 
1Π9 Τιοτᾶ ἆεδας Οµτ]εῖ; 
σλΏαῦ ναςδ 1, ἵπαι Τ 
οοπ]ά νο πεζαπᾶ οᾶ 2 
18 Ἠπεη {πετ Πεμτᾶ 

ΠΡΑ ΕΙ Σ. ΧΙ. 

μεγάλην, τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεµένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ 
ετεβί,α Ὦγ 1ος ΟΟΓΏΘΓΘ 1εί ἄοπιπ οπῖ οἳ ἴπθ ἍἩἨθ8τεῦπ, απἆ 

ἦλθεν Σᾶχρις! ἐμοῦ. 6 εἰς ἣν ἀτενίσαε κατενόούν, 
10 9816 48 {4χΓ 85 18: οἳ ΠΠΙοἩ Ἠατίηρ ]οοκεᾶ ἱπεη{]σ 1 οοπβ]άέγεᾶ, 

καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ έρ- 

θπᾶ ς Βαι ἵἴηθ αιπαάταρεάβ ο {Πο θατίἩ απᾶ ἴηπο ππ]]ᾶ Ὀραςῦ5 φπᾶ {πο οτεερῖηπρ 

πετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 7 ἤκουσα-δὲΣ φωνῆς λε- 
1Πίηρβ Ααπὰ ἴπθ τάς οξ {ῃπθ Πεβτεῃ. Απᾶ Ι Πεατὰ α τοῖοο κασ- 

, ᾿ Ξ , , ” Ν , 3 , 
γούσης µοι, ᾿Αναστάς, Πετρε, θῦσον καὶ φάγε. 8 εἶπον.δε, 
πα Το 118, Ἡανίηρ τΊβεη πρ, Εε(ετ, ΚΙΠΙ απᾶ εαῦ. Ῥναΐ 1 εβ]ᾶ, 

Μηδαμῶς, κύριε ὅτι "πᾶν' κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε 
1η ηο πῖβθ, Ἰοτᾶ, 30ςΓ ΑαΠΥΙΠΙΠΡ ΟΟΠΙΙΠΟΠ ος "' Ππς]εβη ηετεσγ 

εἰσῆλθεν εἰς τὸ.στόμα.μου. 9 ἀπεκρίθη-δὲ Ὁμοιϊι φωνὴ ἐκ-δευ- 
εηπθετοᾶ Ιπίο την ποπί{η. Ῥναΐ αηδνιεγεᾶ "πιο 1 "τοίοῬ {Πθ 5θοοπάᾶ 

, ε) . ] ” ο) α Ν ἵν ̓ / Ἱ 4 4 

τέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Α ὁ θεὸς "ἐκαθάρισεν,ὶ σὺ µμὴ 
ἔῖπαθ ουῦ οἳ ἴηοθ ἨΏεατεἤ, ο τή αοά οἰθβηδεᾶ, , ἍἼποι "που 

; Ἱ] 0 ” ὃ 4 δὲ δὲ μ 3 9 / 4 ἁ 3 ) 

κοιγου. τουτο.0οε ΣΥΣΥΕΤΟ επι. τρις, και πάλιν αγε- 

1ΤΏΑ]ς6 ΟΟΠΙΣΠΟἨ. Απά 1Π15 Τἴοοξκ Ῥίαςο ᾖἐλπγῖος, Απᾶ αββῖῃ σαβ 

σπάσθη! ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. 11 καὶ ἰδού, εἐξαυτῆςὶ τρεῖς 
ἄταννη πρ 811 Πίο ἴηο ἍΆἨἸθΒτεῦ. Απᾶ ο, 8{0πΠο096 , ἴπτεθ 

ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ᾖ ἵῆμην,ὶ ἀπεσταλμέτοι 
ΙΠΕΗ πέοοᾶ αν Τηπθ Ἠομςο Ίπ πΠίοη Ττας, πεηπὸ 

ἀπὸ ΕΚαισαρείαςὶ πρός µε. 139 εἶπεν.δὲ ἃμοι τὸ πνεῦμα," 
4τοπα 0ᾳάδατεα το 1Ω9Θ, Απάᾶ "εβιᾶ “Το πιο {πο "Ρρϊσϊε,, 

συνελθεῖν αὐτοῖς, Ἰμηδὲν διακρινόµενον Ἱ ἦλθον.δὲ σὺν ἐμοὶ 
Μο Ρο πι ἔπεπι, ποἰλμίηρ ἀουρίῖηρ. Απᾶ πεπὺ πηΠίἩ 1. 

καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ 
85ο τες Ὀτείητεη 1Ἠε56, απᾶ  Ἅπ/ε επἰεοτθϐᾶ Ἱἱπίο {ἴπθ Ίοταςθ οἳ ἴπφ 
η ἃ / 18 ο δ. λέ κ Ι ε ο. 7 Δ » ᾿ ἀνδρός, ἀπήγγειλεν."τεὶ ἡμῖν πῶς .εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν 
ΤΩΔΏ, Απᾶ ηε τε]α{εᾶ ἶοτβ ἨΠοπ Ἡθβαιυ ἶἴποθ βΏ6οε] 1η 

τῷ.οἴκῳ.αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα Ιαὐτῷ,! ᾿Απόστειλον εἰς 
Ἠΐ5 Ἱοιςε βἰβηᾶϊῖπσ απᾶ «εαγΙΏΡ νο Ἠϊπια, Βεπᾶ .το 

2”τ) »” Ν ΄ / 4 Ἱόππην “ἄνδρας, καὶ µετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον 
310ΤΡ8, ΣΕΝ, βηᾶ βεπᾶ {ος ΒΙΠΙΟΏΠ ἍΠο  ἆβδβδιγηαπιεᾶ ἕ 

Πέτρο», 14 ὃς λαλήσει ῥήματα πρός σε ἐνοῖς σωθήσῃ 
 Εείες, πγπο εΏα]] ερεα.ς νγοτᾶβ {ο ᾖἴμῃορ π/πετεῦγσ ΕΗΏΒΙ{ Ὦο 5«ατοᾶ 

σὺ καὶ πᾶς ὁ.οἶκόςσου. 16 ἓν δὲ τῷ.ἄρξασθαί.με λαλεῖν 
ποια απᾶ « α]] ΜΏΣ Ἠουιςδθ. Απάᾶ 1η ΙΩΥ Ρερ]ππίηπς {ο 5ρεαξ 

σι ι" . Γι 

ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ) αὐτούς, ὥσπερ καὶ ἐφ' 
5{9Ι1 1:Π9 Ἅ"Ρρϊὶτίς 3ἱπθ “ἨἩοὶγψ προηπ ᾖ{Πεπῃ, ΕΥ6ΕΏ 45 4ἱ5ο πΡΟΠ 

ἡμᾶς ἐν ἀρ 16 ἐμνήσθην.δὲ τοῦ ῥήματος" κυρίου, 
τβ 1π [1π6] Ῥερϊππίπςρ, Απᾶ Τ τεππεπρετθά ἴπο πτοτᾶ οξ [ίπε] Τ,οτᾶ, 
ε ἔλ ο) ΄ ή Δ μ) , ε/ ε ν κ 
ὡς ἔλεγεν, Ο]ωάννης ἐν ἐβάπτισεν ὕδατι, Όὑμεῖς.δὲ 

Ῥοῦη ο εαἰᾶ, οπη ἀπᾷεοεά Ῥαριειπεᾶ πυὶϊῖη ἹΥΒίεΣ, Ῥαῦτο 

βαπτισθήσεσθε ἐν ἍἨπγνεύματι ἁγίῳ. 17 Εἰ οὖν τὴν ἴσην 
5Ώα]1 Ῥε Ῥαρίιπεά ἡπνῖίἩ Γἐπε] Ρρρίϊτ]ς 1Ἠο]γ. 1 Τηεπ ,ἴπο Ίϊκε 

δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν ἐπὶ 
εις ρρνο ὃτο Ἵμετι 4ο 48 85ο ἴοτδ, Ἠατίηπρ Ῥε]ετεᾶ οἩ 

τὸν κύριον ᾿]ησοῦν Χριστόν, ἐγὼ.Ιδὲὶ τίς ἤμην  δυνατὺς 
Τη Τ,οτᾶ 76548 Οπτίες, 8πᾶ 1, π/πο σας], [ο Ῥε] αὖὓ]ε 

κωλῦσαι τὸν θεόν; 18 Ακούσαντες.δὲ ταῦτα ἠσύχασαν, 
το ΞοχὈῖᾶ αοᾶ 2 .Απᾶ Ἠατῖηρ Πεατᾶ ἴπεςο ἐπίπρς ἴπας σγετε 51]επξ, 

1Ἠεξτθ ἍΤΠίΠΡΒ, ᾖΤΠεγ 
Ἱοιά ἴπεῖν Ῥεα8οθ, οπά 

Σ ἄχρι ΤΤτΑ. 
σεν Τγ. 
σαρίας Τ. 
κ δὲ 1Τ1τ, 
ο ]ωάνης ΤΓ. 

: -- καὶ 860 ΤΤΤτΑ. 
ἆ ἀγεσπάσθη πάλιν ΙΤΊτΑ. 

Ἀ τὸ πνεύµά µοι ΙΠΊΤΑ. 
Ι - αὐτῷ ΙΤΊς. 
Ρ --- δὲ αηᾶά Εττ[Α]. 

--- πᾶν ΕΙΓΤΙΤΑΥΓ. Ὁ -µοι ΤΤΤΙΑ. Ξ ἐκαθέρι- 
9 ἐξ αὐτῆς Α. { ημεν νε. η/εγε 1ΤΊς. ἕ ζαι- 
; μηδὲν διακρίναντα τε Σ---- μηδὲν διακρινόµενον Α. 

τα --- ἄνδρας ΑΙΠΤΤΤΑΥΟ. Ἡ 4- τοῦ οἱ {Πε ΟΙ ΤΊΙΑΝ. 



ΧΙ. .ΑσΤ68. 

καὶ ἐδόξαζον! τὸν θεόν͵ λέγοντες, ""Αραγεῖ καὶ τοῖς ἔθνεσιν 
Τηοη Ιπάᾷεεᾶᾷ 41ἱ5ο ἴο ἴμο ἄεΠίΙ]θΒ βπᾶ π]οτιβεά αοᾶ, 5αγῖημ, 

ὁ θεὺς τὴν µετάνοιαν "έδωκεν εἰς ζωήν.! 
αοᾶ Ἀτορεπίαποα 1σινο Ἀαπίο 1469. 

19 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς 
ΤΠεγ ἰπᾶεεᾶ ἔπετείοτθ γ/]ιο γγοτε 5ο ἑεχεᾶ Ὦ ᾖΤπε Ότρα]αθίοιτ ἴλπαῦ 

4 /΄ -” ’ . ’ 

γενομένης ἐπὶ 'Στεφάνῳ,! διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου 
τοο] Ῥιαος ΆἜροιπ ΛΑύΕΡΗἘΠ, }Ῥα55εᾶ {ητοαιςἩ ἴο ἘΠαβπιείϐ απᾶ Όγρτας 

/ ἃ σω μυ ΄ 7 η) / 

καὶ ᾿Αντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰμή µόνον 
Βπιᾶ ΑΠ{ΙΟςΗ, Το πο Ο9Π6 ευεακίας νπο πποτᾶ εχοερί 35οπ]γ 

’ ν. ” / - 2” ’ 4 

Ἰουδαίοιὸ. 90 ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ 
1το "1615. Ῥιῦ ππετο οσετύαῖη 3ο 3ἴπεπι 1ΙΠΕΠ Ογρτιοί απᾶ 

Κυρηγαἴοι, οἵτινες ᾿εἰσελθόντεςὶ εἰς ᾿Αντιόχειαν, ἐλάλουν 3 
Οστεπίαπς, πτπο ἨΠατνίηπρ ϱ9ΟΠΙΘ 1πΤο ΑπΡΙΟΟΒ, βροκα 

” μι ’ 

πρὸς τοὺς 3 Ἑλληνιστὰς! εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον 
το ἴπο Ἠε]]επῖςίς, απηοιιποίης ἴπε ρ]αᾶ ]άϊπσς--- πε Τιογᾶ 

Ἰησοῦν. 21 καὶ ἦν χεὶρ κυρίου µετ αὐτῶν' πολύςτε 
76β.5, Αππᾶ δστας [11Π6] Παπά 5οἳ [0πα] δΤιοτᾶ ση ἴπεπα, απᾶ α ρτοἙΏ 

2 ᾿ / . / 3 Δ Δ / 99 Ἠ / θ 
ἀριθμὸςΣ πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον. κούὐσθη 
ΠΠ ρος Ἠανίηρ Ῥεμετοά Όπγπεᾶ ἵο ᾖἴπο Τοτά. «ας Ἠεατά 

Δ τ / ” / νά « 

δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς”  ἔν "Ἱερο- 
αρπᾶ ο Ξτεροτι ηπ ᾖΤἨΠθ Θ8Ι8 ΟΕἱΠθ6 αβεεπρ]σ ἹπΠΙοἩ [νγαβ] ἵπ σετι- 

σολύμοις! περὶ αὐτῶν' καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν Ὁδιελ- 
Β419Ώ1 οοποργηϊῖπς ἴπεπι; αὐᾶ Όπου εεπύ {οτί  ΈαγπαῦαἙ τορο 

βεῖνι ἕως ᾿Αντιοχείας. 399 ὃς παραγενόµενος καὶ ἰδὼν 
ἔπτοπρβ] Α5 ἔατας ΑπίΙΟΟἨ: τ/Ώο ἨβνίπρΡ ϱΟΠΙΘ Ἀαπᾶ Ἠατίηωρ 58επ 

τὴν χάριν «τοῦ θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ.προθέσει 
ἴπε ρτγαςθ οξ αοᾶ τε]οίσεᾶ, απᾶά οχλοτιεᾶ Β11 ππΙΏ Ῥατροςθ 
-” ο] , . { ΐ Δ » 4 

τῆς καρδίας προσµένειν τῷ κυρίῳ 94 ὃτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς 
οἑ Ἠεατὸ το βαθῖᾶς ΠΠ Ἡ Τπε Ἰοτά; Ἔοτ Ἡρ παβα Παπ ᾿σοοᾶ 

καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέθη 
βπᾶ Σα]11 οἱ [1116] Ξπριτιῦ ἸἨοΙψ απᾶ οἳ {αἵτμ, Απάᾶ ήΎ/88 αᾶᾶθᾶ 

ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ. 396 ᾿Εξῆλθεν.δὲ εἰς Ταρσὸν Ἰὸ Βαρ- 
Αα ᾿ογοπᾶ 1141 Ὥᾖὕο ἴπε Τιοτᾶ. Απάᾶ Ζπεπῦ 345οτίἩπ "το ὄΤατειβ 1Ῥατ- 

΄ π - -” Ν ε |) 6 ο Ἡ ο 

νάβαςὶ ἀναζητῆσαι Σαῦλον, 26 καὶ εὗρων εαὐτὸν' 1γαγεν 
πβῦηθ το βεοξ Ρα]; Απᾶ Ἠπτίηρ Σ2οαπᾶ Ἠϊΐτι Ἶε ὑτοιςσῆῦ 

εαὐτὸνϊ εἰς ᾿Αντιόχειαν. ἐγένετο.δὲ  [αὐτοὺςὶ ἐνιαυτὸν 
Ὠῖτα το ΑπιιοοἩ, Απᾶ 1ῦ οςπαιθ ὗο Ῥρα58 νπθτ 8 ύΘαΣ 

“ -- 3 ν . / | / 3 ὕλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ διδάξαι ὄχλον 
Ἀπυπο]ε πνοτο ϱατπετεᾶ ὑοβείΏεχ ἵπ {πο ἍκαδδεπιὈΙγ, απᾶ Ἰἴαπαρπυ α 3οτονᾶ 

ἱκανόν, χρηµατίσαι.τε Επρῶτον]ϊ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς 
Ἰατρθ: απᾶ ὄνιοτοα Ξ5οα]]εά αβτεί Ἰπ ᾖῥΑπίοςὴ 11Πο Ἅαἱδοῖρ]ες 

Χριστιανούς. 
δοητ]ςμίατς, 

27 Ἐν.ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων 
Α πᾶ Ίπ {ῃεδα ἄαγς ο8ΠΙθ ἄοππ Τοπ «οθεγάδβ]επα 

προφῆται εἰς ᾿Αντιόχειαν. 328 ἀναστὰς. δὲ εἷς ἐξ 
ῬτορΏςί5 το Α ΩὔΙοοἩ ; Αηᾶ ᾿Πανίπα 9τίξοπ Τ1}ρ 10Π6 3γοπι 3ΑΠΙΟΠΡ 

αὐτῶν ὀνόματι "Αγαβος, Ἀἐσήμανενϊ διὰ τοῦ πνεύματος, 
«ἴἨπετι, ὮΤΥ παπηθ Ἀρσαῦβις, Ἰθ θΙρηὶβεᾶ ὮὉγ τηθ δρϊτϊτ, 

Λιμὸν ”μεγανὶ μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην' 
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σ]οτ]ιβεᾶ οᾶ, ςαγσίπᾳ, 
Τηυπ Ἠαπίπ ἄοά αἱκο 
το ἴπο αθπθῖ]οθς σταπῖ- 
εἆ τερεηπίλπος απίο 
Ἠ16, 

19 Νοπ {ἔπογ πΠΏῖοϊι 
π/ΓΕΤΘ 5οβύύεγτοᾶ αὈτοβδά 
Ἡροῦ 1λο Ῥετδεοιβῖοτ 
τηαῦ Άτοδὺ απΌοπῦ Θίθ- 
Ῥπεη {τατε]]εά ας ἴασ 
Α5 Ἐποπίσθ,απά Οσρτας, 
Αηπᾶ ΑπίΙΟΟΗΒ, Ῥτοαο]- 
πας πο πποτᾷ ἴο ποΠΘ 
Ῥαῦ Ἀπίο Τἴπο οσεν8 
οη]τ. 20 Απάᾶ 5οπιπε οξ 
Τπεπα ππετο πιεη οἳ Ο7- 
ρτα απᾶ  Όγτεπε, 
ΥΥΏΙΟἩ, Ὑ/Πεη ἴΠεγ πγεΓθ 
οοπαε{ο ΑπΙΟοςΠ, 5ραΚκθ 
Ἀπίο ᾖἵἴπο «ΑτοοῖπΏς, 
Ῥτεβοβίπβρ πο Τιοτᾶ 
{65186, 2ἱ Απᾶ Ίηπο 
Ἠαπάᾶ οἳ ἴπο Τιοτᾶ τας 
συ] Ίπεια: Ἀπᾶ 
ρτεαῦ Ώιπιρετ Ῥε]ίετ- 
οᾱ, απᾶ Ἰατπεᾶ τιηπτο 
ἴπο Τιοτᾶ. 2» Τπεν 
Ω41πρβ οἳ ἴμοδε ὑπίηρς 
οατης ππ{ο 1η 64Υ8 ος 
τηΏο οΠατοὮ π/Ώ]οὮ τναβ 
1η οεγήβα]εΏ: απᾶ 
ΥΠεγ 5εηύ ΤοτίΏ Ῥατηβ- 
ῶ88, ἴλαῦ Ὠο εΏοια]ᾶ πο 
Α5 Τατ 4 Απζιοσαϐ, 
25 πο, ππεη Ὦθ οΆτηςθ, 
Άπᾶ Ώρα 5εεη {Πε ρτθοθ 
οἳ ἀοαά, πα8 ρ]αᾶ--απᾶ 
εἁ]οτιεά ἐλεπι αι, 
νηαῦ στη Ῥαχροεο οξ 
Ἠθατυ ὭᾖΤπετ που]ά 
οἼεατο ππῖο πο Τιοτᾶ. 
294 Ἐογ' Ώρ τπαξ α σοοᾶ 
ΠΙΒΏ, Αηπᾶ Τι] οἳ ἴπο 
Ἠο]Ιψ ἄποςξῦ αμᾶ οξ 
Σα1{Ώ : Απᾶ τΏποὮ Ῥεο- 
Ρ]ο γββ αᾶᾶεάᾶ απο {ηθ 
1ιοτᾶ. 25 ΤΏεπ ἀορατί- 
εᾱᾶ ΈΒατπαβρας ο Τατ- 
815, ΣΟΥ Το 5εε]ς δα] : 
26 απᾶ ὙΠεηπ Ἡο Ὠαᾶ 
Σουηᾶ ἨὨϊπα, Ὦε Ἐτοιση{6 
Ἠϊΐπι απο Απο. 
Απᾶ 15 Ο93Π1θ Το Ρ458, 
τπαῦ α πΠο]ε 7εατ {ποτ 
β5εεπιρ]εᾶ ἴπεπηιςοϊτες 
ντιπ πο οἩιτοἨ, απᾶ 
ναιρΏῦ ΙΠΙΟἨἩ Ῥθορ]θ. 
Α πιά ἴμο ἀἱ5οίρ]θΒβ π/εΓΘ 
οα]]οεᾶ ΟΠτ]βιίαιις Πτςί 
1η ΑπΙΟςΗ. 

27 Απᾶ Ιπ]ηεςο ἄλγα 
6ΑΠ16 ῬτορΠπείς τοπ 
"16Γάξ8]6Ώ1 αηίο Απι- 
οοἩ. 28 Απάᾶ Ὥἴπετο 
βἰοοᾶ αρ οπθῬ οἱ επι 
παπηθᾶ ΑραῦὈτπβ, βπᾶ 
βΊρπὶῃεᾶ Ὦγ ἴπε ερὶγϊς 
ἐπαῦ ἴπετο εποαπ]ᾶ Ὦα 
στοςί ἀρατί]λ ἑπτοιρῃ- 

Α "{απαῖπο Ἰρτεαῦ 16 αροαῦ {ο ῦς ΄ οτεγ "πλποΙς πε Παδίζαδ]ο πγοτ]ᾶ; οαῦ αἲ] {πο πγοτ]ά : 

4 ἐδόξασαν 1/Τ1τ. τ Ἆρα ἴΠεη 1ΊΤτ; Αρα [γε] Α. 5 εἰς ζώην ἔδωκεν ΕΤΤΤΑ ΥΓ. τ Στε- 
φάνου Ἡ. Ἅ ἐλθόντες αΙΤΊτΤΑΥ. ἩὉ -Γ καὶ 8150 ΙΤΊΤΑ. αἛλληνας ἄΤΕΘΙΕ5 ΟΙΤΤΙΑ.  -- ὁ 
1.ΓΤΤΑ. ᾖ -- οὔσης Ν5δ ΤΤττ. 3 Ἱερουσαλὴμ ΙΤΤΤΑΊΥ. ΌὉ --- διελθεῖν ΙΤττ. 5 -- την Ὁν ΠΙΟ] 
πΝΑ5] ΌΤττΑ. τα --- ὃ Βαρνάβας (γεαᾶᾷ Ὦε ννεηῖ {οτίΏ) 1 ΤΊτΑ. 
αὐτοῖς καὶ ἴο ἴἨθπι ΘΥΕΏ ΙΤΊτΑ. ϐὅ πρώτως ΤΊτΑ. Ἀ ἐσήμαινεν ι. ἡ 

α--- αὐτὸν (γεαςᾷ [Ὠἶπι |) τιτττΑ. 
μεγάλην ΙΤΊτα η. 



948 
Νίο] οβΊΏε {9 Ῥω5ε ὃν 
Με ἁἀπγε οἳ Οἰααάἷας 
(ᾳδατ, 29 .Ποα ἴπο 
ἀἱ-οίρ]εβ, ΘΥΕΙΤΥ ΤΩΠΏ 
ποροτᾶῖηπρ ἴο Ἠΐ5 π)ῖ]ϊ- 
ἐτ, ἀεἰετπαϊηεᾶ {ο 5οπᾶ 
χε]ιεξ απῖο Πο Ὀτείη- 
Σεπ ΥΠῖοι ἀπεὶιυ ἵπ 
«{μᾶςα : 90 Ππ]ΙοὮ αἶδο 
1ηΏογ ἀῑᾶ, απὰ «επί Τζ 
{ο ἴπο οἰάετς Ὃν 1πε 
Ἠαπάς οΕ Βαχπαβῦας απά 
αυ]. 

{ ΚΤΙ. Νου αροαῦ ἐλαῦ 
φήπιο Ἠετοᾶ ἰπο Ἐῑπσ 
βυτοίοπεά {οτί ᾖ}8 
Ἠαπάς Το τες οετίαῖπ 
οἱ πο οπυτοῃ,. 2 Απά 
ας ΚΙΙεά ὦαταες πο 
Ὀτοίπες οἳ οοἵτπ σνΙ(ῃ 
νπο Επ/ογᾶ. ὃ Απά Τε- 
οβ1Ε6 Ἡς 5απη 1ὐ ρ]εβςφά 
Μπεσεσπε, ης ργοσθθᾶεᾶ 
ΣΙΥίΜθΥ ο ἴακα Ῥεΐος 
Ά]5ο. (ΤπαἨ ποτο ἔ]πα 
ἄασς οἱ ιπ]οατοιμεά 
Ῥτοβά.) 4 Απᾶ ππεη 
Ἡθ Ἱαά αρρτελεπᾶοά 
Ἠΐπα, Ἡο ριῦ ᾖῖπι ἵτπ 
ΤΙΕΟΠ, πηᾶ ἄθ]]τετοᾶ 
ἴπι {ο Ίοιγ ααθἰογηῖ- 

οἩξ ΟΕ εο]άΐετ5 {ο Κθερ 
Ὠΐτα ; Ἱπθεπάίηςσ αξίος 
Ἑαξίους {ο Ῥτίπρ Ὠῖπα 
{οτίἩἃ {ο ἴπο ποθορ]θ. 
ὃ Ῥοΐεσς {Πθτοίοτο τναξ 
Κκερῦυ Ίπ Ῥτίξδοα: Ῥαῦ 
ΡΙΑΥΟΣ γνας πιβᾶε πΙῦη- 
οι οθαςίπσ οἳ ᾖΊἴπα 
οπιτο ἀπίο ἄοά ΐος 
Πίτα, Απᾶ Ἅνυπεη 
Ἠεχγοᾶ που]ά ἅΊατο 
Ὀτοαρηί Ἠϊπι {οτίμ, 
{Πο 5απαθ π]σηῦ Ῥοΐετ 
σης β]εερῖπρ Ῥεύῦσεοτ 
πο οο]άϊ6εσ5, Ὠουπάᾶ 
ση (Ἡ πο οπαῖπςδ: απᾶ 
ἴπο Χεερετς Ὀθίοτο πα 
4οουγ Κερί ἴΠ9 ΡρτίξοἩ. 
7 Απᾶ, Ὀοπο]ά, ἴπο απ- 
Ρο] οἳ ἴπο Τιοτᾶ ο«απ1θ 
Ἄροπ ἠῖπι, απιᾶ 3 ρΏῦ 
εἨίποά ἵπ ἴπο Ῥεῖξοι : 
απᾶ ο «πιοίο Ῥείΐετοη 
πο βἰάς, απᾶ ταἰἱςσεᾷ 
Ἠϊπα πρ, βαγίπρ, Ατίὶςα 
πρ ααἰσκ]σ. Απάᾶ Πϊς 
οπαίπς {611 οῇ ἔγοπι 5 
Ὠαπάς. 8 Απά ἴμο αἩπ- 
ρο] εαὶᾶ απίο ἨὨΐϊπι, 
ατα {πγβε]ξ, απἆ Ῥίπα 
οἩ {Ώγ δαπᾶα15, Απάςο 
ης ἀῑά. Απά Ὦο δαϊίπ 
ππίο Ἠϊτα, 04566 τπτ 
Ρατπιεπό αὐΌοαί ἴπεα, 
απά {ο]]οῦν πιο. 9 Απάᾶ 
Ἡο τγεηύ ομΏ, απᾶ 1ο]- 
]οπεᾶ Ἠϊΐπι ; απᾶ π]εῦ 
ποῦ Ὅπαῦ 05 ας ταθ 
σπ]οῖ ν;αβ ἄοπε Ὦσ {πο 
βρε]; ὈῬαῦσ ἰποαιρπυ 
Ἡο καπ ϐἃ τἰδοή, 

κ ήτις 1 ΤΊτΑΥΓ. 
9 ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης Τ. 

{ ἐκτενῶς ΓεγνεΠϐ]γ 1ΤΤτΤΑ. πε σΙ{[α]νν. 
αὐτὸν ΙΤΑ; προάγειν αὐτὸν 1. 

” - 

ῦ -- αὐτῷ 1ΤΤΤΑ. 11. 

ΠΡΑΞΕΙΣ. ΧΙ, ΣΙ. 
:ἐπὶ Κλαυδίου ἈΚαίσαρος:ὶ 99 τῶν δὲ 

6αεατ. Απάὰ {8 

ὥρισαν ᾖἕκαστος αὐ- 
ΕΛΟΠ. οἳ 

τῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ 

κ η] ὶ «| }Υ 

οστις και ΣΥΕΡΕΤΟ ἳ ἳ 

πΏΙοὮ αἈἱδο «ϱΔ8ἨΙΕ {ο Ρᾶξξ Ἱπάες Ο]ααάῖας 
ν ” Δ 1] . ” αν 

μαθητῶν καθὼς "ηὐπορεῖτόν τις, 
ἀἱεοῖριες αεοοτάῖΏς ἀ8 ὄγίας ΄Ῥτοδροτοά 19πγ πε, ἀείογπι]ποὰ, 

ἔΠεπα, ἔογ παϊπ]είταξίοα {Το εεπᾶ Τἴοίμο Λάνε]]ίπς οὶ "ο αάσα 

ἀδελφοῖς' 90 Ὁ καὶ ἐποίησαν, ἀποστείλαντε πρὺς τοὺς 
αρτείΏτεῃ ; ὉυΏϊοὮ αἶδο ᾖ(ἴπεγ ἀῑά, εεπᾶῖηρ 16] ᾖἰο τηθ 

/ 4 4 ιά 4 / 

πρεσβυτέρους διὰ  χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου. 
εἰάοτς Ἱο οσ ΓΠιθ] Παπά οἱ Βαγπαῦαςς απᾶ βδαΠ], 

19 Κατ ἐκεῖνον.δὲ τὸν.καιρὸν ἐπέβαλεν 9 Ἡρώδης ὁ βασι- 
Απᾶ αὐ πού υἶπαρ αριῦ ὀξοτύλ αἨετοᾶ 32ΐἱΠο 3Κίπς 

λεὺς' τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. 
Πιῖς] ᾿Ἠαπᾶβ Το ϊ]]-ίτειῦ εοπιθ οΕἴΠοβθ οἳἑ ᾖ1ἴπθ αβεεπο]σ; 

2 ἀνεῖλεν δὲ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ρ]ωάννου! αμαχαίρᾳ.!" 
απάᾶ πε ραῦ ὕο ἀεαῖα οὅαβπιες πο ΌὈτοίπεσ οἳ ζᾳοῦτ ππέἩ α οσγοτά. 

τ 4 |δ ) Ι ε/ ε) / . ” , / / 

"καὶ ἰδωνὶ Ότι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς ᾿Ιουδαίοις προσέθετο 
Απᾶ Ἠανίηρ 5εεπ ἐλαῦ Ῥὶοαξίπς ἍᾖΙῖδ Ίο ίπε σεσε ηο πάάρά 

συλλαβεῖν καὶ Ἠέτρον ἠσαν.δὲ "ἡμέραι τῶν.ἀζύμων' 
νο ἴαϊκθ 815ο ἘῬείετ: Ἅ(απά ἴπογ πετε ἆαγς οἳ ἀπ]εατοπεά Ὀτορᾶ :) 

4 ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρ- 
ἩΏοπ} «15ο Νανίης 5εἰπςᾶ ἹἩθραῦ π ΡΤΊ5ΟΠ, ηατ]πιρ ἀε]]νοτθᾶ ᾖ{ο ἔοις 

σιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμεγος μετὰ 
εεὺς οἳ Τους «ο]ά]θγβ «το ριατᾶ Ἠϊτα, Ῥυτροξίης αἲίθς 

τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὺν τῷ λαφ. ὅ ὁ μὲν οὖν Πέτρος 
ἴπθ Ῥαδεογετ ᾖἴο Ῥσίπρ οι Ἠϊπα Το ἴπε Ῥεοβ]θ. Ῥείέετ {μετεξογε Ἰπάςοᾶ 

ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ' προσευχὴ.δὲ ἦν Ι᾿ἐκτενὴςὶ γινοµένη 
85 κΚαερὺ Ἱπ ἴπο Τ)εῖδοῦ; Ῥαῦ ΄ρτασες ὅγαν }λ{ετνεπῖ πιαᾶο 

ε μ ο |) ΄ Ν Δ θ Ν να να ᾗ ) ε/ Ν 
υπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὸν Τυπὲρὶ αὐτοῦ. ϐ Οτε δὲ 
Ὃσ Ἅᾖτ]πο β56επαΡΙΥ το αοᾶ οοποεγηϊπςρ Ἠΐπι, ῬΒαὗ τι]οη 

πο λλ Πῃ π ) λ / Ἱ « ἛῬ λ ” / στ 

ἔµΕΛΛΕΝΥ αυτον προαγειγν ο ρωοόῇπς» τῇ-γυκτι-εΚΕί11) ην 

Ένας "αὈοιαῦ δΏΐπι «ο Συτίτρ ἸΓοτία 1Ἡοτοᾶ, ἵπ ἐπαῦ πῖρΏῦ 88 

ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν, δεδεµένος ἁλύ- 
Ῥεΐετ ε]εερίπα Ῥεύπιθεη πο 5ο]ᾶϊ6Σ5, Ῥουπά λα 

, / , μ ” [ή 3 ’ Ν ΄ ! 

σεσιν δυσίν, φύλακες τε προ της θύρας έτηρουν την φυλακήν. 
ΣοΠαΐπς5 1ὐψο,  5διβγᾶ5 αἱ5ο Ῥοΐοτο ἴποθ .ἆοος Κερυ 1μθ ΡΙΐδοἨ, 

7 καὶ ἰδού, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς' ἔλαμψεν ἐν 
Απά Ὀεπο]ά, 8Ώ αηΏρο] οἳ [ἐπε] Τιοτᾶ 5ἰοοᾶ Ὦσ, απά α Πβελὺ 5Ώοιθ 1Π 

πατάξας.δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν τῷ οἰκῆματι. 
εἰᾶςῬ οἱ Ῥοΐεχ ηετοιδεά πρ ἴπε Ὀπ]]άί(ηπς, Απαᾶ Πατίηρ ςτωϊζδεη {πα 

αὐτὸν λέγων, ᾿Ανάστα ἐν τάχει. Καὶ Σἐξεπεσονϊ αὐτοῦ αἱ 
Πίπα, 5αγίης, Ἠϊειρ ἵ ἈὨαείο, Απά 461] ος οἳ Ὠΐτα ἴπθ 

ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 8 εἶπεν Ίτεὶ ὁ ἄγγελος πρὺς 
ομαῖπς 1τοπι [Πἱ5] Παπᾶς, Απᾶ ὁραῖᾶ 31ἴπο "απςσέ] 1ο - 

, 8 / Ι αν ες δ α δάλ / ἜἘ / ο 

αὐτόν, "Περίζωσαι,ὶ καὶ υπόδησαι τὰ.σανδἀλιά.σου.  Ἐποίη 
Πΐτα, ,ἶτα ΙΠγ5ε]Ε αΌοαῖ, απᾶ ᾽ Ὀϊπᾶ οἨ {πσ βαπάβ]5. 3Ἠ6 34ἱά4 

σεν δὲ οὕτως. καὶ λέγει αὐτῷ, Περιβαλοῦ  τὸ.μάτιόν.σου, 
1απιά 5ο. Απᾶ Ὦο 5ασς ἴο Ἠϊπι, «ϱβξί αθουῦ [πεῬ) 1ἴΠπσ ρατπιεπί, 

καὶ ἀκολούθει µοι. 9 Καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει Ραὐτῷ'' καὶ 
θπά 4ο]1οτν΄ Τ1θΘ, Απᾶ ροΐπρ Εοτίμ το {ο]]1οπθᾶ Ἠϊπι, απᾶ 

οὐκ. ᾖδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόµμενον διὰ τοῦ ἀγ- 
ἀϊᾶ ποῖ Κποῖς ἐπαῦ τες] 1015 σΏ]οὮ 15 Παρροηίτπρ Ὁγ πιεαηΏς ΟΕ{Πε Ἅαπ- 

πο Καίσαρος ΟΙ ΤΙΤΑΝ. η εὐπορεῖτό Ι/ΤΤΤΑ. 
4 µαχαίρῃ Ττιβ. τς ἰδὼν δὲ ΙΤΤΤΑ. 5 η- αἱ 
Υπερὶ ην,  ᾗἵ ἤμελλεν ΤΊτΑ.  προαγαγεῖν 

 ἐξέπεσαν ΙΤΤιΑ.. Σ δὲ 11Γ. 5 Ζζῶσαι βρἰτὰ {Ώγβεὶέ 

Ἱ- καὶ ΙΤτι[Α]. 
Ρ Ἰωάνου Τγ. 



ΧΙ. α Ὁ Εα, 

γέλου, ἐδόκει.δὲ ὅραμα βλέπειν. 10 διελθόντες δὲ  πρώτην 
Κοἱ, Ῥαΐ ἐποιρΏύ Αα τἰβΙοη Ἠθ ΒΑΝ. ἈΆπά Πατίηρ Ῥαββοᾶ {πτοαρη ϱ Πτ5ῦ 

φυλακὴν καὶ δευτέραν, «ἠλθον!" ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν 
εαατᾶᾷ Αηπηᾶ  α 5εοοπᾶ,  ΤΠΕΣ 0816 {Το ἴπθ 3ραΐθ 11τοηῦ 

τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἀήνοίχθη" αὐτοῖς' 
τπαῦ Ἰθεᾶβ 1πίο 1πθ οἱ, Ὑπηπίοα οἳ 1ἱ5θ]ξ ορεπεά το ἴπετα ; 

καὶ ἐξελθόντες προῆλθον µῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως 
Άπά Ἠπνίηςσ Ροπε οαῦ ἴπεγ πεπὺ ον ἑπτοιρ] "οἐγθεῦ ᾖ3ο9πΠ86, απά Ἱπιπιοβϊαί[ε]τ 

ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ᾽ αὐτοῦ. 11 καὶ ὁ Πέτρος «γενόμενος 
ἀερανίεά ἴπθ ἈΑπςεΙ ἍΊτοπι ἍἨΙΠ, Απά Ῥεΐοτ Ἠαν]τπρ ϱΟΏιθ 

ἐν ἑαυτῷ! εἶπεν, Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν 
το Ἠϊπιςε]{ βαίᾶ, Νου 1 ποπ οἳ ο ἵταῖῃ ἢπαῦ 

κύριος τὸν. ἄγγελον. αὐτοῦ, καὶ Τἐξείλετό" µε ἐκ χειρὸς 
"Τιοτᾶ Ἠ15 Απρε], Άπά ἀἄε]τετεᾶ πι οαῦ ος [ίπε] Ἠβπᾶ 

Ἡρώδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων. 
οξ Ἠετοᾶ απᾶ 811 ἴπθ εχρεοίαἴΙοη οἳ ἴλε Ῥεορ]ε οΕ ἴμο 7618. 

13 συνιδών.τε ᾖλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν 5 Μαρίας τῆς μητρὸς 
Απάᾶ «οηβἰᾶετῖηρ [15] Ὡθ οβππς ἵο ᾖ1ἱπθ ΊἨοπαςθ οἳ Μαιγ Ίο τηοίηΏεσ 

Ν]ωάννου" τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ 
οἱ ζοιπ πηο 16 5υγΏβΙηθᾶ Ματκ, πγπετθ ὙΓΕΓΘ ΧΠΘΠΥ 

συνηθροισµένοι καὶ προσευχόµενοι. 19 Κρούσαντος.δὲ ᾿Ἰτοῦ 
Ραὐπετεᾶ ὑορείηπετ απᾶ ΡΤΑΥΙΩΡ, Απά "Πατίτισ 3κποσκεᾷ 

Πέτρου" τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος, προσῆλθεν παιδίσκη ὑπα- 
1Ῥείετ [αῦ] ἰπε ἆἄοοτ οξ πε µ}ῬΡοχοἩ, Ῥρατηθ 1 "4βτηδε] το 

κοῦσαι, ὀνόματι Ῥόδη' 14 καὶ ἐπιγνοσα τὴν φωνὴν τοῦ 
Ἠξίεῃ, Ὦγ πβίηθ Ἐλποᾶβ; βΏπᾶά Ἠατίτπς τεοοσπϊπεᾷ ἴπο τοίοθ 

Ἠέτρου, ἀπὸ. τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδρα- 
οἳ Ῥεΐετ, Ίτοπα 1ογ ΞΏ9 ορεπεᾶ ποῦ ἴπο ῬοτοἨ, Σπανίπα 

μοῦσα δὲ ἀπήγγειεν  ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ 
ταη π 1ραῦ 3πθτεροτιεᾶ ο 09 Αβἰαπᾶϊιςσ αῬείετ  ἍἸῬοξοτθ ᾖἴπο 

πυλῶνος. 16 οἱ.δὲ πρὸς αὐτὴν Σεἶπον,ὶι Μαίνη. Ἡ-δὲ 
ῬοτοἩ, Ῥαϊΐ ἴπεγ ᾖἴο ποςχ βαῖᾶ, ΊΤποι Ἁτὸ πτιβᾶ, Ἐπῦ 81θ 

δισχυρίζετο οὕτως ἔχειν. 'οἱ.ἱδ ἔλεγον,ι Ὁ ἄγγελος 5αὐ- 
Βἴτοηπρβ]γ αΏΏτπιεᾶ {ἴπαβ Ἅᾖ1πββ, Απᾶ ἴπεγ κααῖᾶ, ηπθ Ἅαπρε] οξ 

τοῦ ἐστιν.ὶ 16 Ὁ.δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων' ἀνοίξαντες.δὲ 
Ἠΐτα 1 18, Ῥαἱ Ῥεΐετ οοπ]παεᾶ Ἐποοκίπρ: απᾶ Ἠβτῖηρ ορεποᾶ 
Ώςτ Π ας ὦ οσο) . / ῃ δλδ ἂν 
εἶδον"' αὐτόν, καὶ ἐξεστησαν. 17 κατασείσας.δὲ αὐτοῖς 

{πεγ δ.σ Ἠϊτα, Απᾶ ῄὙΠοΓθ απιαζθᾶ, Απᾶ Παβτίηρ τηβᾶο α βἶση ο ἴπετα 

τῷ Χχειρὶ σιγᾷν διηγήσατο Δαὐτοῖς' πῶς ὁ κύριος αὐτὸν 
ση {πε Ἠαπᾶ {ο Ῥο ϱ1]επύ ο τε]αθά ἕ{ίαἴηπεπ ἩἨούν πε Τοτᾶ Ὠΐτα 

ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς. εἶπεν δε, ᾿Απαγγείλατε Ἰακώβῳ 
ῬτουςΏῦ οιῦ οἱ ἴἩθ ἍὭ2ΡΕἱδοἨ, Απᾶ ε 5αἶᾶ, Ῥεροτῦ το ᾖ 8ππθβ 

καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον 
Απᾶὰ ἴο ἴΠθ Ῥτείητοη {λθεο ἴΠΙΠς6β, Απᾶ ΠανΙπρροποοαῦ Ὦρ ποηῦ ᾖἵο αποίπηοες 

τόπον. 18 γενομένης δὲ ἡμερας ὦν τάραχος οὐκ ὀλίγος 
Ῥ]8ο8, Απά "Πανίηρ ἔσοπθ 48 {πθγο πα ἀἱ5ίατρβπσος 1πο Ἅ38πΙΒ]] 

ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο. 19 Ἡρώδης 
ΑΠΙΟΏΡ ἴπθ βο]άΐϊ6τς, πΏαῖ ἴΏεπ [2ο5] “Ῥεΐενγ Ίνα” Ώθοοπ]θ, Ἠετοᾶ 

δὲ  ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρών, ἀνακρίνας τοὺς 
Σᾳπᾶ Ἠατίτρ 5ουρβΕύ Αξὑέτ ὅἨϊπι λρπᾶ Ξποί 'Ἠατίπρ “Εουπᾶ, Ὠατίωρ εχβταϊπεᾶ ἴθ 

Φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι' καὶ κατελθὼν 
Ραβτάς Ὑθ οοπιπιαπάρεᾶ [ίπεχα] {ο Ὀο 1εά απγαγ {{ο ἀθαίπ]. Απιά Ἠατίπς ροπο ἄοπα 

9 ἦλθαν ἹΤττΑ. ἆ ἠνοίγη ΙΤΤτΑ. 
Ε -ἵ- τῆς ΙΤΤτΑΥΓ. Ν ᾿Ἰωάνου Ἰτ. 
εἶπαν Ι,; δὲ ἔλεγον αΤΊτΑΥΓ. 
Ῥτε ΙΤΊΤΑ. 

9 ἐν ἑαυτῷ γενόμενος ΙΤΊΤΑΥ. 
1 αὐτοῦ Ὦθ αλ τττΑἵΓ. 

πα ἐστιν αὐτοῦ Ι11τΑ. Ὦ εἶδαν ΙΤΤτΑ. 

38, μ 11Π. Ξ 

ο ο ος αλα ται πα ΐνωτα 

κ εἶπαν ΙΤΊτΑ. 

249 
10 ΊΓπεπ {Πεγ πος9 
ραΣῦ ἴπο Πτςί απᾶ {θ 
5εοοπά ἨὙΠατά, ἍΊΠοεΥγ 
68Ι1Θ Ἠπίο Τπθ ΊτοηἨ 
ραῖε λμαί Ιεαᾶέίπ ππ{ο 
Τε οἱ ῦΥ; ν/Ώῖο ορεπεά 
το ἴπεπι οἳ ὨΙβ οπη 
Βοοογᾶ: απᾶ ΤΠεΥ ποτε 
οαῦ, απᾶ Ῥηβ5δεᾶ οἩἳ 
{Ώτοιρῃη -οπθ οαἰτεεὶ ; 
ΑηΠᾶ {ογυπσν 1] 119 ΑἩΠ- 
6ε] ἀερατίεᾶᾷ ἔτοτι Ἠϊπα, 
11 Απᾶ ππεηυ Ῥεΐες 
Ὅ/α8 οΟΊΠθ6 Το Ἠ]ταβε]ξ, 
ο βαἱᾶ, Νου 1 που 
οἳ α ειτεῖγ, Ὅλαδί ἴηοι 
Τιοτᾶ Ἠαίλ 5επί Ἠ15 ϱη-ὶ 

τωο οαῦ ΟΕ 119 Ἠαηᾶ ο: 
Ἠετοᾶ, απᾶ /γοπι 1] 
{πο εχρεοίβἰῖοη οἳ ἴπθ 
Ῥεορ]ο οἳ πο: ζ6π8. 
12 Απᾶ πΊεηπ ὮἩε Ὠβά 
οοηβἰάετθᾶ {λε 1ἐλῖπῃ, 
Ἐθ ΟΒΊΠΘ Το Ίο Ἠοπσεε 
οἳἑ Ματγ ἴἨο πιοῖπες 
οἳἑ οομπ, Ὑπποβο 5Γ- 
ἩβθΙθ ᾖὙπᾶβς ἨΜΩτε; 
Υ/ΏΘΓΘ ΏΙΠΏΥ ΊΕΤΕ Ρ8- 
{πετοᾷ {ορείπετ ρτασ- 
195. 15 Απάᾶ 48 Ροεΐεσς 
Ἐποοκεᾶ αἲ ἴηε ἆοοσ οἳ 
{πο ραΐεθ, 8 ἄατηςο] 
0ΑΏἼΘ ᾖἵο ἨεαΓΚκεη 
παταθᾶ Ἐλποᾶα, 14 Απά 
π΄Ώςη 5Ώ6 Ἐπειυ Ῥεζετ)Β 
νοἱσθ, 8Πε ορεπεᾶ ποῦ 
{πο ραΐο Τοτ Ρ]αἆπεββ 
ραῦ τη 1Ίπ, βηᾶ ἐρ]ά 
Ἠου Ῥείεχ 5{οοᾶ ΏθΕοσθ 
{πο ρλίθ. 15 Απά Πε 
ΕΒΙά ππῖο Ἠετ, Τποιυ 
τὸ πι, Βαῦὸ εθ 
οοηδίαπ]σ αΏητπιεά 
ἴπαῦ 16 τας θτεηπ 8ο, 
ηδη ββ]ά πετ, Τὸ ἶ8 
Ὠ]5 απρο], 16 Βαΐ Ἐο- 
{εγ οοπἰ]πιεᾶ Ἐποοςκ- 
1ΠΡ: Απᾶ ὙΠΕη Τμεγ 
Ὠβᾶά ορεπεᾶ λο ἄοογ, 
Απᾶ εδαπῳ Ἠϊπι, ΊΠεγ 
πγογεα5{οπ]φηθᾶ, 17Βα6 
Ἡε, Ῥεοκοπῖπςσ ᾽"απίο 
ὀΏεπα υπ Λ{Ώ {πε Ἠαπᾶ ἴο 
Ἱο]ᾶ Ἰπεῖτ Ῥθβοθ, ἄε- 
«ο]ατθᾶ απο {πεπα Ὠοπ 
1ηθ Τιοτᾶ Ὠαᾶ ῬτοιαρΏί 
Ἠΐϊπῃα οὐ οἳ 1πθ ΡτίδοἩ. 
Απᾶ Ἠε ββἰᾶ, «ο 5πεν 
Τηθ5ο 1ἰπίπρ αππῖο 
781168, Απά Το 1πθ 
Ῥτεξητεη, Απᾶ Ὦο 4ε- 
Ῥασεᾶ, πηΏᾶ πγεηῖ 1Π1ο 
ΑΠΟΙΠεΓ Ῥ]4ς86. 18 ουν 
ΑΒ δΟΟΠ 88 1ῦ πας 48Υ, 
πετο Ὑ88 ἩΟ ΒΙΑ 
ΒΡΙΤ ΑΠΙΟΠ5 πο βο]- 
41ΕΥ8, τυπαῦ πες ὮῬε- 
οοπηθ οἳ Ῥεΐζες, 19 Απά 
π/πεη Ἠετοᾶ Ὠπᾶ 
ποαρηΏύ {ον Ἠϊΐπι, απ 
ΣοιαΏᾶ Ἠῖτα ποῦ, Ὦε ϱχ- 
Απιϊπεᾶ ΊΤπο ἘθερείΒ, 
βηΏᾶ οοπιπιαδπᾶράα ἴπαῦ 
{λε6γ ελοπα]ά ο ραῦ Το 

{ ἐξείλατό αΙ/ΤΊτΑΤΥ. 
πες 

ο---- ἀαὐτοις π[ττ]. 
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ἠοαϊίἩΠ,. Απά Ἡο πνεηΏ 
ἄολνα ΤΟ ζ11άςθρ {ο 
Όεεσατεα, αιᾶ {λόγο α- 
υοᾶθ. 20 Απά Ἡοτοᾶ 
στας Ὠϊρη]ν ἀἱδρ]εαςδεᾶ 
ΜΕ τησπι οἱ Ἔττο απᾶ 
Βιάοα : ας {πεγ «ππ1θ 
πνϊτἩ 9Πθ6 αρσογᾶ ἵο 
μπα, απιᾶ, ΠατίΏρ τασᾶθ 
Ἑ]αδίις {πο Κἰπσ)5 
οπαπιὈοτ]αῖτπ τ]δῖσ 
4ΓΙο6μάᾶ, ἀεςῖγεᾶ Ῥεᾳςθ ; 
Όεσβιιδ {πΠεῖς οουπ- 
Ἠνγ πας πουχ]σηεά Ὁτ 
{πθ ἸΚΙῑπσ᾽ς «οοιπίγγ. 
21 Απᾶ αβροῦ α 5εί 
ἀ4απγ Ἠεγοᾷ, ατταγεᾶ ἴτπ 
χογα] αρραχε], ού αρ- 
οι ἩἨϊ5 ΊΩτοπε, απᾶ 
πηβᾶς αη οἑα{ῖοι 1]ις 
το. Ίλετι, 22 Απᾶ 
πο Ῥεορ]θ Ρρατο α 
ελοιί, ξανῖίπᾳ, 1 ἰς λα 
νοῖςε οξ α ϱοᾶ, απᾶ ποῦ 
οἑα ΠιΑὮ, 25 Απάᾶ Ίτῃι- 
τηθᾷᾶ]αί{ε]σ {πε απσε] οξ 
ἴπο Τ,οτά 5Ώιοξθ Ἠϊπα, 
Ῥεοβαςε Ὦθ Ρατο ποῦ 
αοᾶ Ίπε ρ]οτσ: απά Ὡς 
σας εαίεη οἳ ΤΝΟΤΗΙ5, 
Επᾶ ρατε πρ{ίΠπε ϱηοςῦ. 
24 Ῥαΐ τῃρῬ τνονὰ οἑ αοά 
ριεῖν απὰ τοηι]1ρ]εᾶ, 
205 Απᾶὰ ΈῬατπαβρα» απᾶ 
Θβα] τοεϊιγπθοᾶ Έτοτα 
εγτξβ]επα, πτΏαεη ἴΠεγ 
Ἰαά {α14]16ᾷ {λεῖγ ταΙη- 
15ἱτγ, απᾶ Ίοοῖς στα 
ἵπετα ᾳοΏπ. τΠοδθβΙσ- 
ΏβΤΩθ πια Ματίς, 

ΧΙΙ. Νου ἍΊἴπετο 
ἩύΘ6ΙΘ Ίη Τἴηο ϱἨΠιτοῇ 
Ολαί πας αὖ ΑπίΙοςἩ 
οεγίβῖη Ῥτορηείς αλά 
τθ8οἨετς: 85 Βδίηβ- 
Ῥα5, 8ηΏά ΘΙΠΙΘΟΠ {Πα ῦ 
σγας οα]]εᾷ Ἀϊρες, απά 
1παοῖας οἳ Ο0γτεμθ, απᾶ 
ΜβηΠαβΘΏ, πΠΙοη Ἠπᾶ 
Ῥεεπ ῬτουιρΠπύ αρ πΙῃ 
Ἠετοά {πο {είτατεῃ, 
ΑηΏά Φατα]. 2 Α5 ΤΠεγ 
παϊπ]Ξεγεᾷ {ο ἴπεΤ,οτᾶ, 
Ἀαπᾶ {α5δίοᾶ, ἴπε Ἠο]τ 
ἄλοςς ϱραῖᾶ, Βοαρηταίε 
Ιηθ ῬατηθῦΏ95 απά θα] 
Σο; {πο ποτκ ἩΊΏεΓθ- 
απίο ΤΙ Ώαπτε «οα]]εᾶᾷ 
ἴηθπι, ὃ Απᾶ ἨπΠεΠ 
1πεγ Ὠβᾶ α{α5ιοᾶ απᾶά 
ταγοᾶ, απά ]α14 ἐλεῖγ 
ο. οη {πεπα, ΤΠετ 
εοηί ἐλοτπι ΒΥΤΑΥ. 4 9ο 
{Ἠεγ, Ῥεῖπρ πεηῖ ΤοτίἩ 
Ὦγ΄τμο Ἠοιγ αποςί, 4ε- 
Ῥαγίεᾶά αηπέο Βε]ευείῖα ; 
Απά Εγοπι ἴπεπςε ἴΠετ 
εβ]]οᾷ {ο 6τΤρτις. ὃ Απά 
πνΏςη {Πα6γ γ/6χε αὖ θα- 
Ἱαπαϊς, {πεσ Ῥγεπολεᾶ 
ἲἩο υοτά οἳ ἀοά ἵη 
{ηε «ΥηαΡοριος οἱ {πο 

οαὐ τνΙτΏ οπι6 αοσοχᾶ ΤΠεγ σαπιθ 

ΠΡΑ ξΕΙΣ. 

ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς Ἰτὴν" τΚαισάρειαν! διέτριβεν. 

ΧΙΙ. ΧΙΙ. 

20 Ἡν 
ΣΥΟΙΩ οπᾶσδα το (0ῴρδαχεα ηε βἰαγεᾶ [νηἨετε]. 38198 

δὲ Σὸ Ἡρώδης' θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις 
λαπᾷᾶ «Ἠετοᾶ Ίῃ Ὀἱείεχ Ποστ πο [πε] Τγσχήππ8β απᾶ οβΦάομίπης 

ὁμοθυμαδὸν.δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Ἑλάστον 
το Ἠΐπι, αλᾶ Ἠατίηπρ ϱαϊπεᾶά  ἙΒ]αρίις 

τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, γτοῦντο εἰρήνην, 
ΊΥΠΟ [πνας]οσοσς {πο Ῥοάσπαπιρος οἱ ἴπο Κῑπς, εοιισἩ Ῥεαςθ, 

διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς. 
Ῥεεπαςθ Ίαδ ποπχὶσπεᾶ τΤπεῖχ οοαπῖίτγ Ὁσ  Ἅττμο Κ1πΠΡ’Ξ, 

21 Τακτῇ.δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρώδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικήν, 
Απᾶοπα ςσε ἅἄατ Ἠετοᾶ Ἠατίηρ ραΐ ου “πρρατθ] 1χρΣη1, 

καὶ καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐδημηγόρει πρὺς αὐ- 
απᾶ Ἠατίηρ δαῦ οη ᾖἴπο ᾖ«ἰτίριπαβ], Τ8ς ΠΙΑΩΚΙΠΡ αἩ ογαῦίοη {ο ἴπεπι. 

τούς. 23 ὁ.δὲ δῆμος ἐπεφώνει, Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ 
Απά ἴηο ρεορ]θ ππετε οτσίπρ οιιξ, 30 {ς δροᾶ [11πε] “νοῖσθ απᾶ µποῦ 

ἀνθρώπου. 285 παραχρῆμα- δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος  Ἅκυ- 
οἑ ο ΠΙΑ] Απά {πιπιρβ]αξε]σ Δεηιοίθ Ἱπϊπι  "8π”απβε] 30 [31λθ] 

ρίου, ἀνθ ὧν οὐκ ἔδωκεν Ἱτὴν' δύξαν τῷ θεῷ' καὶ γενόμενος 
Τιοτᾶ, ΆΌῬεοατςξθ Ἅλθ ϱατο ποῦ τηε ρ]οιτγ {ο ἀοᾶ, απᾶ ᾖΠατίηρς Ῥεοῦ 

σκωληκόβρωτος ἐξέψυζεν. 94 ὁ δὲ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν 
εβίεπ οἳ ψ/οσπ]ς Ἡε εχκρ]τεί, Ῥαΐ ἴπθ ποτᾶ οἳ ἀοά βτυιν 

καὶ ἐπληθύνετο. 26 Βαρνάβας.δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν ἐξ 
Αηπά τοπ] αρ]εᾶ, Απά Ῥατηαδας απά δει] πεϊαγπεᾶ  ἔτοτ 

Ἱερουσαλήμ, πληρώσαντες τὴν διακονίὰν, Ὑσυμπαραλαβόν- 
1εγαδα]επι, Πανίπρ Σ41Η11εἆ ᾖἴπε παἰπὶείταβίοη, ατίηρ {ακθι ΤΕ 

| κ.α γἸ ν στρ ληθε Μά 
τες και ωαννην Τον ἔπικλ1σεγτα αρκΟΡγ. 

[Πίπεπα] αἷ]5ο πο νε πνΏο 185 διγηβπωθᾷ Μαν], 
Σ , 7 ἡα η / ) Ν Ὑ 

129 ᾿Ἠσαν.δε τινες" ἐν Αντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν 
ΝΜοτσν ἴπετο πτετθ οετἰαίη η Απο ἵπ ᾖτῃο Ξπ]μίο]ι ὄγνας [3116] 

3 ’ ο.) Ν / ε/ / ᾿ Γ 

ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι, ὅ.τε.Ῥαρνάβας καὶ Συμεὼν 
ἆβκεεπρ]σ  ῬτορΏεί5 απᾶ  1Τ6β6ΠΕΣ5, ῬοΐἩ Βαχπαρας απᾶᾷ ΄ ΒΙΠΙΘΟΝ 
ε / / Δ ” ε ” ’ 

ὁ καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναι1.τε 
πνΏο Ίνα σα]1εᾶ Ἄλρετ, απᾶ ἍἸμιοῖας ἴπο (στοπίαη, απᾶ Ἀαππομ, 

Ἡρώδου τοῦ “τετράρχου! σύντροφος, καὶ Σαῦλος. 3 λειτουρ- 
οἑ Ἠετοά {πο Μδείτβτο]ι α {οδίετ-υτοίΏςι, απ Φα], "Α5.πειθ ΠΙΙη- 

γούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων, εἶπεν τὸ 
Ι5{ετῖπς αΑηᾷ 3ΤΏεγ Το πο Τιοτᾷ απά Σ4581ἨΡ, δραῖᾶ 11Πθ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον, Αφορίσατε δή µοι τὀν.τε' Βαρνάβαν καὶ 
2ορὶτιυ 3ἴπε “Ηο]γ, Ῥεραταίε Ἰπάεςᾷ {οτι ῬοἱἩ Βατπαῦας παπά 

ετὸν' Σαὔλον εἰς τὸ ἔργον '  ὃ προσκέκληµαι αὐτούς. ὃ Τότε 
αυ] {οτ {πες Ὑποτκ Το πΠϊοεη 1 πατε σα]]οᾷ ΤΠεπη. Ἴπεπ 

νηστεύσαντες καὶ προσευξάµενοι, καὶ ἔπιθεντες τὰς χεῖρας 
Ἠανίηρ {η5ίεᾶ βπᾶ Ῥταγεᾶ, απᾶ ἨΠατίηπρ ]βῖά Παπάς 

αὐτοῖς, ἀπέλυσαν. 4 ἀΟῦτοι' μὲν οὖν  ἐκπεμφθέντες 
οἩ ἴΠεηΏι, {πετ 1εῖ [{πεπι] ρο. Ἴπεγ 1πᾷεθὰά 9ΏΠθγθξοτθ Ἠατίπρ Ῥεθη 5οπί {οτίἩ 

ὑπὸ τοῦ «πνεύματος τοῦ ἁγίου,! κατῆλθον εἰς τὴν! ἐΣελεύ- 
Ὦν ᾖἴπο βρὶτ]έ ἴποθ ἍἩἨοϊψ, πιοηῖ ἄοινη ᾖἴο Ξε]ει- 

κειαν͵! ἐκεῖθέν.τε ἀπέπλευσαν εις Ιτὴν' Κύ ὅ καὶ ὀ : ὃ ς Ίἴτην"' Κύπρον. ὅ καὶ γενό- 
οἶα, ἈηΏά {πεπςθ εαϊ]εᾶ αἹναγ το Ογρτις, Απᾶ Ἠπτίπρ 

µενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον .τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς 
οσοι Ἰπίο ῥα]βΠΙῖ5 ΠΘΥ απποαποθᾶ Τπο πογά οἱ αοᾶ ἵπ ᾖ{ἴπε 

4 ---την 1ΤΊτΑΣΥ. 
[πι]τ[ττ]. 
Σ τετρααρχου Τ. 
µατος Ι.11ΤΑ. 

Ἱ--- την αι. 
Ὁ-- τε ΟΙΤΤΥΑΥ. 

{-- την 1 ΤΑ. 

ἕν-- καὶ 
Σ--- τι}ες ΗΤ11 Λε 

ε ἁγίου πνεύ- 

.-- ὁ Ἡρώδης (2εαᾷ Τε νύας) αι ΤΊτΑΥΥ. 
χ --- καὶ ΙΤΊΙ[Α]. ο» Ιωάνην ΊΓ. 
ο--- τὸν ΙΠΊΤΑΥ. ἆ αὐτοὶ ΙΤΊΤΑ. 

ξ Σελευκίαν τ. 

Σ Καισαρίαν Τ. 
. σνγ- Τ. 



ΧΙΙ. ΑςΤ68. 

συναγωγαῖς τῶν ᾿ἸἹουδαίων' εἶχον.δὲ καὶ Ἡ Ιωάννην" 
β7ηβΡοραθ «οἱ ἴ]θ 16199, Απάᾶ ἴπΠογ Ὠαᾶ αἱδο Ἴοῦα {[Ααβ] 

« , 4 1 Ν - »” / ὑπηρέτην. ϐ διελθόντες.δὲ ᾗ|ἱ τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου 
98. αὐζειάαπύ, Απᾶ Πανίηρ ραξβοᾶ ἑἩτοιρλ ἴπθ ἸΙδιαπά 48 Ταχ 85 ΤΑΡΙΟΒ 

εὗρόν } τινα µάγον ψευδοπροφήτην ᾿Ιουδαῖον, ᾧ ὄνομα 
ἴπθυ {οιπά α οεγίαίη πιρρ]οίατι, Α Έ4ἱ59 ρτορ]οῦ 8.161, πΨΏοβθ Τάπιθ 

ΚΒαρϊησοῦς,! 7 ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, 
ἴπας] ἈΒατ]εςιβ, πο πας νὮ {πο ΌῬτοσοηπδα] βΒεΓΡΙΙ5 Ἑαα]αβ, 

ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενο ἈΒαρνάβαν καὶ 
Ξταὰπ 1η Ιητο]]]ραοπῦ, Ἠο Βανίπρ ομ1]θάΐίο ᾖ[πίπ] Βαγπβῦββ αηᾶ 

Σαὔλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ' 8 ἀνθίστατο.δὲ 
δα] ἀθεῖτεᾶ {ο Ώθας ᾖἴπο ποτᾶ οξ ἄοἀ. Βιΐ {ποτε πητηε{οοᾶ 

αὐτοῖς Ἑλύμας ὁ µάγος' οὕτως.γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα 
ποπι Έ]ψταββ {πε πιβρ]οἶαἩ, (ἴοτ 5ο 16 Ιπίετρτείεᾶά 3Τι8ΊΙΘ 

αὐτοῦ. ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως. 
115), 5θεκίῃπςᾳ Το ρεττετῦ ηθ  ἍὝΌτοσοσπδι]Ἱ {τοπ ἴπθ 49]. 

9 Σαὔλος.δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου, 
Ῥαίέ σαα1, ὙπΠο αἶδο [18] Ῥαι], Ῥεΐτπρ Β]1εᾶ σΙίΏ [1πε] Ξρριτίς "Ηο]γ, 

ἱκαὶ! ἀτενίσας εἰς αὐτὸν 10 εἶπεν, Ὢ πλήρης παν- 
βΠπᾶ Ἠανίπς Ἰοοκεά βιοαά{ας]σ αρου βαῖᾶ, ο Μυα]]1. ος 

Δ ’ ΔΝ / ε / ει ’ . ν / 

τὸς δόλδυ καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης 
8] οι απᾶὰ αἱ ογαέῦ, 5ος ο [πο] ἀθτῖ], επειασ ο α]] 

δικαιοσύνης, οὐ-παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς κυρίου 
τὶρηίεουσπο»», τν]]τ ίηοα ποῦ ὀθξτθ ἍἡἨμετνεσιίπς ᾖἵἴπο ἍἜπαγς 5ο [πε] δΤιοτᾶ 

τὰς εὐθείας; 11 καὶ νῦν ιδού, εἰρ τοῦ! κυρίου ἐπὶ σε, 
αοίγαϊιρΏῦ Απά πον 1ο, [1π6] Παπά οἵ ἶπο Ίιοτά {[15]αροι {ηςε, 

καὶ ἔσφμ τυφλός, μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. 
Αηᾶ {ποια 5µα]{ῶο ὮὈῬμπα, ποῦ βεεῖτς τηπρ 84η 10: 8 ΒΕ8ΡΟΗ. 

Παραχρῆμα «'δὲῖ οἐπέπεσεν! ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ 
Απιά ΙπιπηβάιαῦοΙγ {611 Ἄπροπ Ἠϊπι κα πίδῦ αιμᾶ ἀατκηεςξς, θπᾶ 

περιάγων. ἐζήτει χειραγωγούς. 19 τότε ἰδὼν 
ροῖΏηρ αροιῦ Ὦςε δοαρβΏῦ 5οπαο {ο Ιεαά [πϊπα] Ὁγ πε Ἠαπά, Τπεη Σηανίηρ ΄δεεη 

ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν, Βἐκπλησσόμενος! ἐπὶ 
1:πο ΄ρτοουπδα] πηΏαῦ Παὰ Ὠαβρρεπεᾶ Λ)Ῥε]μετεᾶ, Ῥεΐπρ α5ιοηςΏεᾶ υ]η 

τῷ διδαχῷ τοῦ κυρίου. 
τηο {εαεΏίησ οἱ {πο τΤιοτᾶ. 

19 ᾿Αναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἳ περὶ ατὸν! 
« Απά Πανίηρ ραϊἰοὰ ἔγοπα Έαβρ]ος [ντα] 3ἱχιοςο “αροι [η 1τα] 

Παῦλον ᾖἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας. ΣΙωάννης! δὲ 
α1Ῥαυ] 68 Ώ1θ το Ῥετρα οἱ ΡαπιρΏηγ]118 ; 8αηά ὁοῦη 

» ὡς ι Φου ς ΄ » ε ’ 2 

ἀποχωρῆσας ἀπ᾿ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεβθοσόλυμα. 14 αὐ- 

Ἠ]πι 

Ἠατίης ἀορατυεά {τοι {λοπι τεύιγασά το «1εταδο]ετΏ, 2Τηετ 

τοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Αν- 
αράΐ9, Πατίης Ῥηςδοᾶ τΏτουβΏ ἔτοπα Ῥετρα, οβΏωθ το Αη- 

τιόχειαν "τῆς Πισιδίας,' «καὶ ἵεἰσελθόντες! εἰς τὴν συναγωγὴν 
ΠάοςὮ ν οἳ Εἰδίάΐα, απᾶ ἨΠατίπρροιποθ ἈἀΙπίο ᾖἴπε 5ΨηαΡοριε 

-- « [ή .” 4 » / -” Δ Δ Ν 2 / 

τῇ ἡμεέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν. 16 Μετὰ δὲ τὴν ἀνά- 
οἩη ἵηο "4μγ αριρυαῦἩ ἴλεγ 5αΐ ἄοπη. Α πᾶ αἲῦθ; {πο τεαᾶ- 

γῬωσιν τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνά- 
19Ε οΕίπο ΊαἩ απά οξίπο Ῥργορηείβ δεετπί 1ύπο τπα]ογς 3οΕ 

ωγοι πρὸς αὐτούς, λέγοντες, Ανδρες ἀδελφοί, εἰν ἔστιν 
τπο ὄπγπβροδαο ἴο ἴπεπι, Ρ47ΙΩΡ, Μετ Ὀτείμχεηω, 1 ᾖἴπετε 18 

96] 
769β: απᾶ {παφ Ἠπᾶ 
β15ο {1ομτ {ο {6 Τωῖπ- 
1609Υ. 6 Απά τυἨεη ΤΠεγ 
Ἠαάᾶ ροπο ἵπτοιρα ἴπθ 
1816 ἹΏ{ο ἘβρΠΏοϐ, ΤΠΕΥ 
Σοαιπᾶ Αα οετίΒ]Ώη ΒΟΙ- 
66ΓΥ6Σ, α. 14159 ΡΤοΡΠεῦ, 
Α ὦςσθν, ΥἨΟ5θ ΤΑΠΙΘ 
Όωα5 Ῥατ-]οδις: 7 συ ία 
νυΏς σνϊέ {πο ἀεριυγ 
οἱ {πο οοιιπ{τΥ, ΡετρΙα8 
Ῥαυ]ά5,α ργαάθηέπωρη; 
γ/πο οα]1εᾷ {ος Έατπβ- 
Ὦ98 απᾶ. Φβ11, απᾶ ἄε- 
8ιγθᾷ {ο Ὠσοατ Ότο πγοτᾶ 
οἳ ἀοά. 8 Βαΐ Εγτιαβ 
1Ώθ ΒΟΤΟΘΙΘΥ (ού 6ο 8 
ἨὨϊ5 Ἠβππθ ὮΨ ΙΠπίετ- 
Ῥτοίαιοη) σππηβδ{οοᾶ 
ἵπετα, 5θε]ῖπρ Το Τ1ΤΏ 
ΑΤΥΒΥ ἴπο ἄεριΐγ ἔτοπα 
ἴπο Ε1{Η. 9 Τπετ δα] 
(πο 4ο ᾖ οαῖ]εά 
Ῥαα1,) ]]οᾷ σντὐἩ {ηθ 
Ἠο]γ ἀποβί, 5εῦ 18 
ο7ο5 οἩἳ Ἠϊπι, 10 απᾶ 
ςα1ᾶ, Ο {111 οἳ ϱ11 5αρ- 
ΕΗ10γ απᾶ αἰ] πιςομῖεξ, 
ἐλοιι οΏ]]ᾶ οἳ ἴπα 4ε- 
ναι, ἰλοι Θ6ΠεΠΙΥ οἳ 
αἲ1 τ1ρΏύεοιβμεςς, π]{ 
τᾶοα ποῦ οεᾶὰδο ο ΡεΓ- 
νετῖ {με τίρ]Ώῦ ΥΥΘΥ5 οΕ 
ἴῃο Τιοτά 2 11 Απάπουν, 
Ῥεπο]ᾶ, ἴ]πο Παπά οξ 
{πο Τιογᾶ {5 αροηπ {πεςἘ, 
απᾶ ἴποι επα]υ Όο 
ὍὈ]μπᾶ, ποῦ 5εεῖπρ ἴπθ 
ΒΙΏ {ΟΥ ἃ ΒΕΔΡΟΠ., Ατιά 
ἀπιπιρᾶ]α{εΙΥ ἴπετε {611 
οηἳ Ἠϊπι α πιϊςδύ αηπά Ὦ 
ἀατκτεςδς; απᾶ ο πεηῦ 
αὈοαῦ δεεκίηπρ 5οπ16 {ο 
1θ6αᾶ Ἠϊτα Ὦγ {πε Πατιάᾶ, 
12 ποτ. πε ἀεραΐγ, 
πίπεη Ώς βατ πα τ/αβΒ. 
ἄοπε, Ῥε]ετεά, ὈῬείαπς 
αδζοπἰςΏεα αἱ (πο ἆοο- 
ἑτῖπς οἳ πο Τιοτᾶ, 

19 Νου πε Ῥαυ] 
ΑΏά Ὠϊξ «ΟΙΠΡΑἨΥ 19008- 
εᾱ Ίτοπι ῬαρΠος, 'Πδγ 
οαἹης {ο Ῥετρα ἵῃ Ῥαπι- 
Ῥηγ]α: αηΏᾶ «οἨη ἆε- 
ρατίῖτρ {τοΏ} {Ώθπῃ τε- 
ὑαἀτηωσρά Το ϱεγάδ8]επῃ. 
14 Ῥαῦ ππεη ἴπεγ ἀ4ε- 
Ῥαχίεὰ Ίτοπ Έστρα, 
νΠαΥ «.Ώ1]θ {ο ΑπΙοσΕ 
ἵπ Ρἰ8δ]ᾷϊα, απά Ἱνοπο 
1πῇΌο ἴΏε ΞΥΠΑΡΟΡΊΘΟἩ 
ἴηπο οαὈραί ἀάπγ, απᾶ 
φαῦ ἄοννπ. 10 Απά αξίος 
Τηθ τορᾶῖης οἱ ἴ]ο 1.1 
απᾶ ἴπο Ῥτορβοί5 1πθ 
τΙ]εΥ5 οἳ {με 5ΥΏᾶ» 
σοριο 5οιιξ απ{ο {λθπας 
5εαγίΐησ, 76 Ὠςοπ α 
Ὀτοῦητεα, 1 το Ώβτο 

ὪΏθθθθθ----------.''... 

μ᾿Ἰ]Ἰωάνην Ττ. 1 -- ὅλην (16) νυΏο]θ αἰΤΤΧΑΥΥ. 
ιησοῦ Τ. Ἱ --- καὶ ΙΤΊτΤΑΥ. 
Ρ ἐκπληττόµενος Τγ. 
ξ ἐλθοντες 1Τν. 

π--- τοῦ (γεαᾷ οἱ [1πε]) αιπτνΑν. 
 --- τὸν ΕΤΊτΑΥΝ. : ]ωάνης Ίτ. 

ν -Γ τις ΑΩΥ (ΝΟΥ) ΕΤΤτΑΥΓ. 

ὃ -Ε ἄνδρα ἃ ΤΩΒΏ 1ΤΤΤΑΥΓ. 
Ὦ τε τἘ, 

5 τὴν Πισιδίαν ΕΤΤΤΑ. 

κ Βαρ- 
ος / επεσεν ΤΤΊτ. 



9602 
ΒΙΙΥ ν/οτᾶ οἳ οχΠογία- 
πίοη Ίος {λαο ῬοοΡίθ, 
8ΑΥ ΟΠ. 16 Ίπουι Ῥαα] 
Εἰοοᾶ τρ, απᾶ Όεοκ- 
οπίπρ η Αῖ Παπᾶ 
Εβἰᾶ, ἈΤουη οἳ Ίδγαε]ί, 
Απ το {παῖ ἴθαγ ἀοᾶ, 
5]το αιιάἰοησθ. 17 Τη 
ᾳοᾶ οἳ ἰΠῖς Ῥοορ]ε οἳ 
1εταιε] οἨο5δο ουχ 18- 
1Ἠ6Υ5, απ εχθ]ἰεᾶ {πο 
εορὶθ ὙἼ]Πεηπ {παν 
π/ο]ῦ 45 5ἰτοηροις {π 

{19 ]ηᾷ οἱ Ἡστρί, πιιᾶ 
ΨηΙῖἩ η ἨὨϊσὴ αγ 
ῬτοισΏί Το έποπα οι 
οἳ απ. 18 Απά αροαῦ 
'πε 6ΐνηρ οἱ Εοσίγ γθασβ 
ειΠεγοᾶ Ὡε ἐΠοῖτ πιβη- 
ἨΘΣΡ 1Π (θ π/Ι]άςγηςθςς, 
19 Απά πΏοη Ιιθ Ἠαάᾶ 
ἀορίχογεᾶ δεγεπ τῃ- 
10Η8.1Π {ηο ]ωπᾶ οἳ 
ΟΠαποαπ, ἸὮδ ἁῑνίᾶσᾶ 
{Πθῖσ Ἰατᾶ {ο ἔποπι Ὃγ 
1ος. 20 Απᾶ αξίοτ (πα 
Ἡο απο απίο ἴλεπι 
Παάσος αὐομί {Πο 5ρασο 
οἳ {οι Ἠαπᾶγθᾶ αιιᾶ 
Π{ιΥγεανς απ] βταα- 
6ἱ τπο ρτορῃοῦ. 91 Απά 
ΑΕἴοτννατά ΓΠοψ ἄοριγοά 
Α Κίπσ: αηπὰ ἀοά µατο 
1ΙΏ/Μο ἴπεπι Ὀδι] ἴπο 
50Η οἳ Οἱ5, Αα ΤΙΔΏ οξ 
{πε τγῖρεοξ Βεη]απαῖη, 
Ὦγ Όια ερ8οθ οἱ ΣοσίΥ 
ΥΘΙΥΡ. 4» Απᾶ ΨῬεη Ὦθ 
Ὠιιά τοπιονθᾷ Ὠίΐτα, Ὦςθ 
χι]-οὰ αρ απίο ἴπαθπι 
Ί)λινιὰ {ο ρε ἡπείσ Κἶπρ; 
{ο ΙνΏοσα 8150 Ὡς ϱατθ 
ΙΟΣΓΙΗ1ΟΠΣ, Απᾶ σαὶᾶ, 
1 ἴιαπτε {οαιπά Ῥατιά 
{Πο 50Η ΟΕ 66856, 8 ΠΙΒΗ. 
ΒΙΟΥ Ὠλῖπο ΟΥΠΙ Ὠθατί, 
τνΏίοὮ «Πα]] Γα1β] αἲἱ 
ΏΙΥ ον]]]. 25 ΟΕ ιπῖς 
ὨιιιΠ)5 εθυᾶ Ὠαπίη ἄοᾶ 
αοοογ(ἰπρ ο ᾖῖδ Ῥτο- 
πηῖςοθ ταϊςεᾶ ππίο Ἰς- 
του] α ΡασΙοιΧ, ὀᾳο-ᾳς: 
24 Ποπ ὁοἨτ Ἠαᾶ βτεύ 
Ῥτοισποᾶ Ῥθείογο Ἠἰ6 
οοιηίπσ ᾖἴπο Ὀαρίϊσπι 
οἱ τοροπίαηςσο ἴο αἱ] 
ια Ῥοορίε οἳ Τςγαε]. 
25 Απά 45 ὅομι {ι]- 
Π]1οιἱ Πῖδ οο11956, Ίςθ 
καϊ, Ἰ  ποπα Πϊπ]ς γο 
Όπαῦ Τ απι 2 Τ απι ποῦ 
16. Ῥαΐ, Ὀεπο]ᾶ, ἰποτο 
οοπαεί]λ οπε αΓίου παα, 
Ὅνβο»θ 5Ώοο» οἱ ἠῖ5 Τααῦ 
1 απ πού γψοτίηγ ἐο 
Ἴοο-θ. 26 Μεπ απᾶ 
ὈτχείΏητοἨ, οἰΙ]άτοη οἳξ 
της βίοοκ οἳ ΑΡταΏαπι, 
8Πᾷ ΝΙΟΡΟΕΥΕΓ ΑΠΙΟΩΡΕ 
γψοι Σεαιτεῦα ο, ἴο 

» ἐν ὑμῖν λόγος ΙΤΤτνγ. Ἱ 
υ ἐτροφοφόρησεν αὐτοὺς Ὦθ πουτίδηεά {Ώετῃ 6Ι/ΤΑΝ. 

ἀ-.-. αὐτοις Ττι[α]. 
εμείτ ἰαιᾶ αὈοιιί ἔοιτ Ὠαπάγοα αιιὰ ΒΗγ γεις. 

Γ--- τοῦ ττι[α]. 

κ τὸν Δανεὶδ αὐτοῖς ΙΤΤτΑ; Δανϊδ Ον’. 
5 ᾿]ωάνου ΊΤτ. 

κονταέτη ΤΊτά. 
αι ττιΑν’. 

ΙΤΤΤΥΥ. 

όΕΤΊΓΑΤΥ. 

ΠΡΑΞΕΙ Σ. ΧΙΙ. 
σλ |) εν | ’ 4 8 λ ρ , 

λόγος ἐν ἡὑμῖν' παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε, 
8 πο ΑΠΙΟΠς τοι οἳ οχκΠοτίατῖοι το ἴπθ µΛῬεορ]θ, βρεα]ς, 

16 ᾿Αναστὰς.δὲ Παῦλος, καὶ κατασείσας τῇ χειρί, εἰτεν, 
Ἁπά “Πατίηρ ὀτίδεμ "αρ ' 1Ραι], απᾶ πναξίης α δἶση πηΙἩ (Πο Ὠαπᾶ, εαὶᾶ, 

"Ανδρες ΣἹσραηλῖται,! καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε. 
Μεν 1ετασ]]ίαος5, ' απᾶ ἴΏοςθ Σρ4ΤΙΠΡ ἀοᾶ, «.πεατκαῃ. 

17 ὁ θεὸς τοῦ.λαοῦ.τούτου Υ Ἱσραὴλ' ἐζελεξατο τοὺς πατέρας 
ΤΠο 6οἆ οἳ {15 Ῥεορ]ε Ίςταε] οΏοςδε 2{Αἴπετ5 

ἡμῶν. καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἔν τῇ παροικίᾳ ἐν ῇ 
αουχ, απᾶ "ίποθ 3ρεορ]θ Ἰεχα]ιεά ᾖπ ᾖἴπο εο]ουιτηίὴης 1π [πε] Ιατπά 

ΣΑιγύπτῳ,! καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξζήγαγεν αὐτοὺς ἐξ 
οἑ Ιργρί, Βμᾶ υγ Ὦ Ῥαγπα 1 Πρι Ὀτοιρβῦ ἴπεπι οπσί οξ 

αὐτῆς 18 καὶ ὡς Ἀτεσσαρακονταετῆϊ χρόνον Ὀέτροπο- 
1, απᾶ αροιύ Ξεοτίγ “ΥΘΔΙ5 [11πε] Ἅάτηθ Ὁ. 11θ Ώοςθ 
’ η) [ον . ) ’ 4 θ λ ) 2) ( « ᾿ 

Φόρησεν αυτοὺς εν τῇ ἐρῆμῳ. 19 καὶ καθελων ἐννη επτὰ 
ΞΏΙΛΏΠΟΥ5 ᾖΟΠεῖ ᾖἹπ ἰπο ἀθνοτί, Απᾶ Ὠαμτίηρ ἀθείτογεᾶ “πα! 10ης 18εγτεΏ 

ἐν ῇ Χαναάν, «κάτεκληροδότησεν! Δαὐτοῖς! τὴν.γῆν.αὐ- 
Ἡπ [116] ]Αιά οἳ 0απαβ1, Ὦε Ρατο Ὦγ ]1οῦ νο ἐποπα ἐπείςσ ]πᾶ, 

τῶν. 920 «καὶ μετὰ ταῦτα, ὡς ἴἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ 
Απᾶ :αξί6τ ἴποςο ἐπίπσς αὐοαῦ "Ὕεατβ ΐοας "παπάτεί ὁαπᾶ 

πεντήκοντα!ϊ ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ ᾿τοῦὶ προφήτου" 
αβΐέν Ἡρρ8ατο Ἱμᾶρε απ] ΒΡΑΙΠΙΠΘΙ τηε Ῥγο] μιεῦ. 

2] κἀκεῖθεν φΦτήσαντο βᾳσιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς 
Απά ἴπεη 1Ἠεγ αξκθᾶ {ος  ΚίπΕ, απᾶ ρατο ὅο “ἴπεπι αᾳοά 

- εν / ” ” / 3 

τὸν Σαοὺλ υἱὸν ἔκίςο,' ἄνδρα ἐκ φυλῆς ἈβΒενιαμίν,! ἔτη 
δα] Βοη οἳ 0 ἅπιαπ ο [πε] ἰτὶρο οἱ Βεπ]απαίπ, Ὕγεατε 

Ιγεσσαράκοντα.! 939 καὶ µεταστήσας αὐτὸν Ί]γειρεν Καὐτοῖς 
1ΕοΤ{Υ. Απᾶ Ἠανίπρ χοπιοτθάᾶ Ἠϊπι 6 ταὶδεᾷ αρ {ο {έἩθιη 

μ Ν σσ Ν ” ” ῥ 

τὸν ΔαβὶδΙ εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπεν µαρτυρήσας, 
Ῥανιά 13ο0Σ Κῑπςδ, ἴἵο ΠΟΙΑ 85ο “Πο ὁβαῖᾶ αἨβνίηρ ΄Ῥροσπο 3γγΙτπςθας, 

κατὰ τὴν καρδίαν Εύρον ἸΔαβὶδί τὸν τοῦ Ἴεσσαί, ἄνδρα 
"πειτί 1 {οιιπᾶά ΌῬαντᾶᾷ ἴπο [5οπ] οἑ ἆσο556, ἃ ΠΙςΏΠ αοσοταίηρ {ο 

/ / Ν ῤ ΄ ’ 

μου, ὃς ποιῆσει πάντα τὰ.θελήµατά.µου. 99 Τούτου 
ΠΗΥ, ὙΝΠο Ἱπ]] ἄο 81] την υγ1]]. 308 515 ΓὅπιαἨ,] 

Δ ν Ν -- / » ώ / 4 Ι - 

ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρµατος κατ ἐπαγγελίαν '"Ἵγειρεν' τῷ 
Ἰαυᾶ "οί "ίπο Ξφοθᾶ βοεοοτάϊπρ ῖο Ῥγοπιίδε ταὶδεᾷ αρ 

” 4 ω - ΄ , / 

Ισραὴλ σωτῆρα ᾿Ἱησοῦν, 324 προκηρύξαντος " Ιωάννουϊ 
{ο Ίδταε!ι α βατΙοὰς ὧ.6δις, Σπανῖηρ Ῥοΐοτο "ργος]αϊπιθᾶ 11οἨἨ 

πρὸ προσώπου τῆς.εἰσόδου. αὐτοῦ βάπτισμα µετανοίας 
Ῥεέοτο Γἐπε] Έασᾳο οξ Ὠϊ5δ επίτβΏςθ Α Ῥαρίϊσπι ο τοροπίαποθ 

9 . ια) |) ’ ιό Λ 3 ’ ε , / 5 

παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ. 26 ὡς.δὲ ἐπλήρου οὐ Ρ]ωάννηςϐ 
Το 31] Ἅἴλο ρεορἰε οἱ [.τ86], Απάᾶ ας ὅνιας άαι]1β]1]1πς ζω ε] 

, 2, / ” ν ΦνΝ 

τὺν δρόµον. ἔλεγεν, ἸΤίνα με" ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ' 
[πιῖς]. οοςσ56, τε εα]ᾶ, Ί/Ἠοπα 11θ ἆἄο 7θ ΞΙΡΡΟΞΘ ᾖἴοᾗμθοῦ 3Νου "απ 

΄ ν Σ ν ’ ” ’ ς- , «, ε [ή 

ἐγώ, ἀλλ’ ἰδού, ἔρχεται µετ᾽ ἐμέ, οὗ οὐκ-είμὶ ἄξιος τὸ ὑπό- 
ΣΙ [πα], Όαῦ ο, Ὠεοοπιες αξὔθι πι, οἱ πνποτα 1 απιπού ὙγοσίΏγσ {πο Α8η- 

δηµα τῶν ποδῶν λῦσαι. 326’ Ανδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους 
απ] ος ἵπθ «{εεῦ ᾖΤο]9οο05θ, Ἄ]επ νωτοιητεῦ, 8οπ5 οἱ [1ηο]ταςς 

᾿Αβραάμ, καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν, Τἡμῖν" ὁ 
οἱ Αρταλατα, απᾶ ἴΠοξθ ΙΠΟΠΡ τοι Σεατίηρ ἄοᾶ, ἰἴωοτσοι ἴιε 

(Σ --Ἰσραήλα. 3 Αἰγύπτου 11. Ἀ τεσσερα- 
6 κατεκληρονόµησεν 

ε ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα᾿ καὶ µετὰ ταῦτα (γεααά 
ΑΙ τι{{οἵ ἵωθδαο {ἨίΏπσδ Ἡθ σανθ, ὧο.) 

1 τεσσεράκοντα ΤΊΤΑ. 
Ὢ Ἴγαγεν  Ὀτοιρ]ιῦ 

τ ἡμῖν ἴο 18 ΤΑ. 

 Ἰσραηλεῖται Τ. 

Ε Κείς Κοαί5 Ι1ΤτΑ. α ἙἘεγιαμείν ΙΤΊΤΑ. 
Ι Δαυεὶδ ΤΤΊΤΑ; Δανὶδ ανν. 

9 --- ὁ ΙΠΤΤΑ,. ) Ἰωάνης Ἡτ ᾳ 16 εἐμὲ 11ΤτΑ. 



ΧΙΠ. Α0Τ 5. 

λύγος τῆς σωτηρίας ταύτης ᾽ἀπεστάλη”Ἱ 97 οἱ γὰρ κατοικοῦν- 
ποτά ΟΕ ήν ρα]ταὐίοη π/α5 5δεηῦ : ΣΟΥ ἴ]1οβθ ἀπιο]]ϊπρ 

τες ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες.αὐτῶν, τοῦτον ἀγνοήσαντες 
ἵηπ «ἆθγήδυ]ετ αηᾶ {Πεῖτ τα]ετς, Ἠϊπι πο Πανίηρ ΙΟΥ 

καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀνα- 
Έπά πε γνοῖοθ οξ πο Ῥτοριοίβ Πο ΟἨΏ  ἍϱΘΤΕΙΥ 5αὈραυ]ι 8τθ 

γινωσκοµένας, κρίναντες ἐπλήρωσαν' 328 καὶ µηδεµίαν 
τοαᾶ, ασαπα κ αᾶρεᾶ οι 1{ῃογ '{α]8]]οᾶ. Απάᾶ ΏΟ 0ἨΠ6 

αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ἠτήσαντο .'Πιλάτον' ἀναιρεθῆναι 
σπἩἹ8ο Ἅ᾿οξ ἀοβία Ἠπτίπρ ξοαπᾶ ΤΠεγῬερρεᾶ Ῥ]]ρίο Μο ριαί "ἴο 34εαί 

αὐτόν. 329 ὡς.δὲ ἐτέλεσαν Ἰἅπανταϊ τὰ περὶ αὐτοῦ γε- 
1Ητπῃ, Απάᾶ πΊεη {Πεγ βπὶςηθᾶ α]] ἰπῖπρ τπαῦ οοποργηϊηπς ἨὨϊπ Ἠαᾶ 

γραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου, ἔθηκαν εἰς 
Ώεει ντ]ζίεα, Πανίηρ ἱακεπ [Π]πι] ἄονπι ἔχοπι πε «τε, {πετ ραΐ ΓηΙπ1] 1π 

μνημεῖον' 90 ὁ δὲ.θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ] νεκρῶν, 
8 ὕοπιῦ ; Ῥαῦ αοᾶ ταϊςεᾶ Ἠϊπι 4τοη} ΩΠΠΟΏΡ ΓΙΠο] «ἁἀσαᾶ, 

συναναβᾶσιν αὐτῷ 
οαππθ 1ρ πΙίΠ Πίτα 

τοῖς 
1ΤΩΦΗΥ {7ο ἔΏοδα πο 

91 ὃς ὠώφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους 
πν]λο αρροατθᾶ {ος αμα 

ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἱερουσαλήμ, οἵτινες 3 εἰσιν μάρτυρες 
Έγοῖπα αα]ῖ]εε νο Ἡ ο ον πἹηΏο 319 "πΙίηθςςες 

αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. 93 καὶ ἡμεῖς τὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα 
118 ο Ἅᾖἴπε πεορίε: Απά πο Το Τοὰ αηπποιΏςε ἴΏθ μι περ 

τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενοµένην, ὅτι ταύτην 
τος, 5ο 37ηπ96 δαΐηετ8 ρποῖκο 3τηπᾶςα, ἴπαῦ ΤΠΙ8 

ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν. ἀναστήσας 
αοά Ώρα» Εα1Η]18ᾶ αρΠ]]άτει «πείς ᾖ}ἱο 5, ως ταὶςεᾶ πρ 

Ἰησοῦν' 99 ὡς καὶ ἐν 7τῷ ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται,! 
ζω το, 88 4ἱ5ο ἵπ ἰπο "Ῥεοιια Ἱροοοπά 16 Ίαβ Ῥθοπ ντ τες, 

Ύἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. 94 “Οτι.δὲ 
βοι 3ύ "που Ἀασίό, ἹἸ ἴο-ᾶπσ Ίπτο ὈῬοποίθεη ἴπεῬ, Απάα ἐποῦ 

ἀνέστησεν αὐτὸν νεκρῶν, µηκέτι μέλλοντα ὑπο- 
Ώθ ταϊςεα ηο Ώιοτθ Το 0ε αΌοαῦ το 

δώσω ὑμῖν τὰ 
1 νηῖ]] σῖνο ἴογτοα ἴπο 

καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, 
ἵπ αποίΏετ ες Ε.Β, 

η 

εκ 

Ἠΐπα 4τοπῃ 4πΙΟΠσ [πε] ἀοαᾶ, 

στρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν, "Ότι 
τοῦατΏ ἵο «οοιταρ6ίοἩ, ἴηπβ ες 8ροΚο: 

ὅσια ΑΔαβὶδι τὰ πιστά. 9δ Ὀδιὸ! 
Ἀπηοχεῖος 309 “Ώανίᾶ α{Ιπ{α]. Γπεταίοτθ 415ο 

Οὔ.δώσεις τὸν ὕσιόν σον ἰδεῖν διαφθοράν. 96 ἈΔαρὶδὶ 
Τποι η ὶῦ πο αΒετ Ἅᾖ{ἴἨΥ ΗοΙσοπο οφ «οοιγΙρ[ΙοἩ. "Ῥατιά 

μὲν γὰρ ἰδίᾳ  γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ 
Σἡηᾶσεᾶ 11ος {ο Ἠΐς ΟΤΥΠ Εεπεγαῦῖοη Παν]πρ παπἰςιετοᾶ ντ ἴπο ᾖὅοξ ζᾳοά 1 οοπτικοὶ 

ἐκοιμήθη, καὶ προσετέθη Ἑρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, καὶ εἶδεν 
Σ0]] α5]εορ, απᾶ τας Δ4ᾷθᾶ Π]5 {αἴποτς, απά δαν 

διαφθοράν. ὁῇ ὃν δὲ ὁ θεὸς ἤγε ρεν οὐκ.εἶδεν διαφθοράν. 
οοτΓγΗΡ{10Π, Ῥαἡ Ὡς πποπα αοᾶ ταῖςκεά πρ αἁἀῑὰ ποῦςεο οοττυρύ]οἩ. 

3δ Τγωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τού- 
΄Ἐποντπ «Ἔποετεξοχε 1Ώ9316 ίογοα, ππεη ΌτείμτοἨ, ἴπαῦ ἐμτουρη {Πί8 

του ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται 99 “καὶ ἀπὸ 
μα ἰογοα τεπαϊβο]οι οἳ 5ἶπ5 15 αηποιπςθᾶ, απᾶ Ίτοπι 

πάντων ὧν οὐκήδυνήθητε ἐν Ίτφὶ νόμῳ «Μωσέως! δι- 
ϱ1 ὑΠῖηρς Έτοπι νυΏΊοη 7ο οοι]ὰ ποῦ ἵπ ἴπα 14τν οξ Μο5ες Ῥο 

καιωθῆναι, ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται. 40 βλέ- 
ΠπειΙβεᾶ, 1π ἍἨϊτ  εποχγοπο ἐπαξ ᾖὈε]εγτες ]αςυϊβοᾶ, Τακο 

{ Πειλατον Τ. 
' ἡμῶν το ου ΥΤΤΕς 

5 ἐξαπεστάλη Ἱν8β8 εηΐῦ ΓογίἩ τττταΥ’. 
πονσ ΙΤΤΤΑΥ: Σ -- νῦν που π. 

Δανὶδ αν’. υ διότι Ι11τΑ. 
ᾱ------- 

ο-. καὶ απ[ τα]. --- τῷ ΗΠΙΑ. 

π πάντα αΓΤΤΤΑΥ. 
ἀντῶν ἡμῶν ψ. 

(Πτςί) ψαλμφ γέγραπται αΤτε; τῷ Ψαλμῷ γέγ. τῷ οτι (δευτέρῳ ΑΊ) ΙΑΝ. 
ϱ Μωύσέως ΟΙ ΤΤΤΑ μ. 
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σοι ἵα {16 πγοτᾶ οἳ {Π18. 
βα]ναθίόπ 5οηπ0. 27 Εοσ 
{πο {παῦ ἀνγε]] ϱἰ ἆε- 
χαδα]επα, απά υπεῖτ τα- 
1615, Ώδο 15ο {Πογ ΚηοπΨ 
Ἠϊπι ηοῦ,. ἨΠΟΤ τεῖ ἴπο 
νοῖσος οἳ ἰπο ργορπεί5ς 
ν/ΠΙοἩὮ ατο τοι 6ΤΕΤ7 
εαὈραίη ἄατ, ἴπεγ πατθ 
Σα]ᾳ]]οά ἐλεπι ἵπ οοἩ- 
ἀοπιπίης Λζπι. 28 Αιιᾶ 
πο Ἴρι Ἔποτ 1οαπᾶ πο 
οαα5ο οἳ ἀθαί] πι ΛΤΠα, 
γεῦ ἀθβῖτεᾶ {ποτ Ῥ!]αέθ 
ἔλλαί Ώε «ποπ]ά Ὄο ε]αίπ. 
29 Απᾶ πΏοπ ἴπεγ Ἠπά 
{α]4]]εᾶ α]] ὑπαῦ σας 
συτ]θίθ οἳ Ἠϊπι, 9πεσ 
{οοἷκ ἠῖπι ἄονντι ἔγοπι 
{ηε ἐτεοθ, απά Ἰ]αϊά τη 
1η α 5ερα]οΏτε. 50 Ῥαΐ 
αοάᾶ ταῖεεᾶ Ἠϊνη ἔτοτα 
Τπο ἀθαᾶ: ὁ]απᾶ ο 
458 Β6ΘΏ ΠΙΛΗΥ ἀ4β78 ΟΕ 
τΏθπι π/Ώ]οὮ οι Ώιθ πρ 
πν τΏ Ὠῖτη ἔγοτα 4 α]1]ες 
το ζοτιιδα]θτα, π/Πο γε 
Ἠ]5 π/Ιέηοβςες πη{ο ἴπε 
Ῥοορ]θ. 50 Απᾶ πνο ἀ9- 
οἼαπτο Ἱπίο τοι σ]αᾶ 
θ1άΊπρς, Ώου ΤΠαῦ ἴπο 
Ῥτοπιϊ6ο Ἡτ/ΠΙοη ΎὙη8 
πηπάθ 1ηΏ{ο {Ώο Ταΐποτς, 
938 αοάᾶ Πα Τα]β]]1ο4 
ἴπο 5απαθ Ἱηίο τς ἐλεῖσ 
οἩϊ]άτεια, Ίπ ἴπαῦ Το 
ὨπίΏη ταὶςδοᾶ αρ ζε6ιβ 
αραῖη; α5 1 5 αἱδο 
πυτ]θέθὮ 1η ἐπθ 5εοοπάᾶ 
Ῥδα]πι, Τηῆποι ατυ τιν 
Φοπ, {Πῖ5 ἄαγ Ὠανο Ἰ 
Ῥεροίίεη ἴπεθ, ὃ4 Απᾶ 
Α5 οοησργηῖπρ Όηπαῦ Ὡςθ 
χαϊδεᾶ Ἠϊπι αρ Ίτοπια 
νπο ἀἆθεαᾶ, ποιὸ πο ΏΙΟΥΘ 
το τεύαγπ Το οοτγάΡρ- 
110Π, Ὦθο ςαϊᾶ οὗ ΤΠΙΒ 
ν/ὶδε, 1 Ὁῖ]] σίτε τοι 
'πθ 51το τηθτοῖο ΟΕ 
Ῥανιᾶ. ὃδ ἸΓπογαξογθ 
Πε βδα1ῦΏ 8ἶβο {η ΑἩπ- 
οἵπετ ΛΌδαῖπι, Ἴποι 
5Ώα]0 ποῦ ϱαετ ἰΠ]πθ 
Ἠο]σ Οπο {ο βεθ οΟΓ- 
χαρύίοῦ. ὅ6 Ῥοχ Ώατιᾶ, 
ΑΤἱ6γ Ὡς Ὠαᾶ 5εγγεᾶ Ὠ]8 
ΟΦ Ώ Ροπογαὔίοη Ὦγ να 
συϊ]] οἳ ἀοᾶ, 1ε]] οἩἳ 
«Ἴθοερ, απᾶ πας ]αἷᾶ πἩ- 
Το Ὠϊ5 {41ΏθΥ5, απᾶ βΥ 
οοιταρίΊοἩ : 57 Ῥιιὐ Ἰ6, 
ΠΟΠ αοᾶ ταἰςεᾷ ἃ- 
ραΐτπ, 54Ν Ὦο ϱΟΣΓΗΡ: 
1ἱοΠ. ὁ8 Ῥο 1 ΚπονΏη 
ππίο τοι Όποτο[οτε, 
Ίπθῃπ απᾶ Ὀτοίμτο, 
νπαῦ ὑπτοαρη ΜΠΙδΙΠΑΧΥ 
16 Ῥτεπο]ποᾶ απο γοιι 
πο «αοτρίῖτεπεςσ5 οἱ 
81ηπ8: 39 απᾶά Ὁγ Ἠῖπα 
11 {ἴπαῦ Ῥο]ενο ατθ 
ἠαςεμβοᾶ τοπ αἱ] 
1Π1πρς, ἔτοπα π/ΠΙςἩ γθ 
οοα]ά ποῦ Ὦε 1ηδτϊβεᾶ 
ὮὉγ τηε Ίαν οἳ Μο568. 

ν -- νῦν 
: τῷ πρώτῳ 

5 Δανεὶδ ΙΤ Α - 

ΔΑ 
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40 Ῥοσπατο 1ἨθγΥο6ίοΓ8, 
1εςῦ ἐλπαῦ οοτηὸ Ἱγροη 
σοι, π/ΏΙοΠ 15 ΕΡΟΚΕΙΙ:οξ 
ἵπ ἴπε ργορΏοῖς5; 4] Ῥο- 
Πο]ᾶ, γε ἀα-ρῖδεις, απᾶ 
ν;οΏᾷςΘς, αιιά Ῥετῖδῃ : 
ΣΟΥ Ἰ ποτκ α ποτ] 1 
ους ἄαγδ, 8 ποικ 
ψυΏ]οὮ γε 5Ώα]] ἵτπ πο 
τ1βο Ὀε]1οτε, ὕποιρῃ 
ΙΩΑΏ ἄεο]ατο 16 μη 5ο 
οα. 49 Απᾶ πΏεη {πο 
οπ5 θτε 6οπθ ού ΟΕ 

1η Αασηπασοσιθ. ἴ]με 
επίόϊ]ος ῬεςοαςΏ1 ἐμοῦ 

".πεςο πγοτᾶς τα]σηῦ Το 
Φτοθβσλμεά {ο Ίπεπα μα 
ποχῦ 5αΏΡραΆη. 45 Νοὶν 
πυΏςη {Πο οΟΏΡΥΕΘΡΑΡΊΙΟΏ 
πας ὈΥοκεη αρ, ΤΙΑΗΥ 
οἱ πε ο ετς απᾶ το]ῖ- 
σίῖοας ΤῬτοδε]σίες {ο]- 
Ίοτοά Επι] απ ῬΒατ- 
ἨαΏαβ: πο, 5ρεακῖπς 
το Ίπεπ, Ῥεγ5υμᾶεά 
Έπεπα νο οοπί]ηἁθ {π 
1ηο9 ρτασς οί αοά. 

44 Απᾶ {πο πεχί εαῦ- 
Ὀδίῃ αγ οπΏιθ α]πιοςῦ 
{πο π]οἷε οἱψ ἴορε- 
{λογ {ο Ώθατ ἴπο ν/οτά 
οἑ ἀοᾶ. 45 Βαΐί πει 
τε ο ευνε 5αν; ἐπο τηι]- 
σἰζαᾶες, ἴἹιεγτγετο 4]]οᾶ 
ση ΟΠΝΥΥ, ΑΠά 5ραΚκο 
Ἀραϊπςίῦ {ἴΠοςδο Όπίτπρς 
πη]οἩ ἍὝετοθ βροκεῃ 
Ὃγ Ῥαπ], οοπ{γβἄ]οί- 
ἵπρ απᾶ Ὀ]αερπεπαίηρ, 
46 Τπεηυ Ῥατ] απᾶ ΈΒατ- 
Ίηβυας τναχεᾷ Ὀο]ᾶ, απᾶ 
βαϊά, Τὸ τγαξς ΏΘΟΘΒΞΑΥΥ 
επαίῦ {πο ποτά οἳ ἄοα 
ελοτι]ᾶ Βτεί Ἠανο Ὄεεν 
6Ροκεηπ Ίο τοα: Ότί 
ποεῖπρ το ραύ Ἱς ἔτοτα 
τοι, απά ]πάᾷσε τουσ- 
βθἱνεα παππγογίμγ οἳἑ 
ονετ]ςεῖτοσ Πα, 1ο, ντο 
Έτη {ο {πο ἄεπίΙΙεΒ. 
47 Έος 5ο]αίἩ 01ο Τιογά 
οσπιτηαηάεά πς,βαφίπρ, 
1 Ἠπνε εεῖ ἴ]οε {ο ὃε 
11ρ]ί οἳ πε επή]ες, 
τμαί (ποια εΠοπ]άεεί Ὦορ 
{ος βα]ναίίοη ππίο πο 
σπᾶς οἳ ἴπο οτί, 
48 Απά ννηεπ {πο 6επ- 
199 Ἰιρατά ΓΙΑ, (μεν 
πνοτο ρ]ᾳᾶ, απᾶ ρ]οτί- 
Λοᾶ Ίο σγοτά οἳ πο 
1.οτᾶ: απᾶ 96 ΤΙΑΠΥ 98 
πνεχο οτᾶσΊποθᾶ {ο εἴεγ- 
πια] 1 ΤῬεμΜενοᾶ. 
49 Απᾶ {πο τνοτᾶ οἱ ἴπο 
1οτᾶ νε ραυΠελεᾶ 
ἑΠτοπσ]ᾗοι{ ϱ1] ιο το- 
σίοπ. οὅ0 Βπή ἴπε ᾖ6ννβ 
αὐιττοᾶ τρ {πο ἄετοιίς 
απᾶ Ἠοποιχαῦ]θ ῄὙνο- 
ππετ, Απᾶ {πο οἨίοξ, 

ΠΡΑ Σῃη1 Σ. 

γοα 

ΧΠΙ. 

πετε. οὖν μὴ-ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν 
ὨἨοεθά ἴποταξοτο ἴλαί 1ὔ πΙΥ τοῦ 6ΟΊΠ1Πς πΡοἩ λπαῦ σΏῖοὮ Ίας ῶοεν ναίά ἵπ 

τοῖς προφήταις, 41 Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυµάσατε 
νῃο Ἐτορβείς, Ῥε]λο]ᾶ, γο ἀεδρίςετς, απᾶ πΟΠάεΕ 

καὶ ἀφανίσθητε' ὅτι ἔργον Εἐγὼ ἐργάζομαιὶ ἓν ταῖς ἡμέραις 
απᾶ Ῥοτ1-Ἡ; ΐος α ποτκ 1 σοτ]ς 1π 24458 

ὑμῶν, ἔργον Ἀρὶ οὐ.-μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται 
1γοΙΣ, ο ποτ πνἩΏ]οἩ 1η πο Ἠὶςθ το πποα]ᾶ Ῥε]ίετο {ξ οπο «ἸἹοι]ᾷ ἄεοίατε 18 
{ -»ν 5 7 ος δὲ 12 -” - ο. 2γ . ἡ 

ὑμῖν. 49 ᾿Εξζιόντων.δὲ Ἶέκ τῆς συναγωγῆς τῶν ᾿Ιουδαίων, 
νἴογτοι. Βυῖῦ δπατίης "ἀερατίεᾶ 5έτοπα 5ἵπο Ίδγηασοραο Ἅἴῃα 3]οννς, 

παρεκάλουν τὰ ἔθνη" εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι 
αορεεουρΏῦ 8εμο Ῥαεπίϊ]ος οπ {πε Ἅπεχῦ 5αὈραίἩ Ἅ3ἱο “ρο9 ἄεροκετ 

αὐτοῖς τὰ ῥήματα.ταῦτα. 49 λυθείσης.δὲ τῆς συναγωγῆς, 
5µο "έῃαπα 1τμθςο "γνογᾶς. Απᾶ ὁματίηρ “Ότοκευ πρ Πε ὄδσπασοσαα, 
2 , λ .ω , , Ν ” ω / 
ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβοµένων 

15{ο1]1οπεᾶ δτπςὰσ 7οἳ "ἴμε 5065 ῄἸαπᾶ "108 13πθ αδτνοτςβΙαρρίπς 
’ - ’ Λ -”. ” . τι 

πρυσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ' οἵτινες προσλα- 
13ρτοξθ]σύες Έα] βπᾶ ΒΒΤηΦΡΑΕ, πὮο "βρεακ- 

-” » 7 .- -” 

λοῦντες αὐτοῖς, ἔπειθον αὐτοὺς Ἰἐπιμένεινι τῇ χάριτι τοῦ 
Ἰπρ το ἴΏεπι ρετεαθᾶεά Ίπετ Το οοπίίπαθ ᾖηπ ἴποθ 6Γ80θ 

θεοῦ. 
οξ ἀοᾶ. 

44 Τῷ πδὲῖ πἐρχομένῳ! σαββάτῳ σχεδὺν πᾶσα ἡ πόλις 
Απᾶ οη ἴπθ «οοπιῖης 5ο Ῥα{Ἡ Ἀ]ηιοςῦ τν, ἴπο οἳιτ 

συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον δτοῦ θεοῦ.ῖ 45 ἰδόντες.δε 
ΥΓ88 ϱαὐπετεᾶ {οσθίμαεσ ὕοΏθασς {πο ποτᾶ οἱ ἄοᾶ. ΕΒιαῖ ΞΔῃανίπςσ”56ρς 

οἱ Ιουδαῖοι τοὺς ὄχλους, ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἀντέλεγον 
1116 "σενς ἴπε  οτουγά», πποτο Π]]εᾶ σπΙ(Ὦ ΕΠΥΤΥ, απᾶ οοπἰταᾶϊοίεά 

τοῖς ὑπὸ Ὀτοῦ' Παύλου Ἀλεγομένοις, Τἀντιλέγοντες καὶ' 
ἴηο ὑπῖπσς 39 5ραι] 16ροκεπ, οομίτα ιο ι]πς απᾶ 

βλασφημοῦντες. 46 παῤῥησιασάμενοι.»δὲῖ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρ- 
Ῥ]α5ρΏαπῖχιρ,, Ῥναΐ ερεακίηρ δρο]ᾶ]σ αραιὶ "αππᾶ ἍῬην- 

νάβας Ιεἶπον,' Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληξῆναι τὸν 
πβΡαΒ βαΐᾶ, Τοσοι τα ἩἨΠεΟΘΞΞΑΥΥ Ἠχεῦ το Ὦο 5ροκέἐπ ἵτα 

λόγον τοῦ θεοῦ' ἐπειδὴ. δὲ ἀπωθεῖσθε αὐτόν, καὶ οὐκ ἀξίους 
πγοτᾶ οἑ ἀοᾶ; ἸὈαῦβίπσε το ἰμταξύαπασ ᾖδ, Αηᾶ ποῦ ἨΠοΟτιΠγ 

κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόµεθα εἰς τὰ 
το ]αᾶρθ γοιτρβεί]τες οἳ εἴετηφ] 146, 1ο, Ὁς πο ανα νο ἴπθ 

” Ἅ ς/ . / ο « , ει) , 
ἔθνη΄ 47 οὕτως.γαρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος, Τέθεικά σε 

σεπώ]ος: ᾷ0Υ ΤΏιβ Ίβς επ]οἶπεᾶ Ἡ5δ πο Τρτᾶ, ᾖἸ Ώατε 5οῦ ἴπεῬ 

εἰς φῶς  ἐθνῶν. τοῦ.εἶναί-σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχά- 
Σοσ α Πρ]ί οἳ [116] 61101168, τλαῦ ἴποι Ὃο ἆΤογ βα]ναίίοη Το [πε] ιἰτεγωιοβδς 

του τῆς γῆς. 48 ᾿Ακούοντα.δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον, καὶ ἐδόξα- 
Ῥατι ο {πο επτίΠ. Απά Ἠθατίηπρ Π0] πο ἄεπιϊ]ος τε]οῖοεᾶ, απᾶ β]οτ]- 

ζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστεσαν ὅσοι ἦσαν 
Πεᾶ Το ποτᾶ ο ἴπο Τιτᾶ, βπᾶ Ῥε]]ετοεά 85 ΤΙΟΗΥ 45 Ίέτθ 

. 4 », ; η , , -- 

τεταγµένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 49 διεφἐρετο.δὲ ὁ λόγος τοῦ 
Αγμροϊπίσᾶ το 19 εὔετηα]. Απ σγ5 οὐγτ]οᾶ πο ποτά οἱ ἔ]ο 

νά δ) ” ὄλ ω , ν « δὲ »τ Φ , 
κυρίου δι Όλης τῆς χώρας. 50 οἱ δὲ Ιουδαῖοι παρώτρυναν 
Τιοτᾶ {λπτοιρ]ῃ "ψποῖε "πο οοππ/{τγ. Ῥιΐ πο Ἅἆὄσθνς οτοϊ(εᾷ 

τὰς σεβοµένας γυναῖκας Χκαὶ! τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώ- 
ἴπθ ποχραάρρίπς Άπγοπιεπ. ᾖλαπᾶ “Ποπουταβίο απὰ πο ρτἰπςῖρα} 

{-- ἐφ᾽ ὑμᾶς τττ[α]. 
4ερατίρἀ) αΙΤΤτΑΥ. 

5 ἐχομένῳ {ολἩοψίτηρ α1,ατ’. πω τε (Α. : 
3, λαλουμένοις 1 τής, 
.σ--- δὲ Ὀμί τες, 

1 αὐτῶν ἴπεγ (Πανίπρ 
!Ι προσµένειν ΟΙ ΤΤΤΑΝΓ. 

Ρ --- τοῦ υΤτι[α]. 
τεἶπαν ΙςΑ.. 

Εξ ἐργάόομαι ἐγὼ ἘπΊτΑΥ’. Ἀ ὃ ΤΤΤτΑΥΥ. 
κ... τὰ έθνη (Υεαᾶ ἴπεγ Ὀεεοιρ]Ώί) αΙ,ΤΊτΑΥΓ. 

ο τοῦ κυρίὀν ο{ τΏοθ Τιοτᾶ ΙΤτς. 
ς --- ἀντιλέγοντες καὶ ια]. 5 τε Ι/ΓΤΤΑ. 

πκαθ τ. Ἅᾖ-- καὶ 11 ΊςΑΥΟ - 



ΧΙΙ, ΧΙΥ. Α0Τ 58. 

τους τῆς πόλεως, καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον 
Ώ]ΕΏ ΟΕ1Ἡθ Ἅοἵτσ, απά ου ωγυᾶ πρ 8 ρογ5εσοι{ῖοη Ααραϊῖηςυ Ῥαπ] 

Δ γ Ν Π ΄ . 9) ” 4 7 Ν ” ε ’ 2 καὶ Στὸν! Βαρνάβαν, καὶ ἐξεέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν.ὁρίων.αὐ- 
απᾶ Ῥαχπαῦαδ, απᾶ οαδῖ ους τΏαπι 1γΟΠ1 ἴπείχ Ῥογάετς, 

τῶν. δ] οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποξῶν. αὐτῶν" 
Ῥαῦ {μεγ Πατῖυρ 5Πακοι ο ἴπο ἀπδῦ ο {Πείχ Εοεῦ 

ἐπ᾽ αὐτούς, ἦλθον εἰς Ἱκόνιον. 62 οἱ "δὲ μαθηταὶ ἐπλη- 
ασα]αδί 1Ποπι, 6396 ἵο ἸΙοοπΙά11, Απά ἰπθ ἀῑδοίρ]εβ ππετθ 

ροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου. 
Β]]εᾶ τνΙτΏ 107 απά [πε] "δρυ 1Η ο1γ. 

14 ᾿Ἐγένετο δὲ ἔν ᾿Ἱκονίῳ κατὰ.τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς 
-- Απάᾶ Ἰὁ οπΏ]ε ο ραξς ἵπ ΙοοπΙαΏ 3{ορθίμοεσ Σεπίετοᾶ 11Πεγ 

εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ιουδαίων, καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε 
Ἰπίο {πο 5ΥΠάΡΟΡΙἹ οξ ἴμα Ζεσνς, Βηᾶ  ΑΡΟΚΘ 5ο πα ῦ 

πιστεῦσαι Ιουδαίων.τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος. 3 οἱ.δὲ 
Σνεετεά αροίἩ Αοξ ὀσφεπτς “απᾶ 3ΠΒε]]εηπίςίς 8 Ίρτεβθί ΞΠΙΠΙΡΏΟΣ, Ῥταϊ ἴηο 

Ρἀπειθοῦντες! Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐἑκάκωσαν τὰς ψυχὰς 
ἀϊξορετίπς 16υν5 εε]γτεᾶ 1 απᾶ τιβᾶο οτ]]-αβεστθᾶ πο 80118 

τῶν ἐθνΥῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν. ὃ ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον 
οἳἑ ἰπο επ{Ί]εςβ αρβϊηπςύ 1ἴηπθ ὮῬτείΏχεηῦ, Α.Ίοπς 3{Πθτθίοιο Ἅᾖ1Μἶπαθ 

διέτριψαν παῤῥησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ, τῷ µαρτυ- 
Ώιαγ 5ἰατεᾶ, βρεαξῖτπρ Ῥο]ά]σ, Γοοπβῦῖηπρ]ϊπ  ἴπο ἸΤοτᾶ, ὙἩΠπο Ῥουε σί- 

ροῦντι "τῷ λόγῳ τῆς.χάριτος.αὐτοῦ, Ἱκαὶ' «διδόντι! σημεῖα καὶ 
ηεςς νο ἴπε ποτά οξ Ἠϊ5 ρτᾶσθο, αηπᾶ ρινιμρ βἵρῃς απᾶά 

τέρατα Ὑίνεσθαι διὰ τῶν.χειρῶν.αὐτῶν. 4 ἐσχίσθη.δὲ τὸ 
π'οπάετς ' Το Ὦε ἆοπο {πτοιρἩ τΏεῖγ Παπάς, Απᾶ τγ8ββ ἀῑνιᾶθᾶ 119 

πλῆθος τῆς πόλεως καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς ᾿ἸΙουδαίοις 
τα] {1{ιιάο οὗ ἴπθ βπᾶ ση ὭΤπο 16υγ5 

οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις. ὅ Ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν 
ΑηΏᾶ 5οΟπ1θ6 πΙ Ἅᾖ11θ βΡος{]65, Απάᾶ ἨΠεη {πετο πλς 8 τ151 "οξ 99 

ἐθνῶν ᾖτε καὶ Ιουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν. αὐτῶν, ὑβρίσαι 
«Ωεπ{ῖ]ερ 1ῬοίἩ απᾶά ζθ6τνς σπιτι {λοαίσ χα]θυς, το ἱπδα]{ 

καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς, ϐ συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς 
αηΏᾶ {ο Βἴοπθ ἴπεπα, Ῥείηρ ΑΑΤΘ {πεγ Βεᾶ ο ᾖἴ]οθ 

, υ ια / ῃ ῃ 4 / Ν 4 , 
πόλεις τῆς Λυκαογίας, ἵ Λύστραν, καὶ Δέρβην, καὶ τὴν περί- 
οἴσῖες οἱ Τγοβοπ18, 1πείτα, απᾶ Ὅειρε, απᾶ {πο οοαπίσγ 

χωρον, 7 κἀκεῖ Σῆσαν εὐαγγελιζόμενοι." 
Ατοιπᾶ, Απᾶ ἔπετε ἴμεσ ποτε απποιηοῖτηρ {Πο ρ]αᾶ 0ἱ41πρς, 

8 Καΐ τιο ἀνὴρ Νἐν Λύστροις ἀδύνατος! τοῖς ποσὶν ἐκά- 
Απά α οεγίβΙη Τη 1 ΄Τγδίτᾶ, Ιπιροθεπὸ 1Π1πο ᾖ{εεί, μα, 

θητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς.αὐτοῦ Ἰὑπάρχων,ὶ ὃς 
14116 ἍΊτοπα [Πε] ποπιῦ οἱ Ἠ15 ταοίΏετς νεῖης, ππο 

ἠδέποτε Ἡ Ίκει.' Θ οὗτος  ήκουενὶ τοῦ Παύλ οὔόεποτε “περιπεπατήκει. οὗτος Ίκουεν" του Παύλου 

οἵττ, ΒΟΙ1Θ ππετθ 

πο ον Ὠφπᾶ πα]]ςεᾶ. Τῆῖς [ππαπ] Πεατᾶ Ῥαι] 

λαλοῦντος' ὃς ἀτενίσας αὐτῷ, καὶ ἰδὼν ὅτι Ἀπίστιν 
εροακίησ, πνῬο, Πατῖης ]οοκεᾶ Ιπίεπ{έΙσ οπ Ἠϊπι, απᾶ αθεῖπρ ἐλαῦ  ᾖτανα 

ἔχει' τοῦ σωθῆναι, 10 εἶπεν µεγάλφ Ἀτῇ" φωνῇ, 9 Ανάστηθι 
ο ηας5 Το Ῥε Ἠεα]εᾶ, ααἱά ἹπΙη 8 ]οιᾶ τοῖςθ, Μίαπᾶ πρ 
λ Δ 3 / ὲ θ / Ν Ῥ ηλ Ι 4 4 

επὶ τοὺς.πόδας-σου ὀρθός. Καὶ Ῥήλλετοϊ καὶ περιεπάτει. 
ος 1πγ {θ8οῦ αρτὶσιΏῦ, Απά Ἡεθ «ργαπς πρ απᾶ πτα]κεᾶ. 

Σ --- τὸν ΙΤΊ:Α. :--- αὐτῶν (γεαᾷ οἳ πε {εεξ) τΤΊτΑ. 5 Τε ΤΤτΑ. 
τΤττΑ. ο -- ἐπὶ ἴο (119) τ. 4. καὶ ΟΙ ΤΊτΤΑΥΓ. 
ξ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν ΤΤτιΑ. Ἀ ἀδύνατος ἐν Λήστροις Τ. 
Κ περιεπεπατήκει Ε; περιεπάτησεν Ὑα]κει ΠΤΊΤΑ. | ηκουσεν 1ΤΤΓ. 
..-- τῇ 1ττν. 
ΏἹΠλθ οἱ με Τοτᾷ ὄθεδας ΟΠείδει Ρ ηλατο αἰ {Ίτα υγ. 

ε διδόντος Τ. 

965 
ΠΊΘΏ ΟΕ ο οἵετσ, αηᾶ 
τα]ξεᾶ Ῥει5θοΙΏΙοΏ «ἰ- 
ραἱηςκς Ῥαια] απά Ῥατ- 
ππῦα5, απᾶᾷ εχρε]ιοί 
ποια οιαέ οἱ 1]λεῖν 
οοα5ί8., δἱ Ῥαΐς ἴηεγ 
5πουκ οἱ {πο ἀιιξί οΕ 
Ὠιεῖς θε  ασα]η»Ώ 
ἴπεπι, απᾶ οπΏ1ο 11Ητο 
Ποοπῖαπι, 65 Απάᾶ 1Π9θ 
4ἱδο1ρ]ες πειο Π]]εᾶ 
1] οἱ, Αη ν{{Ἡ της 
Ἠο]γ ἄἨναί, 

ΧΙΥ. Απᾶ 5 ϱ9ΑΠΙΘ 
ἵο Ῥα5ς (π Ίοοπ]Ώα, 
{πα ἴπαογ τνεηί ῬοίἩ 
τοβοίπεγιη{ο ἴμο 5ΣΏδ- 
ποσο οἳ ἴπεο οὧεντς, 
ΆΑπάᾶ 5ο βρακο, μαι 8 
στοαῖ πια] ταᾶο ῬοῦὮ 
οἱ {πε ὦ επ απᾶ 4ἱ5ο 
οἳ {μθ ατοαοθζς Ὀε]ϊετεά. 
2 Ῥαΐ {πε απρε]ετίαρ 
φ6υβ 5ἰ]γτοᾶ αρ ἴηπθ 
ἀαπίϊ]θ, απᾶά πιβᾷθ 
ἐπεῖτ πα]πᾶς ετἰ] αἲ- 
Σθοΐοά αρβ]ηξ {ἴπα 
ὈτείἨτοῃ. 3 Τ,0πΡ {1πιθ 
1ΠΘΓ6{ΟΥΘ 4Ώοᾶε ἴπεγ 
5ρεαΚίησ Ρο]ᾶ1γ {π τηθ 
1,ογᾶ, π ΠΙοὮ πατε ἰες- 
άπιοἩσ απίο {πο πνογά 
οἳ 5 τας, απᾶ 
ρταπἰεᾶ αἴρῃς απά 
πυοηᾶςχς {ο 6 ἄοπο Ὁγ 
1παείτ Ἠαπάε8 4 Ρυῦ 
{πο ποπ] 1{ιᾶε οἱ τηθ 
ος πας ἀἰνιάεςα: απά 
φατί ἈὨε]ᾶ πσιίαπ ὧθ 
2615, απᾶ ρατῦ πα 
Πο αΡοςδί]6β. ὅ Απά 
ΦΠΘθη {ποσο 185 4Π α5- 
5α]{ πιαᾶςε ῬοῦἩ οΕ 1πθ 
οεπίΙΙ65, αηᾶ 85ο οΕ 
ἴπο ἆθνρ πΙτα ἴπαῖσ 
ΣΗΙΘΕΥ5, Το 56 {επι ἄε- 
αρἰ(ε{α]1Σ, 5πιά {ο8{οπθ 
λεπτα, ϐ ἴπεν ᾖτνετθ 
ν/ΒΤε ΟΕ 1ΐ, απᾶ Ώεᾶ αππι- 
ο Ἱμγεδίτα ειπᾶ ογρςθ, 
οἶ(ῖες οἳ Τ,γοβοπ]ς, ανά 
Ἀπίο ἴλο τεσίοτ ἴπαῦ 
Πεῦη τοιπᾶ αβουῦ.: 
7 απᾶ πετ ἍΤἨΘ6Υ 
Ῥχελολεᾶ πε ϱοδρε]. 

8 Απᾶ {ποτο σαῦ α 
οεγίαϊπ 18Η Ἀἲ Ἱισοίτα, 
ἱπιροϊίεπό ἵπ ϊς {οεῦ, 
Ὀαοῖυνς α οτίρρ]ο ἔτοτα 
Ἠϊ5 πποἰλεχ’5 πνοηιῦ, 
πΙΏοπετεσ Ώαἆ τνα]κοά: 
9 {Πο 5αἴπε Ἡσατά αι] 
ερεα: π]ο »{εᾷξαςτ]γ 
Ῥεπο]άϊπςσ Ἠϊτα, αλά 
ρεγσείτ]πς {λαί Πε Παπά 
4Α11Ώ Το Ῥε Ἰλεβ]εᾶ, 
10 δαῖᾶ τί α Ἰοιᾶ 
νοῖσθ, Ῥίαππᾶ αρτὶσΏί 
ΟἨ ΤἨγ 16εῖ,., Απά Τ6 
1εαρθεά αιιά τντα]]ρᾶ, 

ὃ ἀπειθήσαντες 
{ -- εἰς ἴο 1, 

1 --- ὑπάρχων αΙτττΑν. 
ιν ἔχει πίστιν ΙΤΤ:Α. 

υ -- Σοϊὶ λέγω ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ χριστοῦ Το ἴλοἙ 1 847 1 ἴ1θ 



ορ8 
11 Απᾶ τ'Πεη ἴπο Ῥοο- 
Ρἱ9 δα ἵνπαοῦ Ῥαι] Ὠδᾶ 
ἆοπθ, Όμεγσ ΠἨ{ίεά παρ 
ἐλεῖν τοῖσας, 5ΑΨΙΠΡ 1Ἠ 
1ηε «Ρ6οοςποξ Τσοβοπ]α, 
Πο ροᾷβ αἴθ Ο6ΟΠΙΘ 
ἄοππι Το 48 ἵπ {1ο ]1κο- 
1θ56 Οἱ ΤΠΕ. 12 Απά 
{πεγ οπ]]εᾶ Ῥαχπαρας, 
«αρίΐου: απᾶ Ῥαπ], 
Μδεγουτίας, Ὀθοβα5ε Ὦςθ 
πνας ὕηο «Ώ]εξ 5Ρ6ΛΚΟΣ, 
19 Τπεηπ {πο Ῥργὶίεςδί οἳ 
«Γαρίδες, ν’Ώ]οὮ στης Ὦε- 
ᾷοτε ὑποαῖτ οἵ υγ, ΡῬτουςδΏί 
ΊΟχεη απᾶ µρατ]απᾷςἙ 
υπίο πε ραΐε5, απά 
π/οι]ᾷ Ώβτο ἄοπε 5βοτί- 
Ὢορ ἹνΙῖΏ ο ῬθοΡ[θ. 
14 Ἡ λίοι πν/πεηπ ἴπο 
ΒΡΟΞΌΙΟ5, ΒβΥπαβαβ απᾶ 

Άα], Ὠεατᾶ οὗ, ἴπογ 
χοΏί {πεῖτ οἸοΐῖμας, απά 
ΣΑΏ 1ΠΏ ΑΠΠΟΠΡ ἴμο Ῥθο- . 
Ρίο, οτγῖης ου{, 16 απά 
βαγίης, 9ἱΤ5, ἩΥ ἄογο 
{ῃοςε ἐπ]πρς2 Ί9 8150 
ΤΟ Ώ]χεη ο Ίϊκο Ῥραξ- 
ΒίΟΏ5Φ πνΙ του, θπά 
ῬίεποἩ αηίζο γοι Όπαῦ 
γε 5Ποα]ᾶ ἑπτη άτοπι 
1Ώς95ε τναπ]θ]ες αηῦο 
Όιο Ηνίπρ ἀοά, πἩΏ]οι 
πηλᾶρ ἨεβΒτεῃ., ' απᾶ 
θατί{Ώ, απᾶ λε 5868, απᾶ 
Β]] ἰπίηρς ἰηπηαῦύ Άτα 
ἰπετεῖῃπ: 16 πἩο ἵη 
ὤπιες ραςδῦ ϱαετοᾶ α1] 
παί]οης ο παικ {η 
(μεῖσοπΏ παγ5. 17 Νε- 
πετίηε]εξς Ὡς 1Ιεξῦ ποῦ 
Ἠίπιξβε]ξ πλ (ποαῦ νιζ- 
ἩΘ68Ε, ἵηπ ἴπαῦ Ἡο ἀἱάᾶ 
Ροοᾶ, οπᾶ Ρατθε 118 τβῖπ 
1τΟπι ἨθβτεΏ, απᾶ 
Στυϊα] ΒΕΆΡΟΠ5, Π]]- 
πρ ουτ Ἠθατίς στι 
Ξοοᾶ απᾶ µῥΡΙ8ᾶπες, 
18 Απᾶ τν Ιῖῃ ἴπεςε βαγ- 
11β5 5οατἵςθ τεςίγαἰπεᾶ 
ΤηἨεγ {Πο ῬεοΡρίθε, ἰηπῦ 
πε Ἠαά ποῦ ἅἄοπο 
Β8ΟΓ1Πο8 ἩἈπίο Ίλετι, 
19 Απᾶ ἴποτθ ΟΒΠΙΘ 
{Π1ύπεχγ οἐγἰαϊῖη ἆθπε 
ΣΤτοπΠι ΑπΠΙΙΟΟΒ απᾶ Ίοο- 
πΐατα, ὍύΠο Ῥρετβιιαᾶεᾶ 
{Πο ῬεοΡίο, απᾶ Πανίπς 
Είοπεᾶ Ρα], ἄτασι γι 
ουῦ οἳ ἴμο οἱόσσ, 5αρ- 
ῬοβδίπΡ Ὦε Ὠδά Ῥεεπ 
ἀεαᾶ. 20 Ἡουντραϊν, 8 
ἵπς ἆἀἄϊῑδοίρ]ες αἰοοᾶ 
πουιπᾶ αροαῦ Ἠϊτι, Ὦοθ 
Χ058 αΡ, 8ηΠᾶ 9ΡΙΏΘ Ἱπ- 
το πο οἱὐγ: απᾶ ἴπο 
ποχίὺ ασ Ἡο ἀερατιεᾶ 
ση ΒβγπαῦαΕ {ο Ῥοετ- 
νο. 21 Απᾶ γΏοπ {ΠεΥ 
Ἠπά Ῥρτοαςηεᾶ ἴλπο ρος- 
Ῥε] {ο ὑμαύ οἱ ὔγ, απ Παά 
ταυρΏῦ ΤΙΦΏΣ, ΌΠεγ Τε- 
{ητηθά αραϊΏ ἴο 1γ8- 

εΤεΙΤΑ, 
ο ἵτ) αι ΤΤτΑΥ. 
καίτοιγε ΑΥΤ: --- γε ΙΤ. 

4 ὑμῶν οσοι αττττΑ. 
Ἀ τῶν μαθητῶν αὐτὸν ΙΤΤιΑ. 

ο Ἠ[Ττ]Α. 
ΤΑ, 

.--- ὁ ΤΤΤτΑΥΥ, 
α ἐξεπήδησαν τα5δῃΏεὰ οί αΤΤτΑΥΓ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ. ΧΙΥ. 

11 Οἱ 'δὲῖ ὄχλοι ἰδόντες Ὁ ἐποίησεν δὺῖ Παῦλος, ἐπῆραν 
Απᾶ ἴηΠο οτοιᾶς Πανίης πεοη γλαῦ "άἱᾶ α1Ῥαι], Η1ιοᾶ πρ 

τὴν φωι ἠν.αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες, Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες 
τλοίχ τοῖσθ 1π Τιγοαοπ]ατ 5ασ1Ἡ6, ΤΏο ροᾶς, Βανίις Ῥοσοπιο 11] 

ἀνθρώποις κατέβησαν πρὺς ἡμᾶς' 132 ἐκάλουν.τε τὸν ἵμὲνὶ 
1ΠΕΗ, 8χό «ΟΏΙθ 4οπὙηω το. Ἡ5, Απᾶ ἴπεγ εα]]εᾶ 

Ῥαργάβαν Δία" τὸν.δὲ Παῦλον Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ 
Ῥατπαρας Ζευς; βπᾶ Έβδι] Ἠεπαθβ, Ὄθοβικε Ἡθ πας ἴπθ 

ε ’ - λό τε λ ΙΙ ε 3 -” 4 -” 

ἡγούμενος τοῦ λόγου. 19 τὸ δὲ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος 
1επᾶες 1η ερεακίτρ. Απᾶ ἴπο Ῥρτ]εςῦ οἱ Ζεις πΠο Ἅτναβ 

πρὸ τῆς.πύλεως Ἱαὐτῶν,', ταύρους καὶ στέµµατα ἐπὶ τοὺς 
Ῥοέξοτα τπεῖτ οἳύτ, οχεηῦ απ 6ατ]απάς το τηε 

πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν. «14)Ακού- 
Εαΐε Ἠλανίηρ ΡτουβΏῦ, ΙΙ πο οτονάς π]δπεά {οβαοχίῇσς. ᾿Ηατίπα 

σαντες δὲ οἱ ἀπόότολοι Βαρνάβας καὶ ἸΤαῦλος, διαῤῥήἕαντες 
Σμεατᾶ ᾿αό 3ίπε ὁαρορί]ε5 «ῬΒβγπβῦας δαπᾶ ὅῬαα], Ἠανίης τεηῦ 

τὰ.ἱμάτια αὐτῶν ἸΧεἰσεπήδησαν!" εἰς τὸν ὄχλον, κράζὀντες 
9Πείσγ ρατπηρη{5, ταςλμεᾶ ἵπ ἵο ᾖἵπο οτοπᾶ, οτγίηπρ 

16 καὶ λέγοντες, Άνδρες, τἰ ταῦτα ποιεῖε; καὶ ἡμεῖς 
Απά  «ααγίἩᾳ, Με, παν ἆμοςδο {π]πρς ἄο το 2 8ο Ἠπθ 

ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ἡμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι 
5ο8 31 1κε 5{εε]Ιπρς 14τθ ἍΘΥηΙΠ Ἴγοι "πε, Βηποιηοῖης {Πε ρ]εὰ εἰάἱπσθ το 

ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν µαταίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ Στὸν! θεὸν 
ψοι Ἅ3τοπ Ἅἴπεδθ ταΏ {168 νο νυτη νο αοά 

στὸν! ζῶντα, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 
πθ ἍΙτίηςβ, ὙΠΠοΟο Ὥτιβᾷθ 'Ἡθ Ίεβτενπ Απᾶ {ἵῃο εβτίΏ απᾶ ᾖ{ἴπθ 

θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἓν αὐτοῖς' 16 ὃς ἐν ταῖς παρ- 
56α Απᾶ α1ἰι ἍᾖΤπο παρ ἵπ ἴπεπ; Ὢ Πο ἵηπ Ἅἴπο 

φχημέναις γενεαῖς εΕἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς 
ραςῦ Ρεποχβ!ί]οης 5αετεᾶ 81] ἴπθ πφίίοπς νοςδο 
ε - ) - . 7 / ' ” / α« Ν Ἱ] εν ” 

ὁδοῖς αὐτῶν 17 Ζκαί.τοι.γεὶ οὐκ ἀμάρτυρον δἑαυτὸνϊ ἀφῆ- 
1η {Πεῖτ [ουΏη] σας, ἔποαρΒ Ιπάθεᾶ ποῦ πΙθουό πίηωθςς ΠΙηςο] Ἠθ 

κεν Ῥἀγαθοποιῶν,! οὐρανόθεν ἡμῖν! ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς 
1εΜ6, ἀοῖηρ ροοᾶ, {τοπῃ Ώθατεπ ᾖ{ἴο ιβ ἍἈταϊῖης Λ᾿βΙτίΠΕ απᾶ ᾿ΒΕΔδΟοΝΒ 

καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας 
Στυϊυ{α1, ᾿ απϊπς ππΙίΏ Ξοοᾶ απᾶ Ρ6]18άπεβΒ πο  Ἠεατίς 

ὰ« -” Ἱ Γ - λε ’ , 4 

ἡμῶν.' 18 Καὶ ταῦτα Άλεγοντες μόλις κατεπαυσαν τοὺς 
οξἑ π5, Απᾶ ἴμπερξο ἰπῖπρθ ἡκεαγίπςᾳ Πατᾶ]γ ἴμαογ 5ἴορροά τηπθ 

ὄχλους τοῦ.μὴ.θύειν αὐτοῖς. 19 «Ἐπῆλθον! δὲ ἀπὸ ᾽Αντιοχείας 
ογοπά5 4{οΠ1 θβοτΙΠοῖηπςρ Το ἴΠεηι. Ῥυῦ {Πϊτλεχ ϱἈπ1θ ΤΓΟΠ Απιιοςαἃ 

καὶ Ἱκονίου Ιουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους, καὶ λιθά- 
Επᾶ Ἱοοπίπτα Ζενα, βπὰ Ἠαγίηρ Ῥετ5αβᾶεᾶ ἴπο οτονᾶΒ, απᾶ Ἠανίηρ 

σαντες τὸν Παῦλον, ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, [νομίσαντες!" 
Εἰοπεᾶ αυ], ἄτεν [Πα πα] οαὐβίάθ πο οἵγ, αιιρροδῖπρ 

) 4 / Ἱ / Θλ λ Ι] λ - ” Π 

αὐτὸν ἄτεθνάναι.! 30 κυκλωσάντων-δὲ Ἀαὐτὸν τῶν μαθητῶν, 
Ἠϊπ ᾖἵο Ώατο ἀῑεᾶ. Ῥαΐ ἁπανίπρ “εαττοαιπᾶεά δηΐτι ᾖ1Πο Ἅ"ἀἴδορ]ες, 

ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν’ καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλ- 
Ἠατίηρ τίβεη πρ ο οπ{ετεᾶ Ιπίο ἴποθ Ἂοἱγ. Απά ΟἨ ἴηθ ΤΙΟττοἩ ο πεηῖ 

θεν σὺν τῷ Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην. 91 Ἱεὐαγγελισάμενοί!.τε 
ΑΤΤΑΥ σα Ῥατηαδραβς ἵο ὍῬοεχῦρθ, Απᾶ Πατίηωρ οηποιηποσά {πε ρ]αᾶ ἐΙάίπρ5δ {ο 

τὴν πόλιν.ἐκείνην, καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς 
τΠαῦ οἱ ῦγ, απᾶ Ἠατίηρ ἀἰδεῖρ]εᾶ ΙΩΒΏΥ ΤΠεσ τεατηεά {ο 

ἕ -- μὲν ΙπττΑ. σὅ τε 1 /ΤΤΤΑ. π-- αὐτῶν (γεαᾶ ἴπθ 
7 -- τὸν ΙΤΊΤΑΥ. Σ καίτοι 1Τ; 

α αὐτὸν 1.ΤΤ. Ὁ ἀγαθουργῶν ΙΤΤΤΑΝΓ. εὑμῖν ἴογοι 
ε ἐπῆλθαν 1 ΤΊτΑ. ᾖ νοµίζοντες ΙΤΊτΑ. 8 τεθνηκέναι 

1 εὐαγγελιόόμενοί αΏμοιηοίηρ Φο. 11. 

ι 



ΧΙΥ, ΧΥ. ΑΟΤ8 
τὴν Λύστραν καὶ Χ᾿]κόνιον καὶ Χ Αντιόχειαν' 32 ἐπιστηρίζοντες 

1ψείτα απᾶ ἸἹοοπίαπ απᾶ ΑΗ{ΙοέΗΒ, οξίαναδηίης 

τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ 
ἴλο βοα]5 οξίπο «ἀἱδοίρ]6ς, εχποτίης [τποπι] {ο οοπίηαο 1π τῃθ 

πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψευν δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς 
ΣΑ15]ι, Ἀπᾶ ὑλαῦ ἑπτοαιρΏῃ ππληπν Όἰτίρα]αῖοπς πηαξδί νθ οι 1πίο 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 99 χειροτονήσαντες.δὲ αὐτοῖς Ίπρεσ- 
ἴχο ἹΚπράοια το οἳ ο. Απὰ Πατίης «Ώοξοι ΣΟΥ {ποια ε]- 

βυτέρους κατ’ ἐκκλησίαν,! προσευξάµενοι μετὰ νηστειῶν πα- 
ἀετς 1τπ ΟΤΟΤΥ ββ5Θ6ΠΙΡΙΣ, ἨῬανίηρ ρταγεᾶ πι ᾖ{4β4ίΠΡΒ ή εΤολὰ 

Ρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν. 394 καὶ 
«οοπιπαϊνοᾶ Ίπεπι ᾖο ἴπο Τιοτᾶ, οἳ ποπα ὕπεγ Ὠαᾶ Ῥε]]ετεᾶ. ἈΑπᾶ 

διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς Παμφυλίαν' 26 καὶ 
Ἠπνῖης ρὰςεθᾶ {μτοαρ] Ῥ]βιάϊῖα «ὉΠπεγ ος Π16 Το Ῥπμηγ]α, απιᾶ 

λαλήσαντες πἐν Πέργῃ! τὸν λόγον κατέβησαν εἰς 9 Αττάλειαν' 
Ἠανίησ ΑροΚεη Ίῃπ ἌῬοτρα ᾖΤἴλπο πυποτᾶ ἴπογ οµπ1θ 4ο η ἴο ΑὐαΙία; 

26 κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς ᾿Αντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παρα- 
απᾶ ἔῃοποφ ἴΠογ 5α1]εᾶ το ΑΠΙΙΟΟΝ, ψ/Ποπςο Γ]ογ Ἠαᾶ  ΌῬεοἨ 

δεδοµένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃὉ ἐπλήρωσαν. 
οοπαπαι(ὑεᾶᾷ το ἵΠθ σγαςθ οἳ ἄοά {ον πο ποτκ τΥΏῖςοῃ ύμογ Μα18116ᾶ. 

27 παραγενόμενοιδὲ καὶ συναγαγόντε τὴν ἐκκλήησίαν 
Άπά Ἠαν]ης Ατγ]γοᾶ απᾶ Ἠπνίης ραΐλμοτοᾶ ἑοβρίποτ Ίο 855οΙΩΡΙΥ 

ράνήγγειλαν! ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὺς μετ’ αὐτῶν, καὶ ύτι ἤνοιξεν 
1πογ 4οο]ατοᾶᾷ αἳ] ἵπαυ Λάια αᾳοἆ τση ἰποται, απᾶ ἔλαῦ Το οροαπεᾶ 
- ζθ ΄ / ’ ῃ αὸ .ῃ , 

τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως. 328 διέτριβον.δὲ ἀέκεῖι χρόνον 
το πε ἸαίΙΟΗ5 ΑΔ ἄοοι ο {α1θῃ. Απᾶ Όπεν βἰαγεᾶ μετο Όῖπιθ 

οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς. 
αποῦ ὅα Πτε]ο ὙσΙἩ ἴηο «ἀῑδοῖριεβ. 

15 Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδίδασκον 
Απᾶ οετίαῖπ Ἠανίπρ οοπιθ ἄοσγ1ι 1ΓοπΙ Γιάμα ἍἨὙἨπετο Τεαοπῖπρ 

τοὺς ἀδελφούς, “Οτι ἐὰν μὴ "περιτέμνησθεὶ τῷ (ἔθει" Μωῦ- 
πε οῬτεύπτο, Ὅτ]εδε τε λε οἰγοαπιοῖδεα αΣὔοΥ ο οαδίοπι οἱ Μο- 
; 2 δύ θ θῇ π Ἶ / ο αραρη , 

σεως οὐ.δύνασσε σωθῆναι. ὁ Γενοµενης οὖν" στᾶσεως 
80Ε το οβπποῦ Ὦα βατοᾶ. Ἡατίης ἴακοπ Ῥρ]αοῬ ΤἨοΓ6ΓΟΓΘ 8 οΟΠΙΠΙΟΊΙΟΠ. 

καὶ "συζητήσεως! οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς 
βπᾶ αἱδοι»ρῖοιι ποὺ α Ητί]ε ὮὉγ Ῥαα] αιιά Ῥανπαῦας πη 

» , ”/ ῃ / - 4 / / 

αὐτούς, ἔταξαν ἀναβαίνειν Παὔῦλον καὶ Ῥαρνάβαν καί 
ἐπογα, ᾖΤπαγ αρροϊπἰθᾶ “ἴο 3ρο δαρ αῬαι] ὙἈαπᾶ ὃΒαγπββαβ βπάᾶ 

τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ 
ουγίαΊωη ΟΙἨοΥ5 3ΤΓούη αΠιΟΠΡςὺ 1Πεπα το νηο αρο5ί]ο5 βπᾶ 

πρεσβυτέρους εἰς Ἱερουσαλήμ, περὶ τοῦ.ζητήµατος.τούτου. 
ο]ᾷστς το «.«ΥΠΡΒΙΕΠΙ, αροιαῦ τη]ς ᾳπποβί1οἩ., 

9 οἱ ἐν οὖν προπεμφθέντε ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας, διήρ- 
Τπογ Ἱνιάςοᾷ ἔπετοῖοςς Πατίτς ῬεύἩ βοπῦ Σοχπατᾶ Ὦγ πο "αβεειαρ]ὶσ  }ΤῬαβδοᾶ 

χοντο τὴν Ἡ Φοιγίκην καὶ ἅΣαμάρειαν,! ἐκδιηγούμενοι τὴν 
τητους]. Ῥηπορηπϊοία απᾶ ΒΑΤΙΑΤΙ8, τοιαθῖης ἴηςθ 

ἐπιστροφὴν τῶν» ἐθνῶν' καὶ ἐποίουν: χαρὰν μεγάλην πᾶσιν 
οοπτοχδίοι Οἱ Πο ΠβΡΙΟΠ5, Απά ἴπεγ οααβεᾷᾶ ]ογ αρτοαῦ το α]] 

τοῖς ἀδελφοῖς.. 4 παραγενόμενοι.δὲ εἰς ΥἹερουσαλὴμὶ ῄἸΤἀπε-' 
1πθ ἍὮΌῬτοίητοῃ, Απά Πατίηπςσ οΟΠ1Θ νο {/ογιδα]οπα ΤΠεγ πγογθ 
έ Π α- 1 ” ') λ κά ΔΝ ο. 2 λ η .» 

ὸ χθησαν ὑπὸ τῆς εκκλήσιας και τῶν ἀποστὀλων και τῶν 
π/υ]οοηΏιοᾶ ὮΥ πο Ἅαβδεηὺ]ὶσ απᾶά Ἅᾖἴπα βΡοξί]εἘ Απᾶ ἍΊπο 
- 

κ --- εἰς ἴο ΤΤΤτΑ. 1 κατ’ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους ΙΤΤΤΑΥΓ. 
την Πέργην Τ. ο)Ατταλίαν ΤΑ. Ρ ανήγγελλον ΙΠΙ1ΤΓΑ. 
τμηθῆτε Υθ Ἠανο Ῥθει οἰχοιπιοίδεά 1ΤΤΤΑ. .-- τῷ ΙΤΊΤΑ. 
ρ]αςε) ττς. Υ ζητήσεως αΙ.ΤΤΓΑΥΡ. πι τε Όωέιι Ἱπτια. 
σόλυμα Ττ, Σ παρεδέχθησαν Ὀπογ Ίετο τερεῖνεᾶ ΙΤΤΤΑΥΓ. 5 ἀπὸ Ἐν. 

957 
ἴχα, απᾶ ἴο Ἰοοπίαπα, 
«1 Απιοσοη, 252 60Ἡ- 
Ἠγπιϊηπρ 1ο βοα]ς ο 
ΌῃΠο ἀἰδοΙρ]ο», αλιά εκ- 
ποτγίϊῖπρ ἴΠοιη ἴο οοἩ- 
πας 1η {πο Εω16π, απᾶ 
τΠαῦ νο ταιιδῦ τπτοιβἩ 
ηΙΟὮ ἐτιρα]αζίοη ϱἩη- 
16Υ 1Ππίο πο ΚΙπρᾶοτα 
οἑ αοά. 25 Απ ννησπ 
ΊΏεΥ Ὠπᾶ ονζα]πεᾶ 
παπα ϱ]άοιβ 1π οτετγ 
οὔττο], απ Ἠιιᾶ Ῥταγ- 
ο πΙ(π 1{αβί11σ, ΤΠεγ 
οοπιηιολᾶθά Ίποια Το 
{πο ἸΤιτᾶ, οἩἳ πο 
Ὅπογ Ὀεμεντεά. 24 Απά 
β1ΐεγ ἴπαγ Ὠαᾶ Ῥαεξεᾶ 
᾽πτοαρμοαῦ ῬΡἱδιαῖα, 
"παγ οἈπις ἴο Ῥαπι- 
Ῥηγ]ϊα. 25 Απᾶ π]Ώοη. 
ἴπεγ Ὠπᾶ ρτοασ]μαᾶ {μα 
πιοτᾶ Ἰπ Ῥετρα, ΤΠεγ 
πτοηῦ ἀοῦΏ {πίο Αὐία- 
Ἡα: 26 απᾶ ΤπεποῬ 
παϊ]αᾶ {ο Απίϊοσ, 
Ἔνοπα πνῃαηος ἴπετ πιά 
Ῥευτ τευοταιαοηᾷοᾶ {ο 
τηο ϱτγαςς οἳ αοά Τον 
τηο ννοχ]ς πνΠῖοη γπΠογ 
{πι]Π]]οά. 27Αιιᾶ τ/Ποη 
Πογ πνογθ 69Π16, ΑηΏᾶ 
Ὠαπὰά μρσαῦϊπενοᾶ Ἅτπο 
οΒτο]Ὦ {οβοιΏοτ, ΤΠαγ 
τεηΏοβ}βθᾶ αἱ] {παῦ αοᾶ 
Ἱηαά ἆοπο ἸνΙ{Ώ Πθη, 
ΑΠΙᾷ Πουν ο Παὰ ορεπεᾶ. 
νηο ἄοοτ οἳ {αϊ(α ἀπίο 
πο σαπίϊιιο. 28 Απᾶ 
Ὅ]ιογο Όπεγ αΏοᾶο Ίοπς 
Πχ πα πο ἁἀῑρεὶ- 
ΡΙ68. 

ΧΥ. Απᾶ οογίαϊπ 
ΊΠΘΗΏ τ/Π]ο] οΒΤΏΘ 4οΥΏ 
4ΥΟΏι ο πάρα ἰπαρηῦ 
ἴπο Ῥτείηταπ, α)ιᾷ ςατᾶ, 
Ἠποερύ γε ως οἴτοιπῃ- 
οἱξθᾶ αΕί6γ ἴπα ΠΙΑΠΏΘΓ 
ΟΕ Μο»65, πο ουπποἳ Ὦθ 
βατεᾶ. 2 Ί/πεη 1Πετο- 
ᾷΟΥ8 Ῥαπ] απά Βατηβ- 
Ῥα5δ Ἰαᾶ πο βπια]] αῑς- 
Β6Ώ»ΊΟη απᾶ ἁἱδραία- 
01οὰ πνΙίἩ ὑῃπογ], ΤΠεΥ 
ἀοίοτμι]ποᾶ 1παῦ Ῥι]. 
Απᾶ ἈΒμωτπηθραςδ, αιιᾷ 
οοτίβ ηλ οἳΠογ οἳ {πει 
5λοι] δο αρ {ο ουτα- 
ΕΠΙΟΠ Ἀπίο ἴηο αρθ- 
Εὐ]ο5 αιιᾶᾷ οἸάοτς α.οιις 
9Ηῖ5 αιιοκύίοη. ὁὃ Ατιὰ 
Ῥεΐπρ υγοασΏί οι! τ]οῖσ 
πναγ Ὦσ λα ον, 
ἔπογ Ῥαςςος {οι Ἡ. 
Ῥμοεπίσο απᾷ Βτάμανία, 
ἄοο]ιτίπςδ με 6οην.Γ- 
Ἀϊοια οἱ τΏο θηλ. : 
ΑΠ ὕπογ οιαδεᾶ ου οΕ 
1ος ἀπθο α1] ἴπο Ότοιῃ- 
ΤΟΏ. 4 Απά ἹνἨσπ ἰμογ 
Ψ/’6ΥΓΘ 6ΟΊ1Θ Το ὦδγαδα- 
1εηι,τπογ πγαγο γοςεΙγεᾶ 
οἳ πε «Πμτοί, απιᾶ οὗ 

τι -- τὴν Τττ, Ἆ εἲς 
4 --- ἐκεῖ ΑΙ ΤΊΤΑΥΥ. Σπερι- 

τ δὲ Όαί (Πανίηρ {α]επ 
Σ Σαμαρίαν Ἱ. } Ἱερο- 
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τηυ αροξί]ες ππᾶ ε]άστση, 
5. ἴλεγ «ςθο]αταᾶ αἳ] 
υάυησς {Παυ αοά Ἰιαᾶ 
ἄοσιε γη ἓἩ {Ποιη, ὃ Ῥιὗ 
Τηετα Το5β6 αρ οργίλ]π 
οἱ {πο εεοῦ οἳ {πε Ῥπα- 
χ1:6ε5 πΠῖοὮ Ῥα]ϊστοαᾶ, 
ΒΩΥΙΠΡ, Τπαὺ Ἱ6 τας 
πορθᾶ{] {ο οἴτοπτησῖ5δε 
{λα6ια, απᾶ {0 οοπ]πια 
ἔλεπι νο Κεορ ἴῑο Ίαν 
οἳ Ἠο5ε8. 6 Απᾶ ἰπο 
βΡρορδύϊθ απά ε]άυτ» 
οὐ ππὸ ἰοσοίπογ ΤΟΥ Το 
οοις]ᾶςι οἱ {15 11 1{ΟΥ. 
7 Απᾶ πνλθη {λωγο Ἠιιά 
Ῥεεη τωιιόη ἀἱδραίίτς, 
Ῥείεςγ 1ο56 πῥρ, απᾶ 
βαἱά ππίο πετ, Μαν 
αιιᾷ Ὀτοείητεπ, γε ποτ 
Ἠο) πια α σοοά τνΏ]]θ 
8Εο ἄοάᾶ πια οποῖος 
βπιοῃπσ Ἡ5, ἰπαῦ Ίπο 
αοπ!ῖ]ος Ὦσ ΣΥ πιου{Ώ 
5Ώοα]ά Ώθατ χο γοτᾶ 
οἳ {1ο ρο»ρ6], απ Ῥε- 
Ίϊστο, 8 Απά Ααἀοᾶ, 
π/ΠΙοἩ Ἀποτνοτη {πο 
Πεοτίς, Ῥατε {πεπα πΙζ- 
η65ς, ρἰτίηρ ἔΏετη {πθ 
Ἠο]γ αποςξί, 6ετεη 48 
}ε αἰά απίο τας; 9 απᾶ 
ραῦ πο ἀἱῆεσοησθ Ῥε- 
π'θεη Ἡ5 οπᾶ ἴποπι, 
ρυτγίης τπεῖτ Ὠεατίβ 
Ὁσ ᾖ{α1{Η, 10 Νου 
{ΠεΓεΙοτο ΠἩΨὅ ἰεπιρί 
γε 6οᾶ, {ο ραῦ 8 Ττοκο 
ἩΡροἩ {Πθ πεο]ς οἳ {πο 
ἀἱξοῖριες, ὙνΠ]οἩ πεῖ- 
ἴπογ ουσ {θἱΠο6τβ ηΟΣ 
νε ΨΕΤΘ 20Ώ]6 {ο Ῥ6ας 2 
11 Βαΐ ντο Ὀε]]ονο {πα 
ἑητοιισΏ {πε ρταςε οξ 
ἴπε Τοτᾷ «εξεας Ολιτῖςί 
ν/ο "Πα]1] Ῥο εαγεᾶ,θτεπ 
88 πετ. 12 Ίπεηυ 41] 
ἴπο πια Ηϊἰαᾷο Κερί ϱἷ- 
1εΠς6, οπᾷ ρατο αιά]- 
επηςο ἵο ῬΒητπαλδας απᾶ 
ΤῬαυ], ἄοο]ητῖης τν Πα 
ΏΠ]ΙΤηο]ε5 απά ΤΥΟΠάΕΤΒ 
αοᾶ Ἠβά πτοαρηύ α- 
πηοηᾳς {πο ἀεηζϊ]ες Ὦγ 
{Π6π1, 19 Απᾶ αξίες 
με Ἠπᾶ Πε]ᾶ Όπεῖτ 
Ῥο8οθ, ᾖαπΠ1θ65 ΠΠΡΙΥΕΓ- 
εᾶ, 5αγίΏςΡ, Μεη απἆ 
Ῥτοίητετ Πεηγκοεη απ{ο 
η]: 14 ΡΙπεόΠ Ἠφίῃ 
ἀεσ]ιτεᾶ Ἠον ἀοᾶ αἲ 
τΏο Πτεί ἀἱᾶ νὶδιῦ 1ηο 
αιπ{1]ο5, {ο ἴακο ουῦ 
οἳ ἐποπλ Α Ῥεορίθ 1ος 
Πἱ5 Ώππθ, 15 Απᾶ {ο 
{ΠΡ αργοε ἴπο τ/οτᾶς 
οξ {πε ρτορΏείςΣ: ας 6 
15 Ἱντ]ίίεη, Ἴ6δ Α{ίοτ 
υμὶς 1 τν{!] τεζατη, απᾶ 
πγ]]] Ῥαι]ᾶ ασαῖν {πο 
ἴπθογπαο]ο οἱ Ὀατίᾶ, 
συμΙοἩ 19 {8]]ση ἄοσγῃ ; 
ΑΏα 1 τν] Ῥιη]ᾶ αραῖτ 
{πο ταἰης ΤΏετγεοξ, απᾶ 

ΗΡΑΣ ΕΙ Σ. ΧΥ. 
, .». , δ , ε/ ε 9. ϕ , εν συ 

πρεσβυτέρω», ἀνηγγειλάν.τε ὅσα ὁ θεὸς ἐποίησεν μετ αυτῶν. 
εἰάσσς, 3η ἴπεγ ἀεο]ατεά α]] ἐπαῦ ἄοά αιᾶ πι ἴπογη, 

ὃ ἐξανέστησαν-δὲ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων 
Απά τοδε πρ οεΓίβΊΏ 0 Ποιες οἳ ἍΤἴπε ρεεῦ οξἑ {πθ Ῥλασίσερς 

πεπιστευκότες, λέγοντες, Ότι δεῖ περιτέµνειν αὐτούς, 
πύηο Ὀε]]ενεᾶ, 5ΑΥΙΏΡ, 10 15 πεσεξββχ” {ο οἴτοιπησί5δο ᾿ {Ἠθπι, 

παραγγέλλειν.τε τηρεῖν τὸν νύµον Μωῦύσέως. ϐ Συνήχ- 
απᾶ οπατςο [ιπεπα] {ο Κεορ πο Ίαν οἱ Μο5θ, ἜΠετε "ραίποτεά 

θησαν ἡὑδὲὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ 
3τοροιΏετ 1απᾶ 1ο ἈΡοδίιε απᾶ ἴπο εἰάθτβ το5ορ αΡροι6 

λόγου.τούτου. 7 πολλῆς.δὲ «συζητήσεως" γενομένης,  ἆἀνα-ι 
{Πῖ5 ΠΙ8Τ{ΕΣ. Απάᾶ τιαςἩ ἀἱδοισδ»δίοη Ἐπνίηρς {ακοπν Ῥ]ασς, "Ππτίης 

) , τ 9 . / 3 η / ε » 

στὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς, Α:δρες ἀδελφοί, ὑμεῖς 
δτίςει “Ἡρ "ΡῬείετ 5.1 το 1πεΠ, [δι] Ῥτείμχο, τὸ 

ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων Ἰὸ θεὺς ἐἔν ἡμῖν ἐξελέξατο" 
Κπον {ηαῖ {τοπ “ἄμσς 1ρατ]γ 4οά «ππιοπρ τβ οἸοβ8θ 

διὰ τοῦ.στόματός-μου  «ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ 
ολ ΙΩΥ πηομ{Ἡ [1οτ] 5ο Ἴπεαχ 1ίΠο "πβίΙοηπ8 {1πο π'ογᾷ οἳ {πο 

εὐαγγελίου. καὶ πιστεῦσαι. 8 καὶ ὁ καρδιογνώστης θεὸὺς ἐµαρ- 
εἰααᾶ 9Ι4ἱηρβΕ, απᾶ ᾖἵο [ε]ετο, Απάᾶ ἴηο ὭἨΠεατί-κποπίπς αοά Ῥοσθ 

τύρησεν αὐτοῖς, δοὺς Ξαὐτοῖς! τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, καθὼς καὶ 
Ῥ/ιίνΏθβξ  ᾖ{ἵο ἴπεπι, αἰνίπρ {ο ΐπεπτι {πο Αρὶπῦν {ἴιο Ἠο]γ, 858 8]5ο 

ἡμῖν' 9 καὶ ᾿οὐδὲν'.διέκρινεν ος ἡμῶν ἔτε' καὶ αὐτῶν, 
1ο 35, απᾶ Ῥαΐ πο ἀῑβετέποῬ εἴπεσι -β λροῦ! απᾶ ἍᾖΊμποπι, 

τῇ πίστει καθαρίσας τὰς.καρδίας.αὐτῶν. 10 νῦν οὖν τί 
Ὦγ ἴπο {απ ἨὨατίηρ ρυσ]βεᾶ ἐπεῖσ Πεατίς, ΝΟΥ ἔπετεξοτθ ΥΥΗΥ 

πειράζετε τὸν θεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν 
ὑεπαρί το αοά ἵο ριῦ 8 7γοκθ πἼροη 1λο ηθςκ οἑ 19 

μαθητῶν, ὃν οὔτε οἱ-πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν 
ἀῑςοίρ]ᾳες, τΠΙοὮ πθϊύμθς ουν ΣβίΠοι5 ποτ να Ίνετο αΏ]θ 

/ α 4 4 -” /΄ Ἶ Π τὰ ” 1 - Ἱ] 

βαστάσαι; 11 ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος" κυρίου ᾿Ιησοῦ 'χριστοῦ 
{ο Ῥεασ ὃ Ῥυῦ ὭὍὉψσ ἵἴπο το οΣ/[ίπε] ]ιοτά «εσας οων]δε 

πιστεύοµεν σωθῆναι, καθ Νν.τρόπον κἀκεῖνοι. 12 Ἐσίγησεν 
Ὑνθ Ῥε]ίετθ {1ο Ὦε ββτεᾶ, ἵπ {ηθ Β4Π1Θ ΏΙΑΏἨΘΣ Α8 {Πεγ β]5ο. "Κερί 3β11εποθ 

δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ Ίκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξη- 
1ρηᾷ αἱ ἴπο πια]θίπάθ, απά ἩἹοεατά Ῥατπαβραβ αμᾶ Ῥαυ] -- τε- 

γουµένων ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς 
]αὐϊπς πλδῦ δᾳ1ὰ 3ᾳ4οὰ αμ]σΏ5 "απᾶ 3γ/οπάθτβ ΑΠΙΟΩΡ {ηθ 

ἔθνεσιν δι αὐτῶν. 19 Μετὰ.ξΣὲ τὺ.σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη 
πημί]οηΏϐ ὮὗὮ Ίπεπι, Απά α1ίεγ πιοχυ "Ιον Ἅᾖ3πεν Σαηςν εγοά 

Ιάκωβος λέγω», Ανδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ µου. 14 Συμεὼν 
32741108, βατίΏΡ, Μεν Ὀτείμχθη, θα Ώ]θ, ο ΡΙΠΕΟΙ. 

ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ 
το]ατεᾶ Ώου τει 6οά τὶς]έθοᾶ ἰοίθκο ουῦ οἳ 

1 ” 4 Ι 3 . 1] πώ , ) ο. «. Ν ’ 

ἐθνῶν λαὸν "ἐπὶ' τφ.ὀνόματι.αὐτοῦ. 15 καὶ τούτῳ συµφω- 
ἨὨΠπΙΙΟΠ5 α ῬεορΙθ ΣΟΥ Ἠ15 ΏῃΙΠο, Απά σνιίὮ {18 8ΡΥ68 

νοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται, 10 Μετὰ 
{πο πογάς οξ ὑλο Ῥτορπείς: 88 16 Ὠα5 Όεοι συτ]{{επ, Α{ίοτ 

ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν ἸΔαβὶδ' 
1λεςε ἐπίηρς 1 τν] τείατα απὰἀ Ἅµπτ/]] Ὀπ]]ά αραῖπ {πο ἰαρογπας]ο ὃξδ Ῥανιά 

τὴν πεπτωκυϊαν᾿ καὶ τὰ "κατεσκαμμένα" αὐτῆς ἀνοικοδομήσω, 
πιΏιοα  ᾖ54ή4116ἨΠ:; απιᾶ {πο τυΙΏΒ οἑ τς 1 πι] ρα] αραίΐπ, 

Ὁ Τε ΊτΑ. 
1ΤΤΤΑ Ν . 

ἕω-- χριστοῦ αΤΤτΑΥΓ. 
1ΤΊτΑ; Δανϊδ αγ’. 

ε συνζητήσεως ΤΑ; ζητήσεως ΤΊς. 
6----. αὐτοῖς ΤΤΤΑ. 

ἆ ἐν ὑμῖν Υοι (ἡμῖν Υ) ἐξελέξατο ὁ θεὺς 
{ ρυθὲν ΤΊΤΑ. Ε -τε ν. Ἀ -Ε τοῦ οἱ Όλο αἰι1ΏτΛ1Υ. 

κ --- ἐπὶ (/εαᾶ τῷ ὃν. αὐταῦ {οΥ 15 ΠΑΠ16Θ) 1 ΤΤΤΑΥΥ. Ι Δανεὶϊδ 
πι κατεστραμμένα Τ; κατεστρεµµένα Ἰ:. 
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ΧΥ. αστο 
4 ’ ρα ε/ σἍ 8) ΄ « ’ 

καὶ ἀνορθώσω αὐτήν, 17 ὅπως ἂν. ἐκζητήσωσιν οἳ κατάλοιποι 
απᾶ µτν.]] εεῦ πρ 1σ, - εο ἴπατ  ὅπιαγ 5βεεκ Ίοαυ 11ο τοδίάιθ 

τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ' οὓς ἐπι- 
30 Ὢχεη ᾖ1πθ Ἰοτᾶ, απά αἱ ἰῆθ πΠαΙΙΟΙΝ5 προπ πΠοιη Ὠαβ 

κέκληται τὺ.ὄνομά.μου ἐπ᾽ αὐτούς' λέγει κύριος πὺ" ποιῶν 
Ῥοςι οα]]οᾷ 1ΗΥ Π8ΤΙΘ προἩα πετ, 8475 [116] Τοτᾷ ἨἩππο ἆἀο68 

ταῦτα ὑπάντα.ὶ 18 Γνωστά" ἀπ᾿ αἰῶνός Ἱέστιν τῷ θεῷ 
Ἀἴπεςε ΞεΠίησ» ..Η. ΚΠΟΦΥΏ 4γΟΤά οἰετη]ῖ  Ἅα4Τθ {ο ἄοά 

πάντα τὰ.ἔργα.αὐτοῦ.ὶ 19 διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν 
8Ἡ Ἠ]5 πΙοΓΕΕ. Ἠ/πετεξοτθ 1 ᾿απᾶρο ποῖ το ἐχοαὈ]ο 

-” 3 9 ” ιν) ” ” ) 3 Δ 4 ΄ ο 7 4 

τος ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεόν' 20 ἀλλά 
ἔλοςε πο ΣΓΟΙΣ {Πο ἍἨΔἲΙΟΠΒ τπτ το αοᾶ; σαῦ 

ἐπιστεῖλοι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι "ἀπὸ! τῶν αλισγηµάτων τῶν 
το τυτ]ζθ το {ποπι το αὐδίαίτ ΐτοπι ᾖ{ἴ]πθ Ρο] αἑῖοπς οξ 119 

εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ! πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος. 
14915 απᾶ Σογπἰσβ οι απᾶ πυπαῦ Ἰ5δἰταπσ]εᾷ ππᾶ Ῥ]ουᾶ. 

21 'Μωσῆς' γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ.πόλιν τοὺς κη- 
Έοςγ Ἠορδε ἆ1τοπ σοπεταϊίοωπς οἳ οἱἷᾶ 1π 6Τ6ΥΥ οί ἍΆ3ΐπορε 3ρτο- 

ρύσσοντας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ.πᾶν σάββατον 
ο]αΙπαΙηρ "Ἠΐτα Ἠα5 1η ἴμθ ΒΥΏΔΠΡΟΕΙΘΒ, 6τετ7 5αὈραῦὮ 

ἀναγινωσκόμενος. 
Ῥοῖις τοαᾶ, 

235 Τύτε ᾖἔδοξεν τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις 
ε]άετς 

3’ 7 - 

ἐξ αὐτῶν 
ΣΤΟΠ} ΑΠΙΟΏΡ {παπα 

Τπαι 15 5οοιηεᾶ ϱοοᾶ ἵο ἴπα απᾶ Το {πο 
Δ “/ εωα, Ἡ ’ 7 ’ μα σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξαμένους ἄνδρας 

πΙτη "πνΏο]ο 11Πο αδεοπιὈ]σ, οΏοδον ΙΕ 

πέμψαι εἰς ᾿Αντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ, Ιούδαν 

ΑΡο5ί]ο5 

το 5δεπᾶᾷ Το Απιιϊοςα τπτ Ῥαα] απᾶ ΕΒατπαῦαδι οαᾷα5 

τὸν Τἐπικαλούμενον! "Βαρσαβᾶν,! καὶ Σίλαν, ἄνδρας Ίγου- 
5αγπατιεᾶ Ῥατσαῦας, Απᾶ 1148, 3Π1ΟΏ 1]οβᾶ- 

µένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 329 γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν 
111σ 8ΏΊΟπς ἴπθ ὈτοίητοἨ, Ἠανίηαβ πυτίτίεπ Ὦτ 1Π61Υ Παπᾶ 

ατάδε, Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἳ πρεσβύτερο: καὶ οἱ' ἀδελφοίι 
ἔπαξ:  Τπο '"αροξίιες ΆἈπά ἴπε ε]άετε Βιπᾶ {πο ὮὈῬτείπτεπ, 

- 4 Δ 2 . / 4 ’ 8 - 

τοῖς κατὰ τὴν Αντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀθελφοῖς 
1ο ἴπο5ο 1 ΑπζιοσΏἾ απᾶ Αντί απᾶ ΟἱλΠοῖα, Ὀτοίπτοτ 

- 2 . . ΄ ς ” Δ 2 / ν ε/ 

τοῖς ἐξ ἐθνῶν, χαίρειν. 394 ᾿Ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι 
Γ{τοπη απποῃς [Πε] παϐΙος5, βγεεῖῖπς, ΊπαβςπιπςὮ αξ τε Ὠατε Ὠθατᾷ {παῦ 

τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες ἐἑτάραξαν ὑμᾶς λόγοις, 
οετίαίπ 4τοηι απιοηρςῦ ᾖ1ι8 Ἠανίης ροπο οαῦς ἰτοιν]εά τοι ὮὉὗὮγ ποτᾶς, 

ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν, Ίλέγοντες περιτέµνεσθαι 
αρβετιῖης οἩτ 5οΗ15, Φ47ΙΏΡ [το πιαςῖ] Ός6 οἴτοαπισϊδαᾶ 

καὶ τηρεῖν τὺν νόµον,' οἷς  οὐ-διεστειλάμεθα' 35 ἔδοξεν 
Φιιᾶ ἆἛσορ 1πο Ίαν; ᾖἵο πΒΠοπι πθ Ρατεπο[βαςϱ] οοπιπαβμᾶ ; {5 5εεπιαᾷ σοοᾶ 

ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδόν, "ἐκλεξαμένους' ἄνδρας τοις 
Φο Ἡ8 ἨΠατίης σοπιο ἹἩΙίΠςοΠθ αοσοτᾶ, οΠοξύἩ ΙΟ 1ο 5πά 

πρὸς ὑμᾶς, σὺν τοῖς. ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβα καὶ Παύλῳν 
το τοι,  ΠΙΝ οιις Ῥο]οτοᾶ Ῥωτππῦαν απᾶ Ῥαα], 

90 ἀνθρώποις παραδεδωκόσιν τὰς.ψυχὰςαὐτῶν ὑπὲρ τοῦ 
11 πνἩο Ίλτο ϱρἶτοι πρ τποῖσ ἨτεΒ 40Υ το 

ὀνόματος τοῦ.κυρίου.ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 27 ἀπεστάλκαμεν 
1ΙΏ1Θ οἳ οἆσ Ποτά 2518 Οπτὶςυ. νε Ἠατο 5ο 

Δό9 
1 σ]]] οὐ Ἱεαρ: 17 {πας 
λα γορδίάαο οἳ Ώσοπ 
χηἱςἩ{ 5εε]ς αΤίον 1πθ 
Τ,οτᾶ, ππᾶ α]] {πο ἄοπ- 
11165, προι Ίνλοπι ΙΤ 
ηςπηθ 15 οα]]6ᾶ, δα1ι Ἡ 
πο Τιοτᾶ, νο ἆἄο- 
οἱἵπ αἱ] ἴποςδο {Πἵπρ3. 
18 Ἐπονπ αππίο ἄοᾶ 
49 α]] Ὠ]8 πνοτκβ {ΤΓΟΙΠ. 
1ἴΏο Ῥεριππίηρ οἳ 1]θ 
πιοτ]ᾶ, 19 ἸΥποτθξοτθ 
ΏΙΥ εεηίεησε ᾖἶ5, ἴπαῦ 
πο ἐτοιρ]ο ποῦ ΤΠεια, 
τ/Ἡ]οἩ ἔτοπι αΏποηΏσ1ηΘ. 
ἄεπι]]ο5 ατο {ατιθᾶ {ο 
αοᾶ: 20 Ῥαῦ ἰπαῖ το 
τντ]ῖα ππτο ΤἉοπι, τΏας 
1πεγ αΏβίΔΙΗ ΤΤΟΠ1 Ῥο]- 
1αῖοηπς οἳ Ιάο]ς, αιᾶ 
ᾖβοπι {οιπ]σοβί1οι, απᾶ 
η τπῖπρς 5{ναπσ]εᾶ, 
ΒΏά 7ΥΟΛι Ὀ]οο. 91 Ῥογ 
Ἰοςε» οἳ οἱα τῖπια Ἠαί 
1η οΥ6ΥΥ ο {στ {Ἡεπη τα 8 
Ῥτεποα ἈἨὨίΐπα, ὈῬεΐπς 
τομᾶ 1π ἴΠο ΕΤηαςσος1θ8 
ετειγ βαυραῦμ 47. 

20 Ἔπεπ Ῥ]ορβδεᾶ ἵ6 
{πε αρο5{165 αμᾷ ἑ146Υ8, 
πυΙτΏ της τυπο]εοπατο], 
{0 5οπᾶ «Ώοβεη Ώιεηπ ΟΕ 
ἐηΠαῖτ ΟΥ «ΟΠΙΡΗ1ΙΥ Το 
Αη{Ιοςς πα ΌῬαα] 
ΆΑπᾶ Ῥατηηβρας: παπιεῖή, 
ο πάσα» αγΏμπιυᾶά Βατ- 
5αΏ.8, απᾶ 115, οΏ1εξ 
1ΠΟΠ Απ]οησ1ΊΠε Ῥτοίῃ- 
ΤΕΗ: 25 απ {πο πτοίθ 
Ιεἱ(6Υ8 Ὁγ πει αξΐῑαον 
τῃἱ5 ἨΙΒΏἨοΤ; ἜΤ]ηθ 
προςῦ]ες αππᾶ ε]άρτα 
απᾶ  Ὀνείητει οδὐιαὰ 
Ετοθίϊῃπσ απίο Ὥᾖἴλμα 
Ὀτοίητθη πΥΠΙοὮ ατο οξ 
{πε ααπτ1]εδ1 ΑπιοςἾ 
απᾶά θυγτία απά Ο1οἷα: 
24 ΤΟΤΑΦΏΙΙΙΟΏ 48 Ὑπθ 
Ἠατε Ὠεατα, ἴλαῦ Ὅετ- 
{1 ανΏϊῖο]ι ονεπί οι{ 
{ΤΟΠ Ἡ5δ Ὠατο {τοιί- 
Ῥ]εᾶ τοι ἹνΙέ πυοτᾶς, 
5ιιὈτογίῖησ στοιχ εου]5, 
βασίησ, 1ο ηιαδὲ Ὦθ 
οἴγοαητισίδεῖ, απιᾶ Κεερ 
τΏο Ιαΐν: το τνποταη πθ 
6ατο ηο δις 60ΠΙ- 
πια πεηῦ: 0 1ΐ 5ο8Ιη- 
οἱ ους απίο ας, Ὀείηπρ 
α-δοπιυ]εᾷ Ἀίπ οπθ 
βοσοτᾶ, Το 5οπᾷ 6ΠΟΡΕΣ 
Ὥηθι απῖο τοι ν τΏ 
οατ Ῥαο]ονοᾶ Βατπαῦαβ 
ποιό Ῥαα1, 2ὐπιεπ 1Π88. 
Ἠπνο Ἠαζατάεᾶ {παὶγ' 
1ϊνοδ ἔοτ ἴηΠο πβΙπο οἳ 
ουσ Τιοτᾷ ὖοδας (Ἠτίςε, 
27 9 Ἀθτε βεηΏᾷ ἴπεγθ- 

ας ὁ ΏΤττ, ο ---πάντα ΟΙΤΤΤΑΥΓ. Ῥ γνωστὸν Ι.Ν. 4 τῷ κυρίω τὸ ἔργον αὐτοῦ ἰο ἐπδ 
1ιοτὰ Ὠΐς νοχ]ς 1,; ἐστιν τῷ θεῴ τὸ ἔργον αὐτοῦ Ν; --- ἐστιν τῷ θεῷ παντα τὰ έργα αὐτοῦ Α1ΊτΑ. 
κ. ἀπὸ (εαᾶ τῶν ἴνοπη 0λ1ε) Ἱττι[α|. 3 -- τοῦ 11τ. 
οα]]σᾶᾷ ΙΤΊΤΑΝ. ᾗἳ Βαρσαββαν 1 1ΤτΑ. Ἅᾖἆ --- τάδε ΙΤΤσΑ. 
1Ίττα. Σ--- λέγοντες περιτέµνεσθαι καὶ τηρειν τὸν νόµον ΙΤΤιΑ. 
οἈοδειι 1ΤτΝ. 

τ Μωύσης «ΙΤΤΤΑΥΓ. Ἡ καλονυµενον 
» -- καὶ οἱ (εαά εἰάςν Ὀνειωτθιι) 

5 ἐκλεξαμένοις Ἠανίηρ 
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Έοτο σα αᾶας απᾶ δἱ]ᾳ6, 
πΊΏο 5ηΏα]] αἱνο 1ε]], 
ψοι ἴπο ΑΑΠΙ6 Όηϊησς 
Ὦγ πιοι{Ἡ. 28 Έογ 16 
5οευιοά ροοᾶᾷ Το {ἴπο 
Ἠο]γ ἄποςῦ, απᾶ ἴο 5, 
το Ιαγ προηπ τοι ηρ 
ρτοβῖοτ Ῥιγᾶςοα παν 
9ῃεςε ΠΈοΘΒΕΑΣΥ ὑΠΙΠΡΒ; 
2) Ὅπαυ το αὐδίβίη 
1τοπι πηοβῖς ο εγοᾶ ἴο 
14ο0]5, απᾶ ΤΤΓοΙΠ Ῥ]οοᾶ, 
ντου τπῖπρς εἴταή- 
ρ]οᾶ, απἆ {τοηι Τογπ]- 
οπὔ]οη: τοι ὙΕΠΙο 
µε Υθ ἆἛοερ τοιι- 
Εοΐνεξ, το 5ἨΠα]] ἄο 
᾿νγε]]. Ἔατο το Ἱποθ]]. 
[90 Ρο πἨωπ ΤΠεγ πετθ 
αδτωϊςςοᾶ, ἴλεγ οπτηθ 
ο ΑΠ{ΡΙΟΟΗΠ: αηπᾶά πΠεηι 
1πεγ Παά σαϊποτγσᾶ ἴπέε 
πια] θ1ὑαᾷο ἸἰοροίΠεσ," 
ἴπεγ ἀε]]τοιοά τη 
ερῖςί]ε: 91 υλῖσᾗ πυΏςθη. 
πε Ὠαᾶ τοπᾶ, Τ]αεγ 
χε]ο]οεᾶ Μοτ ὑπ οΟΏςο- 
1α01οπ. ὃ) Απᾶ ο πᾶας 
Άπᾶ Θἶ]η5, Ὀοῖτρ Ῥτο- 
Ῥπεῦς ϱἱ5ο ἴμεπιδε]τος, 
εκηοτἰεᾶ ἴπο Ὀγοίητοι 
συ ίΏ 1παΏΥ ποτᾷς, απᾶ 
οοπΏγπιες] ἐᾖεγη. 9 Απιᾶ 
ἈΤΐζεγ {πεσ Πας {αττ]οᾶ 
{λεγε  5ρασθ,ἴΠεγ πτοτθ 
Ἰεῦ ρο ἵη ῬρομποῬ ἔτοπι 
ἴμο Ὀτείητοι απῖο ἴπθ 
ΒΡΟΡΞΕΙΕ5, ὁ4 Νούπζῃ- 
εἰωπάῖπσ Ἱῦ Ῥ]εαδεᾶ 
Ρ]]α5 {ἴο αρὶίάο ὕποτο 
βὐ1]1. 35 Ῥα] 45ο οπά 
Ῥαγπαβας οοπ{Ιπμεᾶ {π 
Απιιοση, αασηῖτρ απά 
Ῥγεαο]ιίπρ {πο πγοτᾶ ος 
πο Ἰιοτᾶ, πΙὐἩ ΠιΑΠΥ 
οίΏετε 85ο. 

96 Απᾶ 85ο0πΠ1θ6 ἆατβ 
Φ{ῦος Ῥβια] εαὶᾶ απζο 
ΒΑΤΗΦΡΑΕ, Ἰμεῦ τι ρο 
Αραϊη απά τ]ςῖὸ ους 
ῬτοίΏτεἨ {π εΥοΥγ οἳ 
πΏσγοθ πο Ώανθ ῥτθαςἩ- 
εᾱ {πο υγονᾶ οἳ ἴπα 
1,οτᾶ, απᾶ 5ος Ώουν πογ 
4ο. ὁ7 Απά Ῥατηπαβαξ 
ΦΔεϊογηιϊπεᾶ ᾖἵο ἴακοα 
συ] έπεται φοΏτ, πΏοςθ 
ΒΙΤΏΑΊΠΙΘ τας ΜΙατκ. 
98 Ἐιιὺ Έαπα] ἐποιρπύ 
ποῦ ϱοοᾶ {ο Ίακο Ἠίπν 
στ ἴΠεπι, Ίνπο ἃε- 
Ῥατιθά τοπ {ποτ 
χτοπι Ῥαπιρηγ]ία, απᾶ 
π/οηξ ποῦ πη]τΏ Πεπι {ο ϕ 
ἴπο πγοχ]ς. ὃν Απά {πο 
οοηπίεηπ{ΙοῦΠ ὙἩΠ88 80 
εΏατρ Ῥείπθεπ ἴπεπα, 
Ὅλαῦ ἴπεγ ἀερατίθά 
Ἀςαπάᾶςς οἳθ τοπ ῃθ 
οἴπθς : αηᾶ 5ο Βαγηβ- 

ΠΡΑ ΕΕΙΣ. πα. 

οὖν ᾿Ἰούδαν καὶ Σίλαν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλ- 
ΦΠεχοξοτθ ομάαδ απᾶ Α]ηςδ, "α]ξο "ΤΠπεπιδε]το Ὦγ ποτᾶ (ε]]ηπς 

λοντας τὰ αὖὐτά. 398 ἔδοξεν.γὰρ Όὑτῷ ἁγίῳ πνεύματι! 
[σοι] ἰπο 5απ]θ ἐη]ησα, Έοτ {0 5εεεηιθᾷ Ροοᾶ Το ἵΏα Ἠο]σ Βρίγϊὸ 

Μα τν ” ς ο. / ” / ε -” /΄ Ν α Αν 

καὶ ἡμῖν, μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν «τῶν 
Απᾶ Το115, ηο «{πατίῃου 30ο "]αν “άρου ὅγοα Ῥαχᾶεη {λατ 
. ιά ” | ς 7 / θ 2) θ / Δ 

ἐπάναγκεςστούτων, 29 ἀπεχεσθαι εἰξωλοθύτων καὶ 
ΊΠεβο πεουβειςΣ ΓΠΙΗΡΣ : δο αὈδζαῖπ Έτοπα ὑμΐπςς ϱαοτ]Ποεᾶ {ο 14915, Ααιιά 

αἵματος καὶ ἀπνικτοῦ! καὶ πορνείας" ἐξ ὧν 
ἔτοτη Ὀ]ουᾶ απᾶ ἆτοπι τυ]λοῖ ἶ5 «ἴταηςσ]οᾶ, απᾶ ἔτοπι {οχπϊοαξίοης Έγοπι ν.:ἨΏ]ο] 

διατηροῦντες ἑαυτούς, εὖ πράξζετε ἔῤῥωσθε. 90 Οἱ μὲν 
Κεερίηπς γοιτσεεῖ]τες, πε]] σο πῖ]] 4ο. Ῥατενα]]. Ἔπεγ 
ασ η] , οἳ η ” , ’ ν Ν , 

οὖν ἀπολυθέντες «ᾖλθον' εἰς Αντιόχειαν' καὶ συναγαγόντες 
{λοχοίοτα, ΛῬεῖτπς 1εῦ ο ποηῦ το ΑπΙοσΗ, θηάᾷ Πανίης ϱαἴπονεᾷ 

τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν. 91 ἀναγνόντες δὲ ἐχά- 
ἴηπο παπα] ίαᾶε ἀε]τετεά πε ερἰ5016. Απά Πατίηστοιά πο 

ρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει. 92 Ιούδας 'τεϊ καὶ Σιλας. καὶ -αὖ- 
χθ]οῖοεᾷ αὖ ἴπο οοπβο]αῦίοη. Απά οιᾶα» απᾶ δι]ας, Σα]κο 1Πειη- 

τοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς 
5ο]τες “ρτορμεί ὁρείῖπς, ὉὮγψ ἀἰςσοοαι5δο ΠΩ οχλοτίεά 1πθ 

ἀδελφούς, καὶ ἐπεστήριξαν.  ὃ9δ Ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπε- 
ὈτοίλτοεἨ, ππᾶ ορίαρ]]ςσποᾶ [ἐποηι]. Απά πατίηςσ οοπἰϊπιαθᾶ κα 11πΠ1θ ΤηΏεΥ 

λύθησαν μετ’ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς ἔτοὺς ἀποστό- 
πνετο ]εῦ ϱο ἍᾖΙπ Ὄειαοϱ 31τοη ἴπο Ὀτοίπτοη το τηο αροδῦ]ες; 

λους.! 94 Ἠέδοξεν.δὲ τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ." 96 Παἴἲλος.δὲ 
Ῥαῦ 15 δεοπιρᾶ σοοᾶ νο ΡΙ]α5 {ο τοπιαῖπ 1Ποτο. Απ Ραα] 

καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, διδάσκοντες καὶ εὐαγ- 
Απᾶ ΈΒβτπαῦαΒ βθγεά η οἳ ΑπιοςΠ, ἐεαολῖτησ απ,  ὅεη- 

γελιζόµενοι ετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν, τὸν λόγον τοῦ 
πομησίηρ 9τῃε ”ρ]αᾶ 9Η1ά4ΐηςσς "ννΙ(Ὦ “Α15ο Δοίηπςτς πιβηγ-- ἴποθ ποτᾶ ο ἴμθ 

κυρίου. 
1οτᾷ. 

96 Μετὰ.δὲ τινας ἡμέρας εἶπεν ἹΠαῦλος πρὸς Ἡαρμαιὶ 
Ῥαΐῦ αξῦετ ορενιαῖπ ἆασς εα]ᾶ αι] ο τηλ Όης, 

Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν! κατὰ 
Ἠατίπρ ὑατηεᾶ νασκ Ἠπᾶσαεᾶ 11εῦ ἔπβ 1οοΚκ αξίας ουν ὈτείητοἨ ἵτι 

3 ἱπᾶσαν πόλιν! ἐν αἷς κατηγγείλαµεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου, 
ετειγ οἳ ιν 1η τΏ]οὮ νο Ὠατε απποιαποθᾶ 4Π9θ ποτᾶ οἑ πε Τιοτᾶ, 

πῶς ἔχουσιν. ὃτ Βαρνάβας.δὲ ΠΙἐβουλεύσατοὶ Ἀσυμπαρα- 
Πουυ ΤΠεγ 4Γ6, Απᾶ Ῥατπαβρθβ Ῥατροξοά ζο ἴακο 

λαβεϊῖν' 9 Ρτὸν"' 1]ωάννην! τὸν καλούμενον Μάρκον’ 98 Παἴ- 
ση ΓΠιΏοπα] ζομπ οπ]]1εᾷ Ματ]ς; Σραα] 

λος δὲ «ἠξίου τὺν ἀποστάντα ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπὸ Ἱαμ- 
αραῦ ἐποαπρΏύ 165 νγο]] Ἠϊτπα πο πι πάτε ἆτοπι ἴπετ Ἅ«4τοηῃ ΆῬαιη- 

υλίας, καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ Ίσυμπαρα- 
ριψΗα, : απᾶ Ἠπεπύ ποῦ τν ΤἨθπι {7ο ἴπο ποτ, ποῦ το ἵπκο 

λαβεῖϊνϊ τοῦτον. 99 ἐγένετο Σοὖνὶ παροξυσµός. ὥστε 
Ἅννιια ᾖ[πετα] Πῖπι, Ατοβο {1ποιαξοτο βἴεπατρ οομοπ{ίοπ 5ο ἐπαῦ 

ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, τόν.τεΏαρνάβαν παρα- 
ὈβῬ {ἰοοκ Ματ, απᾶ “ἀερθτθεᾶ 11Ώεγ {τοπ 916 ΑπΠποίΠος, ΑΠ Βατηββαβ Ὠανίηπς 

ὃ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ ΤΤΙΥΓ. ο τούτων τῶν ἐπάναγκες ΙΤΤτ; --- τούτων Α. ἆ πνικτῶν 
1ΤΤχΑ. 
αιτττΑτγ. 

Ὀτθίῃτσειι) ΟΙ ΤΊτΑ Υ. 
ϱ - καὶ 8ἱ5ο αἰΤΊτΑ. 
ΙΤΤΙΑ., 

9 κατήλθον ΙΤΊΤΑ. 
Ἀ --- ΕΥ 94 ΤΤΤτΤΑΥΓ. 

Ε τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούςιεωόδθ πο δε ῦ (Πού πλ 
| πρὸς Ῥαρνάβαν ΠαὔλοςιΙ-τττΑ. κ.--- ἡμῶν (}εαᾷ ἴθ 

πι ἐβούλετο ΕΤΤΤΑΥΓ. η συν- ΤΑ. 
;τσυµ-(συν- ΤΑ)παραλαμβάνειν 

1 δὲ Ε. 

1 πόλιν πᾶσαν ΙΤΤΥΑ. 
Ρ --- τὸν ΙιΑ. ᾳ ᾿]ωάνην ΤΓ. 

. δὲ αηΏᾶ (ἈΓοβθ) 1ΤΤτΑ., 

ο ο 



ΧΥ. ΧΥΙ. Αα στΕ 

λαβόντα τὺν Μάρκον ἐκπλεῖσαι εἰς Κύπρον 40 Παῦλος δὲ 
{ακεη Τατ] 5α1]εᾶ ἴο  Οσρτιαςξ; οαῦ Ῥαα] 

ἐπιλεζαμενος Σίλαν ἐξῆλθεν,  παραδοθεὶς τῇ χάριτι 
πνοπῖῦ {οτῖῃ, Πατίης νσουὮ οοπαπι]{{οᾶ {ο ἴπθ 

τὴν Συρίαν 
Βυτία 

Βί]η5 

'τοῦ θεσῦ! ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν. 41 δι]ρχετο.δὲ 
οἳἑ ᾳοᾶ σσ 1ηθ ὈτοεῖΏνεῃ. Απά Πο ραβοσᾶ {πτοιπρἩ 

καὶ " Κιλικίαν, ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας. 16 Κατήντησεν.δὲ3 
απά Ομ 1οῖα, ορια Ὀ]ςεηΙηπσ {πο αβδ5ετοῦ]]θ5, Απᾶ Πο ατγὶγεᾶ 

ο [ή 9 / Δ α ΄ ιά αν, η - 

εἰς Δέρβην καὶ Υ Λύστραν' καὶ ἰδού. µαθητής τις ἦν ἐκεῖ, 
α΄ Ῥετυο απᾶ Τσείτα : απᾶ Ῥοβπο]ά, α "ἀἰβοῖριθ Ἰορτίαίη τος Τπετε, 

’ αν) ΄ ! » ο. - 

ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικός Ττινος" Ιουδαίας πιστῆς 
ὮἩψ Ὠαπιθ ἍΤΙπιοίΠθςς, 5οπΠ οἳ α “ΠΟΠΙΑΩ Ἰοθγζαῖπ  "αθπίσαι ᾿ὀΡρεβενίπς 

Γ Δ ε εν -- « Δ . ” 

πατρὸς.δὲ ἛἝλληνος 2 ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἔν Λήσ- 
δαῖ ΓἐΠε] ξαίμετ κα ἄτεεχ, σ/Ἡο πνα5 Ὀογπς πΥ]ἔπεςς {ο Ὁσ Ἅᾖἴπο “π Τσγε- 

τροις καὶ Ἱκονίῳ ἀδελφῶν. ὃ τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παὔλος σὺν 
τα “Ἀπᾶ ὁ]οοπίϊπι 1ρτεῖηπτεη, Της οπο  3πϊσποά αῬαπ] πνητῃ 

αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεεν αὐτὸν διὰ τοὺς 
Ἠϊτα Ἅᾖ{οβο {ογίἩ, απᾶ Ἠατίηρ έακοη ηε οἴγοιπισϊςσοᾶ Ὠίπα οἩἨ αοσοἀπί οἳ ἰπθ 

’ - ’ , 3” ν) 

Ιουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις' ᾖδεισαν.γὰρ 
{ο Τπεγ κπεν 

Πατίησ «Ἠοδοπ 6ταςθ 

21 6υγ5 ΥΥὮΟ  3ὙΠε6το η ἔλοςε Ῥ]ασῦς, 
Δ - -” ϱ Γ 

Βάπαντες τὸν πατέρα αὐτοῦ ὅτι Ἑλληνὶ ὑπῆρχεν. 4 ὡς.δὲ 
111 Ὠϊ5 Εαΐπετ ἐπαῦ 3 ἄχουκ Πο πα. Α πα α5 

Λ ΄ -- ’ 

διεπορεύοντο τὰς πόλεις Ὀπαρεδίδουνὶ αὐτοῖς φυλάσσειν 
ΤΏογ Ῥαδξοᾶ {πτοαςηἩ 1Πο9 οἶτῖος 1Ώογ ἀε]αγτετοᾶ το Τποτα Το κθερ 

τὰ δόγµατα τὰ κεκριµένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ "τῶν" 
Πο  ἆἄθοτοσς ἀοοῖᾶςᾶ οἩἳ [ολο ἴπο αΡροςί]ο5 απᾶ Τη8 

’ - Ε ᾱ- , η - ε Ἡ τ ) 
πρεσβυτέρων) τῶν ἐν 3αἹερουσαλήμ.' ὅ αἱ μὲν οὖν ἐκ- 

εἰάετς 1η 1εγιδα]οπῃ. Τηρ Ἀπετοίοτο 1ης- 

κλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει, καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῳ 
5επιΏὈ]1θς ππετε 5εἰτεησίλεπεᾶ ΊΏ Πο 19Π, απᾶ ἈὈοαπᾶεά 1π πυτηῦροτ 

καθ. ἡμέραν. 
6ΕΥεΙΥ ἄαπτ. 

ϐ ἐΔιελθόντεο! δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ ἵτὴνὶ Γαλατικὴν 
3Ἠατῖηςσ Σρᾳξεαᾶ “μτοαβῆ απᾶ Ῥητγρία απᾶ τηθ ααἰαίίατ 

χώραν, κωλυθέντε ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι 
οοαηΏίσΣσ, Ὠαστίης Ῥεοῦ ξογοΙάᾷᾶεπ Ὁσ πο Ἠοιν Βρϊτ{ῦ {ο 5ροα]ς 

τὸν λόγον ἐν τῇ ΛΑσίᾳ, 7 ἐλθόντες ἔ κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείρα- 
ἴωηο ποτᾶ η Αεία, Ὠατίηρ οοηΏ1θ 4οπΏ ῦο Μπσεία ἴπεγ αἴ- 

ζον ΛἈκατὰ!ἳ Ἱτὴν" Βιθυνίαν “πορεύεσθαι' καὶ οὐκ.εῖασεν 
Μοπιρίοᾶ ᾖἴο ο. ρπσηῖα 10 Ρο; απᾶ 3414 “ποῦ δει {τετ 

αὐτοὺς τὸ πνεῦμα]. 8 παρελθόντες.δὲ τὴν Μυσίαν κατεβη- 
5(ποπι λπο ρρίτίς; αμᾶ Πατνίησ Ῥαδξοᾶ Ὁγ ἨΜγεία ΤΠογ «ππ]θ 

σαν εἰς Τρωάδα. 9 καὶ ὅραμα διὰ Πτῆς' νυκτὸς Ἀώφθη τῷ 
ἄοσνπ {ο Τχομς. Απᾶ α νὶἰξίοι ἀπτίπσ Τἵποθ τπ]σηπί αρρεατοά 

Παύλῳ'' ᾿Ανήρ Ότιο ἦν ἩΜακεδώνὶ ἑστώς, Ρ παρακαλῶν 
Το Ρα]: Α “πιππ Ἰορτίαϊη ὅσγας 30Ε “λΙασσᾶοπία 5ἴαπᾶίτς, ὈοξοεσΏῖπσ 

αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον 
ἨὨῖπι απᾶ αατῖης, Ἡαπτίης ραββοᾶ οτετ Ιπῖο ἈΠασοεάοπ]8, Ἠε]ρ 

ἡμῖν. 10 Ὡς δε τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐζελθεῖν 
15, Απᾶ πγΠοπ ὑπο τὶδίοη ο 5απ, Ιπιχποβ]αϊεΙγ πο 5οαςφΏῦ {ο ρο ξοτία 

5 τοῦ κυρίου ο{ {πε Τογὰ 1/ΤΤνΥΑΝΥ. 
5 --- τινος αἲἳ ΈτΛΑΥ. 

π - την 1. 

ΙΤΤΥΑΝΓ. ο-- τῶν ΙΤΤΙΑΝΥ. ἆ Ἱεροσολύμοις ΤΤΊτΑ ΥΓ. 
Ἐπτκασν. Γ--- την Ι.ΤΊτΑ. Ε -- δὲ αιά (ἨανίΏς οοΟΠιθ) Η1ΊτΑτγ. 
ἑ ο την 1ν. κ πορευθῆναι ΤΤΤιΑ. Ι -- Ἰησοῦ ος ἆθνιις αττττΑΥΓ. 
3 τῷ 1]ανλῳ ὤφθη ΊΤιΑ. ο Μακεδών τις ἣν (-- ἦν Α) ΕΤΊΤΑΥΓ. 

ο τιν 

χ -- καὶ 415ο Τ[Ττ]. 
ἃ πάντες (ἄπαντες ττ) ὃτι Ἕλλην ὃ πατὴρ αὐτοῦ ΠΤτ. 

ε διῆλθον ἵπεγ Ραδδοαᾶ {λτοιρ']ι 

501 
απῖ]οά απίο Όγργις: 
40 απᾶ Ῥαα] οΏοδο 9ί- 
Ία5, απά ἀοριγτοά, Ὦο- 
Ίπρ τοσυπιμιοηᾶσά Ὁγ 
{ηΏο Ῥγοί]μτοη ππ{ο 1πθ 
6ἵαςο οἳ αοᾶ. 41 Απά 
Ὦο ανοπύ {ΏτοασΏα Ὦγ- 

απά ΟαΠοῖα, «0Ἡ- 
Ἠχιηϊησ ΤΏε ΟΠΙΙΤΟΠςΘΒ. 
ΧΥΙ. Τπει οππιο Ἡθ 
το Ώετρο απά Τ,γρίτα» 
ἈΏᾶ, Ὀοπο]ᾶ, Αα οργ τα ἴτι 
ἀἱδαῖρ]ο πας τπετε, 
πιαταθᾶ ΤτηοῖΏοαιΙ5, {8 
50Π οἳ Α οεγίβΙηΏ τ/ο- 
ΤΩΑΏ, ὙΠίοἃ τνης 8 
767688, απάᾶ Ῥε]ενεᾶ; 
Ῥαῦ Ἠἱβ ΜαΐἴΠεΓ 109 8 
ἄτεεκ: 2 πυΠίοὮ 88 
πγε]] τοροτίοά οξ Ὦγ 118 
ὈτείητοαἨ τη τ/ετε αἲ 
Ἰῳείτα απᾶ Τοοπίατῃ, 
ὃ Ἠϊπι υοι]ά Ῥαα] 
Ὥαγεο {ο ρο ΜογίἩ σι 
ὨίηΏ}; απᾶ Τοοκ Αιᾶ 
οἰτοιπιοῖςεϱᾶ ἨὨϊπι Όε- 
ϱ8π5ο οἳ πο οὀοαπβ 
πΝΠΙσΗ πεγα 1π {ἴἶοβο 
απατίετς: ᾖ1οτ ἍᾖΤπεγ 
Έπεν α]] τπαῦ Ἠϊς {α- 
ΤΠογ πνίαδ  ἄτοοζκ. 
4 Απᾶ 45 ἴπεγ πεηῦ 
{ητοιαςση ᾖτἵπε οἴ]ες, 
1πε6γ ἀο]τετοᾶ ἴπεπι 
τμο ἄεοτοαες {οτ{ο]κθθρ, 
πα νεγο οτάα]τιεᾶ οξ 
1Ἠο αροξΏ]θς 8ης ο1άθρ8 
πνΠ]οΙι νγετε αἲ οετασα- 
Ίσπα, ὁ Απᾶβο Ἱετε ἴἨθ 
«Ώάχοπες οβδίαὈ]ςπεᾶ 
ΙΠ ἴποε {α1{Ἡ, αηΏᾶ Ίπ- 
ογεβδεά π ΤΠΙΠΙΡΕΓ 
ἀα1]γσ. 

6 Νου πΊεπ {ποτ 
Ἠπᾶ ροπε {λτοπρποιῦ 
Ῥητγσ]ᾶ απᾶ ἴηε το- 
Ρδίοη οἳ α]θίῖα, απᾶ 
ππετο Τοτριάἄεη οἳ {πθ 
Ἠο]ψ ἄΠοςῦ το ῬτοβοἩ 
ἴποθ πγοτᾶ ἵη Αλί, 7 ϱξ- 
16Υ ΤἨΠεγ Ίγετο οοἵπ1θ ζο 
Φ{γ5Ίᾳ, Τπεγ αβεαγεᾶ {ο 
Ρο Ἱπίο Βπγπία: Ῥαῦ 
πο ορ εαβετοᾶᾷ 
ΤΠεΙη ποῦ. 3 Απάᾶ {Πεγ 
ρθ»5ῖπς Ὀγ Μγεῖα 64 Ώ1θ 
ἄοΥ/η Το Ττο8ς. 9 Απᾶ 
8 ΥΙΒΊΟπΠ αρρεατεᾶ ἴο 
Ῥαυτ] η πε πὶβηῖς 
Τποτο 5ἶοοά α Ώ]απ ΟΕ 
Μαοεᾶοπία, απᾶ ΡΤαΥ-, 
εᾱ Ὠϊπα, δαγίτς, (0Π19 
οΥος Ιπίο Μαοσᾶοπία 
8Ώᾷ Ἠε]ρ ας. 10 Απάᾶ 
α{τθγ Ὦς Ὠαᾶ 5οοη 11θ 
ΥΙ5ΙΟΏ, ἱπιπαθά]πίο]γ 
πο επάεατουτεά Το Ρο 

7 -- εἰς αἲ Ττττ. 
Ὁ παρεδίδοσαν 

εις ΕΙ.ΤΤΤΑΥΓ, 
πι --- της ΙΤΊΙ{ΓΑΊΝΥ 

Ρ -- καὶ απ ΙΤττ, 



9602 
Ιπίο ἩΜαοθεᾶοπία, αξ- 
εατυᾶ]γ ςατοτΊης ἐλαῦ 
τηο Τοχὰ Παά «α]]εά 
τς {ος {ο Ῥτοβοὴμ πο 
ΦοβΡροἱ ππτο ᾖΤποπι, 
11 Ίπεγοίογο ΙοοδίΏς 
{χοπ Ίχοας, πό «αΏ]θ 
σοϊθ]ι α βἰταῖρηῖ οὀάτ5δθ 
νο δαπποίητασῖα, απᾶά 
ἴπο πηοχί αμ ἰο Ἄοα- 
Ρο»: 195 αηἆ 4ΓοηΏ1 
Ίμεηποο ἵἴο ΡΗΙΠΙ)ρὶ, 
ν/]ν1ο] 15 18 οΏῖαί οΙΙγ 
οἱ (Παΐῦ ρατὺ οἳἑ Μασε- 
ἀοπία, «ιά ἃ 6ΟΙΟΠΣ: 
απά ο Ίνενχο ἵηπ τΠαῦ 
οι αρίᾷῖησς οεγίαϊπ 
ἀ4μγ5. 195 Απᾶ οἩἳ {με 
βαὈραίὮ σε πεπύ οαῦ 
οἳ {πε οἳἵσ ὮΥ α τ]νας 
5146, π’Ώοτο ΡΓΑΥΕΣ 85 
ν;οπῖ {ο Ὦθ τηθᾷθ; απᾶ 
σιθςαῦ ἀο να, απά 6ρακα 
πηί{ο ἴἨο γύΟΠΊΘΏ τν ΠΙΟ 
τεςοτθο ἐλ{(λεγ.14 Απᾶ 
8 ΟΟΓΓΑΙΏ ΥΟΠΙΑΏ ΠβΠΙ- 
εἆ Τγάία, α εαἰ]ογ οἳ 
ῬάχῬ/6, οἳ Τε οἵυγ ος 
ἨἨγο τα, συ π]οὮ τνος- 
ςεΏ]ρροά αοα, Ὠσατα 8: 
νυΏοςδο Ἠ« ατὸ ἴΏε Τοτά 
ορεπος, ἴπαῦ 51ε αἲ- 
Μοεπᾷσὰ απίο Όῃο {Π]ηρς 
τυΏίοὮ πύεγὸ 8ροκεπ οἳ 
Ῥωμ]. 15 Απάᾶ πῄΠονι 
ϱἨε τΥΒ5 Ὀαρίϊσεᾶ, απᾶ 
Ἡεχ ΠοιεοΠπο]ά, 5ἴιθ Ῥε- 
εοαρΏῦ 16, δαγῖπς, 1Ε 
γο Ἠανο Ἰ]πᾶρεᾶ Ὠςθ ίο 
Ὀε ἑαιίπ{α1] {ο ἴπε Τους, 
οοπ1θ 1Π{ίο Ισ Ἠοιιβε, 
βΠᾶ αΡίάε {λ6εγθ. Απᾶ 
ΕΏε οοπβἰταἰπεᾶ τς. 
16 Απάᾶ 16 σαπιείοΡαςς, 
«5 π/θ Ἱγεηῦ ἵο ΡΓΑΥΟΣΥ, 
8, οεγίαῖη ἀἆβπαξδε] Ῥο»- 
Βοβ5θά π( α. 5ρίν1{ν οἳ: 
ἀιπιπανίοι πεῦ ας, 
πιΏ]οα ὮὈνοιρϱμῦ Ἠονυ 
ΣΩΛΒἱΙΘΤ5 ΠΩΠΟὮ ραϊτ Ὦγ 
εοοἰΏραγίηπςσ: 17 τἴπο 
Ββ4Ώ106 1Το]]οινοά Ῥαι 
πΏᾶ 18, αΏά ογ]θᾷ, ξαγ- 
Ίπς, Τ]οῬς ΠΕΠ αχείΏο 
εεγναηίς οἳ {πο πιοςῦ 
Ἠϊσα ἀοᾶ, π/Ώϊοι ϱΏοτν 
απίο 5 ἴλε ἵπγ ο 
βο]ταβίοι. 18 Απ {Πῖς 
ἀἷᾶ 5εἩο ΤΙιΑΠΣ ἄῑΥ5, 
Ῥαΐῦ Ῥαα], Ῥοῖυης ργῖον- 
εᾱ, ἑαγμεᾶ οαιιά ςεα1ᾷ το 
νε βρίτίτ, 1 οοπιπιαηᾶ 
τωος 1Ώ ΤΠο ΠΠΊΙΘ οἳ 
{οδας ΟΠτὶςδῦ {ο 60η1θ 
ουῦ οἳ Ἠεν. Απ ορ 
93ΊἼ86 οαῦ ἴπο 5.π]ο 
Ἠοαχ. 19 Απᾶ πῆποπ 
Ὦεγ πιβδίθυγς5 θα ἰπαῦ 
ἔλιο Ώορο οἱ ΕΠείτ ϱᾳα]ηβ 
π/85 ΡοΠΕ, πέν οααςσῦ 

ο α την ΏτΊτ. 
ν δὲ ΙΤΤτΑ. 
5 πύλης ραῖθ ΙΤΊταΥ/. 

ὁ - τὴν ἵηε [ρί]ασς {ος] ΤττΑτ’. 
Ἡ κατακολουθοῦσα Γοἱ]ονίηρ τττ. 
ϐ µένετε 1,ΤΤτΥΓ. 

π Νέαν πόλιν τῖττ, 

ΠΡΑ ΣΕΙ σΣ. ΧΥΙ. 
» . 1] Ἱ ’ ᾳ ο εἰς τὴν" Μακεδονία», συµβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς 

το Μαοεᾶοπία, οοπο]ιάἶης νηαῦ δηαᾶ "οα]]οᾶ ας 

τὸ κύριοοῖ εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 11 ᾿Αναχθέντες 
τῃο μοτα ᾖἵο ΑΏπΟυΠΟΘ {πο ϱ]αᾶ ὠάἵπρ» {ο ᾖ1ποπη. Ἠανίηρ εα]]εᾶ 

Σοῦνὶ ἀπὸ ἵτῆς, Τρωάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμο- 
ΤΠονΟξοχε {Γοπα Έτους Νε 6. Ώ1ε ΥΙ{ΓΠ α Αττω]ςΏῦ σουσβε {ο ΒΑΠΙΟ- 

θράκην, τῇ.-ἵτε'ὶ ἐπιούσῃ εἰς "Νεάπολιν,!ι 19 τἐκεῖθέν τεῖ 
τητας]α, απὰ οηἳ {πε {ο]]οπίης ἄαγ τἵο Νεαρο[1ς, αηᾶ ἴπεηπςςα 

εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶνν πρώτη τῆς µερίδος Στῆς"' 
ίο ῬΩΠΙΡρΡΙ, πυΏίοη ᾗἆ [πο] Ετεύ Σοὲ [πα] “Ρρατί : 

Μακεδονίας πόλις, κολώνια. 'Ἡμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει δια- 
5οὲ οΝαοεάοπία 31ο1ἵψ, αἃοοΙοηΥγ. Απᾶ πο Ἴετε ἴπ Ἅᾖτλῖς οἵἵίγ είασ- 

τρίβοντες ημερας τινάς, 19 τῇτε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων 
1ης Ξ4ασς5 αρρτἰα{η. Απά ΟΏ ἴΠε ἂαγ οἱ 1Πθ 5ιυῬαίἩ 
9, / ” Ἱ -ν / Ν τ ώς .. 
ἐξήλθομεν Ζεξω" τῆς πόλεως! παρὰ ποταµόν, οὗ ὃ ἐνομίζετο 
Ὃνς υγοηί {ογίἩ οιαίριάε ἴπο οἶτν ολη Ά 1ΙνοΥ, νΏστε γα οδίοπιαΥΣ 

συγνελ- 
ο ἰπα Ἔγνπο ὕοιμαθ 

θούσαις γυναιξίν. 14 Κα τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορ- 
αιορείΏεγ 1ΥΥΟΏΙΕΗ. Απά α εεγύβῖη γ/οπΙαἩ, Ὁγ Παπ] ἍἸΤσαϊῖα, ο εοἱ]ας 

φυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβοµένη τὸν θεόν. Ίκουεν" 
οξ νατρ]α οξ [116] οί οἱ Τηγατίνα, πΠο τν ογ»μῖμρεᾶ αοάα, πας Πεατῖησς 

ἧς ὁ κύριος διηνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς 
οξ πυποπι 1πε ἍΤιοτᾶ ορεπεά ἴπθ Πεατῖ το αἴτειᾶ {ο ἰπο ἰπῖπσφ 

λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου. 16 ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ 
ΒΡοΚεΠ: [λα Ἔαυ]. Άπια πΏεη 9Ἡς ας Ῥαρίιιπεᾶ απιᾶ 

« -- , 2 / ϊ 
ὁ οἶκος αὐτῆς παρεκάλεσεν λέγουσα, Εἰ κεκρίκατέὲ µε πιστὴν 

Ώςστ ποιὧξδε 5εΏο ῬεδοιςΏύ βαγίτΡ, 1{ το Ἠαγο Ἱαάρεα τας {ίπ{α] 

τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὺν.οἶκόν.μου, ἁμείνατε" 
{916 Τιοτᾶ 1ο 0θ, ἨὨατίηπρ εηῖενεᾶᾷ 1πῖο ΏαΣ Ἠουιςε, αὐ]ᾷθ. 

καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 16 ἜἘγένετο. δὲ πορευομένων ἡμῶν 
Απάᾶ 5Ώοοοπείιταϊηοᾶ 18. Απάᾶ ἲῦ ο4Ώιο Το ρᾶδ5 ας ΥΘ ποτο θοἱης 

εἰς ὁ προσευχήν, παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα 1Πύθωνοςϊ 

προσευχἠ! εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς 
ΡΥΑΨεΤ ἰοῦε, απᾶ Πατίηρ δαυἄομηπ πε βροκο 

το ΡΙΑΨΕΣ, α "4ππΏιδε] ᾖλορτίαϊη, Πατίης α δρ οἱ ΕΥτίµΜοἨ, 

ξἀπαντῆσαιὶ ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς 
τηθῦ Ἡς, πνἩο Ασαϊη ΣΤ1Πς«Ἡ Ῥτοιισηῦ 

η ες Ξ  σ] .. υ-- λουθή μας κυρίοις αὐτῆς µαντευοµεγνη. αυτη "κατακολουθὴσασα τῷ 
{ο Ώσγ ΠΙαΞΙΟΙΒ Ὦγ ἁἰτιωίτς, Φῃε Πανίης Το]1ουνοᾶ 

Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι 
Ῥαι] απᾶ -«ἹἩς οτ]εᾶ Ξ4ΥΙΗΡ, Τηουξο ΟΠ Ῥοπάπιςη 

τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡἡμῖνὶ 
οξἰπο "αοᾶ αΜοςδὺ ΞΗΠϊρΏ ατα, πΏο αΏΠΟΙΙΠςΘ ἰο 15 Γἐπε] 
ς Ν ’ τοι Ὁ ΘΑ 1 / . ΔΝ 4 { μ -, 

ὁδὸν σωτηρίας. 18 Τοῦτο.δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἦμερας' ὃδια- 
τναΥ οἳ 5α]ταθίοἩ. Απάα {Πὶ5 5ο ἆῑὰ {ου τΙαηΥ 4αγ8. ΣΌατισ 

πονηθεὶς δὲ Κὸ' Παὔλος, καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπεν, 
αβΙνιτθβρεεᾶ "ραῦ ραπ], ᾿ απἀἆ ἨΠανίηπςσ ἵαγηποᾷ ἰοΐπο εβρ] 5.1, 

Παραγγέλλω σοι ἐν Ἰτῷ' ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν 
1 «πατρε με Ἱἵπ ἍὭἴπο ὨΏ1Ε οἳἑ ὀεοα5 Ομγὶδ {ο σος οιιξ 

7 2 ) -” Ν 3 -- ) -- ν ͵ . η) Φ/ Ν « ΄ 

ἀπ᾿ αὐτῆς. Καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ.τῇ ὥρᾳ. 19 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ κύριοι 
4ΤΟπΠΙ ἍἨετ. Απᾶ 1ῦ ο.Ώιε οαῦ πε 54Π1θ Ώου», Απά ρεοοίνς πιηδίονς 

αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς.ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμετοι 
ΊηΠετ {ἰπαίῦ πας 6οηε ἰπο Ἡορεθ οἱ τλιθῖτ σα1πι, Ἠανίης ἵπκοι Πο]α οΕ 

τό θεὺς ἄοα 1ΤΤτΤΑ. 5 δὲ απᾶ (Πατῖηρ 5αἱ]εά) τα. ΄ ἵ-- τῆς ΗΤΊ1:Α. 
α κἀκεῖθεν 11 ΊΤΑΥΓ. } ---τῆς ΙΗΤΊΓ. Σ--- ἔξω Ὑν. 

Ὁ ἐνομίζομεν προσευχὴν νε 5αρΡοθεᾶ ΡΓΑΥΟΥ 1.Ττς. 9--- τοῦ ΤΊτ. 
{Πύθωνα ΙΤΊΤΑ, 86 ὑπαντῆσαι ΤΤΓΑ. 

Τὑμῖν ἴογοι ΕΤττ,. Ἂᾗἆἃ --ὁ τη. | -- τῷ ΗΤΊΤΑ. 



ΧγΥΙΠ. Α06Τ ΑΒ. 
Ξ -” 9 ’ . ξ 8 » ῃ 

τὸν Παῦλον καὶ Ἀτὸν! Σίλαν ἑἕἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγυράν 
απ] παπα Βι]α5 {παγ ἀτισσοῦ [παπι] Ιπίο πο πιαχκαῦ 

ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας 30 καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς 
Ῥο[οτο Ἅτ]ο πηασἰς [γα ο; απᾶά ἨὨατίπρ Ὀχοιιρῃί αρ ἵποπι Ἅᾖἵο {πε 

στρατηγοῖο Ρεῖπον,' Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν 
ο Εν 5αία, Τηεςθ ΠΕΠ. βεχοοεὀΙης]γ "ιχοαρ]ο "οι 

τὴν πόλιν, Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες" 21 καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη 
π, 301 οτν5 οἶτπς, ο απᾶ ΑΏΠΟΙΏΟΘ οΠΕΤΟΙΑΒ 

ἃ οὐκ.ξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν, Ῥωμαίοις 
πΙῖοὮ 10 15 ποῦ Ιατγέα] {οτ 115 ῦο τεσεῖγο πο τονᾶο, ΞΠοιπαΠ5 

οὖσιν. 99 Καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ αὐτῶν, καὶ οἱ στρα- 
2νεῖπᾳ, Απᾶ τοβθ πρ εοβομκτ 1πθ οτοιᾶ αεεμίαι ποια, απ. ῆνο ραΡ- 

τηγοὶ οπεριῤῥήξαντεςϊ αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδί- 
19115 Ππανῖῃπρ ἴοτῃ οϐ «οἳ ἴποπι ὕ]με ρατπεπῖΏς οοπιπαπάοᾷ το ος [ιπεπι] 

ζει 399 πολλάς-τε ἐἔπιθεντες αὐτοῖς πληγάς έβαλον 
πΏ(Ὦ τοᾶς. Αιιά ὅπιαπγ ΙΠανίηρ Ξ]αϊᾶ 5οᾳ θτΏυαι 3Ἀεἰτίρο ἴλεγ εαδῦ Γἔπεπα] 

εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες μα δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν 
1πτο Ῥεικς Ἑ, οπανσίησ πε 1811οΓ Ρ816ΙΥ 1ο Καερ 

αὐτούς' 94 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην νεἰληφὠς! ἔβαλεν αὐτοὺς 
ως Πο "κ εΏαχσε α1μποἩ Ἠωτίπς τεοειτεᾷ ἰωταδυ ποια 

εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακήν, καὶ τοὺς.πόδας.Ἰαὐτῶν ἠσφαλί- 
1η1ο ἴ]πα 1ΏΠΟΣ ΡΤΙΡΟΣ, απᾶά ἐποῖτ {εεῦ 5εουιτεᾶᾷ 

σατο' εἰς τὸ ξύλον. 26 Κατὰ.δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ 
το ἴπο δίοςἰΚ5. Απα ἱοπατᾶςξ πα]ὰπῖσΏῦ ται] Βιιά 

Σίλας προσευχόµενοι ὄὕμνουν τὸν θεόν’ ἐπηκροῶντο 
αοά, 3Η5ίειεᾷ 5ΐο 

σεισμὸς ἐγένετο σπα 
Απιάὰ 5αᾶᾶεπ]γ δεαγίπαιιαχκθ "ἴηετο πγας δα "ρτεαῖ, 

ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου' Τἀνεῴχθησάν" 
εοἵπαῦ ὙΥετεςσΠακεπ ᾖ1πα {οαπάα[ίοπς οἱ ἴπο ΡτΙ5δοΗ, Ἄπγετο 3οροπεᾶ 

Στε! παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. 
ααπᾶᾷ Ππιπιθυιαίζοίιγσ Ἀεπεὀάοοτς ἍᾖἸ], απᾶ 390 α]1] το "ροπάς πετε ]οορεᾶ. 

97 ἔξυπνος. δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ, καὶ ἰδὼν ἀνεῳγ- 
Απά "αἵνοκο δυιῦ 50 Ίδιοερ 3ὀρεῖπσ ἍὭΤπθ 3]αϊ]οτ; Απάᾶ β5οεῖτσ οροπεᾶά 

µένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάµενος ἵ µάχαιραν "έμελ- 
πο ἆοοτῦ οἑ νμθ ἍτῬρτίδου, Ἠατίηρ ἀτα πι Ά 5ποτᾶ τας 

λενὶ ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νοµίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσµίουο. 

ππετο 5ἱπσ]ης Ῥγαίςο5 {ο 

δὲ αὐτῶν οἱ δέσµιοι. 26 ἄφνω.δὲ 
Σαπᾶ ὄδιποπι "λμοθ Ξρτίςοπετς, 

Βί]45 ρτασίησ 

θρουῦ Ἠίιης6]ῇ ἰο ραῦ {ο ἀεαί]Ι, βαρροδῖπς Ὠπά «δοαρεᾶ ἴηθ ἍὮΤΡΙΙΣΟΠΘΙΣ. 

28 ἐφώνῃσεν. δὲ "ϕωνῇ µεγάλῃ ὁ Παὔλοςἳ λέγων, Μδὲν 
Ῥια οπ]]οὰ "οις Σγγῖτω δα γοῖίσο δΙοιᾶ 1ΡαιΙ δαγΙΏς, 3Νο 

πράξῃς σεαυτῷ κακόν’ ἅπαντες.γάρ ἐέσμεν ἐνθάδε. 399 Αἱ- 
1ᾷο Σ1ο αΕηγκο]ε ΙΠ]ΙΤΥ: {ος "α]] 1πγε “λτθ Ἠςετθ. "Ἠανίης 

τήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν, καὶ ἔντρομος γενόμενος προσ- 
3βδκος 3ΐοΥ ληπᾶᾷ Πρ]ίς ο ταδλοά ἵπ,  απᾶ ἐτεπιρ]τπς 1911 

ἔπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ ἄτῳ' Σίλᾳ' 80 καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς 
ἄονπ Ὀείοτο Ῥαι] απά Β11: .. Απιά Πατίωυ Ῥνοαραῦ παπι 

έξω ἔφη, Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; 
οαῦ Ἡο σαίᾶ, Αν, σναῦ 15 κα {οτ της ἴοάο Ἅ{ἴπαῦ 1 ταατ Ὦθ ραγεᾷ 2 

91 Οἱ δὲ γεῖπον,ὶ Ἡίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν 2χριστόν,! 
ΑΠάὰ ἰμογ «εαἶά, ῬΒομεγα οἩη ἴπο ᾖἸοτὰ :θδας Οπτῖςι, 

καὶ ᾿σωθήσῃ, σὺ καὶ ὁ.οἶκός σου. 3 Καὶ ἐλάλησαν᾿ αὐτῷ 
Απᾶ ἴποι 5λα]ύ Ὃς δατεᾶ, ἴποι απά ᾖ{πγ Ώοαρο, Απάᾶ ἍΤΠεΥ ΡΟΚ {Το Ἠῖπι 

πο τὸν Α. 
αὐτῶν ΕΤΊτΑ. 
Υ ημελλεν 11ΤΤτΑ. 
Σ--. χριστόν ΙΤΤΤΑ. 

π εἶπαν 1ΤΤτΑ. ο περιρήξαντες ΤΤΤΤΑ. 
. ταν ῶΤνΑ; ἠνοίχθησαν Ἱ. 5 δὲ ο... 

--ὁ 1ΤΊς; Παῦλος φωνῇ µεγάλη 1. 

«Ῥ λαβὼν ΙΤΊτΑΝΓ. 
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Ῥαα] απᾶ 34148, οωιᾶ 
ἀτωνν /ιεὴπ Ίντο ἴωο 
Ὠηιαγκοίρ]ασς απῖο ΤΠο 
τα]οῦ», 20 απά Ὀτουςηὸ 
τΏσπι ο ἴωο τοαρ8δ- 
ἐταῖος, δασίησ, Τ]λςβδθ 
ΤΙΟ1, Ὀο ας ὁ ο͵υ»,ἄοσχ- 
οεοάΊησ]σ {γοιλδ]ο ουχ 
οἳῦψ, 2ἱ απ Όσαολμ οἳςδ- 
{οπ1», Πίο τε ποῦ 
1ατν{α] Τους Ἡ»5 Το το- 
οεἱντθ, παΙτπεντ το ο)- 
8.6, Ῥεΐας Ποιια5, 
22 Απιᾶ ἴλο πια] Ηέιᾷο 
10256 Ἡρ 1Ιοβείπο Ἡᾱ- 
σαϊπδί {ῆοπα: απᾶ ἴμε 
πηαρ]ήρίταίοδ τεπυ ο 
νποῖτ οἱοίΠπες, απ οοπ]- 
πηππάεᾷ το Ῥεαῦ {λιοηο. 
2 Απᾶ πΥΠευ {πεγ μαᾶ 
1αἱᾷ 1ΠΑΊΙΥ βἱτῖρες π}- 
οη Πδυα, ὗΠεΥ οα5ῇ 
ἴ]ισπι  Ἱπίο ἍΤΡΤΙΣΟΠ, 
οπατρΊηρ ἴηο 191]οιΥ Το 
Καοὺρ ποπ ΑΒ8346ΙΥ: 
24 ΥΠο, Πατίτς τεςοῖτ- 
οἆ απο α «Ώαγρο,τΏωσαξῦ 
ἴπεπι ΙΠπίο ἴπο ΙΠΠΕΓ 
Ῥχΐσοπ, οπᾶ τα ᾶσ ἐλιθῖτ 
Μοεῦ {σύ {π τηε Ξἱος]ςς. 
20 Απά αὖὐ πτι]άπὶσης 
Ῥαα] απ Ρί]45 Ῥταγεᾶ, 
θιιᾷ 58.05 ΡΥ41865 1Ι1π{ο 
ἀ4οά: απά ἴπε ρτίβοηστΒ 
Ὡοαγᾶ ἴμεπι, 26 Απά 
5υ(ἱ4ςαηΏ]γ {λετο Ίνας 
στεαῦ οατίπαια]κε, «ο 
ἴπαῦ πο ΤοππᾶμΌΙοπΒ 
οἳ ἴπεο Ῥτίδοα Ὑπετο 
ΒΠαΚΕΗΠ: απά πΙπιε- 
ἁἰαίε]σ α]] ο ἆοοτβ 
Ίνετε ορεΏσᾷ, απᾶετετγ 
οπ05 Ῥαπάς σ/ετε]οος- 
εᾱ. 27 Απά 1Πε Κουροτ 
οἳ ἴπο Ρρτΐδοην ανα κίισ 
οαῦ οἳ Ὠϊ5 5Ἴοερ, αιιᾶ 
5οοῖπρ Τε ργίξοπ 4οοτβ 
ορος, πο ἁτον οαύ Ὠί8 
βνογ, απά που] πατο 
ΚΙεά Ὠϊταςε]ξ, ΞἀρΡροβ- 
1ησ ἐΠαῦ 1Πε ΡΓίδοµστς 
ηαὰ Ἓεεπ Ποᾶ. 28 Βατ 
Ῥαα] οτ]οᾶ πυϊ{Ἡ α ]οαᾶ 
τοίοθ, εαγίης, Ὀο 1ἨΥ- 
501 πο Ποτπι : {ον πθ 
818 α]] Ἰετα. 39 Τποτ 
Ἡε ομ]11εᾶ {ος α 1Ρ18, 
απᾶ βρτᾶησ Ἱπ, απά 
σα πιο πωπυμπς, αηα 
461ἱ ἆἀοσνπ Ῥοίογθ 
Ἑου] απά 1115, ὅ0 αιιᾶ 
υτοιρῥ]έ ἔπονα οα6, απᾶ 
δαΐα, Βὶτ., πιπαῦ τα» 
1 ἆἄἂο ἵο ὃῬο βατεά 2 
9] Απά {Πεγ ςα]ᾷ, Ῥο- 
Ἰρνεοα {πό Γοτὰ 658 
Οµσ]δι, απά ἴποι δ]α]6 
Ῥὸο αβωτόί. απά τσ 
Ἠοι»α. ὃ3δ Απά Τἴπεγ 
5ρακο απίο Ἠῑπι 1πθ 

4 ἠσφαλίσατο 
ΕΕ τὴν ἴλο (δν/οτα) ΗΠΙΑ. 

π-- τῷ 1ΤτΑ. } εἶπαν ΙΤΤΥΑ. 



564 
ποτά οἳ ἐπο Τ,ογᾶ, απᾶ 
το αἲ] ἴἨππε Ὕνοτε Ἰῃ 
Ἠϊ6 Ὠομιξθ. 3 Απᾶ 
Ὠε ἔοο]ς {Πεπχ {Πε 58118 
Ὥοις ο 1ἴπο πἰφηΐ, 
Ἀπᾶ Ὑαςμεά ᾖ{ἐλοαῖγ 
Είχῖρες; βπὰ τς Όα}- 
τῖσεᾶ, Ἡθ απᾶ -α]] Ὠῖς, 
βἰταΙσΏύσναγ. 34 Απά 
ΨΠεη ο ΊΏπᾶ Ὀτοισηῦ 
ἵῃαπα Ἰηΐο Ὠῖ5 Ἠομςε, 
Ὦο ϱεῦ τηθαῦ Ῥοΐοτθ 
{πεπι, αηᾶ τε]οἶσσᾶ, Ῥε- 
Ἠετίηρ 1π ἄοᾶ νἽἩ αἢ 
Ἠ]6 ἨὨοιβθ. ἃἂδ Απᾶά 
Ψ/Πεη 18 ννβ8 ἀ4πγ, ἴημε 
ΙΩΛΡΙΞΙΥΦΊΟΡ ποπύό Τπο 
5οΓ]εαηίς, 5αγΙηΏΡ, ος 
ΤΏοςδε ΠΠΕΏΠ ο. 36 Απά 
ΤἨε Κοοροχ ο {πο Ρρτί- 
8ΟΗ Το]ὰ {Π]5 5βγίπρ {ο 
Ἐπα], ΤΠε τιβρ]ςίγαίθΒ 
Ώαπτο »επί {ο 1εῦ τοι 
6ο: πουν {πεγεέοτθ ἄε- 
ΡΑΥΤ, 8Πᾶ 6ο η Ρρ68ς8, 
ὃ7 Βαΐ Ῥοα] 5α]ᾷ απο 
ἴπεπα, Της ἨΏατε Ρερί- 
επ Ἱ85 ΟΡΕΘΠΙΥ Ἱποοῃ- 
ἀεπιπεᾶ, Ῥεϊίησ ὮἨἘο- 
ΙΩ8ΏΕ, αηᾷ Ἠατο οβςί 118 
1Π0Ο ΡΕΙΕΟΠ; Αηά ποὺ 
ἆο ἴπεγ τΠταςδί ας οιῦ 
Ρεϊν{]Υ  1ΒΥ τετ]; 
Ῥαῦ εί 1πεπι ϱοοπ1θ 
ΤΏεπηξε]τες απά {είοὮ 
πβ οαῦ. ὅὃδ Απᾶ {πο 
βεγ]εαηίς {ο]ᾶ {λπεςθ 
ππογᾷς ππ{ο {πε πιβρῖβ- 
γαίες: ςηΏάᾶ {Πεγ 2εατθᾶ, 
ψ/Ώθη 1]γεΥ Ἠθαχᾶ τηφῦ 
ΤἨΠΕύ πετ ἘΟΠΙΒΏΒ. 
39 Απᾶ 1Ώεγ οπβπαε απᾶ 
Ῥοροαφπό {ἴπετα, αμᾶ 
ὈτοιαρΏί {λεηι οαΏ, αηΏᾶ 
ἀεδίτεά ἔλεπι το ἀερατῦ 
ου οξ {Ρε ο1ίγσ. 40 Απά 
ἴπεγ πεαί οαῦ οἳ {πθ 
ῬΙΊ5οΗ, απᾶ οη{θιθᾶ Ίπ- 
το {Πθ ἠοιδε ο 1αῖα : 
Άηπά ὙἨεη 1ηΏεγ Ἠβά 
Εεεη {πο Ὀτείητεη, ἴμαγ 
οριηβογίεᾶ ἴΠεπι, αηᾶ 
4εραςτεᾶ, 

ΧΥΤΙ. Νου πΏοη {Πα 
ἩἙβᾶ }ραβςεεᾶ {πτοιςῃ 
Απτορηϊρο]ϊ5 πᾶ ΑγΡο]- 
1οΏ1Β8, ΤΠεγ ϱοαΊπθ {ο 
Τποβββ]οηΏίσ8,  ὙΤΝἨΏθΘτθ 
σ8Σ Αα ΕΥΏΒΡΟΡΙΘ οἳξ 
{πρ ὀοπς: 2 απὰ Ῥαπ], 
95 Ἠϊ5 ΤπΙΒΏΠΕΥ τα, 
σΥεηΦ 1Π πΠ{Ο{ΠΕΠΙ, απά 
ἵητος βδαὐθκίν ἆπνε 
Ιποββοποᾶᾷ πΙἩ παπι 
|οαυ οἳ ἴποθ βογῖρἑυτες, 
Ι3 ορεπῖπρ απᾶ α]]ορ- 
ἄπρ, επαί Ομτ]δύ πιαβῦ 
πεεᾶς Ώαπτο ϱαΏετεᾶ, 

ΠΕΡΑ ΕΕΣ. 
3 . ΄ .ω - -- ’ -” τὸν λόγον τοῦ κυρίου, 3καὶ πᾶσινὶ τοῖς ἐν τῇ.οἰκίᾳ.αὐτοῦ. 

{ηο πποτὰ οξἔίηο Τιτᾶ, απᾶ {ο α]] 1ποςε Ἰπ Ἠϊ5 Ἠοιιςς. 

99 καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλου- 

ΧΙ ΣτΕ 

Απά Ἠπνῖηωρ ἵακοι Ἅᾖἴπετ  τπαῦ Ώοισ οξ {πο πὶσΠί Ἡς τανῃ» 

σεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ 
εᾱ [νπεπα] ἔγοπα {ηο εἰτῖρες; απᾶ Ἔπας 3ραριιπεᾶ 39 απά ΞΠ]9 

ὑπάντεςὶ παραχρῆμα. 94 ἀναγαγών.τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον 
181] Ιπιπαρᾶ]α{εΙΥ. Απᾶ Ἠατίηρ Ὀτοιρῃπί {ἴποτπι ΊἹπῖο Ἔμοι-α 

ἑαὐτοῦ" παρέθηκεν τράπεζαν, καὶ ἀἠγαλλιάσατο' ἔπαν- 
115 Ὦο ]αἱά 8 ἴαῬιο {[1οςσ {πεπι], απᾶ εχα]{θά στη 11 
1] . 4 - θ -” ε ’ Φι [ή . / 

οικιῖν πεπιστεύκως τῷ θεῳ. ὃδ Ἡμερας.δὲ γενοµενης ἄπε- 
[Π15]ηοτςδε, πανίπς Ῥε]]ετεᾶ 1Ππ οᾶ, Απά ἄαστ 

ε 3 " « ” / 2 ΄ 

στειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες, ᾿Απόλυσον 
Πατῖησ οΟύ1ς 

Ξροηί {Πο 3ερρίαϊπς ἰηθ 5ετ]θρηί», καγῖης, 1,αἳ ὅρο 

τοὺς.ἀνθρώπους.ἐκείνους. 9θ ᾿Απήγγειλεν δὲ ὁ δεσμοφύλαξ 
14Ώ950 ΄πεῃ. Απά “Χεροτίοά Ότπο "1α1]ος 

τοὺς.λόγοὺς ἱτούτους! πρὸς τὸν Παὔλον, Ότι ξἀπεστάλκασιν" 
{πθςθ πγοτάς το Ῥαα], ὝἨατο "δοπί 

ε Ν ας, » -” - Ύ . ’ 

οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε νῦν οὖν ἐξελθάντες πο- 
1:Ποθ "οαρίαῖη5 τπαῦ γε τπιαγ Ῥο ]οῦ ρο. Νοπ {ΠετοξοΓθ: Ἠατίισσοπεοας ἆσ- 

ρεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. 97 Ο.δὲ. Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς, Δείραντες 
ρατῇ 1Π ΌῬεαοςθ. Ῥαΐ Ῥαα] εαἷᾶ ᾖἵο ἴπεπι, Ἠατίης Ῥεαῖεπ 

ἡμᾶς δηµοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχον- 
τς ραβΗσ]σ πποοπάεπιπεᾶ, εεζοεἳ «Ῥοπιαης υεῖμα, 

τας, ἔβαλον' εἰς φυλακῆν, καὶ νῦν λάθρα ἡμᾶς ἐκβάλλου- 
1Ἠεγ οαςί Γαβ] Ἱπίο ἍὮΛΡΕί5ΟΠἨ, ΒηΠᾶ ηΟῖὶΥ εεοτοί]σ τἩςξ ἆο ίΠπογ ἑπταςε 

σιν:1 οὐ γάρ' ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν. 
οαῦῦδ πο Ἰπᾷθεᾶ, ΌῬαῦ ἨὨατίηςρ οοπιθ {πεπαβε]τος τἩδβ 19ἱ {ιοτο Ὀτίης ουδ. 

968 ἵ Ανήγγειλαν! Σδὲϊ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα 
Απά “τεροτίθεᾶ 39ο 5ἱη9 δοπρίαϊηπς , Πο Ἀπεγ]οπηῖς ΒΥγΟΓΕΙ5 

ταῦτα" Ἰκαὶ ἐφοβήθησαν!' ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἶσιν. 
71ῃΠθ6588. Απάᾶ ΊΏεγ πετε αἲταῖᾶ Ἡατίης ΠἨθατᾶ Ἰλαῦ ΆἘοπιαΠπςδ Ἅ{ΤΠογ αΓ8. 

99 καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξζαγαγόντες 
Απᾶ Ὠπτίηρ ϱ0ΟΠ196 ᾖΤΠεγ Ῥοδοιρηύ ἴπεπι, Απά Πατίηπς Ὀτοιςδῆ- οσς 

ἠρώτων πἐζελθεῖν' τῆς πόλεως. 40 ἐξελθόντες.δε 
{μετ αδκεᾶ [ἴπεπι] {ορο οαιῦ οξ ἴπε «οἵίγ. Απά Ἠατίηρ Ροπε {οτίἩ οαί ος 

τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον δείς! τὴν Λυδίαν' καὶ ἰδόντες Ῥτοὺς 

ας 
προς 

τηρθ ΡΤΙ5ΟΠ ΤΠεΥ «5Πηθ το Τψαϊα; Ἀπᾶ Ἠβτνίησ 5ο0η ΤΠ 

ἀδελφούς παρεκάλεσαν αὐτούς,! καὶ Ἰεξῆλθον.! 
ὈτοείΏτεη. {πεγ εχΏοτίθεά ΤΠεΠῃ; ΕηπΠᾶ Πποηί απ/ΑΤ. 

17 Διοδεύσαντες.δὲ τὴν ᾽Αμϕίπολιν καὶ ᾽Απολλωνίαν 
Απᾶ Ὠατίηρ 1ομγπεγοᾶ {μτοαςδ] ΑΠΥΡΗΙΡΟΙ5 απά Αγροι]οπία 

ἦλθον εἰς Θεσσαλογίκην, ὅπου ἦν 3ἡ συναγωγὴ τῶν ἸΊου- 
ΤΠΕΥ «8πΠθ Το Τμεξξα]οηῖσα, ὉΦἨετο ἵΊαβςξ ἴἨθ ΑΥΏΒΡΟΡυΘ οξἴπεθ «ἆθνβ. 

’ 4 “ Δ 2 Δ ”- ρ. ια. . 3 ) ΄ 

δαίων. 3 κατὰ.δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτούς, 
Απά αοοογᾶἰΏηΡ ἐο ἴῃΠο οπ5ίοΏι ση Ῥαια] Ἠε π/οπῖ ἵπ το ἔπεπα, 

καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέγετοὶ αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν, 
απᾶ {οτ βαρρβίης ᾖ3λτεε τθαδοπεᾶ σητΏ {πεπα τοπ 1ἨΠθ δεπἰρίασς, 

9 διανοίγων καὶ παρατιθέµενος ὅτι τὸν χριστὸν (ἔδει πα- 
ορεηίπς απᾶ βεεθῖῃπρ {οπἩὮ Ἅᾖ{ἰλπαῦ πε "Ομτὶεί 30 3Ῥεποτοεᾶ ἴο Ώατθ 

4 σὺν πᾶσιν πιτΏ αἱ] αἰ τΤτΑΥ., 
επανοικει ΤΑ. ἆ ηγαλλιᾶτο Α. 

Ἀ Εβαλαν ΙΤΤΙΑ. 
απὸ ἴο ἀορατῖ {ΓοπΏ (1Ἠ9) ΤΤΤνΑ. 
ἀδελφούς !.ΤΊτΑ. 
{διελέξατο 1ΤΊτ, 

Ὁ ἅπαντες Τ. ο--. αὐτοῦ (γεαᾶ ἴλο Ἠοιδε) τΤ[Ττ]Α. 
{Γ--- τούτους (γεαᾷ ἴἶιθ πγογᾶβ) 11τ. Ε ἀπέσταλκαν 1 ΤΤτΑ. 

Ι ἀπήγγειλαν ΙΤΊΤΑΥ. ἉἈτετ. | ἐφοβήθησαν δὲ 11ΤτΑ.  ἀπελθεῖν 
π ἀπὸ {ΤΟΠ π. 9 πρὸς ΟΙ/1ΊτΑΥΓ. Ρ παρεκάλεσαν τοὺς 

ᾳ ἐξηλθαν ττς, ς -- τὴν 1Τ1ς. 5--- ἡ (}εαά ἃ ΔΥΠΩΨΟΡΙΟ) ΕΤΤή Α|- 



ΧΥΠΙ. 

θεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ 
ςυΏετεᾶ απᾶ Το Ώπτο τίεοη 4ΓΟΠ1 ΑπΙΟΠΡ [πε] ἁἀωοιᾶ, 

ΑσΤ86. 
γεκρῶν, καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν 

απᾶ ἰπαῦ.  Τπῖς 18 ΄ 

πό! χριστὸςΣ Ἰησοῦς, ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 4 Καί τινες 
1ποθ Ολτίςε ᾖεδαδ, ὙὝποπι Ι ΒΗΠΟΙΤΟΘ Μοτο, Απᾶ ΒΟΠ1Θ 

αυ] .] ” . ’ Δ ΄ - ΄ . 

ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν, καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ 
οἳἑ ἴπεπι Ἠπετοθ ορεᾶϊ]εηί, απᾶ Ἰοΐηοα {ποπαβε]τες {ο Ῥαα] απᾶ 

τῷ Σίλα, τῶν.τε σεβομένων Σ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος," 
το Αἶ]α5, αλά οἱ πο ποτςμἰρρῖπς ἄτοςκ5 Α ρτοκῦ Ὡηι]{1{αᾶς, 

γυναικῶν.τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. ὅ "ζηλώσαντες.δὲ 
294 οἱ ἄποπιεη ᾖ]μο Ὑ"οπῖαε ποῦ 46. Ῥαῦ “Πατίηρ ὄρεοοτηο δεπτίοτβ 

οἱ ἀπειθοῦντες ᾿Ιουδαῖοι, καὶ προσλαβόμενοι! τῶν 
11πε Σϊςεορεγίηρ 5069τ/ς, απᾶ Πατίηρ {ακεπ {ο [ηπεπα] 3οὲ 31ο 

ἀγοραίων Όὑτινὰς ἄνδρας! πονηρούς, καὶ ὀχλοποιήσαντες ' 
ΑπιατΚεί-]οάηρετς λοεγίαϊΙπ 3ΥΩΟΠ οτΊ], απᾶ Ἠατίτρ οοἱ]εοξεᾶ Α οτοπᾶ 

ἐθορύβουν τὴν πόλιν’ «ἐπιστάντεςτεὶ τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος 
τοισεᾶᾷ Ίτπ "Ὅατοηα]{ πε 3ου: οξ ζᾳ5οπ 

ἐζήτουν αὐτοὺς Νἀγαγεῖν' εἰς τὸν δῆμον' 6 μὴ .εὑρόντες.δὲ 
1ἨεΥ βοαρΏὺ «πετ ἍᾖΣίο”Ρρτίηρ οαῦ ἴο {πε ῬθοΡ]θ; Ῥαῖ ποῦ Ἠανίηρ Ξοαπᾶ 

αὐτοὺς ἔσυρον «ετὸνὶ Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς 
πετ ᾖ1Ίπεγ ἄταρροᾶ 7850Ἠ Αηᾶ οετίαϊῖπ ἸῬτείΏτεη ἍΤθέοἵΓθ 1]πθ 

πολιτάρχας, βοῶντες, Ότι οἱ τὴν οἰκουμένην ἀνα- 
οἵῦγ τααρ]ειταίες, ουγίης ουξ, Τηοῦς πἩο 3119 ΑΠαδρίζαρ]ε ”γγοτ]ᾶ 1ηβτο Αεοῦ 

στατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν, 7 οὓς ὑποδέδεκται 
31π "οολ{ΗβίΟη . ἴῃοςο “8159 Ἠοτθ 199 300Π168, πποπι "ηβς Ξτοοεϊτοᾶ 

Ἰάσων' καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν ντ. Καίσαρος 

ΑΠᾶ Ἠβτίηπρ αξςαα]{εᾷ ἴπο Ἠουἅςξε 

17880Ώ: απᾶ {ἴλπεςθ 811 οοΏίταχγ ἰο ᾖ1]θ εοχθθΒ οἳ 0β5ασ 

Γπράττουσιν,' βασιλέα Ελέγοντες ἕτερον' εἶναι, ᾿Ιησοῦν. 
ἄο, δις αρατῖηρ Ἀαποί]λθς 1λετο ἵπ-- οε5υβ, 

8 ᾿Ἐτάραξαν.-δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας 
Απᾶ {πΠεγ ἰτοιὈ]εᾶ πε οτονᾶ απᾶ {πο οἱ τιβρὶβίταίεβ Ἠεατῖτμρ 

ταῦτα. 9 καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ 
ἴπεςε {Πίπρε, Απάᾶ Ἰατίηρ ἴβδκεηπ βεοισιγ 1τοΙη 7850 βπᾶ 

τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν αὐτούς. 10 Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ 
τηε τοςῦ ἴπεσ 1εῦ πο παπι, Ἔτϊ ἴπο Ῥτείητεη ἀπιπιεά]πίε]γ Ὁγ 

τῆς! νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν.τε Παὔῦλον καὶ τὸν Σιλαν εἰς Βέ- 
πῖσε εεηῖ ΑΥΥΑΥ Ῥοῦὰ Ῥαυ] απᾶ ΩΙ] ἵο ὮἙε- 

ροιαν᾿ οἵτινες παραγενόµενοι, εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰου- 
1088: πυπο, Ὀεϊπρ αττ]νεᾶ, Ίπ]ο [πο ᾗ” ΑΥΠάΙΕΟΡιθ οἱ ἴπθ οεπβ 

δαίων ἀπῄεσαν.ὶ 11 οὗτοι.δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν 
πνεηῦ, Απᾶ ἴπθςε τνετθ ποτε πορ]θ Ίλατπ ἴποςξο ἵπ 

Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυ- 
Τπεεεα]οπίσα, πΏο τεοεῖνεᾶ Τἴπε Ἠποτᾶ τυῖτα 811 τεβα]- 

µίας, "τὸὶ καθ. ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι 
Ὠ 688, ἀα1]γ εχαπαϊπῖηπς {πε οεοτῖρίιτεβ 1 ἨἩΠετθ 

ο. ε/ 4 4 γ μ » . ; 
ταῦτα οὕτως. 12 πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν επι- 

{ηθςο {Πῖηπρα κο, Ματπν Ιπάᾶεεᾶ {Πετεξοτθ ΣΓΟΠΙ ΑΙΠΟΏΠΡ ΤἴἨεπα ῴε- 

στευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ 
1θτοᾶ, Απᾶ οἳ ἴπο "Ετεςϊβη Ἀγγοππεη 1ἨοποπχαῬΙθ απᾶ 

ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. 19 ὡς.δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς θεσσαλο- 
τηΘΏ ποῦ ΑΕΠ. Ῥτπῖ πηεηπ Ύκπευ Ὥῄἴπε Ἔτοπα “ΤπεεβαΒ]ο- 
΄ π - . ο. ’ -” νίκης- Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἓν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ 

πῖσα 316υ;5 {παῦ αἱδο «1η Ῥετβα πας βαηποαποεᾶ ὮὉὗἨγ 

906 
-ατιᾶ τῖδετι αραῖτπ Έτοπι 
Τπε ἀἆθαᾶ ;απιά {πα ἐπί 

- σεδα», νηοπα ΤΙ Ῥτεπο]Ὦ 
ππίτο τοι, ᾖἶ5.0Ηχ11, 
4 Απᾶ 8οπ1θ οἱ {ἔπειι 
Ῥομετοᾶ,απᾶ οοπεοτ{δἁ 
πυα Ῥαα] Επά Β]ηςψ; 
Αηά οἳ ἴπο ἀετοις 
«Ατεεξκ8 Αα ρτεαῖ το] {]- 
ναᾶςε, θλλᾶ οἱ {πο οΏ]εξ 
πΤΟΙΠΕΠ ποῖ Αα 2677, ὁ Βαΐ6 
ιο οτε π/πὶοὮ Ῥε- 
Ἰϊαγεᾷ πο, πιοτεᾶ συ τη 
ΕΙΗΤΥΣ, ἴοοκ απίο ΤΏσπι 
οεττοῖτ 1εσυᾷ ἔο]]οτνβ οξ 
Τηε Ῥα»δεσ «οτί, αηᾶ ρα- 
{ποτεᾷ 8 οοΠΙΡΩΤΣ, ςηᾶ 
εεῦ α]] {πο οἳίσ οἨη ΒΏ 
ἩΡρτοβΥ, απᾶ αδερα]{εὰ 
τε ποιςο οί ῶ85οµ, απσά 
βεοαρΏί ἴρο Ὀτίηρ {παπι 
οαῦυ ἵἴο ᾖἴπο γρεοΡίθ. 
6 Απᾶ τ/ηστ {ποτ {αιιπά 
Ίπεπι ποῦ, 1Πεγ ἄτεν 
7450η αηΏᾶ οετίβῖπ Όχς- 
{Ἠτεπ Ἱπ{ο {πο τα]εγς 
οἳ ἴπε οἱτ, οττίτς, 
ΤἨεςε ἐπαῖ Ώαβτε {ατιοᾶ 
{πο νοτ]ᾶ αρείᾶε ἀοννι 
ΆΧΘ ϱΟΠ1Ο ἨΙ{Που αἷδος 
7 Ποπι 748οη ὨλίῃΠ τε- 
οεϊτέᾶ: απᾶ πες α1] 
4ο οοπἵταττ {ο {πο ἀθ- 
οχεες οἱ (ῴωρδαχ, εατίτᾳ 
ἐπβῦ ἴπετε 18 ΑΠοίΠοες 
τα, Οπ6 ζθ5διβ. 8 Απά 
ἴπεν ἐχοαρ]εᾶ ἴπε Ῥοο- 
Ῥ]θ αηᾶ Ίππο τα]εγβ οξ 
πο οἱ ῦψ, ὉπλἨεηπ {Πε 
Ἠεατᾶ {ἴπεεο 1ΤΠ1πρΒ. 
9 Απά πΠεη 1Π67 Ἠπᾶ 
{βκεπ εεουτ]!γ οἱ ὦε- 
ΒΟἨ, απᾶ οἱ ἴπο οἶτεσ, 
«μεγ 1εῦ ἴπεπι Ρο, 
10 Απὰ {πο ὈῬτείπτεπ 
ΠηππρᾶΙαΜε]σ εεηπό 8- 
πναγ Ῥατ] θπά Β]η5 
π]ρΏῖ ππ{ο Ῥοθγθα; ν/Ώο 
οοταΐησ {Πέπε πσεηυῦ 
1Π{Ο ἴπε ΕΥΠΑΡΟΡΊΙΟΘ οξ 
ἴπο σὺν. 1 Τπεςϱ 
π/ΕΓΘ ΤΠΟΤΕ ποῦ]ε 1Ώππ 
ἴποςε ἵπ ΤηεξβξεαΙοπ1σα, 
1Ώ ἴπαῦ ἴπογσ τεοθ]γεᾶ 
νπε ποτά ση ΙτΏ 11 τεα- 
ἀΐποςς οἱ πηῖηᾶ, απᾶ 
5εατοπθεᾶ Τ]πο «εοτίρ- 
ἔωπτες ἆαῖγ, π]λείπες 
ἴποςο {πίηπσς ποτε {0, 
12 Τπετεξοτο ΠΙΑΠΥ οξ 
ἴπεπα Ῥε[μετεᾶ; 41ο 
οἱ ὨοπουιταΏ]ο ΥΓΟΙΗΘΙ 
ὉυΏΙοἩ πετο «ἄτεςχΒ, 
Απιᾶ οἱ ΠΕΠ, ηοῦ Α Σ67. 
15 Ῥταΐ τ/ηετ {χε 7 εττβ 
οἳ ΤηοῬξα]οπίσα Ἠαά 
Κπον]εάσο {παῦ {ῃθ 
πποτά οἱ ἄἀοά Ἡβ8 
τεαοἈεᾶ οἳ Έα] αὖ 
6Υ6Ε, ΌΠδΥ οΒΙ4Θ 1Π]- 

5 πλῆθος πολύ ΤΤΊτΑΤΥΓ. 
Ρ ἄνδρας τινὰς ΙΤΤΑΥΓ. 
} πράσσουσιν ΙΤΤΤΑΥ. 

Κα τὸ ῶτΊτ. 

Ὑ--ὁ πτητ. α{δΑ. Σ -ἵ- καὶ 1. 
οἱ Ἰουδαῖοι 4; --- ἀπειθοῦντες 1/ΤΊτΑ ΥΓ. 
ἆ προαγαγεῖν 1ΤΤΤΑ. ε ---- τὸν ττττ/ Αα]. 
Ῥ.-- τῆς ΙΤΗΑ. ᾖᾗἵ ἀπῄεσαν τῶν Ἰονδαίων Α. 

” προσλαβόμενοι δὲ 
ε καὶ ἐπιστάντὲς Ι.ΤΊτΑ. 
ξ ἕτερον λέγοντες ΙΠΤ1:. 
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που α]ξο, απᾶ φε]γγοᾶ 
πρ ΊῆἩο ροορ]ο, 14 Απά 
ΤἨεπ {πιηιοβΙαεε]σ ἴ]με 
Ὀτοί]ινεῃ ᾿Βοηῦ ΑΠΑΣ 
Έαι] {ο ο α5 ἵὸ Ίνοτο 
το ἴηο εοι: Ῥιαίς ΒΙ]18 
Απά ἸΠπιοίπους ϱΌοι]ο 
ἵποε 511]. 15 Απιά ΕΥ 
Όιαί «ὐπᾷσοίοᾶά Ῥατι] 
Ῥτοαρφπό ἍἨῑπι τπίο 
Αίπώ»: απ τοσοϊνίτισ 
Ά ΟΟΙΗΠΙΩΙΙάμ]οΟΠΡ αηΠ{ο 
Ο]]α5 αμᾶ Τπποίπόας 
1ος Το 6ΟΊ1Θ {ο ἨΊτη σγ]{Ἡ 
81] βροεᾶ, ἴπεγ ἀεραωτί- 
κε, 

16 Που π]ῖϊ]ο Ῥαυ] 
πιαϊιεᾶ Του ἴπειι οἲ 
Αίπεπς, Ἠΐ5 σρ!γ]6 τας 
εἰϊττεᾶ ἵπ Ἠΐπι, 6η 
Ἡε εμπν {Ώε οἷν τν]ο]ἱψ 
Βίνοι ἵο ἍἸΙᾷο]αῖσγ. 
17 Τπετεέοτο ἀϊεραῖε | 
Ἡε ἵπ {πο ΕΥΠΛΡΟΡιΘ 
ση ἵμε ὧστς, οπιᾶ 
ψ/ϊῖἩ ἴ]λο ἀενοαῖ ΡροόΓ- 
80Ἠ5, ΑΠά 1π {πε τηΣΙ- 
Κε ἀπῖ]ν πα ετα 
τηπίύ παιοῦ ση Ἠϊπα, 
18 ΤῆυέἨ οσγέαῖπ Ῥῃ]]ο- 
ΒΟΡΗΕΙΕ οἳ ἐλιε Βρίοι- 
ΙΕΔΏΘ, α)]ᾶ οἳ {Πο Θίρ- 
19Κς, εποοιπύεγθᾶ Ἠΐπι, 
Άπά 8Βοπ1θ 5αἱᾶ, ἨΠαῦ 
νηἩ] ἐπὶ Ῥαῦρ]ευ αγ 2 
Οίπεσ Βοπιθ, Ἡο εθθῖι- 
είἩ {οῦεα 5εξίεν οτί] 
ΟΕ εἰταηρο ροᾶξ: Ὄε- 
Ο68118ο Ἡθ Ῥγθασπεᾶ ππ- 
το ἔλοπα ᾖθ515, απᾶ ἴηθ 
χεδπττοσθίοη. 19 Απᾶ 
ΤΠαγ Ίἴοοκ Ἠΐπι, απᾶᾷ 
ὈτοισΕΠί Ἠϊπι αἀπίο Α- 
ΙΘΟΡΔΗΡΙ5, βαγίΏς, λατ 
πνε κποῖν ὝΏαι τς πθτ 
ἀοοτνῖμα, γνΏσχσοί ἐποια 
ϱρ:α]κεξί, {5δ 90 Έοτ 
Όισὰ υτίηρεςέ οεγίαίτ 
ΒίΤ8ηΡε ὑμ]ησς {ο ος 
64ΑΥ5 νο σου]ᾶ Έπονν 
{Πογείογχο π]ωῦ ἴΏοςα 
1η1ηρ56 ΙΠΟΑΛΠ. 21 (Έοτ 
8]] Όιε Αἰποπίαπς ατιά 
ΕΤΑΏΡΟΥς6 τυΠ]ο τνογθ 
ἴπετυ βροπέ ἴΠοῖτ ἐἶπιο 
1π ηοῦμίηρ εδ, Ῥα8 
εἶπεν {ο το], οἳ ἴο 
Ώεαχ 8ο1πθ που; {ΠΙηρ.) 
239 Ἰπειι Ρα] «ἰοσᾶ Ίτι 
Πο παϊ]ᾶξδι οἳ Ματς) 
ΜΗ]. απ αἱ, Σε ποτ 
οἳ ΑίλοηΏ5, 1 ρενοοῖτο 
τμαί ἴπ α]] ὑμίησς το 

Ι -- καὶ ταράσσοντες 4η ἴτοιρ]]ηρ 1τΊτΑ. 
ο καθιστάνοντες Ι.ΤΤτΑ. τε ΤΤΤΤΑ. 

Σ θεωροῦντος 1/ΤΊτΑΥΓ. ’ 
τ εὐηγγελίζετο αὐτοῖς ([αὐτοῖς] α) ΤΑ; --- αὐτοις τττ. 
Ὁ τίνα θέλει πυΏδῦ ΏΊΘΕΙ 11 Τ:. 

ἃ Στοϊκὼν Ι1Α. 
5--η τ[ττ]. 
9 - τι δοπιεήπιρ Ετ[ττ]. 

ΙΠΙΑΏΒ 

ΠΡΑΞΕΙΣ. 
, « τν ας τ α. : Παῦλου ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες τοὺς 

Έαα] ἴἩε πνοτᾶ οἱ ἀοάἀ, ἴΠεγ οππλθ α]σο 1Πογο εΕἰττίηρ αρ τηε 
ὄχλους. 14 εὐθέως ὲ τότε τὸν Παἴλον ἐξαπέστειλαν οἱ 
ογοἵνάς, Απάᾶ ἱπιπιεβ]αία]σ {ποτ 5Ραυ] Ἀφεωίῦ ΊαγναΥ 18 
ἀδελφοὶ πορεύεσθαι πὼςὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν" πὐπέμενον  δὲῖ 
Ἀντοί]Ώτοη. νο 6ο 85 {ο ὭΊΤηπο 56η; Ῥαἱ γεπηφ]ποᾶ 
ὅ.τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ. 16 Οἱ δὲ οκαθιστῶντες! τὸν 
υοίη δί]ας απ Τϊπιοίλοιας ἐλιτα, Ῥμΐ ἴηποςε οοπᾶιοἠσ 

Παὔλον ἤγαγον Ραὐτὸν' ἕως ᾽Αβηνῶν καὶ λαβόντες ἐντολὴν 
Ῥαα] Ὀγοαρ]ι! Ὠ 1η ππῖο ΑίΠοπδ; απά Παονἰπαᾳτεοεϊτοα α οοπιπιαπά 

πρὸς τὺν Σίλαν καὶ 1 Τιμόθεον, ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθω- 
το Ν]α5  απά Τπιοίμοαςδ, ἐπαῦ 5 απἰοΚ] 5 ροβ-ἰρ] {Πεγ αἸοι]ᾶ 

σιν πρὸς αὐτόν, ἐξῄεσαν. 
6016 {ο Ἠΐπα, «ἴμεγ ἀορατίοᾶ. 

16 Ἐν δὲ ταῖς ᾿Αθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, 

ΧΥΙΙ:. 

Ῥιαΐ ἵπ ΑίΠΕΠς Ἀγναϊιίης ος  “ἴΠοπι αῬαπ], 

παρωξύνετο ἡτὺ πνεῦμα.αὐτοῦ ἐν αὐτῷ Σθεωροῦντι" κατ- 
Ίνιας δρα ϊπέμ]]γ "εχοῖιοᾶ δΏἱ5 ὃορ]τίς 1η Πτι 5υεῖηπς 5411 

είδωλον οὖσαν τὴν πόλιν. 17 διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ 
5δοε 5ἱάοἱς  3Ρεῖππ πα ἩἨο τοπσοποᾶ Ιπᾷοσᾷ ἐπετοίογε ἵπ 1πθ 

-- -” η] ’ Ν - [ 8 3 . συναγωγΏ τοῖς ᾿Ιουδαίοις καὶ τοῖς σεβοµένοις, καὶ ἐν τῷ 

301:Υ. 

ΒΥΏΔΡΟΡΙΘ ὭµΠΌὶἃ (πα 2168 8Πᾷ ἴποδο πηο πνοιβμῖρρο. απᾶ Ἱπ ἴμα 

ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνον- 
σηλΓκεί-Ρρ]ασθ ετοτν ἅπν ντα Ίποςο πυηο ηλθίς τν Ι{Ὦ 

τας. 18 τινὲς δὲ 5 τῶν ἵ Ἐπικουρείων" καὶ τῶν" ΣΣτωϊκῶνὶ 
Γα1πα]. Ῥιαῇῦ εοπιθ οἳ ἰπε Ἡρίοατεατς Απᾶ  Ὥἵπο Φτοίςς, 

φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτφ' καίτινες ἔλεγον, Τί ἂν .θέλοι 
ΡΗΙΙΟΒΟΡΊΙΟΣ5, εμοοιπἰετεᾶ πι, Απά ος κα, ὙἨλαξ πιμΥ δᾷεςίτθ 

ὁ σπερμυλόγος.οὗτος λέγειν; Οἱ.δὲ, ένων δαιµονίων δοκεῖ 
ατπὶς Ξοπαίίετος "1ο ραγξ Απᾶ 5οπ]ε, ΟΕ {οτοῖρΏ -.. βοᾶ» Ὦθ ΒΕΘΠΙΒ 

ἳ (18. ἄοπιοτς) 

τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν 
16515 Απᾶ πο τακρδιγγεοῦΙοἩ 

19 ἐπιλαβόμενοίστε' αὐτοῦ, 
το ἴπεπι 9 απηποιποθᾷ {πο ρ]αᾶ 041πρβ, Απᾶ Πατνίηρ {ακετ Πο]ᾶ οἳ Π]πι, 

ἐπὶ τὸν 3 "Αρειον' πάγον ἤγαγον λέγοντες, Δυνάμεθα 
νο Όἵμπα Μαχς) Ἠ]11] ᾖ{ἴπογ ῬτουιρφΏῦ [Π1πα], βαγίτπΡ, Άτε νε πὐ]θ6 

” / Δ [ή ά ΔΝ ιο [ή ΄ 

γνῶναι τίς Ἅἡ.καινἠ.αὕτη “Ἡὶ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή: 
το ΚηπουΥ πΠαῦ 5] ᾖἰηπίκπευ Ἅνμῖοα ὺγσ “πο 39 ἊἊροκεπ ἍᾖἸεασοβίης2 

20 ξενίζοντα.γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς. ἡμῶν. βου- 
Έογ "δίταπςε ὀνμίτπρε 1οεγύαίπ {ποια Ὀτίηρεςί ὕο ουσ ου1Ε, 9 

/ - / Ἁ ’ » τ ᾽ λόμεθα οὖν :γνῶναι ὑτί ἂν.θέλοί ταῦτα εἶναι. 21 ᾿Αθη- 
νγ]θη ἐποτοξότο ἴο Έποιν π]αῦ ὅπιαν ΄Ίπεαπ 111650 Σ3εμίπρ». | ΤΑίΠε- 

-” μ ’ Δ ε 3 1 ιά 1 4 ε/ 

ναΐῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον 
πουν δα] ΑΏά ἴηε µοο]οιτηΐήπ ΘΙΑΊΡΕΙ5 ιν πΠποιπίπς οἶσο 

εεὐκμίρουνϊ ἢ λέγειν τι ἍἹκαὶ ἀκούειν ἕ καινύτερον. 
βρεπί {Πείτ εϊξεατο ΊἩαπ Το Μεἰ1 “Βοπιοϊμίηπρ Ἰαπᾶ το ΄Ἡςαν Ώθπετ, 

] 4 ε - οτι [ή -” 7 ’ ΄ 

23 Σταθεὶς δὲ ΙΤ" Παῦλος ἐν  ᾿µμέσῳ τοῦ ἔ Αρείου πάγου 
Απάᾶ “πατίης Ξείοοᾶ α1Ῥπα] 1π [{Ώθ] πιϊὰδο οἳ ἡ1.τ5᾽ Π1]] 

ἔφη, Ανδρες ᾿Αθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιµονεστέρους 
ςπἱᾶ, Μεη Α{ΠεΠπῖκη», 19  αἨἲ 1πῖπρβ τουγ το] ρίοιις 

(11. νετγ τοτώθηῦ Το ἆοπιοτϐ) 

καταγγελεὺς εἶναι. ὅτι 
Α Ῥτος]α τηε {ο ες, ὮῬεοβιςε [οξ] 

Σαὐτοῖς εὐηγγελίζετο.! 

πι ἕως 35 {8Υ 88 1ΤΊΤΤ. 
Ρ --- αὐτὸν (/εαά [η 1πα]) ῶΤΊτΑ. 

τ Ἐπικουρίων Τ. 

απ ὑπέμεινέν (-νάν την) 
4 - τὸν ΤΤγ. 

5 --- τῶν ΤΤΊΤΑ. 
7 δὲ Τι. ᾗἵ Ἆριον Τ. 

6 ηὐκαίρουν 11ΤΤΤΑ. 4 ἡ ΟΥ ΗΤΤίΑ. 
ΕΑρίου τ. 

5 -- καὶ 8150 ΤΤΤΤΑΥΓ. 

Ες ὁ τΤήν, 



ΧΥΠ Α 0 Το. 
τν .” , Δ ῳ » . ’ 

ὑμᾶς θεωρῶ. 39 διερχόμενου.γὰρ καὶ ἀναβεωρῶν τὰ σεβάσ- 
τοι ᾖ1 1ηοελο]ά; 4ος, ραδθοῖτπς ἔμνοαρΏ απ Ῥοπο]ά ισ 3ρου]οοῦς "οξ 

κ τς Δ λ τ , 

µατα ὑμῶν, εἶρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ  ἐπεγέγραπτο, 
«τρποχαξίοη Ίγοις, 1 4οαπά Αἱο απ αἰίατ οἩἳ πἩΙ Ὦ πα Ῥευν Ιπροτιρεᾶ, 

᾽Αγνώστῳ θεῷ ΛὨνὶ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον" 
Το η ππΚηρΥ ἄοᾶ. ποπ ἔποτοξοτο ποῦ Κποννιισ γυ }γετοτεπςς, Ὠΐτῃ 

ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 34 ὁ θεὺς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ 
1 ΔΏποΟιιασς Τοτοι. Τ]ιο αοᾷ πἩο ὠτηιαᾷς Έα πυιοτ]ᾶ απᾶ 

πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς "κύριος 
Φ]] ἐπϊπσς ἰπαῖ [ατα] ἴπ 18, οτο ο Ώειβτειη απᾶᾷ οαστὔ]Ἁ Τιοτᾶ 

ὑπάρχων,' οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, 36 οὐδὲ ὑπὸ 
Ρεΐηρς, πού ἵπ ἸἨαπᾶ-πιπάθ ἐοπιριο  ἀπε]], πος ὮΣ 

χειρῶν Ιἀνθρώπων! θεραπεύεται προσδεόµενός τινος, αὐτὸς 
Ῥαπᾶς ΟΕ 110Ἠ. 15 Ξετγεᾶ 85 πεεᾶῖπςσ αηγίμῖης, Ἠϊπαςο] 

διδοὺς πᾶσιν ζωὴν καὶ πνοὴν "'κατὰ .πάντα”' 396 ἐποίησέν.τε 
Εἰνίππ ᾖ{ἰομβ] Ἠΐο απά Ὀνγεμίῃ Ιπ ονονν [τοβρεσῦ]; ΑβΏᾶ Ὠθ πιαθ 

ἐξ ἑνὸς αἵματος' πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων, κατοικεῖν ἐπὶ 'πᾶν 
οξ οπθ Ῥ]οοᾶ ᾽ ετοτγ ὨδβίΙοἨ οξ τ1ςἩ, το ἀννεΙ] απρου αἱ 

τὸ πρόσωπον! τῆς γῆς, ὁρίσας  Ὀπροτεταγμένους! και- 
Μπο Σαος ο 616 εατΏμ, Ἠστίης ἀθεετταῖησᾶ {οτο-ατγΏηπεᾶ Μ1Π1ΕΒ 

ροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς.κατοικίας.αυτῶν' 31 ζητεῖν τὸν 
Απᾶ ἴπο ὈῬουπάᾶβγ]εβ οἱ ἐπεῖτ ἀνγε]]ίτῃς--- {ο 5οεὶ {πο 

’ Π] Ε] »” λα ΄ η) 4 τ Δ Ἱ ε/ 

κύριον» εἰ ἄρα.γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν Ἱκαὶ εύροιεν, 
Ποτά: Ἡξ ΤῬρετῃαρς5 1167 πιϊσαί 2οε] αξίἴετ ἨὨϊπα απᾶ πα]ρμί Ἠπαᾶ Ἠϊτα, 

εκαίτοιγε' οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς. ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. 
{ποπιςρᾗῃ Ιπᾷεεᾶ "ποῦ Άρατ 4βτοπι 5010 5οα0Ἡ τρ 88 1ρο]ηρ : 

28 ἐν αὐτῷ.γὰρ ζῶμεν καὶ κιγούµεθα καί εσμεν’ ὡς καί τινες 
ΣΟΥ πι Ὠἶπχ πο το απᾶ πηοτο απᾶ . τό; Β5  3Ι8δΟ 39Π16 

τῶν καθ .ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν, ΊΤοῦ.γὰρ καὶ γένος 
οἑ {πο ἔαπιοπσς -γοα α1ροςί5 Ίατνο παἱᾶ,  Έοτ οἳ Ἠΐπι Ἔαΐςεο Ἰοβερτίης 
9 ; ς ; - « , . -ω - η .) ; 

ἐσμέν. 39 Γέγος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ, οὐκ.ὀφείλυμεν 
τισ Ἅτθ, ΟΕ »ρνῖπςσ {ποτοίοτθ είς οξ 6ος, πο όαοΏῖξ ποῦ 

Ἰ'ομίζειν χρυσῳ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαράγµατι τέχνης καὶ 
το ἑπῖη]ὶς το ροὶᾶ ος Το ςῖτεε ος Τοβίοπο, α ϱΊατεπ ἐμῖπσ οξατί απᾶ 

ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον. 90 Τοὺς 
ΙπιδσίΏπ 1Ο ΟΕΤΙΔΒΗΏ, τπαῦ συ πίοὮ [15] ἀῑνίπο Ἅᾖ{ο σε Ίχκο, Τ]ιο 

μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίαὸ  Όὑπεριδὼν  ὑθεός, ἵτὰ 
Σ]πᾶοθά Ξποτςίοτο ᾿τίπιο οξ ἴσποταπςς “Πατίης “οτοτ]οοκοά Ἰᾳοᾶ, 

νυν! Ἱπαραγγέλλει! τοῖς ἀνθρώποις "πᾶσινὶ πανταχοῦ µετα- 
πουν οπανρο5 ἴ Η1ΘΕΗΏ. 811 ατοτγ ιν Ώοτο Το τ6- 

πα χὸ , ι ” ς / 3 σσ ; , η 

γοεῖν᾽ ὁ] διότι" ἔστησεν ημέραν ἐν ἢ µελλει κρίνειν τὴν 
ρεηῦ, νεομβ!ίι5ε ἍΒο νεῦ Α 4αγ Ἱτπ πΏΙοἩ ο ἶ5 αΌοαίῦ ἴο ]αάφο «πα 

οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ  ὥρισεν, 
Πα ὐϊταὈ]ο πποτ]ά Ἱπ ᾖτπβῃίθοιδηος, Ὦ ΑΠΙΑΩ ΠΟΠ Ὦρ αρροϊτπί{οᾶ ; 

Δ πώ 

παρασχὼν πᾶσιν Ἀἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 
αμανίης θίνοπ ᾖ{ἴο κα] [π] Ὠρτίης χαὶσεᾶ  ἍἨϊπι 1ζΓ0ΟΠ Απιοπς [1ο] ἀοπμᾶ. 

” ΄ δν { ν « η 

935 ᾿Ακούσαντες.δὲ ἀνάστασιν γνεκρῶν, οἱ μὲν ἐχλεύαζον᾿ 

πίστιν 
3ρτοοξ 

Απά Ἠατλπσ Ἱοστᾷ α τοβαττοοβῖοη ο [πο] ἆσπᾶ, 8οΠ16 πιοσκος, 
ε δὲ ν ῄ Π] Α ΄ θ ́ 72 {λ 4 [ή Π] 

οι.0Οξ “ΕΙΠΟΡΥΑ κουσοµε α σου παλι’ περι τουτου. 

Άπᾶ -οπθ Ἅοηίᾶ, ὪΓε σΥῖ]] Ώεας ἍΊλποο Ἀσαίῃπ οοποθρτηῖτπς6 1Π15, 

967 
ΑΤο ἴοο ειπρογς0θίοας. 
23 Έοσ πε 1 ρηςςεί Ὃσ, 
ΑπΠπᾶ Ὀε]ιο]ά τοιχ 4ετο- 
ἴ1οης, 1 Εουπά πΏ ο) τας 
ππΙνὮη {Π]5 Ιπβδοτ]ρΏϊο 
πο της ὉΝΚΝΟΙΓΥ 
αοῦ. ἨΓποπι ΤΠογοξοχθ 
γε Ι6ΏΟΓΑΠ{ΙΙΥ τνοτςΠῖρ, 
Ὠῖπῃ ἄεσ]ατε] πΏΤογσοι, 
24 αοᾶ ἰπαῦ πιαάς {18 
πυοτ]ᾷ απά α)] ἴπῖπρβ 
{Πετοῖη, βοοῖης {Ώαῦ ης 
15 Τιοτὰ οἳ Πεατοη απά 
οατίῃ, ἀννε]]εί] πού 1π 
{σιηρί]ο5 Ἱπαο ΄ να 
Ὠαππᾶς; 25 ποϊίμεγ 165 
πποτδΏῖρρεᾶ τν 1{Ὦ 168 
Ἰαπᾶς, 5 ἴποιρφΏη Ἡθ 
ηποεᾷεἆ απσ {λμῖης, 8ο6- 
ΙΠΡ Ἡε ρἰτοίη {ο α]] 
146, αηπᾶ Ὀτγυαίῃ, απᾶ 
81] (Πΐησς; 96 αιιᾶ Ἱατ 
πιπᾷθ οξ οπθ ὈῬ]ουῦ ιν] 
πα ΙΟΏ5 Οἱ πιθη Το ἴο 
ἀπνο]] οἳ 11 {πο Μαοο οξ 
ἴπο εατίῃ, Απᾶ Πα 
ἀοὕογιη]πθα πο 1ἴπιεβ 
Ὠοΐοχγο αρροϊπίσᾶ, ςμᾶ 
{πε Ῥουιᾶς οἱ ἐῃοῖτ ηα- 
Ῥια0ῖοτ; 27 «ἴ]αῦ ἴΠεγ 
5Ποπι]ᾷ 5οεἰς πο Τ,οτᾶ, 
15 Παρ] ἴπεγτ αηϊσης 
40ε] αΕΐ{εσ Ἠϊπι, βΏά Πιιᾶ 
Ἠ]πα, ἴποιςΏ Το Ὄ6 ποῦ 
{ΑΥ ΤΟΠ ΕΤΕΙΥΣ 9Π8 ΟΕ 
Ἡ5: 38 {ος Ίω Ἠϊπι Ὑθ 
Ίΐνε, απᾶ πποτο, αιιᾶ 
Ίατε οἳσς Ἰθΐπσ; ϐξ 
οσγίαίη αἶδο οἳ γοας 
ΟΠ Ῥροεί5 Ἠατο σαἶᾶ, 
Ἐοτ πο 8ο ἱ5ο ηῖ5 οῦ - 
5ρτῖης. 29 ΕοταςπαιόὮ 
ΤΠεηπ 5 ο 4Τ8 ἴπθ 
ο 5ργῖτπαπ οἳ ἀοά, Ἱνθ 
οαδμέ ποῦ ἴο πως 
τηαίῦ ἴηπε ἀοἀποβᾶ ἵς 
Ίϊκο ππίο ρο]ᾶ, οἱ εἰ]- : 
τετ, οἳ 8ἴοᾳΠ6, ΡΤΑΥΕΝ 
Ὦγ ατό απά πιπη)ς 4ε- 
ν]οο. 90 Αιιᾶ {πο Μίλος 
οἳ {πῖ» ἵσπογβηποο αοά 
πι]ηκοά αἲ : Ῥαῦ ποὶ 
οοπιπηαποίὮ αἲ] πιοἩ 
ΕΥΟΩΥΥ τν Πού ζοτερουί : 
9] Ῥοσαι15ε Ἡς Ἠπτα αρ- 
Ῥοϊητεά ο ἄαγ, 1Ώ 118 
πνΏῖσ]ι Ὦς σντ]] πάσα 
ἴπο ποτιά ἵπ αἱρ]ῖ- 
εὀά-ηθςς ὉὈγ ἐλαί πιω 
πνΊλοτη Πο Πα ον αἵτι- 
ο; ωβεγοο/ ο Πάτα 
Ρῖτοιι α55ιχγαπου ππίο 
β]] πιο, Ἰηπ ἴπαῦ Ὦοθ 
πα ταῖςεᾶ Ἠϊπι {τοπι 
το ἀεμᾶ. 32 Απᾶ πΏσα 
{Ώεγ Ἡθατά οἳ ἴπε χε- 
ειιττοοίίομ οἱ {που ἀθφᾶ, 
50ΟΏ16 πιοσκεᾶ: απᾶ 
οἴλογς5 δβίᾶ, Ίο ν]] 
ΏΘΑΣ περ αραίπ οἱ Όλί8 

ὃ πΏαί ττττα υγ. 1 τοῦτο {15 ΠΤΤτΑν. 
(Υεαᾶ Ἀατααι Παπά) 1ΤΤτΑ. 
(/εοᾶ τωαᾶε {τοπα 9ος) ΤΊτι[α]. 
ΟΤΑΝ; πρὸς τεταγµένους 1. 
καιγετ. «Ετανὺν ΤαΝΨ. 
3 καθοτι Ι1δ5ΏΙΙΟΙ αἱ ΗΙΣτΑΥΓ. 

9 παντὸς προσώπου Ι/ΤΤΓΑ. 
4 τὸν θεόν ἀοά αΙΤΤτΑ. 

υ ἀπαγγέλλει βΒ8ηά8 ν;οτὰ (ίο αἱ]) τ. 
} εἶπαν Τ.Α. 

κ ὑπάρχων κύριος Ι:ΤΤΓΑ, 
πι καὶ τὰ πάντα 8Πᾷ α]] τἨ11ρ8 ΕαΙ:ΤΤΙΑΥΓ. 

ιά : ανθρωπίνων 
π-- αιµατος 

Ρ προστεταγµένους Αταλσθά 
τη οΓ1. 5 καὶ γε] ΤΑ; 

Ἡ παντας ΙΤΤΓΑ. 

1 περὶ τουτου καὶ (81890) πάλιν ΙΤΤΤΑ. 



908 
φπαξἰεγ. 338 8ο Ῥαπ] ἄε- 
ρατιεᾶ 1Γοπι ΑΠΙΟΠΡ 
ΤΠεπΙ, 34 Ἡονρεϊέ οεςχ- 
ζαϊπ ΠΕΠ οἶαχτε ππίο 
σα, απᾶ Ῥε]]ετεᾶ : α- 
πποῦ ὑπό νυΏ]οὮ 1υάβ 
Πιοπγεῖἁβ 1] Ατεορα- 
ρῖοο, απᾶ ἃ ὙΝΟΠΙΟΠ 
ηαβτηθᾷ Ὀαπιατῖςδ, απᾶ 
οίΏοτς πλ λεπτα. 

ΧΥΙΠΙ. Αζίενγ ἔπεβα 
ὑλήπσε ἘῬπι] ἄερ8ιἰοᾶ 
ΕΓοι Α{ΠΘΠ5.ΑΠά «8Ώ1Θ 
(ο0οτ]π{Ἡ; 2 απ {οαπᾶ 
8 οεγίαῖη ἆθ6ι ηβπησᾶ 
Ααυ]]ᾳα, Ῥογη ἵπ Ῥοη- 
{ά5, Ιαΐο]ΙΥ οοπιο ἔτοπα 
ΤίαΙσ, νι Ἠϊβ τσί{ε 
Ἐτϊςοϊ]]α;: (εοβαςε ἰπαῦ 
Οἰειᾶϊῖαςδ ἸἨαᾶ οοπι- 
πτηβηᾶεᾶ αἲ] ὧεσπε ἴο 
ἀερατῦ άτοπα .-- 9) 
ΑηΏὰ οϱΑβΠΙΘ υπ{ὸ ἔπεπι. 
3 Απά Όεοσαςὴ) 6 πα8 
ο {μα βαπηθ’ς 18, ης 
ἈΏοᾶθ ντα ], απᾶ 
ντουρβηί : ο πείσ 
οος αρα {1011 . πετθ 
θρηίπιακετς, ΙΙ ᾱ ηπθ 
ΣΘΑΕΟΠΕᾷ 1π ἔαο αστια- 
βοριθ ετετγ εαὈρατῃ, 
Απά µῬετςμθᾶεᾶ 1Ἠθ 
1676 Απᾶ {πο ἄτοεξκς. 
ὃ Απᾶ τ/πεπ δί]ᾳ5 απᾶ 
Τπιοῖ]θιβ ννεγο «ΟΠ1Θ 
ἔτοπι Μποεᾶοπίᾳα, Ῥθα] 
ας Ῥγεςεθᾶ 1η ἴμο δρί- 
εί ςηᾶ {εςί]ῆεὰ {ο ἴῃο 
19618 {λαέ «εξαβ Ίυαδ 
Οτ]ε{.θΑπᾶ π/Ώεπ ἔΠεγ 
ορροεεᾶ {ἴπεπισε]τες, 
Απάὰ Ὀ]αξερπεπιθᾶ, Ἶςϱ 
αΏοοχκ ἠῖ8 ταϊταςηῖ, αηᾶ 
Βαῖά πη{ο ἴΏστα, ους 
ὑὈ]οοὰ δέ προπ τους 
οππ Ἠειβᾶάβ; ΙΙ απι 
ϱ1θαἨ: Έτοπα Ὠεποθξογ ία 
Ι πῖ]]ροαπίοίπε επ- 
68. 7 Απᾶ Το ἄε- 
ρατἰεᾶ ἴπεπος, ππᾶ επ- 
τεγεᾶ Ἱπίο α οεγθαῖπ 
ΤΙΒΩ”5 Ἠουςδθ, ηβπιεᾶ 
φαξίας, οπε ἴπαῦ ν/οἵ- 
βΠ]ρρεά ἄἀοᾶἆ, ὙἩ1Το5βθ 
Ἡοιςβο Ἰοϊπεᾶ Ἠατᾶ {ο 
ΤηΠο εγηβροριαθ. 8 Απά 
Οτῖδρις, {λε ολῖεί τα- 
1ετ οἱ {Πε ΦΥΏΒΡΟΡυΘ, 

Ἡενοᾶ οἩἳ Της Τ,ογᾶ 
πίτα αἱ] Ὠῖς Ἠοιμςες 
ΑβΏᾶ ΤΙβΏΥ οἳ Τἴηε Οο- 
τ1ω{Ώ]1Ώς Ἠεατίπρ Ῥο- 
1ϊετεᾶ, απᾶ Ίνετε Όαρ- 
υισεᾶ, 9 Τηεπ βρα]ε ἔπα 
1οτᾶ ἴο Ῥαα] ἵπ ἴλπο 
πὶρηύ Ὄγ α νἰφῖοι, Ῥθ 
ποῦ β{ταῖᾶ, Ὀμϊ 8ρεαξ, 
ἈΏά Ἠο]ά ποξ{Ώγ Ρεβοθ: 

ε8]56ο [σας] οπγ5ῖαβ 

πἉΡΑἘ ΕΙΣ. ΧΥΙΙ, ΧνΥΠΙ. 
39 «Καὶ ὀὕτως ὁ Παῦλος ἐξζῆλθεν ἐκ µέσου αὐτῶν. 

: Απάὰ τηπβ Τατ] ππεηῦ οαῦ -ἔτοτα [{με] πι]ᾶξυ οἱ ἔμεπι. 

94 τινὲς.δὲ ἄνδρες κολληθέντες. αὐτῷ ἐπίστευσαν' ἐν οἷς 
Ῥιΐ ΒοΟΠΙΘ Ίπεη ᾖἸἹΙοϊπίπς ἔπεπαςε]νες ἵο Ἠϊτι ἍὙῬομετεᾶ;  αΑπιοπςσ πΠοτα 

Διονύσιος δὸϊ “Αρεοπαγίτης,! καὶ γυνὴ ὀνόματι Δά- 
1πθ Ατοοραρίῖε, Επά ἃ ΟΠΙΑΏ ὮΥ ὨβΙηθ - Ῥε- 

µαρις, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 
1η, Απᾶ οἴπετς γψηα 1πεπι, 

18 Μετὰ ἀδὲὶ ταῦτα 
Απᾶ α{ζες Ίπεβο ἐπίπσς "Πανίωρ Ξἀεραστεᾶ 

᾿Αθηνῶν ᾖλθεν εἰς .Κόρινθον᾽ 3 καὶ εὑὗρών τινα’ Ἰουδαῖον 
Αίπεπς, ο0πἼθ ἵο «Οοσ]πίη; απᾶ Ἠατίηρ {οιπᾶ Αα ορτ(αϊπ εν 
. ΄ ” ΄ 9 . [ ή ] ’ ὀνόματι Ακύλαν, Ποντικὸν τῷ.γένει, προσφάτως ἐληλυθότα 
Ὦγ Ώμπο Ααα]]ᾳ, οἱ Ῥομΐι5 Ὁγ τΑοθ, 19{εγ οοπηθ 
7 9 ” ) / Δ ’ ” α) νά ) .] 

ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ ἩΠρίσκιλλαν γυναϊκα.αὐτοῦ, διὰ τὸ 
άτοια 1ίΒΙΥ, απᾶ Ἐτὶδοίῖ]]α, Ὠ]8 π19, Ῥεοβαςο 

ο ῃ ο) δι 

ἰδιατεταχέναιϊ Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς ᾿Ιουδαίους 
'Ὢλᾶ, βοταετεᾶ α0]αιάῖας το ἀερασο α]] ἐπ ζΖεπ8 

εέκ' τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοιτς ὃ καὶ διὰ τὸ ὁμό- 
οαῦ οἳ οππθ, Ὥς «ΑΠΘ το ἴπεπα, Ἀπᾶ Ώθοβιςε οἳ "τμο ὃξαπαθ 

τεχνον εἶναι, ἔμενεν παρ’ αὐτοῖς καὶ Βεἰργάζετοἳ ἦσαν.γὰρ 
«ἰταᾶθ ἍΡοαίπρ, Τε αΌοᾶθ πὶίπ Ἅἴπεω απ Ἠποχκοᾷ; ος {ἩΠ. 7 Ίγοσθ 

σκηνοποιοὶ ἱτὴν.τέχνην.' 4 διελέγετο.δὲ ἐν τῇ συναγωγῷ 
τεηῦ πἹβκογς Τγ ἰτπᾶθ. Απᾶ Ὦθ χεαςδοπθᾶ ἵπ ᾖΤἵηπθ εβΥπ6ΡοΡαθ 

κατὰ πᾶν.σάββατον, ἔπτειθεν.τε ᾿Ιουδαίους καὶ Ἓλληνας. 
6Υοςγ εαρραίἩ, ᾿Απᾶ Ῥετευαςᾶᾷεᾶ Ἰ6υπ8 αηᾶ 63198εΚΑ8, 

ὅ Ὡς.δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ.τε Σίλας καὶ ὁ Τι- 
Απᾶ πἹθη Ο98Ώ16 ἄονωη ἔτοπα Μαοεᾶοι]8, ῬοίἩ βΙ185 απᾶ τι- 

µόθεος Ἐσυνείχετο τῷ πνεύματι .ὁ Παῦλος διαμαρτυρόμενος 

λ 

και 

χωρισθεὶς Ε«ὁ Παὔῦλοςὶ ἐκ τῶν 
'Ῥααϊ] - Ίτοτα 

πηοίπεαςβ ἍπτηρῬ 3ργεςςεᾶ 11Ώ δᾳαρὶτ] 1Ῥαι] εατποςί]ν {εβυέγῖηρ 
. ” ς / Ν ϱω τοῖς Ἰουδαίοις | τὸν χριστὸν Ἰησοῦν. ϐ ἀντιτασ- 
νοΐηθ οΌθπβ [31ο 36] 4ίπο ᾖΟπτὶεῦ 1169Π8. ἸΑ5ψ3αοῖ 19πετηςε]τος "1η 

σοµένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων, ἐκτιναξάμενος 
13ορροβίθῖοη δυαῦ Πε απᾶ ἍἨτετο ΏΙβΕΡΠΕΠΙΙΠΡΕ, Ἠβτίηρ «Ώακεν [Η15] 

τὰ ἱμάτια, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τὺ.-αἶἷμα.ὑμῶν ἐπὶ τὴν 
Ε6αΓΠιοΗΐ5, ο ϱαϊᾶ το {πεπι, Χους Ῥιουά {ε] προπ 

κεφαλὴν.ὑμῶν' καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ.νῦν εἰς τὰ ἔθνη 
τοιιγ Ἠθας : ρατο [ὁΐτοτα 319] Ι Ἅἆτοπι Πεποεξεοτὺῃ {ο {πε ΠαΙοΠ8 

πορεύσοµαι. 7 Καὶ µμεταβὰς ἐκεῖθεν "ιἠλθεν" εἰς οἰκίαν 
πηῖ]] Ρο. Απά Ἠατνίπρ ἀερατίθᾶ ἰπεποῬ Ἡθ ο8βππθ Το [ίπ6] Ποιιδα 

τινὸς  ὀνόματι " Ἰούστου, σεβοµένου τὸν θεόν, οὗ 
οξ α οετύβίΏ 0Π6 Ὦγ ηπαβτηθ Φτιδύα8β,  ἹΏο πγογεηιρρεᾶ ᾳοᾶ, οἳ πῆοπι 

ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῥ. 8 Κρίσπος-δὲ ὁ 
Τηθ Ἡοιξο τβ8 βαα]οἰπῖπρ 'πθ ΒΥΠΒΡΟΡΙΘ, Ῥυαΐ Οσἱδρας τε 

ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῷ κυρέῳ σὺν ὅλῳ τῷ.οἴκῳ.αὐ- 
τα]ετ ΟΕ ἴΠθβγπββοριθ ὈῬεμετεᾶ ᾖπῖπο Τοινά πα "νγποιθ 1Ἠ15 Ἠοπςξος 

τοῦ' καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ 
βπᾶ ΙΠΙΔΏΠύ οξἔῖπο ΟοτίπίΠηΙαη8 Ἠεατίπς Ῥεμετεᾶ απά 

ἐβαπτίζοντο. 9 Εἶπεν.δὲ ὁ κύριος 9δι ὁράματος ἐν µνυκτὶ" 
ππεχθ Ὀβρίϊσεᾶ. Απᾶ εα1ά πο Τιοτᾶ Ὦσ ατἰδου π[ίπθ] πὶρῃὲ 

τῷ Παύλῳ, Μἠ.φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ.σιωπήσῃς' 10 διότι 
10 {οχ. Τ απι υν]ίἩ περ, το Ῥαα], Έθαχ ποῦ, Ῥαϊ εβρθᾶαὶκ απᾶ τε πού εἰ]εηύ ; Ῥεσααβθ 

.--- καὶ ΙπττΑ.  Ἂ --- ὃ τπτ]. 9)Αρεοπαγείτης τ; ᾿Αρειοπαγίτης ην. ᾱ--- δὲ απὰ 
ατττ[α]. 8--- ὁ Παὔῦλος (γεαᾶ ἃε Πανίηρ ἀερατίθεά) Ἱτττα. Γτεταχέναι π. Ε ἀπὸ 
{ΓΟΤΩ 1/ΓΤΤΑΥΓ. 
Κ συνείχετο τῷ λόγῳ "ψπα5 “ΘΙΙΡΤΟβΞΕά {υνΙΏ "Πε ὀντογὰ 61.ΤΤνΑ ΥΓ. 

3 -- Τιτίου Τ11118 τ[ττ]. τα εἰσῆλθεν 11. 

Ὦ ἠργάζετο ΙΤτΑ: ἠργάζοντο ἴἨθυγ πνοτκεὰ τ. : τῇ τέχνῃ ΙΤΤτΑΥΓ. 
ἕ εἶναι ἵο Ὀθ ῶΤ:. 

«ο ἐν νυκτὶ δι ὁράµατος ΙΊΤΙΑ. 



ΚΑΥΙΤΠ. ας 8. 

ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε’ 
Απι ἍἡΠἹΠΙΙἃ Τἴπεθ, απᾶ ἩΟΟπΠθΘ «5ΗΔ]] 5θΐ οπ ἴπθρ {ο 11]-ἴτοαῦ ἴπθῬ ; 

πω λαός ἐστίν µοι πολὺς ἐν τῆ.πόλει.ταύτῃ. 11 Ἐκάθισεν 
08οβ1156 Ῥεορ]θ ἴ]ετο ἵΒ {ο ΠΙθ ΠΩΠΟΝ ἵηπ 1118 οἱ ὔτ. 3Ἠ6ε ὀτεπιθ]ποᾶ 

Ρτεῖ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον 
᾿Αηᾶ  ΑΥΕΔΣ αΏᾶὰ “πιοηίἩβ λβἶχ, ἴεβοπίπςρ ΒΑΠΙΟΠΡ ἴπεπ ἍᾖΤῃπθ. Ποτά 

γοῦ θεοῦ. 
οἳ ἀοἀ, 

19 Γαλλίωνος.δὲ Δἀάνθυπατεύοντος"' τῆς ᾿Αχαΐας, κατεπ- 
Ῥαἱ αΑ]111ο Ῥεπε Ῥρτοσοηδα] οἳ ΑοηΏαία, 5γ059 

ὑμοθυμαδὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῳ Παύλῳ, καὶ ἤγαγον 
ἈππιίἩ “οηθ 5βοοοτᾶ 11πο9 σεσ5 | Έα], βπά 164 

) υ ” Λ Λ - ’ / 4 4 

αὐτὸν ἐπὶ τὸ ᾖβῆμα, 19 λέγοντες, Ότι παρὰ τὸν νόµον 
τω το ᾖπε ]πάστηεπί βεαῦ, 847196, Τηβῦ οοΠΙΤΑΥΥ ο πο ἍΊβπ 

σοῦτος ἀναπείθειὶ τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν θεόν. 
1Π18 Γπιαη] Ῥρετ5αβᾶθβ ΤΙΘΕΏ. το πογξΏῖρ αοᾶ. 

14 Μελλοντος.δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, εἶπεν ὁ 
ῬΒαΐ 3ρεϊηρ 3αροαῦ α1Ῥαα] {ο 0οΡρεπ [ηΙ5] πιοαίῃ,  ὁραῖᾶ 

Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Ἐί μὲν "οὖνὶ ἦν ἀδί- 
14Α1Ἡο το ἴπθ 26Υ/Β, ΤΕ Ἰπᾶθθᾶ {πετείοτο 16 τας ΖππτίρσΏίεοιδ- 

κηµά τι ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρόν, ὦ Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον 
ηθβ8β 3βοπθος "οτγἰπιη]παΙγ 1γγ]οκεᾶ, Ο 7615, δβοοοτᾶῖης ἵο Τ68ΒΟΠ 

ἂν «ἠνεσχόμην ὑμῶν, 16 εἰ δὲ Ἰζήτημά" ἐστιν περὶ 
3 Εποα]ά Ώανο Όοτπο 1 σοι, Ῥαῦ 1 Α απεβθοι Ἅ5το αροαῦ 

λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόµου τοῦ καθ ὑμᾶς, ὄψεσθε 
Ά ποτὰ απᾶ ΏΒΤΩΘΒ απᾶ αἶαιπ τνηΏῖοὮ [15] απιοηπς Ἅτοιι Το τ]] 5εθ 

αὐτοί' κριτὴς. "γὰρ ο τούτων οὐ.-βούλομαι εἶναι. 
[ίο 15] σοττβε]το8β; 1ογα μας οξ ἴλεςο ὑμίηπρα ἆἄο ποῦ πΙ5η Μο Ῥ9. 

16 Καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος 17 ἐπιλαβό- 
Απᾶ  Ὦοθ ἄτοτο ἴΏεπι Ίτοπιὶ 1πθ παν αὲ 5681. εμας δ]ριᾶ 

ενοι δὲ πάντες χοὶ Ελληνες! Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον 
οἱά 8ου Ἰαπᾶ 31] 39ο “τθεΚ8 ΒοβδίΠεπθβ πε τα]ετ οξ{ΠεῬ 5γπ8ΡοΡιε, 

ἔτυπτον  ἔμπροσθεν τοῦ βήματος καὶ οὐδὲν τού- 
ΞΗΘΥ Ὀ6δῦ ΓΠπα] ὭοῬεξοτθ ἴπθ κάν 5εαὔ,. Απά Σποίλμῖηπρ δαΏοαί 711689 

των τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν. 
5(Ππίπρ8 4Πο 5ᾳα]]1ο 318 Ἀπιαζθετεᾶ. 

18 Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσµείνας ἡμέρας ἱκανάς, τοῖς ἀδελ- 
Ῥαΐ Ῥατπ] γεῦ Ἠβτνίηρ τεπια]πεᾶ ᾿4βγβ ΙΤΠΑΊΣ, ἸΤίμπο Ὀὐτεῖϊῃ- 

φοῖς ἀποταξάμενος,. ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ 
τεη "Ἠατίηρ “Ίακοη 3Ἴθατο 5οξ βα1]εά οι νο Ογτῖα, απᾶά πα ἨὨῖτα 

Πρίσκιλλα καὶ ᾿Ακύλας, κειράµενος στὴν κεφαλὴν ἐν Κεγ- 
. Ετὶβοῖ]]α Απᾶ ἈΑαπΐια, ἨΠατίηρ Έποτη [Π]α] Πεφρά ἵπ Οεῃ- 

χρεαῖς"Ἱ εἶχεν γὰρ εὐχήν. 19 "κατήντησεν! δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀ- 

έστησαν 
Ἰαραἰπςῦ 

οπτεα, ΣΟΥ Ὦθ Ἠβᾶ Βπτοπς ΑΏᾶ Ἡθ ο«8βΙΠΏΘ το ἈἘρβεβις, βηά 
/ ΄ λ Ἀ ] -” Ξ ή ] 4 αι .] 4 2 υ 

κείνους κατέλιπεν Σαύτου αὐτὸς.δὲ  εἰσελθώων εἰς τὴν 
5γἨετα 1]οέῇ 1Ἠοτο, Ῥταί Ἡο Ἠϊπιξδε]{ Πατνίτς επ{ετθᾶ ἰπίο {πο 

συναγωγὴν ὑδιελεχθη! τοῖς Ἰουδαίοις. 90 ἐρωτώντων.δὲ 
πουκόρπο χΣΘΑΒΟΗΘά Ἱππιζα ἴπο 267/8. Απά τς [38 1πα] 

αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι επαρ᾽ αὐτοῖς! οὐκ .ἐπενευσεν' 
Σέπεγ ος α Ίοηπρες 11ππθ Ἰἱστεπιαίπ ση ᾖΊἴπετα Ὦθ ἀῑά ποῖ βοοεᾶο, 

21 ἀλλ’ ἀπετάξατο αὐτοῖςι! εἰπών, ΑΔεῖ µε πάντως τὴν 
Ῥαῦ Ίοοχκ Ίεβτο οἳ Ἅᾖ{μεπι, ΒΗΥΙΠΕ, Τῦ ῬεποτεΒ Τε Ὦσ β]] πιθαη5 {ἴπθ 

στ ἀναπείθει οὗτος ΣΤΤΣΑΥΥ. 
ν ζητήματὰ αεβίίοηβ ΤΤΊΤΑ. 

ΗΤΤΑ ΥΓ. .. ἐν Κεγχρεαίς (Κενχρεαῖς τ) τὴν κεφαλήν 1ΤΤτΑ. 
ΕΤΤΤΑ. : ἐκεῖ 1. ὃ διελέξατο "Τττ. 5-- παρ αὐτοῖς ΥΤΤΓΑ. 
καὶ Ὀυέ ἰακίηρ ἰεατο απ 1ΤττΑ. 9 ---Δεῖμε.... Ἱεροσόλυμα ΙΤΊτΑ. 

Ρ δὲ 1ΤΤτΑ. 4 ἀνθυπάτου ὄντος 1/ΤΤτΑ, 
Ρ ἀνεσζόμην Ώττν. π --γὰρ ΙΤΤτΑΥΥ. 

9209 

8Πᾶ Πο ΠΙΒΏ ϱΏπ]] οοῦ 
οπ {πεθῬ {ο Ἠατί {Πευ : 
{ΟΥ 1 Ἠπτο ΠΙπςῃ Ῥοο- 
Ρ]6 ἵπ της οἱςγ. 11 Απᾶ 
Ἡο οοπἰ]παι ά {λεγέ 8 
7θαχ απᾶ 8ἱΧ ΠιοπίΠΒ, 
τεαολίης {πθ ποτά οἱ 
αοάᾶ 8ΠΙΟΠβ {ἨΘΗ., 

19 Απᾶ ππεπ άβ]]ῖο 
38 ἴηε ἀεραίγ 65 Α-' 
οΏβ]α, ΤΏθ Ἶ 67/8 πιβᾶθ 
ΙπβαττεσῦίοηὮ ΤΠ οπθ 
Βαρογτά αραϊπδί Ῥαα], 
αηΏἆά ὈτοαρΏηῦ Ἠϊπι ἴο 
τποθ Ἱπᾶρπιεπι οεβῖ, 
15 εαγῖης, ΤΗΙ8 }εϊῖοιω 
Ῥογδι θά οξ]ι ππεπ ᾖἵτο 
πυοτβεΏΙρ 4οᾶ οοΠΊΓΕΙΥ 
Μο πο Ίαπ, 14 Απά 
ππεη Ῥαα] ΠΒ Πο 
προαῦ ᾖἵο οΡεὮη ᾖῖ8 
παοπίἩ, 41110 υαϊᾶ απ- 
το {πε ῥευ5, 11 10 πΓετθ 
95 Τωβίΐετ ΟΕ ΠΤΟΏΡ ΟΓι 
ππιοκεᾶ Ἰοπγᾶταςα, Ο 46 
7615, ἵρββδοι ποπ] 
τί τς τ]4 Όδεατ ντα 
τοι: ἵ ο 1 10 τε α 
ααεδίά 4 σγοτᾶς απᾶ 
Πβπιεε το οὗ τουσ 
13η, 1 Βέο ΐ, τος Τ 
συ] ωί ιο {αάρο ο 
Β16 πιαίέίεγ. 16 Απᾶ 
Ἡο ἄτατο ἴπεπι τοπ 
ἴηπο Ἱπάστηεπί , αθαῦ, 
17 Τπεπ α]] {πο ἄΤΘΕΚΒ 
1οοκ ῥῬοβΐμεπε», ἴπς 
οπίεξ τα]οτ οἳ ἴπε βττι- 
Άβοσιε, απᾶ Ῥεβῦ 
Ῥοωοτθ {πο Ἱαπάρταεηῦ 
βθαί, Απά 21119 οβτοά 
40; ποπθ οἳἑ {ος 
ΤΗΙΠΡΑΒ. 

18 Απὰ Ῥαα] αΠενγ 
ἐ]ί ὑαττ]εᾶ {λεγο γεῦ 
8 Ε6οοᾶ πηϊ]αθ, απᾶ 
ἴΏρη {οοχκ Ἠ18 Ίεατο οἳ 
Τπο Ῥτείητεη, απά 5α1]- 
εᾱ ἴπεποε ἰηπίο Ὀστία, 
αΏά τη (Ὦ Πΐτα Ἐτϊςοῖ]]α, 
Απᾶ Αααϊ]ς; Πατίπς 
5ποτΏ ᾖ15 πΠεαᾶ ἴπ 0ο6η- 
οΏτεα: {οΥ Ὦε Ἠβᾶ α 
πουν. 19 Απᾶ Ἡο ο8π18 
νο ἘΡΗΘΒΙΣ, αηΏά εί 
νηΏεπι ἴπετο: Ῥαΐ Ὦθς 
Ἠάπαβε]ξ επ{οτεᾶ Ίπῖο 
ΤΏθ ΕΥΠΒΡΟΡΊΙΕ, απἀ 
τεμββοπεᾶ υπ Ἅᾖ{ἴπα 
επ. 20 ΊΠεπ πετ 
ἀεείτθοᾶ πι ἵο ΤπΙΙΥ 
19ΏΡΘΤ Όἶπιο νγΙζΏ ἔπετα, 
ηθ οοηβεητεᾶ τποῦ; 
21 Ῥαῦ Ώβᾶε πεπι 19Το- 
ππε]], βαγῖίης, Ι τοι 
Ὁγ 81] ΤΙεβΏΕ Ἱεερ.Πἵ9 

.---οὖν τΤτ{[Α]γγ. 
χ-.. οἱ Ἕλληνες 

5 κατήντησαν ἴἵπεγ 0ΔΠΏΘ 
ἆ ἀλλὰ ἀποταξάμενοφ 

Ῥ Β 
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Σθιπῦ Όιαῖ σότπεῖη 1 
«1 εχιιδαΊκπι : Όαῦ 1 ν]] 
τεῦτϊὮ αραῖπ πηίοτοι, 
18 ἄοά πν]]. Απιά τρ 
βαϊ]εᾷ Ίτοτα Ἐρβσαριις. 
23 Απᾶ ΠΕΙ Ἡο Ἠαά 
Ἱαπάσςά οὐ 03.846, απᾶ 
ΦοΠ6 αρ, απᾶ »α]απίοά 
ἐπο «Ἠπατοῃ, Ἡδ πετ 
ἄονηωη ἵο ἍΑπιϊοςἩ. 
25 Απᾶ αἲῖεγ Ἡε Ὠπά 
ΕρεΏῦ 5οπ1θ 11ππο {Τε7ε, 
Ώο ἀερατίεᾶ, απᾶ πνεῦ 
οτεχ αἰ τΏο «οιηύνγ ος 
θα]αζῖα απιᾷ Ῥηντρία 
ἵπ οχᾶςτ, 5ἴγεπσίῃοειι- 
1πρ 81] ἴπε ἀῑδοίρίςς, 

24 Απᾶ α οετὶπίῃπ 
1οστύ Ἠαβιπεά Αγροϊ]ος, 
Ῥούμ αἲ Αἰεκσαπάτία, 
Άπ εἰοααιεπῦ τπιαἩ, 
αλά πιῖρμῦγ Ἰωπ ᾖΌπο 
ΕΟΤΙΠΊΊΙ1865,. σαππηθ Το 
Έρβοφας. 26 ΤΗΠΙ5 πα 
ας ἱηβίτασίθᾶ ἵΏ ΤΏοθ 
πταγ οἳ ἴπε Τιογά: απᾶ 
Ῥοϊησς {αοττεπὺ ἵτ ἴπο 
ερὶχἹὸ, Ἰθδ 5ρακο απά 
ἑααισΠί ἀϊλμρσεπί]ν Τηο 
ἀΠπίηος οἳ {πο Τιοτᾷ, 
Ἐποπίτςσ οπ]γ ἴπεραγ- 
18ηι οἱ ζομπηπ. 26 Απιᾶ 
Ἡε ΌὈωφαητ ᾖἴο 5ρεπκ 
Ῥο]ά]γ ἵπ πε εγπη- 
Ροφιιο: Ίνποπι Ποπ 
Ααιιϊ] απᾶ Ἐτίϊσοῖ]]α 
θά Ποατᾶ, Τ]λογ ὕοοκ 
Ἠΐτη ππίο {]ατπι, απιᾶ 
εχροαπᾷαεᾶ απῖίο Ἠϊπτα 
τηΠο τναγ οἳ 6οᾶ 1ποτθ 
Ῥετ{οσῦ]τ. 27 Απᾶλνηεη 
Ὦε τνας ἀἱξροδεᾶ {ορας5 
Ίπῖο Αολαῖς, Το Ὀγετῆ- 
του υτοῦς, εχΏοτζίπς 
.ποα ἀ1δοῖΙρΙ6Β {ο τεσοῖτθ 
ἩἨΐτωη: πο, ση Ὦθ 
πνα5 «01ΙΠ6, Πε]ροᾷ {επι 
ΣΩΠΟἨ ἹπΏΙοεὮ Ππᾶ Τε- 
1εγεᾶ {πτοαρῃ ρτασς: 
28 ἔοχ Ώε πι]ρΏδ]]ς οοΙι- 
τὶποςᾶᾷ ἴπο «οετνδ, αἸιᾷ 
τηαί ριαβ]ΙοξκΙγ, 5«Ώουν- 
ἵηπρ Ὦγ ἴπο 5ογἱρίτες 
ΦΙιαῦ ὧεδις της 015. 

ΧΙΧ, Απᾶ Ιῖ οβπιο ἰσ 
ρᾳ5δ., Ὅπαῦ, πΠε Α-. 
ρο]]ος τνας αἲ Οοτῖπ{Ἡ, 
Ῥαα] ἨὨατίηπσ }γραςςοᾷ 
ὁλτοιρΙ πο πρρος 
ςοας{5 ϱ2Π1Θ Το Ἐγρῃθ- 
χιις': απ Ἀπάῖηπρσ ο0)» 
{α1η ἀἱςοῖρ]ος, 2 Ώο 5αἷᾶ 
υπΐέο ἴλαεπι, Ἠατε το 
χεοθῖνοεά ἵπο ἍἨΠοὶγ 
ποςῦ εἶποο Υε Ῥε]]ον- 
οὐ 2 Απά {Πογσ «πϊά τιῃ- 
το Ἠϊτα, Ίο Ώανε πού 5ο 
ΤΩΙΟἩ 45 Ἠσατα ᾖσν]ο- 
ΊΠετ {λεγο Ὃο αηγ ΗΟ]Υ 
αποςί. ἃ Απάᾶ Ἡε 5αἱἰά 

ΠΡΑΣΗΙΣ. ΧΥΙΙΠ; ΧΙΣ, 
ἑορτὴν την ἐρχομένην ποιῆσαι εἰς Ἱεοοσόλυμα"" πάἀλὶν 198 
Σ{οαςῦ αρρπαΐηςσ Ίο]κεο κα «6 ΕΓΗ5Ω]εΠΙ, σας αραῖπ 

ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς, τοῦ θεοῦ θέλοντος. ΕΚαὶὶ ἀνήχθη ἀπὸ 
1 τ]] τείατα το τοι, ἀ4οᾶ π]]]ήπρ, Απᾶ ἎςῬ φαϊ]οά {γοτα 

τῆς Ἐφίσου' 93 καὶ κατελθὼν εἰς ἈΚαισάρειαν,ὶ ἀναβὰς 
Ἐγρπεσας. Απιά Πατῖηως Ἰαπᾷεᾶ αὖἲ ζῴωωρατεα, Ἠατίτπς ϱοπὸ πρ 

καὶ ἀδπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν κατέβη εἰς ᾿Αντιόχειαν. 
Απᾶ Πατίορ 5α]ιίθᾶ τηε Ξξεεοπηρ]σ Ἡε πγεπὺ ἀοσπ {ο Απίίοςσᾗ, 

29 καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ :«ἐζῆλθεν, διερχόμενος καθεξῆς 
Απᾶ Πατίτπς 5ἰαγοᾷ Ἀϊταο Ίδοππς Ἶᾳ πεπὲ {οτίἩ, Ῥαβδίπς νμτουσῃ δἷτπ Ἰογᾷρθςρ 

4 λ 4 η ι ΄ 12 , Ι 

τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, Ἰἐπιστηρίζωνὶ πάντας 
11πε "α]αίασαπ  δοουπτσ δᾳηᾶ “ῬηχγείαἨ, ερίαὐ]ςΗῖπς 81] 

τοὺς µαθητάς. 
ηθ  ἀϊδοῖριες. 

24 ᾿ουδαῖος.δὲ τις ᾿Απολλὼς ὀνόματι, ᾿Αλεξανδρεὺς τῷ 
Ῥαῦ α "σε ᾖλορτίαΙη, Αγρο]]ος Ὦγ παπηο, «η Α]οκαμάτίαη 

γένει, ἀνὴρ λόγιος,: κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὢν 
Ὦψγ Ὀϊτία, ὅπιαυ 1αἩ 3ε]οαπεπϐ, οππηθ το Ἐρηοξας, πιϊσμπιγ ᾖρείησ 

ἐν ταῖς γραφαῖς. 26 οὗτος ἦν .κατηχημένος τὴν ὑδὸν τοῦ 
ἵπ ᾖἆἶπο 5ο ρ6ἁτοβ. Ἡε πα ἉἈἹπςίτιοίεά ἵι πο Ὑπαγ οἳ ἴπθ 

κυρίου, καὶ ζέων τῷ πγεύµατι, ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν 
Τιονᾶ, Απᾶ Ῥεῖηρ Μεγτεπὺ 1π βρὶτ1ῦ, Ἡε 5ροκο απᾶ ὑπασΏὺ ΄ 

ἀκριβῶς τὰ περὶ Κτοῦ κυρίου,' ἐπιστάμενος µόνον τὸ 
ποοπταῦεΙγ ἴπο {πηρε οοποοτηῖηςσ ᾖ1ἴποθ Τιτᾶ, Ἐπονίπς -οπ]ν ἵηπε 

βάπτισμα Ἰωάννου Ἱ 96 οὗτός.τε ἤρξατο παῤῥησιάζεσθαι ἐν 
Ῥαρίίσδπι οξ ζ«οΏῃμ. Απάᾶ Ὦο Όερατ νο εροακ Ὀοιᾶ]ὶσ 

τῇ συναγωγῇΏ. ἀκούσαντες.δὲ αὐτοῦ 3 Ακύλας καὶ Πρίσκιλλαὶ 
ἴηοθ ΑΥηΏαΡΦΟΡΙἹΘ, Απᾶ “Ππανίης 3λεατᾶ “Ἠϊτα αβααῖ]α "απᾶ ὁΡῬτὶδοϊ]]α 

προσελάβοντο αὐτόν, καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξεθεντο τὴν 
ΤἨογ {οο]ς 3ο [5ιπετα] 1Ἠΐτα, απᾶ Ὥη]οτο αοοαταῦαεΙσ {ο Ὠϊπι εκρουπᾶεά ἴπο 

πτοῦ θεοῦ ὑὁδόν.ὶ 97 βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν 
304 Δᾳοᾶ Ίν/αγ. Απᾶ Σροΐτπσ πιμᾶάεᾷ 9 ᾖΤο ραςδς {πτοιση Ιπῖο 

᾽Αχαΐαν, προτρεψάµενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς 
Αολαϊα, Ἰοχλοτέίηρς [5]ιεπι] 1Ώλο “Ὀτείλγεα "Ὑχοῦς «Το ὔμο ΟἠΙσοίρ]ος 

ἀποδέξασθαι αὐτόν' ὃς παραγενόµενος συγεβάλετο πολὺ τοῖς 
{ο π'οΙοοπ1θ Ἠϊτὶ, Ὅλο Πατίησ αγ1ἡγοᾷ Πο]ρεᾶά ὨςἩ {Ἡο5ο πιο 

πεπιστευκόσιν διὰ τῆς χάριτος 38 εὐτόνως.γὰρ τοῖς Ἴου- 
Ὀο]ετεά ἑπχουρ] 5ταςθ. Έοχ ροποτξα]]γ Ἅἴπο 7οσνι 

δαίοις διακαΜηλέγχετο δηµοσίᾳ, ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν, 
Ἡο οοπ{α{οᾷ γραλρ]1ο]σ, Σηρν ης Ὁψ ᾖἵἴπο βοηρίιἁτε 

εἶναι τὸν χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 
219 3ρε πε Σολτ]ςυ 170508. 

19 Ἐγένετο.δὲ ἐν.τῷ τὸν Απολλώ εἶναι ἓν Κορίνθῳ, Παὔ- 
Απᾶ 16 ο«βΏ1θ Το ρᾳ58, Ἰνμί]ο Αγο]]ος πι η ΟονΙπίῃ, Ῥατ], 

λἊον  διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ µέρη, Οἐλθεῖν' εἰς Ἔφεσον' 
Ἠατίιπρ Ῥας5εᾱ {λτοιρΏ {λε Ἄρρες Ρα.  ΟΒΠΙΘ ἴο Ερήεεις, 

καὶ Ῥεὺρών" τινας μαθητὰς 3 εἶπεν 4 πρὸς αὐτούς, Ει 
απιᾶ Πατίπρ Σουλᾶ οστίαϊπ «ἀἰςοῖρ]ες πο 5αἱά νο ΤΏο]α, [Τ1ε] 

- φ/ ζλ / ” ος οι δὲ τοτ Ἱ Ν 

πγνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; Οἱ.δὲ Τεπον' πρὸς 
Ἑαρίτιῦ 1Ἠο]γσ ἀῑᾷ γετεςεῖτθ, Ἠατίηρ Ῥε]εντοά 2 Απάᾶ ἔπεγ οραϊᾷ το 

. , ι] »Σς ) λ » ια, / , . ον ΄ 

αὐτόν, Αλλ’ Σοὐδὲῖ εἰ πγνευµα ἅγιον εστιν, Ί/κουσαμεν. 
Ἠῖτα, Νοῦ οτεὮ 44 [Πε] Σρι] 1Ἠοἳν 15, άϊᾷ τνο Πο. 

{δὲ Ὀιῦ ΤΤΤΙΑ. Ἀ Καισαρίαν Τ. Ἰ στηρίζων Ἱ τινα. κ τοῦ 
Ι ]ωάνου Τγ. πι Πρίσκιλλα καὶ Ακύλας 1ΤΊτΑ. π ὁδὸν τοῦ θεοῦ 
Ε -- καὶ ΙΤΊτΑ, 

Ἰησοῦ ὧδθδιις 1/ΤΤΤΑΥΤ. 
1Τῖτ : --- τοῦ θεοῦ Α. 
Σ---- εἶπον (γεαᾶ [58ἱἀ]) ΕΤΤΤΑΥ. 

ο κατελθεῖν Τ. κ εὑρεῖν {οιιλά 1 ΤΊτΑ. 3 -- τε θ]ιὰ (ηθ 5αἶς]) ΗΤΙτΑ. 
5 ϱὐδ ΕΤΑ 



ΧΙΣ. Α 6 ἸΤ 8. 

9 'Εἶπὲν τε" "πρὸς αὐτούς,! Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; Οἱ.δὲ 
Απά Ἠθεαίά  ᾖἴἵο ἔποπα, Το γπ]αῦ ἔλοι ποτο σθ Ὀπρυϊποι 2 Απά {πετ 

πεἶπον,' Εἰς τὸ Σ]ωάννου" βάπτισμα. 4 Εἶπεν.δὲ Παὔλος, 
βδίᾶ, Το ᾖτἴπο 30Ε 3108. αναρί1βηι, Αμά "Βαἱᾶ α1Ῥαι], 

Σ]ωάννης! "μὲν' ἐβάπτισεν βάπτισμα µετανοίας, τῷ 
{ουα Ἱπὰοοὰ Ῥαρίεϊίζοὰ [πα] .α Ὀπριῖθα οἱ τερεπίβηςε, ἴο ἴπθ 

λαῷ λέγων, εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ’ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, 
Ροορὶο ϱλσίωᾳ, "Όπ '"μίπι “οοπιίπς Ἅᾖῥαξΐθς Ἠΐπα "λΑῦ λεν 5ΠΏου]ά Ῥε[ίοτο, 

"τουτέστιν' εἰς τὸν Ὀχριστὸν' Ἰησοῦν. ὅ ᾿Ακούσαντες.δὲ ἐβαπ- 
έπαί 18, οἳ 3ΐπθ Ολτῖςέ "θευς, Απά Πατίπρ Πεβτᾶ ἴπεγ 

τίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. ϐ καὶ ἐπιθέντος 
πετο Ὀαρθϊπεᾶ ο {πε Παπιθ ΟΕἴμθ Τοτᾶ 16βιβ. Απά "Πατίπς δ]αίά 

αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς" χεῖρας ἦλθεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
Σο ὄπεπα α1Ῥαυ] "Ἠππᾶβ  ΟΑΊΠ9Θ ᾖἵἴπο Ορ ᾖἵπο Ἠο]ν 

ἐπ᾽ αὐτούς  ἠἐλάλουντε  Ὑγλώσσαις καὶ ἀπροεφήτευον.! 
προπ ᾖἴμεπ, απᾶ ἴπαγ πετο «ρθαῖπςρ πηΙἩ ἴοπριεβ απᾶ Ῥτορϊθεγίηρ, 

7 ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ “δεκαδύο.ὶ 8 Ἐἰσελθών.δὲ 
Απά΄“ πετο΄.Ἴπο ᾖ1β]] Άπηοπ  αΏοπῦ {πγε]νο, Απ Πατίπρ επ'ογθᾶ 

εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαῤῥησιάζετο, ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγό- 
Ιπίο πο ΑΒΥΠΑΡΟΡΙΘ Ὦθ 6ροΚε Ρο]άἰσ, {ος "πιομτῆς Ἰ{ητορ ΤΕΏΦΟΠ- 

µενος καὶ πείθων Ἱτὰὶ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 
πρ ΑΠά Ῥοτςυβάἶπρ ἴπο ἰπῖπρς οοποοεγπίπς {πο Κἰπράοπα οἳ ἀοάᾶ, 

9 Ὡς δὲ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν, κακυλογοῦντες τὴν 
Ῥιῦ ΠΠ 801 Ἅπετο Ἰανᾶσπεᾶ απᾶ ἀἱεονεγεᾶ, ροαξίπᾳ ετ]] οξ νε 

ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἀπ᾿ αὐτῶν ἀφώρισεν 
πΙΑΥ Ὀθέοτν {ἵπαθ που] αᾶε, Ἠανίτπρ ἀερατίθᾶ ἔτοπι Ό]μειι ἎςῬ δεραταίθά 

τοὺς µαθητάς, καθ’ ἡμέραν διαλεγόµενος ἐν τῇ σχολῷ Τυράν- 
1πθ Ἅἀῑθοῖριες, ἀαῖ]γ ΤΘΛΣΟΠΙΩΡ. ᾖΙΠπ ἵἨΠθ δοΠοοΙὶ οἳ «Έσταῃ- 

αν ” ὁ Νας ὃ ’ ϱ/ , 
νου ἔτινός.' '10 Τοῦτο.δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας 
π8 "8 "ορτ[λΙη, Απά 0ΠΙ8 παβΒ {ΟΥ "γεΒΙ5 'ἴπο, 5ο ἴπαῦ αἱ] 

τοὺς κατοικοῦντας τὴν ᾿Ασίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου 
(ποδε πο ἹΙπππο]δεά Ααίη Πεατᾶ ἴπθ υνιοτἁ οἱ ἴπθ Τοτά 

Ι’[ησοῦ,) Ιουδαίους.τε καὶ ἙἛλληνας' 11 Δυνάμειςτε οὐ τὰς 
ᾳερας, Ῥοξ]ᾷ ζοπβ Απᾶ  «Ατεεκβ, Απᾶ ποτ]ς οἳ Ῥοΐγετ ποῦ 

« 

τυχούσας Ἰἐποίει ὁ θεὸςὶ διὰ τῶν χειρῶν Παύλου, 139 ὥστε καὶ. 
«οπΊπιοα ἈπητοιβΏύ '4οά Ὁγ ἴπο Ἠμπάβ ο Ραπ], 8ο ὑπαῦ Έτεη 

ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας Κἐπιφέρεσθαιϊ ἀπὸ τοῦ.χρωτὸς.αὐτοῦ 
ο 1ποςξθ Ῥεϊτπρ βἶοκ ποτε Ὀτοιρηῦ {τοπ Πἱ5 υπ 

σουδάρια ἢ σιµικίνθια, καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν τὰς 
Ἱαπάκοτοπίθί» ος ΑΡΙΟὨΥΡ, βπᾶ ἀερατίθᾶ ΐτοτα Ίλειι Ἅᾖἴπο 

νόσους, τάτε ᾿πνεύµατα τὰ πονηρὰ Ιἐξέρχεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν.! 
4ἱκοᾶρο, απᾶ ἴπο Λερίτιίς απνοκεά πεηῦ οαιῦ τοπ ᾖ{ἴποπι, 

19 ᾿Ἐπεχείρησαν.δὲ τινες ἀπὸ τῶν! περιερχοαένων Ιουδαίων 
Ῥιῦ 7{οο]ς 1η λαπᾶ οθγίαίπ Ἅξτοπι 3ΐπθ Σγαπαοτίας ὄσεπς, 

ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ 
δεχοταϊσίς, Το ΠβΏ1Θ ογεςσ ἔποςθ 1Υπο Ὠαᾶ της βαριγιίς 

πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ, λέγοντες, 3 Ορκίζομενὶ 
ανγ]οκεά  ᾖἴλθ Ώασπιο ΟΕ{Πθ 1Τοτᾶ 7ος, βαγίης, Ίο αἀ]ατθ 

ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν 9ό! Παῦλος κηρύσσει. 14 ᾿Ἠσαν δέ 
σοι 7] 7εδαβ. ὙἈλοπα - Ῥαι] Ῥτος]αἴπα, Απάᾶ ἴπετο γγετθ 

971 
Ἡπ{ο {ποτα, Ὁπίο Ἱνπαέ 
{ευ Ἱνοτοθ Το Ὀπρτιξ- 
εἆἀ 2 Απά ἵπεσ ει], 
Ὁπίο ᾖοππ)ς Ὀαρθίσπι, 
4 Τποη 5αἰά Ρουμ], ζοῃπ 
τοτῖ]σ ὮΛὈιρίεῖσζαά υ]Ὀ 
ἴλο Ῥαρθϊδπι ΟΕ τεροαπί- 
8ΩΏ08, ΒΑΥΙΩΡ 3ἈαΠῖο 
1Ώθ Ῥεορ]ε, (παῦ ἴπεγ 
5Ποιι]ά Ὀε]]ονο οἩη Ἠῖια 
τυη]οἃ 5δποι]ά οοπ]ε 
αξίεγ Ἠίΐπα, λα ἶ5, οπ 
Ολγὶςῦ ἤεδας, ὁ ἸΠετπ 
ΤΠαεγ Ἠθατά {(λῖδ, Το 
πνετο Ῥαριϊσεᾶ Ιπ ἴμπθ 
Ώ8ΘΠΙΘ οἳ ἵἴο Ἱοτά 
Ζθειβ, ϐ6 Απά πΝηΏιη 
Ῥαα] Ἠαᾶ ]α1ἱ ἠἱ5 Ὠλιᾶς 
προηῦ (ηἨεπα, ἴποθ Ἠοὶγ 
αποβῦ σαπαε οἨ ἴπεη) ; 
ΒΠᾶ ἴπεγσ βραικο σνίτἩ 
ἵοΏΡιες, απ ρτορλεβί- 
εᾱ, 7 Απᾶ αἰ] πε π]θπ 
πνετοθ αὐοιαῦ {ἔπο]τοε, 
8 Απά Ὠο τεηπύ Ιπίο ἴηθ 
ΒΥΠΑΡΟΡΙΘ, απᾶὰ 5ϱρακο 
Ῥο]ά]γ {ἔοχ {Πο 5Ρριος8 οξ 
ἴπτεε πιοπίὰς, ἀἱδριῦ- 
πρ απἆ ροτδυαάϊῖπᾳα 
{ηθ ἐπίπρς οοποσγῖτς 
ἴπο Κἰπράοπα οἳ ἄοά. 
9 Βιαΐ π]Πεπ ἀἱτετβ 
ππετε ΏΛγάεηοᾶ, απᾶ Όθ- 
1εγεά ποῦ, Ὀαῦ 5ρΗαΚθ 
ετ!] οἳ πα ἵνα Ὀ9{ουθ 
{πο πια]τϊναᾶς, Ἠθ ἆ-- 
Ῥατίεςά ἔγοπα {Ώαπα. 8ιιᾶ 
5εραγα{οὰ ἴῃο ἀῑςοῖριθἙ, 
αἱοραθίηρ ἀαι]γ ἵτπ ἴπο 
5οἡοο] οξ οπο Τστπι- 
Ώηιςδ,. 10 Απ {Π]5 ο0π- 
οϊπαθᾶ Ὁγ ἰπό 5ρασθ οἳ 
Έτνο Υ6ΕΤΕ ; 5ο τηαῦ αἲ] 
ἴπεν ππίοι ἀννε]υ ἵπ 
ΑβΙ8 Πεατά [πο πνογᾶᾷ 
οἳ πο Τοτὰ ἆεσιιβ, 
Ὀοίῃ ἆεπς απά ἄγοεκ», 
11 Απά ἄοά νυτουρ]ό 
Ερεοία] παίγασ]ες Ὀγ ιΠθ 
Ἠππάθ θὲ Ρα]: 19 νο 
ἰηαῦ Ίτοπι ἨὨϊῖς Ῥουᾶγ 
πποτο ῬτουρΏῦ απ{ο {1θ 
εἷο]ὶς ἹαπάκοτοΠπῖοί» ος 
ΒΡΥΟΠΕ, απᾶ τηῃε ἆἷς- 
Θ05ε5 ἀερατίεᾶ ἔτοιμι 
Τπεπτι, θΏά ΤΠε ον!] ερἰ- 
τῖῖς πγοηῦ οἱ6 οἱ ΓΠςτη, 
15 που οοτίαϊπ οξ 
ἴπο ταμραροπά ὅὧετ», 
εχοτοῖςί», ἴοοκ Ἱροι 
ἴπεπι ο οπ]] τις 
ποια συΏ]οὮ ὨἨπᾶ ον1] 
αρἰχῖῖς {ηθ Ἠαπιθ οΕ 
ἵΠε Τιοτά ᾗορας, 5α7- 
1ηδ, Ίδ αἀ]ατο τοι 
Ὁσ οε5ιβ πποια Ῥααἱ 
ῬτοαοποίἩ, 14 Απά 
{ποτο Ίεσθ 56ετεΏ 6ΟΠ8 

τὁ δὲ εἶπεν Τ. σ --- πρὸς αὐτούς Ι.ΤΊΓΑΥΓ. π εἶπαν 1ΤΤτΑ. 
7 Ἰωάνης 1τ. Σ--- μὲν ΟΙΤΤτΑ. «3 τοῦτ έστιν ατ. 
αΤΤΤΑ. ἆ ἐπροφήτενον Ι.ΤΤτΑ. ε δώδεκα ΠΤΤΓΑΥΓ. 

Ε. Ἰησοῦ αιΊΊταν. { ὃ θεὺς ἐποίει ΙΤ ΤΊτΑΥ. 
πορεύεσθαι (--- ἀπ᾿ αὐτῶν) σι τττΑΥ/, ω καὶ τῶν 815ο ο {πε 1ΤτιΑ. 
αἲΤΤτΑΥΓ, 9 --- ο ΙτΊτΑ. 

{ο τὰ Ι1τ. 
.---- χριστὸν ΟΡΤΤΤΑ. 

κ ἀποφέρεσθαι 1ΤΊτΑ. 

χ ᾽]ωάνου Τν. 
ο---. τὰς 

ἕ --- τινός ΙΤΊτλ. 
| ἐκ- 

Ὦ Ὀρκίζω 1 αἀ]ιιτφ 
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0ξ ΟΠ6 Ἠθεσα, 3 ὅσπ, 
απα οι]: Γοξτῃο Ρτ]θβῖς, 
π’ΏΙοἩ ἀἱᾷ 5ο. 15 Απᾶ 
ειθ οτ{] θρίγϊξ ΑΏΞΤΥΕΓ- 
βρᾶ απὰ οἱ, ζεδας Τ 
ἔποῖν, απά Ῥαα] 1 
Κποσ; Ὀα{ ἨςΠο τεγο2 
16 Απά 11ο πιαπ {η 
ποπ {πο εν] αρὶτὶῦ 
ππας5 Ἰεαροᾶ οἹη Ίπετη, 
ΑΠᾶ ΟΤΕΓΟΑΛΠΙΘ Όποπι, 
Ἀηπά Ῥτεταϊ]οᾷ αραἰτηςί 
ΤΏεπα, 5ο Ό]αί ἐπεσ Πεά 
ουῦ οἳ ὑπαῦ Ώοιςα παὰ- 
χοᾶ απᾶ ποιηπᾷεᾶ, 
17 ΑπᾶιηῖξἜτνος ΚπονΏ 
το α]] ἰπο εις απᾶ 
ἄτεεζς 415ο ἀπε]]τπσ 
αὉ Ερηεξαςδ; απᾶ Σεαγ 
461] οἩἳ ᾖΊἴπεη αἱ], 
βηΏᾶ ἴΏο ηαςΠΙθ ΟΕ ἴπα 
Τιοτᾶ Σε5α5τνας πιβρη]- 
Πεᾶ. 18 Απᾶ πιβΏγ Όπαῦ 
Ῥε]οτεᾶ οππ]θ, απᾶ 
οομ{θς5εᾶ, αηΏᾶ 5Ποτγθοᾶ 
τῃοίτ ἀεεᾶς. 19 Μαπν 
ος ἔπεηι αἷξεο Πο 
Ἀπθοθᾶ ουτ]οαξ αγἲβ 
Ὀτοισπο Ὀιεῖτ Ώουκ 
{οφοῖΠπες, απᾶ Ὀωτποεᾶ 
νΏεπα Ὀεέοτο 1] Ώιε 
8ηά ΤΏεγ «οαπ{εᾶ ἴπε 
ρτίορ οἳ ἴπεπι, απά 
Σοτλιᾷ 2έ Ώ48{γ ἐπουδαπᾶ 
«Ωΐεσθξδ οἳ 811τετ. 20 5ο 
πιϊρΏθϊ]σ ϱτενυ Ἅἴπο 
νγογᾶ οἳἑ 4οᾶ απᾶ ρτθ- 
γα]]εᾶ, 

91 Αἴεγ {ῃοςεἰΠίπρβ 
πγετο επζρᾶ, αι] ρασ- 
Ῥο5δεᾶ ἵη 1πο αρὶσῖὃ, 
πιηεη Ὦθ ἸἨθδᾶ Ῥαξβοᾶ 
τΏτουιρῃ ἸἨἩΜαοθᾶοσπίι 
θμᾶ ΑεΠαίΒ, ἴο ρο {ο 
Ζ6ΓΙΡΑΙΕΠΙ, ΒΑΤΙΩΡ, ΑΕ- 
τετ 1 Ώαπνο Ὀθοη {Πεσς, 
1 πιμβδῦ 45ο 5θθ Ἐοπῃθ, 
22 Ρο 319 βεπύ Ιπίο Ἠ]α- 
οθᾷοπῖα πο οἳ ἴπεπι 
τπαῦ ταὶω]θίσγτοᾶ αηπῖο 
Ἠΐπι, Τιπιοίῃεας θπά 
Ἐταξύιιϐ; Ὀιῦ Ἡθ Ἠϊπαι- 
ΒΕΙΕ 5αγοθᾶ 1η Αξία Τος 
Ά 568801. 25 Απᾶ ἴπθ 
Ε8ΏΙΘ 91π1θ ἴπεγθ 8ΓΟΞΘ 
πο βπηθ]] αὐτ αΏοαῦ 
νλμαῦ αγ. 34 Ἐοτ 8 
ορτίβῖη Άιαπι Ὡηδηπιεᾶ 
Ἰλεπιθίτίαδ, Αα βἴ]νοι- 
ΕπζΠ, νυλ]οῖ ταπᾶο 5ἴ]- 
σεχ εΏγ]ηος {ος Ώίαπα, 
ὈτοιρΏῦ 11ο επια]] ραῖπ 
Πίο {πο ογαξῦδππεη 
25 πιποτα Ὦοθ οβ]]εᾷ ἴο- 
δείπετ σν1τἩ πο τ/οτκ- 

ΠΡαΕΙΣ. πας. 
Ρτινεσϊ ανἱοὶ' Σκευᾶ ᾿]Ιουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ 3 τοὶ! τοῦτο 
οετύαῖπ Γ[πηεη] Ἴ5οηπς 394 ΄Ῥοεσα ὅδᾳ 8761, 7 Α]ῖσΗ ὑργῖθβς 1β6Υ6ι ἍτνΏο 18 

ποιοῦντες. 15 ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνευμὰ τὸ πονηρὸν εἶπεν", 
ΥΘ6Γθ ἀοῖτς, Ῥυαΐ0 αΏεπγετίασ Ίἴπο Ἅερὶτις Σον1ο]κθᾶ βθἰᾶ, 

Ν Ἡ] ια ΔΝ Δ ω - 

Τὸν Ἰησοῦν γινώσκω, καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι ὑμεῖς 
798118 1 κηον, απᾶ Ῥπυὶ 1 απι αοᾳαα]πίθά πι; ὧγο 

δὲ τίνες ἐστέ; 16΄Καὶ 'ἐφαλλόμενος! τἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἄνθρω- 
αριαί, ἹνΠο 4γθ7ε2 Απά Ἱεαρίηπς οἱ  ᾖλμθπι-" {πθ ΤΩΛΏ 

σ ” 

πος! ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν, "καὶ! κατακυριεύσας 
1π ν/Ώοτῃ Ίνας ἴπο ερίτίιῦ ατγ]ο]καᾶ, Απά ἈἨατῖηρ πιαδίοχεᾶ 

Σαὐτῶν' ἴσχυσεν κατ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυµατισ-. 
ἴηπθπ  Ῥιοσα]]εᾶ αραῖπςῦ Όλμεπι, 6ο 1λαῦ πακεά απᾶ ψ:οαπᾶεά 

µένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ.οἴκου.ἐκείνου. 17 τοῦτο.δὲ' ἐγένετο 
{Πεγ ε5οαρεά ουξ οξ ἔπαῦ Ώουςθ. Άπάα ὑΠὶδ Όθοβπιθ 

γνωστὺν πᾶσιν ἸΙουδαίοις.τε καὶ Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν τὴν, 
Κποπνη νο 11 Ῥοῦ}μ ὀενπς αηᾶ «ἄτθεκ5, πο5ς Ἱππαδίέήης 

3” Ν . , ΙΙ “ο ” 4 ΄ ” / Αν 

Ἐφεσον, και 7έπεπεσεν φόβος ἐπι πάντας αυτους, και εµεγα”- 
Ἐγνμεβας, απᾶ Ξ56]1 10; πρου -α]] ἴπεπι, ΑΠ πθΒ τιαρ-, 

λύνετο τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 18 Πολλοίτε τῶν 
ηπ]βϱᾶ 1Ἡθ ΊἨΒΠΙΘ οξ1πθ Τοτά 2ε5ᾳβ, Απᾶ ΠΙΑΠΥ οἳ ἔποςθ π Ίο 

πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες 
' Ῥε]ετοᾶ σλΏ]θ οοπ{εδεῖης 81ιᾶ ἀεο]ατίασ 

) / ) ο” « Ν ] αλ ) / 3 

τὰς.πράξεις.αὐτῶν. 19 ἱκανοὶ δὸ τῶν τὰ περίεργα πρα- 
νλαῖτ ἀεεᾶς. Απάᾶ ΠΙΑΏΥ Οἱ ἴἨοβθ πἩο πο ουγῖοις Ατός Ῥτας- 

ζξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐγώπιον 
ν]δεά Ἠατίπρ ῬτουρΏῦ {πθ ΤοοΚ8 Ῥωτηῦ ᾖ[Ππεπα] ὮῬείοτο 

πάντων’ καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν, καὶ εὗρον 
β]]. Απᾶ ΤΠογ τεοκοπ6ᾶ πρ {πο ἍΡγίοθ οξίπετπι, απᾶ «ἀΣοαιπᾶ 46] 

ἀργυρίου µυριάδας πέντε. 390 οὕτως κατὰ κράτος Ζὸ λόγος τοῦ 
308 “βί]νετ Ἀτηγτὶβᾶς 318το. Τπας5 πι πισω {ἴπο ποτᾶ οἳ ἴπεθ 

κυρίουἩ ηῦξανεν καὶ ἴσχυεν. 
1οτᾶ Ιπογρωβθᾶ απᾶ Ῥτετα1]εᾶ. 

21 Ὡς. δὲ ἐπληρώθη ταῦτα ᾖἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύ- 
Απά πΏθη ποτε Σα]1Π]11εἆ {πθρδο ἐπῖησς Ξρατροξδεᾶ "ῬααΙἱ Ὥπ ἴπο δρὶτῖξ, 

ματι,  Ἀδιελθών' τὴν Μακεδονίαν καὶ ὃ᾿Αχαΐαν πορεύε- 
Ἠανῖηρ ραβ5οᾶ {πτοπρἩ. Ἀ]ασοεᾶοπῖα βηᾶ Αολαῖα, το 

2 σος / Π] 2 ’ / 4 3 ’ 3 - 

σθαι εἰς “Ἱερουσαλήμ,! εἰπών, Ότι μετὰ τὸ γενέσθαι µε ἐκεῖ 
Ρο ἵο «ὀοθγάδβ]επα, ραγίπς, Α{ἴεΓ Σμανίηςσ 3ρθεπ 1παγ {Ώοχθ 

δε µε καὶ Ῥώμην ἰδεῖν. 3235 ᾿Αποστείλας.δὲ εἰς ἀτὴνι 
15 Ώθπονθβ ΠΠ 85ο ἍἘἩοπις ο β6θ. Απά Πατῖης βεπύ Ἱπῖίο 

Μακεδονίαν δύο τῶν  διακονούντων αὐτῷ, Τιμµόθεον καὶ 
Μαοθᾶοπῖα νπο οἱ ἴποδο πἩο παϊηϊςεεχγεᾶ το Ἠϊται, Τϊπιοίῃει5 απᾶά 

3 α) Δ .) / ΄ μα 4 ᾿ ’ . 11. 

Ἐραστον, αὐτὸς ἔπεσχεν χρὀνον εἰς τὴν Ασίαν᾿ 2 Ἐγενετὸ 
Ἐταξίας, ηθ τεπαθ]ηθᾶ α 0πθ ᾖΤΠ Αεία, 30απ]ο 550 ΄ρα458 

δὲ κατὰ τὸν.καιρὸν.ἐκεῖνον τάραχος οὖκ ὀλίγος περὶ τῆς 
ααπᾶ αἲ τλαῦ πιο βᾷΙςδίατρβηςςϱ 1πο Ὑππια] αλοαῦ {ἴπο 

ὁδοῦ. 24 Δημήτριος.γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, 
ΒΥ. Έοτ “Γεπιθῖτίας } 3οοτίαϊη Γὅπαςη] ὃν πλτης, α β]]τετδιπ]ϊτηΏ, 

ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Αρτέμιδος, “παρείχετο' τοῖς τεχγίταις 
τηαξῖπρ 3ΤεΠΙΡΙΕ5 1β]γετ οἳ Ατζεπιϊς, Ὀτοιραῦ Μο {ηθ ατγιίῆςοτβ 

[ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην'Ἱ 326 οὓς  συναθροίσας, καὶ τοὺς 
βραΊτι 1πο 3ο; 'Ώοπῃ Ἠανίης ῬχοιυρΏί ἰοσείἩεχ, απᾶ ἍᾖἴΤπο 

Ρ τινος (γεαᾶ 88νέΏ 50Ω86 ΟΓ 4 οεγίαίηΏ 9Ἠ6) 1ΤΓ. 
5 --- αὐτοῖς [ο ἴΠθΠα ΙΤΊτΑΥΥ. ΙΤΤΙ[Α.]. 

ΙΤΤΙΑ, π-- καὶ 
λόγος ΙΙΤΊτΑ. 
11 ΝΑΙΝ, 

4 διελθειν Το Ώαγνε ραβθθά ΓΠγοιρΏ τ. 
ἆ -- τὴν Ίτ. 

4 νἱοὶ ρἰαεεᾶ αΓίεν ἑπτὰ ἹτΊτΑ. ᾖ{--- οἱ 
{ ἐφαλόμενος ΏΤΊτΑ. ᾖἵ ὁ ἄνθρωπος ἐπ᾽ αὐτούς 

: ἀμφοτέρων ῬοΐαἉ 11ΤΤΑ. Υ ἔπεσεν Η1Γ. : τοῦ κνρέου ὁ 
υ - την. ο Ἱεροσόλυμα 

{ οὐκ ὀλύέγην ἐργασίαν ΙΤΤτΑ. 

ΙΤΤΤΑΊΥ. 

6 παρεῖχε 1. 



ΧΙΧ. Α06Τ3. 

περὶ τὰ. τοιαῦτα ἐργάτας, εἶπεν, Άνδρες, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ 
ρ : : 

2Ίπ 3π5ιοἩ “ἰΠίπσς πΟΣΚΠΗΘΠ, Ἀθσδβίᾶ «Ἅοη, γε]χηοπ ᾖ{ἴπαῦ ἔγοπα 

-” [ ε κ ” . 3 - 

ταύτης τῆς ἐργασίας. ἡ εὐπορία Εη]μῶν' ἐστιν’ 36 καὶ θεωρεῖτε 
ταῖς σαϊη πο πθα]λ{Ἡ οξ Ἡξ 18: Απά γε ϱεθ 

Δ ε/ ή 
΄ -” 

καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ µόνον Εφέσου ἀλλὰ Ἀ σχεδὸν πάσης τῆς 
Απᾶ  Ἠεαχ ἐλαῦ ποῦ οὐ] ο ἨΏρηειπις Ὀυῦ π]παοςδῦ οξ α]] 

Ασίας ὁ Παῦλος οὗτος πείσας µετέστησεν ἱκανὺν Όχλον, 
Αδία, τΠῖς Ῥατ] Ἠατίπς ρεγειαᾶεᾶ ἰπχπεᾶ ανα κα Ξτειῦ πια] θ1{αᾶς, 

λέγων ὅτι οὐκ.είσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν ινόμενοι. 37 οῦ 
βαγίηπςσ τἴπαῦ ἴπεγ ατε ποῦ σοᾷς ἩἨΙοἩ Ὦγ Ώβπᾶξ 816 Τηβάθ. 3νοῦ 

µόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ µέρος εἰς ἀπελεγμὸν 
βοπ]γ 1ποι ΣΠ “5 ἄπησοετους {ο 5 [ιού] ἐμο Ῥαδίποςς Ἠπίο ὁάϊρτεραῦθ 

” Γι Δ Δ -” » ΄ - 3 [ Ι . 

ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς "Αρτέμιδος ἱερὸν εἰς 
100Π18, Ῥαῦ αἷςο ἴμε Ζοὲ3ἱμο “ρτεαῦ  Σροᾶᾶςςθ Ατίοπαίς ΛἸἴεπιρ]θ ΣΟΥ 

κοὐδὲν! Ἰλογισθῆναι, μέλλειν" π'δὲῖ καὶ καθαιρεῖσθαι "τὴν µεγα- 
ποϊηϊίπσ ο τεοκοποᾶ, απᾶ Ὀο6 αροαῦ 45ο ἴο Ὀο ἀεειτογοᾶ πο Τη8- 

λειότητα! αὐτῆς, ἣν ὅλη "ἡ' Ασία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται. 
Αξία απᾶ ἴπο ΠαὈίδαδίς πγογ]ά Τ/ΟΙΞΗΙΡ5. 1ε5ίτ αξ Ἡετ, ποπ αἱ1 

98 ᾿Ακούσαντες.δὲ καὶ γενόµενοι πλήρεις θυμοῦ. ἔκρα- 
Απᾶ Ἠατίπς Ἠεατᾶ, απᾶ Πατίηςρ Ῥεσοπιθ 3α1 οΕΙπᾷἰσπαβίοη, ἴπεγ οτ]εᾶ 

ζον λέγοντες, Μεγάλη ἡ "Αρτεμις Ἐφεσίων. 90 Καὶ 
οπῦ ΦΗΥΙΏΡ, ἄτεαῦ ᾖἵἴπο Αγίοπίς οἳ [πε] Ερηοδίηης. Απάα 

ἐπλήσθη ἡ πόλις Ρόληϊ 1 συγχύσεως' ὥρμησάν.τε ὅμοῦυ- 
πας Β]]θᾷ 'ἐπο 3ο Ὑπλποιἷἶο τἩ οοπξΗ5ΙΟΠ, Ἀπά ἴἨεγ τα5Ώεᾶ ΥΠ οπθ 

μαδὺν εἰς τὸ θέατρον, συναρπάσαντες . ΤΓάϊον καὶ ᾿Αρί: 
Βοοοᾶ ἵο ᾖἵἴπο {ποβίτε, Πατῖης εαϊπεᾶ πητἩ [ἔπεπι] ααϊαςδ . απά Ατὶ- 

σταρχον Μακεδόνας, συνεκδήµους "τοῦ! Παύλου. 90 "τοῦ" "δὲ 
Εἰατοπτας, ἸΜΠβοθᾶοπΙβηΒ, 2ε]]οπ-ἴτατε]]ετς οἳ Εαα]. Ῥας 

Παύλου" βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον, οὐκ.εῖων αὐτὸν 
Ῥαιι] Ιπίοπαῖπς {οροῖη Το ἴπο Ῥεορ]θ, -άἱᾶ “που "εαβεσ Πϊΐπι 

οἱ µαθηταί' 91 τινὲς δὲ καὶ τῶν ᾿Ἀσιαρχῶν ὄντες αὐτῷ 
αΏό 3άϊςοίρ]ος, ΑΏάᾶ ΞΟΠ1Θ Αἱ5Ο οἳ ἴπο οΠΙθΙ5 08 Αδία Ὀεῖπρ 3ο "Πΐπι 

φίλοι, πέµψαντες πρὸς αὐτόν, παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν 
1ΤἱεΠᾶ5, Ὠαβτίηρ 5εηῦ το Ἠΐτα, πχσεᾶ  {[πῖπα] τοῦ το τοηυίατε Ἠϊπαςδε]Ε 

εἰς τὸ θέατρον. Ὁ9 ἄλλοι.μὲν.οὖν.ἄλλο.τὶ ἔκραζον. " 
1ωτο ἴπθ ᾖ1ἰπεαίτθ. Ῥοπαο πετείοτε 96 {ΠϊΙπρ Απᾶ 50Π18 ΑΠΟΙΠΘΣΥ Ἵνεχο οτσἰης οι ; 

ἦν γὰρ ἡ .ἐκκλησία ἰσυγκεχυμένη,! καὶ οἱ πλείους οὐκ.ῄδεισαν 
40 ἆγγας 11Πο "ΒΕπεπαΏ]γ οομ{ηςεᾶ, Ἀπᾶ πο πιοδῦ αἰᾷ ποῦ Χποσ 

τίνος Τἔγεκενὶ συνεληλύθεισαν. ο9 ἐκ.δὲ τοῦ ὄχλου 
1ος πἩαῦ: οβα5θ ἴπεγ ἨὨβᾶ σοπ1θ {οβεῦπετ. ἨΒτί {ἔτγοπι ΑΠΙΟΏΡ ἴπθ οτοπᾶ 

Ὑπροεβίβασανϊὶ ᾿Αλέξανδρον, Ἀπροβαλόντων! αὐτὸν τῶν 
{πεγ ραῦ Ξογπαγᾶ ΑἸοκαπάετ, Σεηταςεῖης Ξ{ογνγατᾶ ΣἨΐτα 11ηθ 

” ΄ . « 2 [ Ξ ’ Δ » 

Ιουδαίων ὁ.δὲ Αλέξανδρος κατασείσας τὴν Χχεῖρα,, 
31618. Απά Α]εχαπάεσ, Ὠατνίης τηθᾶε α 5ἶσπ πγΙΏ ἴπο Ὠηαπᾶ, 

τῷ δήμφῳ. ὁ4 Υἐπιγνόντων'.δὲ ὅτι ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι 
Ῥπὸ Ἠανίησ τεοοσπηῖσεᾶ ἴπαῦ πηδηεᾶ Ίο ΤΙΒΚΘ α 4εξεποςῬ ἴο Τ:ηθ ῬεοΡ]θ, 

Ε - ’ ; , . 3 Ν ϱ/ 

]ουδαῖός ἐστιν, φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων, ὧο ἐπὶ ὥρας 
8 0 επ ὪὭοῖς, "ο ᾖ1πετο Ἴνγας 3οπθ ἔτοω «κα]], Σ0Γ αΌοιῦ "Ποασβ 

/ ’ Δ ΄ « ΄ - δύο ᾿κραζόντων,, Μεγάλη ἡ Αρτεμις ᾿Ἐφεσίων. 96 Κατα- 
"πο οτγὶπς οιῦ, ἄτεαῦ ᾖἵἴποθ ἍἈΑτίεταϊς ο [{πο] ἘρΏοθξία5, "Πατίηπς 

/ « Δ ’ κ / 

στείλαε δὲ ὁ γραμματεὺς τὸν ὄχλον φησίν, Ανδρες ᾿Εφέσιοι, 
5οἈ]παεᾶ Ἰβπᾶ 311ΠἩ9  ὀτεοοτᾶες ἴπθ οτοπνᾶ 5.75, Μεπ ἍΕρπεδίαμς, 

Εξ ἡμῖν ἴο 18 ΙΤΤτΑ. Ἀ - καὶ 8ἱ5ο 1, 
} λογισθήσεται (5Ώα]] Ὀο οοαη{θᾶ), μέλλει 1. πι τε ΕΩΙΊΤΙΑ. 
: [η] τε. ορ. ὅλη ΤΑ. 4 -- τῆς αΤΊΤΑΥΡ. τω. τοῦ ΙΤΤΓΑΥΡ. 
συν- Ἱ.  ἕνεκα ΙΤΊΤΑ., ᾗὙ συνεβίβασαν ἵλεγ Ἱπβδίγιοῦεὰ Έτ. 

7 επιγνόντες ΟΙ. ΤΊτΑΥ. Σκράθοντες Τ. 

Ι Ἱερὸν ᾿Αρτέμιδος ΤΑ. 
η τῆς µεγαλειότητος ἸΤΤιΑ. 

5 Παύλου δὲ ΙΙΤΤΤΑΥ. 
Σ προβαλλόντων Εα1. 

39 
Ώλ6η οἳ Ἰϊκο οσσοαρπ- 
Μῖοπ, οπά 5α1ά, 5ἱτ», 76 
Έπουν τΠαῦ ο ΌΠῖ5 οταξζ 
πο Ἠατο οἳσ πεα]τΏ, 
26 Μοτεογτοχ Τθ5εοθ απᾶ 
ηθατ, τπαῦ ποῦ 81οΠ6 ἀἳ 
Έγρπερας, Ῥαῦ αιοβῖ 
τπτοασ]λοας αἲὶ Αξία, 
τηῖδ Ῥαα] Παϊπ Ῥετ- 
5αιᾶαε απᾶ ζατποαᾶ α- 
ν/αΥ ΏιάςὮ Ῥεορ]ο, 84Υ- 
1ης ἴπαπύ ἴπεγ Ὃθ πο 
Ροᾶς, ννηῖοῖι το παπθ] 
πΨΙΤὮ Παπιᾷς: 27 5ο ἴΠαδι 
ηοῦ οπ]ν {πῖ5 οαΥ οταξό 
16 ἵπ ἄβηροτ Το Ῥε »εῦ 
ϐἲ ποισηπὺ;: Ὀαί αἱκο, 
τηαῖ ἴΠο ὕοπιρ]ε οἳ ἴηθ 
Ετεπῦ σοᾷᾶεις Ὀίΐαπα 
«Ποι]ᾶ Ῥο ἀεσρίξοᾶ, 

᾿ απᾶ Πετ πιασπΙβοθΏσθ 
5Ποιι]ᾷ Ὦο ἁἀθρίτογεᾶ, 
π Ώοπα αἱ] Απ απᾶ 
{ῃο γγοτ]ά π’οτςμϊρρείΗ. 
298 Απά πήΠεη ᾖΤῃπογ 
Ἠθατᾶ {λεδε εανίποΒ, 
τΠαγσγετο{α]]οξντατῃ, 
απά οτ]οᾶᾷ ου, εαγίησ, 
ατεαί ἴς Ὠΐαππα οἳ {μα 
Ἡρησξίαπς. 29 Απᾶ τις 
πυηοῖ]ο ο πας Π]]σοά 
πεϊζπ οοη{ιδίοπ: απάᾶά 
Ἠατίηπσ οαιισηί ααῖας 
8πᾷ ΑγΙδίΑΤΟΠΙΕ, ΠιθὮ 
οἳἑ Μασθᾶοπία, Ῥα1115 
οοπιραΠΙΟἨΠ5 1π ἔτατε], 
{πογ ταςηΏοᾶ ση 9118 
βοσοοτᾶ Ἰπτο Τἴπο τῃσα- 
118, ὅ0 Απᾶ τυπου Ρααἱ 

:Ὑγοι]ᾷ Ώατε οπίογοᾷ ἴπ 
ππίο Ίο Ῥοορί6, ἴπα 
ἀῑςαίρ]ες 5α{Τετος Πίτα 
ποῦ. ὃ] Απ οργία1 οξ 
{πο επἰθαξοξ Ασία, νι] 
πεις Ἠἱ5 {Τίοιιᾶ», 5εη 
πηΐο Ὠἶπα, ἀεδίτῖς [γα 
τηςῦ Ὦς τ/οα]ᾶ ποῦ αα- 
παηῦατο ἨΙχωξδε]! 1πίο 
τηε ὑπΠοαῦχθ. ὁρ Φοιπθ 
ἴπετείοτοθ οτε οἱἱθ 
{ΠπΊης, απᾶ 8δοπ16 απ- 
οίπεςσ: 3ος Τἴπε αἃξδ- 
5εηιὈ]σ Ίγα8 σοπ{ηκας ; 
Απᾶ ᾖΤἶΠθ Ίποτε ρα.ς 
πετ ποῦ ἨΠΠΕΓΘΙΟΥΘ 
ΤΠογ 3εΓθ Ο6ΟΠΙ86 {ο- 
5ευµογ. ὃδ Απᾶ Ίἵπεγ 
ὅταειν ΑΙοχοπᾶσου οσῦ 
οἳ ἴμο πια] µ]ναᾶςε, ἴπο 
ζοτνς ραῦ(ῖπς Πῖυν ΤΟΓ- 
πνατᾶ. Απᾶ Αἰεχηπᾶος 
Ῥεοκοποᾶ πα τι 
ηαπᾶ, απᾶ υγοσ]ά πανο 
η]αδιίς Ώῖς ἀσίεηπος Ἠ1γτο 
{πα Ῥεορίθ. ὁὲ84 Βπῦ 
επ ΤΠογ πει μας 
ηοθ π85 4 06), αἲ1 νν τε 
οηπςθ τοῖσαο αροαό 11θ 
«ραοθ οἳ πο οι» 
οτιεὰ οπύ, ἄτεαῦ ᾖ18ὶ 
Ῥίαπα οἳ ἴπο Έρμε-, 
βἶαη». 95 Απᾶ ππεπ Όπα 
1ου/ποΙθκ Ἠβδᾶ αἃρ- 
Ῥθβςαᾶ 1ἴἨθ Ῥεορῖθ, Ἰθ 
ραἱᾶ, Υ6ππεη οἱ ΒΡρ[ο- 

κ ουθὲν 1ΤΤΤΑ. 



Ἰϊσπουν 

πηὰ Βεοιπάις; 

ὃσ4 

Σας, π]αῦ ΤΩΑΏ ἵα ἴΠοχθ 
τπαῦ ΚΠΟΙΘΙΤΗ ποῦ ποτ 
ἔπαῦ ἴηπο οἵυψ οἳ ἵἴπο 
Ἑμηεξίαης {5 α νΟΙΓ- 
ΕεἩίρρες οἳ ἴπο ρτραί 
Ροάάεςς Ὠϊαπα; απᾶ οἳ 
τΏο {πιασο πνπῖοὮ {θ]] 
ἄοντπ Ίτοτα ο αρῖίες 2 
96 ῥοείῃς ἰπει ἰπαῦ 
1πεσε {μῖπσς οαηποί ο 
ΕΡΟΚ«Ἡπ αραἰηδῦ, τε 
οαρ]ιῖ Το Ῥ6 αιι]θῖξ, απᾶ 
10 ᾖ9 ποίλμίης τας5Β]τ. 
ὃ, ΕονΥ το πατο ῬτουςΏῦ 

1Π65θ6 τπεῃ, 
πνΏ]οἩ αγε ηδΙ{Ποθχ τοῦ- 
Ῥεγς οἱ «ΠὭπτο]μες, ΠΟΥ 
ποϊριαξρΏοπιεγεοίγοας 
Ρροᾷᾶες». 38 ἸΓπεγαίοτε 
15 Ώοπιείμήας, απᾶ ἴηο 
ογαΕίδιπεια ὙΠΙοὮ ατο 
πιλὮ Ὠῖπα, αλ νε α τααῦ- 
{εν ασαἰηςέ ΔΏΣ ΤιΒη, 
ἴπο Ἰατ) ἷς οΡεΏ, απάᾶά 
1Ώςτο ατθ ἄεραξίος : 1ος 
ΊΠεηι πιρ]θειαᾶ ΟΠΏ6 Β1Ο- 
τλου. 39 Επί ΊΕτο ἵη- 
απῖτο ΑΠΣ {πῖηπσ οοἩ- 
οεγηῖπρ οἔπεχ πια ευ, 
40 -Ώα]] ο ἀθείεγπνιεά 
4π ϱ ]αν{α] αβ5εια)]γ. 
40 Ἐοσγ πο ατο ἵπ ἄατ- 
ΦεΥγ ἵο Το οα]]εᾶ. ἴη 
απθξε[ίοη ΤοΣ {Πῖ5 ἄαγς 
ἩρτοἙχ, ἴμετο Ὀοῖτπρ πο 
68 11Ε0 ΊΥΏΘΥΕΡΥ Υ/ο ΤηαΥ 
Εἴτε Αη ποσοαπῖ οξ {Π18 
6ΟΠΟΟΠΙ56. 41 Απάᾶ 
Πεη Ἡο Ἠπᾶ ἴπας 
ΞΡΟΚΟΠ, Ὦο ἀἰξιαῖδεοά 
{π9 β55εΙ1ΡΙ7. 

ΧΧ. Απᾶ αξίον ἴμο 
ΏΡτους 35 οθαβδοᾶ, 
Ῥαα] οα]]οά απηῖίο Λέπι 
{πε ἀϊδοῖρ]ος, απά ετη- 
ῬὈγασεᾶ {λείι, απᾶ ἄε- 
Ῥητθεᾶ {ον ο Ρο ἵπ- 
το Μπαοθάοπία, 9 Απᾶ 
πνΏεη Ὦο Ἠαᾶ σοπε οτότ 
{Ποξο Ῥ4Γ{5, απᾶ Ὡπᾶ 
εῖτει πρὴι πιαο] οςκ- 
Ἱογ[αΏΙοη, Ώθ οβΏιο Ιπ{έο 
«ινεεσε. ὃ Αιιά /εγο 
πυοᾶφ ΊἨτορ τποΏπ{Ἡη», 
Απά πΏοιμ Ίἴπο ἆοθπβ 
1βὶά υναϊῦ Τος Ἠϊτα, 85 
Ἡε πας αροαπίύ ἴο βαῖ] 
1πΐέο θγτῖῃ, Ἡθ ραγροδοᾶ 
{ο τείτη {ητοιση Μα- 
οεᾶοηπία, 4 Απᾶ ἴπετο 
βοοοπιραπ{θᾷ Ἠίπω 1πῖο 
Αξία βοραῖθγ οξ Ῥετεα ; 
απά οἳ ἵηο Ἴπερεα- 
1οπίβης, ΑΤΙβίΑΤΟΠΙΒ 

απᾶ 
σαἵας οἳ Ῥετρο, απᾶ 
Τιπιοίμαυξ; απᾶ οἱ Α- 
εία, ΤγοηΏῖοις αηά Έτο- 
Ἠ1παιις. ὃ Τηθ5ο9 σοΐαᾳ 
άοτο {αττ]εά Σο: 119 αἲ 

----- 

9 ἀνθρώπων (Τεαᾷ τις π’Ώο) ος ΤΩΘΏ ΤΤΤΤΑ. 
ἆ θεὺν αἱ 1 ΤτΑ ΥΓ. 
Ε περαιτέρω ΠΙΓΤΠΕΣΥ 1ωΤτ. 
Κ µεταπεμψάμενος ο 5εηΐ ΓΟΥ τττ. 
- πορεύεσθαι ΕΤΤν. 
9 ---ἄχρι τῆς Ασίας τ[ττ]. 
κ προσελθόντες ὨβνΙΏΡ ΡΟΠ6 τε. 

ΠΡΑΞΕΙΣ. χιτ αχ. 
τίς ἐστιν "ἄνθρωπος! ὃς οὐ.γινώσκει τὴν ᾿Ἐφισίων 
Σπα .. 15 5έηεχα Ξτηςβη ὪἩο ἆἘποπςποῦ ᾖἴμπο"οξ [ίΠε] “Ἑρπεδίαιβ 

πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς μεγάλης Ὀθεᾶςὶ ᾿Αρτέμιδος καὶ 
οι ᾿ἔεπαρ]ε-κοεροτε 95 Ρείΐπρ οἳ πε 

τοῦ  Διοπετοῦς; ο9θ ἀναντιῤῥήητων οὖν ὄντων τούτων 
οἱ ἐπαῦ {α]]επ ἔτοπα Ζ6152 Ὁπάαοεπίαριο ἍΊπετοίοτο Ὠοῖπςσ Ί]οςο ἴπιπδβ 

δὲον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὃ ὑπαμκωση καὶ α-- προ- 
ἩΏθορξΞξΑΙΨ ἹΙῦῖς 4οΥτοα ος] το Απάᾶ ὀποίλμίης αν τν 

πετὲς ἑπράττειν.' 97 ἠγάγετε.γὰρ ολα ὀρας ο Ἡ 

στοαί σοᾶᾶεςα Ατίεπιϊς, θηᾶ 

1οπρ 19ο "ᾱο. Έοτ ο ῬτοιςΏῦ {πθ5ε πΠεΠ, ΓΠπνπο ατθ] 
»” ε / ὴ » ” 4 ἆ ' πμ ϱ- - Ἱ 

οὔτε Ἱἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας τὴν ἀθεὰν' «ὑμῶν. 
ηθ]έπεγ ἴεπαιρ]θ ΏΙάΠᾷΕΓΘΙ5 ἩΟΥΓ Άτο ἀε[αιηίης Ἐποᾶᾶςες Ίτοιτ, 

οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται Ἱπρός 
απᾶ ἴπε πνίτα Ὥππ  ἍᾖΛλατβσετς αραἰπδὶ 

τινα λόγον ἔχουσιν,! ἀγοραῖοι ἄγονται, καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν' 
ΒΏΥΟΠΘ Αα πιηθίες ἍἈἨανε, οοισῖβ Άτε Ἠε]ᾶ, αηᾶ ὭΌῬτοσοουςδα]5 {]ετο ατθ: 

ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοιςο. 99 εἰδέ τι δΕπερὶ ἑτέρωνὶ 
1εῦ {ΏθΏι αοσάξθ Ο1Πθ ΑΠΟΙΐΠΕΘΣ. Ῥαΐ 1 απγἰπῖπρ οοποεγπΊπσ οίποδΥ πα ὐζειβ 

ἐπιζητεῖτε, ἐν τῷ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται. 48) καὶ γὰρ 

38 εἰ μὲν 
1 Ιπᾶρεοᾶ {πετοίοτο Ὠοπιθυτίας 

γε Ιἰπααῖνς, ἵ ο Ἱανέα] μυ 16 εΏα]1] Ὀο «ο]τεᾶ. ΣΟΥ αἰδο 

κινδυνεύοµεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς σήμερον, 
ντο 816 1η ἄβπρεγ ᾖΤο 09 βοοα5εά οἳ 1πςιτγεοτίοη {π τεσατᾶ Το ΜΠἱ5 4αΥ, 

περὶ οὗ Ὦ δυνησόµεθα ἀπο- 
ηοῦ 9Π6 οβ5θ εχἰείῖηςσ οοποεγπῖπς ΠΙΟ πο 5Πα]] Όο αΌ]α το 

δοῦναι λόγον ἵτης.συστροφῆς.ταύτης. 41 Καὶ ταῦτα εἰπών, 
Ρϊτο 8 ΤΘΑΡΞΟἨ ΣΟΥ ΌΠ]5 οοΏςοΓΕΘ, Απάᾶ {πεςο ὑπίηρς Πατίτπρ 5αἱᾶ, 

ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν. 
Ὦθ ἀἰδτωϊεςσεᾶ {πο δεμιμ. 

90) Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον, προσκαλεσάμενος! 
Ῥα0 αΕἴεσ 3οεαςεᾶ 1/Πο απιπ]έ, δματνῖηρ δοπ]]εᾷ 7ΐ{ο 

τ - 4 θ ΄ | ιά γῳ- θ' 

ὁ Παῦλος τοὺς µαθητάς, καὶ ἀσπασάμεγος. εξῆλθεν 
[η πα] ΄ἜΤαα] 119 ἀἱδοῖρ]ε, απᾶ βα]αίεά {[ἔπεπα], γοΙδ ΑΣ 

πιπορευθῆναι! εἰς Ἀτὴν" Μακεδονίαν. 39 διελθὼν δὲ τὰ 
Το ρο το Μαοοᾷᾶοπία, Απᾶ Πατνίπρ ραδςοᾷ {Πτοαρ] 

μέρη. ἐκεῖνα, καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλφ, ἦλ- 
ἴλοςο ῬαΓίβ, απᾶ Πατίπρ εχποτυεᾶ ἔλεπι πτΙζ] “ἀϊδοοατες "πιήσ], πα 

θεν εἰς τὴν Ἑλλάδα" ὃ ποιῆσας.τε μῆνας τρεῖς, γεγνο- 
Ο8ΠΠθ Το ἄπεθεςθ. «Απᾶ Πατίης οοπ{]παεᾶ “πιοπίηα 1ηταο, Ἠατίηρ Ὄουυ 

, ο”, α ΄ λῆ Π] « ν ” ὃ / έλλ 

µένης «οαὐτῷ ἐπιβουλῆς, ὑπὸ τῶν ᾿Ιονδαίων μέλλοντι 
πιπᾶρ αραϊπευ ἴπθπι 9 Ῥ]οῦ Ὁν  Ἅᾖἴπο 1618 Ῥεϊίαρ αὐοιῦ 

ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, ἐγένετο γνώμη" τοῦ ὑποστρέφειν, 
νο βα1] 1ΠπΤο Βστῖα, ἆβτοβο τος {ο τεῦαΓἩ. 

διὰ Μακεδονίας. 4 συνείπετο.δὲ αὐτῷ "ἄχρι τῆς Ασίας" 
{ΠτουιρηΏη Μαοεᾶοπ]ία, Απᾶ βαοοοπιραηΊθᾷ Ἠϊπι 5 ΣΥ 88 Αδία 

Σώπατρος 3 Ῥεροιαίσε: 
ΒΟΡΕΐεΥ ΕΓΟΡΔΗ, 

Σεκοῦνδος, καὶ Τάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος! 
Βεοιπᾶας, απᾶ Απίας οἱ Ώετρο απά ἘΤιποίμεις, 

Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος. ὅ οὗτοι" Γπροελθόντες! ἔμενον ἡμᾶς 
Πγοπίοας απά ΤτορβιϊτηἩβ, Ἴμθξςο ἍἨπτίηρ Ρροπο Ὀθέοτο παἰἰεᾶ {ος Ἡβ 

μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος 

θεσσαλονικεων. δὲ 
ΑΠᾶ οἱ Τηοες58]οπῖατιβ 

᾿Αρίσταρχος.- καὶ 
ΑτδίατοΏας απᾶ 

᾿Ασιανοὶ.δὲ 
ΑηΠά Οἱ ΑδίΕ8 

Ὁ --- θεᾶς ΟΙΤΊΤΑΥΓ. απράσσειν ΤΤΤΤΑ. 
Γ ἔχονσιν πρός τινα λόγον ΟΓΤΊτΑΥΓ. 

ὶ -- περὶ οομοετηίης (118 οοπουΙΒΘ) 1Τττ, 
| -- παρακαλέσας πανίης εχΏοτίθά [αμ] 1ΤΤΓΑ, 

ο ἐπιβουλῆς αὐτῷ ΗΤΊτ. Ρ γνώμης ΊΤτΑ. 
. -- δὲ αι (0169«θ) Ιπτι[α]. 

- ημων ουΓ ΤΤΤΓΑ. 
Ἀ 4- οὗ τττ[Α]. 

-- την ΙΤΤΙ[Α]. 
; - Πύῤῥου οἱ ΕΥΙΤΗΝΡ α ΣΤΑΝ. 



ν 

ΧΧ. 

ἐν "Τρωάδι"' 6 

ΑΟΤ ΑΒ. 

ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἦμερας τῶν 
η ΊτοβἙ; Ὀνί πθ βα1]οά απ/αΣ Ἀξίετ {πο ἄμτς ο ἰ]ια 

ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ ἤλθομεν πρὺς αὐτοὺς εἰς 
ππ]εανεηδᾶ Ὀτεμᾶ ἔτοπα Σπα, Απᾶ  ΟΛΏΙΘ νο πο αἲ 

τὴν "Τρωάδα χεις ἡμερῶν πέντε, Σοῦ! διετρίψαμµεν ἡμέρας 
Ττοαβ ἆαγεα ῶβνθο, ὝΠΠετθ πε ςίαγεᾶ 3445 

ἑπτά. 7 Ἐν δὲ τῷ τῶν σαββάτων, συνηγµένων 
α16ΕτθϱΠ. Απάᾶ οἨη ἴπο Πτςίὶ [Γάαγ] οἱ ἔπο σγθε]ς, βΗατίης “θθεπ Σα5εεπιρ]οεᾶ 

τῶν μαθητῶν τοῦ! κλάσαι ἄρτον, ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, 
χίπο "ἀϊςαῖρ]θβ Μο Ότεαλὐ). ὈῬτεαᾶ, Έα] ἀϊεοοιτςοά ᾖἴο πας, 

μέλλών ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν.τε τὺν λόγον μέχρι 
αΌοαῦ ᾖἵο ἀερατῦ ΟΙ 0Πθ ΠΙΟΥΤΟΤ ; ΑΏά Ὠς οοπβΙπαθᾶ Ίο ποσο ωλ] 

µεσονυκτίου' 8 ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἔν τῷ ὑπερῴῳ οὗ 
πα]άηίσῦ, Απᾶ ἄπετο "]απιρ» 1ΙΠΑΠΥ ἍᾖἹη εἶλο ΊΡΡετ ΤΟΟΠ1 1ΥΏΘΓΘ 

εᾖσαν!ὶ συνηγµένοι. 9 Ὀκαθήμενος!.δὲ τις νεανίας ὀνόματι 
ἴπογ π/οτθ Αδ5οιηρ]θᾶ, Αιιᾶ ννας 1 Μ0ἱωπρ α οετύαϊῖπ τοιῖη, Ὦγ ηβΊΠηθΘ 

Ἐὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόµενος ὕπνῳ βαθεῖ, δια- 
Ἠπαίγοηπας, ὉῬ ᾖἵἴπε Ἠπίἰπάου, οτοεγροπ/ετεᾷ ὮΥ 35]οερ 14εεΡ, 85 

λεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶ ἀπὸ 
"αΙεοουσεθᾷ α1Ῥαυ] {ΟΥ α 1οΏβοχ 11Π16, σας Ῥεεη οτετροπεχεᾶ Ὦγ 

τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω, καὶ Ίρθη 
τηε 5]6ορ Ὦε Ξε]1] τοπ 3ἱηπο6 “Π]τᾶ δβΐίοτγ Ἰάοππτπ, «απᾶ πας ίακεηπ πρ 

νεκρός. 10 καταβὰς.δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ, καὶ ἴσυμ- 
ἆθαᾶ. Ῥα0 "πανίηρ Ξἀθεοεπᾶρά α1Ῥαα] 461] προπ ἍἨϊπ, απᾶ Πανῖπρ 

περιλαβὼν' εἶπεν, Μὴ.θορυβεῖσθε ἡ.γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν 
επαρτασθά ΠΠπ τα] ββῖᾶ, ο ποῦ πιαΚκε α απια]ό, 4οΓ{ηπθ 1496 ο πῖπι Ἰπ 

αὐτῷ ἐστιν. 11 ᾿Αναβὰς δὲ καὶ κλάσας ἆἃ ἄρτον καὶ γευσά- 
πάπα 18, Απαὰ Ἠαγίπβ Ροπο πρ απά Παν]πς Ότοκεηπ Ὀχεαά απᾶ ἨΠατίης 

µενος, ἐφ᾽ ἱκανόν'τε ὁμιλήσας εἄχριοὶ αὐγῆς, οὕτως ἐξηλ- 
δεβῖετ, ππᾶ {ος 1οῦης Ἠατίηρ οοπτειξεά απίΙ] ἆἀαγ-ρτεαχ, 5ο ηε ἄε- 

θεν. 12 ᾖγαγον.δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ 
ρατΏιεᾶ,. ἍΑπάᾶ ἴΠογ ὈτοιςΏηύ ἴπθ ἍὓῬογ 81θ, απᾶ Ὑπετεα οοπιξοτνεᾶ ποῦ 

µετρίως. 19 Ἡμεῖς δὲ Γπροελθόντες! ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν 
Β τί], Ῥαίῦ το ἩἨατίπρ ϱοπο Ὀείοτθ ο πο ἍαςΠἱρ 5ο]]εά 

7 μ ” - ΄ λ ” 

Εεἰο' τὴν Ασσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παὖῦ- 
νο Α55ο5, 3γπετα Ροῖπρ 3αροιαῖξ Το ἔαχκε 1Π Ῥαι]: 

λον’ οὕτως γὰρ Ῥήν διᾶτεταγμένος,' μέλλων αὐτὸς πεζεύειν. 
40ΟΥ 5ο Ὦθ Ὠαά αρρωϊηἰοᾶ, 3ρεϊπρ 3ᾳ0οιΐ 'Ἠϊτηςε]{ {ο Ρροοπ Μοοῦ. 
Ν Ἡ / κ τις ’ 

14 ὡς δὲ Ἰσυνεβαλεν! ἡμῖν εἰς τὴν Ἄσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν 
Απά νηεπ ἨΠεπιεῦ πι τἩδ οαἲ Άπδος, ἨΠατῖης ἴακεη π Ἠϊτι 

Ίλθομεν εἰς Μιτυλήνην 15 κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ 
ππθ 0ΛΠ1ΆΘ Ἅᾖ1ο0 ΜΙΙΥΊεπε ; ΑπΠᾶ ἰΠθιπσο Ἠανίηρ σα]]οά απΑΥ, ΟΠ ἴῶωθ 

ἐπιούσῃ κατηντήσαµεν Χάντικρὺϊ Χίου. τῇ.δὲ ἑτέ 
Σο]]οπ/ῖης [4αγ] αττ]τεᾶά οΡρρος1ΐ{θ 0Π1086, απἀ ἴπθ πεχσύ [αγ] 

παρεβάλοµεν εἰς Σάμον΄ Ἰκαὶ µείναντες ἔν Τρωγυλλίφ, τῇ” 
πε αττγὶνεᾶ αἳ ΒΗΠΙΟΣ; ς Απᾶ ο κσενήα αἱ ἸΤτοργ]ίαπα, ἍᾖΤλμο 

ἐχομένῃ Ίλθομεν εἰς Μίλητον. 16 Ρέκρινεν! γὰρ ὁ Παῦλος 
πεχί [ά4αγ] ὍθοἈπθ ᾖἵο ἉἨΜΙείαςδ: Σοτ “πΒὰ 3ἀεοὶὰθᾶ 1Ῥαα] 

παραπλεῦσαι τὴν Ἔνφεσον», ὅπως μὴ. γένηται αὐτῷ χρονο- 
το δα]] Ὁγ Ἐρλόάσξας, ϱο ἴλαι ἴν μα ποῦ Ώαρρεη Το Ἠϊπι ἴο 5ρεπά 

τριβῆσαι . τῇ Ασίᾳ' ἔσπευδεν.γὰρ εἰ δυνατὸν 

3756 
Έχομς. 6 Αιιά τνο 5η1]εᾶ 
ΑΝΑΥ τοπ ΕΠΜΙΗρρί 
α1ἴθ6γΥ ἴπο ἆατα οἳ 1Ἡπ- 
Ἰεαγεπεᾶ Ὀυνεαᾶ, αιιά 
62116 πο παπα ἴο 
Ττοιβς η Ώτο ἀἆασς; 
ν/Ώςγο πό πΏοᾶς 5ενεπ 
ἀ4πγς. 7 Απά προ ἴπθ 
Ἠγεί αν οἳ ἴΏο ποεξ, 
π/λεη πο ἀἰδεῖρ]εφ 
ος Π18 ἰοβοίπεγτο Ῥτου]ς 
Ῥτεαά, Ἐπια] Ῥτοασμεά 
πιηΏζο ἴλοαπα, τειάγσ {ο 
ἀερατῖ οΏ {Πο ΠΙΟΥΤΟΤΥ 5 
απᾶ οωὐπυ]ηυθϱᾶ ὮἨἷ8 
5ρεεςΏ απβ] πι]ζαΙρηῦ. 
8 Απάίμοτο ἹΥογο ΏΙΔΠΥ 
11σΏί5 ἵαπ Ίπο τἼρρες 
«ἩἈαπωθετ, νετ ΠεΥ 
πήοιο ρπἰπεγεᾶ ἵο- 
Βεἴμεσ. 3 Α ᾶ ἴπετο εαῦ 
1Ώ α πΙΠάΟΣΥ α ΟΘΓ{8Λὰ1 
ποιΏης ἨΠΙΑΠ Ὠηππιθά 
Ἐτίσελπις, Ὀεΐπρ {α]]επ 
1πῇο 4 ἆοερ 5]εερ: απᾶ 
45 Ῥαα] να ΙοΏς 
ῬτδβοΠΏίΏΠΕ, ὨἩδ 5δαπκ 
4ου ση 5]66Ρ, απᾶ 
481] ἄονπ τοπ Τἴμθ 
ἀλΙχᾶ 1ος, απᾶ ἵνα 
{ακεη πρ ἀεαᾶ. 10 Απά 
Ῥαα] πιοπὺ ἄονπνπτ, απᾶ 
16ε]] οη ἨΙπη, απΏά εἶι- 
Ὀχαοῖηπς ᾖΛῖπι αα]ᾶ, 
ΤἘτοιιρ]θ τποῦ σουί- 
5ε]τες; Τοτ Πὶς5 1146 18 
ἵπ Ὠϊτα. 1] Ίπεηπ Ἰθ 
ΤΠΕΓΟΘΕΟΓΘ Ὑγαξ οΟΠ1θ πρ 
Λσαϊη, Αη Ἰαᾶ ῬτοκεὮ 
Ὀτεαᾶ, απά εαπΐας, απᾶ 
ἴα]κεά ἃ Ίοης πνβμῖ]ε, 
ετοΏ ΜΙ11 Ότεαχ οἱ ἀαγ, 
5ο ηθ ἀερατίοσά. 12 Απᾶά 
πετ Ὀτοιςσπυ Ὥᾖἴπο 
ους πια α]ΐνα, απᾶά 
πύ6γο ποῦ α Ητύ]ο οοπι- 
1ογ{ρεᾶ, 19 Απά τα τεηξ 
νοέξογε {ο5ΗΏ1Ρρ, απά 5α]]- 
εᾱἄ Πίο ΑΦ5ο5, ἴπετθ 
ΙπίσπάϊΙηρ ο ἴακο ἵπ 
Ῥαα]: ΤοςΓ 5ο Ἠπά ο 
ΑῬροϊπιεᾶ, τπιϊπαῖης 
ἨΠἰπιςθ]{ {ο Ρο αξοοῦ,. 
14 Απά πνΏοη Ὦο πτιεῦ 
συ 5 αἲ Α5805, Ὢθ 
{οοκ Ἠϊπα ἶπ, απᾶ οπΠ16’ 
{ο Μ1ίγ]επο. 15 Αιπᾶ 
πε 5αἱ]οᾶᾷ {ΏεποῬ, παπά 
οαπιθ ἴπο ποχκίεἶἰαψ ΟΥΟΣ 
Ασαϊηςιὺ ΟΠ1ο58; απᾶ ΓΏΦ 
ηεχί αμ σνε αττἰὶνγοᾶ αἲ 
ΦΑΤΩΟΣ, απά ἑαττ]εᾶ αἲ 
Ἠτοργ]] ατα: απᾶ 1πθ 
ηοχῦ αγ νο 6316 ὗο 
Μι]είας. 16 Ἐοτ Ῥαα] 
Ὠπά ἀοθοτηιῖποά {ο 5α1] 
ὮὉγ ΕρῃΏσδας, Ῥεοβαςθ Ὦθ 
πγοιι]ᾶ ποῦ 5ρεπά ἴπθ 
{πιο 1η Ασία: Το Ὠρθ 
Παξίεᾶ, 11 ἵς πτεγε Ῥο5- 
ΒἱΌ]θ {ος Ἠϊπα, {ο Ῥθ αὖἲ 

οἡνὶ αὐτῷ 
τσι Απὶία: ἍΤογ Πε Ἡαβίεποαά Ι }Ῥοδείϊθ]ο τας Το Ὠϊπα 

7 Τρωάδι ττ. - Τρωάδα. πα α ἄχρι ΤΤΤΙΑ. 7 ὅπου Τ. : ἡμῶν πο (Πανίηρ Ῥεειτ 
αβςοσιῦ]οὰ) οι τττΑνν. 
ἆ --- τὸν ἴλο ΕΤΤΤΑΥΓ. 
ο. διατεταγµένος ἦν ΤΤΤτΑ. 
µειναντες ἐν Ίρῳω, ΙΤ1τ. 

5 ἦμεν πθ Ἡ/6ΥΘ α1ΤΤτΑΥΓ. 

6 αχρι ΤΤΓΑ. 
1 συνέβαλλεν Ι.ΤΤτΑ. κ ἄντικρυς ΙΊΤχΑ. 

αι «{- δὲ Ἀ)ιὰ (1) υττ:ς. 5 κεκρίκει ΟΙΤΊΤΑΥ. 

Ὁ καθεζόµενος ΙΤΊτΑΥΓ. 
Γ προσελθόντες Ἠβνὶηρ ΡοΏΠ8 τγ. 

εσυγ- τ. 

Ε ἐπὶ 1 ΤΊτΑ. 
| Τρωγνλίῳ Α; --- καὶ 

ο εἴη ἰὲ ποὶρ]ί ο ΕΣ ΤττΑ. 
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1ογαδη]θπα πο ἅατ οἳ 
Εεηίσοσοςύ. 17Α πι ἔτοπα 
ΜΙιεία5 Ὦοδ 5οπύ {ο 
Ερῃοξς5, απά οα]]εᾷ ἰπο 
β14ες5 οἳ ἔτα οπιιτοῃ. 
Ιδ Απιὶ τν ποτ ἔπογ πγεγθ 
6οππθ {ο Ἠϊτπι, η 5αϊά 
αππίο ἴπεπι, ο ποτ, 
ἔγτοπι ἐπο Ἠτεί ἅπγ εμαξ 
1 οαπηθ 1πίο Α5ί8, αΕΤεΣ 
να ῦ ΤΙΑΠΠΕΙ 1 Ἠατο 
Ώέετ πΙίΠ γοα αἲ αἰΙ 
ΒΘΑΣΟΠΑ, 19 5αυνίης {πο 
Τιοτὰ τσι αἱ Ἠιαπιῖὶ- 
110γ οἳ ταἰπᾶ, απάᾶ τη 
ΏΊᾷΏΥ Γε8Ι5. απά ἔεταρ- 
Σ8419Η5, ἹιΠἰοηΏ Ῥεέοαι] 
1ηθ ὮΥ ὑπε]σίηως ἵῃ τβῖῦ 
οἱ ἴπα ὦσννς: 20 απᾶ 
Ἠοπι 1] Καρί Ῥαο]ςπο- 
τηκης ἐΠαῦ τνας Ργοβί- 
8Ώ]9 1ΛίΟ οι, Ὁαῦ πατε 
5βΏεπεὰ τοι, απά Ώατο 
ταυςδΏί τοι ραβ]Ιοἰκ]γ, 
απὰ Ίτοπι Ἠομίςδο Το 
Ἠουςε, 2ἱ τεειϊεγίης 
ῬοΐΒ {ο ἴπο ὧστιςδ, απά 
85ο ἵο ᾖἵπο «ατεεξς, 
τερεηπίαηςσθ νουγατὰ 
ἀ.οᾶ, απᾶά {αϊτα ϱοννατᾶ 
ος Τοτᾶ ο ε5ας ΟἨτῖ56,. 
95 Απᾶ ηον, Ὠεπο]ά, 
1 ρο Ῥοπτπά 1Π ἴπο ερῖ- 
τὶς απίο οσεγταςα]επα, 
χιοῦ κποπίτς ἴηο (πίηρς 
τηβῦ 5Ώα]] Ῥυζα] τα 
τΏετο: 925 53ατο ἴπαῦ 
ἴλε ἩἨο]σ ἀποβεῦ τηῦ- 
πεδβείΏ Ἰπ ΕΤΕΣΥ οἵ στ, 
βαγῖπρ πα Ῥοτπάς απά 
αβῃΙοίίοηπ5 αΏϊᾶφϱ τῃθ. 
24 Ῥαὸ ποπ οξ ἴμεςα 
{λίησς5 ΏΙΟΥΤΘ Ὠ]6, Πεῖ- 
{ΠΏεγ οοαηῦ Ι τα 118 
ἄεαχ απίο πηγ5ε[ξ, 5ο 
ἐΠαῦ 1 τοῖσηί ΒΠΙ5Η πι 
οοΥ56 πηΙη 107, απά 
{πο τα]η]ςθίτσ, π/Ώϊςα 1 
Ὥανο τοεσοεϊτοᾶ οἳ ἴποθ 
Τιοτᾶ σ5εσας, ὕο θες] ῃ 
9ῃθ ϱο5Ρ6] οξ ὕῃΠε 6γαςθ 
οἳ ἄοᾶ. 26 Απᾶ ποπ, 
Ῥεπο]ᾶ, 1 Κποπ Εναέ 
γε 81], ΑπΙιοης Ποπ] 1 
Ἠαγο Ροπο Ῥργεβοβῖτπς 
πο Κἰπράοπι οἳ οά, 
εΏθ]] 5εο6 ΤΙΥ {8ο06 πο 
Ώ1ΟΥΘ. 26 Ἠ/ ΠΘΓΘΈοτε Τ 
ἴαωκο τοι ᾖἵο τεοογᾶ 
Μηἱ5 ἄαγ, ἴπαῦ 1 απι 
Ῥιισο ἔγοπη Όπε Ῥ]ουᾶ οξ 
811 πιεη. 27 Εοτ 1 Παν 
πιο «ΠαΏ]ιθεᾶ 6ο ἄθε]αγα 
τηΏ{ο Υοι 81] ἴπε οοα- 

Ρ Ἱερουσαλήμ Τ. 
. -- τὸν ΤΤΓΑ. ἕ--- την ΙΤΊΤΑ. 

ΠΡρλοεΕϊΣ. ΧΣ. 

τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς ΡἹεροσόλυμα. 
ἴπθ ἆαν οἳ Ῥεπτεοοξῦ το Ὀ6 1π 1ΕΓΙΞΑΙΘΥΗ, 

17 ᾿Απὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέµψας εἰς Ἔφεσον µετεκαλέσατο: 
Απᾶ ἔτοτα Μ]]ειας ἨΠατίηρ »επύ Το Έρήθβαξ ηθ σβ1]θᾶ ος 

τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 18 ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς 
219 εἰάετβ ΟΕ 119 αβ8ξΞεΠΙΡΙΤ. Απᾶ ψΏθῃ. Ὃ να ἩΓΕΙΘΟΟΠΙΘ ᾖἵο 

αὐτὸν ἃ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας 
Ὠῖπι Ὦε 5α]ᾶ Το το Ὑο Κποτ, ΐτοπι Τἴπο Βτεῦ απ 
α ή 6 

ἀφ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν ᾿Ασίαν, πῶς μµεθ' ὑμῶν τὸν-πάντα 
οη πΠΏϊῖςα 1 θγτῖτεᾶ 1η Αδία, Ὥονυ πα σοι 811 πρ 

ο ἐγενόμην, 19 δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινρ- 
1 πας, βογτίπσ {ἴπο ἸΤἸοτὰ τν 811 Ἀωπα- 

οσύν καὶ Σπολλῶνίὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν, τῶν-συμ- ρ η σσ αν 
ηλ. απᾶ ΤΩΒΏΥ ΤΘΑΓΒ Απᾶ ' {οπιρίβῦίοης, ὙΤΠΙοὮ αμα 

βάντων µοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν ᾿Ἰουδαίων' 320 ὡς 
Ῥεποᾶ το πηθ {ῃτοιρβΏ {πο Ρ]οῦβ οἳ {π9 7678; Ἠοπ 

οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συµφερόντων τοῦ.μὴ ἀναγγεῖλαι 
ποϊιβῖπς 1 κερῳ ΏὨβος οἑπηαῦ ἍᾖβΡτοβξαΏρΙθ 8ο 488 ποῦ, {ο βππουποςθ [15] 

ὑμῖν, καὶ διδάξαι ὑμᾶς δηµοσίᾳ καὶ κατ’ οἴκους, 391 διαµαρ- 
οσοι, απᾶ Όο ἴεαοςα τοι με οη ἈΑπᾶ Στοπα Ἡοιβε {ο Ἡρθρε, εβγηεςτ]σ 

τυρόµενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἓλλησιν τὴν εἰς Ὀτὸνϊ θεὸν 
Μεςτϊεγίης ΡῬοῦἩ {ο ύεν5 απά ἄτεεκβ Σεογ/ατᾶ δᾳοᾶ 

ετάνοιαν καὶ πίστιν ἵτὴνὶ εἰς τὸν.κύριον. ἡμῶν ᾿Ιησοῦν 
όρο νὰ Απᾶ {ΙΙΙ ἑοσατά ος Τιοτά 7658 

Σχριστόν.! 32 καὶ νῦν ἰδοὺ "ἐγώ: δεδεµἔνος" τῷ πνεύµατι 
Οτίςῦ, Απᾶ ποπ, 1ο, Ἱ, Ῥουσπᾶ ἵπ {πθ Εβας 

πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῷ συναντήσοντά 
Ρο το ζεγυςα]οεπι, ἰπο ἰπΐπρβε πἨ]οα απ ᾖ1ξ 5Πα]] ΏαρρεὮς 

μοι μὴ εἰδώς, 325 πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ.πόλιν 
Το14θ ηοῦ ΚΠΟΠΙΠΡΕ: εχεερύ ἰπαβῦ πο Βρϊὶτιὁ ἵἴπο Ἠοι η ος οἱ 

διαμαρτύρεται λέγον' ὅτι δεσμά "με καὶ θλίψειςὶ µένουσιν. 
{α]]γ ΜεβίῖΒας, βαγίΏςΡ ἴηππῦ Ῥοπᾶς “ηοθ λαπᾶ Ἀτίρυ]ἱα[ίους ὁατναίθ. 

24 ἀλλ᾽ οὐδενὸς Ὀλόγον! “ποιοῦμαι, οὐδὲ κα τὴν ψυχήν 
Ῥυΐς 3ο8 ΣποίΏῖης Ἀαοσουπί 11 πλακα, ὨΟΣ Σε 

τν τιµίαν ἐμαυτῷ, ὡς τελειῶσαι ώς ἐμετὰ 
ἄεας ἍᾖΤο1ηγ56ΙΕ, 5ο 48 ᾖἵο ΒΠἰ5η ΠΙΥ οΟΆσ5θ ελα 

σοι καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰη- 
195, απᾶ {ἴπθ απ σς ν/ΏῖοἩ 1 τεοεϊτεᾶ Έχοπι ᾖἨθ ἍἸΤοτᾶ 79- 

σοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ. 
5µ5, το τεδ0ῖιέγ ς τηθ εα πονες οξ τηο Ετ8ς6 οἱ αοᾶ, 

9ὔ καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ. απ μου 
Απᾶ τπόπ, ο, 1 ἆΧποη ἰηαῦ πο Ἆηιοτο δνη]]]45εε στον δΐασθ 

ὑμεῖς πάντες, ἐν οἷς διηλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν 
1γθ ΞΑ]1],  ΒΠΙΟΠΡ Ποπ ΙΤ ηατε ϱοπε αΌοαῦ Ετοοϊρλμῖαες Μπο μάνα 

Γτοῦ θεοῦ." 26 Σδιὸὶ μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ. σήμερον. ἡμέρᾳ, 
οἳ ο. Ἠπετεέοτθ 1 ὑε51γ ἴοτοι 1η ἰπῖς ἄαγ 

ὅτι καθαρὸς Ἀἐγὼ' ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων' 97 οὐ γὰρ 
ἐλοῦ ραγθ 1 [Απ] ἔτοπι ἴπα ν]ουά οἳ α]], 1ος 'ποῦ 

ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι Ἱὑμῖνὶ πᾶσαν τὴν βουλὴν 
1] “κερί Ὀποίς ΣΤΟΠΙ απηποιποίης {ογοα 81] Μηθ οοΏςο] 

4 4; ὁμοῦ ὄντων αὐτῶν ἴπευγ Ὀεΐηρ {ορθίΠΏετ τ, ---- πολλῶν αΙ,ΤΊΓΑΥΓ. 
ὅ--- χριστόν 1{Ίτ]Α. ” δεδεµένος ἐ ἐγὼ ΟΙ ΤΤΓΑΥ’. 

αχ ἐμοὶ τ. 5 - µοι ἴο Πθ αΙΤΤ:ΑΥ. : λέγων Α. 9 . Βλίψεις µε ΙΤΤΤΑ. ο λόγου 
ΤΤγΑ. 6 ἔχω, οὐδὲ ποιοῦμαι Ὦ; -- οὐδὲ ἔχω ΤΊτΑ. -- µου 1ΤΊτΑ. 5--- μετὰ χαρᾶς 
1ΤΊΤΤΑ. Γ--- τοῦ θεοῦ ΙΤΤΤΑΥΓ. ε διότι ΤΑ. Β εἰμι 4Ώω 1ΤΤΤΑ. υν ὑμῖν 

ΣΤΤΓΑ., 

--- 



πΧ χι, Ά ο Ας 

τοῦ.θεοῦ). 398 προσέχετε Κοῦν' ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ 
οἳ αοᾶ. Έαλθ Ὠυσᾶ ἴπονοξοτεο {ο ο μον Απὰ  ᾖἵο αἱ Ὥἰπο 

ποιµνίῳ. ἔν ῥ ὑμᾶς τὸ πγνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, 

Άοοϊς, πιΏονοῖπ ΊἼγοι πο πρ 3γΠο «Ἠο]σ ρᾷἱᾶ 55ου ΟΥΘΓΥΡΕΘΤΑ, 

ποιµαίνειν τὴν ἐκκλησίαν Ἰτοῦ θεοῦ,' ἣν περιεποιῆσατο διὰ 
το 6Περ]πενά πο αβδεπΠΙΡΙΥ οἳἑ ἀοᾶ, νο ο πασυμκμεᾶ ση 

τοῦ Ἀίδίου αἵματος.' 99 ἐ ο. υγὰρ! οἶδα ὑτοῦτο," ὅτι εἰσελεύ- 
ἴπε 308 3Ηἱ5 “ούιπ 1ρ]οοᾶ. Έοτ 1 που Ἅ1πῖ8, τλαῦ σα] 

συνται μετὰ τὴν. ἄφιξίν.μου λύκοι βαρεῖς εἰ ὑμᾶς, 
εοιπθ η ἍαἴιεΓ ΏΥ «ερατίατθ 3πνο]τοβ ᾿ρτῖεγοις νσαρεε σοι, 

φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου" 90 καὶ ἐξ ὑμῶν. αὐτῶν ἀνα- 
βρατίΏρ τπο ους; απᾶ τοπ απιοηρςεῦ τοιτ ΟΥ Ρε] π]] 

στήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμµένα, τοῦ ἀποσπᾷν τοὺς 

μὴ 
ποῦ 

τν πρ ΤΊΘΗ. εροακίηςσ ᾽ Ῥοττεγίεά υΠΙΠΡΑΒ, το ἅτατν ασ Τηθ 

μαθητὰς ὀπίσω Ραὐτῶν.! 9] διὸ Ἱρηπορασε μνημονεύοντες 
ο οιεν Ἀα{ξῦοτ {ἴπεπιςε]τεἙ. ΓπθιθΕοΓΘ σ/αῖςσα, τεπεπαῬεσΙηβ 

ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ.ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων 
ενα ἔμτερ αι ον αμα αγ 1 οεαςεᾷ μοῦ τή εὶ ἴεατ5 

νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 99 καὶ Ἱτανῦν' παρατίθεµαι ὑμᾶς, 
βἀπιοπίσαίης 3ομ6΄  ᾖἸρας]. Απᾶ ο ολ 1 οοπιπα 6 γοιι, 

τἀδελφοί,' τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυνα- 
με ἵο αοά απἆ ἴο ἴπο ποτά οἳ Π15 Ρ18086, συ Ώ]ο]ι ϊ5 

µένῳ ᾿εποικοδομῆσαι" καὶ δοῦναι ἵὑμῖν' ἵ κληρονοµίαν ἐν 
αὓ]θ το Ῥα]ά αρ πά Το βίνε "ος ΑΏ 1ΠΠΘΓΙἴ8ΏςΘ ΑΠΙΟΠΡ 

τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. 99 ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ 
2Τη9 Ἀραποτιβεᾶ 1Α]11. Βι]τεσ ος Εο]ᾶ οἱ; οἰοϊπίπς 
στ ὸ 4 ἡ » θ ” . ά ” Ν κ Θθι π ” ε/ -” 

ουοενος ἕπε υμησα αυτοι.΄ε γιγὠσκετε οτι Ταις 

οξ πο οπθ 1 ἀοδῖνοά. Ῥυΐ τοιχςρε]τες Ἐπον τα ῦ 

ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ οὖσιν μετ 
ο) αιά παϊη]ςίεν 

χρείαιςµου καὶ τοῖς 
Ὕνετθ πα {ο ΏΙΨ πηθεάς απᾶ ᾖἵο ἴποςθ πο 

χεῖρες. αὗται. 9ὸ πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας 
{πεβο "Παπάς. ΑΙ (πΙπρς 1 εΠενεά γοι ἴπαυ πας 1βρουτίΏΡ 

δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημογνεύειγ.τε 
16 Ῥεπονοες [ας] το αἷᾶ 1πο5ςθ ἡὈυεῖπρ πεαξ, απά 5ο ΤΕΠΙΕΠΙΡΕΥ 

τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν, Μακάριόν ἐ έστιν 
1ηἩθ Ἅνογάρ ΟΕ {Ἡθ Τιωοτᾶ  οὅεθαςδ ἰπαῦ Ἠἰπιςε]ξ εαἰᾶ, "Ῥ]εβεεά 018 

Σδιδόναι μᾶλλον! ἢ λαμβάνει». 90 Καὶ ταῦτα εἰπών, 
διο “ρϊνο 1Ώ10ΟΥ96 {ἴπαπ ᾖ{ἰοτεοείτο, Απά ἴπεςδο {πίπρς Πατίηρ 5αἱᾶ 

θεὶς Ἠτὰ.γόνατα.αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο. 
Ππανῖπρ Ὀουγεᾶ Ἠἱ5 Κπθες στι αμ] 1Τπεπα Ὦο ρταγεᾶ, 

97 Ἱκανὸς. δὲ "ἐγένετο κλαυθμὸς! πάντων καὶ ἐπιπεσάντες 
Α πα ἁπιμοηὮ Ἰπετο πα ὭἨπεερίπρ οἳ α1]: βπά τα 11111 

3 ] Δ / ’ ΄ .) ’ . ” ’ 

ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν' 98 ὀδυνώ- 
Ἡπροπ {πο ΏθςΚ οἱ Ραα] {Πο 8 μην Κὶδεοᾶ Ῥίτας ᾱἱξ- 

µενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧὁ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλ- 
ἴχεκερᾶ πιοςί οἳ αἰ] 3ος ᾖἴπε ποτά ἨηΙοἩ Τε Ἠπά 5αἱά, ὑπαῦ πο πηρτο ΤΠεγ 

λουσιν τὺ.πρόσωπον.αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον.δὲ αὐτὸν 
ατθ αὈοιυῦ Π18 {ασθ το 566, Απά ΤΗΘΥ αοοοπιραπ]εᾶ ἈἨϊπα 

εἰς τὸ πλοϊῖον. 
{ο ἴπε ΠΡ. 

Φ] Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ 
Απᾶ πηεη {ν τνας Ἀκοι]εά απνο, Ὠατίηρ τα να απαΥ 1410ΠΙ 
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5ο] οἳ 4οᾶ. 28 Τα]κο ηθθά 
μμογόξοτόὸ ἁμνο }ουσ- 
β6ἱτοβ, αι {ο αἲ] ἴθ 
Ποςχ, οτε ἴπο νηῖστ 
{πο Ἠο]ψ ἀποξβί Ἠαδίπ 
Ἰηπᾶθ γοι ΟΤΟΓΣΟΕΥ», {ο 
Μεεᾶ {Ώο οΏαγοῇ οἳ ἀοᾶ, 
συΏ]οῖι Ίο ἨπιὮ ῥραχ- 
οΏαβθά γην Ἠϊδ ον Ώ 
Ὠ]οοᾶ. 29 Έοτ ΙΤ Κουν 
{Π15, (πα αΓίοτ 1ΩΥ ᾖθ- 
Ῥατ{ίηρ 5Ώβ]! στίοτοιΒ 
πγο]νες επίετ Ιπ ΑΠΙΟΠΡ 
ποια, πο βαραχῖπρ ἴπθ 
Βοο] 30 Αἱςοοίσοιστ 
οὗ ϱε]τος βΏα]] παοπ 
8Γἱ56, ΒΡεΔΚΙΠΡ ὮῥΡροί- 
τετεο ἴπϊ]ηρα, {ο ἆγανγ 
ΑΝΑΥ ἀἰκδοίριες αἴίες 
ίπεπ,. ο9δἱ Τηπενοξοτθ 
πας, αηᾶ ΤΕΠΙΘΙΛΡΕΣ, 
ἴπαῦ Ὦγ ἴμο 9ρασοο οξ 
{μῃτορ γθ6ατβ 1 οεηδεά 
ποῦ Το ΥΓΑΤΏ ΘΥΟΥΥ 9Ἠ68 
πὶςηῦ αιᾶ αγ πα 
τθ8Υ5. ὦδ Απ ποΥ, 
Ῥτείηταητ, 1 οουιπιοιά 
τοιι {ο ἀοἀ, η {ο {19 
νιογά οἳ 5 ρταςθ, 
τν ΠΙο]Ὦ 18 αΌ]ε {ο ὑιιὶ]ά 
του αρ,απά{ορίταογοια 
8Ώ πετ] ίαησς ΑΠΙΟΠΡ 
811 ἰμοπι ὙλϊΙοὮ ατθ 
5ΞαποἑἶΠεά. ὃδ Ι Ἠανθ 
οοτεῖοᾶά πο τααπ)ς δ1]- 
νε, ος Ρο], οἱ αρ- 
Ῥατε]. 94 Υεα, ΤεΤΟοΙΓ- 
56ε]σε5 ποῦν, ἰπαῖ (ηοςθ 
ηαπᾶς Ὠβτο πα] η]ριεγοὰ 
Ἀηῖο ΤΙΥ ηροθδίύίθε», 
αηᾶ ἴο ἔποεπα ἐλαῦ πγετθ 
πηΙτἩ 1ηθ. οὐ 1 Ἰατθ 
5εηπεν/θᾷ τοι 1] υμίηςσς, 
Ώου ἰπαῦ 5ο ΙαὈοατίης 
πο οἀρΏί {ο 5αρρογῦ 
1Ἠ6 πνθαχ, απᾶ ἴο τ6- 
ὮΟΤΩΤΘΥ 1Ώθ Ψοτᾶς ο 
{πο Τιοτᾶ ὧσδας, Ίου 
πο οραῖᾶ, Τ6 Ἱἵξ Ώιοτθ 
Ῥ]εςςαᾶ {ο ρῖτε ἴπαη {ο 
χρο.Ἴτο. ὅ6 Απά ππεη 
ηο Ὠαᾶ (παβ5ρθκοτ, Ὦς 
Κποορ]οᾷ ἄοντ, αιᾶ 
Ῥταιγθᾶ σι έπετα α1]. 
37 Αιᾶ ἴπογ α]ἱ υερῦ 
8086, απᾶ Μο11 ου Ῥαιι]”5 
Ἀθοχ δηΏᾶ Κϊδεοά Ἠίτη, 
98 ΡΟΓΓΟΦΙΏΠΡ πιοςδῖ οξ 
«11 Του υἶιο τν ογᾶς σν Πῖσϊ 
ὮὭο βριικο, ἴπαῦ πετ 
5ποι]ὰ 566 Ἰΐ5δ {που 1ο 
Ώ1ΟΥΘ, - Απάᾶ ΤΠεγ 8ς- 
οομηραπῖοᾶ Ἠϊπι απο 
Τηθ 5ΠϊΡρ, 

ΧΧΙ. Απᾶ Τξ οαππείο 
Ρ455, Ἰἴπαῦ απ{ίογ 19 
Ὢετθ µροϊζοπ ἍΊΤτοπιὶ 

} -- ὑμῖν {ο σοι 1ΤΤΤΑ. κ.---- οὖν [τ,]ττς. 
τοῦ ἰδίου 6Ι/ΤΤτΑΥΓ. αμ -ο γὰρ {ΟΥ 1 ΤΤΤΑΥΥ. ο --- τοῦτο ΙΤΤΤΑΥ, 
νῦν ΙΤΊτΑ. ἵ--- ἀδελφοί Ι/ΤΊτΑ. 5 οἰκοδομῆσαι ἴο Ὀιή]ὰ τΤττΑνύ. 
(πεαᾶ ἴ]ο ἱηπετίέωλλςς) Τ1σΑ. 5 οὐθενος Τ. .Σ--- δὲ Όας αΙπττΑΥ’. 
ΟΙ ΤΊτΑΥΓ, 5 κλαυθμὸς ἐγένετο ΙΤ ΤΊΤΑΥ. | 

1 τοῦ κυρίου οἱ 19 Τιογὰ αιτττ. 
Ρ ἑαυτῶν ΤΤΑ. 

ὁ --- ὑμῖν ΙΤΊτΑ. 

τα αἵματος 

4 τὰ 
πο πησ 

Σ μᾶλλον διδόναν 
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ἔπεπι, απιᾷ Ὠαᾶ ]αιιπο]ι- 
εᾱ, νε οὔπιθ νι 3 
βἰχγαϊρηΏῖ οοαχ5δο απίο 
Όοος, απά {πε ἄαυ {ο]- 
1οπ1ηπσ παπίο Ὠλοᾶςς, 
πα ΤΓΟΏΙ {Ώεπςς απίο 
Ῥοαΐίατα: 39 απᾶ Επᾶ- 
Ἰηπρ α 5Πἱρ 5αἳ πως ουεΓγ 
πηίο ῬΠοαπ]οῖα, το 
πνθηῦ αΏοαγά, απᾶ 5εῦ 
ΦοτίΏ. ὃ Νου’ ννΏεῃ π/θ 
σα ἀϊδοογεγεά Όσρτας, 
να Ιε[ίί Τί οη {πε ]εξῦ 
Ἠαπᾶ, απᾶ εαϊ]οᾶ Ἰπῖο 
Ῥστία, απᾶᾷ Ἰαπάεά αξ 
Ύστε : Τον ἔπετε {πο 
«Η{ρ πας ἴο απ]αάς 
Ἡοτ Ὀωτάεη. 4 Απά 
Ἠπάῖηρ ἀῑςοίρ]ες, τνθ 
ἑαττιεά Ί]οχο 8ΘΤεηΠ 
ἀαγξ: ὙΠΠο κδα]ά ἵο 
Ῥατ] (ΠτοιρφΏ ἴπο ΒΡί- 
τίς, ἐπαῦ Ὡς εΠοα]ᾶ αιοῦ 
Ρο παρ ἴο «ο6γΙδα]επι. 
ὃ Απά Ὕ]οη πε Ὠαᾶ 
βοοοπιρ]]5πεᾷ ΤΠοΒθ 
ἆᾳτ8, πε ἀεριιγζεᾶ απᾶ 
στεηῦ ΟἱΣ ΤνΑΣ; απᾶ 
ΤΠεΥ αἲ] ὈτουιρΏί 5 οἨ 
οασ ασ, ὉνΙτ σν]γες 
πιά ομ]]άταπ, 11] τωε 
1υεγε οαῦ οἳ ἴπο οἳίσ :᾿ 
Απά Ίνοθ Ἐπεε]εά 4οσῃ 
ΟΠ {Π65Ώογα, απᾶ ΡΓαΥ- 
εᾱ. ϐ6 Απάαᾶ τυλεη το 
Ἠαᾶ ἴακεηπ οἆσγ Ίθατο 
0ΟΠ6 οἳ απΟίΠΘΥ, Ὅθ 
{οο]ἷς 5ΠίΡ:; απᾶ Ίπετ 
χείαγηΏεᾷ ἨΠοπηθ ΑΡαἱΠ. 
7 Απά ὙΠεη Ἵνε Ὠβά 
Ώηπὶςσηεᾶ οι οοιΓ5δθ 
άτοπα γσχε, πθ ϱ«ΆΠ1Θ 
{ο Ῥϊο]επιβίς, απᾶ 58- 
1π{εᾶ {πε Ῥτείπσεπ, απᾶ 
βΏοᾶς σ]{Ὦ {παπα οἳςθ 
ἆασ. 8 Απά {πε πεσέ 
ααν πο ἴΠαῦ Ἱπετο ο 
141118 ϱΟΠΙΡΑΠΥ ἆἄε- 
Ῥρατίεᾶ, αηπά οαΏ1θ ππ{ο 
(ώἁρρατεα: αηΏά πο εἰ- 
τοτεᾶ Ίπίο ἴπο Ἠοιςδο 
οἳ ΡΗΙΗΡρ {πο εταπρε]- 
ἀςέ, νγΏῖοὮ πας οπ οἳς 
{Ώθ 8ετεη; απᾶ αΏοᾶς 
ννΙτΏ Ἠϊπι, 9 Απά {ηο 
ΒΑΙΠΘ ΤΙ8ΒΙ Ὠπά {οι 
ἀαιςηίαθτς, νυ]τρῖης, 
ν/ΏίοὮ ἁἷά Ῥτορῃεςγ. 
10 Απά α5 πε ἰαττγ]οά 
{λεΥ6 ΠΙΒΏΥ ἀ4ᾳγ8, ἴπετο 
6ΛΠΙ6 ἀοώ η Ίτοπα ο π- 
ρα α οετίαἰη ἍὮΡΓΟ- 
}ῬΠεῦ, πβχπεᾶ Αραβρις, 
1] Απ νηθη Ὦοϱ γ/α5 
60ΟΠΙΘ ἩἨπίο ᾖἩβ, ἸὨθ 
ἴοοἷὶς Ῥαα])ς µρἰτᾶ]α, 
Άπαᾶ Ῥοιπᾶ ἩἨϊδ οὗη 
Ὠαπᾶς απᾶ 1θεῦ, Ααπά 
εαῖᾶ, Τ]ας βραϊζα ἴπο 
Ἠο]γ ἀΠοςί, Βο σηφΙ1 
{πο 6 6ννς αἲ «ἐεγαδβ]εηα 
Ῥίπά {πο Ίπιπαῦπ {ῃαΏ 

πα Ε.Σ. ΧΧΙ, 

αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες Ίλθομεν εἰς τὴν "Κῶν,' τῇῷ.δὲ ἑξῆς 
{πεπι, Ὠανίης ταπ ἀιτεοῦ νο 03ΑΠΙ18 Το 05, απἆ οἩἳ {πθ 1ιεχσζ 

2 : Δ ε ΄ ο) ν ” ’ ΔΝ ε ’ 

εἰς τὴν Ῥόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα. 2 καὶ ευὐρόντες 
[άαγ]ίο Ἠλοάεξ, απάἀ ἴπμεπςοϱ Το Ῥπΐανα, Αιᾶ Πατίπρ ἔοιισά 

πλοῖον διαπερῶν. εἰς Φοινίκην, ἐπιβάντε ἀνήχθημεν. 
ο 5Πρ Ῥαδείηπρ ΟΥεΕΓ Ἰπῖο Ἑληοηίοῖα, Πατίηρ 6οπο οην Ὀοσγά 8 5α1]ος ; 

9 ρἀναφάναντες" δὲ τὴν Κύπρον, καὶ καταλιπόντες αὐτὴν 
βΏά Πατίης 5δ1ρΏίεᾶ Οσρτις, θηπά Ἠατίης ]α65 η 

εὐώνυμον ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, καὶ «κατήχθημεν' εἰς Τύρον' 
οἩἳ {πο ΙεΕῖΏ πε δα]]εᾷ ἵο ατγ]ᾳα, απᾶ Ὀτοιρ]ηί το πῦ Έστε, 

ἐκεῖσε γὰρ ἦν τὸ πλοῖονὶ ἀποφορτιζόμενον τὺν γύµον. 4 “καὶ 
ΣΟΥ {Πεχθ πνᾶς πο «οΏῖρ ἀϊἰδοπατρίηρ τηε παας Απά 

ἀνευρόντες' τοὺς µαθητάς, ἐ ἐπεμείναμεν {αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά" 
οσο Σουπιᾶ οιῦ {Πε α ἀῑδοαίρ]ες, πο τεηια]πεᾷ ἴπετε βᾷασς 

οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος, μὴ ξἀναβαίνεινὶ 
σνηο το Ῥαα]. 5α]ᾶ Ὦγ ᾖἰπο μα ποῦ το 8ο αρ 

εἰς ὶἹερουσαλήμ.! ὅ ὅτε.δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι' τὰς ἡμέ- 
το /εγαδα]ε), Ῥαΐ πΏση 16 σας τγθ οοπηρ]είοᾷ ἵπο ἆ4αγς, 

ρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα, προπεµπόντων ἡμᾶς πάντων 
Ὠανίῖπςρ 5εῦ ουῦυ πο 1οιγηεγεᾶ, 3ποςΟΠΙΡΑΠΥΙΩΡ δμ5 1.1] 

160ΤΟΙ 5 

σὺν γυναιξὶν καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως καὶ θέντες 
ΙΓ Ἅᾖήνίτεξ απᾶ οΠμ]]άτεη 45 {ασ α8 οι{δ]άθ ἴπΠο «οἱ. Απάλματίης Ροινθά 

τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν Σπροσηυξάμεθα. ϐ καὶ ἀσπασά- 
πε ἆπεε οἩἳ ᾖΤλθ 5ποτε πε Ῥταγεά. Α ιά Πανίηᾳ 

µενοι' ἀλλήλους] πἐπέβημεν! εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι.δὲ ὑπε- 
5α]αζοεᾶ οπε΄αἸοίΠετ πνθ πὙεηῦ πρ ᾖΙπίο ἴΠπθ αβΕΙΡ, 8ηΏᾷ {πετ τθ- 

” . « » 4 Δ ” ’ 

στρεψαν εἰς τὰ.ίδια. 7 Ἡμεῖς.δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντες 
νατπεᾶ {ο {παίτονη ΓΠοτησ5]. ΑἈμᾶπτθ, Ὥᾖἵπο τογαςε Πατίπς οοπιρἰεεεᾶ 

» Δ / / » . Δ / 

ἀπὸ Τύρου κατηντήσαµεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ ἀσπασάμενοι 
άχοπι Ἴστε, Ἀγτ]γεᾶα υπη Τίο]επιαίς, απᾶ ἨΠανίιρ 5α]αϊτοά 

τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν µίαν παρ αὐτοῖς. 8 τῇ.δὲ 
Πο Ὀτγείῆτεηι νγθ 4Ώοᾶθ Σ4πγ 10Ώ6 µΠΝπιίπ ᾖΤπευι, Α πιά 9Ἠ τ1θ 

ἐπαύριον ἐξελθόντες ποὶ περὶ τὸν. Παὔλονὶ οἦλθον' εἰς 
ΏΙΟΙΤΟΙΥ οΠπνίηρ Ἴροπο ΟΕοτία 1Ῥαι] ”απά 3ἴποςο ση] δ]ι Πίτα 1ΤΠεγ ϱηπ1ς το 

ΡΚαισάρειαν Ἱ καὶ εἰσελθύόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ 
(ῳᾳρδατεα; ΑηΏᾶ Ὠατνίπρ επἰοετθά ΙΠίο Τηοθ Ἠοιςδθ οξ ων [το] 

εὐαγγελιστοῦ, ἀτοῦ! ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά, ἐμείναμεν παρ αὐτῳ. 
εταυσε]]ςῦ, Ῥεῖπςρ οἳ 7ηπθ 8δΕΤΕΏ, Ὑποθὺοᾶ ΙΤ Ὠϊπα,. 

9 τούτῳ.δὲ ἦσαν θυγατέρες Τπαρθένοι τέσσαρες' προφη- 
Νουν {ο {Πῖ5 [πιαπ] {πετο Ίνεγθ "ἀδιαρ]ιίογς "ταριας α1οατ ΥΥΠο ΡΥο- 

τεύουσαι. 10 ἐπιμενόντων. δὲ ̓ ἡμῶνὶ ἡμέρας πλείους κατῆλθεν 
Ῥηεβῖεά. Απά Στειηφϊπῖης 1γγθ ἀ4ασ5 ἆπλααγν "σαπις "4οινα 

τις ἀπὸ τῆς Ιουδαίας προφήτης ὀνόματι ᾿Αγαβος" 
5ᾳ δοεγύαϊπ Τοπ6 {Γοπα φαάρρα, 8 Ῥτορμεί,  ὮΥ παπι Αραδις; 

1] καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ 
βηΏᾶ- ΠανΙηπρ «οπΙθ ἡἵο Ἡ5, ΞΠᾷ Ὠατίηρ ἴαλκεη ἴπο µρἰτᾶια 

Παύλου, δήσας.ἴτε' ἹἸαὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδαςὶ 
οἱ Ραα], απᾶ Πατίηρ Ῥουπᾶ οὗ Ἠϊπιεε]ξ ἴπο Ἠιμᾶ απᾶ Ὥ{ἴπα 1οοῦ 

εἶπεν, Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Γὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν 
βαἱᾶ, Τηι56 5675 {ἴπο ϱβρἰτιὁ ἵἴπε Ἠο]φ, Ἴπο πιαπ οἱ πΠοΟΠ 5 

Ἱδ Κῶ ατΊτΑΥΓ. 
πλοιον ἦν Ι.ΤΤτΑΥΓ. 
Ὦ Ἱεροσόλυμα αΙΤΤτΑΥ. 
Ῥανίηρ ΡΥΑΥΕᾷ νθ ο. οι Ίεανε 
ἀνέβημεν ΤΑΝΡ. 
όαμεν Ττ. 

ΙΤ ΤΊΓΑ ΥΓ. 

Ρ αισαρον τν 
ἕ---τε αι ΙΤΊΙτΑΥ. 

ο κατήλθοµεν Ἰαπαά θὰ Ι,ΤΊτΑ. ἆ τὸ 
6 ἀγευρόντες δὲ ΙΤΤΙΑΥΡ. {Γ αὐτοῖς ΥΙΤΏ Ό]ΕΠ 1. Ε ἐπιβαίνειν ΤΤΤΤΑ 

ἱ εξαρτίσαι ἡμᾶς ΙΤΙΑΝ. κ προσενξάµενοι ἀπησπασάμεθα 
1 ΤΤΙΥΑΥ. Ι -- καὶ ΔΏᾷ τττιναΝν’. πι εγέβηµεν ΙΤι 

--- οἱ περὶ τὸν Παὖῦλον αι ΤΊτΑ ΥΓ. ο ἤλθομεν ΜΝ6 Ο8ΏΙΘ ΕΕΙ/ΤΑΝ ; τλ- 
4 --- τοῦ ΕΙΤΤΓΑΥΝ. ; τέσσαρες παρθένοι 1.ΤΊνΑ. 3-- ἡμῶν 

γ ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χείρας Ι/ΙΊτΑ Υ/. 

Ὁ ἀναφανέντες ΕαΙΤΤΑΥΥ. 



χχι. ασ ηρία 
ἡ.ζώνη.αὕτη οὕτως δήσουσιν ἔν Ἱερουσαλὴμ οἱ Ιουδαῖοι, καὶ 

τΠἱ5 ρἰτᾶ]ο ἴπαδ Πα]] δρῖπά /Ίπ Ἅᾖδετάρβ]επι Ἅᾖ)πο Ἅἀθνβ, απᾶ 
΄ 2 -” 7 -” ε υ ΄ / 

παραδώσουσιν εἰς εἴρας ἐθνῶν. 132 Ὡς δὲ ἠκούσαμε» 
ἄε]]τεν αρ 1π{ο ΓΏθ] Ὠιπᾶβ οἳ [1π6] παβΙοηΏΒ, Απᾶ νΏεη τε Πεατᾶ 

ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖςτε καὶ οἱ ἐντόπιοι τοῦ 
έλοςο ἐλῖπρα, ΒροςξοιρςΏῦ αροῦἩὮ Ἔγτε 3αηᾷ “ἴποβο Σο [5ίπε] Ίρ]ησο 

μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ. 19 Ὁ ἀπεκρίθη.δὲῖ ὁ 
"πποςυ πο Ἔροἱσαρ πα το 0 ΕΓΙΒ8Ί6ΕΠ1, Ῥα0 “Βηβυγοτοᾶ 

Παὔλος,” Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρὐπτοντές µου τὴν 
1ραα], Ὑγπαῦ ἄοτθ πθερίης βηΏᾶ Ῥτεακίτς ΠΥ 

οφ’ ) . 4 2 ΄ ῷ ς ) Γ μ ῳ ο ᾽ 
καρδίαν; ἐγὼ.γὰρ οὐ µόνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς 
Ώρθαττ ΣΟΥ ποῦ ΟΠΙΥ Ἅἵοῦο Ῥουιπά ΤῬαῦ 45ο το ἀῑθ βἲ 

Ἱερουσαλὴμ ἑτοίμως.ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 
2εγαβδα]οτ Άτα τεδάγ 4Ο:  Ἵηθ  ἍἩἨαπιθ οἱ ἴπθ Τιοτᾶ πΕ σεν 

14 Μἡ πειθομένου.δὲ αὐτοῦ ἡἠσυχάσαμεν εἰπόντες, ”Τὸ θέλημα 
Απά Σποί Ρεῖης “ρειςαβᾶεᾶ 'Ἀθ πο πετο βἰ]εηωῦ, ΒΑΤΙΠΗ, πο τι] 

τοῦ κυρίου -γενέσθω.! 
ϱὲ ἴμο Τιοτᾷ Ὦο ἄοπο, 

16 Μετὰ.δὲ τὰς-ἡμέρας ταύτας “ἀποσκευασάμενοι. ἀνε- 
Απᾶ αξίετ {65ο ἄπγα, Ἠατίτπρ Ῥασκεᾶ {πο Όβρραρο πα 

βαίνοµεν εἰς ὉἹερουσαλήμ.! 16 συνῆλθον δὲ καὶ τῶν 
νγεπῦ αρ το 2 6γηδαβ]οτα, Απᾶ πτεηῦ 8159 [βοιαε] οἳ {με 

παρ᾽ 
Ῥτϊηβίηρ Γοπε] να πγΏοπι 

ξενισθῶμεν, Μνάσωνί.τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ µαθητῥ. 17 Γενο- 
πε πα]σηῖ ]οᾶρε, α οογῦθ]π ΓΠΑΡΟΏὮ, α ΟΥρτοῦ, απ οἰά Κἀῑςδοίριο, ΣΠανίης 

ένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀσμένως ἀἐδεξαντοϊ ἡμᾶς οἱ 
ηγτ]νεά 1απᾶᾷ πε αἲ {1 6ΓΙΒΘΊ6ΤΗ Σρ]αᾶ]γ Αγοοαϊγεᾶ 5µ8 Τηε 

ἀδελφοί. 18 τῇ. δὲ ἐπιούσ εἰσῄει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν 
3υτοείΏτεη, Απᾶ οπ ἴπο {ο]]ονίπρ Γάαγ]3υγεηῖ 31η αΡαιὰ πια ἍᾖἩα5δ 

πρὸς Ἰάκωβον, πάντες.τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. 19 καὶ 
το 7απι1ος, Απᾶ α]1 ββαβεπιρ]οᾶ Ἅλΐπο 2814618. Απά 

ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ ἓν.ἕκαστον ὧν ἐποίησεν 
Ὠανίης βα]α{εὰά ἴποπι τε τε]αῖεᾶ οπεο Ὁγ οπε στλαῖ ἐηΐηρς ΑπτοιρΏῦ 

{ μ] 7 ” ” Ν ” / ) ” ε µ 
ὁ θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς.διακονίας.αὐτοῦ. 90 οἱ δὲ 
14ο ΑΠΙΟΠΡ ἴπο παθῖοπ ὮὗΤΥγ Ἠ18 ταϊπ]δίτγ., Απᾶ ἴἨεγ 

2 / } / 6 4 / | 6 ΄ η 2 ” - 

ἀκούσαντες ἐδόξαζον Ἰτὸν κύριον εἶπόν τεὶ αὐτῷ, Θεωρεῖς, 
Ἠανίπα Ὠθατᾶ  ϱρ]οτιβεᾶ ᾖἴπο Ἅ1Ιοτᾶ. Απά {πεγ εαῖᾶ ο Ἠἶπα, Τηοι 5εεςῖ, 

ἀδελφε, πόσαι μυριάδες εἰσὶν Ἀ Ιουδαίων! τῶν πεπι- 
Ὀτοίμετ, Ἠοῦ πια µἹπγτίαᾶ5 Ίπετρ 8Τθ οἳ ζεσνς ΨΥὮο ἍΆΊατε Ῥε- 

στευκότων, καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόµου ὑπάρχουσιν. 
Ἠετεᾶ, βηΏά 811] Ζθ41015 οπ65 οἳ {πο Ίαν 816, 

2] κατηχήθησαν.δὲ περὶ σοῦ, ὕτι ἀποστασίαν διδάσκεις 
Άπα {μεγ ποτε ἱπογπιεᾶ οοποθγηίης ἴμεο, ἴπαῦ }ΣβροδίβδΥ α[ηλοι “τεασ]οςύ 

ἀπὸ ἹΜωσέως!ὶ τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας! Ιουδαίους, 
19ίτοπι 31Μοςες 51 ὅαπιοηπς Τ1ηθ ηφί]οπς 511 57ε5/Β, 

λέγων μὴ περιτέμνειν. αὐτοὺς τὰ τέκνα, μηδὲ τοῖς ἔθεσιν 
(ε]] ης . “που το “οἰτοππιοίδε ᾖ31ἴΠεη ᾖ1ῃΠθ οΠί]άτεη, ἩοΟος ᾖπῖληο οµδίοπι5 

περιπατεῖν. 3939 τί οὖν ἐστιν; πάντως Ἰδε πλῆθος 
το σ/α]]ς, Ἠπαῦ πει ἡᾖ 102 οετιαλα]γ δπιαδί 1 πια] Παᾶθ 

μαθητῶν ἀπὸ «Καισαρείας! σὺν ἡμῖν, ἄγοντες 
ἀἶδαῖρ]ες τοπ 02884τε8 πηϊἩη ἍᾖτΒ, 

π -ἵ- τότε ἴπεῃπ ΙΤΤΝΑΤ. ἆ --- δὲ Ὀιιὸ ΙΤΤΙΑΥΥ. 
τὸ θέληµα γινέσθω ιΤΤςΑΥΓ. 4 επισκευασάµενοι ΙΤΤΤΑΥΥ. 
6 Καισαρίας Τ. ἆ ἀπεδέξαντο ΥεΙουπιθᾶ ΙΤΤΙΑΥΥ. ε τετ. 
Ε εἰπόντες βΑΥΙηρ 1,; εἶπάν τε ΤΊτ. 
δαίων Ί. 1ὶΜωύσέως ΟΙ1ΤΤΑΥ. 
πλῆθος συνελθεῖν 1. 

Ὀ 

κ --- πάντας Ι/[ττ]. 

} -ἵ- καὶ εἶπεν αΏᾶ δα] τ. 

9739 
οππαίαπ ᾖ{μῖ ρῖτα]ε, 
απά 5λα]] ἄο]ίνοτ η 
1πίο ἴπο Ἠππά» οἳ Ίο 
ἀομίθῖ]ος, 12 'Απιᾶ νγπθεα 
πο Πεατᾶ ΊΏοςο ἰηΐπρς, 
ῬοίἩ πσνα, αηᾶ ἴπεγ ο 
τλαῦ Ῥ]ασε, ὈοδοιρΏς 
Ἠϊπι ποῦ {ο Ρο τρ {ο 
1εχανα]επι. 19 Τποα 
Ῥπα] Αη5υηγεγοᾶ, πας 
ΤΩΕΩΊ Ύο Το Ἱγεερ απά 
Το Ῥτοα]ς 1πΙπο Ώσατι 2 
{υγ 1 811 τθβᾶγ ποῦ ἴο 
Ῥε Ῥουπᾶ οπ]σ, Ῥ{ α]- 
5ο Μο ἄῑο πΌ ο οεταςο]6εία 
{ΟΥ ΤΠε ΤΒΠΗΘ οξ {λαο 
Τιονᾶ ὧθδας. 14 Απά 
ππΠεπ ηε ποι]ά ποῖ ω9 
Ρεγβιαᾶεᾶ, πε οεῃρεᾶ, 
ΦΑΥΙΩΡ, Τηο6 π]] οξ {196 
Τ,οτᾶ Ὃε ἆοπο, 

15 Απᾶ αξ[ετ ἰποςα 
ἄαγα πο ἴοοῖς τρ ους 
ΟΒΙΥΊ85668, αι τνοπ πρ 
{ο ζΦεταρα]οπῃ. 16 Τπετοθ 
πναπύ πυηΙὮ τα8 Α]5ο 
οεγίαῦι οἱ ἴΠε ἀῑξδοί- 
Ῥ]ες οἳ 0.β4τ6β, απᾶά 
Ὀτουιρπυ πιω Ίἴπεπι 
οπς ἸΜπαβδου οἳ ΟΥ- 
ΡΙά5, Αη οἷά ἀῑδοῖριο, 
ση Ι(Ὦ ποια ννε 5Ποι]ά 
Ἰοάφε, 17 Απᾶ νπεπ 
ππθ ΊΥ6ΓΘ ο0Πης {ο σἆε- 
τβ8]θπα, ἴηΠο ὈτοείΏτει 
χεοε]νεά ας ρ]αᾶ]τ. 
18 Απᾶ ἴπο αν {οἰ- 
]οπήπρ Ῥατα] πνεπῦ ἵπ 
σΙτΏ π5δ απίο ὦατηςθς; 
ΑΠ 1] {Ώο ε]άετα ττετε 
Ῥτεδεηί, 19 Απά ππεη 
ηο Ἠθά βα]αῇῖεᾶ Ίπεπι, 
Ἡο  ἀθο]ατεᾷ Ῥατιῖοι- 
1ατ]ψ σγΏαῦ ἐηίηρς ἄοᾶ 
Ἠαά τπτοαρΏῦ ΑΊἼοηπἝς 
ἴπε ἄθηίιιες Ὦγ Ὠϊ8 
1ΩΙΠΙ5{ΥΥ. 20 Απᾶ τ/Ώεη 
ΤΏεΕΥ Ἠεαχᾶ ᾖΤέ, πετ 
6]οχ1Ώεᾶ ἴ]ο Τιοτᾶ, απιά 
βαἱᾷᾶ ππῖίο Ὠϊπα, ΤΏοι 
5αρ8ῦ, ὮὈτοίηες, ουν 
ΏΙΑΩΠΥ Ίποιβιμάς οξ 
61ν5 {Ώθτο: ατε ΠΙΟ] 
Ῥο]ίετε; απά ἴπεγ ατα 
8]] ζοβ]1ομ5 οἱ {Πε Ίανυ : 
21 .απᾶ ἴπΠεγ ατα ἵπ- 
Σοτηιεᾶ οἳ ἴηπεοα, τηπῦ 
ἴποι ᾖοφοπεςυ α]] ἴπθ 
27618 ν/ΠϊοἩ αΓΘΛΤΠΟΤΠΡ 
πα εηπ/ΙΙΙε {ο Τος- 
586 Ἅο5δεβ, ΘΡΑΥΙΠΕ 
Όπαῦ {Πεσ οασΏῦ ποῖῦ ἴο 
οἰγοαπισίδο {)εῖγ οΠΏῖ]- 
Ἔάτεπ, πεῖῦπετ {ο τα] 
β{ἴετ ᾖἵπο ουδίοΠ]5ς. 
25 ἡΠπαῖ ἶ5 10 [πετεξοτεβ 
ἴπο τοπ]Ωζαᾶο τπιαςς 

: Τοῦ κυρίου 
Ἱεροσόλυμα 1ΤΤΙΑΝΓ. 

{ τὸν θεόν αὐά ΟΙΤΊΤΑΥΓ. 
α ἐν τοῖς ᾿Ιουδαιοῖς αηοησ {ῃε 2 ετύς ΗΤΤΑ; --- Ἴου- 

Ι δεῖ συνελθεῖν πλήθος ΙΤΑ ; --- δεῖ 
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Ἰθεᾶς οοπιθ {οβοίπογ : 
10ΟΥ (Ποαγ σνϊ]] ἨεαΥ ὑπαῦ 
τηοι αγῦ οοπ1θ. 25 ο 
1ηοχείοχο {Ως ἐπαῦ να 
ΒΑΥ ἴο ἴπθεο: ο Ὠαρνο 
ΣοαΣ πιθη πἩΏΙοἩ αντε ς 
σου οπ ὕπεπι; 24 ἴπεπα 
νακα, οηᾷ ρατῖῖν ἴΠσ- 
Ε6ΕΙΕ συ] θἩ {ποτηω, α]ιά Ὦο 
βὐ οΏβχρος συ] τἩ {ποπα, 
παῦ ἴπενγ πια εΏπτο 
{πεῖ» Ἠεαᾶς: απᾶ αἳ] 
Ὁλαγ που ἴηαῦ ἔῃοςθ 
ΙΤΠίαδ8, ππετεοί ἴΠεγ 
“εχθ Ἰπβογπιθᾶ «οοἩ- 
᾿ορτηϊπς πες, 4τθ πο- 
τηΐας; Ῥαῦ ἐλμαί ἴποα 
5ΩΥΕΕεΙΕ αἷςξο πα]κεςῦ 
ΟΓά6ΕΙΣ, απᾶ Κοεορρεξεῦ 
{ηε Ίαν. 2ὔ Α5{οισΠ- 
1ΠΡ πο ἄεπθϊ]ος πυΏΙο] 
Ὄε]εσε, Ίνθ Ώασεο υγ]ϊ- 
τθη απᾶ οοπο]αᾶςᾶ ἴπαῦ 
πΠεγ οΏβετνθ Ὦηο 8116 
ΤΠ11Ρ, 58νθ οἩὐ]γ' ἴλαῦ 
τηε Ἱεερ ὕπεπιςδε]τες 
ΣΤΟΠ} ἐλμῖπσς οεξοτεᾶ 1ο 
14915, απα Ττοπι ρ]οοᾶ, 
Απά Ίτοπῃ δἰταρ]οά) 
απᾶ ἔτοπι ΕοτπίομβῖοΏ., 
26 Ἔπεπ Ῥαπ] ἰοοΚκ {πο 
πηστ, θΏ8 {πε πεσῦ ἄαν 
Ῥατ{σίης Ηϊπαςε] Εαν 1ῦῃ 
Έπεπι επ{ετεά Ιπίο ἴηπθ 
{ετηρ]ε, Το αἶἴριϊῖσ ἴπθ 
βοοοπιρ]]εΏπιεπίοξ ἴηθ 
ἆαγσα οἳ Ῥρατ]ΠοαβίοἩ, 
τπ{1] ἐΠπαῦ απ οὔετίης 
ξεποπα]ᾷ Ῥο οὔετεά {ος 
ΕΥΘ6ΙΥ ο0π6 οἳ Ίἴμεπι, 
27 Απά ππεη ἵἩθςετοπ 
ἄπτα πτετο α]πιοςῦ εη- 
εᾱ, ἴπο οεπς π/πῖοα 
ππθγοθ οἳ Ασία, ππει 
'λμογ βαπ Ἠϊτα ἵπ ἴῃο 
τεπρ]ε, εὐϊχγτεά αρ αἰΙ 
τπο Ῥεορ]θ, ππά ἸΙαῖᾶ 
Ἠαπᾶς οἳ Ἠϊπα, 28 οττ- 
Ίπρ ου, Μεη οἳ 15τας], 
Ἠαὶρ: Τῆϊ5 ἶ5 ἔπο ἨΠΙΒ1Ι, 
ἴιαῦ ἑθο]αίἩ αἳ] Πιθη 
6ενοετγ. ππετο αραἲπςδῦ 
1ηθ ῬθοΡρ]ίθ, απά ΊΠοθ 
Ίαν, απά ΤΠ Ῥ]ασε: 
απᾶ {ιτίηπες Ῥτοαρδηί 
ατεεχκα 8ἱξο Ἱπίο ΤΏο 
ἱθπιρ]θ, απᾶ Ἠαίῃ Ῥο]- 
1αΐτθοά ΌΠῖς ΠοΙγ Ῥ]ασ8, 
29 (Έος ἴπεγ Ἰαᾶ 5εεπ 
Ῥοδΐξογα ππΙπ Ἠϊπι Ἰηπ 
{πο οἵ υγ Ἠτορπίπαας 8 
Ἠρηοείαπ, π/Ποπα 1Ώαγ 
Ρβαρροβθά ἴπαῦ Ῥααἱ 
Ἰαᾶ ὈτοιρΏηί Ἰπίο ἴπο 
τεπαρ]ο.) ὃθ0 Απά α]] 
1Ἠ9΄ οἱ γπας Ἰηογεᾶ, 
8Ώᾷ ἴλο Ῥεορ]ε ΤΑΠ ὔο- 
ΡείΠεσ: απά ἴπεγ ὕοοκ 
Ῥαυ], απᾶ ἄταου Ἠῖπα 
οπῖ οἙ ἐ]ιο νεπαρ]θ: πιᾶ 
ΣοτἩννιτἩ ᾖἴπο ἆοοτβ 
Ὢπθτο ΒΠῦ, 9] Απά 5 
{πεγ πγεπ{ αὈοιαῦ {ο ΚΙ] 
Ἠΐπα, ὑάϊπρς .οβπιθ ππ- 

π--. γὰρ {ΟΥ Τγ. 
απ ττΑνς, 

»τε ΑΏά ΕΤΊΤΑ. 

Ρ φυλάσσων τὸν νόµον ΙΤΤΤΑ ΤΝ. 
τηρεῖν αυτούς, ει μὴ Ιττς, 
αὖτον τὰς χεῖρας ΑΙΤΤΓΑΥΓ, 

ΠπΡραΑ 5 ΕΙ Σ. ΧΧΙ. 

συνελθεῖν Ἱ ἀκούσονται. "γὰρ" ὅτι ἐλήλυθας. 99 τοῦτο οὖν 
60ΊΠ8 ὕοβείμθς; Ἅ2ο0Σ Όπεν π]] πθας πα ἴποι Ὠαξῦ «0116. Τη ἴπετεξοτθ 

ποίησον ὅ σοι λέγομεν᾿ εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν 
ἀο ἴποα ππ]αῦ 35ο πθς "πε ρασ: Τηετεατο πηίπ ας ΄πιεῃ 1βοισ 8 τουν 

ἔχοντες ἐφ᾽ ἑαυτῶν' 394 τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν 
Ἠανίπρ οπ ἸΠεπιεεί]τος: τησβθ Ἠανίηρ ἴαλκει Ῥο ρασιπεᾶ να 

ημας λ , ! : - : , ν 
αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἵνα "ξυρήσωνταιϊ τὴν 
ἴπεπα, Απᾶ ο αἲ εχρεηξο {4ος ἔῃεπι, νηαῦ Ίπεγ τπαγ 9«ηατο ἍΤπθ 

κεφαλή», καὶ ογνῶσινὶ πάντες ὅτι ὧν κατήχήνται 
ηεαᾶ; Απά Ἅπιαγ ἆκπου Ἅᾖ1α]] τλαῦ οἱ πγΏΙοὮ ἴῃασ Ώατο Όοεπ {ποσπιεᾶ 

περὶ σοῦ οὖδεν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς 
αροαῦ περ ᾿ποέπίπς 5, Ῥαὲ ποια Ξυγα]]εεςῦ “ογᾶάετ] 3]εο ᾖ}Σ{11γςε]{ 

Ῥτὸν νόμον Φφυλάσσων.ὶ 396 περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων 
5ἱπθ ανν 5κοερίης. Ῥαῦ οοποεγπίηπᾳϱ 11056 Ίο Ὠατε Ῥε]]ενεᾶ 

ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν.ὶ κρίναντες μηδὲν. τοιοῦτον 
οἳ ἴπε ηβΙΙΟΠ8 “πο ὃβπςὮ δμίπςσ 

τηρεῖν αὐτούς, εἰ μὴϊ φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τότε εἰδωλό- 
σπθ ντος, Ἱαᾶρίηρ 

31ο 3οἈδοινο 1{Πθηι, εκοερέ {ο Κεερ “ΐγοπι ΣήΠεπιςε]ταΒ {πίηρς ο εγεᾶ 

θυτον καὶ Στὸϊ αἷμα καὶ πγικτὺν καὶ πορνείαν. 26 Τότε 
νο 14915, απᾶ Ἐ]οοᾶ, απᾶ π]αῦ ἶ5 5ἰταπσ]θᾶ, απᾶ {ογπἱσαδῖοη. Τησπ 

σὺν 
σντἔπ 

ὁ Παῦλος παρὰλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τῇ ἐχομέν ἡμέρῳ 
Ῥαια] Πατίπρ ἴαωκεη  τἴπο ἩΙΘΏ, ϱη η πεχί 

αὐτοῖις ἁγνισθες εἰσήει εἰς τὸ ἱερόν, πμ. τὴν 
ἴπετι Πατῖηρ Όθεῃ ποσιακὰ οηῖειεά Ιπίο ἴμο ρκεῖς ἀεο]ατῖπε το 

ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως οὗ προσηνέχθη 
Σα]β]πιοπΏ οξ ἴπθ ου, οἳ {πο ρυτὶβοαθίοῦ, υπο] πας οὔεγοᾶ 

ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου, αὐτῶν ἡ προσφορά. 37 ὡς.δὲ. ἔμελλον 
4ο:  7οπθ αραςἩ ο ἐπεπι ἴπο οΒΠετίηρ. Βαῦ π]ηαπ 3γνοτο δα Όοιιῖ 

αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι οἱ ἀπὸ τῆς Ασίας ᾿Ιουδαῖοι 
11Πο Ἔδετει Οᾷασς5 Τούς οοπρ]οιεᾶ {πο Ἅτοπα Ἀλδία 11θ6υνς 

θεασάµενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, ἵσυνέχεον"' πάντα τὺν ὄχλον, 
Ἠανίηρ 566Ἡ Ἠϊπι η ᾖΤμο (θπρίθ, εβὐττεᾶ πρ 811 πο οτοννί, 

καὶ "ἐπεβαλον! στὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτόν,' 98 κράζοντες, Ανδρες 
αηᾶ 1α1ά Παπᾶθ ροπ Ἠϊπι, ατγΙπᾳ, Μου 

αἹσραηλῖται,! βοηθεῖτε. οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ 
15ταε]1ζ68, πε]ρ | ἐπ]6 1  ἴμο ΏηΏ. πηο αραϊησίὶ 

τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόµου καὶ τοῦ.τόπου.τούτου πάντας ὅπαν- 
ἴἩθ µῬθορῖίθ Απᾶ ἴπθ ἍΊΙάπἩ απᾶ ΜΗΠ15 Ρ]ασο 811 ΕεΥοΥΥ- 

ταχοῦ! διδάσκων ἔτιτε καὶ Ἓλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερόν, 
πνΏετθ Τ88ΟἨΘ5, απᾶ ΕΗΤΙΠΟΣ 15ο «τθεκς Ἡθ Ῥτοιςσμὺ Ἰπίο ἴπο ἰεπιρίθ, 

καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον. 99 Ησαν.γὰρ.προ- 
Απᾶ ἀεβ]εᾶ παιψ δγρ]αςσε αεΠ15, Ἔοτ μεν Παᾶ Ὀεξοτε 

εωρακότες Τρόφιμον τὸν Εφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν 
6Θ6ΕἩ ορια: 118 κα ἵπ ᾖπθ- οἱσ πι Ἠίπι, ΥΠΟΠΙ 

ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Παὔλος. 90 ἐκιήθη 
Τπεγ τος ἴπαῦ 1πίο Ί1ο πορίε “ρτουιρηύῦ αῬαιι]. ὖγας διποτθαᾶ 

τε ἡ πόλις ὅλη, καὶ ἐγένετο συγδροµη τοῦ λαοῦ' καὶ ἐἔπι- 
Ἀρπᾶ δίΏο "οἱψ ᾿νν]οιθ, απᾶ ΊΏετθ 88 8 οοποοιχ5ε οἱ ἴηΠθ Ῥθορίθ; αιᾶ ἨΠανίης 

λαβόμενοι τοῦ Παύλου, εἶλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ: καὶ 
1βϊὶά Ὠο]ᾶ οἑ Ῥαα], Όπεν ἄτοῳπ ἡἨὨϊπα οιίδιᾶθ πο ᾖΌοιηπρίθ, απἆ 

εὐθέως ἐκλείσθὴσαν αἱ Ὀύραι. 9] ζητούντων.ϊδὲὶ αὐτὸν 
Ἱπιπιθεά]αίε]σ  ἍἨἽετθ 5λαῦ 1πθ - 490015, Ῥμὴὸ α5 {Παεγ πετο ἀεεκίῃπρ ἍὮἨΙΠχ 

Ἡ ἐνρήσονται ἴἨεγ 5ΗΦΙ] 5Ώανθ ΤττΑ. ο γνώσονται φο]] πουν 
ᾳ ἀπεστείλαμεν 119. --- μηδὲν τοιοῦτον 

.--- τὸ ττη[ Ανν. ἴ συνέχεαν 1.. ' ἐπέβαλαν τν, ο ἐπ᾽ 
α Ἰσραηλεῖται Τ. Σ πανταχῇ ἹΤτ, πανταχη 1ΑΥ’. 



αντι χχιι ΑΟςΤΒ. 
2 -» κ. ” , 

ἀποκτεῖναι ἀνέβη φάσις τῷ Χχιλιάρχῳ τῆς σπείρης, 
το ΙΙΙ Έ]ογς σαπηθ α τεργοβεπ{α{1ὸπ {ο {πο ομίθξ οαμίαῖτπ ΟΕ κο ὮῬαπᾶ, 

ὅτι ὅλη Ἀσυγκέχυται! Ἱερουσαλήμ. ὃ2 ὃς Ῥέξαυτης! “παρα- 
ἴπαῦ 1 Ἔνιας ὃ]π  δυαπια]ς λεγαδο]επα : Πο αὖἲ 9π0Θ ηατίπρ 

” ᾿ , 2 

λαβώὠν! στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχους! κατέδραµεν ἐπ 
ἵακεη πΙτΏ Γηπα] βο]άΐετς Απᾶ οοΠ{ΙΓΙΟΠΘ ται ἄοπιπ Ἡπροηῦ 

αὐτούς. οἱ δὲ ἰδόντες ἑτὸν! χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας 
ΤΠςΠ1. Α πά ἴΠεγ ΠατΙΠΡ 5σεη Πο «Πῖ6ξ ομρίαῖηπ ππᾶ ᾖἴῃΠθ Βο]ἀΐθσβ 

ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παὔλον. ὃ9 τότε 
ζθηβεᾶ Ῥοαίϊπς αι]. 

ὁ Χχιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ ἐκέλευσεν δεθῆναι 
"ιο ”ομΙεΕ ἑοαρίβίπ Ἰαὶά ποιά  οξ Ἀπη, απᾶ οοπιπιαπάρᾶ ΠΠ] {ο ε Ῥουπά 

/ . ) ’ Δ [ή 

ἁλύσεσιν δυσίν' καὶ ἐπυνθάνετο τίς | καὶ τί ἀν' εἴη, 
πια "ομαίηπς ἍᾖΆλΐνο, βηά 1πααῖτεᾶά πο Ἱθ πιὶρΏί Ῥ6, απᾶ τ]λοῦ 

ἐστιν. πεποιηκώς. 94 ἄλλοι.δὲ.ἄλλο.τι εἐθόωνὶ 
Ὦο Πα θεσπ ἄοῖπρ. Ῥαΐ 5οπιε 3οπο “ΕΠίηρ δαπᾶ ὅβοπιθ Ἰαποίμαν 1νγοτθ 3οτγίΏηρ 

) Ἐτ ν. λ Ξ Ὦ Δ ὃ ’ δεῖ - Δ 7 λὲ ὃ 3 

εν Τῳ ὀοχλῳ' "μη.ὀυνάμενος-ὀε γνῶναι το ἄσφαλες ια 
1η Τπο ετων, Απᾶ ποίῖ δῬείηρ αϱ]8 1ο Ἐποι {πο οθργζα]πίγ οἩ βοοοιΏ{ ΟΕ 

τὸν θόρυβον, ἐκέλευσεν  ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεµ- 
σπθ ταπασ]{, Ὦς οοπιπιαπᾶθᾶ 3{ο 309 “Ῥτοιβ]Ώῦ ἸΠϊπι ἍἈ1ΙΠπίο ἴῃο 1οτ- 

βολήν. 9ὃδ ὕτεδὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμοὺς συνέβη 
1χς88. Ῥαϊ πΏεη ἨθΟοβΠΘ οπ ὭᾖἴῃΠθ βἰλίτ5 15 Ώαρρεπθᾶ 

βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν 
Άντας 'Όογπθ 1ηθ Ὃσ ἴπο βοΙάϊετβ  ΆΌεσβι5ο οἳ ἴπθ τνίο]θηοῬ 

τοῦ ὄχλου. 36 ἠκολούθει.γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ ἱκράζον,! 
οΕ 1Πθ οτοπγᾶ, Έουχ ΣΞο1]οπθᾶ ᾖἴπο τοι]{]1{ιᾷθ ο ἴπο Ῥοορίθ, οτγίηϱ, 

Αἷρε αὐτόν. 97 Μέλλων.τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν 
Άπγιας πη](Ἡ ΠὨίϊπα, Ῥαΐ Ῥοΐηςρ αροαῦ {ο Ὦο Ὀτοιρ]Βύ Ἱπίο {πο 40χΊχθ55 

ὁ Παὔλος λέγει τῷ, χιλιάρχῳ, Βέ ἔξεστίν μοιεϊπεῖν τι 
Έλιι] Ρ4Υ5 ᾖἵο Το οΏΙθξ οπρῖαΙΠ, 18 10 ρεγπα] τε Το 1Πθ {ο08ΑΥ 5οπιεϊηῖπς 

πρός σε; Ὁ.δὲ ἔφη, Ἑλληνιστὶ γινώσκειο; ὃδ οὐκ ἄρα 
ἵο 1πεε Απά Ώο ςαἰᾶ, ατεε]ς ἀοξῦ (ποια κπουγ 2 3Νοῦυ “ἴπονπ 

σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστα- 
μοι 1βτὸ ἴηε Ἡστρίίαιμ Ίο Ῥείοτθ πεςθ ἄαδσςξ οβιξεᾶ 

τώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους 
οοη/{αβῖοη απᾶ 1εᾶ οιιῦ 1πίο Ίπθ ἀεςξετί Ἅᾖ1ἴπθ {οαχ ἔποιδαηπᾶ 

ἄνδρας τῶν σικαρίων; 99 Εἶπεν δὲ ὁ Παὔλος, ᾿Εγὼ ἄνθρωπος 
ἩηΕΏη οξ {πο αδδηςδίης 2 Ῥα0 "παϊᾶ 1Ῥαα], Ἱ 8 ΤΠΘΗΏ 

/ .) ος -” Τ ω / ] 2 / ’ 

μέν εἰμι Τουδαῖος Γαρσεύς, τῆς Κιλικίας οὐκ ἀσήμου πόλεως 
Ἰπάθεᾶ ΑΙ 8 76υΥ οἳ Τατ5ι18, 108 ΣΟΙοῖα “πο 3ο Διπδἰσπ]ιβοαπὺ δοἳίγ 

πολίτης δέοµαιδὲ σου, ἐπίτρεψόν. μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν 
τα “οίπεη, απᾶ 1 Ῥε5εεςΏ ἴπερ, 8]11οτ πηθ Το βρεαίς το τηθ 

λαόν. 40 ᾿Επιτρέψαντος.δὲ αὐτοῦ, ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ 
ῬεοΡρ]θ. Απά ΑΠαηνίηπς δβ]]οπγεᾶ [Πίτα] πο, Ῥαι] βἰαπάϊηπσ οἩἨ 

τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισεν τῇ Χειρὶ τῷ λαφ' πολλῆς.δὲ 
Τηθ 5ίαΐτ5 π]βᾷς α οἶρῃ ντ ἴποθ Ὠβπᾶ ἴο [πο Ῥθορ]θ; Ἅαπᾶ ρτεαῦ 

σιγῆς γενομένης προσεφώνησεν τῇ ᾿Ἑβραϊδι διαλέκτῳ 
β1οπορ Ἠατ]ηρ ἴ8Κεη Ῥ]βο Ἠεβροκθίο ᾖ{[ίπεπα] 1η ἴπο Ἠεῦτευν ]απραβρο 

λέγων, 99 Άνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ µου τῆς 
ΒΑΥΙΠΕ, εἩ, Ὀτοίητεη απᾶ Ἅ«484{Π6Ι5, Ίεατ ΤΙΥ 

πρὸς ὑμᾶς Σνῦν! ἀπολογίας. 3 Ακούσαντες.δὲ ὅτι τῇ Εβραϊδε΄ 
ο ὅτοι “ποπ α146έεπςος, Απά Ἠατίηρ Ἠερτᾶ ἴλαῦ ἐπίπο Ἠερτθυ 

ἐγγίσας 
Τῃεπ “Πατίπρ "ἄτανη Πθαν 

. 

5 συγίσυν- τ)χύννεται ΙΤΊτΑ ς συγχύνεται τν. υ ἐξ αὐτῆς ΔΑ. 
ἆ ἑκατοντάρχας ΓΕΤΊΤΑΝΥ. ΄ κε -- τὸν ν. Γ--- ἂν τπτ ΑΊνν. 
Ἀ μὴ δυναµένου δὲ αὐτοῦ Ὦθ ποῦ Ὀείηρ αὈ]θ 1/ΤΊτΑΥ/. 
αμ Ν Ίο 

981] 
{9 1Π9 ολίαξ σαρίαἰα οξ 
{Π9 Ὁαμά, τραῖ 1] ὁς- 
Σ188]οΊς ΤΥΙΙ6 1η Αη πρ- 
χοβγ. ὃδ Πιο Ι11Π1θ- 
ἀϊαίθ]Ιγσ ἴοοῖς 5οΙἶσεσβ 
αηΏᾶ οθη{ιτίοπς, απᾶ 
τη ἄοσνΏ Το {πειη : 
8Πά π/Ώθη {Πε 58 ἳΥ ἐπο 
οπ]οξ οαρίβἰπ απᾶ {ἴπθ 
5ο]άΐο5ς, {μετ 1εξί Ῥεαί- 
{πρ οἱ Ῥαπ]. 9 Τπευ 
Μῃ9 οἩΙθΕ οδρίθίη «3Ώ19 
πιθατ, απά Ίἴοοκ Πίπι, 
Απά οομπιβπᾶθά πα 
1ο Ὀο Ῥουπάᾶ πνΙ{ ἴπνο 
οΏβίπβ; απᾶ ἀεπιαππᾶθᾶ 
ΥΠΟ Ὦθ πας, απά η8ῦ 
Ὦθ Ὠαᾶ ἆοποθ, δ4 Απά 
8οπηθ ογ]εᾶ οἱ 1Π11ᾳ, 
ΒΟΠΙΘ αΠΟίΠΕΥΣ, ΒΠΙΟΗΠΡ 
1πε ται]Παᾶε: απᾶ 
ππΏεη Ἡε οοι]ᾶ ποτ 
Ἐποσ ἴηε οεγίαἰηίγ {οὐ 
τηο απια]ό, Ὡς οοπι- 
πηρπάεᾶ Ἠϊπι ο ο 
οβττ]θᾷ ἰπίο 19 οβ5ἱ19. 
36 Απιὰ π'Ώθη Ἠθ 6ΛΊΠΘ 
Ἡροη {Πε 5ὐβίτβ, 5ο 16 
πΥΑ5, ἵΏαῦ Ὦρ 859 Ώογπο 
οΕ {Πο 5οἱάϊθγς Εοτ {ῃΏθ 
νιοἰεποσθ οἱ {πο ρεοΡρ]θ.᾽ 
96 Ἐον ἴπο πια] 1 ιιάθ 
οἱ ἴπο ΡεοΡρ]θ {ο]]ογγοᾶ 
8ΐΐεΣ, ογίηρ, ΑΤ/ΙΑΥ 
πυλτὰ Ἠϊτα. ὁ7 Απᾶ 48 
Ῥααἱ πγαβς {ο Ὀο 1εὰ ἵπ- 
{ο ἴλο οβ5{]6, Ὠθ' δαδἱᾶ 
παΏ{ο πο οΏΊεξ οαρία{τὮ, 
Μαγ 1 βρεα]ς απ{ο ἴηερθὸ 
πίπο βαῖᾶ, ΟαΠ8ῦ ἴποι 
βρεακ ατεεκδῶθ Ατί τοῦ 
ἴποα ἴπαῦ Βραγρίαη, 
πυΏ]οὮ ὮῬείοτθ ᾖ11θβθ 
ἆαγα πιβᾷεξευ απ αἹρ- 
τΟ8Υ, θπᾶ Ιεάᾶεξύ οξ 
1πίο 1ῃθ. πή]άεγπεβθ 
4οὰς Ίἴποιξβιπά τιθη 
τηςῦ τνετο πιαχάθτετς 2 
99 Βιιΐ Ῥαυ] δαἱά, ἶ απα 
Β Τις ὠλ]ῖο]ιατι 8 1 6υΥ 
οἱ Έατ5δης, α οτί ἵτπ 
ΟΠοῖα, α οἴδίποεη οἱ ηο 
1ηθαπ ο ςγ : απἀ, 1 Ὀε- 
56εςΏὮ Ίπεα, 5ιετ {πθ 
νο 5ρεὰΚ αΏ{ο {Πο ρθο- 
Ῥ]6. 40 Απᾶ ππεη Ὦρθ 
Ὠβᾶ ρίτεηῦ Ὠίπη Ἰϊσεποθ, 
Έλα] βϱἴιουᾶ οἩἳ ᾖἴπο 
Βἴ8ΙΤ56, θηᾶ Ὀεο]κοπεᾶ 
ντ ἴποθ Ἠβπᾶ απίο 
Τε ῬοοΡρ]θ, Απά πΏετι 

. ΤΏθτο πας Ώιβᾶρα ρτεα 
81]εηποσςθ, Ἡε 5ραΚο α- 
{ο {ᾖθ6πι Ἱὰ 1ηπο Ἡε- 
Ὄτεπ Τοπρ1θ, βατίπς, 
ΧΧΙΠΙ. Μθυ, Ῥτείητεη, 
80 1Π{ΠΕΥΑ, Ὠθαγ το 
ὮΏΙΥ ἀθίρμορ ολίσ]ι ἴ 
πιαΚθ πο ππῖο το. 
2 (Απᾶ ἨπΠεη ΤΠετ 
Ὡθεατά {Ππαῖ ο βρ8Κο ἶπ 
{πο Ἠερτευ ἴοπσιθ {ο 

« λαβὼν Ἠατίωρ ἴαιςθη 1., 
ξ ἐπεφώνουν ΙΤΤΓΑΥΓ. 

ὶ κράδοντες ΙΙΤΤΤΑ ΝΜ.. κ νυνὲ 
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έλατα, {ηεγ Ἱκαρὸ {πο 
ὮΏΟΥΘ 511όηςςθ: απᾶ Ἡθ 
εα1(λ,) ὃ Τ απ νοχϊῖ]γ 
Της} 0ο] απο Α εν, 
Ῥουῦ ἵπ Τατεις, α οἵί 
Ὦν ΟἱΗσία, γεῦ Ὀτουρ]ί 
υρ ἵπ ὑη]ς οἳἵγ αἲ ἴπο 
Σθεὲ οἳ απια]]θ], απά 
ταισΠό απουοτᾷῖηπσπ {ο 
{η Ῥεγ[οοῦ ΠιαΏ)19ς ος 
τῃ9 Ί.τν οἳ {πε ξαΐποσς, 
οπᾶ πας πεα]οαις ἵο- 
συατᾶ ἀοᾶ, ἄδ πε α]ἱ 
3χο {Π]5 ἄαπγ. 4 Απᾶ Τ 
Ῥεγδεοασεά 3ΌΠ5 ν/αγ 
πη{ο {πο ἀθαῖῃ, ὈΙπᾶ- 
{ης ππάᾶ ἀθ]ϊτογῖπς 1πίο 
ΡΓΙ5ΟΠΒ ῬοἱἩ ταεπ απᾶ 
ΦΥΟΠΠΕΗΠ. ὃ Α4 4ἱ5ο ἴπθ 
ΠϊΡΗ ρτίεςὺ ἄοῖιπ Ὄοδαν 
Υηθ Ὑ1θηεςδβ, απᾶ α1] 
ἐμο οεἑαζο ο{ἴλο ε]ἄοτς: 
ΦΤΟΤΩ ΥΥΏΟΤὰ Α15ο Ττε- 
οε]τεᾶ Ἰοίζετε απίο ἴπο 
Ὀτείητεπ, απᾶ πεπέ το 
ῬΏαπηβδουξ,. ο Ῥτίης 
ἴπειη νγΏΙοἩ Ἱγοτο ἔπετοε 
Ῥοσπά απίο Πετιαδα]εηι, 
Σο: ἵο ο Ῥιπῖξδηεᾶ. 
6 Αγά 165 ομπαθ ῦο ραᾳ55, 
ἐπαῦ, 5 1 πιαᾶε πι 
10ΓΏρΥ, οπᾶ π/αδοοπαθ 
η]ση απίο Ῥαπιβεοας 
βῬοιἁῦ ποοἩ, 5εαᾷάεη]Ιγ 
ἴπετο «Ποπο {τοηι Ὠοα- 
νεη αρτεαῦ ΠρΏιτοιπᾶ 
ΑΏῬοπόὸ Ὢπθ, 7 Απά Τ 
4961] πηπῖο ἴπο ρτουπᾶ, 
β]ιᾶ Ἠεαγᾶ 8 τοῖςς β4Υ- 
1ηπΡ Ἀαπίο τηθ, βΘα1], 
Βα11, πΏγ Ῥογεεσαίθβὲ 
νποα πιθῦ 8 Απᾶά Ταπ- 
πηνετεᾶ, ΊΓΏο ατί ἴποι, 
Τιοτᾶ 2 Απᾶ Ἡο εαἱᾶ απ- 
το τηθ, 1 ΑΏ ζε5ιθ οἳ 
ἸΝασατθῖΠ, π ποια ἴποι 
Ῥοτεεοι{οςῦ. 9 Απᾶ (πετ 
τηΏβῦ νετε ππΙτΏ Τηθ 5. 
1πᾶθεᾶ 1ηΏθ ἸρσΏί, απᾶ 
ππετε αὐγα]ᾶ; Ῥαῦ πο 
Ἠεβτᾶ ποῦ 1ηΠθ νοῖίσο οξ 
Ἠϊτα {Παῦ 6ραΚκο {ο πηθ, 
10 Απᾶά 1 εαϊᾶ, παῦ ̓  
βμα]] Τ ἄο, Τογᾶ ὃ Απᾶ 
ΤΠε Τιογᾶ 5α1ᾶ πηζοτης, 
Ατῖς68, απᾶ ρο Ιπίο Ώβ- 
ΤΠΒΕΟΙΒ; απᾶ ἴπετο 160 
βΏα]] Ῥο ἰο]ᾶ περ οἳ 
81] ἐπϊπρβ σνΠΙοἩ ατο 
Ααρροϊπίθά Τογ 4π69 {ο 
ο. 1 Απά πΏευ Τ 
οοπ]ᾶ ποῦ 9566 Ἔογ ἴπθ 
Ρ]οτγ οἱ ἰπαῦ Ἠρηῦ, 
Ὀείπρ ]οά Ὦγ ἴπε Παπά 
οἳἑ ἴπεπι ἴηαῦ πετθ 
σνϊτἩ της, 1 οΆπιοθ 1Ππίο 
Ὦαπιββοίβ. 19 Απᾶ οηπθ 
ΑπαπῖοςῬ,α ἀετοπῦτηαη 
βοοοτᾷῖπρ Το Τπε Ίατν, 
ἹἙαπνίηρ α ροοᾶ τεροτό 
οἳ β]] ιο 6 ετνς πγΏ]ΙοὮἃ 
ἀπε]υ 1Λέγθ, 19 ο«πἈταθ 
ππίο τηθ, απᾶ εἴοοᾶ, 
Επᾶ βα]ᾶ απῖο τηοθ, 
Ῥτοίηεν ΒΑ], τεοεῖνθ 
ΤἩγ βἰρῃηῦ, Απᾶ ἴπο 

"--- µέν ΥΤΤΙΑΥΓ, 
6 εὐλαβῆὴς ΙΤΊΤΑ. 

κόν. 12 ᾿Ανανίας.δἑ.τιςο, ἀνὴρ Ῥεὐσεβὴς! κατὰ 

ΠπΠΡρλΑ α ΕΒΙΣ. ΧΧΙ. 

διαλέκτῳ ποοσιθώχει αὐτοῖς, μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν. καί 
Ἰβηριάρο Εεροκθίο μετα, πο "Πποχθ μεν “Κορ απ]εί; απᾶ 

᾽ |) Ἡ ση ι μ ” δ ” / 9 

φησιν, ὃ το µεν' εἰμι ἀνηρ Ἰουθδαῖος, γεγεννηµένος ἐν 
Ὦθ ΑΑΥ5, ἀπᾶᾷεθϱᾶ Απ Α ΠΙΑΠ Ῥ ὀθσ, ῬουἨ {π 

Ταρσῷ. τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ.πόλει ταύτῃ 
Ταγδας οἳ Οµ1οῖα, ναῦ ῬτουιρΏί πρ 1η Ὅμ]ς οἵίγ 

Δ ο , , , ῃ 
παρὰ τοὶς πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευµέενς «κατὰ 

αὖ πό  ᾖ{θεῦ οἳ απια]ᾖ1ε], Ἠβτνίπρ Ῥεεν Ιηβίχιοὐεὰ ποοοχᾶ(πρ ἓο [16] 

ἀκρίβειαν τοῦ πατρφου νόµου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ θεοῦ, 
οχαεΐίηες5ό οξἴποθ αποθείται Ίαν, 3 πεαίοας οὋπθ Ἅᾖ1ΡεἵηΡ {οχ αοἄ, 

καθὼς πάντες ἡὑμεῖς ἐστε σήμερον 4 ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν 
ΕΥΘΏ 358 811 γθ 8ΥΘ ΤΠ18 4αγ Ὢπο  τπῖς5 , παν 

ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς 
Ῥεγβεομθεᾶ ππίο «ἀεαίῃ, ῬίπάΙπρ απᾶ ἀἄε]τετίηρ πρ ᾖἵο Ῥεΐοης 

ἄνδρας.τε καὶ γυναϊῖκας, ὅ ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ µου, 
ῬοῦΏ τπεη απᾶ ἩΤΟΠΙΘΗΏ: 88 4159 πε Ἠ{ρῃ Ῥρτῖεβῦ Ὄεατς: π]ίπεςς {ο 118, 

καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτἑριον' παρ᾽ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεζάµενος 
Απᾶ αἱ] ἰπο ε]άεγΏοοᾶ ; {τοπι πΓΠΟΠΙ 8150 Ἰθύίετ ἹΠατῖηρ τορεϊτεά 

πρὸς τοὺς ἀδελφούς, εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμη», ἄξων καὶ τοὺς 
το πθ ὈῬτείηπτει, ᾖἵο Ὦαπιαδοιβ 1 νεηῦ, Ὅο Ῥτίπςδ 8]Εεο ποςθ 

ἐκεῖσε ὄντας, δεδεµένους εἰς Ἱερουσαλήμ, ἵνα τιµωρη- 
ΊΠετθ Ἠπο πεχε, Ῥουπιᾶ το «26γήδα]αεπι, ή οτᾶατ ἐπαῦ {πετ τα]ση 

κο 9 / ία 

θῶσιν. ϐ ἐγένετο.δξ Ἅµοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι. τῇ 
ρε ριπ]ςῃεᾶ. ᾿ Απᾶ 15 οὖπῃε ἴο ρᾶ5ςς {ο πηθ Ποατπεσίπς αηπά ἄταν]ηπς ΏθΒβΤ 

Δαμασκῷ περὶ µεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περι- 
το Ώαβπωβξοίε, αροταῦ. πηϊᾶ-άανγ ειάᾶεηπ]Ισ οιαῦ οἳ πρ  ΊἸεατεῃ 

/ .ν ο Ν Αν αμ μι 1 Ι ε 4 ἔδ 
αστράψαι φῶς ἱκανὺν περὶ ἐμέ' 7 "ἐπεσόνϊ.τε εἰς τὸ ἔδαφος, 
εΏοπθ Αα "Ησηῦ 1ρτεςῦ αροπῦ τηθ. Απᾶ 1 4611] {ο ἴπε ρτοιπᾶ, 

νο . αν / /΄ / ’ 

καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης µοι, Σαούλ, Σαούλ, τί µε διώ- 
Απᾶά ἨΠεβτᾶ κα τοῖσα βαγίηρ 1ος, βδαΠ1, ' Μαι], ὙΗΣ Τηθ ΡεΙ50- 

κεις; 6 Ἐγὼ.δὲ ἀπεκρίθην, Τίς εἶ, κύριε; Ἐϊἶπέν.τε 
ου{εςῦ ἴποι 2 Απά Τ' Ἀηπδιγοτεᾶ, πο ατὸ ἴποι, Τιοτᾶδ Απά Το εαῖᾶ 

/ Π Ποιο ’ .) ᾿ - « ν εὶ η , 
πρός Ἀμε, Εγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις. 

το πε, 1 ΒΤ. οεδαιβ πο ἈΝαζαΙβαῦ, ἨΠΠοπ ποια Ῥετξεομί{θςύ, 

9 Οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο, «καὶ ἔμ- 
Ῥαΐ ἐποβο Ἅππ]ῦἩ ὅπιο λρεΐῖηπς ἴμο πᾶεεᾶ ']σΏῦ ἍῬεπε]ᾶ, Απᾶ Ἀ- 

φοβοι ἐγένοντο"ἳ τὴν.δὲ φωνὴν οὐκ.ή]κουσαν τοῦ λαλοῦντός 
Ἰαγπαρᾶ πγ6ΣΘ, Ῥαΐ πθ Ἅτοῖεε αῑᾷ ποῦ Ἠεατ οξ Ἠϊπα αρεακίης 

µοι. 10 εἶπον.δέ, Τί ποιήσω κύριε; Ὁ.δὲ κύριος εἶπεν 
Το 16. Απά Τ εαἰᾶ, παὺῦ επα]] Τ ἄο, Τιοτᾶ 2 Απᾶ ἴπο Τιοτᾶ ββ]ά 

’ 

προς με, 

ἵο ῄτῃθ, Ἠατίηρ τῖδεη πρ δο το ὮΏαπωῃβους, απᾶ ἴμετε πεε το 

ληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι. 
«Ώβ]] ο ζο]ᾶ οοποεγηίηρ α]] {(Πΐπρς πσΠΙοὮ 1ξ Ώβς Όεεη αρροϊη{θᾶ ἴμεθ ο ἀο. 

11 Ὡς δὲ οὐκ. ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ.φωτὸς.ἐκείνου», 
΄Απᾶ 88 1 ἀἱᾷ ποῦ 5εθ Ἔτοτι ᾖἵπο ρ]οτγ ο γπαῦ Ηρῃῦ, 

«χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων µοι, ἦλθον εἰς Δαμασ- 
Ῥοΐπρ 1εᾶ Ὦγ πε Ἰππᾶ ἍὮΨ ἴποβ Ὀοῖπρ τῇ 1πθ, Ἰ9οπο το Ῥεπι8β» 

τὸν νόµο», 
βοοοτάίΏρ ο ἴπο Ίαν, 

μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων Ἰουδαίωτ’, 
Ῥουπο σΥΙζηΏΘΒΒ ο τν 81] Τπο 20 ννε] πρ [3,πετε] "σενς, 

19 ἐλθὼν πρός Ἀμεὶ καὶ ἐπιστὰς εἶπεν µοι, Σαοὺλ. ἀδελφέ, 
οὐπαῖπρ το 1η αηᾶ εἰαπάίπρ Ὦν ϱβλᾶ ᾖοπθ, "δαυὶ αρχοίΏθσι 

9118. Απᾶ α οεγίβῖη ΑπΑΠΙΑΕ, α Ἴπιβπ. Ρῖοαβ 

πι ἔπεσά ΙΤΤΤΑ. ο --- κἀὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο ΠΗΤ1τ[Α]. 
4 ἐμὲ 1Τ1Γ. 

“8 ἐμέ 1π1τ. 

η) τς 4 ΄ . / δω 

Αναστὰς πορεύου εἰς Ἀαμασκόν, κἀκεῖ σοι λα-. 

ο ο 



ΣΙ, ΑςΤ 

ἀνάβλεψον. Κἀάγὼ αὐτῷ τῇ.ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. 14 ὁ.δὲ 
1οοκ πρ. Απᾶ Ι ᾖἵπ {μο 5Απιθ Ἠοισ Ἰοοκθεᾷ πρ οἩἳ ἍᾖλἨϊπι, Απά ο 

εἶπεν, Ὁ θεὸς τῶν.πατέρων.ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι 
Βαῖᾶ4, ΤπΠο ἄοά οἳ ουσ 140{ΠΘΓΒ αρροϊπτεᾶ με ᾖ{ο ΚΠΟοὶΝ 

” Δ -” υ ΄ 3 2 οω . 

τὺ.θέληµα αὐτοῦ, καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι Φωνην 
Ἠ5 νν]]1, απᾶ ᾖοφθο πο οιδίθπθ, απᾶ ᾖἵοπεας ͵ 8 τοῖςθ 

-. ” { / ι) ” 

ἐκ τοῦ.στόματος αὐτοῦ. 16 ὅτι ἔσιῃ µάρτυς αὐτῷ 
ουῦ οἳ Ἠ18 πιου{Ἡ; {ος ἴποα βΠα]6 Ῥο α πῦπεΒβΒ {Του Ὠῖπα 

νς ΄ ’ - ” 9” Δ 

πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ ἤκουσας. 16 καὶ 
το 81] ΤΠΘΕΊΠ οἳ π/Παῦ ἴποι Ἠαβῦ 6εεη απᾶ ἸἨθαχά, Απάᾶ 

νῦν τί μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς 
που; ΝΊΥ ἀε]αγοδῦ ἴποιδ Ἡατίηρ ατίδεη ο Ῥαρθϊπεάὰ απᾶ ἍὙΑΒΡΗ ΑΥΑΥ 

’ - / ι 

ἁμαρτίας.σου, ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα "τοῦ κυρίου." 17 Ἐ- 
ΤΗΥ εἶπα, οσα] 1ης οἩ ἴπθ Ἠβπηθ οἑ ἴπθ ὭἸΤιοτᾶ,. 31) Άραταθ 

ἔνετθ δέ µοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ προσευ- 
ο Ἴρ8εῬ λαπὰ ο Πθ Ἠατίηρ τεῦιχπεᾶ ᾖΤο {εταβα]αεπη, απᾶ οἩἨ ἕρτατ- 

χαμένου µου ἐν τῷ ἱερῷ, γενέσθαι.µε ἐν ἐκστάσει, 18 καὶ "ἰδεῖν" 
απςσ ᾱ1πγ Ἰπ πο ὕαιπρ]θ, 1 Ἴέραπο η αἴτθοπος, απᾶ δαὖ 

. ” αν ε 

αὐτὸν λέγαντά µοι, Ὑπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἱε- 
Ὠῖπα βαγίπσ οπως, λΜα]χο Ἠμβίο απᾶ Ρο αἵναγ πὶὰ εαροεᾶ οαῖ οἳ «6- 

Ῥουσαλήμ, διότι οὐ-παραδέξονταί σοῦ Ιτὴν' µαρτυρίαν 
χΙδ8]ετα, Ῥεοαιβε Ἅ«ΤΠεΥ ππΙ]] ποῦ χοοεῖτθ ᾖΤΠΤ θβΦΙπιοῦπγ 

: ΔΝ » - ” Δ / μ] 8 ) / Ε 

περὶ ἐμοῦ. 19 Κάἀάγὼ εἶπον, Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται, 
οοποετηϊίηςσ 16, Απάᾶ Τ β81ᾶ, Τιοτᾶ, πεπιςε]τεξ που 

ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ.τὰς.συναγωγὰς τοὺς 
παῦ γα Ἱἱπιρτὶδοπὶηπςϱ απᾶ Ῥεαῦϊπρ 1η 6ΥεΙΥΣ 5Ξ7ηΏαΡοΟΡιΘ νπο5θ 

πιστεύοντας ἐπὶ σέ: 90 καὶ ὅτε Τἐξεχεῖτο" τὸ αἷμα Στεφάνου 
Ῥε]ετῖπς Ὁη ΊἨθθ; Απᾶ πἩεη ΤΡ Ῥουτεᾶ ουῦ ὕπο Ὀ]ουά οἳ βύερΏεπ 

τοῦ µάρτυρός.σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν 
ΤηΣ π]ίποςς, 815ο ΤΙΨΒαΙΕ να εδἰαμπάίπρ Ὦγ απά οοπεεη πρ 

Ὑτῷρ ἀναιρέσει αὐτοῦ,! καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν 
το ἰῆο ριὐ{ἶπρ Το ἀεκῦὮ οξ πι, απᾶ  Κοαερίπσ ᾖἴπο ρηγπιεηῖς Οἳ ἴμοβο πλο 

ἀναιρούντων αὐτόν. 91 Καὶ εἶπεν πρός µε, Πορεύου, ὅτι ἐγὼ 
ΚΙ]]αᾶ Ὠΐπι, Απᾶ Ἠθβαίᾶ ᾖἵο πθ, ἄο, {ος 1 

» ” ή ” 

εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε. 23 Ἠκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι 
ο παοης αἴατ ο πτσνΙ]] 5επᾶ ΕοτζΏ ἴπεθι. Απά ἴἨΠεγ Πεαγτᾶ ἨὨϊπι απ] 

τούτου, τοῦ λόγου, καὶ ἐπῆραν τὴν.φωνὴν.αὐτῶν λέγοντες, 
τη]5 π;οτᾶ, απᾶ ἸἨΕυεᾶ αρ νηεῖτ νοῖσθ, εαγῖηρ, 

Αἷρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν.τοιοῦτον' οὗ γὰρ χκαθῆκον! αὐτὸν 
ΑΤίΑΥ τη Ὦ τοπι 51ο δεατίἩ 1βιςἩ 430π8, ᾖ{οςόποῦ 39 ας Βὺ ηθ 

ζην. 32ὸ Κραυγαζόντων- δὲ αὐτῶν, καὶ ῥιπτούντων 
εΠοιι]ὰ 1ϊτο, Απ ας Ἔπνοτε Ξοτγίης “οαῦ πα, απᾶ οαεῖπς οῦ [ιπαῖτ] 

τὰ ἱμάτια, καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα, 94 ἐκέλευσεν 
ΡΑΤΠΙΘΩΤ5, Απᾶ Σάαδῦ αγητοννῖης ἍΙπῖο ἴπο αἱτ, αροπητααπᾶοᾶ 
2 Δ ε / »” ” 3 ΄ 2 

᾽αὐτὸν ὁ Ἀχιλίαρχος ἄγεσθαι' εἰς τὴν παρεμβολήν, "επών! 
αἨϊΐπα 11Πο Ξοβ]οξβοαρῖκΙη ο Ὀο Ὀτοιρβ]ηί Ἰπζο πο 40Τ{Υ655, ιά άϊπρ 

µάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτόν, ἵνα ἔπιγνφ δι ἣν αἰτίαν 
Σ05 "δοοιτρες 30ο 36 ᾿οχαπα]ποᾶ ἸἨΐπι, ἴπαῦ Ἡρ παὶρηὶ πουν {ον πιπαῦ οαάβο 

ε/ } / - [ἆ { . 9 

οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ. 96 ὡςδὲ ὑπροέτεινεν' αὐτὸν 
ἴπαβ ἍᾖΤπεγ οτίοᾷ οιαΏ Ἀβα]ποῦ Ηίπα, Ῥαΐ 45 ο εἰτείοΏεά Σουγατᾶ Ἠῖτα 

τοῖς ἱμᾶσιν εἶπεν πρὸς τὸν: ἑστῶτα ἑκατόνταρχον «ὁ 
ψ]ΙίΏ ἐπο Ίποισς βδαιά 310 πο Ἀνπο Ἰβίοοᾶ ρτ 5οθηΏῦιιτ1Ο. 

2988 
βΑΊ16 Ἠοις Ἰ Ιοοκεᾶ 
αρ Ἡροῦπ Πίτα. 14 Απᾶ 
Ἡο ϱαἷά, ΤΏο ἄοά οξοισς 
Σ8ΐΠετὸ Παπ  οἩοβεπ 
{πος, ἰπαίῦ ἴποι 5ποι]4- 
ου ΈἘποπ ' Πϊ5 νν1]], 
απᾶ 5εο ἴπαῦ οτειυ 
0Όπο, απᾶ οποα]άεςι 
Ἠθας πο νοῖο, οἳἑ 
Ωἱ5 πιουίΏ, 15 Ἐοτ 
που εΠα]Ώ ο Ὠϊς σντζ- 
ἨθΘβ8 ΙἨΠΤΟ α]] τηοη ΟΕ 
υπαῦ ἴποα Ἠαςυ 5θοετπ 
πμᾶ Ἠθατά, 16 Απά 
ποῖΥ ΩΣ ἑαττ]ε»ςυ που» 
8Τἱ56, απάᾶ ο Ἰαρύυϊσεᾶ, 
ΑΠά Ὑ8δΗ ανα ἵηπν 
ΒΙΩΒ, οα]]1πρ οπ ἴπθ 
ΊβΙπΘ ο {πο Τιοτᾶ. 
17 ΑΠᾶ 6 οβπαθ ὕο ρα88ς, 
τπαῦ, πΏεηἨ 1 πας οοπΠθ 
Αραΐπ ἵο «εγαβα]επα, 
εγεπ πηϊ]ο Τργαγεά 1π 
Τπο ἱετπρ[]ο, Ι πας ῖπα 
Ὄχαπσος6; 18 απᾶ 5ατ 
ἨὨϊπα δαγῖπρ Ἱηπ{ο Ὠλο, 
Μαχκο Ὠαδίαε, απᾶ ρεῦ 
ἴηποο απο] οιῦ οἳ 
Πεγαςδα]επα : Τος Τπεγ 
ν/1]1] ποῦ τοοεῖτο πγ 
ΛοςΏΙπιοπγ οοποογηῖπς 
11ο. 19 Απά 1 σαῖᾶ, 
Τ,ιοτᾶ, ἴπεγ Ίπποι ἴπαῦ 
1 πιργὶδοηποᾶ αΏᾶ Ῥεαῦ 
1Ώ ΘΤΥΟΤΥ Α7παβοσιθ 
ἴποπα ἐπΠαῦ Ῥε]ϊετεᾶ οἳ 
περ: 20 απᾶ Ὑππεη 
ἴμο Ὀ]οοά οἳ ἴπσ πιατ- 
1στ ΡίΘΡΠεη ντα 5]αᾷ, 
1 85ο πα 5δἴαπαῖπρ 
Ὦγψ, απᾶ οοπξεεπ{(πς 
πηίο Ὠϊ5 ἀθαίῃπ, απᾶ 
Κκαορυ ἴπο ταϊποπῦ οἳ 
ποπ ἐπαῦ 816 ἨὨϊπῃ, 
21 Απιᾶ Πο ςαΙᾷ ἀπίοτιο, 
Ῥορατί: Έοτ 1 σν1]] ςεοτά 
ἴμςθο' {ατ᾽ Ἀθποςϱ απῖο 
πο ἄθπηίϊΙ65. 22 Απᾶ 
{Παγσ ρατο Ἠϊίτι αιιά]- 
οεπος ἸΏΠ{ο 9Πῖ5 πνοτᾶ, 
απᾶ επ Ἰιεᾶ αρ 
9πεϊτ νοῖσςς, απᾶ 5α]ᾶ, 
Απαγ πι 5ΙςΏ 3 
/οίῖοιυρ ἔτοπα τΏθ εατῦῃ : 
Του Ιῦ 5 ποῦ Δΐ ἐπαῦ πε 
εΏΠοι]ά πο. 25 Απά 
Α5 ἴΠογ οτῖοᾶ ουῦ, απᾶ 
οαςῦ οϐ ἐλεῖγ οἱοῦ]ες, 
Αη ὑΏτοαιν ἀῑιδί Ιπῖο (πθ 
81Χ, 24 πο οΏῖθξ ο8)- 
αϊη οοπιπιαπᾷσᾷ Ἠἶπα 
{ο Ῥο Ὀτοιαρ]Πῦ Ιπίο ἴπθ 
οαδί]ο, απᾶ Ῥαᾶς ὑπαῦ 
πο 5Ποι]ά Ὦε εχαπαϊπεᾶ 
Ὦγ 5οοατρΊπρ; Όπαῦ Ὦθ 
ππὶσΏῦ ποὺ πΨΠοΓΘΈΟΓ8 
ἴπεγ οτ]οᾷ 5ο ασαϊηπςῦ 
Ἠϊπα, 3256 Απᾶ α5 μθγ 
Ῥοιπάᾶ Ἠίαι Ψψτα 
ΤΏοπςβ, Ῥαπ] δαῖᾶ ππ- 
ο ἴπο οεπύατίοι που 

Ισ αὐτοῦ (γεαᾶ Ὠϊδ ΠΑΠΠΕ) α]ΤΤτΑΙΥ. 
ο τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ ΟΙ/ΤΤΓΑΥΨ. 

εισάγεσθαι αὐτὸν ΟΙ1ΤΤΑΥ. 
μΤΤΙΑΝ. Ἅϱ[ὸ Παῦλος] Αα, 

8 ἴδον τ. ἵ--- την ΤΤτι[Α]. 
ἱκαθηκεν ΟΙ ΤΊΤΑΥΓ. 

Σειπας ΤΤΙΥΑΤ. 

π Υ τε ΙΤΤΑΥΓ. 

υ προέτειναν ἴΠεΥ αἰτείςΏεά {ου νναχᾶ 

 ἐξεχύννετο ΤΤΊΤΑ. 
2 ὃ χιλίαρχος 



984 
εἰοοά 1, 15 1 Ἱατνέα] 
Φος γοι {ο 8οοΙΙΡθ 8 
1Π8ἨΓ Πας 5 α Ἠοπιλη, 
Απᾶά απουπάσπιπες 
26 Ίππο {πε οεηπ{ατίοπ 
Ἠερτᾶ ἐᾖαέ, Ἡε νυοπὶ 
8Ώᾷ ἰο]ά ἴμε ομεξ οιιυ- 
[αῖπ, δαγΙπΡ, Τακο 
Ἠθεά τυλαῦ έλοια ἄοοςν: 
ΣΟΥ {Πῖ5 τΙᾶἩ 15 α Ἡο- 
Ώ]δΗ. 27 ΤΏοἨ {πο οἩΏ1οξ 
οαρίαϊη οςπῃο, 4ηΏᾷ 5ηἱᾶ 
αηίο Ἠϊπι, Τε]] λε, οτί 
ποια Ἁ Ῥοπατ 2 ο 
εα]ᾶ, Ὑέα. 25 Αιιᾶ πο 
οΡΙεξ οαρίαϊπ ΘΗΣΥΕΙ- 
οἱ, η 1τπ α ϱτεςδῦ 8ΙΠχ 
οὐοζαίπεά Ι ἴπῖς Τχου- 
ἄομ. Απάᾶ Ῥα] εαἰᾷ, 
Ῥυΐ Ἰ τας Ἴεε Ῥοση., 
29 Έπεηπ εἰτοἰρηίννταγ 
ΤΏεΥ «ἀεραγιεᾷ Έγοπι 
Ἠλτα ἍᾖΠὙσνΠπίοὮ σμοιιᾶ 
Ἠαπνο οχκαιη]ηθᾶά Πα: 
ΦΠᾷ ἴΏε οἩΙεξ οαρίαϊπ 
8Ι5Ο Ὑνα8 αγαῖά, αἲτευ 
Ίο ΚΠαν {ἐλαίς Ἡρ σναβ 
8 ἨἘΟΠπΙθΏ, απά Ῥεσβαςδθ 
Ἡε Ὠαᾶ Ὀουπά ἨὨίη, 
90 Οµπ {ῃθ ΠΙΟΣΓΟΥΝ, Όε- 
65ο Ὦε ποι]ᾶ ἨὨατο 
ΚΙοπΏ {πο οογιαϊπίνγ 
ΊΝΏΟΓΕΈΟΤΘ Ὦο πας 80- 
οὐςοᾶ οἱ ἴπμο ὧετνς, Ώθ 
1οοβευᾷ Ἠϊπη Έγοπι 5 
Ῥαπᾶξ, απᾶ οοιηπυβη{- 
εᾱ Ίπε ομῖαξ ρτὶεςδί5 
αμά α1] ἰπαίγ ουαιο]] 
Το αΡΡοαΣ, απᾶ ΡγοιρἩὔ 
αι ἄονηπ, απᾶ εοῦ 
Ώάτη Ῥοέοτο {πεπῃ., 

ΧκΤΠΙ. Απά Ῥαμ], 
θεαγηεδεὶσ Ῥοπο]άϊπα 
{ηο οοαμοῖ], 5α1ά, λῖοπ 
απα ὈτοῦΏτετ, 1 Ὠανο 
Ίϊνεά ἵω αἲ] σοοᾶ οο- 
ςεοῖεποε Ῥεΐοτο ἀοᾶ πηπ- 
1] 015 ἀ4πγ. 2 Απά {Πα 
ἨϊρΏ τρτὶε5δ Απαπίης 
οοπιπιαπᾶσα ποπ ἐπαῦ 
εἰοοᾶ ὮὉγ ὨΙπι 6ο 5πα]ζθ 
ἨϊΏυ οη ἴποθ πιου{ῃ, 
ὃ ΤΏεη 5α]ἷᾷ Ῥατι] ἀπίο 
Ἠΐτα, αοᾶ 5Ώβ]] βπα]ῖθ 
{η6ς8, {λοι νΏ]τεᾶ σνα]]: 
1οτ οεἰθιεσο Ίποα "ἴο 
ἀαάρο τηε α{ετ{με]ανν, 
3η οοιωηπιβηᾶεξύ 1ηΘ 
ΤοῬε 5παΙ{τεη 6ΟΠΙΓΑΥΥ 
το ἴ]μο Ίαν» 4 Απά 
Τπεγ {παῖ οἰοοά Ὁτ 
βαὶᾶ, ἨἩοτί]εδυ ἴποι 
ος ἍἨΠἱρΡη Ῥργ]οςί 2 
6 Τηοηπ αεπὶἰᾶ Ῥαα], Ι 
νξδῖ ηοῦ, Ὀ1ε{Ώτεη Τπβὓ 
Ὦε γης 1Ἡε Ἠΐρη Ρρτ]εςύ: 
1ο Ἱτ 19 σχ]νεη, ΤΏοι 
ΕΠα]{ πο 5Ρεαχς ον{] οἳ 
{πε τιι]ος οἱ 1ησ Ῥεο 
Ρἱ6. ϐ Πιιῦ τνπεη Ῥαα] 
Ῥετοθϊτεᾶ ἰἐΏαῦ ἰηε οπθ 
Ῥατί συτγο Βμάᾶιςσεθς, 

. Ῥτιεδύ 

ΠπΡαΑ Ἐ ΕΙ Σ. ΧΙ ΠΠ, 
Παὔῦλος,ὶ Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν 

"Ῥια], Α πιω Αα Ἐοπςη απᾶ τ«απουπάεπιπρᾶ 5 16 ]ατν{α]. 

ὑμῖν µαστίζειν: 26 ᾿Ακούσας.δὲ ὁ Σἑκατόνταρχος," προσ- 
{ωγ τοι {Το 5οομχροὀ Απά Πανίης “πεατᾶ [515] Σία Ξοοπέατίοη, Πανίης 

ελθὼν «ἀπήγγειλεν τῷ χιλιάρχφ" λέγων, ἵ Οραῖ τί μέλ- 
5ΟἨ6 πε τεροτύεά [10] {ο ἴποα ομΙεΕ οὔριαϊη δΑΥἱΠΡ, μεθ ὙὉπαῦ ατί 

λεις ποιεν; ῥὁ.γὰρ ἄνθρωπος.οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν. 
ἴποα πΏοιαῦ το ο 2 Έος ΌΠ18 ΠΠ Α Ἀοπιπη 18, 

97 Ἡροσελθὠν.δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ, Λέγε µοι, ξεὶ σὺ 
Απά Πανίπρ οοπ1θ αρ {πο οἨ]θξ οαρίαϊΙα μθῖᾶ ᾖἵο Πίπι, ῳ 116, Ατποια 

Ῥωμαῖου εἶἷι Ὁ.-δὲ ἔφη, Ναί. 28) Απεκρίθη.Ἀτε" ὁ χιλίαρχος, 
δα Ἡοπιαια Ταχέὸ Απά Ἡθ βαἷᾶ, Ὑ6Β, Απά "απο πετες 1119 "ομ]οε σον 

Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν.πολιτείαν.ταύτην ἐκτησάμην. 
1 πι(Ὦ  ρτεαῦ ΒΙΠ τΠ]8 οἴτιζεπςΗ{Ρρ ἑ Ῥοισηῦ. 

Ὁ δὲ Παῦλος ἔφη, Εγὼ.δὲ καὶ γεγέννηµαι. 329 Ἑὐθέως οὖν 
Απά Ῥαυ1 αἱ, ῬαόΙ 8ἱ5ο πα» [1χεθ] ὈογΠ. Ἰπιπιθβῖαϊο]γ ἔποατοξογθ 

ἀπέστήσαν ἀπ᾿ αὐτοῦ οἱ µμέλλοντες αὐτὸν ἀνεταζειν' καὶ 
ος 4χοπι ἍἨϊπ ᾖΤποβ ες βὈοαῦύ  ὃπῖπ Ἅᾖ}ἱο οχαπιίηπςθ, απᾶ 

ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη,  ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν, 
ἴμο οΏίεξ οαρίαῖπ 1959 πγης αξτα]ᾶ, Ἠατίτπς πδοεταϊπθᾶ ὑπαῦ α Ἐοπιαη ἍἸεῖν, 

καὶ ὅτι ἵὴν.αὐτὸν].δεδεκώς. 90 Τῆ.δὲ ἐπαύριον βουλόμενος 
ΆΑπᾶ Όεσααξθ ο Πθά Ῥουπά Ἠϊπα, Απά οἩ {Πο 1ΠΟΤΤΟΥΥ, ἀθδῖν ἴηρ' 

γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ.τί κατηγορεῖται παρὰ! τῶν Ἰουδαίων, 
το Κποι ἴπο οεγίαἰπῖγ π/Πετεξοχθ Ἡς 15 αοοιδοᾶ σσ Μπο ὖσπβ, 

ἔλυσεν αὐτὸν Ἰἀπὸ τῶν δεσμῶν,! καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν! τους 
Ἡο Ιοοδοά Ἠϊπα 4τοΏπι Τμ Ὀομᾶς, απᾶ οοπιπιαπὰθᾶ 30 6Ο ἍΤ1πθ 

ἀρχιερεῖς καὶ "ὅλον' τὸ συνεδριον.δαὐτῶν.Ἡ καὶ κατἀαγαγὼν 
ομ]αῖ ργ]εδί5 απᾶά 3Ἄννπο]ε ατλεῖσγ ερπστίκα, ΒΠᾷ Πατῖηρ ὈχοιρΏί ἄοππα 

τὸν Παὔλον ἔστησεν εἰς αὐτούς. 
Ῥαι] ηε ποὺ [Ὠῖπα] απποηπςσ 1ῆεπι, 

93 ᾿Ατενίσας.δὲ Ρὺ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ! εἶπεν; 
Απάᾶ ΣΠμανίης 3]οοκεᾶ σσ α1Ῥαι] Οη Τπθ Εεαπηεᾶάτίτα βαἱᾱ, 

"Ανδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθρ πεπολίτευµαι 
Μο Ῥτγοίηταα, 1 Ἱἵηππα]] "οοπδείεησςε ᾿ροοᾷ Ίπτο «οπᾶιιοῖοᾶ πιγςο]ῇ 

τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας. 2 Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Άνα- 
τοι’ατᾶς ἄοᾶ μηίο Τ1Β Ῥαῦ έπο ὨϊσῃΏ ή Απ» 

νίας ἐπέταξεν τοις παρεστῶσιν ο. τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα 

η]β5 ογτᾷετοάᾶ  ΊπΠοςδο εἰαπάῖηρ ο Ὥϊηι ᾖ1{ο θηι1ΐθ Ὠϊ8 πιοπίἩ. 

9 τότε ὁ Παῦλος πρὺς αὐτὸν εἶπεν, Τύπτειν σε μέλλει ὁ 
Τπθυ Ῥαυ] νο Ἠἶπα βαῖ, “Το δβπαϊίο 5ἱΠο6ρθ 3 "λροις 

θεός, τοῖχε κεκονιαμένε' καὶ σὺ κάθῃ µκρίνων µε κατὰ 
δυο] Απᾶ ἴποι ἄοξί έλοια ϱἳ6 ]αᾷσίης ατηέ ποοοτάῖηρ {ο αᾳοᾶ, πηγη] εες, 

τὸν νόµον, καὶ παρανομῶν κελεύεις µε τύπτεσθαι; 4 Οἱ δὲ 
νηθ 1ανν, ΑΠᾶ οοΠίΓΑΣΥ ἴο 13νν οοπιπιαη(θδῦ της Το Ὦο Απ] {6η ὃ Απιά ἴποςδο πο 

παρεστῶτες Ἱεῖπον,ὶ 'Γὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς ; 
5ἱοοᾶ Ὦγ ααίᾶ, 3ῦμπο δΠΙΡΩΏ δρτὶο8ῦ Ἱοξ “αοᾶ αλγα]]εςί "λα δοςδ 

ὅ Ἔφη.τε ὁ Παῦλος, Οὐκᾖῄδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχ- 
Απᾶ "βθ]ᾶ αρα], 1 πας ποί οοηροῖοας, Ὀτείπγοη, ἴλπαῦ ο ἵ κα Ὠὶσα 

ιερεύς᾽ γέγραπται. γάρ, ;Γ"Αρχοντα τοῦ .λαοῦ.σου οὐκ ἐ- 
ΣΣ 10 Ὠ88 Ῥεεη υντ]{ίοη, Α τα]ετ. ἍοΕΙ]γ ρεορ]ο ὁποῦ 1ου ολα] 

ρες κακῶς. ϐ Τνοὺςδὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν µέρος ἐστὶν 
βροα]ς 208 Σεν]. ΕΒαΐ πανίπρ «Κποση 1Ῥαα] Ἅλαῦ ἴπε οπθ Ῥρατυ οοπβὶςζα 

ἆ ἑκατοντάρχης 11. 
ἃ δὲ 1 ΤΤΣ; α]ττι Αν. 

δεσμῶν αΤΤΥΑΥΝ. 
9 --- αὐτῶν (’εαᾶ εθ βαΏΠεάι1Ώ)) ΑΡΤΙΤΑΥ. 
ς -- ὅτι ΤΤι[Α]. 

ε τῷ χιλιάρχῳ.͵ ἀπήγγειλεν αι τττΑ. -- Ὅρα ΕΙΤΊΤΑΥ. Ἅ-- εἴ 
-τεΑβ. αὐτὸν ἦν ΙΗΤΤΤΑΥ. κ ὑπὸ ΙΤΤΑΥ. Ι--- ἀπὸ τῶν 
πι σννελθεῖν ἵο «ΟΠ {ορείΏθΥ 6ΙΤΤΝΑΤΟ. η παν α]] ο] ΤΤτΑύΓ. 

Ρ τῷ συνεδρίῳ ὁ Παῦλος 111:. 4 εἶπαν Τ1ς. 
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Σκδδουκαίων τὺ.δὲ ἕτερον Φαρισαίων "ἔκραξεν! ἐν τῷ ,συν- 
οἱ Φιάάᾷιισθο απ 116 οἴὔπου οἳ ΡΠα1159ς8 ογ]ιεᾶά ουῦ π Ἶἴμο ᾿βα11Ἠθ- 

εδρίῳ, Ανδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαϊῖός εἰμι, υἱὸς ΓΦαρισαίου"' 
ἁνί91, Μου ῬνοίἩτομ, 1 Αα ἘΠ4χϊ6δ6 ἆ4Π], 8ο ο ΕΠαχΐδεῬ: 

περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν 
οσο) Ιησ α Ώορθ:. αιά ΤΕΡΗΥΥΟΟἱ1011 

7. Τοῦτο.δὲ αὐτοῦ Ἰλαλήσαντος! ἐγένετο στάσις τῶν Φαρι- 
Α πιά ἱΠ]8 πο Ἠατνίπρ 5ΡΟΚΟἨ {λογο τνα5 α ἀἱβεεαηπ»Ιοη ΟΕ ὑμο Ἐπατί- 

σαίων καὶ τῶν" Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη 3 τὺ πλῆθος' 
5905 απᾶ πο Β8άἆμςςθΒ, απᾶ νίάς ἀἰνιᾶεᾶ Όπε πια] 1νιᾶθ, 

8 Σαδδουκαῖοι Σμὲν' γὰρ λέγουσιν μὴ.εἶναι ἀνάστάσιν "μηδὲ! 
Ἀδαᾷᾷαέθες 3μπᾶεεᾶ 4ος Β4Υ 1ηεχο {5 1ο τεδαχγοσί1ο ὨΟΥ 

ἄγγελον μήτε πνεῦμα' Φαρισαῖοι.δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ο. 

ἐγὼ κρίνοµαι. 
ο [11ο] ἆσπά 1 8Ώ1 ]α4ροαᾶ, 

8Ώςε] Ὥος ορἰσῦ; υῬαῦ ῬἘματίςδοςβ οολάσ58 

9 ἐγένετο.δὲ κραυγὴ µεγάλη!’ καὶ ἀναστάντες Δοἳἳ Όγραμ- 
Απᾶ ίπετε πγα8 α "εἸαμιοας ρτθυῦ, Ἀπᾶ Ἠατίπρ 11δεπ πρ ᾖἴπο βοτῖρες 

ματεῖς τοῦ μέρους" τῶν Φαρισαίων  διεµάχοντο 
οἱ 1ο ματ οἳἑ πο ἘῬμαχίδαςς {πΠοεγ Ἱνθχο ερμκοπαλπας 

Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ.ἀνθρώπῳφ.τούτῳ' 
λοιτμίηρ οτί] πυρ Επά ἀπ 1115 ΏΊαΣ ; 

ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελοςξ, μὴ-θεομαχῶμεν.ὶ 10 Πολλῆς δὲ 
5ροκοε {ο Ὠῖπι ος 4 8πρε], ἸΙοῦ τις ποῦ ΒρΠΏῖ αραϊηςὺ 6οᾶ, ΑΠά α ρτεαῦ 

“γενομένης στάσεως, εὐλαβηθεὶςὶ ὁ χιλίαρχος μὴ δια- 
ΣΑΥ]5ΊηΡ λᾳἱβδεπείο, δ{ρατῖησ πο 3ολίοί Σοπρίπία 1ε5δῦ Ἅβποιι]ά 9 

σπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ αὐτῶν, ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα 
310ΥΏ 51η 8ρΐοςρΒ 1ραα] Ῥσ  Ἅποπι, οοπ]ηοη(σᾶ ἰἴπα 1ΥοοΡ 

καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ µέσου αὐτῶν, ἄγειν.τε 
Ἱατίπρ εσας ἄοπυπ {ο ἴαχε Ὦγ Τοχοθ Ἠϊπι {έτοπι "πι]άευ ΛἸιΠποῖτ, απᾶ ἴο Ῥεας 

εἰς τὴν παρεµβολήν. 11 Τῇ.δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς 
ΓΗΙπ1]1πίο Τηο 40Γἱ105Ν. Ῥιή 1ηο Το]]ον ης ο ια Ξεἰαπά1αρ “9 

λέγοντες, 
βαγίης, 

εἰ δὲ πνεῦμα 
απᾶ 1 α δρὶτὶὃ 

αὐτῷ ὁ κύριος εἶπεν,  θΟάρσε «“Παῦλειὶ ὡς.γὰ διε- 
5ηΏΊπι {Πε "Τιοτᾶ βαίᾶ, ἛῬο οξ ραθα ης Ῥαυ]; 40Υ 85 ἴποι ἀϊάρὺ 

μαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἱερουσαλήμ, οὕτως σε.δεῖ 
Σι1]τ τ.μ 1πε {μῖησςδ οΟΏΠΟΕΥΓΜΙΠΡ Ίο αἲ « εγαδβ είπα, ϱο που πιαβύ 

καὶ εἰς Ῥώμην µαρτυρῆσαι. 12 Γενομένης.δὲ ἡμέρας, ποιή- 
815ο αἲ Ῥοπιθ νωθαχ πίπςςΕς, :Απά 19 Ῥάπς ἀ48Υ, Ρηανίηπρ 

σαντές ἴτινες τῶν ᾿Ιουδαίων συστροφὴνὶ ἀνεθεμάτισαν 
διλαᾶθ 1β0Π196 "οξ "με 32θπ/8 Α οοπιὈΙΠβΜΙΟη ωὰ Σμιιᾶοτ 3ᾳ "οπχςδθ 

ἑαυτούς, λέγοντες µήτε φαγεῖν µήτε πιεῖν ἕως.οὗ ἀποκτεί- 
αΤμεπιςε]τος, ἀθο]ατίπςρ ποεϊῦπεν {οσα ῄπος ἰοἀτίακς το] ἴλογ 5Πποι]ᾶά 

Ῥωσιν τὸν Παὔλον' 19 ἦσαν. δὲ πλείους Εἔτεσσαράκοντα! οἱ 
κι] Ῥαιπ]. Απὰ ἴπεγ π/θΓθ ΠΙΟΤΘ {Παπ {οτί πηὸ 

ταύτην τὴν συνωµοσίαν Ἀπεποιηκότες Ἱ «14 οἵτινες προσελ- 
Μμί5 6ΟΠΣΡΙΓΘΟΥ Παὰ πιθᾶςε; π/Ώο Πανίης 

θάντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις Ιεῖπον,' ΆἈνα- 
ουπιθ {ο ΐπο ολμίο ρτὶεδί5 απά ἍΊπο ε1άετβ 5ο], Πα 

θέµατι ἀγεθεματίσαμεν ἑαυτούς, “μηδενὸςϊ γεύσασθαι ἕως οὗ 
οἶχ5ο σνο απο οιιγδοᾶ Ο1ΙΥΦΕ6ΊΥο6, πο μίας {ο ἰαβίθ ο 11 

ἀποκτείνωμεν τὸν Παὔλον. 19 νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε 
πνο 5ποι]ά 1111 Επι], ΝΟΥ ἔΠετείοχθ 76 Ίηλ]κο α ΤΕΡΥΘΡΕΠΙΛ{ΙΟΠ 

986 
απηᾶ ἴπο οἶπον Ῥλατί- 
5665, Ὦο οτ]οά οιῦ η 
119 οοαΏοῖ], Μον απἀ 
υτοίηνοτ, 1 4ηχ α Ῥ]α- 
χΊ5οο, ἴιο ΦΟΝ 0οἳ α Ῥ]α- 
ΐ5οο:. οἳ ἴ]ο Ἠορς αμιᾶ 
χοριιχθοίΊοπ οἳ ᾖἴπα 
ἀοιά Ἰ ατα οπμ]]οᾷ 1π 
ααεβδί]οι. 7 Απά πΠοη. 
ο Ἠαᾶ 5ο »αἱά, ἴπυνα 
ΑΥΟΡΟ Αα ἀἱξ55οπΠΡΙΟἨ Ῥο- 
Ὄννοσπ ἴλο ῬΠανΊςορς 
Αηπά ἴπο ῥῬαάάισσος 5 
Αη ἐπο τοπ] {1 ιο 1ναβ 
ἀϊν]ιάοᾶ, ϐ Ἐουγ Όλθ 
Φπάᾶμοθες 5 ἰλαῦ 
1ποτο 156 11ο ΤΕέΒΙΥΤΟΟ- 
ΜΙΟἩ, ᾖ1ο6ἱ{ΠοΥ αΏΡο], 
ἩΟΥ βαρἰΊσ: Ῥιαῦν Το 
Έλιατ]δοςῬς οοΏ{6»59οῦἨ, 
9 Απᾶ {πετο 4αΤΟ56 8 
ρτοαῦ οι: απά ἴπα 
ΦοχγΐὈ6ς {λαί 1ω6γε ο 
πο Ῥ]πατίκοες’ ρατί α- 
Υ058, απά 5ἴτοτοε, β47- 
ἴης, Ίο Αα πο οΥ] 1 
Εν πάλη : Ὁμι 1 α 
5ΡΙΥ15 ΟΥ 4η 4ησο]ΠαίἩ 
βροκεὮ ἰο πν 1οῦ 5 
ποί ῃςλί πσαἰαςδύ ἄοά. 
10 Αιιᾶ πΏει ἴπετο α- 
105ε ἃα ρἹεΏοῦ ἀἱδδοη- 
9101, Πε οἨίαξ ο.)- 
ἐ8ῖπ, {οατῖηρ Ἱεςυ Ῥαιι] 
5Ποι]ᾷ Ἠατε Ῥεοπ ριι]]- 
εἆ ἵπ Ῥῖοσςο5 οἳ {ποπα, 
οοπιπιηπάθοᾶ {με 5δο]- 
416Υ9Φ ῦυ ϱο ἄἀοῖν]μ, απᾶά 
ἲο ἴακο Ἠϊτα Ὦγ άοτος 
4ΥΟΠΙ αΙΠΟΠΡ ἴΏ6ια, απᾶ 
το Ὀνίηρ Λῶπ 1πίο ἰηθ 
οα5ἱ1θ. 1 Απάᾶ πο 
ηϊρΏῦ {ο]]ονίαις ἴπα 
Τιοτᾶ 5δὐοοᾶ Ὁγ ΠΠ, 
Αά 5αἱᾶ, Ῥε οἳ σοσᾶ 
οΏσογ. Ῥαυ]: 1ογ 368 
ποια Ἠρβδί ἰοςυϊιβοά οἳ 
119 Ιπ «6ΓΗβ8]ΕΏ1, 5Ο 
πηἁδὺ ἴποι Ῥεαγ υϊῦ- 
Ὠθξδς 35ο αἲ Ἐοιπθ. 
12 Απά νηοη 15 τσνας 
ασ, οεγἰλῖτι οἳ τῃο 
0 εἵ5 Ῥαμᾶεᾶ ἰοσείπεχ, 
ΑηΏᾶ Ῥουπά {Ποηιδο]νοῬΒ 
ππάες  οΙΓ5ς, 64Υ11:5 
τΏιῦ ἔπογ που]ά ποῖ- 
ἴπετ οαῦ Ίος ἀλίπκ 1111 
1πεγ Πα Κὶ]λοᾶ Ῥαπ]. 
1ὸ Απάᾶ ἰ]ογ Ἱνετο ΠΙ01Θ 
ἴλαι {οτίγ πυΠΙοη Ἰαά 
πιβᾷο τηϊ5 οοπβρϊνΔογ. 
14 Απάᾶ {Ώεγ οὐῃο 1ο 
ἴπο οἩ]οξ Ῥτ]θρί5 οιιᾶ 
ο]άστς. απά ραῖᾶ, 9 
Ὠατο Ῥουινά οπχσε]τες 
πετ Αα ρτεοῦ ο11χ».6, 
{παῦ πο π]] εαῦ πο- 
τηῖηπς υπ] το Ὠασνόο 
5] Ῥαα]. 1ὸ Ἀοὶν 
{ποχείοχε το πΙῦλ Πο 

5 ἔκραζεν ΊΤτΑ. ἵ Φαρισαίων οἱ ΕΠαΙΊ6εΕΒ ΕΗΤΤΤΑΥΓ. 
1.ΤΤΙΑΝ. Σ -- μὲν Ιπᾷθεᾶ Μ. ) --- μὲν π[ τι]. 2 μήτε ο. 
Ρ τῶν γραμµατέων τοῦ µέρους ΤΤΤΑ ;”'-Ύραμ. τοῦ μέρους Ὦ. 

ἔλιε 5εἸή οΊι«ο ἐπιοσπερίείε) αι ΊτΑ ΥΓ. 
στάσεως Φυβηθεις ΤΤνΑ. 
ἔ τεσσερακοντα ἸΤτΑ. 

ε--, Παῦλε αἲ1ΊτΑΥ. 

Ἡ ποιησάμενοι ΜΤΤΙΑΝ, κ εἶπαν ΙΤτΑ. 

Ψ εἰπόντος Ι/Τ1ΥΓ. κ --- τῶν 
8 τιγὲς ΞΟΠ:6 1 ΤΊΤΑ. 

--- μη θεομαχώμεν (καν 
ἃ στάσεως γινοµένης ην µὴ γενομένης (γ:ν- Ὦ) 

{Γ συστροφὴν οἱ Ἱουδαιοι ΟΙ ΛΙΑΝ. 
Χ µηθεγος Α. 

σσ 
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οοιποί] βἴσπῖεγ {ο ἴ]ιο 
οηϊῖοξ οαρίβίη ἰλπαίῦ ηθ 
Ὀτίηπρ Ἠΐπα ἄοτνω απίο 
σοι ἵο ὮἨΙΟΙτον, 45 
ΤποαρΏ γο πνου]ᾶά Ἱπ- 
απ]το 5οτασρ{πῖηςσ ποτ 
Ῥεγέεοῦ]ν «οοποεγηΙης 
Ἠ1Ώ} : θπᾶ Ὑθ, ΟΓ ΕΤΟΣ 
Ἡοὸ «ΟΠ]θ Ώθασ, ατοτουνᾶγ 
το ΚΙΙΙ Ἠϊπι, 16 Αιπά 
ῬΠεη Ῥατμς εαἰςίογ5 
80Ώ Ὠθαχᾶ οἳξ {Παῖγ 17-΄ 
ἴπς ιν σναῖῦδ, Ὦο πεηπῖῦ 
απᾶ επίετοᾶ 1πῖο ἴπο 
οας{]6, αμᾶ ἰοιᾶ Ῥαπ]. 
17 Έπεηπ Ῥαα] οα]]οᾶ 
οπο οἳ {Πθ οεπύασΙοης 
πηϊῖο Λῖπι, απᾶ δαῖᾶ, 
Ῥτίηρ {Πῖ5 τοαΏς τι 
απίο {πε οἨίοξ σα)Ρ- 
ναΐπ: 0ος Ὦε Ὠκίη α 
οογίαϊῖωη {Πΐης {ο {θ]] 
Ὠϊιη. 18 5ο Το ἴοοκ 
1111, ατιᾶ ῬτοιρΠί Λίπι 
{ο ἴπθ οἩΙεξ οαρίαϊη, 
θπς ρα, Ῥαι] {πο 
ΡΓΙςΟΠΕΥ οα]]εᾶ η] ἩἩ- 
{ο Λι, αηᾶ Ρταγεᾶ πιθ 
το ὑτίπρ {Ππῖς τοαπς 
Ώ]:Ἡ ἹηΠίο ἴμθε, πΏο 
Ἡ: ΜἩ βοπιθμῖηρς Το 5αγ 
ππιο 1ηΏρθθ. 19 Τηεν 
9ηο οὐῖθε οαρίαϊη {οοῖς 
Ὠϊηι Ὁσ {πο Ὠαπᾶ, απᾶ 
σγεηῦ τω] πι αδιᾶᾷς 
απ]γαίαΙγ, αι ἀβ5κεᾶ 
ῶι, ὨἨ παῦ ἶἱ πα 
ἴποι Ὠαςί {ο {Με]] ταο 2 
20 Απάᾶ Ἡᾳ εαἰἱᾶ, Το 
76π5 Ἠβτο αμτοεᾷ 
το ἀἄεεῖτο Τἴπθο τπας 
που ποι]ᾶεςύ Ῥτίης 
4οἵνη Ῥ81] 6ο ΠΙΟΥΤΟΥΥΓ 
ἀπίο {πο οουπο]], 35 
πποάιβη ᾖἴμπεγ πτ'ου]ά 
1παιίτοθ εοπιθνΏαῦ οξ 
Ἠϊπν ΠΙΟΓθΟ ΌῬεγ/{εοΓ]γ. 
21 Βαϊ ἆ4ο ποῦ ἴποα 
ψΙε]ά απΠπίο ἴποιι: {ος 
{πενο 1ε 1ηπ τ/αΙξ 1ος 
Ἠϊται οἳ {ἴπθπῃ ΠΠΟΤΘ 
ἔπαπ Εοτῦγ 1ηοπ, πΏΙςὮ 
ΈΏατο Ὀοιπά {Πετηαςε]γαβ 
πνϊί η οαί], ἴλαῦ 
Τπεγν ππΙ]] πεϊίηος οπῦ 
11ΟΣ ἁατῖωηκ 11 ἴπεγ 
Ἠαπτο ΚΙ]Ιεά Ἠϊτα: απά 
ΤΟΥ ΑΠΘ 1Πεγ τοβᾶγ, 
Ἱοοξίτπρ Σοσ 3 Ῥγοπιϊβθ 
Στοπι ἴηθρθ. 29 Φο ἴτα 
εΠΙ6ξ οαρίαϊη {μετ Ἰ1εῦ 
1πθ ΤοιπΡ Ὠ]βηπ ἆε- 
ρατῖ, Απᾶ «ἩΏατροαᾶ ᾖόπε, 
ὁε6 ἴλοι Τε]] 11ο ιβ 
τας ἔποιι Ἠβδὺ «Πονγοᾶ 
Ἴηεςο {Πίηρς {ο 1ῃθ, 
235 Απᾶ Ὦο οπ]]οᾶ πηπΐο 
Ἰῖπι ἴντο οθΙΙΓΙΟΠΒ, 
ΕΕΥΙηΩΡ, : Μακο τεβᾶτ 
Ἕννο Ἠαπυτοᾶ 5ο]ά1οτς 
16 ᾳο {ο 059584Υ6Α, απᾶ 

ΠΡρΑα ΕΙ Σ. ΧΣΧΙΠ. 

τῷ Χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ, ὅπως Ἰαῦριονὶ παὐτὸν 
πο ἴπο οπίοξ οαρίαῖν τση πο 5απμθᾶσίΏι, 5ο τΠηῦ {ΤΟ-ΠΙΟΣΤΟΙΥ Ῥχπω 

καταγάγη πρὸς! ὑμᾶς, ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκρι- 
Ὦε τααΥγ Ὀτίηπς ἄονπ ᾖἴο τοι, 5 ὭῥὈλεῖηρ αροαῦ το εχβπαῖπο Τ1ΟΣΘ 

βέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ ἡμεῖς-δέ, πρὸ τοῦ ἐγγίσαι 
ἈοοιχαῦθΙγ Ίπε 1Πῖπρς οοποεγπίπς ἍἨΠῖπα, Βπᾶ ννθ, Ῥεέοτο Ἀάτασνϊκρ 3Πθ6ας 

αὐτὸν ἔτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. 16 ᾿Ακούσας.δὲ 
118 5τολᾶνγ χο ' Το Ριῦ 1ο ἀεαῖα Πίπι, Ῥαϊ Πατίτς ΣΠεαχᾶ 1908 

ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου Ἀτὸ ἔνεδρον,' παραγενόµενος 
11ο "ποπ 3ο "πο Δνϊρίετ 5οξ1ραι] {πε Ιγίηρ Ίπ ταν, ἨΑΥΙΠΡ οΟΙ1Θ ηθὺς 

ν 2 ἓ 2 Δ Ἡ ) , - / ο. 
καὶ εἰσελθών εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειεν τῷ Παύλῳ. 
απᾶ επίεττά ἍἈΙπίο {πο 4ογίΤεςς ηο τεροςζεά [5] 

17 προσκαλεσάμενος.δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατοντάρχω», 
Απά "ΠανΙηρ ὃοα]]εά "το [5Π1πΠχ] α1Ῥαὰ] Ἅοπε οἳ ἴπθ οθΠἑΗχ1018, 

ἔφη, Τὸν.νεανίαν.τοῦτον Οἀπάγαγε! πρὸς τὸν χιλίαρχον' ἔχει ' 
βα1ᾷ, ΣΤΠΙΕ ὀγοιπρ ΄ΠππΠ 1ύακθ ἵο πο ολίοξ οπρταΙη, 'Ἠρ Ίιπῳ 

γάρ Ότι ἀπαγγεῖλαιὶ αὐτῷ. 18 Ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν 
1405 5οηλθΠίπς {ο τεμοχῦ. το Ἠΐπα, Ἡε ἰπάεεᾶ ἴπεγεξοτο ΠἨατίηρ ἵακει 

αὐτὸν Ίγαγεν πρὸς τὸν χιλίαρχον, καί φησιν, Ὁ δέσµιος 
Ὠϊπι Ὀτοιρῆηίῦ Πτα] {ο 1ηΠο οἨῖαξ οπρίβ8ῖπ, απᾶ 8478, ΤΗΩΘ }ΥΣἱδοπες 

Παῦλος προσκαλεσάµενός µε ἠρώτησεν τοῦτον τὺν 
Ῥαυ] Πανῖνυς οπ]]εά ο [δηῖπχ] πιο Εδκοᾶ ᾖ[πε] ᾖ{1πῖ5 

ἀνεανίαν" ἀγαγεῖν πρός σε, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι. 
ΨΟΙΠΏΡ πιοῃ το 1εδᾶ το 1ΏεΘ, ἨατΙηπς βοπιεἰμίπρ 1ορβα Ὦο ἴμπεῬ, 

19 ᾿ἘΕπιλαβόμενος.δὲ τῆς.-χειρὸς.αὐτοῦ ὁ Χχιλίαρχος, καὶ 
Απά “Πανίηπρ Φίακεη 9Πο]ᾶ 704 “Πῖς "πατά 11Π6 “οπΏὶεξ οπρίαίπ, απά 

’ 2 9/ / , ες 
ἀναχωρήσας κατ’ἰδίαν ἐπυνθάνετο, Τί ἐστιν Ὁ ἆἔχεις 

Ὠατίηρ αν ἰτλάτα ση αρατῦ ἀπααἰχσς, Ἠπαῦ 15 Ιέ σλίοῃ ἴποι Ὠβςς 

ἀπιαγγεῖλαί µοι; 320 Εἶπεν.δὲ, Ὅτι οἱ ᾿Ιουδαῖοι συνέθεντο 
{ο τεροτῦ το Ώλθ 2 Αιιά Ὡς εα1ᾷ, Ἴπ9 265/8 βΡιβεᾶ 

τοῦ ἐρωτῆσαί σε, ὅπως αὔριον Τείς τὸ συνεδριον κατα- 
{ο τοεαμοδί 1μθθ, ἴπαῦ ᾖ{ο-πιοσχου ΙΠπίο ἴπα Βαπλεάτίπι {ποια πιαγοςῦ 

γάγῃς τὸν Παἴλον, ὡς μέλλοντέ τι ἀκριβέστερον 
Ῥχϊηπρ ἆοπνη Ῥαυ], ΄ 4 ὈῬεῖς αδοιῦ δβοιαθίΏίπρ ΄Ποχςθ ΞπσοραταίεΙγ 

πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ. 21 σὺ οὖν µμὴ.πεισθβς αὐτοῖς' 
110 3Ιπααϊτο «οοποργπίης ἨΗΙηι, Τῃοι {πετοαξοτο Ὦε ποῦ ρεγειαςἀεᾶ Ὦγ {λεβ}, 

ἐνεδρεύουσιν-γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες .πλείους ᾿Τεσσαρά- 
ΣΟΥ 119 πι σγαΙῦ ΤοΥ Ἰήπι , οἱ ἴπεπα 3παςι  1πποτθ "ἔλ8η Σέοχ!τ 

κοντα" οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε 
πιηο οραῦ "απάεςσ ὃᾳα 301Υ586 11ηθπηδε]νες πεϊίπες ᾖ{ο οβῦ 1ος 

αὐτόν' καὶ νῦν 'τοιμοί εἰσινὶ πιεῖν ἕως.οὗ ἀνέλωσιν 
ΑΠπᾶ ΠΟΥ τεβᾶγ  ἴπεγ ατφ {ο ἀτίακς {πεγ ριῦ {ο ἀ4εαπ Ἠΐπι; 

, Δ » Δ ” . / ε μ γι 

προσδεχόµενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. 20 Ὁ μὲν οὖν 
ΑΟ ΤΗΩΤΕ. 11ο ΄4γοπι 3.πθῬ 1ργοπ11868. Της 31Πετθἔξοχθ 

χιλίαρχος ἀπέλνσεν τὺν Ἀνεανίαν,' παραγγείλας μηδενὶὺ 
αρΠ]6ξ “οαρίθίιπ ἀἱδηιὶβδοᾶ {ἴπο ΤΟΙΩΡΤΙΒΗ, Παπτίηρ οπατρεὰ ΓΠἱΠ1] ἴο ηο οπθ 

ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρός Ὑμεὶ 329. Καὶ 
το αΐὐτες {ηαῦ ἴπευρ ὑήπρβ ὅποι ἀῑάδί τερχεξεπῦ ᾖἵο Ὠ]θ. . Απά 

προσκαλεσάµενος "δύο τινὰςὶ τῶν ἑκατοντάρχων εἶπεν, 
ΠανΙης οπ]]θάίο {[Παπα] Ἔίνπο 1οργίαϊπ ΄οξ ἴπο οθΏΜΗΓΙΟΗΒ Ὦο βαἰᾷ, 

Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως 
Έτερατθ 5ΟΙ9116Σ8 Ένο παπάτοᾶ, ᾖτἴπβῦ ἍΆΤΠεγ ΠΙΑΥ Ρο 488 {ΥΓ 8 

: . 

Ἱ.---αὕριον ΟΙΤΤτΑΥΓ. 
Ρ ἀπαγγεῖϊλαί τι 1ΊτΑΥΥ. 

εἰς τὸ συνέδριον ὡς µέλλων ΙΤΤΙΑΥ. 
τινας ὀνο Τ1Γ. 

ο ἄπαγε 1ΊΤΓ. 

5 ἐμέ τν, 

π τὴν ἐνέδραν ΕΟΙ;ΤΊΤΑ. 
:τὸν Παὔῦλον καταγάγῃηε 
8 εἰσὶν ἔτοιμοι Γ119ΑΥΝ 

πι καταγάγη αὐτὸν εἰς ΙΤΤΤΑΥΓ. 
4 νεανίσκον ΙΤΊΤΑ. 

5 τεσσερακοντα ΤΤΤΑ. 

{ο Ῥαπ]. ἳ 



ΧΧΙΙΙ. Α06Τ68. 

ΣΚαισαρείας,Ἡ καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα, καὶ δεξιολάβους δια- 
(,ρδατεα, ΑηΏά ἩΟΓΡΕΠΙΕΩΏ βεγεηίγ, Αηᾶά  ΒΡΘΙΙΓΣΠΙΕΗ. τνο 

, , ” »/ ΄ ” 

κοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός 24 κτήνη.τε παραστῆ- 
Ἰαπάτεᾶ, {ος πο ἐπ]τά Ὠοισ οἳ {πο π]ρΏῦ, ..  Απά “ρεαβΡβῖς 1ο ΄Ἠανο ΄ρτο- 

σαι, ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν Παὔῦλον διασώσωσιν 
τιᾶες, τἾιαῦ Ἠατίαρ 5οὐ ”0η 1ραα] ᾖΊ]πογ πια ομσΥ [Πἰπχ] 5α1ο ὑἩτοιρΏ 

πρὺς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα' 325 γράψας ἐπιστολὴν ὅπερι- 
το Ἐθ]ις πο ΡΟΥΕ6ΠΟΣ, Πανίπρ ντ](ίθᾳ. α ]θῦίες ταυ- 

ρ Π λ , -” . /’ . / ” ’ 

ἔχουσαν  τὸν.τύπον.τοῦτον' 26 Κλαύδιος Αυσίας τῷ κρατιστῳ 
ης της ΤΟΓΠ : Οἰαιάϊαβ ἸΤπβῖ8β ἴοίπε πιοςύοχοε]]εΏί 

ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν. 27 Τὸν .ἄνδρα.τοῦτον "συλληφθέντα" 
Ροτεσπος, «Ἐθ]ῖσ, µϱτάειΙῖπΡ. Τη]8 ΤΗ, Πανίπρ Ώ6επ 5εϊπεᾶ 

ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ' αὐτῶν, 
[ελ έ τηθ 1εππ8, Αηᾶ Ὀείηρ αροαῦ {ο Ὀο ραΐ ο ἀεαῖα Ὦτγ έπεΠα, 

ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι 3ἐξειλόμην!" Ῥαὐτόν,! µαθὼν 
Ἠατίπβ οοπαθ πρ πΙἩ 119 ΤχΟΟΡ 1 τεβοιθά Ἠΐπα, Πλανίπρ ]οατηῦ 
ε/ ε 4 η , ο . ” Π ο) ο 

ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν. 28 βουλόμενος-δε γνῶναι τὴν αἰτίαν 
επθῦ ἃ ἨἘοπιβη ες 8, Αμά ἀεβῖτίωηρ {οπού ᾖΤπθ οπμαχρθ 

δι ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον Δαὐτὸνι εἰς τὸ 
ΟΠ βοσοιπί οἱ σ/Ώϊο] ἴπεγ αεοαςσεά Ἠϊπι 1 }Ῥτοιβιβιυάονπ ἍἈἨὨϊπι το 

συνεδριον.αὐτῶν' 99 ὃν εὕρον ἐγκαλούμενον περὶ ἕζητη- 
{Ποῖσ ςεαλΏθατῖτα : πυΏοτα 1 {οαπᾶ {ο Ὦο6 αοοµβεᾶ 

µάτων τοῦ.νόµου αὐτῶν, μηδὲν.δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν 
1οΏΒ οἳ ὑπείτ Ίαπ», Ῥαέ πο Ἅπγοτίμγ 5ο «4εαίμ Ίος "οί "Ῥοηάβ 

εἔγκλημα ἔχοντα.' 90 µηνυθείσης.δε µοι ἐπιβουλῆς εἰς 
Βαοοιιβδαϊζϊοη ἸΠατίηρ. Απά 15 Πανίηςσ Ὀ6θπ Ιη]χαφ{θᾶ ἴο Ώθ οξα ρ]οῦ θραἱηβῖ 

τὸν ἄνδρα Σμέλλεινὶ ἔσεσθαι εὐπὸ τῶν Ἰουδαιων ' 
ἴπθ ΏΙΔΏ αροαῦ το ο ᾖ[οαγτ]εά ου] ὃν πο 7 ειΒ 

Ἀεξαυτῆς! ἔπεμψα πρός σε, παραγγείλας καὶ τοῖς κα- 
8ἲ οπςθ 19επύ [Πήπι] Ίο 1πεθΘ,' Ἱατίης ολαγρεά 8ἱ8ο Ἅἴλμο 8ο- 

, λέ 1 μη κ λ ευ Ν Ι ΄ κ ” ι” λε Ἱ 

τΊγοροις Εεγειν τα προς αυτον ἐπι σου. Έρρωσο. 

οοποθρχπίηπς απεξδ- 

ΟΣΟΓΦ 19847 ᾖ{ἴ]πο {μίπρθ αρα]αξύ Ἠϊτι ΤῬοθέογο ἴπορ, Ἑ ατεννε]]. 

51 Οἱ μὲν οὖν. στρατιῶται, κατὰ τὸ διατεταγμένον 
Τηο9 3ΓΠεΤΕἔΟΥΘ βο]ά1στς, βοοοτᾶϊπρ {ο Ίππο οτάσ5 Ρίτεη 

αὐτοῖς, ἀναλαβόντες τὸν Παὔῦλον Ίγαγον διὰ Ἀτῆς! νυκτὺς 
ἴο ἴλοπι, Ἠατνῖπρ {ακαοη Ῥαα] ἸῬτουιρΏί ΓηΙητ] ο η]ρηί 

εἰς τὴν ᾿Αντιπατρίδα. 93 τῇ.δὲ ἐπαύριο» ἐάσαντες τοὺς 
το Απηρασις, οπᾶ ΟΠ ἴἩθ ΤΠΙΟΙΤΟΠ Ὠανῖπρ 1αΓ6 τηο 

ἱππεῖς "πορεύεσθαιὶ σὺν αὐτῷ, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεµ- 
ΠΟΣΞΕΙΠΟΙ ἴο ρϱο σαι ἍἈἨϊπ, Πεν τειγπεᾶ Το Ἅ{Τπε 1ΟΓ- 

βολήν' 99 οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν 9Καισάρειαν,' καὶ 
Ίχςςς, τος Ὢπο ἨΠανίηρ επἰοχεά 1ΙΠπίο (ᾳάδατεα, 8ηά 

ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι, παρέστησαν καὶ τὸν 
Ρΐνει αρ πο 1εῦζες Το 1Πθ9 Ροτεζπος, Ῥτοδοπ{εᾶ 4169 

Ἠαὔῦλον αὐτῷ.. 4 ἀναγνοὺς. δὲ Ῥὸ ἡγεμών,! καὶ ἔπερω- 
Ῥαα] {ο Ἠϊπι, Απά πανίηρ “γεαᾶ [5189] 1119 ΄πβοτοπος, ΄ απά ὭἡλΜΒανίης 

τήσας ἐκ ποίας Ιἐπαρχίαςὶ ἐστίν, καὶ πυθόµενος ὅτι ἀπὸ 
Ακκοαὰἁ οἳἑ Ἱππηαῦ ΡΓογ{οθ Ποῖβ, απᾶ ἨΠπτίης Ἱεατπύ ἴπαῦ {ἔτοπα 

Κιλικίας, 95 Διακούσομαί σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί 
ΟΠοῖα ᾖ{πε 15], 1 τνϊ]] Πθας 1 Ει]11Υ τΏεο, Ὡς 5βἷᾶ, Ὑ:Ώςπ αἱ5ο 3ΑΟΟΙΒΟΓΥΒ8 

Σ Καισαρίας Τ. 
. ἐξειλάμην ΙΙ ΤΊτΑΝ. 
τὸν (}εαιἲ | ὨἱΏλ]) α[ττ]. 
τὼν Ιουδαίων 1ΤΤιΑ. 
{χ Όμεῖς (6ο δροιι]ς) 11. 
ΑΝΑΥ Ι1ΤνΑ, 

7 ἔχονσαν ΙΤΤτ; [περι]έχουσαν Α. 
Ρ-- αυτόν 1 ΤΊτ[ Αν. 

ε ἔχοντα έγκλημα ΤΤΤΣΑΝΓ. 
Ἀ ἐξ αὐτῶν ὮΥ ἔἱοιι 11 1ς; ἐξ αὐτῆς Α. 

..--Εῤῥωσο ιτττα. .-- τῆς ΕΤΤΓΑΥΓ. 
9 Καισαρίαν π.  --- ὃ ἡγεμών ΙΤΤΤΑΥ/ 

987 
ἩΟΓΒΟΠΙΘΠ {Ἡταεμοοσθ 
ΑΠᾷ ΤἴθηὮ, παπά ΒΡΘΑΥΩΙΕἨΏ 
ἴννο Πιπάτοά, αἲ Ίπα 
ΜΠἰτᾶ Πουτ ο Ὥἴπθ 
ηῖρηΏί ; 24 απᾶ Ῥτοτιάθ 
ἴλοεπι Ὀθαβίβ, ἴπαῦ (Ώσγ 
ΏΙΑΥ 8εῦ Ῥαυ] οὗ, 5πά 
Ὀτίηπρ ᾖέπι 5.ΐε απίο 
Έε]ὶπ ἵἴπο ΡΟτεΓΠΟΓ. 
20 Απᾶ Τε πτγοίε 4 ]εῖῦ- 
Τ6Υ αΕἴ6Γ ΤΠ15 ΠΙΑΏΠΘΓΥ: 
26 Ο]αιάῖας Τ,γρῖαςδ υη- 
Μο ἴπο Πὶοδύ εκοο]]οπς 
Ροτοτπος Εε]ῖκ δειιζ- 
οί ρτοείϊπρ. 27 ῶηπ18 
ΏΙΑ1 Υ/85 ἴβ]κεπ ΟΕ Τηθ 
761Υ8, απᾶ εποι]ᾶ ατα 
Ῥεεηυ ΚΙ]ΙΙδᾶ οἳ Ίπεπι : 
ΤΠεη οἈΏΙθ Τ σ/Ι(Ώ αἩη 
ΑΥΓΏΟΣ,απάτθΣοιεά Πἶπα, 
Ἠατίηρ αηάργ»τοοά 
τωαῦ Ὡς ντας 8 ΒΟΠΙΦΗ. 
28 Αιᾶ τ/εη 1 τνουιά 
Ώβτο ἸςποτἩ Τμε «8158 
π/ΏετθΘίοτο Τἴμεσ ας- 
οαδθᾶ Ὠϊπα, 1 Ῥτοισ]αῦ 
Ὠϊπα ΤοτίἩ 1Ππῖο ἰπεῖσ 
σουποΙ]: 29 πΏοτα Τ 
ρεχου]νεᾶ Το Ῥο αοσαςθᾶ 
οἳ αὐθ5{ΙΟΗ5 οἳ ἴΠοῖς 
Ίανν, Ῥαῦ τἵο Ώατο Ὠο- 
τπίηρ ]α1ά {ο Ὠϊς «Ώλτρςθ 
ΤΥΟΣΕΗΥ οἳ ἀεατῖ οἵ ο 
Ῥομάςδ. ὁθ Απά πε 
16 να ἴο]ᾶ πιο Ποπ 
υπαῦ πο επ» ἸΙαὶᾶ 
συβῖῦ Το ἴηΠε Ώ].Ἠ, 1 
εεη6 εἰταιῖςσΏειναγ ἴο 
τηες, Εηπᾶ Ρᾳατο «0ΠΙ- 
πιρπάπιεηῖ Το Ἠ18 Αο- 
Ο1156Υ5 Α]δο ἴο 58Υ Ὀ6- 
0196 ἴμθο νηςπῦ {λέν 
Λαᾶά αρ Πα, 
Έπγοενγα]]. 31 ΤΠπεηω {πα 
50Ι416Υ5, 45 4 ἩΓ85 οο- 
πιαιπᾶεά Όλεπι, ἴοοκ 
Ῥαυ],. απά ὈῬτουισηῦ 
Πῖπι Ὦγ πῖρῦ ο ΑπθΙ- 
Ρ8Σἱ5, 35 Ον ἴηπο πιοτ- 
ΤΟΝ ἵπεγ ἸΙαεξ 1πθ 
ἨΟΙΦΘΙΠΕΏ 09 Ρο Ια 
Ἠα, απιᾷ ΓΙαγηθᾶ το 
τπο οπβΏ]α" 93 Ίν]ο 
πΥΠθη ΤΠογ οᾶη]θ τό 
(ῴρραγοα, απἱ ἀθ]]νετοά 
Τηο ορίδἰι]ο 7ο {ῃΠθ ρο- 
ΥΟΥΏΟΣ, ῥτγοδοπ{οᾶ Ρα] 
31509 Ὀθέοτο Ὠϊπι. θ4Απά 
ὪΠεη ἵἴηθ πατογπος 
Ἠπά τεμᾶ {ιο Ι6έ{6Τ, 8 
αδσκοᾶ οἳ Ὕν πας Ῥτο- 
γϊῖηοο ορ Ίναδ, Απά 
πνΠθΘιμ Ὡς αιπάερτοοᾶά 
ἐλαῦ 6 1υας οἳ Οµἱσοῖας' 
35 1 πηῖ]] Ἠοαχ ἴπεοιί 
5α14 Ὠο, ΝἩεη ἵΏ]μς φον 

Ξ συλλημφθέντα ΕΤΤτΑ. 
οτε (δὲ Ν) ἐπιγνῶναι ΙΤΊΤΑΥΓ. 

Γ--- µέλλειν Ι1ΤνΑ. 
ἁ--- αὐ- 
ξ -- ὑπο 

ασ τα ΙΤττ. κ αὐτοὺς 
. ἀπέρχεσθαι ίο μυ 

4 ἐπαρχείας Ί. 
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ΟΊβοΓ4 476 3ἶβο 60116, 
Απᾶ ἈὮθδ οὀπιπιβη]θᾶ 
Ἠ]ϊπι {ο 6 Ἱκαρὲ ἵπ Ηο- 
χο” 1ιάρπιεπί Πα]]1. 

ΧΧΙΥ. Απᾶ αξίας 
Ώτο 4αγς Απαπίας ἴπε 
Ἠϊρῃ ργὶεςύ ἀθεοεπάςᾶ 
ππΙτΏ Τῃο ο]άθτς, απᾶ 
οὐ] α ουτίαϊπ οταίοτ 
41αηιεά Τετία]]ᾳ5, νύπο 
ἀπΕοτηιεᾶ 1ΤΏθ ΡΟΥεΓ- 
ἩΟΣ αραϊηωςδ ΕῬοι]. 
9 Απᾶ π]Πεη ορ πες 
οβ]]εᾶ ξοτίἩ, Τετία]]18: 
ῬερβρΏ ἴο αοοιιςδο Λη, 
ΒΑΥΙΏΡ, Φεείηρ ἰπαῖ ογ 
{πθςθ Ὢε επ]ογ ρτεΒῦ 
απἱθίπεΒδΕ, απᾶ ἵλαῦ 
γεν ποτῖηγ ἀεεᾶς αγθ 
ἄοπε υ1{ο {Π]5 πα!ῖοη 
ὧν ᾖ{ἵηπσ ορτον]Ίεπος, 
3 νο πεσερί {ΐ αἱνασς, 
ΆΏά {π α]Ι Ῥ]ασςς, πιοβ8ύ 
ποῬ]ο Ἐθ]ῖς, ση ο] 
πΑΠΚΕΙΙΏΘΘΡ. 4 Ἀοι- 
η θηβίαπᾶἶηως, ἴπαῦ 1 
Ῥο ποῖ ἐατίπεγ {εάϊοι5 
απ{ο πες, Ι ργασ ἴλερ 
πας ἴποα ποι]ᾶεςῦ 
Ὠσοατ ἃς οἳ {Πψ οἷε- 
ΊΧΏΘΠςΟΥ α {6η Ὑοτᾶς. 
6 Έοτ νο Ὠδτε Σοαπᾶ 
1Πί5 ππ8η α Ῥοβίϊ]επί 
7είῖοιω, απᾶ Αα ΤΊοτετ οἳ 
ΒΟΔΙΤ1ΟΏ ΑΙΠΟΏΡ Α]] {πα 
1θτ/ς΄ τΏτοαρποαῦ {πο 
ντοχτ]ᾶ, απά α τίηρ- 
ἀθ44εΥ οἱ 1Πθ βεοῦ οξ 
{Ώο Ναπβτθεηθς: 6Π/Πο 
ΔΙ5Ο ἨαδίΏ ροπθ αροαῦ 
{0 Ῥτοίαπε ἴπο {επιρ]ο: 
π'Ώοπα πο Ίοοῖ, απά 
φοια]ᾷ Ὥαπτο Ἱαάρεᾶ 
βοοοχᾶϊἶπρ {ο οἳσ ἹἸαπν. 
7 Ῥαιῦς ἴπεο οἙῖεξ ο8)- 
(βϊηπ Τ,νδῖαςδ οβ πε Ίροπι 
15, απἆ νηΙτῃ ρτειῖ ν]ο- 
1έπορ ἴοοῖ]ς λῖπι ΕπΤΑΥ 
οαί οἱ οἱτ Ἠαπᾶς, 
8 οοπωπηρπάϊπρ Ἠ]5 ας- 
οἱ1δ6ς5 Το ϱ6ϱΟΠ]8 Ὠπίο- 

ἴηορο: Ὦγ επαπιϊπῖπς 
οἳ νἩοση {Πγεε]{ Ώ]αΥ- 
ε5ῖ {κο Κποτνγ]οᾶσο ΟΕ 
β]] {Ώο-ο {Πίηςβ, πΏετε- 
οἳ πο αὐοᾳᾷσθ ἨἱΠ1, 
9 Απᾶ {πο ὦεπς 45ο 
απβδοηῖσᾶ, ϱασίΏρ ἴπαῦ 
ΊΏεςα {πΙπρβ Ἵνεσε 5ο. 
10 Τπεωπ Ῥαα], αξίας 
τηαΐ {πο Ροπεχποσ Ὠαᾶ 
Ῥοσκοπθᾶ απίο Ὠῖπα ἔο 
5ρρβπ]ς, αηςινετγεᾶ, ΕΟΥ- 
Β5ΙΗΙΟὮ 4» 1 Κποπ 
λαέ τἶιοι. Ἱαςέ ὕθεῃ. 
ΙΟ ΠΙΑΠΣ ΥΕΠΓΦΑ ἡπᾶρα 
πηῖο ΓΠῖς πα(ΊοἨ, 1 ἄο 
πε. πιοτο οπεθει{ι]1γ 
ἈἨδννθγ Ἔἴοτ 1ησδεἰ{: 
11 εσααςδο Ίπαῦ ἴποι 
Ώ]ηγονῦ απάεγείαπᾶ, 
τηαῖ {λετε ατθ γεῖ Όαέ 
Έντε]γε ἆαπγεβ βἶπο Ι 

τ. κελεύσας Ἠανίης οοπιΏηαλιάσᾶ 1ΤΤνΑ. 
οογίλΙι εἰάστς 1 ΤΤΓΑ. 
1Π8ΙΥΥΘΕΟΙΙΟΙ9 1ΤΤΙ ΤΟ. 
Ρ συνεπέθεντο ]οϊμεά 1πι αἴτασὶς αἰ ΓΙΑΝ. 

ε ἐπιγνῶναι ΗΤΤΑ. 

ΠΡΑἘΒΙΣ. ΧΧΙΠΙ, ΧΧΙΥ. 
σου παραγἔνωνται. ᾿Ἐκέλευσέν.τε αὐτὸν!ϊ ἐν τῷ πραιτωρίῳ 
α1ἨΊπο παν Ὠβγο βγγ]νθοᾶ. Απᾶ Ἡθ οοπιππβηᾶθᾶ  Ἠίπα 1π 1πθ Ῥτεβτοσίαὰ 

τοῦ Ἡρώδου φυλάσθεσθαι”». 
οἱ Ἡετοᾶ  Ἂοῦε κορῦ. 

24 Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁὃ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας 
Α πᾶ α2ἴοχ τε ἀαγ5  οππιε ἄογπ ἴμε Ἠἱρῃ ρε Απαηίης 

μετὰ 'τῶν πρεσβυτέρων" καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες 
ντ ἍτΤπο ε]άθγςβ απᾶ αἩ οταῖος ὃΤετία]]ὴς ὃς Ἰορτίαίπ, νηο 

3) ΄ - ’ -” ’ 

ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου. 9 κληθέν- 
Ιηβᾷ6 4 τερτεδεη{α!Ίοη Το {πε 6οτειτπος αβαϊηςε Έλα]. "Ἠατίπρ νεα 

το δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων, 
δρα]]εᾶ Ἰππᾶ με Ίρερατ. διο "4οσαδθ οΤοτύα]]ας, Βαγίηᾳ, 

ὃ Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ. καὶ Ἱκατορθωμάτων' 
Ξατεπί Ἄρεαςςθ αοριαϊἰηίης τητοιρῃη ἴπες, απᾶ οχοε]]εηίέ ΥΠΘΗΒΙΙΤΕΞ 

γινοµένων τῷ-ἔθνει.τούτῳ διὰ τῆς σῆς.προγοίας, πάντῃ.τε 
Ρείης ἄοπο {ΟΥ {Π15 παθίοαη ἔπτοαρβα ᾖ{λψ 1οτείμοιρΏῖς, ὮὈῬοίμΊπ α6τευς ΊναΥ 

καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάρις 
Αηᾶ ΕΤΕΙΨΠΊΕΙΘ πε ϱ]αᾶ]σ βεοερί [18], πιοδί ἐχοε]]επε Ἐε]Ισ, τσ] 811. 

εὐχαριστίας. 4 ἵνα.δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε πἐγκόπτωϊ 
ἐλαπ]κ{α]πα-ς. Ῥαϊ {παί “ποῦ "το Ἴοπρες "περ 11 Ἴπιαγ δε ὃς Ἠϊπάταιςθ 

παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε 1μῶν συντόμως τῇ.σῇ.ἐπιεικείᾳ. ὅ εὖὑ- 
1 ὑεδεεςῃ το Μεασς Πε τβ Ῥτιθᾶν 1η ἵἩγΥ οἸθπιθπογ. "Ηανίης 

ρόντες γὰρ τὸν. ἄγδρα.τοῦτον λοιμόν, καὶ κινοῦντα -Σστάσιν" 
Ξεουιπᾶ ΣΟΥ {ηῖς π]βη Α Ῥο5δῦ, απᾶ τπηοτίηπβ {πευττεςβῖοη 

πᾶσιν τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, πρωτοστάτην’ 
ΆπιοΏρ α]] {Πε 7ου ἵπ 1ἴπο ΠαρίίαὈ]θ ποτ]ᾶ,  ἂ "Ἱραάςς 

τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως: ϐ ὃς καὶ τὸ ἱερὸν 
ααπᾶ οἳ ἴπο 398 πο Ἅ“ΝάπαΓΕΕΒΠΒ 5εοῦ : ΨΓΏὮΟ 85ο {πο {ειπρ]θ 

ἐπείρασεν βεβηλῶσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν Σκαὶ κατὰ 
Βἰτεπιρίοά {0 Ῥτοξαπθ,  ὙἩ]Ποπ 8150 Ύγε 5εἰχοᾷ, θπᾶ αοοοτᾶΙηρ {ο 

τὸν Ἠμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν 2κρίνειν. 7 παρελθὼν.δὲ 
ουσ 18υν πυ]δΏεᾶ νο ]αάρε: ὈῬιαῦ δλανίπρ 8οΟΊ1ε 71ρ 

Λυσίας ὃ χιλίαρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τῶν.χειρῶν ἡμῶν 
αΤγείας 711 "οηϊῖοεοαβρίικίη ση ρτέαῦ  ἆοχοῬ οπῖ ο οασ Ἠαπᾶς 

ἀπήγαγεν, 8 κελεύσας τοὺς.κατηγόρους.αὐτοῦ ἔρχεσθαι 
{οο]ς ανα [ΓΠἱηχ], Πα νίηρ οοπιπιιπᾶᾷεᾶ ΠϊΕ β6ςΙΞΕΓΒ Το οοἨ1Θ 

αἐπὶ σε'' παρ’ οὗ δυνήσηῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ 
το {ἴπεα, Σο πΏοπα ἴποι σγ1]ό Ῥε αΌ]6 {ηγςα]{, Πανίπρ εχαμλ]ηθᾶᾷ οοποσγηῖτρ 

πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν 
81] {μεβο ἰπίπρα Ἅδίο Ίκηποιυ ᾖος2 Πίο 36 ΄ρροιβο 

αὐτοῦ. 9 ὈΣυνεθεντο' δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, φάσκοντες ταῦτα 
5ΗΏῖτη, Απά "αρτεεᾶ  3β]εο 1{πο6 Ἔσεπα, ἀεε]ατίπρ Ἅ{ἴπεοο {πηρα 

οὕτως ἔχειν. 10 ᾿Απεκρίθη. δὲῖ ὁ Παῦλος, νεύσαντος 
5ίμας ᾖ}ἱο3,ο9. ἙῬπή Ζαπβυγεγεᾶ α1Ῥαα], δηανίηρ ὁποπᾶς Τῃ Σοἴρῃη 

αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν, Ἐκ. πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε 
5µο "Ἠΐτα 3πΠθ “Ἔοτετποςγ 1οβρεαΚκ, "Ἔογ ὅπιαπσ Ίγεβτ» ὃς” ρεῖηπρ 'πεῬ 

κριτὴν τῷ-ἔθνει.τούτῳ ἐπιστάμενος, ἀεὐθυμότερον! τὰ 
Σ]αάρο ᾖΌὃίο 19Πὶ5 1πβί]οη ἍᾖἈλΚποπίης, ΙΩΟΥΘ «Πεεγ{α117 [ας {ο]ἐμο6 ἐμίπβς 

περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι. 11 δυναμένοὺ σου «γνῶναι" 
οοΏσθγΠΙΏΡ ἩΠΙ79ΘΙΕ 1 τιακθ 4εξθποςΕ. ΣΡεϊπρ 34016 Ἰέποαι ᾖ{ο Πο 
«/ . , ο ει ΕΔΙ ο ο] Στ 
ὅτι οὗ πλείους εἰσίν µοι Ἴμεραι η εδεκαδύοὶ ἀφ' ἧς 
ἔπαι 3ος “πιογο Σέῃαπ 1{πετε 349 δίο πιῬ Ἰᾷαγς δμνε]νθ 5ίποῬ 

5 -- αὐτόν ὨΙΤηα 1 ΤΤΤΑ. 
Υ διορθωµάτων ΤΘΓΟΣΙΩΒ 1.ΤΊτΑ. π ἐνκόπτω τ. χ στάσεις 

Υ --- καὶ κατὰ .... ἐπὶ σέ (υεγβε 8) υΤΤτ[Α]. Σ κρῖναι Α. Α πρὸς Α, 
ο τε ἀπ ΙΤΤνΑ. ἆ εὐθύμως οὐθοετ{α]]γ 1 ΤΤτΑ. 

ἔ δώδεκα ΙΤΤΙΑ. 

ἔ πρεσβυτέρων τινῶν 

{--- η αἰτιΑΥγ”. 

πα ο ο ρα στ οσο νο πα Ἑσο, 

πω α Ἵννς 



ΧΧΙΥ. ΑσΤΑ. 
’ ” } -ό 

ἀνέβην προσκυνήσων Ἀἐνὶ Ἱερουσαλήμ 19 καὶ οὔτε ἐν τῷ 
1 νεπῦ αρ 19 1νοχξ1ρ αὖ ύ6γήβα]επα, απᾶ πεῖιηοτ ἵπ πο 

ι] - ’ . η ” 

ἱερῷ εὗρόν µεπρός τινα διαλεγόµενον ἢ ἸΙἐπισύστασινὶ 
ἐεπιρ]ο ἀἱά ἵπεν ΒΠᾶ παθ π/Ἡ 4Π7ΟΠΘ ἍµτεβΒΟΠΙΗΡ, ος α απιυ]ίαοις ϱαμετῖης 

ω ον ρο ” 2) ) 

ποιοῦντα Όχλου οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τήν 
πιακίηᾳ οἳ 4 ετογγᾶ πεἰίμεγ 1η ᾖΤἴμθ ΒΥΏΑΡΟΡΙΕΒ ὨΟΥ 1Π {θ 

πόλιν’ 19 Κοῦτε"' παραστῆσαί .μεὶ δύνανται περὶ 
ο; ποϊίηοτ 3ο Ύρτοτο 12γρ 31μογ 3αΌ]ε[{Πο ἐΠίπρ5] οοποογΠΙΏΡ 

ὧν Ἀνῦνὶ κατηγοροῦσίν µου. 14 ὑμολογῶ.δὲ τοῦτό σου, 
Ψπηίς Πού {Ώεγ 8οοα5θ ΤΗ Ῥαΐ 1 ἑοπΐο ᾖ{Πῖς το ίπεο, 

Ξ 4 ε 4 Ν ε/ / ως 

ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἴρεσιν, οὕτως λατρεύω τῷ 
ἐπαῦ Ἱπ πο Ὑἵαγ ΥΠΙΟἩ ΤΠεγ ος11]΄ 5εοῦ, 5ο 1 5εγτο τπθ 

πατρῴῳ θεῷ, πιστεύων πᾶσιν΄ τοῖς κατὰ τὸν νόμογικαὶ ν 
εηοθδίταὶ ἄοά, τῬεμενίπρ αἲ] ἐπίπρς πνἩΙοἩ ἑμτοιρλμοιῦ {πε Ἅ«άπ απᾶ 

τοῖς προφήταις γεγραμµένοις, 15 ἐλπίδα ἔχων Ρείςἳ τὸν θεόν, 
“πο οῬτορποεῖίβ Ἠατο Ῥεες τπτ] ίεη,  Ἡορο Πατίπρ αοᾶα, 

ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλλειν 
ν/Ώίο]Ἡ 3ἱ5ο Ίἴπαογ ἴπεπιβο]τος χοοθίτο, Γπαἳ] α τοριχτθοίίοη ᾖἱ5 αροαῦ 
” πω Π] / ] » ὁ η / χ ὃν Ι 

ἔσεσθαι Ἀνεκρῶν,' δικαίων.τε καὶ ἀδίκων' 16 ἐν-τουτῳ-'δε 
1ο Ὦο οἱ [πε] ἀεπᾶ, ὈῬούἩμ οἑ 1156 απᾶ οἳ α/1156. Απάᾶ 1π {1Πΐ5 

αὐτὸς ἀσκῶ, ἁἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν θεὺν 
Ι1ΥΦΘ6ΙΕ 1 εχκοτοῖ»ρε, πιίποιῦ ο ρεπςο 5ᾳ "οοπδοίεΏςε 11ο Πάνο θοπαγά5 αοά 

Δ 4 7 ΄ 5 ’ Π ὸ 2 .” νο] λ / 

καὶ τοὺς ἀνθρώπους Σδιαπαντός.' 17 ὃδι.ἐτῶν.δὲ πλειόνων 
Ἀπᾶ ΙΊΘΏ οοπΙπΙα11Τ. Απιᾶ α{ίειγ Ἔγοατς 1ΥΩΑΊΥ 

Γπαρεγενόμην!ϊ ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ.ἔθνος.μου ἵ καὶ 
1 αγγ]γεᾷ 39 1Π18 αρτ]ησῖησ ἵο 1ΙΥ Ὠβ{1ο . απᾶ 

- “ , , μα. { - 

Ἱροσφοράς' 18 ἐν Ὠὺοῖςὶ εὗρόν µε ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, 
οβοχίηρς, Αποϊἒςυ πγΏῖο]Ὦ μετ {οαπᾶ πο Ῥατὶβεᾶ 1π ἴπο Ἱειηρίε, 
Φε αι 39 2 ὃι 4 / λ πῤει ) Δ - 

οὗ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου, κτινὲς." δὲ ἀπὸ τῆς 
ποῦ ᾗἹηΙΠ «ορτοπᾶ Ἡος υΨψΙΠ ἑαπια]0,  Ῥαΐ Πἱ τας] οετίαῖη Έγοπα 

᾿Ασίας ]ουδαῖοι, 19 οὓς Σδεῖι ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν 
βλΛδία 17ετνς, πυλο οαρΏῦ Ῥθέοτο ἴπθῬθ {ο 1ρροας απᾶ ἍᾖΤο αςςµδθ 

εἴ τι ἔχοιεν πρός 7με" 20 ἢ αὐτοὶ.οὗτοι εἰπάτωσαν, 
15 αηγηῖηρ ἴΠεγ 1ΠΑΥ Ἠπτο αραἲπδῦ 1ης; ος ἴΠθςδο {Πειιιρο]τες ]εῖ {Πεπι βαΥ, 

ΕΙ τι εὗρον Δέν ἐμοὶὶ ἀδίκημα, στάντος-µου ἐπὶ τοῦ 
1 αἩπγ Ἀἴπεν Ξοαμᾶ 3Ίπ Ἅῥὅπιο Σππτὶρῃίοουδπθςς, ΊΠοη Τ6ἱοοὰᾷ ὮὈῬείοχαο ἐπο 

συνεδρίου, 21 ἢ περὶ μιᾶς.ταύτης φωνῆς, ἧς ἐκραξα" 
5αηΠθάνΊπα, Γοἴπεσ] ἔπαπ «ΟποεΓΏΙΙΡ 9Πῖ5 οπςθ νοίοα, ἹΙο] 1 οτ]εᾷ οιαέ 

εἑστὼς ἐν αὐτοῖς,ὶ Ὅτι περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ό 
ΒἰαπάΙπρ ΑΠΙΟἨΠΡ ΤΠεΡ’ : 6οποοχπίτις α τοςυττοοίίοηπ οἱ [1πε] ἆοπᾶ 

κρίνοµαι σήμερον ἀὺφ' ὑμῶν. 99 "Ακούσας. δὲ ταῦτα ὁ 
Άλι ἠπάᾷσοᾶ τίς ἆασ ρσ ΐοι. Απάᾶ "Πατίπς "Ππεατᾶ “.περο διπίηρς 

. 5 , . Δ 

Φῆλιξ ἀνεβάλετο αὐτούς,ὶ ἀκριβέστερον εἰδως τὰ περὶ 
1Εε]ῖχ Ὦο ρα ο ΏΠεπι, ΙΠΟΥΘ αοσιχαἰε]γσ Κον 11ης {πε ἰΠΊηρς οοτιορτηίΏς 

ο ” [ο / / / . 

τῆς ὁδοῦ, εἰπών,! Ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος  καταβῃ, 
ἴ]λθ πνατσ, δαγίπςδ, Ίμεπ ἸΤγεῖας ἴπο οἨμ]εί οδρίαϊα ΠΠΑΥ ανα οΟπυ ἄοσση, 

διαγ;ώσομαι τὰ καθ ὑμᾶς' 29 διαταξάµενός ἔτε' τῷ ἑκα- 
1 εν ]] εκαμλῖπὸ πο {Πίησς Α5ίο τοι; Ἠατίηρ οτάστοᾶ τις 

τοντάρχῃ τηρεῖσθαι Νλτὸν Παὔλον,ὶι ἔχειν.τε ἄνεσι», καὶ 
οεπιγῖοτι το Κυορ Ῥαιυ], Αηᾶ {ο []οῦ 1Π1]Ώατε 6», απά 

Ἀ εἰς ΙΤΤΙΑΥΥ. Ι ἐπίστασιν ΙΤΤιΑ. Κ οὐδὲ ττ. 
ἴ]θς 1 ΤΊΤΑΥ. η ψυγνὶ Ι/ΓΤτΑ. ο -- ἐν Ἰπ ΕΙΝ; -ἷ- τοῖς ἐν αγ] Αα]. 
4 ---- νεκρῶν ΙΤΊΤΑ. καὶ ΙΤΤΤΑΥΡ. 5 διὰ παντός ἘΤνΑ. 
1 ΤΤΤΑ. ν αἲς 1ιττιΑ. ν--- δὲ υαί Ε. α ἔδει ΕΟΙ/ΥΊτΑΥΥ. 
τι να) αἰττταν’. 8--- ἐν ἐμοὶ Ι.Τ[τια]. υ ἐκέκραξα ΤΤιΑ. 
4 ἐφ᾽ ΙΤΤτΑΥΥ. "8 ̓ Ανεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φήλιξ αι ΤΊγἈΥΝ. 
"ατταιν. μ9 αὐτὸν ὨΙΏ} οἱ ΤΙΤΑΝ. 

Ἱ --- µε ΕΙ ΤΊΤΑΥΓ. 

999 
πποηξ Ἡ)ρ {ο ᾖογαβα]οπα 
ΣΟΥ {0 ΥνοτΡΗΙΡ, 12 Αιιὰ 
1ΠΦ9Υ ποΙ{Ποχ Γοτλιά Ώλθ 
1η ἴῃο ἵεπιρίο ἀϊξραί- 
Ίπρ τσ αΠπΥ 1ΠΒΗ, 
ηθί{Ἠοσ χαϊθίωςρ αρ {πθ 
ῬεοΡ]ο, πε]{Ώοες 1π τα 
ΒΥΠΑΡΟΡΙΘΕ, ΟΥ 11 {ηθ 
οί: 15 πομογ «δη 
1λ6γ Ῥτονο ἴπε {Πῖπρβ 
π/Ώεγεοξ {Ώεγ ΠΟΥ 4ς- 
ος βθ Π1θ. 14 Βαΐ υπ 
1 οοηΐο»ς υπίο Τ]ιοε, 
ἐπαῦ αξίες Τπε ΤαΥγ 
π/ΏΙςὮ {ηεγ σ8]1 ἨθγεδΥ, 
80 ἹνοΥςΏΙρ 1 τπο σος 
οξ ἩΠΙΥ 14{ΠΘΤΕ, Ὠε- 
Πενίησ αἲ] {ἰπίηπρς 
πυἩΙοἩ ατο πχ ζεη 1η 
ἰπα, Ίαν; απᾶ 1ηπ 1ηπθ 
Ῥτσρηθί5: 15 αιλᾶ Ώπνφ 
ὪἌορε ᾖ{ἰονψατᾶ ἄἀοᾶ, 
τ/ΠΏΙο]ι 1Ώεγ {Ππεη]δε]τες 
8ἱ5ο α]1οῦ, {παῖ ἴπενο 
επα]] ὃο α ΤεΒΙΙΤες- 
τοι οἳξ ο ἄθαά, ῬοίἩπ 
οἳ {πε Ἰμδῦ απά απ- 
Πας. 16 Απά Ἠοτείη 
4ο 1 οχετοῖδε ΠΙ7ΒΕΙ4, 
νο Ώλτο ΙΠΗΥ5 4 οΟἩ- 
5οἶεπος τοίᾶᾷ οἳ οὔΏεηοθ 
Ἰογγατά ἄἀοᾶ, απά ἴο- 
1ωαγᾶ Ἱπεη. 17 Νου 
ΑΤίοτ ΤΩΑΠΥ σεασς5 1 
«.ΠΏ1θ ο Ὀτίηρ α1πῃς ζο 
ΙΩΥ ὨβΌΙΟΏ, απᾶ οΠεΓ- 
11Ρ5. 18 ἨἩετεαροῦ 
οετίαῖπ ἆθ6υνς {τοῖη Αδία 
1Ίοαιηπᾷ 1η ῬΗγΙΠεά ἵῃ 
νηθ ΊἸοπιρίθ, ὨΠεΙίηος 
πνΙτα πια ἐ1ναᾶςθ, Ὥπος 
Μη τΏ ἑατηα]0. 19 Ίο 
ουἀρΏυ{οΏατε Ὀεεη Ώθγθ 
Ὄοΐέογο ἴ]πςσθ, απά οἳ- 
16ου, 1 πργ Ἠααά οαρηῦ 
ΑραϊπςδίύΏιθ, 20Ο ε]5α 
1ος 1Ώσςδε 54ηΠγθ ᾖεγε 
βαγ, 14 ἴμοτ νο {ουπᾶ 
ΒΠΥ ετ]] ἀοΐπρ ἵπ Ώη]ε, 
πυΏ]1ο 1 δίοοᾶ Ώείοτθ 
1Ἠθ οοιηο!], 2] εχοερῦ 
Ἱω ο {ογ 1Πῖβ οπςθ 
νοῖσς, ΊἸΠπαῦ 1 οτιεᾶ 
5ἵαπά{ΠΡ ΑΙΠΟΠΡΊΠΟΠΙ, 
Τοις]ῖηπς {πε τοβαΓ- 
χοσβΙοη οἳ Όπο ἀειᾶ 1 
ΒΏι οµα]]οᾷ 1π ϱµεξδ- 
Μἱοα Ὦψ τοι {5 
4απγ. 2 Ατᾶ Ἡ]εη 
Τοΐιπ Ποτά ᾖτ1περθ 
ΤΗΙΏΠΡΣ, ἨανΙπρ πιογθ 
Ῥεχ{εοῖ Ἰεποιν]εάρο οἳ 
ἔλιἑ τναγ. Ὡς ἀοξειτεᾶ 
ἴηεπι, αμα ρα], Ποπ 
Ἰιγεῖας 11ο οΠΙεξ οἳρ- 
{αἱ 5πα]] οοπαο ἀΟνΥ1, 
1 πν]] Κουν νο αττος- 
ηιοδῦ ο γοισἕ πιαθῖου., 
26 Απά Πο οοπιλα 4 
ν οεηἵατίοη Το Κορ 
ια], απά {ο 1ο 1η 
Ώμνο Η)υοτίγ, αμᾶ ἐλλιις 

α «-. σοι {0 
Ρ πρὸς ΙοΨαΓς5 π. 

ἕ παρεγενόµην ρἰασεὀ α)ἴεν µου 
} ἐμέιτττα. 

« ἐν αὐτοῖς ἑστώς ΙΤ ΤΤΑΝΝ. 
{Γ εἴπας 1 ΤΊΤΑΥΓ. 

--- εἴ (γειά 

5 --τα 



930 
Ἡο »Ποι]ά Εοτρῖᾶ ποπο 
οξ Ἠὰ5 ασα ια ὔπτάποε ἴο 
παϊπὶςδίετ ος «ΟπΠ1θ απο 
Ἡϊπα. 24 Απᾶ αξῖεν 
οεγία!]ῃπ ἄγ8, πετ Τΐο- 
1ϊπ οαπαο νν](Ὦ Ἠ18 σν]{θ 
Ὀτυβί]]α, νΏῖοὮ ντος 8 
16νγθβ5, Ὦθ δεπῦ {οτ 
Σο], απᾶ Ἠθατᾶά Ἠΐπα 
οοποργηΙΏως {πο Ταϊνῃα 
1π ΟἨτὶςδίι. 25 Αιπά α8 
Ὦθ τθἈβξδοποᾷ οἳ τὶσῃί- 
ΟΙΦΩΕΘΕΣΣ, {εϊπρετγαβηςςο, 
απᾶ ]απάμρτασηϊ {ο ςοπ1α, 
Ἐοαὶϊς Ίτεπιο]θί, απ, 
Αη5ιγεγθᾶ, ο ἵἩσ παγ 
Φος ἰΠῖς πιο; τ]θη 
1 Πατε α οομτοεηπ]επί 
ΒΟΘΞΟΠ, 1 σι] ο8]1 ἔοτ 
ἴπεο. 26 Ἡο Ἱορεᾶ αἱ5ο 
1παῦ ΏΙΟΠςΕΣ: 5Ώοιυιἱά 
Ἠανὸ Ώθευ ρίτεπ Ἠση, 
οἳ Ρα], ἴπαί Πο παὶση 
Ίοσθε Ἠῖωνς πετείοτθ 
ο 5επύ Τοτ Ἠϊπι {μα 
Ο{ί9µ6Υ, : απᾶ οαπη- 
πηιπεᾶ Ἅπ(Ἡ ἍἨΠίπι, 
27 Βαΐ αξίετ {ένο γεατς 
Ῥοτοῖας Ἐεδίας οΆπιθ 
ἀπίο Εε]ιπ’ τοοσι: απά 
Εε]ίς, ση ]1ηρ {ο 5«Ώσθιν 
ἴηπο ᾖθπεο Αα Ῥίθαββιτθ, 
1εξυ Ῥαα] Ῥουπά, 

ΧΧΥ, Νου Ὑπ]οη 
Έεσίας τας «ΟΠ10Θ 1Π{ο 
της Ῥγονίπος, αξίοςγ 
{ητεο ἆῑγ» Πο α5οεμάᾶθά 
ΐτοπ) Οὔ85ατοι Το ο εσιι- 
Εαἱοτα. 2 Τηεπ {πο 
ἨἱρΏ Ργίους απά {πο 
ολίαξ οἳ τποθ ᾖσοπς Ἱπ- 
Σοτηιθά Ἠίπω ασαϊηςτ 
Ῥαυ], αηᾶ Ὀεςοαιρπὲ 
Ἠίτα, ὁ απά ἀεροίτεᾶ Τ- 
ποιγαραἰτςοί Ὠῖια, {πα ῦ 
ηε ποι]άἁ εεπᾶά {ος 
Ἠϊπη ἵο «ὀθγαδα]δτη, 
1αγνρ ας Ίω ἴλπο τναν 
το ΚΙ Ὠϊπ. 4 Ῥυΐ 
Ἐεξίυβ απςινεγεᾶ, ἐπαῦ 
Τα] 5ποα]ά ο Κερί 
βί (ωδατοα, απά ἴπαίυ 
Ὦο ἨΙπηξε]{ πνοι]ὰ ἀςθ- 
ρατῦ 5Ποτί]ν {Λ1ί]ε. 
ὁ Τεῦ ἴπεπι {Πεγε[οτο, 
βαἰᾷ Ἰε, ΜΠΙοὮ 41ος 
οι ατε 806, Ρο 4οπῃ 
πι ΙτΏ Ἠιθ, αηπὰ βοοαςδθ 
{Π19 Τα, 1 Ίπετο ὃὋρ 
ΔΗΥ ὙἨ]οκεάποςς Ἰπ 
Ἠΐπι, 6 Απά πΠεη Το 
Ἠπᾶ ᾖ{ἰπττὶεᾶ απιοης 
Τ]μθεΠι ΤΩΟΤΘ ἴπαη {επ 
438, ἘἩε πεηῦ ἄοντ 

ΠΡΑα ΕΙ Σ. ΧκΙσ χις. 
δέ λ / - [δέ ε) -ο {ες ο) 1 , Π 

µηὀδενα κωλνειν τῶγ.ίθιων.αυτου υπηρετεῖν '] προσέρχεσθαι 
3ηΟὨΘ απο Ἀξοτυ]ά οξ Ὠΐ5 οὗ {ο πα]η]δίες ος {ο 6Ο1Π6 

αὐτῷ. 24 Μετὰ δὲ Ῥὴμέρας τινὰςὶ παραγενόµενος ὁ Φῆλιξ 
{ο Ἠϊπα, Απα αξἴετ 344γ5 ἀσετίαῖπ “Πατίισ Σαχτ]γεᾶ 3Ρε]ῖκ 

οὖν Δρουσίλλῃη τῷ γυναικὶ “αὐτοῦ! οὔσή ἼἸουδαίᾳ, µετε- 
ο] Ὀτυβί]]α Ἠΐς πῄ{α, ΥΠΟ Π85 κα ζσοπεδς, Ὦθ 

πέµψατο τὸν Παὔλον, καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς 
5ειί {οτ Ῥαμ], Αηπᾶ ἨΠθατά Ἠϊπα «οοποετηῖηπς {ο 3π 

χριστὺν 3 πίστεως. 325 διαλεγομένου.δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιο- 
δςητῖςε 1αΙ{Ἡ. Απᾶ α5 Ξτοββοποθᾶ 1πθΘ οοποργηῖησ χ1σηῖ- 

σύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίµατος τοῦ μέλλοντος ὀέσεσθαι.! Ὁ ς η Γ 3 
εοιβηθςε απά 5ε]{-εοπίτοι απᾶ ἴπε Ἱπάρπιοπί αροαῦ {ο Ρο, 
” ή ος « . ” / 9 ο ” , ῃ 
ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη, Τὸ νῦν.ἔχον πορεύου” 

ο ταοϊᾶ αρεουπιίηπς Έε]ϊς βηςυπγετεᾶ, ᾽ Ἐος πο ργεςδοηΏῦ ..Ρο, 

καιρὺν δὲ  μεταλαβὠν µετακαλέσομαί σε' 96 ἅμα δὲϊ 
Απᾶ αἩ ορρογζαπῖῦγ Πανίπρ Σοαπᾶ 1 ν]] οα]] ἔοτ Τπεε; ὦ πα] ἴοο 

καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου, 
Ἀἱδο ἹΠορίπασ Ὥᾖἴπαῦ οαἰο]εΒ ππΙ]] ε ϱἶΊγεω Ἠϊπ ἡὉτ Τατ], 

αὕπως λύσῃ αὐτόν διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν µετα- 
λα Ἶε τοὶᾳΏῖ Ἴοο66 Ἠΐπα: ἩΝΠΕΓΕΕΟΓΕ 9ἱ5ο ΟοΣύ6Ιος Πίνα 5ο - 

πεμπόµενος ὠμίλει αὐτφ. 97 Διετίας δὲ 
ἵης Τοτ πε οοπγετγσεᾶ υπ ῦἃ Ἠ]ηι. Ῥαΐέ ἴπνο γεασ5 Ῥεῖις εοπιρ]οτεᾶ 

ἔλαβεν  διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον θέλων.τε 
3τεοείτεᾶ [ὅᾳ5] “Βαοσρξδος ΣΕοε]Ις Ῥοτοῖας Ἐοείας; απά νηκλίπς 

σεχάριτας! καταθέσθαι τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὁ Φῆλιξ κατέλιπεν 
{ἔβνουτ5 ᾖΤο ποστ Εος Ὠἰπιδθ]ξ γη ῦἩ ἴπθ Ἅκοεπβ Εε]ῖκ 1εξο 

τὸν Παὔλον δεδεµένον. ' 
«Ῥππ] Ῥουπά. ᾿ 

25 Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ "ἐπαρχίᾳὶ μετὰ τρεῖς 
Ἐθείιι Τπετεξοτςθ Ῥοῖῆς οοΏιθ Πίο ἴπθ ὈῬτοτίησο, αξίεντ {πτοῬ 

ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσύλυμα ἀπὸ ἱΚαισαρείαςὶ 9 ἔνε- 
ἆπσδ πεπῖδ ιἹρ ἴο {ετιςδθ]εΏι Στοπα (0285468. ΣΝαᾷο ὃᾳ "τε- 

φάνισαν Σδὲϊ αὐτῷ Ξὁὸ ἀρχιερεὺςὶ καὶ οἱ πρῶτοι τῶν 
Ῥτοαβδευ ἐπ 0ῖοη “Ῥθΐέογθ λαπᾶ Ἠϊπι Τπο Ἠῖρῃ ρτὶεςί απᾶ ἴπθ οἩῖεξ ο ἴ]ιθ 

Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν αὐτόν, ὁ αἰτού- 
2698 βραϊπρι Έαυ], θπᾶ ῬεεοαιρΏῦ πω, Δξ]ς- 

µενοι χάριν κατ αὐτοῦ, ὕπως µεταπέµψηται αὐτὸν εἰς 
πρ α Ίαβνοις αραϊηςσο ἨΠϊπι, τπαῦ ηο πνοι]ά 5επά Τοτ Ἠῖτι το 
ε / } / ” μ -” ν 9 4 μ 

Ἱερουσαλήμ, ἐνέδραν .ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν 
Ποτιδα]οπι, ΔΏ ΑΠΌ  ᾖ«ἀοτπῖηπσ ἍᾖΤο)ριαῦ το ἀθεαῦπ Ἠῖτα οἩ τηθ 

ὁδόν. 4 ὁ μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη, τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον 
τναγ. Ἐεξίις ἰπετοίοτα βΏςυνετεᾶ, "5ποι]ά 3ρε “Κκερύ αρα] 
πὸ ’ Ἱ ε 4 δὲ ελλ . / .] αρ. θ 

εν Καισαρειᾳ, εαυτο1’ 0ε με ειν ἓν.ταχει ἔκπορξευεσ αι. 

υλη (ᾳῃςατεα, βηᾶ Ὠϊπιδεϊξε τννα5 αΌοιῦ Ἅδ5ΙοΓ6ΙΥ νο 5εῦ ου 6. 

ὅ Οἱ οὖν }Σδυνατοὶ ἐν ὑμῖν, φησίν, ΞσυγκαταβάντεςἩ 
ΤΠος5ε ἴπεταξοίτο 1Π-Ροπ6ΙΓ ΔΤΠΙΟΠΡ ΤοἩ, 8475 ης, Ἠανίηρ Ροπε 4ο η ἴοο, 

εἴ τι ἐστὶν ἐν τῷ ἀνδρὶ Ἀτούτῳ,' κατηγορείτωσάν αὐτοῦ. 
185 απγἰηῖηρ ᾖ8 1Π 2ΥΗΛΏ α[Πῖς, 1εῦ ἴπεπα ποοα5θ Επι, 

’ - / / 

ϐ Διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας ὑπλείους ἢ' δέκα, κατα- 
Απά Ἠανίηωρ 9ρεηῦ ΑΠΙΟΠΡ ἴλπεπι “4μγ5 1Πποτθ ἴπαπ 5ΐοηπ, ἉἨΠανίηπρ 

Ἱ---Ἡ προσέρχεσθαι ΙΤΤΤΑΥΨ. 
Ὦ - Ἰησοῦν 955 Μπ. 
4 --- ὅπως λύσῃ αὐτόν ΙΤΤΤΑΥΨ. 

πι. αὐτοῦ ΟΙ ΤΊΤΑ. 
Ρ --- δὲ αιτττΑα ΥΓ. 

ἔ Καισαρίας τ. 

Κ τινας μέρας 1. 1 -- ἰδία 1 Τττ. 
ο --- έσεσθαι (}εαὰά μέλλοντος ΟΠΙΙ1Ρ) ΟΙΤΤΤΑΥΓ. 

; χάριτα ἃ {ανοἰ) ΕΤΊΤΑΝ. 35 ἐπαρχείῳ Τ. 
ὅτε ΙττιΑ. » οἱ ἀρχιερεῖς ἴπθ οΏ]εί ργίεβδῖΒ Η1ΊτΑ. Σ εἰς Καισάρειαν ΥΤΤΑΝ; τις Και- 
σαρίαν Τ. Υ ἐν ὑμῖν, φησίν, δυνατοὶ αΙ.ΤΤΤΑΝ. Ξσυν- τ. 3 ἄτοπον τιΏῖ85 (Ἡὰ {θ Ὠλὰ1) 
ΙΤΤΙΑ; --- τούτῳ α. υ οὐ πλείους ὀκτὼ ἡ Ὠοῦ Τωοχο Όπαη οἱρΏί ος ΑΙ ΤΤΙΑΥ. , 

πληρωθείσης . 



ο αλ ί Ας 

βὰς εἰς “Καισάρειαν,! τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ 
Ρομ6 ἄοινηπ Το «ςκατεα, οΏ ἵ]θ ΤΠΟΤΓΟΙΥ Ἠθτίιρ ος ον - ἴ]θ 

ὢήματος ἐκέλέυσεν τὸν Παῦλον ᾿ἀχθῆναι. 7 παραγενοµένου 
"ἀπάριαειῦ 5οαῦ Ἡε οοπιπιαπάρά Ῥαα] Ἅᾖᾖἵο γε ρτουιρΏ8, ΣῬεϊηρ "οοΏιο 

δὲ αὐτοῦ, περιέστησαν ἃ οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβε- 
ααιᾶ πο, 5έοοᾶ τοαπᾶ ἴπα 3έτοπα 31εγΙδβ]οΏ “πο ΣΏπά 500Π1Θ 

΄ κ ὃ .. κι 4 Δ , 6 » ’ ῆ Ε , 

ὖὔκοτες Ιουδαῖοι, πολλᾶ καὶ βῥαρεα “αιτιάματα" Ίφεροντες 
Ἰάοιη 

ἀ 

116195, ΠΙΑΠἩύΣ απᾶ πεὶρηίγ ΟΠαΥΡ6Ε5 Ὀτιηρίηρ 
Ν ω ’ Ι εν υ ” 2 σα. κ κατὰ τοῦ Παύὐλουι ἃ οὐκ.ίσχυον ἀποδεῖξαι, 8 Σξάπο- 

αρο]ϊηεί Ῥαι], πυἩ]οὮ ΤΏεγ Ὕετθ ποῦ αΏ]θ ᾖὗο ΡΤΟΤΕ: 3ρᾳ1ᾷ 31η 

λογουμένου αὐτοῦ, Ὅτι οὔτε εἰς τὸν νόµον τῶν ᾿Τουδαίων 
"ἄθέεηοσς αρα, ἨΝεϊίηοτ προϊηβῦ πο Ίαν οἱ ἴπθ 7618 

οὔτε εἰς τὸ ἱερὸν οὔτε εἰς Καΐσαρά τι ἥμαρτον. 
Ώου αβραὶηςὺ ἴπο επχρ]ς ποτ αρηίἰηπδι Όερατ ΓΠπ]απτιπίηρ Εἰππεᾶ ΙΤ. 

9 Ὁ Φῆστος.δὲ ἨἈτοῖς ᾿Ιουδαίοις θέλων"' χάριν 
Ἐαΐ Ἑοξίας, ᾖῄΤπϊτ]ι δεπο 7165 λγν]δηῖηπς 

θέσθαι ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπεν, 
5ΏΠπιδε]ξ απηδινοτίας Έα] 581, Ατί ίποι ση]]]1ης {ο {1 ογα58] ολ 

ἀναβάς, ἐκεῖ περὶ τούτων ἍἸκρίνεσθαιὶ ἐπ᾽ ἐμοῦ; 
πΠΑατΙΏρ ΡΟΠ8Θ πΡρ {πεγθ οοποθεΓΠΙΏς ἴ]πεςε ἴπίημρφ {ο Ῥο ]αάρεά Ῥεέοτο Ώλθ 2 

κατα- 

δέαγοιιγ 5το 3ποᾳαῖτο ΄{οτ 

Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα 

10 Εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος, Σ ᾿Ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρος κΚὲ- 
Ῥι 0 “εαϊᾶ 1Ῥαα], ἜῬεΐοτο ἴπε Ἱαάριπεηῦ δε.ῦ οἱ 05δατ οἰαηωά- 

στώς! εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι. Ιουδαίους οὐδὲν. 'ἠδί- 
1ΗΡ 1 αἲη, πηετθ 1ῇξ Ῥεποτθς π1θ {ο ϱο ]αάρεᾶ, Το ζσνς Ἀδποίπίπρ 11 "άϊᾶ 

κήσα,' ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις 11 εἰ µεν "'γὰρὶ 
ΊΥΤΟΏΩΒ, Β8 8159 ποια τειγ πε]] Ἐπογγεςῦ, 51 ὁΙπάεοᾶ }{οσ 

ἀδικῷ καὶ ἄξιον θανάτου πἐπραχά ῄτι, οὐ.παραιτοῦμαι 
Ί ἄο πτους απᾶ υγοτίηπσ οἱ ἀεβί]α Ώαγε ἆοπε αηγΙΠΙΠΡ, 1 4ο ποῦ ἀεργεοκίε 

τὸ ἀποθανεῖν' εἰ.δὲ οὐδέν ἐστι ὦν οὗτοι κατηγοροῦσίν 
νο ἀἱο; αῦ {1 ποὐλίπς {ποτο 15 οἱ πΥΠΙοὮ ἴΠεγ 8ος 58 

µου, οὖδείς µε δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι. Καΐσαρα ἔπι- 
168, ὮΟ 0ΟΠ6 10 οςΏ το ἵπεπι Είτε πρ. Το (βδατ 1 αρ- 

καλοῦμαι. 19 Τότε ὁ Φῆστος Ἰσυλλαλήσαςὶ μετὰ τοῦ συµ- 
Ῥεα]. Τπεν Ἐεδύαξ, Ἠαπτίηρ οοπ{ετγρά υὶι ᾖἴι οοαι- 

βουλίου, ἀπεκρίθη, Καίσαρα ἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καΐσαρα 
οι], βπβπγετεᾶ, Το Όαδας ἴποι Ὠαβῦ αρρειιεᾶ, ᾖἵο ιο, καν. 

πορεύσῃ. 
ἴμοι 5Ώα]{ ο, 

19 Ἡμερῶν.δὲ διαγενοµένων τινῶν, Αγρίππας ὁ βασιλεὺς 
Απά "48γ8 βµανῖτης “ριβ5οᾶ ᾖ3οετίαίπ, Ἀρτῖρρα ᾖἴποα Κίπςσ 

καὶ Ῥερνίκη κατήντησαν εἰς ὀΚαισάρειαν,! Ρἀσπασόμενοι! τὸν 
ΒΙά ἈῬυτηϊοθ Ο69ΊΏ9 ἆΟ0ΥΥἨ. το Ο8884ΤΕΑ, ΕΜΣΤ. 

Φῆστον. 14 ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ ὁ Φῆστος 
Έερτιας, Απά ὪΠεη ΤΙΒΠΥ ἀβΥ8 Ίπεγ 5βγεᾶ (ἴπετθ Ἐοσίας 

τῷ ᾖβασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ. τὺν Παῦλον λέγων, 
3:(ηο6 Ἅξίπσ α]ιᾶ Αρεξοτα {πο ἐπίηρς τε]αίίηρ ἴο Ῥαα1, βασἰης, 
” , 2 Ν , « . , / 
Ανήρ τις ἐστὶν καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσµιος, 
Α. πι} 1οετίαίη ποτε 15 1εξί ο, Ἐε]ῖκ 8 ῬΕΙ5δΟΠΕΣ, 

16 περὶ οὗ, γενοµένου µου εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐνε- 
οοποεγηΐπρ ὉΏοτα, 3ρείπς αρΏ Ἴπισ η 9 οΓµβ8Ι6ΤΗ, 4ιηρᾷε δᾳ ὁτο- 

φάνισαν οἱ ἀρχιερῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν ἸΙουδαίων. 
ῬιεδεπίαἰΊοἩη με ΞοΠ]ίεξ ὀρτίενίβ απἀ 1ἴ]θ εἰάετς οἱ ἴηθ 26Υ95, 

20) 
υπίο (ωῶδητοαι; απά 
το ποχυ ἅιτ αἰθθίας 
οἩ {πο Ἱαάσηπιρηί βυας 
οοπαιηπηᾶοά Ῥαμ] {ο 
Ῥε Ῥτουιρπίθ, 7 Απά 
πνΏσι Ἡο Ἡρ8 σοπ]θ, 
τ]ιο ᾖον5 ΥΥΠἶοἩ σα Πιθ 
ἀουνπ Έτοπι ϱ εγαδα]οια 
5δἱοοά τοιπά πὐομαῖ, απᾶ 
1θ1ᾷ ΏΙΑΛΏΠΥ οαπὰ ρτίεν- 
οις5 οοπιρ]ηϊπίδασα]ηςέ 
Ῥαια], πυΏΙοὮ {ΠεΥ ουα]άἆ | 
ποῦ ΡΓΟΤΘ. 8 Ἠ/μί]α η / 
βΏΕΊΥετοά {ογ ὨΙπιβε]{, 
ΝοαΙίΠε»  ασπ11βῦ {πο 
181 οἳ ἴ]ο ἆ6ν5δ, πει- 
νπεχγ αραἰηδίῦ {πο ἵοπι- 
Ῥ]6, πος γτεῦ αραἰηςῦ 
ϱ-βατ, Ὠατο 1 ο επᾶ- 
εἆ απγ ἐπίπσ αἲ αἱ]. | 
9 Ῥιΐ Ερδδίας, συ λ]]Ίπρ 
{ο ἄο ἴπε ᾖαπ5 α ρ]σοα- 
βιτο, βΏ5διυεγτεᾶ Ῥαα], 
Απᾶά σαϊὰ, ας ἴποα 
6ο αρ {ο οεγαξδα]οπι, 
πηᾶ ἴποτο Ῥε Ἰαᾶρ- 
ε οξ ἴπεδο ἴηϊῖπρ8 
Ῥείοχε πιεζ 10 Τηεπ 
5αιά Ῥαα1,. 1 5διαπᾶ 
αἲ (85ατ”8 Ἱαάρπιεηωε 
βοπῦ, Ὑπεχο 1 οιισΏῖ το 
Ὃο Ἱαάσεά: ἵο ἴπο 
φού/5 Ὠαπτο 1 ἆοπο πο 
ο0Ἠ5, 88 ποια τετγ 
Υν6]] Κποννεδύ. 11 Ἐοτ 
16 Τ Ῥο ο οΏεηΏΚεΣ, ΟΥ 
Ὥατο οοπιπιϊθθεᾶ ΑἩΠΤ 
τμίως π/οτίΏγ οἳ ἀεαίῃ, 
Ἰ τοίαξο Ἱποῦ ο ἀῑθ: 
Ῥαῦ 1 ἴπετο Ὃο Ώοπθ 
οἳ {περα ἴΏ]ηπρς πΥΏοτο- 
οξ ἴἶιαςδε αοο«δο ΤΘ, ηΟ 
ΙΩΑΏΠ ἨΙΑΥ ἄε]ῑτεσ Ὠιθ 
Ἡηῖο ΤΠοη,. 1 αρΡρεεΙ 
πηῖο 0581. 12 πει 
Ἑρρίας, π/Πεη Ὦθ Ὠπά 
οοπ{εγχοᾶ ὙἨΠΙΙΠ Ἅ1πο 
οοιποἳ], Δη5ηνεγθᾶ, 
Ἠαςο ἴποι αΏρρεβ]εά 
ππίο Οαρδας ὁ απία 
0..βατ δ]ια]6 ἔποι ρο. 

13 Απᾶ αξίθγ οργίφῖα 
ἄασς Είπσ Αστιρρα θά 
Ῥογηῖοθ ΟΔΙΊΕ Ἀαπίο 
0ᾳωδβτοας {ο ςα]αίε Ἐθβ- 
115. 14 Απᾶ ἩΠεη 
Τμεγ θά Ὄεοα ἴπετε 
Υ13ΏΥ 4875, Εεόθιιβ ἀθ- | 
εἰιτεᾶ Ῥαα18 ομ11βθ 
πηῖο {Πο ΕΙπΡ, βαγίης, 
Τ]ογςε 5 α ουγ{ΙΏΠ ΏιςΏ 
1εξς ἵπ Ῥοπά» ντ Εαϊίκ:ἰ 
15 αδοιαῦ 1 Ώοπι, πΠθι 
1 τας αὐ 1 εταδα]επι, ΤΏθ 
οπῖοξ ρτ]οδῦς ππᾶ ἴπάα 
ε]Ἰάετ5δ οξ {πο ζεις ἵπ- 
ξοτηιθᾶ Πιθ, ἀθςδίτίηρ {ο 

ε Καισαρίαν τ. ἆ -ἵ- αὐτὸν ὨΙπα ΤΤΤΤΑΥΓ. 
(-- κατὰ τοῦ Παύλου) ΙΤΤτΑ. 
Ἀ θέλων τοῖς Ἰουδαίοις 1ΤΤΤΑΤΓ. 
1 ἠδίκηκα Ι Ὠαγνο ἆοπο πνοηρ τΤττ. 
θΚαισαοίαν Τ. Ρ ἀσπασάμενοι ΤΤΙΑ. 

1 κριθῆναι ΤΥΤτΑΥΓ. 
τι οὖν ΓΏθΓΘ{ΟΓθ 1ΤΊΤΤΑΥΓ. 

6 αἰτιώματα α1,ΤΤΙΑ ΥΓ. 
6 τοῦ Παύλου ἀπολογουμένου Ρα] 5αἱά ἵπ ἀθίειιος ΕΤΤιΑ. 

κ ἑστὼς Ρίαεεὰ θε[ογε Επί Τ. 

{καταφέροντες 

5 συνλαλήσας 1. 
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λαυεαᾶρπιεηί αραϊηςῦ 
Ἡϊτα, 16 Το πΏοπι 1 
Ἀπςιοθτεᾶ, Τὸ 6 ποῦ 
ἵπο ΠΙΑΊἨΕΤ οἱ 119 Ῥο- 
ΊΠΘΏΞ ἴο ἀε]ῖτεγ αΠ7 
ΣΩΛΠΏ Ὁο ἆἀῑε, Ῥεΐοτθ 
ἐλαῦ Ίο τυἩίοὮ 15 ας- 
οἼδεά Ἰαπτο Τἴηο αο- 
ΟἱΙ5ϱΤ5 Τ406 {0 7α06, αηά 
Ἠατο Ἰορηςε ἵο αἩη- 
Άνύεχ ΞΟΥ Ἠϊπαςε]{ξ οοἩ- 
οεγηῖησ πο ο:1πθ ]α1ά 
Αρλληςί Ὠϊα. 17 ΤΠετοε- 
108, ἨΨΠεη {πεγ ὙετΘ 
οοἵπἹς Ἠϊΐμετ, υ]ύμουῦ 
ΒΗΥ ἄε]αγ οἩ ἴ]Ἠο ΠΠΟΥ- 
χουΥ 1 εαῦ οη {πε ]αάρ- 
πηρηῦ εεαῦ, αηᾶ οοπι- 
χηαπᾶεᾶ 1ο ΊπβΏ Το Ῥθ 
ὈτοιρΏῦ Εοτίῆ. 18 Α- 
ραϊπςσί πΊΏοτα πΊεη ἴχθ 
ΒΟΟΊΙΞΘΙ5 αἰοοᾶ τα), 
Ίπεγ Ῥτοιςσηπυ ποπθ 
ΒοοιξδάΊοη οἳ ΕΠΟΣ 
Τπΐπιρς ας Τ βαρροξεᾶ : 
19 Ῥαῦ Παᾶ οεγίαϊη 
Ωιθεῦ]οηΏς5 ασα]ηςί Ἠϊπα 
οἱ Όπεῖτ οὗ 5αροσεί]- 
119Π, θπᾶ οἱ οπε εβας, 
πυΏίοὮ τνας ἀθαᾶ, πΏοπα 
Ῥαα] αἩγωιθᾶ ο ὃα 
Ώ]1νο. 20 Απᾶ Ῥεσθαςθ 
1 ἀοαρίεᾶ οξβαςΏ Ώ]ατι- 
Ὠηςεχ οἱ αιες5ίοης, 1 
Ώ5κοᾶ Λἶπι υγπείΏεγ Ὡς 
πυοι]ᾶ ρο ἴο σεταβα- 
Ἴστα, απᾶ ἍΊἴπετο ὮὃῬθ 
ἀΠιάρεᾶ οἳ ἴπεξο πιαί- 
165. 21 Ῥαΐ τ/πεη Ῥαα1] 
ἹἩρᾶ αρρεα]εᾶ τἵο Το 
χεεεγγτεᾶ Ἱπῖο Ἅἴποθ 
Ἠεατίηρ οἳ Ααριξίὴς, 
1 οοπιπιαπᾶθᾶ Ἠϊπη το 
Ὄο κερυ 1] Ἰ ταῖρΏηύ 
εεπᾶά Ἠϊπι {ο Ο58Ε85. 
22 ΤΠ6Ν Αρτῖρρα βπαϊά 
απῖο Ἑρδρίας, Ι ποια]ά 
8150 Ἠθβχ {πο ΤΙΑΗ ΤΑΥ- 
βο]{, Το ΠοτΤΟΥΥ, 5αἱά 
πε, ἴποι δια] Ώθας 
Ἐάπα, 

23 Απᾶ οἩ ἴπθ ταοί- 
χΟὶΥ, ΤἨςηπ ΑοτΊρρα 
ν/θ5 ϱ00Π16, απᾶ Ἐε- 
11ο8, ΙΤ ρτθαί Ῥοππῥ, 
αηΏᾶ Ὅβ5δ επίθγεά 1πίο 
ολο Ῥ]αςο οὗ ΙἩθατ]ηρ, 
ποτΏ 1ἴηθ οΏ]εξ οαῤ- 
141186, απᾶά Ῥτἰποῖρε] 
Ώ]εη οἳ ἴπο οἱγ, αὖ 
Ἐορί115) οοπιπιαπάπηεπ 6 
Ῥαυ] σας Ὀτοαιρηῦ 
1οχίῃ, 324 Απᾶ Ἑεείας 
καϊᾱ, Κῑπρ Αρτῖίρρα, 
Αηά αἱ] Ἠπιεηπ, Ὑίση 
ΑΥΘ Ίεγο Ῥτοσεπίύ ντα 
Ἡς, 7θ 5εο ΤΠ ΊιΒΏ, 
πΌοαύ πποπι αἱ] ἴπο 
χωιι]ἠλἡὑπᾶρ οἳ ἍΊπο 
7ου5 Ὠβνο ἄεα]ό ντι 
118, ῬοῦΏη αὖὐ ᾖεταβδα- 
Ίθπαι, αηᾶ αἴἶδο στο, 
οτγίηπρ ὑπαῦ Ὦο οἀρΏῦ 

ΠΡΑΞΕΙΣ. 
9 ιά » ) ω ο .]ἱ 

αἰτούμενοι κατ αὐτοῦ δίκην 16 πρὸς οὓς ἀπεκρίθην 
βςκίΏρ 3αραϊηςκῦ ὁΠΐτα αι ος α]ιᾶρχεηῖ: ἵο ' πἨοπι 1 απςνογεᾶ, 

ε/ .) ” 3 ε ΄ ” [η ” 

ὅτι οὐκ.ἔέστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον 
1015 ποῦ  Ἅἡαϱ οπδύοΏι τη Ῥοπιαπς Ἅᾖ1ορίτο αρ ΒΠΥ Ὠ]ΛΠ 

τες ἀπώλειαν, πρὶν ἢ ὁ κατηγορούµενος κατὰ. πρόσωπον 
Ίο ἀεδίτασῦίοἩ, Ῥοΐοτθ Ἱθ)᾽ ᾖΌὈείησ αοσαβθᾷ 24068 Το 409 

ἔχοι τοὺς κατηγόρους, τόπον-τε ἀπολογίας λάβοιν 
ΙΙ8Υ Πβνθ {ἴ]πο 8ΟΟΠΞΘΤΒ, απᾶ ορροχἁπ{ῖσ οἱ άθίεισεθ Ἅθ πηµΣ Ρεξ 

περὶ τοῦ ἐγκλήματος. 17 συνελθόντων οὖν λΣαὐτῶν! 
οοποεγπΊης ἰπΠθ καεοΙββθΙοἩ. "Ἠανίης 3οοπιθ “Τοσείμες 5ὔπεχαξοχο ᾖ30πεΥ 

ἐνθάδε, ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάµενος, τῇ ἑξῆς καθίσας. 
Ἡετο, ἀείαγ ΏΟΠΘ ἨἙατνίηρ πιβᾶθ, ᾖ1ἴλπο ηεχι [ά4αγ] Πανῖηρ εξ 

ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα" 18 περὶ 
οἩη {πο ιᾶρπιεηῦ βεαῦ Τ οοπιπιαπᾶεᾶ ο ῬεῬτοιρ]ῖ ἴπἩο τιαηπ; οοπορτΏῖπς 

- τ θε ε , ὃ / ο. ἕω τρ Π ο 
οὐ σταθεντες οἵ κατήγοροι οὐδεμιαν αἰτιαν "επεφερον" ' ὧν 

3οπΏ81ρο ἈΣρτοαρΏῦ οἳ πἩίοἩ. 

Ἰὑπενόουν ἐγώ"π' 19 ζητήµατα.δὲ τινα περὶ τῆς.ίδίας 
Ξπαρροκεᾶ 1; Ῥαΐ "ααθξίους ᾖλορτύαῖπ οοπορτπῖηπρ {λμεῖς ΟΥ 

δεισιδαιµονίας εἶχον πρὸς αὐτόν, καὶ περί τινος ᾿]Ιησοῦ 
ΕγΣίοτα οἳ τε]]ρίοη 1ἴπεγ Παᾶ αραἰηδὲ Ἠϊπι, απᾶ οοποετηῖηρ Α οετίαίπ «εειβ 
(Μὲ. ἄεπιοιι- τΥοτ5Η1Ρ) 

. ’ ελ » ε ο” - 

τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος ἕῆν. 
πγ]ο 15 ἀεαᾶ, Ὕλοπι "αΙβγπιεᾶ 1Ῥαα] Ὥᾖἵοῦο α]το. 

ἐγώ Σείς! τὴν περὶ τούτου! ζήτησιν ἔλεγον, εἰ βὀύλοιτο 
1Ί  α5 {ο {ᾖμο Ζοοποθγπίπς 3δ0Πἱ5 λατ βαῖᾶ, Ὑοα]ά πε Το ση ]] πρ 

πορεύεσθαι εἰς 3Ἱερουσαλήμιὶ κἀκεῖ κρίνεθαι περὶ 
Το 6ο το ΠΕΥΙ5ΒΙΕΙΩ, ΑπΠᾶ ἴπετο ᾖἵο Ῥο ]αάρεᾶ οοπορτπίης 
[ ” μ /΄ . , ο η) 

τούτων. 21 τοῦ-δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐ- 
ἴπεςο {ΠΊΠΡΑΒ. Ῥαϊ Ῥαα] Ἠατίηβ αρρεα]εᾶ ἔοτ "το “ο “Κερύ "Πϊπι- 

τὸν εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν, ἐκέλευσα τηρεῖσθαι 
561 {ους ᾖἴλπε 3ο λιραδίας οοσηίζαποε, 1 οοπιπηβπᾶρᾶ 3{ο ρα “Κερᾶ 

αὐτὸν ἕως οὗ "πέμψωϊ αὐτὸν πρὸς Καΐσαρα. 3239 ᾿Αγρίππας 

π/Ἠοπα εἰαηᾶῖης αρ 1ἨΠθ ἍΑ80οΙΞΘΓΕ Ξπο 

20 ἀπορούμενος.δὲ 
Απᾶ Σρεῖπρ 3Ρεγρ]οχθᾶ 

αΏΐπη ΙΤ ταὶραῦ θεπᾶ Ἠϊπα' το 08.σασ. 3Αρτίρρα 
ῃ 9 λ ”ω νο Ι λ , : ι δν π ” 

δὲ πρὸς τὸν Φῆστον έφη, Ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ 
αβπᾶ ἵο Ἐεδίιι5 «βαἶα, 1 τας ἀθεῖτίηπᾳ Άἱ5ο Ἰσβ6Ιξ ἍΤἨθ 
ϱ) , ο) ” οἵ ΜΜ] Α / ο μβ 2 - 

ἀνθρώπου ἀκοῦσαε. «Ο0.δε,' Αὔριον, φησίν, ἀκούσφ αὐτοῦ. 
ΙΠΘΏ {ο Ὠεαγ. Απᾶ ο ”Το-πιοστοι 18475, ἴποα επα]{ Ώραχ Πϊπι. 

2» Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ) Αγρίππα καὶ τῆς 
ΌΟπ {Πθ ΖΠεχεέοχθ Ίπποχχοώ “Πανὶήρ δοοπ1θ ΣΑ ρτ]ρρα βηπΏᾶά 

Βερνίκης μετὰ πολλῆς φαντᾶσίας, καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ 
Ῥετπ]ορ, πι υρτεβῦ Ῥοπ]Ρ, πᾶ Ἠατίπρ επνετθᾶά Ίπίο ἴ]θ 

ἀκροατήριον, σύν τε ἁτοῖςὶ χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς 
Ἠα]] οἱ αιάϊθισθ, πάν Ῥοῦπ ᾖἴπθ. οἨπῖαξ οπρίαϊίπ5 απᾶ ΥΠΘΗ . 

κατ’ ἐξοχὴν «οὖσινὶ τῆς πόλεως, καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου 
οξ επαιἴππθ]οθ ρεῖπρ οἱ ἴπο οἱῦγ, Απᾶ "Πανίηρ Ξοοπιπιβπᾶθᾶ 1Εε5{ιιβ 

Ἴχθη ὁ Παῦλος. 24 καί φησιν ὁ Φῆστος, Αγρίππα βασι- 
ὄτγας δυτοαρΏῦ Ελ Απᾶ δισ  Εορύας, ΔΑΡΥΙΡΡΑ, 31ης 

λεῦ, καὶ πάντες οἱ ᾿συμπαρόντες! ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦ- 
οπᾶά αἱ] ἴπο Ζρεϊΐπρ ὀρτγοεβδεηῦ Απ ὅα5 ΣΥΩΕΠ, πο 5εο ΜΠΙ8 

τον περὶ οὗ Επᾶνὶ τὸ πλῆθος τῶν Ιουδαίων ἐνέτυχόν 
οπθ οοποθργπίπρ Ὑποτ αἱ] τπο τοι] 1{αᾶο οἳ ἴπθ πως Ῥ]εβθάεᾶ 

” « , . η] θά 1ο . Π Δ 
µοι ἔν τε Ἱεροσολύμοιό καὶ ἔνθάδε, "ἐπιβοῶντες μὴ 

σΙζΏ πας ἵπ Ῥοῦῃ Ὥκ«ἆσογυιδβρ]επι αηᾶ Ἡςχο, οχγῖηπρ ους [παῦ] 
τς κ ο. ἲ  --υὐὔ--ος -υ----υ-υου----.-Ὥ κ ----------------- 

4 καταδίκην ΙΤΊΤΓΑΥΓ. 
7 ἐγὼ ὑπενόουν 1ΤΊΤΑΥΓ. 

} τούτων ἴΏθξε ἴΠ1Πρβ8 Τ/ΤττΑ Υ’. Σ.. εἰς τητ[ Αα]. 
1 ποίρΏῦ 5εηά 1) 1/ΓτγΑα Υ’. 

ἃ --- τοῖς ΤΤΤΤΛ. Ώε) ΤΤΤνΤΑ. 

Σ--- εἰς ἁπώλειαν ΑΙ/ΓΤΓΑΥΓ. 
5 4- πονηράν (γεαἆ ενΙ] οΏαιρθ) ΙΤ[ΑΊ ; πονηρῶν ΟΓ ον!]5 τν. 

ς Ἱεροσόλυμα 1ΤΊΤΑΥΥ. 3 ἀναπέμψω 
ο--- Ὁ δέ (γεαᾶ φησίν 545 υ--- έφη (γεαᾶ [8α14]) ττττΑ. 

{συγ-τ. Ε ἅπαν ΓΓΑ. ε--. οὖσιν ἹΤΊταΥ. 
ἃ βοώντες ΟΥΥΙΏΡ Ίττι ; [ἐπι]βοῶντες Α. 

ΧΣΥ. 

ο νο ον πο 



ΧΧΥ. ΧΧΥΙΠ. ΑσΤ8 

δεν Ἰῇν αὐτὸν" µηκέτι 95 ἐγὼ.δὲ Κκαταλαβόμενος" μηδὲν 
3οπσΏῦ 3εο «νο 'ῃο 10 Ἰ9156οΥ, Ῥιατ 1 Ἠανίης ροτουϊίγεά ον 

ἄξιον Ἰθανάτου αὐτὸν" πεπραχέναι, καὶ" αὐτοῦ δὲ τούτου 
ππονίαλσ οἳ ἀοαία ΤΑ Ἱιαὰ ἆοηπο, 5ᾳ15ο “Πίπαδε]Ε]απάᾶ Σ0Πἱ5 ἆοπθ 

ἐπικαλεσαμένου τὺν Σεβαστόν. ᾖἔκρινα πέμπειν Παὐτόν"' 
Πατίπρ αρροα]οᾶ ἴο Απαρα-ία5, 1 ἀςθίογωιίποᾶ {ο βοπά Ἠΐπα, 

20 περὶ οὗ ἀσφαλές τι Ὑγράψαι τῷ.κυρίῳ οὐκ.έχω' 
6ΟΠΟΕΤΗΙΠΡ πΏοπι "σοχγ{1ἱἨ ον μας το Ὑτίῖτο ᾖἴο |ΠΙΣ] Ἰοτά Ι Ίιατο ποῦ. 

διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν, καὶ µάλιστα ἐπὶ σοῦ., 
ὮΠοχοίοτο 1 ὑτοισ]ηυ Α{οτίὮ "Πίπ ὮῬεέοτθ σοι, απά εροοϊα]Ισ Ῥείοτο ἴπσο, 

βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης 
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ηοί {0 ]ΐνο ΛπΥ Ίοηρετ, 
20 Ριϊ Νίο [ ἔοιιπά 
{παί Ίο Ἠπά οοιαπα{ντεά 
ηοῖμίπρ ἨἹποτίΏγ οἕ 
ἁσαίᾗ, απά ᾖἴππί Ἡθ 
Ὠϊπηδο]{Γ Παί]ι αρροα]οά 
{ο Αισιρδίας, ]Ἰ Πανο 
ἀοἴστηιίηοᾶά {ο βεπά 
Ἠϊπι. 26 ΟΕ π]οπι Τ 
Ίπτο πο ουτεπ] Εἰήπᾳ 
{ο σντ]ίο ἀπίοπιγ ]οχά. 
ἸμΠοτοίοτο ἵ ἍἸλαγθ 
Ῥιοιρϱ], Ὠῖτα {ογ{]ι Ῥθ- 
{ους γοι, αιά βρεσία]1σ 

«Ῥεέοτο ἔπεο, Ο Κκίνπρ 
Ἀρτίρρα, τλαί, αἲίου 

Κίηπσ Αριρρα, 3ο πας τι οκαλιπα {Ίο Ἠβτίηρ {ακει πι ισς εχαπιλλλίίοα λαά, 
τν ὃ 25 Ι π]Ιβῃί Ώατο εοπιεν]α 

σχῶ τι 9γράψαι.' 327 ἄλογον.γάρ µοι δοκεῖ πέµμ- ιο πηίο, 37 Ῥος 8 
Ί ΤΙΑΥ Ὠατο βοπιο(ηίης {ο Ὁτίίο ; {οΥ ἱγγιιίοπα] Το Ώιθ 16 ΦΕΟΙΠΞ δεμά- δ5ΟΕΠΙΟΙΠ Το π]ο ΙΠΓΟΔ- 

5οηπαῦ]ε {ο 5ο α Ρτῖ- 
πογτα δέσµιον, μὴ καὶ τὰς κατ’ αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι. ΕΟΙΘΥ, απιᾷ ποῦ τν ἰ(α] 

ἀπς 8 ϱΥ150ΠΟΣ, Ὠοῦ αἱ5δο ἴπο Ααραίπςσε ὁ]παπ Άλσμαχρες Το 51ση1{Υ. 1ο βἰσπίῖγ Όλο οιἶπιθΒ 
ζαἱά αριαϊπςς Πϊτη, 

26 ᾽Αγρίππας δὲ πρὺς τὸν Παὔῦλον ἔφη, Επιτρέπεταί σρι κγχνι πμδα ἆσῖῃ, 
Αστίρρα το Ῥαι] αἱ, 14 18 αἱ]ογνοᾶ {πο αρ οί : Αμά ΑΡΧ): Ῥα ςαἱὰ απίο Ρα], 

ῃ -- / , « - ) το 

Ρὐπὲρ! σεαυτοῦ λέγειν. Τότε ὁ Παῦλος αάπελογεῖτο," ἐκτείνας Ἴλοιι πχῖ μοχιαϊτυεᾷ {ο 
ζουν 11γ»δο]ξ {ο σροας Το Τα] η]αάσα ἄεξεπορ, δἰτείολίῃς οιιΏ πο ο νε τν : ἆ ματ ο ες παοσε Τα]. μίτοϊιοποᾶᾷ Του 

τὴν χεῖρα,ὶ 9 Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἴου- ἴπε Ἰαμᾶ, ας απν 
ἴπε Παπά: Οοπυσνπίας  αἲΙ οἳ τυΠλο]ι 1 αΏι 4οοαδεά  Ὦνσ ἆσπ, ο μον 

5 { ᾽ 

δαίων, βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν µακάριον "μέλλων . Κίπα Αμνίρῥα, Ῥοσμιιξο 
κίπςσ Αστίρμα,  α θδῖοςπι ΤΙΥΣο]Ε παιρρσ Ῥοΐπς αροιό πας αν Ὅοι : 

ἀπολογεῖσθαι ἐπὶ σοῦ σήμε ον’! Ὁ μάλιστα γνώστην 5ύντα Ίος εοιολίτηᾳ «αἱ ἔἶλθ γ ! η 
ἔο πιαχκθ ἀοξεπσο Ὀοίυχο ἴησθ  το-ζαγ, ε»ροσιΛ11Ψ ασαιιαϊητοᾶ Σροΐηπρ Ὀπίπρβα ἨὙπετοος 1 ατα 

Ι ν 9 ῤ αοριι-οᾶ οἳ {πε ἆστς: 
σε! πάντων τῶν κατὰ ᾿Τουδαίους ἐθων τε και ο)]τηματωγ. ὃ ε-μοοῖα]]γ δεεαιιςσε ᾖ 

1ιοι οἱ α]] ἔπο μις 50915 ᾖΙοιιδίοπας Ζα]ιᾶ "α]κο αποςῦίοπ5; Κου ἴ]εε Το Ὀε εχρετέ 
δν - αν 1 αἩ οἁδίοπι5 απά 
διὸ έομαί ἴσου' μακροθύµως ἀκοῦσαί µου. 4 τὴν μὲν οὗν αιιο-ίοι» πλιίοἩ 41Θ 

1νΠσνθέοτο 1 Ὀεδρυσᾳ ἔ]ποο Ῥιι{1οιιε]σ το Ἠθῃτ 16, Τ]ιε δε]ιοῃπ ΑΠΠΟΗΡ. ἴπο οὅθτνα: 
, ͵ ἵ ο ) ω Ὅ]οχςίοταο Ἐ Ῥεςεεςα 

βίωσίν µου τὴν" ἐκ νεότητος, την ἀπ πρλ ης ο ο πο τας μα: 
ΣΙΩΏΤΟΣ "ΟΕ 11ο “πιγ . Ίγοια τοιτῃ,  Ἱπ]λισομ Ττοπι [1ὲ5] οοπιηιθ]οσοπισΏ{ Μου]. 4 Μσπααπηες 

γε)ομένην ἐν τῷ θνειμου ἐν" Ἱεροσολήμοις, ἴσασιν πάντες ο ἔτοσι πισγομίω 
πυΟ5 8Ίποης ΙΥ ταίΙοα  ἸΙπ ζοτήδπ]αη, ΚΠΟΤ 411 ΑΠΙΟΝΡ Ὠλίο ΟΨΏ Πᾶ- 

Σοὶ! Ἰουδαῖοι, ὅ προγινώσκοντές µε ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσιν Ὃ το τς ο ος εαν 
λε ζοπν», ο Ῥοᾷοχο που 116 ΕΓΟΥ1 ἔλο Βχδέ, 1 {λον πνοι]ᾶ ὃ τγ]]ομ, Ίκηοτν της τοπ 

- ε/ π εν . Ξ 2 

μαρτυρεῖν, ὅτὶ κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς Όλο ορβιπωίπέ, 1 Πιο 
τω οσα, {παῦ θεματος. ἴο ἴμα Ρτγ{οίεςε λα. μι ο ης σον εἰταίῇ- 

ἡμετέρας Υθρησκείας' έζησα Φαρισαῖος' ϐ καὶ νῦν ἐπ εν ες οἳ ο ποσρτον 
οξ ουχ το]ἰσ1οι 1 Ιτοᾶ Α Τ]ηλίδοο Απά οι 1οτ οι τ Ἠγεά αντίκες. 

οι 6 Απά 11ουν Τ διά απά 
ἐλπίδι τῆς Ἰπρὺς' τοὺς πατέρας "ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ ππα Ἰπάκοᾶ Ίος ἴ]μο 
Ίιορο οξιλο 3ο Απο.  ΣΕαίμοτς ο... 3ηιαᾷθ δολ. Ὃ οι - ο ρος 

τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόµενος, 7 εἰς ἣν τὸ.δωδεκάφυλον ἡμῶν οἩς Μαϊμοτα: Ἰ ππῖο 
ἀἄοᾶ, 1 5ιαπᾷ ΌὈείις ]πάθεᾶ, {ο πΠίς] οαχ ἔνγοῖτο 11968 ΤΝΠΙΟΏ ΤΟΠ οτς 

τον : Ἑ κας μ τς : η 8 ἴπνε]νο ἴτιοος, 1η ἰπηῦ- 
ἓν.ἐκτεγείᾳ νύκτα καὶ Ἴμεραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι' 1 εεττίωα «οῇ ἃατι 

Ἰπτοπί]γ  πὶσπὲ απά αγ βοττίης Ῥορθ {ο αγχίτο; απᾶά αββῦ, ον το 
Ἡ ασ ; ; ᾿ . 5 ο ρ ΙΕ εν 00Π19. Έοτ .. πΝΠΙοἩ 

περ ᾗἢς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι, οβασιλεῦ ᾿Αγρίππα,' ὑπὸ Ἱορος εακε, Κῑπς Α- 
οοπσογπῖπρ πυμίοἃ 1ορθ 1 παπι αςοιιδεᾷ, Ο Κίπσ Αστίρρα, Ὁσ ΕΤΙΡΡΗ, 1 απι αοζαδοᾷ 
ο νοᾗ ὃ / ἀ ν Π πας μα λε 4 οἱ ἴπο αἆθτναβ. 8 Ύπψ 

τῶν Ιουδαίων". 8 τί ἄπιστον κρίνεται παρ ὑμῖν εἰ ὁ θεὸς εἸοι]ά Τε ο ελοιιρ]ιὲ 3 
[ήεἵ.) πθυνς. ΤΗΥ Ιποτεά]ρ]ο 15 16 Ἰιάρεᾶά ὮὉγ ποι 1 ἄἀοᾶ ᾖ1πῖπρ 1πογεᾶ]ρ]ε τν] 

ς Μη ορ τ ” ᾽ τ «. τοι, ἵπαί ἄοᾶ ϱποι]ά 
νεκροὺς ἐγείρει; Ὁ ἐγὼ᾽' μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς ταῖςο τπο ἀθιᾶ» 9 1 

Ππο] ἀεπά ταῖςος ο 1 1Ππᾷοσᾷ {παγεξοχθ {ποιιςβΏίέ 1 πηγθδο]ξέ δίο τοτῖ]ν {ἴποιρβλων ση Ἡ 

. αὐτὸν ὁῆν ΊΤττΑΥ/. Κκατελαβόµην Ἱπτιασ/. | αὐτὸν θανάτου ΤΙΤΑΝ. ἍᾖἩ --- καὶ ΙΤΊτΑΥΓ. 
5 --- αὐτὸν (Υεαἆ [Ππα]) τττιΑ. 9 γράψω 1 ϱΠα]] νντ]έθ Τ1ΤΓΑΦΥ. Ρ περὶ 1/ΤΤΤΑ. 4 ἀπε- 
λογεῖτο Ῥίασσά α [εν χεῖρα ΤΤΤΤΑΥΓ. : ἐπὶ σοῦ µέλλων αήµερον ἀπολογεῖσθαι πας, .σεα 
ὄντα Τ. ἵ---σου 1ΓΤιΑ. σ---τὴν ττ[α]. π -ἕ τε αιμα (1η) ἹΤτταγγ. -- οἱ 11τΑ. 
} θρησκίας τ. { εἰς ΙΤΤΤΑΥΥ., 3 -- ἡμῶν (γεαᾶά οι {Α{ΠΟΥΘ) ΠΤτιΑΥγ’. ϊ -- βασιλεὺ 
᾿Αγρίππα ΙΤΤΙΑ; ---᾽Αγρίππα πι. ο--- τῶν ΑΙ ΠΊτΑΥΓ. ἆ -- βασιλεῦ Ο ΚΙπρ πτηττΑ. 
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1ΩΥ56]{, ἐπαῦ Ἰ οτσΏί 
το 4ο 1ΠΙΠΥσ ἰπίπρς 
οΟΠΙΤΑΙΣ ἴο ἴπο Ἠβπιο 
οἳ ὅσ-ας οἱ ΝαζαιτοίἩ. 
10 ἨΓηΙοὮ ἰπῖπρ Τ α]5ο 
αῑά ἵπ οοταδα]οπα: απᾶ 
ΙΩ8ΠΥ οἳ {πο σαϊπίς ἁἷά 
1 επαυ πρ ἵπ ῬΓΙΡΟΗ, 
Πανίπς τοοεϊτοά αἩ- 
{ποτίψ ἔτοπα ὐμο «Ώ]αξ 
Ῥτ]εδί5; απᾶ ὙἨΤπεη 
{που ποτο ραῦ {ο ἄσαίῃ, 
1 ρανο ὭΠιν τοῖς α- 
ραϊπςύ ἴλοειπι. 1] Απᾶ 
1 ραπ]ςσηοά παπα οἳ6 
1Π οτνοιγ 5ΥΏβΡοσιε, 
αηΏᾶ οοπιρε]]οᾷ {λεπε 
{ο Ὀ]βδρΏεπε;: απᾶ 
Ῥαΐπρς οχοοοᾶ(πρ]σ πιαᾶ 
Αραϊτπςυ ἴπετα, 1 ῬΡεί- 
βοοιίεᾶ 1λεπι ετεηπ 
ἩΏίο 8γαπρο «οἱδί6β. 
19 Ὑπετεαροπ ας 
πγοπὸ ο ῬὈαπεδεοις 
ππὶο απθποτιέσ απᾶ 
οοπητη]σδῖοπ Ίτοπι ηθ 
οΏῖοξ Ῥρτ]οδίς, 15 αὖ 
τηϊάάαγ, Ο ΚΙπρ, 1 5ατν 
1Π ἴῃπΠο παν α Πρσπῦ 
ΣΤΟΊΠΙ Ἠθ8ΤΟ6Π, αΏοτο 
τπο Ὀχϊρηίπεςε οἳ πο 
5η, οηϊπίπςσς τουιπᾶ 
οὐοαῦ Ἡιθ απᾶ παπα 
πυΏΙοὮ Ἱοαγπογεᾷ νΙΤΠ 
ΊΩΘ, 14 Απά τνῃσοπ πο 
Ὢσθτο 1] {α]1οη ἴο ἴπε 
οατίη, Ι Ποατᾶ α τοῖοθ 
ερεακίπρ απίο τε, 
βΏᾶ 5αγῖπρ 1η ἴηο Ἡς- 
του Ίοησαςθ, ἈῬαα], 
Φα], πἩγ Ῥετεδεοαίο5ῦ 
ποια πιο {7 ἱ6 Πατᾶ 
Σοτ ἴπθεο ἴο Ἐίεκ α- 
ραϊπεῦ ἵπο ἍἉΡτίοΚς. 
15 Απᾶά 1 οαῖᾶ, πο 
οτίύ ποια, Τοτά 2 Απά 
Ἡο βα]ᾶ, Ι απι ὧὀθδας 
πιποτα {ποια Ῥετςδεσαῖ- 
ο5δύ. 16 Βαΐ τίδα, απᾶ 
εἰαπᾶ προη Ἡψσ Μεεῖ: 
Σοχ, Ι Ὠαντε αρρθβατεᾶ 
ππῖο {ῃεε {οτ {Πῖ5 ράΓ- 
Ρ956, 0ο ΊηαΚε {περ 
1ΩΙΠΙ5Γ6Γ απά α πῖ- 
Ὢθςθβ ὮὈοῦα οἳ ἴπεςε 
1τηΐησς ΠὙὉΠϊοη Ίποα 
Ἠαβῦ 5ε6Ἡ, απά οἱ {Ώοςξε 
τΠίηρς ἵπ τηε πυΠῖο] 1 
νυ1]] αΏρεαχ απί{ο ἔπες; 
17άεἩτετῖηρ {παρ ἔγοτα 
{Π6- ΡοοΡρΙθ, απᾶ /οηε 
τηε «ἄἀθηίῖιε, απίο 
σποτ ποπ ΤΙ εεπᾶ 
τηεο, 18ἱο ορεηπ ΤΠοαῖσ 
οσο», απμᾶ ἵο Τπτη 
ἴπεπι Ίτοιι ἄαβτκηθςε 
το ΠρΏί, απᾶ /γοπι ἰηο 
Ῥοσας οἳ Φεΐαηπ απίο 
ἀοά, ΌὨιαῦ ἰπεγ πιαγ 
χθοθίπο {οτρίνεηθςς οἳξ 
ΕΊἨΒ. απᾶά Ἰππετ]νατςσθ 
ΑΙΠΟΠΡ ποτ πΠΙοΗ 
Άτο 5απο]βοᾶ Ὁτ {αι 
{ἐπατῖςῖπ της. 19 ΜΠστο- 
Ἡρο”, Ο πρ Αρτίρρα, 

9 - τε 5ο ΙΤΤιΑ. 
(γεαᾶ τῶν ἴΥοΠΏ {16) 1; --- τῆς [ΊτΙΝ ; --- παρὰ ΤΊτ. 
} --- καὶ λέγουσαν ἹΤτιΑ. 
ο -- ἐκ ΓΓΟΠΙ ΒΠΙΟΠΡ' τ.τΤΓΑ. 

πρι ΕΤΕ Χνκγ]. 

τὸ ὄνομα ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία 
7Ώο "παπι 308 "εσας 1 πο Ἰ Ναζανσαν 11 ”οιρηί ΔΠΙΛΗΥ "ελίησς οοπίτασγ 

πρᾶξαι 10 Ὁ καὶ ἐποίήσα ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλοὺς5 
{ο ἄο. ἨΓΗΙΟἨ 8]5ο 1 ἀιᾶ 1ω 7εΓΙΕΑΙΟΙΗΣ: αμᾶ ΤΙΠΥ 

τῶν ἁγίων ἐγὼ Σφυλακαῖς κατέκλεισα, τὴν παρὰ τῶν ἀρχ- 
ΟΙ πο εαϊτπῖς 1 1Ώ ΡτΙ5ΟΠΕ επιαῦ πρ, «πο "τοι ἆπο "ολίεξ 

ιερέων ἐξουσίαν  λαβών' ἀναιρουμένων.τε αὐτῶν 
δρτῖεδίς  ἸαπίποτΙσ Ἡατίπρ τεοεϊγεοᾶ; απά ᾿Ρρείπρ δραῦ 39ο Ξ4οςία Ἅᾖ3Σίπογ 

κατήνεγκα.ψῆφον. 11 καὶ κατὰ πάσας τὰς :συναγωγὰς 
1 6ατε [πι] νοίο αρα]ηςί [Παπ]. Απά Ὥᾗἵπ Β]1 νῃο «ΒΥΏΒΡΟΡΙΕς 

πολλάκις τιμωρῶν αὐτούς, ἠνάγκαζον  ᾖβλασφημεῖν' περισ- 
οξίει ραπ]ςηϊης Ἅ{πεπι, 1 «οπιρε]]εᾶ [ἔπεπα] {ο ῬἱαβρΊεπαθ, “Ἑιχοεοᾶ- 

σῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς 
Ίπρ]γ Ἰαπᾶ Α2ρείηρ ὀξατίοας αραϊἶπςῦ ἴποτη Τ ρεγξεοι{θᾶ [ἐπεπα] εγεη α5 ΜΥ ας ἴο 

τὰς ἔξώ πόλεις. 12 ἐν οἷς Εκαὶὶ πορευόµενος εἰς τὴν Δα- 
4οτείσΏ ο1ίῖες. Ῥπατιηρ πυΏῖοηὮ 8]5ο ἠουτηθγίπς το Ῥα- 

μασκὺν μετ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς Ἁτῆς παρὰ! τῶν ἀρχ- 
ΠΠΩΡΟΙΣ, ΠπΙῃ απἰποτισ απᾶ α οοπιηι5δῖοη ΣΥΟΏΧ 1ο «οΠΙεξ 

, ε [ή ή ων Ν { νἲ ” 

ιερέων, 19 ἡμέρας-μέσης κατὰ τὴν ὑδὺν εἶδον, βασιλεῦ, 
Ῥτίεςίς, αἲ ηι]ἆ-ἶατ 1η {Πο παν 1 εατν, Ο Κίπρ, 

οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν 
ΣΤΟΤΑ Ώθανοηπ απροτέε ᾖΊἴῃο Ὀτίρηίπος οξἴπε 5απ ὀεημίπίης Αχοιιπᾶ 5δαροαῦ 

ε φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευοµένους. 14 πάντων.δὲ" 
8πι6 1 3Πρῃύ απᾶ ἴποςδο ση Ἅτηιθ : ΠοαΤΠΕΥΙΠΡ. Απᾶ αἱ] 

καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν Ίκουσα φωνὴν Χλαλοῦσανϊ 
δῃανῖηρ ΄{α]]ει Σάουνη ο μ5 {ο 1πθ ϱγοαιπᾶ 1 Ώοβτᾶ κα τοῖς ερεακίηρ 

πρός με]καὶ λέγουσαν!" τῇ Ἑβραϊδι διαλέκτῳ, Σαούλ, Σαούλ, 
το 3Ἱππθ αηπἆ ΕΑΤΥΙΠΡ 13 1Πθ ἩἨερτετ 1αηρααρο, «981, βαπ], 

τί µε διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. 
ΨΥὮγ τας Ῥρεγςδοσι{οδῦ ίποα 2 [Πἱ 15] ἹἨατά  ἍᾖΤοχσ {πεε αραϊῖηςδὺ Ρολᾶδ {ο ΚΙςχ. 

16 ᾿Εγὼ δὲ Πεἶπον Τίς εἶ κύριε; Ὁ.δὲἃ εἶπεν, Εγώ εἰμι 
Απά Τ βαϊᾶ, ΎΨπο ατὸ έΏοα, 1 οτᾶδ Απά πο οαῖᾶ, 1 Τα 

᾿]ησοῦς' ὃν σὺ διώκειο. 16 ἀλλὰ ἀνάστηθι, καὶ στῆθι ἐπὶ 
ᾗεεας ὉπΠποπι ἴποα Ῥρεγβδεοιεςύ : Ῥαῦ τὶδε πΡ, Αηπά σἰαπά ο 

τοὺς.πόδας.σου᾿ εἰς τοῦτο.γὰρ ὤφθην σοι, προχειρίσασθαί 
Την {εεῦ ; 40ΟΥ, {0 ΌΠϊ5 ῬαχροςῬθ 1 αρρεατεᾶ 1ο ἐπθεἙ, το αρροϊῖπῦ 

σε ὑπηρέτην καὶ µάρτυρα ὧν.τε :εἶδες ὦν.τε 
ἴπεε 3ὖΏ αὐίεπᾶρπῦ ΕΠπᾶ τα πίίπεςς ῬοἱἩ οξ νπαῦ ἴποι ἀῑᾶ-ὑ 5εο απᾶ ἵπ ππαβῖ 

ὀφθήσομαί σοι, 17 ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ 5 
1 6πα]] αρροααχ Το περ, γακῖηρ οι περ ΣΤΟΠ ΑΠΙΟΏΡ {ἰπΠθ Ῥοορίθ απᾶά 

τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς Ῥνῦν σε ἀποστέλλω,! 18 ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς 
ΤΠ ΠβίΙΟΠ8Β, Το πΠοτα τού ἴ]πθα 1 εεπᾶ, 1ο οΡοΏ Σογοςξ 

αὐτῶν, τοῦ.ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας 
α{ῃεῖσ, ἰπαῦ [ίΠεγ] πιςΥ ἴπτω ἔτοπι ἀβχκηθς ᾖἵο Ιρληῦ πηᾶ ἴπο απιΠοτ]γ 

τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν, τοῦ.-λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἆμαρ- 
ο Βηίαπ ἡᾖ{ἵο ᾳοᾶ, ἴπαί ΄πιαΥγ Ξγεοείτο {Πε τεπ]σδίοη οΕ5ίπ8 

τιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῷ 
Απᾶ ΙΠπΏεγΙίβηοθ ΑΠΙΟΗΡ ἴἨοςδο {παῦ Ἠαγο Ῥοεη ςαποὐ]Πεᾶ Ὦγ Ἑαίτῃ ἐπαι [15] 

εἰς ἐμὲ. 19 θεν, βασιλεῦ Αγρίππα, οὐκ.ἐγενόμην ἀπειθὴς 
1η τῃθ, Ὑηετεαροπ, Ο κὶπρ ΑΡΤΙΡΡΑ, 1 ν'αςδ ποῦ ἀϊςεορεαιετπῦ 

τῇ οὐρανίῳ ὁπτασίᾳ, 320 ἀλλὰ ταῖς ἐπ Δαμασκῷ πρῶτον α 
το πε Ἠεατεηπ]γ τΙδΙοη; Ῥαΐς ᾖἵο {ποδο ἵπ ῬαβπιββδοΙβ τει 

{ -- ἐν ἵπ (ρτίβοης) αι τττΑΥ’. ε -- καὶ 1ΤΤτΑ. Ἡ--- τῆς παρὰ 
ἔτε ΙΤΤΤΑΝ. κ λέγουσαν ΙΤΤτΑ. 

πι εἶπα ΤΤΊνΑ. Ὦ -- κύριος (γεαᾷ ἴηο Τοτᾶ ιά) 1ιπτν Αν’. 
Ρ ἐγὼ ἀποστέλλω σε (οιΏί 11ΟΥ) ΗΤΤιΑ; ἐγὼ σε ἀποστ. ΑΝ. 

ϱ η- τε (γεαᾷ θά 8150) ΕττιΑ. 
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καὶ τ Ἱεροσολύμοις, εἰς πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ιουδαίας 
ντε] /6γΙδ8]εΏι, 3µο δα]1] 1απᾶ Πο τεςσίοἩ οξ ο αᾶρρα 

καὶ τοῖς ἔθνεσιν, ἰἀπαγγέλλων' μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν 
Αᾶ ο πο παῖΙοπε ἀοο]ατῖηπσ ὭᾖΓ[{ο ἰποπὶ] ο τερεπύ απά {ο {ανη 

η 8 ή απ - / ” / / 

ἐπὶ τὸν θεόν, ἄξια τῆς µετανοίας ἔργα πράσσοντας. 21 ἕνεκα 
{ο ᾳοᾶ, Ἀπνοτίπγ “οξ  τερεπίαπορ Ἄν/οτ]κ5 14οἵηρ.. Οµπ αοοοιμέ οξ 

τούτῶν µε ὺοὶ! ᾿Ιουδαῖοι συλλαβόμενοι 3 ἐν τῷ ἱερῷ, ἔπει- 
ἴλοεο ὑπΐπρα πιο ἴλο 7 ουνβ Παντως 5εἰσοᾶ 1π 1πο ἴεπιρ]ο, 8ἴ- 

Ρρῶντο διαχειρίσασθαι. 323 ἐπικουρίας οὖν τυχὠν τῆς 
ἑοπιρθεά νο ΚΙ]. Αἷά {Ποτγοίοτο Ἠατίπσ οὐία{ποεᾶ 

απαρὰ! τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα. ΣΖμαρτυρού- 
{τοΏα αοά απίο υΠῖς ἄαγ Ί Ἠανε εἰοοᾶ, ἸῬοατίπρ νηῦ- 

|μενος! µικρῷ.τε καὶ µεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὦν «τε 
ποτ] ῬοῦἩ ἴο βπια]] απᾶ Το ρτοιβῦ, πούηπίπρ οἶδα «οααγίπρ ἵπαπ σπα ῬοῦἩμ 

οἱ προφῆται ἐλάλησαν μµελλόντων Ὑγίνεσθαι καὶ ”Μωσῆς,! 
πο µὈῬρτορπεῖῦς Ξβα1ᾶ αγγης 5αᾳροαῦ 5ο Ἴμαρρεπ }αηηᾶ 2ΜΤΟ5ΕΣ, 

29 εἰ παθητὸς ὁ χριστός, εί πρῶτος ἐξ ἀναστά- 
πγἩΏαίποδχ ΖαΠοι]ά4 3ρα8ετ ᾖἸΠτῖσο: Ὑνπηπείπετ [πε] ΔΑτεῦυ {πτοαρῃἉ το5ΙΥΥΟΟ- 

σεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ 3 λαῷ καὶ τοῖς 
1οη οἱ [7π9] ἄεαᾶ 3Ηρ]λί 15 “Αροαῦ 30ο ΑΠΠΟΙΠΟΘ ᾖΤο ἴΠθ Ῥθορ]θ απᾶ ο 0πθ 
2” ο Δ 3 νά 2 / « -” 

ἔθνεσιν. 24 Ταῦτα. δὲ αὐτοῦ.ἀπολογουμένου, ὁ Φῆστος µε- 
πβ{ΙοἸς, Απᾶὰ ἴπεςε ἀμμίησς ἀπζετίηρ 1η Ἠϊ5 ἀεέεποα, Ἑρθριας πια 

γάλῃ τῇ φωνῇ Ῥέφη,ι Μαίνῃ ἨΠαῦλε τὰ πολλά σε γράµ- 
]οαᾶ ποῖσθ «βαἰᾶ, Τποα ατὸ τααᾶ, Ῥαα]; πιποἈ 3περ "]ρατη- 

α ’ [ή ε , σ ο) / , 

µατα εἰς µανίαν περιτρέπει. 2ὅ Ο.δὲ5, Οὐ-μαίνομαι, φησί», 
Ίηπσ 31ο ὃπιβᾶπθββ Ἔνατης, Ῥαΐῦ πο, 31 ὅαπι “ποῦ πηβᾶ, 18878, 

/ -” ἁ ) »ι 2 / 3 / ερ 

κράτιστε Φῆστε, Ἱἀάλλ”' ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα 
χηοδῦ πορ]θ Ἐεδίας, ραῦ οἳ ἐν ας βπᾶ ἀἱδογτεθίπεςβ πγοχᾶβ 

ἀποφθέγγομαι' 296 ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασι- 
1 αὔζεσ» {ος 316 ΑΙπέογπιθά 5οοπορτηΐπρ 51μθςβο Ἰεπίπρα 1119 3Σκίπρ 

/ 4 ει λ Σς , νο / ἃ 

λεύς, πρὸς ὃν καὶ παῤῥησιαξζόμενος λαλῶ᾽ λανθάνειν γὰρ 
νο ΤΠΊΠΟΠΙ αἱ5ο αἈδίαρ Ῥο]άηποςξ6 1 βρεα]ς, Έοσ Ἠϊάάεη ἔτοτα 

αὐτόν τι τούτων οὐ  πείθοµαι «οὐδέν ' 
Ὠϊπ αΑΠΥ ΟΕ πες ἐπίπρα Γατε] ποῦ Τ Απ ρεγβιαᾶρᾶ ; 

ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο. 27 πιστεύεις βασιλεῦ 
η δ8 ὀσοοτπες "ηας5 3ρεοη 5ᾷοπο 018, Ῥε]]ογεξῦ οι, πας 

᾿Αγρίππα τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύει. 398 Ὁ δὲ 
ΑΡΙΊΡΡα, Ὀ] οτε] ῬτορΠπείς 2 1 Κποπ ἴπαῦ ἴποα Ῥε]ενοςί, Απᾶ 

᾿Αγρίππας πρὸς τὸν Παὔλον [ἔφη,' Ἐν ὀλίγῳ µε ἍΕπείθεις! 
Αρτίρρα το Ῥαπα] βαᾶ, ἹἸπ α Η{τύ]ο πιο 1έποα Ξρετδιαᾶςεῦ 

χριστιανὸν Ἀγενέσθαι.ὶ 29 Ὁ δὲ Παῦλος Ιεἶπεν,ὶ ΕΕὐξαίμην! ἂν 
8 Οπτ]ςυ]αη το Ῥεςοππθ, Απᾶ Ῥαυ] ββαἱᾶ, 1 που]ά νν]δη 

τῷ θεῷ, καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἔν Ἰπολλφ!ὶ οὐ µόνον σε ἀλλὰ καὶ 
νο αοᾶ, Ῥοῦπ ἵπ α Πῦνιο απᾶ Ἰτπ ΠΙΠΟἈ ποῦ οΟΠΙΥ ἴλποι Ῥαῦδ αἱδο 

οὐ γάρ 
“ηοῦ 140Υ 

πάντας τοὺς ἀκούὀντάς µου σήμερον γενέσθαι τοιούτους 
91] 1πο5θ ὩἩθασίτηρ πθ ἍΠῖ ἂατ αποα]ά Ώεοοπαθ 5αοἩὮ 

«ὁποῖος κἀγώ εἰμι, παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων. 90 ὨΚαὶ 
88 14ἱ5ο Ἅαπι, οχοορῦ {ῆθςε Ὀοπᾶς, Απᾶ 

ω 2 , η) | ο) μ 1 «ς 4 Αν 8 « 8 

ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ,! ἀνέστη " ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεμὼν 
ύ]ποςο ὑπῖπρς "Πανίπρ Ξραῖᾶ Ίπο, 8χ056 Ταρ “ἴΠο δκίπσ απᾶ ἴῃθ ΡοτοΓγπος 

ᾗ τε Ῥερνικη καὶ οἱ συγκαθήμενοι! αὐτοῖς' 9] καὶ ἀνα- 
85ο ἘΒεγπίσοθ απᾶ Ίποςδο πΏο καῦ σι ίἩ νποπα, απάᾶ Πανίπρ 

ΣΓἐν111,. 3-- εἰς τΤτήΑ|. 
Ὁ -- ὄντα Ὀεῖπρ Τ, ᾶ ἀπὸ ΙΤΤΓΑΥ7. 7 µαρτυρόµενος ΤΤΤΤΑΣΤΝ. 

Γ απήγγελλον 1 π/45 4εο]αΥ1ΠΡ ΒαΙΊΤνΑΥΓ. 
: Μωῦὺσῆς αἰτττλ"ν, 

20ὅ 
1 ν΄ας ποῦ ἀἱςοροᾶίϊοτιξ 
{ο 11Ἠθ Ποατεμ]γ τί- 
βΊΟη: 20 Ῥαῦ επονοά 
ητεῦ απο ἴλοπι οἱ Ώῃ» 
ΠΠΠΦΟΙΒ, αηᾶ αἲ οοτι- 
β8Ί6παι, απά {πτοιρησαε 
81] ἴπο οοββῦς οἳ ο- 
ἄρρα, αιιᾶ ἴλεπ ο ἴπθ 
ἀεπθϊ]θ5, ᾖτἴπαῦ Ί]εγ 
απουι]ᾶ τορεπύ απᾶ 
νπτη {ο οά, απᾶ ἄο 
ΥΤΟΤΚΒ πιθοῦ ΈἘΟΓ 16- 
Ῥοπίαπορ. 2] Ἐοχ ἴπεβθ 
οβας565 {πε εννβοααρπό 
ηθ ἵπ {ηθ επιρ]θ, αηᾶ 
πνοηί αροιαί {ο Κ1ΙΙ πιθ. 
22 Ἡανίπρ 1Ποχεξοτθ 
ορίαϊποᾶά Ἠοε]ρ οἱ οἀ, 
1 οοπίῖπαο ππίο ΤἨπ18 
αγ, πιπεβεΙπρ Ῥοῦα 
το βδπια]] απᾶ ρτεαῖ, 
ΞΛΥΙΠΡ ἩἨΠΟΠθΘ οΟἴΠος 
ἵη]ηρδ6 Ίἴπαπ ἍΊΤποβθ 
ὉυΠίοἩ ᾖἴπο ῬτορλοεῖῦΒ 
Απᾶ ἸΜο5ες ἆἷᾶ ΕΥ 
«εΏοτ]ᾶ οοπιθο: 25 {πας 
Ομτὶδε 5ποα]ά ααΠος, 
απᾶ ἰπαῦ ο εποα]ά ὃθ 
ἴπο Ἀτεῦ ἴπαῦ αποα]ά 
τῖςο ΐτοπι Όιθ ἆθαά, 
απᾶ ϱΏοιυ]ᾶ επον ἨἩσλέε 
πηΏ{ο πο Ῥοορῖίθ, απᾶ 
{ο {πε αθμᾖ1168. 24 Απιᾶ 
88 Ὦο ΤἨιβ βρακο {ος 
Ἡήπιβα]{, Ἑσξύας ϱαϊᾶ 
γη α Ἰοιᾶ σοῖος, 
Ῥατ], ποια ατί Ῥεείᾶρ 
{ΠγβδεΙ; τησ Ίεατῃ- 
1πρ ἀοῦὰ πιακο πο 
πηφᾶ. 325 Βαὸ Ὦο ββῖᾶ, 
1 οπα ποῦ πιβᾶ, πιοςδ 
ποβρ]Ιθ ἘἙρεας; ΌῬαῦ 
5ρεαἷς ζοτίύη 1Ώθ πιοτᾶς 
οἳ τιαῦπ αηπἀά ΒΟΏΟΓ- 
ὮΘΒΒ, 260 Έοχ Το Ἐῑπσ 
Ἐποπεῦϊ οἳ ἴποδο 
ύΠΙ1Ρ8, Ὀθέοτο Ἵνποπα 
β15ο Ἰ ερεβ]ς {τεεΙΥ : 
40ΟΥ Απ. Ῥετευφκάεᾶ 
ὑπαῦ ποηπθ οἳ ἴποβ 
{Π]πρς «το Ἠϊάάεω 
ἔτοτα Ἠϊπα; 1ος Ὅπῖθ 
ΜΠίΏπρ νγαβ ποῦ ἄοπο ἵπ 
8 οοἵΓπες, 27 Κἴπρ Α- 
5τΙΡΡΕ, Ῥε]ετεξδῦ ποια 
ἐῃο ῬτορΏείβ ξ 1 Κπον 
που ἴποι ΤῬε]μετεξῦ. 
28 Τηεηπ Αρτῖρρα βα]ᾶ 
ππίο Ῥαα], Αἰπιοβῦ 
ἴποα Ῥεγβιβᾶαξύ ταθ 
νο Ῥο α ΟΠτίςὔϊϱη. 
99 Απᾶ Ῥαυι] εαἷᾶ, Ἱ 
πγοιι]ᾶ ἴο ἀοσά, ἴπαῦ 
ποῦ οπ]σ ἴποι, Ῥαῦ 
αἱξο αἲ] ὑπαῦ Ἰομς π1θ 
ἐπ]ς ἄαγψ, Ὢετο Ῥοῦμ 
α]τποβῦ, οπᾶ αἱὐοροίΏες 
5αςἩὮ α5ξ Ι 3πι, εχοερῦ 
ἴῃαςο Ῥοπᾶξ. ὁθ0Απᾶ 
Ὁύπεη Ὦς Ἠαᾶ πας 5ρο- 
κεπ, ἴπο Κίπῃ τοςξθ πρ, 
Απᾶ ΤηΏθ Ροτετποςσ, απᾶ 
Ῥεγπίσο, Απᾶ ἴπετ ἰπαῦ 
βαῦ νΙτΠ ἐπεπα : 9] απ 
π/Ώεη ὉΠογ ἩΘγο ΡοΠΘ 

ν --- οἱ Τ1τ. 

9 ἕ- τε(γεαᾶᾷ 
Ῥοί]Ἁ {ο (Πε) 1ΤΤτΑ. ὃ φησίν 8475 ΤΤΤΓΑ. 5 - Παῦλος (}εαά αι] 5.γ5) 1ττνγγ. 4 ἀλλὰ 1ΤΊΤΑ. 
ε--.οὐδέν 1; οὐθέν τ[ητ]Α. { -- ἔφη (γεαᾶ [Εαϊα]) ΙΤΤΙΑΤΥ. 
Ἀποιῆσαι ἴο πηακδ(Ώιεα ΟἨγὶςζΙαΏ) ΤΤΤΤΑ. 
γάλῳ ΙΑ. ἍἩ --- καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ ΕΙ.ΤΤΝΑ ΥΓ. 

Ε πείθῃ ἴ]οιι ρειδαπᾶςςῦ {Πγ8θΘΙΓΑ. 
{ς εἶπεν (εαᾶ [5αῖα]) τ1ΤτΑ. 

Ὦ 4- τε ὈοίὮ αμττιΑΠΓ. 

αμε- 

9 συν- Τ. 

«ευξάμην Τ. 
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αςἰᾶς, 1Π6Υ {α]]κοᾶ Ὦο- 
όπγεοη {Πειπδε]τες. βαΥ- 
Ίπσ, ΤΠΙβ ππαη ἀἄοθεΠπ 
ποῖΏϊηρ ΠΟΥΙΗΥ οξ 
ἁθβηῖπ οἵἳ οἳ ὈῬοπᾶς, 
99 ΤΠπεη ϱρὶᾶ Αρτίρρα 
ππίο Εεςῦβ, ΤΗΙ5 πιαπ. 
τηὶρηῦ Ἠατο Ὄεευ βεῦ 
αὖ Ἠτρεσύγ, ἰξ Τδς Ἠαᾶ 
πηοῦ αρρε8]εᾶ υπίο 05» 
688Σ. 

ΧΧΥΤΙ. Απᾶ πΊποεη 
10 τνας ἀεθεγπι]ποᾶ {ηαύῦ 
νε εποι]ά εαϊ] Ἱπίο 
Τία]Ιγσ, ἴπεγ ἀε]τοτεᾶ 
Ῥαπ] απᾶ ορτίΒιηΏ οῦῃΠετ 
ΡΓΙ5ΟΠΘΙ6 Ἀαπίο οπθ 
πηαπηθᾶ ο α]115, 8, ο8Ἡη- 
{πτίοηῦ οἳ Αασαςθιις) 
Ῥαπά. 2 Ἀπᾶ επἰ{ετίης 
1Ωζο α 5Πἱρ οἱ Αάτα- 
πι 1 απα, νπε 1ααπρΏεᾶ, 
Ιπεβηῖπς {ο δα1] Ὦγ ἴπο 
οοβςδί5 οἳ Αβίι: οπ6 
Ατδίασοητις, Αα Μαοε- 
ἄοηπῖαη οἳ ΤΠηοςςα]ο- 
ποια, Ὠθδίπςρ πσνϊα αβ 
3 Απᾶ ἴπο πεχί ἅανμ πο 
ἑοπολΏεᾶ αἲ ΦΙᾶοπ. Απᾶ 
ο α]ΐας οοἀτ{θοαςΙγοη- 
{τααζεᾶ Ῥα 1], απᾶ ϱατθ 
Ῥΐπι 1 Ὀετίγ {ο ο ππ{ο 
ὨϊΦ Εγιεηπᾶς Το τεξΓγεδΗ 
Ἡϊπαβο]Ε, 4 Απᾶά πΠεη 
πνοθ Ὠπά ]βπποΏεᾶ ἔτοπα 
1πεπςςθ, πο 5α1]θᾶ 1η- 
ἆον Ότρτας, Ώθεοβιςθ 
{πο π]πᾶς Ἱνεγθ ϱοΟΠ- 
Ίτατγ. ὃ Απά πΊΏοῃ 
πο Ὠαᾶ 5α1]οᾶ οτεγ {πα 
εεα οἳ Οἰοία απᾶ 
Ῥαιηρηγσ]ήα, πα ϱ3Π1θ 
{ο Μστα, α οί οἳ Τιγ- 
οἵα. 6 Απᾶ ποτε 1η 
οοηΆαγίοη {οπτᾶ α 5Ώϊρ 
ὢ{ Α]εχαπάτία εαἰ]]ησ 
Ππίο ΤίαΙΥ; απᾶ Ἡε ρα 
Ἡς ΄ ἐηετοίπ. 7 Απᾶ 
σῆοτπ πο Ἠβπᾶ εαϊ]οά 
Ε]οσ]γσ ΤΙΣ ἆβγς, πιά 
ΒΟΒΥΟΘ ΊΥΘΥΘ 6ΟΠ1Θ ΟΥΕΣ 
ϱρρἳαςδῦ Οπ]άμπβ, Τἴπο 
ση]πᾶ ποῦ εαΏετῖπς τς, 
πγο βηἱ]θοᾶ απάᾶεγ Ο0τεῖθ, 
0Υεσ αρα]ηςδῦ ΒΑ Ἱπιοτιο; 
ϐ απᾶ, Παχά]σ Ῥρββείπρ 
15, 9ΑΤΩΘ ἸΠῦο Α Ῥ]ασθ 
πολη ἵς οβ]]θά Τ119 
ἄπτ ἩπνοηπΒ; ὭἨηῖσῃ 
πνμοτοππίο τας 1ηθ 
οἳῖν οὗ ΤΊμ1βθδ.. 9 Νοπ 
πυΏοα ἨΠς 1ο ὁἼταῬ νγαβ 
ερεπῖ, ϱπᾶ Πεν βρ]]- 
Ίησ πββ ΠΟΥ ἄπηπρεχ- 
915, Ὀθοπα5ο ἴπο {ααῦ 

ΤΠΡΑἘΕΙΣ. ΧΣτι, Χχτ, 
χωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, "Ότι οὐδὲν 
η πάτα ννη τπετ ορχο το 91Π6 ΓΠοῦἩοες βαγὶης, ο --- 

:θανάτου ῥῬᾶξιον ἢ δεσμῶνὶ 4 πράσσει ὁ ἄνθρωπος οὗτος. 
308 34εαῦἩ αγνοχίἩγ οὗ οἳ ΡῬοπᾶς ἄοθβ 1Π18 ΤΩΦΗ, 

92 ᾿Αγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, ᾿᾽Απολελύσθαι τἐδύνατοϊ ὁ 
Απά Αρτίρρα {ο Ἐθδύαις ϱβᾶ, "Ἠατε 3ρεεπ 5]1εῦί Ίρο «πὶσΏῦ 

ἄνθρωπος. οὗτος εἰ μὴ ἐπεκέκλητοὶ Καίσαρα. 
ἐπὶ5 Ἔπιαη 1 Ὦε Ὠαά ποῦ αρρεβ]εά {ο Οσσας. 

ϱ Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ.ἀποπλεῖν. ἡμᾶς εἰς τὴν Ιταλία 
Ῥαῦ νηεηπ 16 τας ἀοοὶάςᾶ ἑπαῦ “εΏοι]ά 311 ᾖ31πθ το Τα] 

παρεδίδουν τόν.τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκα-- 
{πε άε]τετεὰ Μα. Ῥοῦ]π Έαι1] απᾶ οεταῖπ οἴἶπες ΦΕὶδοπ6σ ᾖΌοκ 

τοντάρχῃ, ὀνόματι Ἰουλίῳ, σπείρης Σεβαστῆς. 3, ἐπιβάν- 
οθΏΤΣΊΟἨ, Ὦψ ηππιθ ζΦα]1ΐας, οἳξ ἴπο Ῥαπά οἱ Ααριδίας. αΗατ]ηρ 5 βοπθ΄οἩ 

τες; δὲ πλοίῳ ᾿Αδραμυττηνῷ ἵμέλλοντεςὶ πλεῖν Ἡ τοὺς κατὰ 
5ροατᾶ 1απᾶ α μρ οἳ Αἀταπιγ{τἵαπι αροαῦ το να εἒε {πο Ση]οηυς 

τὴν ᾿Ασίαν ̓ τόπους ἀνήχθημεν, ὄντος σὺν ἡμῖν ᾿Αριστάρχου 
βΑ ες α1ρ]8ςε5 πνο 5εῦ 5811, Ῥείσια. στὰ Ἅᾖτβ Ατδίατολαξ 

Μακεδόνος Θεσσαλονικέως. 8 τῇ.τεἑτέρᾳ  κατήχθηµεν εἰς 
Αα Μαοεάοπίαπ οἱ Τηοθδξβ]οπίοα. Απάα ἰπθ πεχῖ Γάασ] πε Ιηπᾷεᾶ Ὀλὴ 

Σιδῶνα" φιλανθρώπως.τε ὁ Ἰούλιος τῷ απ χρησάµενος 
ΒἰάοἩ. Απά ωκαϊσ' 11α11ας Σηανῖηρ 3Ιτοιτοᾶ 

ἐπέτρεψεν πρὸς" φίλους τπορεωθέντα" ἐπιμελείας 
β]]οπεᾶ  [ππ] ος [3918] ΑΕτὶοπᾶςβ αροῖπασ [Τυπεῖτ] ΒΟΑΥΘ 

τυχεῖν. 4 κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον 
50ο «τεοείτο. Απᾶ ἴπεποο καθιθῖηρ βα1] πο βαἱ]1εᾶ απάθς Οσρτας 

διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους.. ὅ τόὀ.τεπέλαγος τὸ 
Ῥεοβαξθ τπθ ππΙηᾶς ΥΤΘΥΘ οΟΠΙΓΩΣΥ. Απά {πο 5εη 

κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες ΣκατήλθομενΏ 
8]οτπς Ο]οῖα απᾶ ἈῬαπιρηγ]ία σος βπ1ἱοᾷ οτος νγθ 6818 

εἰς ΣΜύρα! τῆς Λυκίας. 6 Κάκε εὑρὼν ὁ Σἑκατόνταρχοσς" 
νο στα οξ ]γοία. Απά ἴπμετο ἨανΙπς Εοιπᾶ 11η9 ΞοεηύιτΙοη 

πλοῖον ᾿Αλεξανδρῖνον πλέον εἰς τὴν Ἰταλίαν ἐνεβίβασεν 
μβεὶς οἳ ΑΙασαπάτίῖα βαϊ]ϊπσ ᾖἴο ΤίαΙσ ες οααβθεᾷ Ζ{ο 3επίος 

ἡμᾶς εἰς αὐτό. 7 ἐν.ἱκαναῖς.δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες καὶ 
τημς Ππίο ὔ, Α πᾶ ΣΟΥ ΠΙΑΠΥ άανβ βεα1]1ηρ 51ον]γ απᾶ 

μόλις γενόµενοι κατὰ τὴν Κνίδον, μὴ προσεῶντος ἡμᾶς 
Ἠατᾶ]σ Ἠβνίπρ 90ΊΠθ ΟΥ6Γ αραἱπεῖ Οπ]ᾶιις, ὃποῦ Σρι Ώοτίησς 

” ῃ 

τοῦ ἀνεμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην 
11Π9 Ἅ3Ἀνη]πᾶ, στο 5α1]οά ππᾶες Οτείθ οτεΓ κ Ρ8ΙΤΙΟΠΕ ; 

8 µόλιςτε παραλεγόµενοι αὐτὴν ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ 
απᾶ Ἠρτά]σ  «οοαβδῦίηπρ αἷοιπς 16 Ψπθοµπιθ ᾖἵἴο α Ρ]8ς8 ΣοογίβΙπ 

καλούμενον Καλοὺς Λιμένας, ᾧ-ἐγγὺς Ἀἦν πόλιοὶ δΛλασαία.Ἡ 
οβ]]εᾶ Ἐαΐτ Ἠαγεηπς, πες ΠΠ πας α οί. ο ΤΒΕΒΑ. 

9 Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς 
Απᾶ πηιιοἩ τίπιθ Ὠπνίπς Ῥηβ5δεᾶ απᾶ Ῥεϊίηπσ αἸτοιᾶ  ἆαπρεταιβ 

τοῦ πλοός, διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν Ίδη παρεληλυθέναις 
πνας ποῖγ α]τεπᾶσ Ῥηςί, {ιο σογαρς, Ῥεομαςθ 91δο ᾖἴ]θ {αςῦ α]τραᾶτ Ῥαᾶ ου 
Άι] αἀπιοπ]ςῃοά έλοηη, 

10 απᾶ «πἱᾶ απέο 6Ἡοτη, παρῄνει ὁ Παῦλος 10 λέγων αὐτοῖς, Άνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ 
ΒἱΤΒ, Τ Ῥοτοσῖτο Ελαξ Ξοχλμοσεθᾶ αραπ] βρηγίηρ ντα, Με, 1 Ῥογοοίτθ Εἶλαί τηϊε] 
ἐπὶ τογερο πῖ]] ὂῬο τ Ι 
πλ Ἠπχέ απᾶ πηποι ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ µόνον τοῦ εφόρτουϊ γαὶ τοῦ 
ἆαπιβρο, ποῦ οη]γ οἱ ἀἱδββίες , Απά ἩΠΙΙςῃ 1055 ποῦ οπΙσ οἱ ἴμθ οβχΡο Απά οΕ ἴμθ 

Ρ ἣ δεσμῶν ἄξιον 1ΤΊτ. 4 --- τι Τ. χ ἠδύνατο 1,Ν7. . οσο ροκ 1. ἔµέλλοντι 
Στα τν. α {- εἰς 1Π ΠΤΤΙΓΑ]. 7 - τοὺς ἴπθ αττΑ ΥΓ. ο π πορευθέντι 1ΤΤΓΑ, 
α κατήλθαμεν Ἱτς, ΥΣ Μύῤῥα ΙΤΤΓΑ.  ἑκατοντάρχης ΗΤΤΑ; 5 πόλις ἦν Τν 
ὃ βλασσα Αἱ8β58 ῶ ΔΛασέα Τ.85ε8 ΤΑ. 6 φορτίου αΙνΓΊΓΑΥΓ 

- 

ο 

ο αν ον 
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πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τον πλοῦν. 
εΠϊρ ας αἱδο οὗ ος 1γεΒ 18 αρουιῦ ἵοῬο ἴπο τογαβθ. 

11 Ὁ δὲ ἀἑκατόνταρχος! τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ 
Ῥαϊ {ο οθοηαχ1οη Ὦγ πο βἴθει πια. Απᾶ ἴπο εΠΏὶρ-ούΏεΓ 

εἐπείθετο μᾶλλον" ἢ τος ὑπὺ Ιτοῦὶ Παύλου λεγο- 
πας Ρρτεικάθά ταἰἹος ἴπαηα ὮΥ {1ο (Πίπρ "ην αυ] 1βροκεη. 

µένοις. 132 ἀνευθέτου.δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς 
Απάα {]]-αάαρίεά πο Ῥοτῦ Ῥοεϊΐπρ το 

ῃ « Π μα ” λ 3 Ἡ) θη |.) αι τθ Π] 

χειµασίαν, οἱ ἄπλείους ἔθεντο-βουλἠν ἀναχθῆναι "κάκείθεν, 
1, {λθ Ὠιοςδῦ οοιπςε]]εά {ὁ δεῖ ϱαἲ] ἴλοεπορ 81689, 

ἱείπωσὶ δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παρα- 
14 Ὦσ ΑΠΥ ΠΙΟΛΏΒ 1Πο7 παὶρΏύῦ ὓε αἲΌ]θ Ἠατίηρ απτϊγεᾶ οαὐῦ ΄ ΕΠΦΗΙΟΘ το 

χειµάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ ᾿λίβα 
η 1ΠΌοΥ [ίπενθ], α ροτῦ οἱ Οτεῖθ 1οοκῖπςσ {ογ/ατάς βοιτλ- ποεεῦ 

νότου, δόξαν- 

παρα” 

"σνιπῖοχ 

καὶ κατὰ χῶρον. 19 ὑποπνεύσαντος.δὲ 
Απᾶ ἰοψατάς ποτίη-υοςδῦ, Απάᾶ “ρ]οπίπρ ρευέϊγ τα "νοι{Ώ δσπηιπᾶ, ἰπίπκ- 

τες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι, ᾿ ἄραντες ἄσσον 
19 Ὥᾖἴπο Ῥάχγρο5θ {ο Ἀμτο σαἱποᾶ, ἨατΙωρ υεϊρ]θᾶ [απο]λος] 4ο1οςο 3Υ 

παρελέγοντο τὴν Κρήτην. 14 µετ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν 
11Πογ Ζᾳοαδίοά Άα]οηπσ (αοἴθ, 4ΑΕίε6γ ποῦ Ἴοηρ 1ραῦ {λετο ος11θ 

ἓ » ν , , ία 
κατ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικός, ὁ καλούμενος Νεὐροκλύδων." 
4ἄοπσπ Ἅ α Ανιιπά 1ΏρπρεβίιοῦβΒ, ἜὍα]]εά Ἐμτοο]γᾶοα, 

16 συναρπασθέντος.δὲ τοῦ πλοίου, καὶ μὴ δυναµένου ἀντ- 
Απά ὁΠανίηρ “ω6εΠ δοπαρΏῦ 11196 ἍβΏίρ, απᾶ ποῦ 9ῦ]θ {ο Ὀσίης 

οφθαλμεῖν τῷ ἀνέμφ, ἐπιδόντε  ἐφερόμεθα. 16 νησίον 
Ππεγ] Πθαᾶ ᾖ{ἵο πο νπᾶ, ρἰνίπρ [πετ] αρ πο Ἱγετε ἀγίτεπ α1οπς. "Ῥπια]] 1θ]απά 

δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον "Κλαύδην' 3"'μόλις 
αριθ “Α 5οογίαῖα συππίπρ ἁππᾶςς ορ]]εά Οἰααάα Αῃατά]γ 

ἰσχύσαμεν! περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης' 17 ἣν ἄραν- 
Άτνο ἵνετα ϱΏ]9 1ης ὕετΒ ἴο Ῥεσοπιε οξ ἰπθ ΌῬοαί; συΏ]ο] ΠαβΥΙΠΡ ἵακετ 

τες βοήηθείαις ἐχρῶντο, ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον᾿ φοβούμενοί 
πρ Ώδ]ρς ὑπεγ ιδεᾶ,  ταπάετρίταῖπς πο δΠῖρ; Ἔραχίης 

τε μὴ εἰς τὴν σύρτιν ἐκπέσωσιν, χαλάσαντες τὸ σκεῦος 
αρπᾶ Ἰεςδῦ Ἰπίο ἵπθ αιἰοκ5απᾶ ἴπεγ 5ποι]ά {α]Ι, Ὠανίπρ Ἰούψοτεά πο ρθατ 

{ε/ . [ . »ν Δ / « ω 

ούτως εφερογντο. 18 Σφοδρῶς.δὲ Χχειμαζοµένων Ίμων 
6ο ἴμεγ πεχο ἀτίτεῃ, Ῥαή0 ὀνιο]επί]ψ 3Ρρείπρ “ὑεπιρεβῦ-,οβςαά ᾿πθ 

. {εεν Ἡ) μ . » . ο Ν - 

τῇ εξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο' 19 καὶ τῇ 
οἩ ἴμο πεχίύ [άατ] ὅα "ομδύΐπς 5οαῦ [5ο8 Ἰοβχρο] 'Ἔαογ πιαᾶς, Ἀαπᾶ 9η ΤΏθ 

τρίτ αὐτόχειρε τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου Ἀἐῤῥίψαμεν Ἱ 
τηϊταᾷ [άατ] σατη [οατ]οππ ηαπάᾶς Πο εαᾳπ]ρπισηῦ οΕ {πο ΒΠΙΡ πε ομξῦ ΝΑΤ. 

20 μήτε.δὲ ἡλίου µήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας 
Α πα ηοεΙ{ηθγ ΙΙ ὨΟΓ βἴαυβ Αρρεατίηρ 10 ΠΙ8ΒΏΥ 

τ ” ΄ ΄ 3 

ημέρας, χειμῶνόο τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπὸν. περιῃ- 
4αγς, απά Ξἰοπιροδύ Ίπο Βυα]] Ἰγίπςρ οἩ [15] Ποπορίοτί] τναβ ἵικεπ 

ρεῖτο ὃπᾶσα ἐλπὶς! τοῦ.σώζεσθαι.ἡμᾶς. 31 πολλῆς Ρδὲ! ἀσιτίας 
ΔΊΥΑΥ 811 Ώορο οἑ ους νοίης 5ατος.. Απά “α "]οπρ δ8ΏβίίπεπορῬ 

ὑπαρχούσης, τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ.αὐτῶν εἶπεν, 
1ΜΠενε “ρείης, ἴπεηα Ἀβίαπάϊης ὃπρ 1Ῥαα] 1π θμαίγ πα]ᾶδί βαϊᾶ, 

᾿Εδει μέν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς µοι μὴ ἀνά- 
Εὐ Ῥεποτεά [τοι] Ιπάςοᾶ, Ο Ώ]ρηΏ, Ἠανῖηρ ῬοεςἩ ορεάϊοηπῖ το πιθ ποῦ 190 ατο 

γεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί.τε τὴν. ὕβριν.ταύτην καὶ 
βοὺ δα]  ἆάτοια (σοἱθ απ το Ώατο ραϊποᾶ νπίβ ἀϊβαβίες απᾶ 

4 ἑκατογτάρχης ΟΙ/Τ1νΑ. 6 μᾶλλον ἐπείθετο ΙΤΤΙΑ. 
ΣΤΤτΑ. ή ἐκεῖθεν ἴἴνοπορ ΤΤΤτΑ. {| εἴ πῶς ΗΤΙΑ, ας « μ α 
πλύδων Ἐν ο]γάομ α.. ἰ Καῦδα 084. ἨΤε; Κλαῦδα τ; Ε[λ]αῦδα Α 

{--- τοῦ ΙΤΤΙ[Α]Ν. 

κ εὐρακύλων ΕΙΙΤΑΟΥΊ]ΟΠΙ ΕΤΤΤΑΥ/; εὗρυ- 
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ἴπο Ἱαάϊπσ απἁ αΠῖην 
Ῥιιῦ Α15ο οἳ οασ Ἠτοβ, 
11 Νοτετίπε]αββ {1πθ 
ουπζατίοη Ῥο]εγεᾷ {ηφ 
ΣωβΞὕΕΥ οπά {Πο ΟΊ/ΏΘΕ 
οξ {1ο βΠ1Ρρ, πιοτο {Πβα 
{ποβο6 1ΠΙΠπρθ τν/ΠΙοἈ 
ππετο βροκοῦ Ὦγ Ρα]. 
12 Απά Ώοσβαρε πο ηα- 
ΥΘΕΠ Ί 48 ηποῦ ΟΟΙΩΥΙΟ- 
ἀἱοιβ {ο ππηίετ τω, {πο 
ἩΙΟΥΘ Ῥιτύ αάγὶβεά 1ο 
ἀ4ερατὺ {πειοῬ αἱδο, 1 
Ὦψ αΑΠΥ Ώιοβης ΊΌΠεγ 
χαϊἰρΏί αἰίαϊπ {ο ἘΠο- 
πὰρθ, απιῶζ {λέγε ὓο ἵνιη- 
τεχ ; 01ο] 5 ΒΛ ὨβΥΟΏ 
οξ Οτείθ, απά ΠΗείΏ {ο- 
᾽ππβτᾷ πο βουίΏω τ/εδῦ 
ΑηΏᾶ ποτίἩ νγοδί. 15 Απᾶ 
πγΏεπ ἴπο βουζ π]πᾶ 
Ῥ]6νγ εοξθ]τ, 5ιιρροδ11ρϱ 
νΠα! ὐΠεγ Παᾶ ολίαϊηεὰ 
ἴ]ιεῖ Ῥάτροβθ, Ι1οοβίης 
ί]ιεποθ, Ίἴπονγ κραϊ]εά 
ο1ο56 Ὦγ Οτείαο. 14 Βαΐ{ 
ποῦ Ίοπρ αξίετ {πετθ 
ΔΙ0596 ασαϊηςδί Ι 
νεηιροξίο5 νἰηᾷ, 
οα]]σᾷ Τοατος]γ 4ο. 
15 Απᾶ ἩἈΠοι τ1πθ 
ΡΗΙρ Ίνας οπισηῦ, απᾶ 
οοι]ᾶ ποῦ Ῥθᾶτ πρ 16ο 
πο πη]πᾶ, πο 1εῦ 6 
ἀπίπθ. 16 Απᾶ τυη- 
ηῖηρ ππάςγ α οοτύαῖπ 
15]απᾶᾷ ὙΥΠΙοὮ 15 οπ]]εᾶ 
Οἰπιᾶα, νο Ἰιαά ταιιο]ι 
ὙΓΟΓΙς {ο οοπ1θ Ὦγ ἴηο 
Ῥουῦ: 17 π/ΠΙοὰ Ὑνποη 
ἴπεγ ἸἨθά ἵακεηπ 5, 
{πε αεθᾷ Πε]ΡρΒ, ππ- 
ἀειρ]τάῖης ἴπο εΠῖρς 
απ, Εθανίης Ιεδί ποτ 
βπου]ά Τα]1 Ἰπίο 1ο 
απἱςκςδιηΒ,δίτα κε βα11, 
Θᾶᾷ 5ο Ίνθχο ἀγίτεΗ. 
18 Απᾶ τνο Ῥεΐηπςρ ες- 
οθεάίπρ]γ ὑοβεεᾶ ποια 
8 Ὀεπροβῦ, ἴπο πεκυο 
αν ἴποαγ Πρηίεποᾶ ΌΠπΑ 
ΕΜΙΡ; 19 απά ἴμο ἐπ]τά 
αν νο οαςδὺ ουῦ ποπ 
ους ΟΠ Ἠβπάβ 1ΤΏθ 
(αο]πρ οἳ ἴπο βΠ1ρ. 
20 Απά ππεη τιοϊύποχ 
ΒΙΙΏ ΏΟΓ 5ἴ418 11 ΠΙΛΠΥ 
4αγ5δ αρβουγεᾶ, απᾶ Ώο 
Εππο]] Τἴοπιροςδῦύ ΊαΥ οἳ 
15, 31] Ἠορο ἐπβῦ πθ 
βΠοι]ᾶ Ῥο β5αγεᾶ νοβ8 
116υ κο ΑΝ/ΑΤ. 
21 Ῥυΐῦ αξίεγ Ίοηρ ηὉ- 
βὔπεηποςρ Ῥατ] βἴοοά 
ΣοτῖἩ ἴπ ὑΏο τα]ᾶαῦ οἳ 
ἴπεπα, απᾶά σαἱᾶ, 9ἱτΒ, 
γε 5Ποι]ά Ώατε Πορχ]κ- 
οπεᾶ αἀηίο Ἡ1θ, θηᾷ 1οῦ 
Ώαγε]οοςεᾶ ἔτοπι Οτοίθ 
πηΏᾶ ἴο Ώπτο ᾳποᾶ 
πῖ8 ἨαβτΠ απά 1088. 

Ε πλείονες 

πι (σχύσαμεν μόλις 
παπι κἩπ. Ὁ ἔλλημαν ἴΠεγ οὐδί αἵγαγ αΙΊΤΑΥΝ ; έριψαν Τ. 9 ἐλπὶς πᾶσα ΙΤΊτΑ. ὅτε Πλ Νν 



998 
32 Απᾶ πουν 1 εχλοτῦ 
οι ἵο Ῥο οξ ροοά 
Όἶεεςσ: Του ἔπετε 5Ώα]1] 
Ῥ6 πο ]ο5ς οξαπ/ πια] 
11ξο Απιοης γοα, Ὀαί οξ 
{Ώο εΏΐχ. 259 Ἐοχ{πετθ 
βίοοᾶ Ὁγ τηε {Πῖς π]ρΏύ 
ἴθ απσε] οἳ Αἄοά, 
πγοςο Τ θχα, απᾶ πΏοιι 
1 5εγνο, 24 καγίηρ, Εοατ 
ποῦ, αυ]; ἴπου πιαςῦ 
ὧθ Ὀτουρ]μί Ῥοΐοχο 055- 
Β8Υ: δη, 1ο, αοᾶ Παζ 
Ρίγεω ἴπεο α]] ἵπετα 
που ϱαὶ] υνντ] περ. 
20 ΊΓπετεξοσθο, 5ἶσ5, Ὦθ 
ΟΕ ϱοοά οπθες: ἔος Τ 
Ὀε]ενο οά, {ἴππὶ 16 
βΗΦ]] Ῥο 9Υοη ας 16 παΒ 
ἰο]ά 11ο. 26 Ηονρεῖῦ 
πγθ πιαςδύ 6 ομδὺ προἨ 
Β οργίαΊη Ἰβ]απᾶ. 27Βα0 
ΨΊΕΊΏ ἴπο {ουιγύεεπίὰ 
η]ρ]Ώί ν88 9οΟΠ1Θ, 88 Ίο 
ΊΠΘΓΘ ἀΓίΤεηΏ Ἱρ απᾶ 
ἄοσπι ἵπ Λάτία, αΌοιαῦ 
το]άπ]ρΏῦ ἴλο «ΏΊρπιεη 
ἀθθπιθά ὑ]ιαῦ ἐπεγσ ἄγειγ 
ΏΘΑΣ Το ΒΟΠ1Θ ϱΟΙΠΙΥΥ; 
38 Απᾶ βοιηᾶρᾶ, απᾶ 
Εουπᾶ {ἐΐ «πννεηπῖγ {- 
{ΠοΙΠΒ : απΠᾶ Τ/’ΠεΠ ἴΠεγ 
Ώβά ροπο α Ἠδί]ο Σά- 
ἵἨθς, ὗπεγ ο5οιηᾶοᾶ 
ΒΡΗΙΠ, απᾶ Τουπ ἓἱ 8- 
ἵθεη ΣαΐΠοπας. 29 ΤΠεη 
Σορτῖπρ ]ε5ῦ νο 5]Ἱοι]4 
Ἠατε {Α]11εΏ ΠΡοΏτΟΟΚΑΒ, 
ὕπεγ οαεῦ Σοάχ ΒΏΟΏΟΣΒ 
οαῦ οἳ {πο βίετΏη, απᾶ 
πυ]σΏεᾶ 1ου πο ἅαγ. 
90 Απά ας πο 9ΗΙΡΠΙΕΠ 
ππθτο αὈοιαῦ Το ΒΠ9Ῥ οιιῦ 
οἳ {ο 5Π1Ρ, π/Πεη ἔπεσ 
Ἰβᾶ 1εῦ ἄονη ἐπο Ῥουῦ 
1Ωίο {Πθ ΕΘ8Β, Ἡπάᾶεγ 
οο]οατ 5 {πομρΏ ἴπεγ 
πποι]ᾶ Ἠβγο ομξῦ αἩπ- 
οποςς οιῦ οἳ ἴῃο Σοτο- 
εΠϊρ, 9] Ῥαυ] ϱβαϊᾶ ἴο 
ἴπο οεπἑατἰοηπ απᾶ Το 
ἵηο καο]άϊεσς, ἨἙτσοερί 
ἴπεςε αδ]ᾶθ 1π {Πο ΞΠΙΡ, 
γε οβηποῦ Ὀθ βατεᾶ, 
ὅρ Τῆθη {Πθ βο]άΙθγβ 
οαῦ οϐ ἴπΠο τορες οξ 
1πο Ὠοβῦ, απάᾶ ]εῦ Ἡοετ 
Σ.11 οΏ. ὁὃδ Απᾶ υΏ]]θ 
πο ἄαπγ Ἱπβςβ οοπαΊηπρ 
οἳ, Ῥαι] ὈῬεπουιρᾗύ 
ἔλεπι ϱ]] νο ἴα]κο τηεαΕ, 
ΒΑΥΙΠΡ, ΤΗΙ5 ἀατ ἶς5 ἴπο 
Σοιχίθεη{Ώ ἄαγ ἑπαῖ Υο 
Ἠανο ἑαγτῖοᾶ απά ο0Ἡ- 
ὠπιεά {α5τπρ, αν- 
πρ ᾖἴακεη ποίΒμίηρ, 
94 ΊΓΗεΤΕίΟΤο 1 Ῥταγ 
σοι {ο {ακο δοπιε πιεαῦ: 
ἔος ἰμῖδ 18 τος τους 

πρδα ΕΙ Σ. 

τὴν ζημίαν. 33 καὶ Ἱτανῦνὶ παραινῶ ὑμᾶς 
1958: αηά ΟΥ 1 εχΏοτῦ σοι Το γε οξ ροοά «πεες, 

ἀποβολὴ.γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν, πλὴν τοῦ 
4οτ 31055 396 3146 1ποῦ "Απγ 5Π8]] Ὀθ {ΓΟΠΙ ΘΠΙΟΠΕ 7ος, οπιΨ οἳ {πα 

πλοίου. 29 παρέστη.γὰρ µοι "τῇ.νυκτὶ ταύτῃ! "ἄγγελοςὶ τοῦ 
5ΠΏ1Ρ. Ἐοχ βδὐοοᾶ Ὦγ 118 1Πῖ5 π]ρΏς 3η απρε] 

θεοῦ, οὗ εἰμὶ ᾧ.καὶ λατρεύω," 24 λέγων, Μἠ.φοβοῦ Παὔλε, 
οἱ ἄοᾶ, ν΄ηοςθ 1 8Π1 απᾶ γ]ηοπα 1 θχτε, 58ΥΙΏΡ, Έθαν ποῦ, Ῥαπ]: 

Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι' καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί σοι ὁ θεὸς 
(ᾳδας ποια παθί βἰωπᾶ Ῥθ6έοχς; απᾶ 1ο "πας 3ρταπ{ρᾶ “ο 3Ἴπ6ο 1ᾳοά 

πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. 25 Διὸ  εὐθυμεῖτε ἄνδρες 
811 λος βαἰ]]ηρ πλ Ἡ 4Ἠθθ. ἸΠεχεξοχε Ὦθ οἱ βουᾷ «Ἠ66ς, ΊΤηΠςἨ, 

πιστεύω.γὰρ τῷ θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται καθ ὮὉὃν.τρόπον 
1ος 1 Ῥε]1οτο ἄοά τἰπαῦ πας ᾖἀ κῃα]] ο αςοοτάΙης ο Ἅ«{1Πθ πα 

λελάληταί µοι. 26 εἰς νῆσον.δξ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. 
16 Ὠλς Ῥεεη ββ]ᾶ ζο Π1θ. Ῥα0 οἨη “Ιδ]αιᾶ 1 οετίβίη τς πηιιςῦ 4β]]. 

27 Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφεροµένων 
Απά πΠεα {λε ξοατίθεπ{α ηὶρΏῦ Ὑ/8Η οΟΏ16 “Ρεϊπῃ "ἀγίνονῃ “αροαξ 

ἡμῶν ἐν τῷ ᾿Αδρίᾳ, κατὰ έσον τῆς νυκτὸς ὑπενύουν 
1γγο 1η ἴπο Αατγίαέίο, ᾖονγατάς [1Πε] 1ηἰἀᾷ]θ οἱ πο πὶρΏυ ὀδαρροδεά 

οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν 38 καὶ βολίσαντες 
11Ώοθ 3581108 5ηεατοᾶ «ΒΟΠΙΘ πθηπι ὁοουπίτγ, Απᾶ Ἱιανίηρ 5ουπζεά 

εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι βραχὺ δὲ διαστήσαντες καὶ πάλιν 
ἴμεγ Ξοαπᾶ ᾿Ἑαΐποπαβ "γγεπίγ, απᾶ ς "Ἠδ6]θ "Πανίπρ Ἴροπε Ξξατίᾖες απᾶ αξαίπ 

βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε' 39 φοβούμενοίτε 
Πανίηρ εοαπᾶεά ἴπεγ {οαπᾶ 3{Εα{ποπιβ 1Η1{εεη ; Απά Μεατίης 

Ἱμήπως: είς" τραχεῖς τόπους Σἐκπέσωσινοὶ ἐκ πρύμνης 
1εςυ οηἳ ΤΟΟΚΥ Ῥρ]αοθ5 Όπεγ 5ποι]ά Εα11, οιῦ οἳ [116] ΄ 5ίετα 

ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας Υηὔχοντοὶ ἡμέραν γενέσθαι. 
Ὠρνῖηπρ οιαδῦ ΖΒΠΟἨΟΙ5 {ουσ {λεγ π/Ι5ηεᾶ 4αν {ο 90116, 

90 τῶν.δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου, καὶ 
Ῥαΐ {πο Β8Ί10Υ8 βοοξίηρ το Πεο οιῦ οἳ ἴπο 5Η1Ρ, βηά 

χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν, προφάσει ὡς ἐκ 
Ἠανίπρ 1ου ἄοινπ ᾖ1ἴπο Ῥο8βῦ Ἅ1πῖο Τπθ 568, συΙζΏ ργείεσςῦ 3ξ 1γοπα 

.. Ἀπρώρας! "μελλόγτων ἀγκύρας! ἐκτείνειν, 9] εἶπεν ὁ Παὔῦ- 
[υπο] ῥρτοπ Ῥεῖηρ αροιῦ  “ΑΏΟΠΟΥΒ 1ο "σαδί ὅομ8, βεεα]ᾶ Ῥευ] 

λος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις, Εὰν.μὴ οὗτοι 
το ἴπθ οεπῦιτΙοἩ. 8Ώᾷ Το ἴηα 5ο]άΐ169τ5, η]ο5ς ἔηοςθ 

µείνωσιν ἓν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς σωθῆναι οὐ.δύνασθε. 92 Τότε δοὶ 
βὈ]ᾶθ ἵπ ἴηο βΕΙΡ ο 209 3βαυοάᾶ αρηηποῦ. Τπεη ᾖτπθ 

στρατιῶται ἀπέκοψανὶ τὰ σχοινία τῆς σκάφης καὶ εἴασαν 

ΧΧΤΙΙ. 

εὐθυμεῖν" 

5ο]1θτ5 οι ῦ ΑΠΑΥ 1η9 χΧΟΡ68 οξίπθ ὮὈουῦ βπᾶ 18ῦ 

αὐτὴν ἐκπεσεῖν. 99 ἄχρι.δὲ οὗ «ἔμελλεν ἡμέρα' γίνεσθαι, 
Ὠογ Σα]]. Απά απ] να "προιῦ 1ᾷαΥ 3το 1οοπαθ, 

παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς, λέγων, 
Ἰᾳχηοτίεά αῬαυ] 811 {ο ραγῦα]κθ οἑ 4οοᾶ,  ΒΑΨΙΠΡ, 

Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες Ἅἄσι- 
3Τη69 Σ{οιτεεπίΏ αχ1ο-”άαγ [315] ἃἂαπγ γ/αϊοΠίπρ πιλύποαί 

τοι διατελεῖτε, ἁμηδὲνϊ “προσλαβόμενοι.! 94 διὸ παρα- 
{α]είηρ {οοᾶ τε οοπθῖπαςθ, ποϊπίηςρ Ἠαβτνίης [ΒΚΕΠ, Ὑήπετείοτε Ι εχκ- 

καλῶ ὑμᾶς προσλαβεϊῖνὶ τροφῆς' τοῦτο-γὰρ πρὸς τῆς 
ἨἩοτῦ του {ο ἴακθ 4οοά, 40ΟΥ ΜΩἱ5 {ογ 

α τὰ νῦν ΙΤΤΤΑ. 
ἓ --- εγώ ΙΑ]. 
πέσωµεν Ίνε 5ποια]ά {α11 ο τττΑΥΓ. 

Ρ ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται ΙΤΊΤΤΑ. 
6 προσλαμβανόμενοι ἴ8ΙΙΠρ 1.. 

ΙΤΤΙΑ. 

ΟΣΊΧΑ. 

υΥµήπω Ω; µήπου Τῖτ; µή που Α. 
5 ἄγγελος ρίαοεᾶ αΓίεγ λατρεύω ΙΤΤΤΑΥΓ. 

Ν κατὰ αρθ]ηςδί ΤΤΤΤΑΥΓ. Σεκ- 
7 εὔχογφτο ΤΊτΑ. ΎΣπρωρης ΙΠ. 3 ἀγκύρας µελλόντων 

ο ημέρα ἥμελλεν (ἔμελλεν τ) Ι1ΊΤΑ. ἆ μηθὲν 
{ μεταλαβεῖν ο ρ8τίαΚοθ οἱ αὐττιΑΥ. 

; ταύτη τῇ νυκτὶ ΟΙ ΤΤΤΑΥΓ. 

Ἐν ο 



ΧΧΥΠ. ΧΧΥΙΙΙ. 

ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει' 
γσοισ 5αξεῦτ 187 

αοῦ», 

εοὐδενὸς' γὰρ ὑμῶν θρὶξ εκ" 
ΣΟΥ ΟΕ ηΟ ΟΠ6 οἑτου α Ὠδίτ οἳ 

τῆς κεφαλῆς Ιπεσεῖται.! 95 ΚΕἰπὼν' δὲ ταῦτα καὶ λαβὼν 
ἴηπο ηοεπᾶ 5ηα]11 {α1]. Απά Ἠπτίηρ 581ᾶ ἴπεςε {πῖπρβ Απᾶ Πατίηρ ΤΘΚεΩΏ 

ἄρτον εὐχαρίστησεν τῷ θεῷ ἐνώπιον πάντων, καὶ κλάσας 
Φ 1ο Ἆς ϱατο ἰπαπ]κ5 {ο αοᾶ ὮῬεξοτο 811, απᾶ Πατῖπρ Ῥτοχκεη [10] 
»/ 3 / π ” Δ ο. ρ πας » 

ἤρξατο ἐσθίειν. 96 εὔθυμοι.δὲ ενόµενοι πάντες καὶ αὖὐ- 
Ῥοσαπ {ο ϱαῦ, Απιᾶ “08 δροοᾷ 5ομθος "Πατίηπρ 'Ὥεσοπιο 2411 85ο ἐπεπι- 

τοὶ προσελάβοντο τροφῆς' 97 Ἰήμεν! δὲ πέν τῷ πλοίῳ αἱ 
εε]νεβ ἔοοις 2οοᾶ. Απάᾶ πθ Ἴετο ἵη ἴπθ βΠἱΡ΄ 3ἴΠο 

πᾶσαι ψυχαὶ" διακόσιαι  Πἑβδομηκονταξξ.! 98 κορεσθέντες δὲ 
141] βοαῖ5 πο Παπάτεά [απᾶ] οετεπίγ βἰΣ. Απάᾶ Ρεῖηρ εαὐϊδβεᾶ 

τροφῆς ἐκούφιζον τὸ πλοῖον, ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν 
πΙ{Ώ Ξοοᾶ {πετ Ἡσηίεπεᾶ {πο βΕἱρ, οα5{ΐηρ οιῦ πο πτπλ]ηθαϊ 1Ππίο Ἴηπθ 

θάλασσαν. 99 Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο τὴν γῆν οὐκ.ἐπεγίνωσκον' 
568. Απᾶὰ ππεω ὅᾶαγ ἍᾖῄἨΙ γναβ ᾖἴλμο Ἰαπᾶ 1Πεγ ἀῑᾶ ποῦ τεοορπῖζθ; 

κόλπον.δὲέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλόν, εἰς ὃν 5έβου- 
υαί α αγ ᾖΛΙοετίαΙπ {Παγ Ρετοθἰτεά Ὠπτνίπρ Β 5ΏΟΤΘ, οη πΏΙοἃ . ἍᾖΤπεγ 

λεύσαντοϊὶ εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. 40 καὶ τὰς 
Ῥατροξδθᾶ 48 ἴπετ ϱΠοι]ᾶ Ῥε βΌ]θ {5ο ἀτίτο {1πθ ΒΠΙΡ; Απᾶ “ηθ 

ἀγκύρας Ἠπεριελόντες εἴων. εἰς τὴν θάλασσαν, ἅμα 
βποποτε λΠπτίηρ Ξοιιῦ ὄαπγαγ ἴΠαγ Ι6Εὐ Ίπ ἍΤ]θ θα,  ἀἲ ἴπθ 8ΗΠ1θ ἴἴταθ 

ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων’ καὶ ἐπάραντες τὸν 
Ἱιαντίπς Ἰοοδεηοαᾶ {ηθ Ῥαπάς᾽ οἱ ἰπθ τιᾶᾶετΒ, Ααπᾶ Ἠβνίηρ Ποϊδεεά ἴηθ 

Ράρτέμοναϊ τῷ πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. 41 περι- 
4οταβδα1] ἱοἱπθ Ὑυπίπᾶ {Ἠθγ πι8ᾶθ 2ος 1Ἠθ ΦΊΟΓΘ. αἨανίηρ 

πεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον «ἐπώκειλαν' τὴν ναῦν' 
2{Α]1]εη ἳ 1απᾷ 1Πἱο 8 Ῥ]αςς πποτθ νο 5εαβ»πεῦ ΊΏεγ ΤΒΏ Αβτοιπᾶ ἴπθ : τεξςε!; 

καὶ ἡ μὲν πρώρα ἐρεσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ-δὲ 
Αηπά {Τ]πθ τού Ἠανῖηρ 5ἴποκ Σα5ἱ γεπιαϊποᾶ ἱπιποταλδ]θ, ΌῬαῦ 1πθ 

πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας "τῶν κυµάτων.' 49 τῶν. δὲ 
βίετη ἍἩὙΤΑ5 Ῥτοκεπ Ὦγ Τ]μο τίἰο]εποθ οἳ ἴπθ ΤΤΘΥΘΒ, Απᾶ οἑ ἴηθ 

στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσµώτας ἀποκτείνωσιν, 
5ο]άϊθγβ [1Ἡ6] οοαπςεΙ , πα ἍἸπαβῦ ηπθ Ἅ2ΓἱδοΏ6ΙΑ ἍᾖΤΠεγ βΠοι]ά ΚΙ, 

μήτις ἐκκολυμβήσας "διαφύγοιὶ 48 ὁ δὲ Ι᾿ἑκατόνταρχος! 
1866” 4πγοπο Ἠβτίηρ βππιτα οαῦ εποι]ά ε5ς8Ρθ. Ῥαΐ6 ἴμο οεηῦατ]οη. 

βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παὔῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ 
ἀθείτῖης Μο 5459 Ῥαα] ἨὨϊπᾶβετεά τπετα οἳ [υΠεῖτ] 
λή . έλ , 4 ὃ ο . . ν. 2᾿ 

ουλήματος, ἐκέλευσέν.τε τοὺς δυναµένους κολυµβᾷν, Ἰάπορ- 
ΡΊΤΡΟΒΘ, 8Ώᾷ οοπιπιβπᾶθᾶ 1Ἠο5θ Ὥ}δεῖτπς βΌ]θ νο 8ΠΙπι, Ἠατίητρ 

ε/ Ν ἴ -” 

ῥίψαντας! -φρώτους, ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι, 44 καὶ τοὺς 
οβξῖ [ἔπεπιςε]τεε]ος Ατρῦ, οη ᾖΤπθ ἍἸαπᾶ {οβρο ους; Απᾶ ὭΊἴπο 

λοιπούς, οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν οὓς.δὲ ἔπί τινων.τῶν ἀπὸ τοῦ 
ο ποςῦ, 50ΟΏ16 Ιπᾷθθᾶ οἩ Ῥοδτάςβ απᾶ οἵΏετς οΟη 5οπιθ {μῖηρς :ἔτοπι ἴηΏθ 

πλοίου" καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶτὴν γῆν. 
5ΠΏϊΡ; απᾶ Ίἴπαβ 16 οἈτηςῬ {0455 α1] ψετε Ῥτοιῃρ]η{ 5ηξεΙγ {ο {Ίππο ἸΙαπᾶ. 

28 Καὶ διασωθέντες τότε Πἐπέγνωσανι ὅτι Μελίτη ἡ 
Απᾶ Ἠανίπρ Ῥεεπ βατεᾶ ἴπεπ {πεγ Ἐπδνπ ἴλαῦ ἨΜο]ζα Ἅἴπε 

νῆσος .καλεῖται. 2 Οἱαδὲ βάρβαροι Υπαρεῖϊχονὶ οὐ τὴν 
ο 1β]απᾶ 16 οα]]εᾶ. Α πά ἴπο ΤῬατρασίαπ8 5Ώ6υεά Ὠ 

τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν' "ἀνάψαντες'.γὰρ πυράν προσ- 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ ῬΠΙ]4ΠΤΏτοΡρΥ ο αδ; 4ος Πατίηρ Κἰπά]εᾶ 8, Ώγθ Τπεγ 

999 
Ἠθα]{Ἡ : ἔοχ ἴπετο 5Ἱα]] 
ποῦ 4η Ὠκίτ {41} Ίτοπι 
ἴπο Ἠοθβᾶ οἱ ΑΠΥ οΕ Το. 
36 Απᾶ τπεη Ὦο Ἠπά 
τΠπς ΒΡΟΚΘΠ, Ίθ ΤοοΚκ 
Ῥτοβᾶ, απᾶ ϱαΥε {ΠαΠΚΒ 
Ἴο ἄοά 1π Ῥτεξεποε οἱ 
ἴπεπι αἲ] : Αβηᾶ Ὑπεν 
119 Ναά Ότοκετ {/, πε Ὢθ- 
Ρ68Ώ ἵο θαῦ. ὁ6 Τ]οῦ 
ππεΓΕ ἴηπεγ α]]1 οἱ ροοά 
οΏ66ΕΙΓ, απᾶ ΤἴΠεγ 85ο 
νοο]ς δοππεπαεαῦ. 97 Απά 
ντθ Ἴθχο ἵπ αἱ] Ἰπ 
1ο ΒΠίΡρ ἔνο Παπᾷτεά 
{Ὠτέθεοοτο αΏά αἴχίεεη 
βου]5. ὁὃ8δ Απά πηθυ 
1Πογ Ὠβᾶ εαίεη ΕΠΟΆΡΗ, 
ΤΏεγ ἸΠρηιεηπθοᾶ Ἅπθ 
ΒΠΙΡ, απᾶ ομςῦ ουῦ ἴμθ 
νηεαῦ 1ΙΠἱο ἴπο Βθ. 
99 Απά π]πεηυη ἹΙῦ πβ8β8 
ᾱ4αγ, ἴπεγ Ἐπεν ποῦ 
ἴπο Ἰαπᾶ:. Ὀαῦ ἴπεγ 
ἀϊβοοτετεᾶ α οετίβίη 
ογεεῖ]ς νηίΏἃ α 3ἨΟΙ6, 
1π{ο ἴηΏο υΠ]οἈ ἴπεγ 
πγετθ ταϊπᾶρᾶ, 110 πγετθ 
ῬοβδίΏ]α, ο ὑπταςί 1 
{Πε 9Ώ]ρ. 40 Απά νηεπ 
ΤΠεσ Ὠαά ἴβ]εη αρ ἴηθ 
ΑΏΟΠΟΣΤΑ, ἴπογ οοπιτο]ῦ- 
ἐεά {λεπιβεῖυεε απῖο 
{η9 58Α, οπᾶ ]οοβ6ᾶ ἴπθ 
ταᾷᾶςες Ὀαππάς, απᾶ 
Ποῖςεᾶ αρ {πο τιβϊπδα] 
το ἴῃο π]ηᾶ, απά πι8ᾶθ 
ἑοναχά 8ΒΏοτθ6, 4] Απᾶ 
{α]]λης Ιπίο α Ῥ]8οῬ 
π'πετθ πο 596Λ8 πηεῦ, 
1Πεγ ταη ἴπθ Πρ 8- 
Ρτοιπᾶ ; 8ηΏᾶ {με Τοτε- 
ρατῦ βἰποκ {4ᾳ50, αηᾶ 
τθΠιβΙηΘᾷ 1ΠπΠΟΤΘΒΡΙΘ, 
Όαῦ πο Ἠϊπᾶες )ρατίε 
πΒβΒ Ότοκεη πλ {πθ 
τΙο]εποθ οἱ πθ Ὢ8γεβΒ. 
40 Απᾶ πε εο]άΙετς 
οομΏβε] Ίβ ο ΚΙ 
{πο Ρ{Ι5ΟΠΘΤΕ, 1εδῦ ΑΠΥ 
οἳ Ίπεπι 5Ώοιυ]ᾶ Επῖτα 
ουῦ, απᾶ εξσοβρε. 45 Βαΐ6 
{πο οεηυτίος, π]]]πς. 
Ίο βα4το ἘΤαα], Κερῦ 
Έπθπα ἔτοπα 1λειγ Ῥτ- 
Ῥο5θ; βηΠᾶ οοπιπιβηᾶ- 
εἆ ἴπαῦ ἴηΠεγ πτηΙοἹ 
οοι]ά 5 ῖτη αλοι]ᾶ 
οαϱῦ {Λεπιβεῖυος Ἠτεῦ 
ἠπίο ἰ]6 δεα, απᾶᾷ σεῦ 
το Ἰβπᾶ” 44 αηπᾶ ἴ]πθ 
τεςῖ, 6ΟΠ16 ΟἨ Ῥοβτᾶς, 
ΑηΏᾶ βοπιθ οἩπ ΌγοΚκεπ 
ΐεσθδ ο ἴπε ϱΏϊρ. Απιᾶ 
50Ο Ιῦ Ο3ΛΊ1Ά6 Το ΓΡ888, 
ἴπαῦ {Ώεγ ϱβοαρεά 81] 
8349 6ο 194. 

ΧΧΝΥΤΤΙ. Απᾶ πΠεπ 
{πεγ γγετε εεοαρεᾶ,ίπεπ 
{Πεν Έπου ἴπαῦ ἴπθ 
16]απᾶ ἵνα οβ]]οᾶ Ἰο- 
11{Α. 2 Απᾶ {πε Ρ8τόΌησ- 
οαβ Ῥεορ]ο 5πεπ/γεᾶ ας 
η 110119 ΚἰπάπθΡΒ: ΕΟΣ 
ἴπεγσ ΚΙπάΙεά α Άτθ, 

Εξ οὐθθψὸς 1,. μα Ἀ ἀπὸ ΕΤΊτλ. { ἀπολεῖται 5Ώα]] ΡεγίβΏ αΙΤΤΓΑΤΓ. 
ἤμεθα ΙΤτιΑτν. ἷ η αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῷ πλοίῳ 1ΤΤΤΑΥ. 

9 ἐβονλεύοντο ΙΤΤτΑΥγ. Ρ ἀρτέμωνα 1.Τ1: Αγγ. ΄ 
ἘΤΙΤ.Α]. «διαφύγῃ Ο1ΤΤ:ΑΥΓ. 
Ὑγθ ἸέιιθύΥ ΠΤΤΤΑΥ.  Στε ΙΤΊΑΥΓ. 

4 ἐπέκειλαν ΤΤΤΓΑ. 
ἵ εκατογτάρχης Ι.ΤΤΙΛ. 

Ψ παρειχαν 111ιΑ. 
ν ἀπορίψαντας Τ. 
Σ ἄψαντες ΙΤΤΤΑΥΓ. 

κ εἶπας Ι/ΤΊτΑ. 
π ἑβδομήκοντα ἕξ αι ττιγ’. 

τ--- τῶν κυμάτων 
. ΄ 

Ἱ επεγνωµεν 
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Ἁπά τοσο] νεᾶ 115 ογετσ 
οπ9, Ὁ6σβ]ι5ε ΟΕ ἔΠε Ῥτε- 
Βοηπῖ ΤηῖΠ, α]λᾶ Ώεσαασθ 
οἳ {πο οοἷᾶά. ὁὃ Απά 
Ψποη Ῥατπἱ Παᾶ σα- 
νπογεά α Ὀμπᾶ]ο οἳἙ 
Εἰ]οκε, απᾶ ]ωῖᾶ {επι 
ΟΝ πο Ἀτοθ, ποτ 
68906 α νῖρεγ ουῦ οἳ 
όῃο Ποαῦ, απᾶ {αβδίοποά 
ο, Ὠϊ5δ Ἠαπᾶ, 4 Απᾶ 
ππεη ἴπο Ῥαχγραγίαις 
ΒΑ πο ἍΌΕποΟπιοι 
Ώοαςί Ἠαπρ οἩη ἨὨϊ5 
Ἠαπᾶ, ἴΠεγ δαἱᾷ απιοπς 
(πΏθτηδε]τες, Νο ἆοαλρι 
'τΠἵ5 πλην Ἱδ α πΙΙ- 
'ἄεχοχ, ν/Ώοπα, ἴποισα 
Ἡο Ἠαϊη ε5δοαρθοά {πο 
μβθεα, γσεῦ νεηπσθαηςς 
ρα ετείΏ ποῦ {ο τα, 
ὃ Απά Ἡε 5]οο]χ οἱξ {πο 
Ῥεαςξῦ 1πΐ{ο ἴπο Βτο, ϱπᾶ 
Σε]ῦ πο Ώαγπι. θἩΠον- 
Ῥεϊέ {παγ Ἰοο]κοᾶ πνΏαθη 
Ὦθ εποια]ά Ώπνο 5πνο]- 
Ίθα, ος {α]]οη ἀον 
ἀεαᾶ 5αᾶάσηϊΙσ: ὭὈῬιιῦ 
Α{ἱ6Υ ἴπεγ Ἰαά ]οο]ςθά 
Α Ετεπῦ ΝΩΙ]ε, απᾶ 5αἲν 
πο Ώαιτα οοιαθ {ο Ὠῖτα, 
ἴπεγσ «ελαησεᾶ 1πεῖσ 
παἰλᾷς, απά δαἷᾶ τπαῦ 
Ὦο τγα5 4 σοᾶ. 7 ἶπ ἴπα 
Ξ4ΑΠΊ6 αιιΔΓύΕΥ5 ΊΟΓΘ 
Ῥοβδεδςίοηῦς ο ἴμο οΠΏίεξ 
ΠΠ οἳ ἴπο ἸΙ5δ]απᾶ, 
/ΏΟΞΘ παΏ]θ Ίγα5 Ε4)- 
Ί1α5δ; πΠο τοςθΙγσθᾶ ας, 
αηπᾶ Ἰοάσοά τς ἴπτεῬ 
ἆαπν5δ οοΙγ{ΘοΙΒΙΤ. 
8 Απᾶ 16 οὖπιο {ο Ῥα55, 
{ηα6 τΏο ΜαϊποτοξΡατ- 
πας Ίαψ δ]ἱο]ς οἱ 4 ἴετεν 
Εαπᾶ οξα Ὀ]οοᾶγ Παπ: ο 
πυποτα Ῥατ] ουηθετθᾶ 1η, 
ΕηΏά Ῥγαγεᾶ, απά Ἰ]α1ᾶ 
Πϊς Παπάς οἩ Ἠϊω, απά 
Ἱεπ]εᾶ Ἠϊπῃ, 9 5ο 
τύπεη 1Πῖ5 να ἆοπο, 
οὔπογς αἱ5ο, πΠΙοἩ αρα 
ἄἱδουσος ἵω ἴμο 15]απᾶ, 
Ο6ΛΊΩ6Θ, απᾶ Υ/6Υϱ Πεη]οᾶ: 
107γἩο 15ο Ὡοποιτεά 
5 π]ζ ΤΠΑΠΥ Ἠοηή- 
Ο115: απᾶ Ὕππεηυ Ὑπθ 
ἀερατίεᾶ, 1πεγ Ἰαάεά 
18 ν{Ώ «απο ὑΠΐπρς 38 
Υ/ΕΓΘ ἨΠΘΕΟΕΡΒΑΙΥ. 

11 Απᾶ αἴξί[ευ ἴπταορ 
ΤΠΟΠ{ΗΡ πο ἀερατίεᾶ 1η 
ϱ, 5ΠΙΡ οἳ Α]οπππᾶτία, 
τ/Ώ]οΏ Ὠαᾶ σ]ποτεᾶ 1η 
{ης δια, πποςθ εἴρη 
να ΟαΡίοΟςΓ θηάᾶ ἘῬο]- 
1μπ. 12 ἀπᾶ ἸαπᾶῖΙπρ 
αἱ ΘΥΥΠΟἈΣΟ, Ίς6 ἵδχ- 
τ]θᾷ 1λεγε ἴπτεο ἀλγ», 
19 Απ ἴτοπα ἴπαηος πο 
Σεὐςλοεᾷ α ερπιρας55,ατιᾶ 
Ο6ΒΊ16 ἴο Βπερίαισι: απᾶ 

”/ . ΔΝ ” 

Ἔἔπαθεν οὐδὲν κακόν. 

ΠΡΑΞΕΙΣ. ΑΧπΥΙΙΠΙ. 
0 ” ε ” ν ν 9 ελάβοντο πάντας ἡμᾶς, διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καὶ 

τεσοοϊγοᾶ 91] οί π5, ὮῬεσααςθοξ {ἴπο ταίπ πας πας ργεεσπῦ αιιά 
4 9 / - η διὰ τὸ ψύχος. ὃ Συστρέψαντος.δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων ὰ 

Ῥοεααξα οί πο οο]ά,. Απά “Πανίπς 3ραἱλμετθᾶ α1Ῥα] 508 Ἰδίϊοκς 
λπθ Ν ) θε . Ν Ν 4 λ .Ό. Ἡ - πλήηβρος, και ἐέπιθεντος ἐπὶ τὴν πυρὰν ἔχιδνα ἐκ" τῆς 

ὃπ παπι γ, απᾶ Ἠατίησ ]αϊὰ [ἐποπα] οἱ  Ίλο νο 8 τῖρον οιιῦ οἳ {ο 

πο “εξελθοῦσα! καθῆψεν τῆς χειρὸς αὐτοῦ. 4 ὧο δὲ ἀεῖδον" 
θα ἨῬαγίπο οΟΊπς ποππᾶ αροιΏ Πἱ5 Παπᾶ, Απά ποια ὅ5αιν 

ε ” / / 3 ” υ - οἳ βάρβαροι κρεµάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς.χειρὸς.αὐτοῦ 
11Πο λατρατίαης δμαησίηπσ 3ΐ9πο Ἅδροαςσυ Ἅἆ{τοπι Ἠ]5 Παπαὰ 

έλεγον πρὸς ἀλλήλους) Πάντως Φφονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος 
1πεγ δαῖᾶ  {ἵο οπθ αποίΠατσ, ΕΣ α]] τθαπ5 α παιιχάοτον 6 Ἴνληπ 

π. εν / 2 ο ῃ « , - , οὗτος, ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ δίκη ἕῆν οὐκ 
15, πνποπι Πατίης Ώθ6εη βηνοᾶᾷ ἔτοτα ἐμο 868, ἠαςύϊος 510 "]το "ποῦ 

εἴασεν. ὅὃ Ὁ 8 γ΄ { Σ ορ ις Ἡ 8 , » Ν .. 

μεν ουν ᾽αποτιναξας τὺ θηρίον εις το πιρ 
αρετγια1ζ{θᾷ, Ἠο. Ἱπᾶᾷσσαᾷ, ἴπεα Ἠανῖης «Πακεη ος {πο εις μ.ο ἴλο το 

6 οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν 
Ῥηαΐϐ Μπεσ πγετθ οχρνουίπς Πϊπι {ο ο αροιέ 

ἠπίμπρασθαι' ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν' ἐπὶ πολὺ.δὲ 
ο Ῥεοοπιο {πβαπιεά ος {ο Αα]1 ἄοπνπ επζᾶσπΙγ ἀελᾶ. ἈἘπί έου α Ίους {ἶπιο 

αὐτῶν προσδοκώντων καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν 
Πε εχρεοῦῖπα απά 5εεῖπς ποὐημίησ απισ {ἱο ἨΠἶΠι 

γινόµενον, Ἀμεταβαλλόμενοιϊ ἔλεγον Ιθεὺν αὐτὸν εἶναι. 
Ὡαρρεηίτς, οπαπρίΏςσ πείγ ορΙηΙοἩ 5 8 σοᾶ ηοθ Ψ/95. 

7 Ἐν.δὲ τοῖς περὶ τὸν.τόπον.ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία 
ποπ ἵπ Ἅᾖἴπε [ρατῦ5] αροιιῦ ἐμαῖ Ῥ]ασο ΊΤΕΥΘ 1ης 

τῷ πρωτῳ ΤΠς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀνα- 
Ῥε]οπρίηρ {ο ὑπο οἰίεξ οἳ ἴῃπθ Ἰε]απᾶ,  ὮὉγ παπιο Ραυ]ίαδ, Ὑπλο Πατίπσ 

δεξάµενος ἡμᾶς Ἀτρεῖς ἡμέραςὶ Φφιλοφρόνως ἐξένισεν. 
τοσθ]γοᾶ 18 ηχθῬ ἀασς ἵπ ο ΥΙΟΙ να ἸΙοᾷσοεᾶ [ας]. 

6 ἐγένετο.δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ Ἴδυσεν- 
Απά 15 Παρροπθᾶ πο ᾖ{βίμου οἳ Ραρ]άαβ ἌᾷΟΥΟΥ5 δαπᾶ σάγςοι- 

τερίᾳὶ συγνεχόµενον κατακεῖσθαι πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελ- 

ει οτεᾶ πο Ιπ]ΠΣγ. 

ἴετσ Σορρτθβςοὰ Ὀυη]{Ἡ αγ, το ΠΟΙΑ Ῥααἱ Πατίης ο)- 

θὼν καὶ προσευξάµενος, :ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο 
τεγεᾶ απᾶ Πατῖπρ ρταγεᾶ, Πανίηρ Ἰ]αϊῖᾶ οἳ ["Πϊ5] μαπᾶς ᾖ"Πῖπι ουγοά 

αὐτόν. 9) τούτου ποῦν' Ἅγενομένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ "ἔχον- 
Ἠϊτα, ΤηΗϊ5 {πετεξοτο ΠατΙπρ ἑακετ ρ]αςς αἷδοἰλο χο ΊὙἩΊο λαά 

τες ἀσθενείας ἐν τῇ νήσῳὶ προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο 
Ιπβτηιϊήες 1Ιπ ἴῑο 15δ]αιιᾶ ος1ηΘ αηΏά Ίνεγο Ποα]οᾷ : 

10 οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς, καὶ ἀναγομένοις 
πιΏα 85ο ΙΙ ΤΙΛΏΥ' ἨἩοποισ5 ΠἹοποστοᾶ Ἡ5, απᾶ οἩἨ 5οὔμΙηρ 5α1] 

ἐπεθεντο τὰ πρὸς Όὑτὴν χρείαν.! 
ἴποεγ ]αἷᾶ ο Γα5] υπο ὑΠπῖπσς ἔοτ [οατ] ποθεᾶ, 

11 Μετὰ.δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἔν πλοίῳ παρακεχει- 
Απᾶ αΕζε; μτερ παιοπύηῃ νε 5αἳ]εᾶ 1π α 5Ώἱρ ΕΙ παά 

µακότι ἐν τῇ νήσῳ, ᾿Αλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ Διοσκούροις", 
ν/πθεγεᾶ 1π ἴηΏο Ἱδ]απά, απ Α]οχαπάτίαἨ, γΏ απ θηδίθπ [πε] ἍὮὈ]οροιιγ], 

19 καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν Ῥήμερας 
Απά Πατίης Ὄθεη Ῥτοισηῦ {ο αἲ ΦΥΥΑΟΥ5Θ πο τοπαἰποᾷ Μ4955 

τρεῖςἹ 19 ὅθεν περιελθόντες κατηντήσαµεν εἰς ᾿Ῥήγιον, καὶ 
11ητεο, Ἠ/ποποςῬ Ἠαγ]ηρ ᾳοπο τοιπᾶ το ΑχγΊγεᾷ δῦ ἙἩλμορίαπι; απᾶ 

8 {- τι (γεαᾶ  οεταίη αιιαπ Ον) ΤΤΤΤΑΥΓ. 
ε πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον Τ1ΤτΑ. 

Ἀ μεταβαλόμενοι ΤΑ. 
ἆ εἶδαν Τν. 

1 ΤΤΓΑΥ. πι δὲ α]ιᾶ (01198) Ε1ΊτΑ. 
χρείας 1οεά5 ΙΤΊΙΑΤΓ. 

ο διεξελθοῦσα Αγ. 
ξ ἐμπιπρᾶσθαι Τ. 

Ι δυσεντερίῳ 
οτὰς 

υ ἀπὸ {ΤΟΠ ΤΤΤΓΑΥΥ. 
1 ἀποτιναξάμενος Ἱγ. 

{ αὐτὸν εἶναι θεόν ΙΤΤτΑΥΓ. Κ ημέρας τρεῖς Α. 
) 5 ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας Ι.ΤΤΓΑ. 

Ρ ἡμέραις τρισίν 1. 



ΧΧΥΙΙΠΙ. 

μετὰ µίαν ἡμέραν 

ΛΙ 
ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι 

Αξίες οπθ 4ασ,  “Ἠανίπῃ 59019 5οἩ. ". "5οι{Ἡ Ἀγγπᾶ, ΟΠ {Ἠθ 5εοοπ ἆλΥ 
, « » 

ἤλθομεν εις Ποτιόλουις' 14 οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρε- 
πνθ 081 ο Ῥα{θο] : ψ/πετο Ἠατίηρ Εοαπᾶ Ὀτεαίπχοα Ὑε ἩΘΥΘ 

’ - - ε ΄ .. Δ [ 2 . 

κλήθημεν Ἀέπ᾽ὶ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά' καὶ οὕτως "είς 
θπἰχγοπϱά πια  “ἴπεπι 3ο Ἴγεπιαῖη Ὁάπγβ 8εγεῃη. Απά {ἴΠαβ το 

τὴν Ῥώμην ἤλθομεν.ὶ 16 κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες 
Ῥοπιο το 6816. Απά {μεποθ ἴπο Ὀτοίπτει ἨΠατίπρ Ἠεκτά 

-” ” ᾿ ε -” ” 

τὰ περὶ ἡμῶν "ἐξῆλθον' εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἴἄχρις' 
19 {πῖωρβ οοποεχηΙῃπς 8 οβΊΠθ ου ῦ το χηθοῦ το] 85 {αυ 858 

καὶ Τριῶν Ταβερνῶν' οὓς ἰδὼν ὁ Παὔῦ- ᾽Αππίου Φόρου 
Έαγογπβ; ὙπλΏοπι βθεοίης ᾿ Ρα], Γ1πο] πιατκεί-ρ]αος οἱ Αρρίας απά Τητεθ 

λος, εὐχαριστήσας. τῷ θεῷ ἔλαβεν θάρσος. 
: Παωνίηρ ρίτεη μβηχκς {ο ἄοᾶ Το ἰοοὶ οοισ8βθ. 

4 2” ο ΄ , 

16 "Οτε δὲ Ἰήλθομεν! εἰς Ἅ Ῥώμην Σὸ ἑκατόνταρχος παρέ- 
Απά π΄ἩἨθι Το 6ΛΠΙΘ το Ἔοπιο ἴπο οεηῦαΓ1ΟΠ. ἆθ- 

4 ΄ - ΄ . -- /΄ 

δωκεν τοὺς δεσµίους 1ῷ στρατοπεδάρχῃ'' ὅτῳ.δὲ Παύλῳ 
ἨἩγετεᾶ {ἴπε ῬΣΙΦΟΠ6Ι8 Το πο οοπιηιαηάςχ οἱ ἴΠε Ο8ΠΙΡ, Ῥαΐ Ῥαμ] 

ἐπετράπη!" µένειν καθ’. ἑαυτόν, σὺν. τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν 
ν/α5 α]]οπθᾶ {ο τεπιαῖπ ὮὉν  ἸἨϊπιδε]ἒ, ΠπΙἩ 1πο Ἅ"ππο-κερυ «Ἠϊτα 

’ - ΄ 

στρατιώτῃ. 17 ᾿Ἐγένετο.δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς Ζσυγκαλέσασ- 
αβΟ]416Γ. ΆἉπᾶ 1ΐ οβπιε ἴο μα5ς αξθετ “4αβγε ᾖ}ἴμτοῬ αςρ]]εᾷ 5ΐο- 

θαιὶ 9τὸν Παὔῦλονὶ τοὺς ὄντας τῶν Ιουδαίων πρώτους' 
Ε6είπεσγ 5ραυ] {Ἠοβθ πὪἩΠο Πε 3ο 31Ππθ δύε6επβ 10Π16Ε 30Π68, 

συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς, ὃ' Ανδρες 
Απά Πατνίης ἔροπιθ “ἱορείπος πετ ηε βαἱἁ ΄ ἴο ἔπαπι, Μεν 
1ὸ λ / μ] Ι ) δὲ ε) / / - λ ” Ἀ ” 

ἀδελφοί, ἐγωὶ οὐδὲν εναντιον ποιησας τῷ λαφ Ἠ τοις 
Ὀτείπτεπ, 1 Σποίμῖηπςρ “αραἰπδῦ Πανίπρ ᾽ἄοπθ πο Ῥεορίθ ος Τπθ 

3” ” [ή ή . ε ” ’ 

ἔθεσιν τοῖς πατρῴοις δέσµιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην 
3ουβ{ΟΠΙ5 1Αποθδίγο] 8 ΡΕΙΞΟΠΘΣΥ Έγοπα 1εταδ8]επα τ/88 ἀε]ϊγετεᾶ 

εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων' 18 οἵτινες ἀνακρίναντές µε 
Ἰπίο 1ἴἩθ Ἠαπάδ οξἴπο ἘοπιβτΒ, πὮο ἹἨατίηρ εχβπιῖπεά Ἡιθ 
3 / 2 ” 3 4 ἁ / η / 

ἐβούλοντο ἀπολῦσαι, διὰ τὸ µηδεµίαν αἰτίαν θανάτου 
υηδηεἁ «το 1εῦ [πιθ] ρο, Ὦθσβι5δθ ποῦ 9ης 8159 οἳ ἀεαῖα 

αν ο Ψ η) Ἡ) / ) , 4 . ᾿ / 

ὑπάρχειν ἓν ἐμοί. 19 ἀντιλεγόντων.δὲ τῶν Ἰουδαίων 
ππ8β ἴχλθτο ἍᾖΙ ήἨπθ, Ῥαή ὀρροβκίηπρ “αραϊηπςὺ [5185] 11ηο 31618 

ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ.έθνους.μου 
1 ν/Β5 οοπιρε]]εᾶ {ο βΡΏΡες] ὕο ζ8βρας, πηοῦ 388 5ΠΙΥ ᾽ΠδίΙοη 

ἔχων τι «κατηγορῆσαι.ὶ 20 διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν 
Σηανίπρ Ἀαπγίμῖηρ 3ο 1η αραϊπεῦ, Ἐος  Ἅᾖ{ὶς πέτεξοτθ 108159 

παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι" ἀἔγεκεν' γὰρ 
ο] οα]]οᾶᾷ {ος ποι ἴο5βερ απᾶ το ϱρεα]ὶ ίο ᾖ{[ψοι]; 1ος οἨ αοοουμπῦ οἳ 

γῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν.ἄλυσιν.ταύτην περίκειµαι. 
ὔ1θ Ώοροθ οἳ 15Τ461Ι 1Π18 ομαῖτπ 1 Πατο ατοιΏά [τηε]. 

2] Οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν «εἶπον,ὶ Ἡμεῖς οὔτε γράμματα {περὶ 
Απᾶ ἴΠεὗύΥ ἵο Ἠϊπα βαἰά, ὪΝθ Ἅµπεϊίπεε ἍἨΙείζεσ  οοποεΓγΠΙης 

σοῦ ἐδεξάμεθα" ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας οὔτε παραγενόµενός τις 
{π9Ῥ τουεϊτεὰ Στοπα φυάφα, ΠΟΥ Πατίαρ αχτίγεᾶ ΑΠΥ 9πΠ8 

τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ 
οξἑ{πο ὭΌὈτοίητει τεροτίθά ος εἰ Βηγίηίης 3οοποεγπῖπρ 3,πεθ 

πονηρόν. 2939 ἀξιοῦμεν. δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς' 
αχρτ1], Βυί στα τΠίπ]ς πα]] ἔχοπι {περ {ο πουν π]λαῦ ἴποι {9:π]ζεςί, 

4 παρ ΙΤΤΤΑ. ” ἤλθαμεν εἰς Ῥώμην Τ,; εἰς την ᾿Ῥώμην ἤλθαμεν ΤΊτΑ. 
ᾖλθονΙ.  ἵ ἄχρι τττΑ. | 
Σ ---ὁ ἑκατόνταρχος .... στρατοπεδάρχῃ ΠΤΊΤΑ. 
Σσυγ- τ. 3 αυτὸν Ὦθ ΑΡΤΤΤΑΥ. Ἱ υ "Εγώ, ἄνδρες ἀδελφού, ΙΤΈΤΑ. 
ἆ εἵνεκεν Ἱ. 9 εἶπαν ΙΤΤΙΑ. { ἐδεξάμεθα περὶ σοῦ 1, 

7 εισήλθοµεν Ὁθ 68ΠῃΘ {1 ΤΤΑ; εἰσήλθαμεν Ίτ. 
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ΑΕί6ς; Ο0Π6 ἅἆπγ ᾖ1Τ]πθ 
βουµίἩπ ἍὭπ]πᾶ ὮἍὮῬ]οπ, 
Απᾶ ὙΠθ οππη9θ 1Τῃθ 
Ὠοχί ἄαγ {ο Ῥι{θο] : 
14 πηοτθ νε {ουιπᾶ 
Ὀτείμτεη, αηΏάἆ Ἱ/6Τε 4θ- 
βἰτοᾷ ἵο {αιτγ υψΙα 
{]λ6πη 8Εε761 ἆατ5:; απά 
βο πα Ἱνοηί ἰονγβτᾶ 
Έοπιςθ, 15 Απάὰ Ίἔτοπα 
{παπος, ΠΠεηπ 119 Ὀτε- 
{Ἠτθ6η Ώεασἆ οἱ Ἡβ, {πεγ 
6.1ΠΘ {ο παεείῖ; 15 45 Τσ 
5 Αγρρίϊ ΣοτύηΏι, απᾶ 
ΊἨΠο9 ΊπτεῬο {ἴαπετηβ: 
ΨΏοπι Πεν Ῥαυ] βαν”, 
ηο {παπηκεά ἀοά, απᾶ 
{οοζ οοΙχαβο, 

16 Απᾶ π]Ίεπ πο 
ΟΑΠΙ8{ο Ἐοπε, {πθ 
οεπύώτΊοη ἀε]]γετοᾶ 
{ηθ ᾿ΡΓί5ΟΠΘΥ5 Το {λθ 
οαρίαϊη οἳ {πθ σιατᾶ : 
Ῥυΐ Ῥαα] τας 5α8ογεᾶ 
1ο ἀπιε]] Ὦγ Ἠἰπιςε]Ε 
νΙίἩ α βο]άϊεγ {παῦ 
Κερύ ἨὨϊπα, 17 Απά 6 
οαπηθ {ο ΡΒ58Β, {Παΐ ΑΕί6Ρ 
ἴητοεῬ ἆαγς Έα] οβ]]εᾶ 
{ο οἩίεξ οξ {πε ζεπβ 
ἰορείπεγ: απά πΠεη 
ἴπεγ Ὑ/6Γθ 9ΟΠ16 {ορε- 
Τπεσ,Πεβαϊά ππίο ἔποτα, 
Μει απάἆ ὭΛὈτείπχεη, 
ἵποιβΏ 1 Ἠατε οοπι- 
τηϊίεά ποΏΙπρ αρα ἶηδί 
1η9 ΡεοΡρ]θ, ος ουβίΟΠΙ8 
οἳ οἳυς {αΐΠυτα, τες 
τις 1 ἀε]ϊγετεά ρτί- 
ΒΟΠΕΣ ΣΤΟ ο εγήδ8]επα 
1ηΤο ἴπο Ἠαπάς οἳ ἴηθ 
ΈῬοπιφβης, 18 πο, πνπεΠ 
Ἴπετ Παά οχατηἰπθἆτηθ, 
πιοι]ᾶ Ἠβτε ]εῦ πιε ο, 
Ῥεσβ]1βθ ΊἨετθ Ἡ 88 πο 
68159 οἳξ ἀθαί] 1η πηε, 
19 Βπὸ πΏεηή {πε ᾖ76ἱ8 
Ερακε αραἰηςδί δὲ, 1 πας 
οοηξδίτα]πεᾶ {ο αΡρεδ] 
υηπίο Ο08054ΣΓ; ποῦ πας 
1 Ὠ8ᾶ οαρΏῦ {ο αοζμδθ 
ΏΙΥ Πδ{ΙΟηΠ οἳ. '20 Ἐος 
{Πἱ5 ϱἈξε {ἴπετοίοτθ 
Ώμτε 1 εα]]εᾷ {οσ τοι, 
το 5ε96 Όομ, απἀ το 
βροθα]ς τνυἰῖτἩ οι: ὉὈε- 
ορ α5ο {]αῦ {οὐ {Πο Ώορεα 
οἳ Ί5γαε] Ι απι Ρομά 
σολ (π]5 οπαῖπ, 9ἱ Απά 
ΤηΏεγ βαἰᾶ απίο ἨίΙπη, 
Ὢοθ πθίίΏεγ τοσεἰγοᾶ, 
1εἱζετβ ους οἳ ο πάσα, 
οοπσεΓγΏΙἩςΡ {πεθ, ηποί- 
1Ώος Απγ οξ ἴπο Ὀτθγί 
ΤΏτεη {Παῦ οςπηο 5Πονν- 
εἆ ος ΒΡραἷζεε ΔΏΤ Πατ 
οἳ περ. 22 Ὀιῦ πα 
ἀθδίτε {ο Ίεατ οἱ ἴπες 
πιΏαυ ἴπου ἨΠ]π]κοςίς 

5 Ἴλθαν ϱ8ΤηΘ ΤΊτΑς 
ν -- τὴν τ. 

} ἐπετράπη τῷ Παύλῳ (οπωζέ Ὀὰϐ) Ι1ΤΙΑ. 
6 κατηγορεῖν Ι1ΤίΑ. 

Ὁ Ὁ 
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{ος Αν οοποεγηῖης {ἐ]ιῖς 
εοοῦ, δε Κποηυ Ίἴπαῦ 
ΕΥΟΤΥ πνηοτο 16 5 βΡο- 
Κεη αρα ης, 95 ἀΑπᾶ 
ΨΠΟΗ ΤΠοΥ ἨΠπᾶά α)ρ- 
Ροϊμίθᾶ Ἠϊω α ἄαγ, 
ΤΙΙΘΓΟΘ ΟΛΠ ΤΩΑΠΥ ἵο 
Είπα Ἰπίο Λῖς Ιοᾶρίπρ: 
το ΥΥἨΟΙά ηο οχροιπἀεᾶᾷ 
απ ὑεδθϊβοᾶ ἴπο Κἴπρ- 
οτι οἳ ἀοᾶ, ρεγραρᾱ- 
1ης ΠεΠι οολοοτηῖπς 
«οσα», ῬοίΏ οαῦ οἳ πο 
Ίαν οἱ Ἰορο5, απᾶ οι 
οΓ ἴπο ῬτορΏθίς, ΕΓΟΙΗ 
Ἠλοτηῖηρ {111 εγεπῖης, 
24 Απά 5οιπθ Ῥε]]ενεᾶ 
ἴ]ιο ΜΠῖπρς πυΠ]οὮ ΥοΥΘ 
ΞΡΟΚΟΠ, απᾶ 5οπιο Ῥο- 
Ἰονεά Ἡοῦ. 25 Απᾶ 
Ίν]εΏ ἴΏεγ αρτοθᾷ τοῦ 
ΔΏΙΟΠΡ  ὕΠπΠοπιεε]τες, 
υγ ἀερατίεᾶ, αξίες 
Ὅιαί Έπυα] Πα εροκεπ 
ο,ς ποτᾶ, ἸΝα]] 5ερακεα 
πο Ἠοὶψ Έποςσυ «Ὁτ 
Ἠδιιῖας (πο ργορΠΏεί ππ- 
το οι} Γ4{Π6Υ5, 26 5.Τ- 
Ἰης, 6ο τιπίο {Πὶ5 Ῥεο- 
Ῥ]ο, αιιᾷ ΜΥ, Ηεατῖηρ 
σο ΣΗα]] Πσας, αλά 5Πα]] 
αιοῦ ππάρτρύαπᾶ:; απᾶ 
εουῖημ γε ςΠΒ]1 566, απᾶ 
χοῦ ῬΡετοεῖτο: 27 Μογ 
{πο Ιθιιτὸ οἱ 9Πὶ5 Ῥεο- 
Ῥ]ο 15 παχεᾶ Ρτοςς, 
ΦΙΙ4. ἴπΠαϊσ ϱε8Υ5 4Τθ 
αυ] οἳ Πθαγῖπς, θ]ᾶ 
{ποῖγ γε» Ἠαστο ἴπεγ 
ο]οδοᾷ;ιεξδῦ ἴπεγ ηΏοι]ά 
εεο υΙίΏ {αι 6ΥΕς, 
Ἀπᾶ Ἠθας -σ/ τα 1ο 
6418, αμᾶ αμάεγριαπᾶ 
σηιτΏ {αν ἸἨεατί, απᾶ 
Ρ]οι]ᾶ ο οοπγτετίεᾶ, 
απ 1 εποπὶᾶ Ίεα] 
ἴπεπι. 28 ο 1 ΚΠΟΝΥΠ 
Ὁ]ιογ6ίογθ Ἀαπίο τοι, 
τπαῦ ἴπο ςα]γαβίοη οἳ 
αοά ἵ5δ 5εοπῦ απίο ἴῃμο 
6εμτ]]ος, ππᾶ {λαί ἴπεγ 
νγ]]] Ἠθαως Ἱ0. 259 Απά 
Ψ/Πθη Ἡο πά εβὶᾶ 
ἴλεςθ πγοτᾶς, ἴἩο ο επΒ 
ἀαρπητίθᾶ, απᾶ πᾶά 
Ετεαῦ τεββδοηῖπρ 41ποης 
{ΠΘΠΙΦΕΙΥΘΒ. 

40 Απά Ῥα] ὅᾧ τρ]έ 
Όννο ΨΠο]ε 768Τ86 1 Ὠϊς 
ΟΥ Ώ Ἠϊτεα Ἠοιβθ, απᾶ 
χοοεϊὶγεᾶά α]] τπβῦ οβΠ1θ 
Ἡπ ἀη{ο Πΐπι, 9] ῬγτεβοἩὮ- 
1πρ. ἴπο Κἰπράοτπι οἳἑ 
οἆ,απά ἐεαμολίης {Ποδδ 
ΩλήΠπρΒ νυΠῖο] 6ϱΟΠΟΘΓΠ 
ἴπο Ἰιοτᾶ ὀεδας Οητῖςῦ, 
η 1 ορπβάεησο, 
Ὢο ἨΙβΠ ᾖχΣοτρϊάάϊπρ 
Ἠϊτῃ, 

Ε ἡμῖν ἐστιν ΙΤΊΤΑ. 
τα ὑμῶν γοιΙΣ ΙΤΤΤΑ. 
4 ὑμῖν έστω Α. 
Ι Ἐνέμεινεν ΤΊτΑ. 

ΠἩΡΑ ΕΙ Σ. ΧΧΥΙΠ. 
περὶ. μὲν.γὰρ τῆς.αἱρέσεως.ταύτης γνωστόν Εἰστιν ἡμῖν" 

{οΥ ὶπάρθᾶ α5 οοποθγπίπα ΜΠὶ5 5εοῦ Κποινη 15 ἳς [ο τιβ 
ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται. 38 Ταξάμενοιδὲ αὐτῷ ἡμέραν 
ἔλμαῦ «γε πνηοτο 10 ἶ ΒΡΟΚΕΏ αραϊηςί, Απά Πατίπρ αρρὀιιεθᾷ Ἠία ὰ 4 

πήκον" πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες' οἷς ἐζετίθετο 
6βΏωΘ το Ἠϊπ ἡ{σ ἴπο Ἰοᾶρίιπρ Ἅταπγ, {ο πποια Ὦο εχροαπἀθᾶ- 

΄ ΄ ” ” ΄ υπ] 3 

διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, πείθων.τε αὐτοὺς 
4]1Υ εδ {γῖπσ πο ᾖἈΚἰπράοτι οἱ ἀοᾶ, απᾶ ρετςααᾶῖης Ίποτη 
. 9 -” ” .”ω ΄ 

ἱτὰν περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπύ.τε τοῦ νόμου ΧΝωσέως" 
ἴπο ἴΠπίπρς5 οοποργαῖηπς 99618, Ῥοῦ]μ ἔτοτη ἴηο Ίαν οξ Ἄἴοςες 

καὶ τῶν προφητῶν, ἀπὸ πρωϊ ἕως ἑσπέρας. 94 καὶ οἱ 
απᾶ ᾖἴπο Ῥχορπεί5, Ἱ 1Γοπὶ πιογπῖης {ο ετεπῖπς, Απᾶ 5018 

μὲν ἐπείξοντο τοῖς « λεγομένοις. οἱ δὲ ἠπίστουν. 
πᾶρεεᾶ Ὑ/ετο ρετςαπᾶάεᾶ οξἳ {πο {πίπρς 5ρακεἩ, Ῥυαῦ 5οπ1ιθ ἀῑςρο]ίογοᾶ. 

2ὔῦ ἀσύμφωγοι. δὲ" ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόν- 
Απᾶ ἁϊκαρτεοῖπσ η  Ἅοπο αποίπος Τπεγ ἀορατίεᾶ; 'ΣΒατίης 
ω” , εν [ή / ο Δ » Ν ο, 

τος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἕν, Ότι καλῶς τὸ πγεῦμα τὸ ἅγιον 
Ἀεροκευ 1ρααἱ -Ἀποτᾶ “οπε, εΙΙ] ᾖἴπο ορίτῦ ιο Ἠοιν 

ἐλάλησεν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας 
5ρο]κο [ολ Ἐδε]αβ τπθ Ῥτορ]πθῦ το 3ΓαἴΠεις 

υμῶν,. 26 Ἀλέεγον, Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὺν.τοῦτον καὶ 
1οἳσ, 5ΒαγΙΗΡ, αο νο {Πῖ5 Ῥεορ]ο, αιᾶ 

ο ο η ρα. 2 , μ πο ο Ἡ ῃ 
είπε, Ακοῃ ἀκούσετε, καὶ οὐ-μὴ συνῆτε' καὶ βλέποντες 
Ρα”, 11 Πεατίηρς γθ 5]1ια]] Ἠθασ, απᾶ ἴπ πο γνῖςε υπᾷρτγςίαπᾶ, απᾶ εεείπρ 

βλέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε 27 ἐπαχύνθη.γὰρ ἡ καρδία 
γε 5Πα]] 5εα, απᾶ 1η Ἡο Ἰίςθ Ῥοχοεῖτθ, Έοτ Ὦβς Ρτούη {αῦ πο ἍἸἈθατῦ 

τοῦ-λαοῦ.τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἍΊκουσαν, καὶ 
οἳ {5 ῬοοΡρ]θ; Ἀπᾶ πσἩ ἴπθ οεατ5 Ἠεαν]Ι]γ ἴπαγ Ἠατο Ἠεατᾶ, απᾶ 

τοὺς.ὀφθαλμοὺς.αὐτῶν ἐκάμμυσαν' µήποτε ᾖἴδωσιν τοῖς 
ΏΠεϊσ ο768 ἴπεγ Ώατο οἸοδεᾶ, ευ ᾖἴπεσςποι]ᾶ5εο πτῃ {μθ 

ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν, καὶ τῇ καρδίᾳ 
σε», Απᾶ πὙΙῖΏ ἴποθ «αχ Ίἴπεγ ελου]ᾶ Ἠθας, απιά πσνϊέ πο Πειτό 

συνῶσιν, καὶ ἐπίστρέψωσιν, καὶ Ρἰάσωμαιὶ αὐτούς. 
ἴπογ »]ιοι]ά απάετεῖαπᾶ, απᾶ εποι]ά Ὦε οοπνοτἰθᾶ, απᾶ Ι επου]ά Πεκ]  Ἅ{ποπι, 

28 Γνωστὺν οὖν έστω ὑμῖν,' ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη Σ 
Ἐπονπ {Τποχθβξοτθ Ὀα10 οσοι, Ίλαῦ ο πο ηββῖοπς 16 5επύ 

τὸ σωτήριογν τοῦ θεοῦ, αὐτοὶ.καὶ ἀκούσονται. 99 "Καὶ ταῦτα 
νῃΠο φα]ναῦίοη οἑ ἄοᾶ; απά ἴπεγ σν1]] εδ}. Απά ἐ]οςο ἐπῖηρα 

, ” » . } -- « ] -” 4 ” . 

αὐτοῦ εἰπόντος ἀπῇλθον οἱ Ιουδαῖοι, πολλὴν ἔχοντες ἐν 
ηοα Πατίηρ 5αἱᾶᾷ 3ψοεπῦ “ΑΥΓΑΥ 1119 30επβ, «πωμοἃ Ἅδλµανίηρ 8ΠΙΟΥΡ 

ἑαυτοῖς, συζήτησιν." 
Σίπειηςο]γες Τάἱ5δομςρίοἨ. 

90 "Ἔμεινεν .δὲ Ἱὸ Παῦλος! διετίαν ὅλην ἓν ἰδίῳ. µισ- 
Απᾶ "αροᾶςθ αραι] Ότνο Ψ6δβΤβ 1πΏο]ο ἵηπ Ἠϊς οπη Π]τεᾶ 

θώματι, καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς 
Ἠοιιςο, Ἀπᾶ πε]οοπιθᾶ α1] πο οΛΤΠΘ ἵπ νο 

ε) / / Δ ’ ” - Π , 

αὐτόν. 9] κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ διδάσκων 
Πίτα, Ῥτουσ]αἰπαίπρ 1πθ Κἰπρᾶοτ οἱ ἀοᾶ, απά ἍἈἰοβοπίπς 

τὰ περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Ὑχριστοῦ,! μετὰ πάσης 
ἴπε 0μίπρβα οοποετηίηρ ἴπθ ἍΠοτᾶ 2 οβί18 Οατ]ςυ, σι α]] 

παῤῥησίας ἀκωλύτως. 3 
2Υεοᾶοπαι υπΠΏἱπάεταᾶ]τ. 

Ἀ ᾖλθον 1ΤΤΤΑ. ᾗᾖἆ -- τὰ ΩΤΤΤΑ. κ Μωῦὺσέως αΤΤτΑΦ. Ἱτετ. 
π λέγων ΤΊτΑ. 9 εἰπόν ΑΙΤΤΓΑΥΤΕ Ρ ἰάσομαι 1 5μα]1 θα] ΤΤσΑ. 
τ -ἵ- τοῦτο (}/ἐαᾶά ἴπὶβ ϱα]ναῦΙοη) 1 ΤΊτΑ. .--- ν6)δε 29 Ι.ΤΊΤΑ. 
Ἱ--- ὁ Παῦλος (/εαά πε 4Ὀοάς) αἰ1ΊΤτΑ ΥΓ. ν --- χριστοῦ Τ, 

: -- Πράξεις Αποστόλων ΊτΑ. 

ο ιο ο πο το ποιον ο νο σου. 



"ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ἡ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 
0Ε “ΡΑῦ1. «ΤΠΕ ΣΑΡΟΡΤΙΕ αΤΗΒ. ΤΟ [ΤΗΕ] ΕΟΜΑΝΒ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ.' 
ΞΕΡΙΦΤΙΕ; 

ς -” -- - 8 ΄ ε) 

ΠΑΥΛΟΣ δοῦλος Ὁ]ησοῦ χριστοῦ,! κλητὸς ἀπόστολος, ἀφω- 
Ῥαπα], Ῥοπάπιαη οξ εσας Οπτῖςί, 8 οα]]οᾶ Ἀρος{]6, εερα- 

ρισµένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ, 9 ὃ ᾿ προεπηγγείλατο διὰ 
ταιθά το σ]αά υἶάίπρ5 οἳ ἄοἀ, 

τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις, ὃ περὶ τοῦ υἱοῦ 
Ἠίς ρτορ]ιοί8 ἵπ ντ] ὔπρβ α1πο]γ, σοποργηῖπς Ξ25ΟΠἨ. 

.» - ος , ο 4 

αὐτοῦ, τοῦ γενοµένου .ἐκ σπέρματος «“Δαβὶδι κατὰ 
'Ἠ1., Πο οςΊ1Θ οἱ [{πε] 5εεᾶ οἱ Ὠατίᾶ αοοοταϊπρ ἴο 
’ α -” ε ιν { - - 3 ΄ 3 

σάρκα, 3 τοῦ ὁρισθεντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάµει, κατὰ 
ΠερῃΏ, π/Ἡσ σ/α5 πιατ]κθᾶ οαῦ Φοᾳ οἳἑ αοᾶ ἵπ Λῥροπθχ, καοοογᾷίηρ {ο [1πε] 

2 -” - 

πνεῦμα ἁγιωσύνης, ἐξ ἀναστάσεως νεκδῶν, ᾿Ιησοῦ χριστοῦ 
Βρϊν]ὕ οἱ Ἠο]ίτποςς, Ῥν  τεδυττοοῦῖοα οἳ ναι ἀεαᾶ-- Όε5δας Οητὶςυ 

τοῦ. κυρίου ἡμῶν, ὅ δι οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν 
οἳς Τοντ: Ὀσ π]οπι πο τεοθρῖγεᾶ ΄ ϱταςθ οθιᾶ αροβί]εξηίρ 

ε. Ἡ ΄ -” -” ” « Δ - 

εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ὑπὲρ τοῦ 
υπίο ομοειίυπσο ο {101 ΆπἹοῦἛς αἱ] τηθ ΠΘΊΙΟΠ5, Ίπ Ὀεμα]{ οΕ 

΄ -” 7 -” 

ὠνόματοι αὐτοῦ, ϐ6 ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς, κλητοὶ ᾿Ιησοῦ 
μ]ς Ώρτης, ΒΠΙΟΏΡ ἨΓΠΟΠΙ ΤΘ 3ἱ5Ο ᾖ7θ, οβ]]ᾷ οἱ ζοξαβ 

Χριστοῦ Ἰ πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμφ ἀγαπητοῖς, θεοῦ, 
1ος νο α]] ἴ]ος5δοπΠο ατο 1π Ἔοπιε 'Ῥε]οτοᾶ οἱ ἀοᾶ, 

κλητοῖς ἁγίοις' χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν 
οα) 1οᾷ 5αἱηΐ5:  Ρτλοθ Ίογοι ϱπᾶ ΌὌεδ0 10πι ἀοᾶ ος Ἐαύμες 

καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Απᾶ, Ποτᾶ ύε5ας ᾽ Οητῖςῦ, 

8 Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ -θεῷ.-μου διὰ ᾿Ιησοῦ χριστοῦ 
Ἐ]τςῦ, 1 ἑπατ]ς ον αοά Ἱπτοαρῃ οε5δας οὐτίςυ 

ὑπὲρ' πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ.πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἓν 
1ου 3ρ]1 1ου, λ τπαῦ τοις Εαϊῦπ 18 “ππρμπεσα 1π 

- ῤ 

ὅλφ τῷ κόσμῳ' 9 µάρτυς.γάρ τη ἐστὶν ὁ θεός, ᾧ λατρεύω 
"π'Πο]α "Όλο ποτ]ᾶ : {ος “ν]ίηθςς 5.18 Ἰᾳοᾶ, πποπι 1 5εχτθ 

ἐν τῷ. πνεύματί. μου ἐν τῷ ο θιω τοῦ. υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς 

19 ΠΙΥ αρίἰτ] 1η 1πο ρ]αᾶ ὑάίπρς οἳ Πΐ5 ΜΦοἩ, Ῥοιν 

ἀδιαλείπτως µνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι, 10 πάντοτε ἐπὶ τῶν 
ππσοα- ἰπρ]τ ΠΙΘΠΡΙΟΑ οἔτοια 1 πιακε, βΊσνασς αὖ 

προσευχῶν.µου δεόµενος, “εἴπως' ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι 
317 ΡΥΑΥΘΣ5 ῬεβδοεσΏῖπρ, 14 Ὀγ απγ ΠΙΘΔΗΕ ΠΟΥ αἲ ΙοπρῦΠ 1 5Ώα]] Ῥε ργοξρετεᾶ 

ἐν τῷ θελήµατι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς' 11 ἐπιποθῶ.γὰρ 
.τ τηθ πν1]. οἳ 4οᾶ {οοοπιθ Το σοι. Έοτ 1 Ίουτς 

ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι  µμεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευµατικόν, 
{ο5ε6 τοι, ᾖἴππῦ 8οπαο 3Τ εν διπηροωσι μηαῦ 5ο Ίτοα ο ος 

εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς, 19 τοῦτο.δὲ.ἐστιν, Ίσυμπαρα- 
ἵο ἴπε [επά] "0ο εβιαὈ]]σ]εᾶ τε, τααί 15, {ο Ὀο οοια{οτἰοά 

ιν 

ὉυἩῖοὮ Ὦςε Ῥεέοτο Ρτοιπϊςεᾶ {πτοιρ]ῃ. 

» 

ΡΑΌΙ,,  α φεγταηπί οἳ 
1εβας Ομίςῦ, οα]]οᾶ {ο 
δε 8η προςΗ]6, 5εροταί- 
εἆ Ἡμίο {Πε ροβρε!Ι οξ 
αοᾶ, 2 (υν’Πῖοη Ίο Ἠαᾶ 
ργοπιίςθᾶ Άΐοτθ Ὦγ 18 
Ῥτορβείς ἵπ {μα Ἠο]γ 
5οτΙρίατ6β,) ἃ οΟοΏποθΥἩ- 
1πς6 ἍἩἨϊδ 8οηπ ἆθδιιβ 
Οµτ]δύοαχ Τιογᾶ, συ Ώῖολι 
τνα5 πιβᾶθ ΟΕ Τηθ «οθᾶ 
οἳ Ἑανϊα αοσοτᾶῖπρ {ο 
πο Πεξα: 4 απᾶ ᾖἆ9- 
οἸατοᾶ (ο ὃᾳ {πε 8ο οἳ 
ἄοᾶ πῃίἩἉ Ῥονεχ, 8ς- 
οοτά(Ἡρ το ἰπε βρῖτῖξ οϐ 
Ἠο]ί]θβδς, Ὁσ {Πο τοςΙτ- 
τοσβῖοη {γοπι ἐς ἀοκὰ : 
ὃ Ὦψ πΏοπι πο ηλτο 
χεοοϊτεᾶ 5γ4ς6 αιᾶ 
Αροςξ]οςΠΙρ, ἔογ ορος- 
εποθ {ο ἴπε Εαϊι αᾱ- 
ΊΠΠΟΏΡ 1] πα[ίοης, ἔος 
Ἠϊ5 ΏβΊης: 6 απιοης 
ΥΨΏΟΤΠΙ 4Γθ Υο α]ςο ἴ]ιθ 
σα]]εᾶ οἳ ὀαερας ΟἨτὶςί : 
7 ἵο αἱ ἰλαί Ὀρ πι 
Ῥοπωε, Ῥε]ογοᾶ οξ ο, 
ολ]]θᾶ {ο ὖε καἶηιςί 
ἄταςε {ο γοι απᾶ Ρρεισθ 
{τοπι αοαά ουν Εκίπες, 
Απᾶ ἴπο Τιοτᾷ ὅσοβδιβ 
Οητῖςῦ, 

8 Εταί, Ι ἐπαπ]ς πιν 
6οᾶ ἐτοιιρ]ι πεςαξ 
Οπτ]ξί ἔοτ γοι α]], πα 
τοις Σαϊνμ 18 «Ρο οι οξ 
τΏτοιρλ]λοιῦ ἴπε π]ποῖθ 
πυοτ]ᾶ. 9 Έοτ ἄοά 18 
ΠΙΥ π]νηςς», νΏοηπι 
5οτγο υγ Τατ ερῖνϊῦ 
ἵπ ἴηθ πο»ρεὶ οἳἑ 8 
Μο, ᾖΌπαῦ Ὥνψ]ίποιι 
οραςίπς 1 πιβχο 11ΕΠ- 
οτι οἳ τοι αἶνασς ἴπ 
ΙΠΥ ΡΓΑΥΕΙΣ: 10 πιακ- 
1πρ σραἈεςί, 14 Ὁγ πἩπσ 
της , ΠΟΥ οὐ ἸοηςστΏ]ι 
1 πιρΏῖῦ Ἠανο ἃ Ῥτου- 
Ῥετοις 101Γ1ο6γ Ὁσ {8 
τν1]] οἳ ἄοά ἴο :οοΙπθ 
πηίζο τοι. 1 Ἐος Τ 
Ίοπς ἴο 566 τοι, ὑλαῖῦ Τ 
ΏΙΑΥ ἱτηρατῦ αΠίο γοι 
5οπαο ορἰγίζααν] ρ11ί, το 
ἴλο ου Υε ΠΙΑΥΤ Ῥο εξ- 
{αδ]ϊσποα ; 12 ἰπαῦ 18, 
τηππυ 1 πια ὃο οοΙη- 
Σογιοᾶ ἰορεῦπες τν 

Ά Παύλου ᾿Επιστολὴ π 
Ερίει]ες οἱ Ῥαυ]. Ίο [0116] Βοπιαμβ τπτ. 
Δανῖδ αν. 

Ὁ χριστοῦ Ἱησοῦ πας. 
4 περὶ Ι1ΊτΑΥΥ. 9 εἴ πως ΙΊΤΑ. {σνν- ΤΑ. 

πρὸς ᾿Ῥωμαίους α; Πρὸς Ῥω. ΤΑΝ; Ἐπιστολαὶ Παύλου. Πρὸς Ῥω. 
ο Δανειὸ Ι1 τς 
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γουι Ὁγ πο πιπταα] 
1919 ὈοῦἩ οἑτοι απᾶ 
1ηΘ, 15 Νου Ι ποα]ά 
ποῦΠαγετοι Ίρποταητ, 
Ὀτείπτεη, τπαῦ οξίεη- 
νπαθἈ Τ Ῥιατροξεᾶ {Το 
οοταθ Ἱπίο τοι, (οπή 
νγας 1εῦ Ἠ{πετ{ο;) ἐπαῖῦ 
1 ταϊρΏῦ Ώαβνθ 8Βοπιθ 
ἀταϊζαπιοηΏς τοι 85ο, 
ετεη 85 ΑΠΙΟΠΡ ΟἴΙΠογ 
επίΙθ6. 14: Ι απι 
αεὈίοτ ῬοῦὮ {ο ᾖἴἶπο 
ἄτεεκς, απᾶ {ἴο ἴπο 
Ἑλπτρατίαης: ΤῬοῦμ Το 
Ὅ]ιο τ/δε, απᾶ {ο ἴπο 
αηπ156, 16 90, 85 πεποὮ 
85 1Ώ Τηθ 18, Γ ΑΠ ΥΕΒᾷΥ 
το ΡΤΓΕΒΟΠ ἴποθ ϱο5Ρε] ἴο 
τοι {παῦ 3γε αἲ Ἐοπιε 
8159. 16 Ἐοτ 1 απι ποῦ 
Β5Ώαπαθᾶ οξ ἐΠο σοβρε] ΎΥ 
οἳ Ομτ]ςὺ : Τος 19 ἶξ ἔπο 
Ῥούψεσ οἳ ἄοᾶ ταπίο 
βα]ναθῖοηΏ Το ΕΥΕΙΓΥ οπςθ 
Ὅπαῖ Ῥεμεγείῃ ; ζο ἴμο 
{ει Ἀταδί, απά 3]5δο {ο 
τηΏο «ἄτοεξκ. 17 ἘΈοτ 
Τπετεϊη 5 ἴπο τὶρῃί- 
εοάςδηεξς οἳ ἄἀοᾶ τε- 
νπεθ]θᾶ {τοπι ΈβΙῖηπ Το 
ΣΑΤἩ: 5 1ῖ 18 πτιύεηυ, 
Τηε ]αθί 5Ώς]] το ον 
Σαϊτμ. 

18 Ἐοσ {πο πταῖἩ οἳ 
6οά 15 τεγεβ]εᾶ ἔτοτα 
Περγεή αραἰπευ αἱ] 
υπροᾶ]μποεξς απά ἩἹπ- 
πΙ6Η{εοιξηΏθΞΕ οἱ ΊΠεΠ, 
ΥΠΟ Ὠο]ᾶ {πο ἰταίῃ 
1π  απτίρΏίεοαςδηθξς : 
19 Όεοαιιβο {μαῦ νυΏΙοἩὮ 
ΙΩΑΥ Ῥε Κποτ/Ώ οἳ ἄοᾶ 
18 τηρη]{εξὺ 1π πετη: 
{ογ ἀοά Ὠακίῃ Επεττεά 
ἓέ πηῖο ΊΠεπι, 20 Ἐοτ 
{η9 {πν]ςῖρ]ε {π]ηρε οἳ 
Ἠϊπι Ττοπ1 {Ώθ ογθαῦΙοη 
οξ {Πε πγογ]ᾶ ατε ο1θατ]γ 
ΕΘ6ΕΠ, Ὀεῖης απάεχεέοοᾶ 
Ὦγ πε {ρῖπρς ἴπαί ατθ 
Ἰηβᾷ6, 6ΌεΊι Πἱ5 εἰετπά] 
Ῥούπεζ απᾶ ἀοάπεβά : 
80 ὑπαῦ ἴΠεγ ατο πΙ{η- 
οαιῦ εχοΆεε: 2] Ῥδ6οβιιςδθ 
{παῦ, πΠθη ἴΏεγ Κποτ 
ἀοᾶ, ᾖἴπεγ σ]οτιβεᾶ 
πι ποῦ 85 ἀοἀ, πεῖ- 
ΊΠεσ Ὕεχο {παπκέια]; 
Ῥα6 Ῥθυμβπιθ ναῖη 1η 
χΠαῖτ Ἱπιβρ]παῦίοπς, 
8 Πάᾷ {Πεῖτ ΣοοΙ1βΏ Ἠσατί 
ταβ ἀβγκεηθᾶ. 22 Ἐτο- 
χοβεῖης 1Πετηβε]τος {ο 
Ὄε τννὶδα, ἴπθογ Ώεσαιιθ 
20018, 25 παπά οπβπρεᾶ 
Τηο ρ]οτγ οἳ ἴπο ἩἨ- 
οοτγαρΏρ]ο ἄοά Ἱπίο 
8Π Ιπιβρε τηβᾶο χο {ο 
οοτταρθϊρ]θ ΤΩΑΏ, απᾶ 
{ο Ὠϊταβ, απᾶ {ομτ{οοῦ- 
ο Ῥεβξίβ, 8ηΏᾷ ΄οτεερ- 
ἀπρ {πίηπρς, 24 ΊΓηΠεχθ- 
10τ06 ἄ4οᾶᾷ ΑΙ60Ο ΕΡΑΤθ 
{Ποπα Ἡρ ἴο Ἰπο]θβη- 
Ώθας {Ώτοιρ] {πο 11518 
οἱ {Πποαῖτ ούΏ Ὠθασίς, 9 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. 1. 

κληθῆναι' ἓν ἡὑμῖν διὰ τῆς ἓν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν.τε 
νορβείπος 8ΠΙΟΠΕ σοι, "Πτοιρ]α ἴπο "1η ὅοπο ΄αποῦΏες ΑΗ, ὮὈοῖ]μ τουσ 

ο ῃ ». ΣΩ) πα πε νου β ” ) ἂν η) 
καὶ ἐμοῦ 19 οὐ.θελω.δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολ- 
Απᾶά ΊΤΠΙΠθ. Ῥα0 Τ ἆο ποῦ ψ]ςη γοα ᾖΤο }ο ἰρποταπῦ, Ὀτείμύεη, ΊλΠαῦ ΤΠΑΠΥ 

λάκις προεθέµην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ 
Φ1παθβ8 1 Ῥτοροδεά 19ο0ο0πἼἹθ Το τοι, απὰ πας Ὠἰπᾶειθά απ] 1πθ ’ 

δεῦρο, ἵνα Εκαρπόν τιναὶ σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν, καθὼς 
Ῥεδεηῦ, {παῦ Ἀεταϊο  18οπιθ 1 παὶρΏῖ Ὠβτε 8ἱ5ο Απιοπς τοι, καοσοτᾶΐπρ 38 

καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν. 14 Ἑλλησίν.τε καὶ βαρβάροις, 
8Ι80 8ΠΙΟΠΡ πε οἴ]ποχ ΤΘ ΤΙΟΠΡ, ῬοῦΐἉ {ο ἄχεθκςβ απᾶ ἠἸῬατρεσίαης, 

σοφοῖς.τε καὶ ἀνοήτοις, ὀφειλέτης εἰμί' 15 οὕτως τὸ κατ ἐμὲ 
Ῥοΐ] {οπη5οθ απᾶ απ]πίθ]]Ιρεπί, α ἀερίος 1 απα: 8ο 85 ἵο. πιθ΄ 

πρόθυµον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώ εὐαγ- 
[ἔηετε ἵδ] τεβᾶῖηπεςς  ὅβ]βο 3ο ΐγοα Άν/πο [ΊἍτο] δπ ΄Ἔοπιαο 15ο 3ΑππΠΟΠΟΘ 

γελίσασθαι. 16 οὐ.γὰρ.ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον Ἀτοῦ 
Τηο ρ]αᾶ {άίπρς, Έος 1 ΑΠ1 ποῦ α5Παπιεᾶ οἳ 1πε µρἰαᾶ ἠάϊπρ οἳ ἴπθ 

χριστοῦ"' δύναμις.γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ 
Οητ]ςὺ: ΣοΥ Ῥοποα:  οἳ ἄοᾶ 16156 απίο κεα]ταῦῖοα {Το ετετγ οπο {λος 

/ ” ὃ / 1 ο. Ι . λλ. ὃ ΄ 

πιστευοντι, Ἰουδαίῳ.τε 'πρῶτον' καὶ Ἑλληνι. 17 δικαιοσύνη 
Ῥε]μετες, ῬούἩ {ο ᾖετ ητει απᾶ ᾖἵὗο ἄτεεκ: ΣτὶρΏίεοιιςπες5β 

γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, 
1ΐοχ οἳ ἄοᾶ ἵηπ 16 5 τετεα]οᾶ Ῥγ η ἵο «δα 

καθὼς γέγραπται, «Ὁ.δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 
βοοοχάΐης α8 10 Ἠ85 Όεεπ ουτ]νίεια, Ῥαμΐ πο σύ τν ΣΑΙ βλα]] Ἠτο. 

18 ᾽Αποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν δή 
Έοτ ἴπετε 18 τετεα]εά γα ῦΏ οἳ ἄοᾶ 4τοπιὶ Ἠεβτεη προι κα] 

2 [ Ν ” / 3 ΄” ”» Ν 2 4 2 

ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν 
Ἡπροᾶ]Ιηπθβς απᾶ αηπτὶσηίθοιςσπθξς ο Πεη ὪΠο ἍΤπο ἑτα{Ἡ - 1π 

ἀδικίᾳ  κατεχόντων. 19 διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ 
αητ]ρ]ήθοαδηΏθ55 Ὠο]ά, Ῥθοβαβο {λαῦ τγΏίοὮ 15 Κποσνπ οἳ ἀοᾶ 

φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς, ὁ."γὰρ.θεὸς! αὐτοῖς ἐφανέρωσεν' 
Ξπιαηὶ{εδῖ 15 ΑΠΟΠΡ Ίπεπι, ἔογ ἀαοᾶ 1ο ἴπεπ πιβμ]{εδίσᾷ Π0]: 

20 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως. Κκύσµου τοῖς 
ΣΟΥ ης Ἱπτίὶςίρ]α ἐπΙπρ8 ο ΠΠ Ἅἆτοπι οτοβθῖοη οΕ [7πε] ποτ]ᾶ Ὁγ {πα 

ποιῆµασιν . νοούµενα καθορᾶται, ἥ.τε ἀῑδιος αὐτόῦ δύνα- 
Μλίηρς πιπᾶο Λ}λεϊτπρ απᾶᾷειδὲοοᾶ «το ρεγοαῖτεᾶ, ῬοίἩ "ευετηδὶ ᾖ}Πἱ8 ῬοπΘς 

µις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους. 2] διότι 
απᾶ ἁἀῑτιπιίγ; 1ος 3γο 3ρο6 πετ ψηλού οχοςςθο, Ῥεοβαξθ 

/ Δ , η] ε στ ’ Ἁ 1 ] / 

γνόντες τὸν θεόν, οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ἢ ᾿εὐχαρίσ- 
Ἠανῖηρ ΚποπΏ ἀοᾶ, ποῦ 45 Αἄοά 1ἴπεγ ρϱ]οτιΠεᾶ [Ηϊπι]ος πετε {παηκ- 

τησαν,! Πἀλλ”' ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς.διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ 
Σα]; Ῥιιῦ ΏθοβΏιε ταν 1π ἡλμεῖτ τεοβΣοηῖηρα, απᾶ 

αὐτῶν καρδία 32 φάσκοντες 
. ’ ε » ΄ 

ἐσκοτίσθη Ἡ) ἀσύνετος 
Ῥτοἱθρδίτπρ τας ἄλχ]κοπεά {μα υγιποαῦ Σαπάετβιαπάϊῖτπρ 3ο πεπα 1Πεατὶ : 

εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, 329 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ 
ἴοῦε ὙἩδθ ᾖὗΠεγ Ρ6ΟΒΠΙΘ οο18, Απᾶ ολαβηρεᾶ πο Ρ]1οςεγ οΕ {16 

ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος Φθαρτοῦ ἀνθρώπου 
ἀποοτταρί]ρ]Ιθ ἄοά Ἰπίο α Κεηπθβδβ ο ΑΠ 1πιββθ οἱ οοτταρ(ίρ]θ ΠΙΘΗ 

καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν». 324 διὸ 3"καὶλι 
απᾶ οἱ Ὠἱτά απᾶ αααάταρθεάβ Ἀπᾶ οτθερῖπρ ἐἨίπρβ. ἨΠετεξοτεο 88ο 

παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ἔν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν.καρδιῶν.αὐ- 
Ἄραγο “ἩΡρ 3επετα ααᾳοᾶ {π ᾖ1ἴπο ἀΕβΙΥΕΒ οἳ ἐπείσ Πεατίς 

τῶν εἰς ἀκαθαρσίαν, τοῦ ἀτιμάζεσθαι τα.σώματα.αὐτῶν ἐν 
ἵο ΤἩΠπΠο]ΙθΒΠΠΏΕΘΡΒ, 3εο 9ο Σάἱβηοπουιτεά ᾖ3Πείτ”Ρροᾶἱθ8 Ῥείσνεθη 

Ὁ ὅ '.......------.----------------- - - - ---------------- Εμμ. 

Ε τινὰ καρπὸν ΕΙ ΤΤΤΑΥ. 
πὐχαρίστησαν ΟΗΤΊτΑ. 

Ἀ.-- τοῦ χριστοῦ αΤΤΊτΑΥΥ. Ἰ [πρῶτον] 1, Χ θεὸς γὰρ ΑΙΤΤΙΑΤΓ 
τα ἀλλὰ Ίτ. δ..- καὶ ΗΤΤΑ]. ς ος ς 3 ' 



αν ὁ ἃ ΕΟοΜαΑ Ν 68. 

οἑαυτοῖςἹ 25 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν 
{Ποεπαρο]νεβἙ: σἩο οπαπροᾶ 119 ταν οἳ ἄοά Ιπίο 

τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῷ κτίσει 
Σβ]5ελοοά, απᾶ χοτετεποθᾶᾷ Απᾶ βοτνεά {πθ οτθαἑεᾶ {πίπρ 

παρὰ τὸν κτίσαντα, ὃς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Ῥογοπά ᾖήπι πο οτενίεά [ΠΜ], πο 18 Ῥ]οββεά {ο Ἅἴπθ ΑΡΘΡΒ, 
ν ΄ 4 ” / η] 4 ε 4 2 / 

ἁμήν. 396 διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη 
ΑΠΩΕΠ. Έοςτ 0Πίβ χεββδοά ΄ρατε “πρ 3γηΏοεπα ααᾳοᾶ νο ΡΑΡΒΒΞΙΟΠΒ 

ἀτιμίας' αἵ τε' γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν 
οἳ ἀἱδλοπονχ, ᾿Ῥοῦα ος “Ἔεπια]ε "ελαὶσ οποπρεᾶ τπθ Ἠηβίυτα] 

ω ει ΄ στ 

χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ «Φύσιν' 27 ὁμοίως-Ότε! -ραὶ οἱ Ἰᾶἄῤῥενεςϊ 
πδο Ἅἰπίο ἐλδῦ οοΏίταΣΥ ὕο πηβύατθ; απά Ίη Ίο ΠΙΒΠΠΘΡ 8189 11Πθ ἍἨΏι8168 

ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας, ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ 
Ἠανίηρ 168 ἴπο Ἠηβίιτα] πδο ΟΕ Ἠθ 4επιβ]θ, ὙΘχθ Ιπῃαβπιθά 
7 ές ” ” ολ Ιλλήλ τ» ΙΙ α πο Ἱῃ Ν 

ὀρέξει αυτῶν εἰς ἆἀἄλληλους, "ἄρσενες εν ἄρσεσιν την 
τπεῖτ 15δῦ ἑοπατάβ οἵἳς ΒΠΟίΠΕΣ, 1η8Ι68 σπα ΤΩΠΘΙΘΒ 

ἀσχημοσύνην κατεργαζόµενοι, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν Κἔδει 
Ἀφῃαπιθ απγοτκίηρ "ομαῦ, Αμᾶ ἵηπθ τεοοπἹρθοΏ5θ6 ΠΙΟ πας Πἲ 

τῆς.πλάνης αὐτῶν ἐν «ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 328 καὶ 
ΟΕ {Παῖσγ 61Υος 1π ἸΠηθπιςε]τοἙ τοοθϊτίηρ. ᾿ Απά 

καθὼς οὐκ.ἐδοκίμασαν τὸν θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, 
Βοοοταϊτπρ 45 Ίπογ ἀῑᾶ ποῦ αρρτοτθα Δᾳοᾶ 31ο ΄Ἠατο ἵπ [ὐΠεῖσ] Κποπ]εάᾶρε, 

παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεν τὰ μὴ 
Ἄρανο “αρ Ἀγῃοπα Ἰοά ο 8Ώ πΠβΡΡΤΟΤΙΩΡ πα]πᾶ, {ο ᾶο ᾖ1ἴπῖπρβ ποῦ 

καθήκοντα, 329 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ, ἵπορνείᾳ,ὶ 
αιήηρ: Ῥεϊῖπρ Π11εᾶ πα 1] ταπτίρηύθεουςπεςξς, Εοτπ]σαῖίοτ, 

ὕπονηρίᾳ, πλεονεξίᾳ, κακίᾳ'' μεστοὺς φθόνου, φόνου, ἔριδος, 
ΨοκοάηΏθςδς, οοτθίοΏβΏΘΒΒ, Πιβ]108 : {υ]] οξα6ηπνσ, πιητᾶετ, οαἰτῖέο, 

δόλου, κακοηθείας' ψΨιθυριστάς, 90 καταλάλους, θεοστυγεῖς, 
βυ11ς, οτί] ἀἱβροςίθίοιια:  Ἱ/ΗΠΙΡΡΘΙΘΤΒ, β]απάςτεΙς, Παῦε[α] νο αοά, 

ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, 
1ΠΒΟΙΕΠΕ, Ρτοιιᾶ, ταιη(]πς, ἱηγεπίοτς οἳ ετη ἴπίπρε, 

γονεῦσιν ἀπειθεῖς, 9] ἀσυνέτους, ἀσυνθετούς, ᾱ- 
νο ρατεπίς ἀῑδορεά]εηί, πτσ]λοαῦ απᾷεγρίαπάϊπρ, Ῥοτβά1οαςς, σι ηοαὃ 

Σ 2 ’ / 9 

στόργους, πἀσπόνδους,' ἀνελεήμονας 99 οἵτινες τὸ 
ηβΤΙΓΑ] αεοβίοπ, Ππιρ]βοαῦ]6, αππωριοΙ{ά] ; πνἩο τπθ 

δικαίωµα τοῦ θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ.τοιαῦτα 
τ]ρΏίεοις Ἱιπάρπιοηί οἳ αοᾶ ἨΠανίπρ ἆπονη, ὑπαῦ ἴηος εαο ὑπῖησς 

πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ µόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, 
ἀοίΐπρ Ἠοτίπν ο ἀεαίἩ Ἅ«χε, ποῦ ΟΠΙΥ Ζίπεπα αρτας(ῇςο, 

ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν. 
Ῥαῦ 4180 ατο οοπδεηῦ/ης {ο ἴλοςο ἰπαῦ 4ο [νπεπα], 

΄ »” ν ε . 

9 Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, πᾶς ὁ κρίνων 
ἨΠιεΓΕΙΟΥΘ Ἅπεχκομβαρ]θ ποια τό, Ο ΤΙΒΗ, 6ΥΕΥΥ οπο πΠο Ἰαάροςῦ, 

ς ; ῃ 4 , : 

ἐν φ.γὰ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις 
Σοσ ἵη λαῦ 1π νηη]οἩἃ ποια ]αάροβῦ ἴλμθ οὔπος, 9Ώγεε]ξ ἴποι οοπᾷεπιπεςί : 

τὰ.γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων. 3 οἴδαμεν Χδὲ"' ὅτι τὸ 
ΣΟΥ {Πθ Β8Π1θ {πῖπρβ ἴμοι ἀοεβῦ πΊἩο αάρεςῦ, 3Ύπο «Ἄκπονι 2ναΐῦ ἴπαῦ ἴμε 

κρῖμα τοῦ θεοῦ ἐστιν κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα 
ἠαάρταρηῦ ΟΕ ἄοᾶ 15 αοοοτάϊηρίο ταῖπ Ἡπβροπ ἴποςε μας δαοἩ {ΠπῖΙπρβ 

πράσσοντας. ὃὉ λργίζῃ.δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε, ὁ κρίνων 
4ο, Απάᾶ τεοκοποβδῦίποι ᾖ1Π18, ο ΤΩΘΗ, πο Ἱιάρερυ 

ζω ” ή 

τοὺς τα.τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὖὐτά, ῦτι 
ἔποεο ἰπαῦ 5αοἩ ἐμίπρβ ἆο, απᾶ Ῥταοὶθεςῦ ἴμεπα [1ηγβε]{], πα 

9 αὐτοῖς Τ/ΤΊΤΑ. Ρδὲ1,. 4 ἄρσενες ΕΙ/ΤτΑΥΓ. ςΣ ἄῤῥενες Τ. 
--- πορνεία αΙ.ΤΊτΑΥΓ. 
σπόνδονς 1 ΤΊΓΑΊΥ. 3 νὰρ {9 π. 

αϊρηιῖν 

7 κακίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ, 1.» πονηρία κακίᾳ πλε. Ἡ. 

408 
ἀϊεποποας «Ποαῖς οτι 
Ῥοᾶίοβ Ῥοένπορη ἔπεπι- 
βο]γοβ: 25 πο οΠαπροᾶ 
πο ἐταίῃποί ἄοᾶ Ἱπίο 
6, απᾶ τν/οτβηβῖρροά 
Απᾶ βεγνεᾶ {πο ΄στοι- 
απο 1ΠοχΧ9 ἴλαῃ : ἴπο 
Ο0τεβίοτ, πο ἶ6 Ὀ]οςςοᾶ 
ΣΟΥ 6ΥΟΕΥΓ. ΑΠΙΘΗ. 26 Ἐος 
115 ο.π5ο ἄοᾶᾷ ρατο 
Ίπεπι πρ απίο νῖ]ο αξ- 
16ΟΤΙΟΏΒ; ΕΟΓ ΘΥΘΙ ]θίτ 
ΊΙΤΟΠΙΕΏ ἀῑᾶ «Ἡαπροείῃθ 
ἨΒΊΤΠΥΑ] 5ο Ιπίο (πας. 
πυΏῖοὮ 15 αραϊωεσί τῃ- 
ἴαπχο: 27 απᾶ Ἰχοννίβρ 
815ο {19 ΊΠεΠ, ]εανίηρι 
{Πο πα ῦισο] αδο οἱ ἴπο 
ΤΓΟΠΙΑΏ, Ὀωτηοθά . ἵπ 
τΠπεϊῖτ ]πεῦ οπο ἑοπατά 
ΒΠοΐΠες; Ίπεπ γα 
ΊΠΘΕηπ ἨὙοτκίπρ Ίἴπαῦ 
ν/ΠΙοἩ 15 άπβΘΕΠΩΙΥ, απᾶ 
τεοθϊτίπς ἵπ ᾖΌπεπι- 
5ε]νεΒ ἰπαῦ τεοοπιρεπσθ 
οἳ ἰποαίσ οττος τνπῖος 

'ΥΤΑΒ ηιεεῦ, 28 Απάᾶετοηυ 
98 ἴπεγ ἀῑᾶ ποῦ κο ἴο 
τοϊἈαίπ ἄοάᾶ ἵπ 1λαί 
Κποτν]εᾶρε, ἄοᾶ σατο 
ἴἨεπι ΟΥΘΙ Το 8 ΥΘΡΥΟ- 
Ῥαἱθ πα]πᾶ, {ο ἆρ {Ποβθ 
Πίηρς πγἨῖο]ὰ α-θ ποῦ 
οοητεπ]οπῦυ; 29 Ὀοαῖπαπ 
Π]]οᾶ τη ο] απτ]ρΏῦ- 
ΕΟΙΙΞΗΘΑΒΡ, ζογπ]οβῦϊοἩῦ, 
“ΨΥΙΟΙΕἄΠΘΕΒ, οοτείοτβ- 
Ἠθ58, ΤΩΒΙΙΟΙΟΠΞΠΘΒΒς 
4α]] οἳ ϱΠΥΥ, πιατάεχσ, 
ἀεραίθ, ἀθοθῖῦ, τπλ- 

Ὁ/ἨΙΒΡΘΓΘΓΗ, 
90 Ῥαο]τίΐζοτς, Ἠαίετβ 
οἳ ἄἀοᾶ, ἁἀεερίτεξα], 
Ῥτοιᾶ, Ῥοαςδίθτς, Ἱηπ- 
ΤΕἨΙΟΣΡ οἳ οτ1] ἐμίαρα, 
ἄἰξορεάϊαιι! {ο ρατεπ{8, 
31 ἍἨπνἰυποαῦ απάᾶεΓ- 
ςίαηᾶῖηπς, οοτεπαπί- 
Ῥγελκοτ», ν]ποιιῦ τα- 
ἑαταὶ αΏβεοβοπ, Ἱπι- 
Ῥ]βσοαββ]ε, αητηργοϊξα]ς 
39 πν]ο Κηοπῖπσ 1πθ 
Παάρπισπί οἳ αοά, ἴπδς 
ΤἨΠεΥ πτυ/Π]οᾶ οσοπιπαῖ 
5110Ἠ ὑμῖηρβ ἠΤθ ννοτΏἩγ 
οξ ἀθαίῃ, ποῦ οπ]γ ἀο 
ἴηθ 5απιθ, Ῥαῦυ Ἰαβτθ 
Ῥ]εαδιαγο 1Π ἴπεπι {παῦ 
ἆο παπι, 

ΤΙ. Τπετείοτο {ποια 
ατὸ "Ιπεχουςαῦ]θ, ο 
πιωπ υνἩοδοθγνεσ ἴλοι. 
ατὺὸ ἵηὨβυ Ἰιάροςί: ΣΟΥ 
νγΏετεῖπ ἴποι ]αάφοςςο 
Ἀπούπετ, ποια οοπ- 
ἀειωποεςύ Ό]γεε]{.; Μος! 
ἴποιι ὑπαί ἠπάροςυ ἆοεςῦ' 
Τηο εβΏ1θ {Π]ηρς. 2 Ῥα5 
ππθ 4Τθ 5116 ἐπαῦ τηθ 
ἠαάρπιεηί οξ ἄοά 1β 4ο- 
οοτάΙπρ ἴο τα α- 
ῥαϊωπδυν ἴπεπτ πηῖοῖ 
οοπιπαῖῦ ΒαοἩἈ ἱΠίηπρς. 
ὃ Απᾶ {ἰΠμὶίη]κοεςί ἴλποι 
9Η Ο πι”, ἴπαῦ 
Πυιάρσεςῦ ἐπεπι νγΏ]ο]ι ἂο 
βΙςἩ ἰΠπΐπρς, απᾶ ἀοεβε 
πο 88πΠ1θ, ἴπαῦ οι 

. ἄῤῥεσιν τ. 
σ--α- 
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ε]ια]ὲ εξεοπρε ἴπο ]υᾶσ- 
α.οηῦ οἱ ἄοάὰδ 4 ος 
ἀεςρῖεες ἵποα ᾖἴλπο 
χΊο]ο» οἳἑ Ἠϊς ροος- 
Ώωςς Απᾶ ΤΟΓΏΕΑΤΑΠΟΘ 
βπᾶ ]οηρβραβεχίης; που 
Κπονῖις ᾖἀἐπαῦ ᾖἴπα 
Ρροοᾷπεςς οἳ ἄοά 1θ6αά- 
εἴἵἩ ἴλες {ρ τθρθη{αΏςσθ2 
ὃ Βιἡ αἲίες ἵηπγ Πατᾶ- 
Ώε5ς απᾶ Ιπιρεπ]θεπῦ 
Ἠοαρνὐ χεβδιτοεί πρ απ- 
{ο {Ἠψεε]ξ υταία α- 
Εαὶηςύ ἴπο ἅἄαπγ οἳ 
σιγαίΏ β)ᾶ τονε]αί]ου 
οἑ {π6 τΊρ]ηίεοις Ἱαάρ- 
πηεηπὺ οἱ ἄοᾶ; 6 ππο 
πι1]] τοηᾶεγ Το 6ΤΕΙΥ 
Ἠηιαπ αοσοτᾶΙηπρ {ο ἨΙ8 
ἀεεάᾶς : 7 ἰο πετ πἩο 
Ὃν τῬραιεηῦ οοπ{έῖπια- 
9ηΠ06 1η πε] ἁοῖπρ 
«οο]ὶς {ογ Ε]οτγ απᾶ 
Ἠοποιγ απᾶ Ἱπιπηογίπ]- 
1, είετπα] 1148ε: 8 ρα 
πιηπίο ἴπετα ἴπαῦ ατθ 
οοηἰθη{Ίο5, απᾶ ἄο 
χιοῦ ΟΡεγ {πε ἐτα{ῃ, Ὀαῦ 
οἳεγ απτὶρΏίοοτιξεηεςῬς, 
ἀπάϊρηπαϊῖοη απά ΝΤΑΤΗ, 
9 τιρα]αβίοη αηΏᾶ αἩ- 
Ριιῖ5Ώ, προΏ ετεσγ εοι] 
Ο{ΤΩΑΠ {λαῦ ἀοείΏ ετ]Ι], 
οἑ ἴπο ὧετν Πγ»ί, απᾶ 
Ά]5ο οἳ 1πθ (εαεπζῖ]α; 
10 Ῥαΐ Ρ]οτγ, Ὠοποις, 
Ἀπᾶ Ῥθε8οσςθ, Τἴο ΘΕΝΕΙΥ 
1η πα νοτκείῃ 
Ροοᾶ, ἴο ἴμε 5 ετ; Πτεί, 
απᾶ αἱςξο 1ο ἴπε 6επ- 
τ]6: 11 {ος ἔπετε ἷς πο 
χοςρεος! ΟΕ Ῥθ6γ5οΏς πΙτἩ 
αος. 12 Ἐοτ 35 ΠΙΑΠΥ 
35 Ἠανε 5ἱπηπεᾶ νΙτη- 
ουῦ απ βδηα]] αἱδο 
φεγῖκὮ νι] λοαῦ Ίαπη : 
ΑΠᾶ 35 ΠΙΑΏΥ 5 Ἠβτο 
εἰηππεᾶ 1π {Πε ]απ) εΏα]1 
Ῥε Ἰαάρεᾶ Ὁγ πε]αν; 
18 (4οχ ποῦ {πε Ἠεατοσ5 
οἳ ἴπο Ίαν αγε ]αςυ 
Ῥοεέοτθ :ἀοᾶ, Όαίε {μα 
ἄοοχς οξἑ {Ώε Ίατν 5Ώβ]] 
Ὦε Ἰαβδίιπεᾶ. 4 Ἐοτ 
Ὕνπεπ {πο («εή(ί]ε, 
ὍυΏ]οεὮ Ὠβτο ποῦ ἴπο 
Ίατγ, ἂο Ὦγ παίανο {πο 
1μίηρβ οοηπ{αἰποᾶ π 
{ηο Ἰανν, {πεξοθ, Παντῖης 
πιο ἴηπο Ίατπ, το Α 
Ίαν αππῖο ἔπεπησε]νος : 
15 ννΏ]οεα 5Ώεν ' ἰηε 
νυοτκ οἱ ἐλο Ίαν νυτ]ζ- 
τοηπ 1 ἴπογ Ἠεατία, 
1ποσ «οηςσῖοηςθ᾽ β]δο 
Ῥεατίηρ πσ]ίπθςς, βπά 
πεί ἰλποπρηί τἴπο 
ΊηθιΑ ΤΠ] αοοιιβ]πςϱ 
ος εἷ-ε οχκοετπρῖηπσ ο,ςο 
ΑπΠποῖηοτ:) 16 ἵη Ίηοα 
ᾱμτ νηοη ἄοά εΠα]] 
ἄαάᾷρο πε κ5εοτείς οἳ- 
ὮΏ]ΟὮῃ Ὦγ οσους ΟηἨσῖςί 
βοσοτᾶ]ηρ ἴο ην ρο8- 
Ρι]. 

17 Ῥεπο]άᾶ, ἴποα ατί 
οα]]οά α οὅὧσον, απᾶ 
τοβῖεεί 1π {1ε Ίανν, αιιᾶ 

Σ -- μὲν ΤΤΊτ, 
ΣΤΊτΑΥ’. 
ἔ χριστοῦ ᾿]ησοῦ 1. 

Σ Οργή καὶ θυµός ΟΙ ΤΤΥΑΥΓ. 
ε--- πῷ [Ε]Ττ. 

προς πρώτοι 1. 

σὺ ἐκφεήξμ τὸ κρῖμα τοῦ θεοῦ: 4 ἣ τοῦ πλούτου τῆς χρη- 
Όποια εΠα]έ 65ςαε Τπο ἠπάσταεπῦ οἳἑ ἄςοά 2 οὐ {πο χΊοῃΠεξ οἳ {πο Κἱπᾷ- 

στότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς µακροθυµίας «κατα- 
ηθςς οξ Ἠϊπι απᾶ 1ΊηΠε {οἵῬεαταηΏσε απᾶ ἴπο ΊΙοηυρ-εαπετίης ἀεορίςοςε 

φρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς µετάνοιάν σε. 
ἴποι, ποῦ Κπονγῖτρ τπαῦ {Πο Ἐἰπάπεδβ οἱ ἄοὰ ἴο τερεπίαπορ {ἴ]μεῬ 

ἄγει; ὅ κατὰ. δὲ τὴν.σκληρότητά.σου καὶ ἀμετανόητον 
1εαᾶς ὃ Ῥαῦ αοοατᾶῖης {ο 'ΗΨ Πατᾶποςβ απᾶ ἹπροπίἴεηΏ 

καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἓν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀπο- 
θεατή ἱχεαςατεςί πρ 1ο ἳἩγεε]Ιξ ὙταίἩ 1π βαν οἳ τταίῃ απᾶ χθ- 

καλύψεως Ὠδικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ. 6 ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ 
πε]αζῖοη οἱ τιρΏίεοας Ἱαάρπιεηπο οἱ ἀοά, στο τσ] τεπᾶοςσ ἍᾖΤο εαοὮ 

κατὰ τὰ ἔργα.αὐτοῦ. 7 τοῖς μὲν καθ ὑπομονὴν ἔργου 
Ξοοοτα(ηρ {ο Ἠΐ5 νοτ]κς: 1ο ἴποςο ἴπαῦ ση οεπᾷαταηποϱ ἵά ποτ] 

ἀγαθοῦ, δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν, ζωὴν 
Ροοᾶ, Ρ]ού απᾶ ἨΠοποις απά Ἱποοτγαρθρὶηίψ ατεκεεκίηρ-- ἨΗ{θ 

αἰώνιον. 8 τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείς, καὶ ἀπειθοῦσιν Σμὲν' τῇ 
εἴεγηβ]. Ῥταΐ ἰο ἴποςθ οἱ οοπύεηῖΙοςπ, απᾶ ἩὙΤΠΟ ἄἱδοβεγ' 19 

. ’ , Γ ο 1 ; 7 λ Δ 3 ΄ Ἱ 

ἀληθείᾳ, πειθομένοις.δὲ τῇ ἀδικίᾳ, θυμὸς καὶ ὀργή, 
Ἐταίη, Ῥαῦ οΏεγ ππτὶρηΏίδοισςπεξς--- Ἱπάϊσηαξίομ απᾶ τσταίῃ, 

9 θλίψις καὶ στενοχωρία, ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ 
ἐτιοα]α{]οη απᾶ εἰγα]ῦ, οη ετετγ 5ου] οἳ της τηςΏ 

κατεργαζοµένου! τὸ κακόν, ἸΙουδαίου.τε πρῶτον καὶ Ἑλληνος 
πογκε οι 6 ενΙ], Ῥοίΐμ οἳ ζεί Βτεῦ Απᾶ οὐ ἄΤΘεΚ; 

10 δόξα .δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ 
Ῥαΐῦ ϱ]οτγ απᾶ Ἠοποισ Απᾶ γῬεβοθ Το ΕΥΕΙΥΟΠΘ ὑπαῦ σ/οσκς 

ἀγαθόν, ᾿Ἰουδαίῳ.τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι 11 οὐ.γάρ.ἐστιν 
ροοᾶ, ῬοίἩμ 4ο εν τει, Απᾶ Το ατεεχκ: ΣΟΥ {ηΏετεο 15 ποῦ 

8. ΄ ῆ 4 - ο” / 4 ” ” ε/ 

προσωπολιηψία" παρὰ τῷ θεῷ. 13 ὕσοι.γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, 
τεςρεοῦ Οἱ ῬεγβοηΏς η Ὦ αοά. Έοσ 45 τηβηγ 45 πλου Ίασν βίππες, 

ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται' καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ 
ψηνΠο{]αλν αἶξο ΑΗΒΙΙ ροτίςη : ΑΠά 88 ΠΙΑΠΥ 8 ῖπ Ἅᾖ1Ιβγ/ 5ἰππεᾶ, υλὰ 

νόµου κριθήσονται, 19 οὐ.γὰρ ὁὶ ἀκροαταὶ Ὀτοῦ' νόµου δίκαιοι 
ιν 5Πα]] Ρε Ιπάρεᾶ, (ος ποῦ ἴπε ἍἨεατετ οξίπε Ί1π [ατο] 1αβί 

παρὰ «τῷ! θεῷ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ Ὁτοῦ' νόµου δικαιωθήσονται. 
τη τἩ ἀοᾶ, Ῥαῦ ᾖἵἴ]Ἱο ἆἄοετ ᾿οἑίπο Ίαπ 5Ώς]] Ῥο ἠπ5ε1Πεᾶ. 

14 Ὅταν.γὰρ ἔθνη , τὰ μὴ νόµον ἔχοντα φύσει τὰ 
Έος Ψ/Πεη . Ἠηβίῖοηπς ν/π]οι "πού Ίαν Ἴματε Ὦὃσ παίαχε με ἐΠίηρ8 

τοῦ νόµου Ἀποιῃ,' οὗτοι νόµον μὴ ἔχοντες, ἑαυτοῖς εἰἶσιν 
οξἑίπο Ίαν ἍῬγβοίϊθθ, 1Πθεο, 1ΑνΥ ποῦ Ἠβνίηρ, ᾖΤο ἴμεπιεε]τες το 

νόμος 156 οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόµου γραπτὸν 
ΘΑ ].τ: π/Ώο Ποστ; 3τπο ποτ οξῖἴπε Ίαπ τιτ]υτεη 

ἐν ταῖς.καρδίαις.αὐτῶν, Ξσυμμαρτυρούσηςὶ αὐτῶν τῆς συνει- 
1η ὑλαῖτ Ὠοατίς, βρεατίηρ "νγ]νηεςς νι "μετ 1οοἨ- 

δήσεωζ, καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντω» 
εοἶσπος, Απᾶ Ὀείπεεη 9ἨΘ Βηοίπες ᾖ1{ἴῃο τοβδοήηρς βοοιβίηρ 

ἢ καὶ ἀπολογουμένων, 16 ἐν ἡμερᾳ [τε κρινεῖ ὁ θεὸς 
ος 4]5ο ἀεξεπάῖτπρ ;) ἵπ απ ἩνΊΏεη ΖΗβ11 ἠμᾶρε )4οᾶ 

Ν 4 ο. 9 ΄ ] υ µ / ὃ Ν 
τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὸ. εὐαγγελιόν.μου, ὁια 
.1θ κοεοτοί5 ΟΕ 1ΠεἨ, βοςοτάΊηρ {ο 1ΩΥ Ρ]αᾶ Π4ἱ1ΡΒ, [ολ 

Ε]ησοῦ χριστοῦ.! 
σεριβ᾿ οπστῖος, 

17 Ὦ' δει σὺ ᾿]ουδαῖος ἐπονομάζφ, καὶ ἐπαναπαύφ ᾿τῷὶ 
Ίο, ἴποα 8 ζ6εν ΒΥῦ παπηεᾶ, ἈηΏᾶ τεςτεβῦ Ἱη πε 

” προσωποληµύψία ΙΤΊΤΑ. 
ἆ ποιῶσιν ΙΤΤΤΑ. εσνυν- τ. 

5 εἰ δὰ Ῥυαῇ 4 αιτττΑαν. Ἅᾗἆἵ--- τῷ ἴπο μΤΤιΑΝ. 

ο τοῦ ἴ]θ 

εᾖᾗ ἵω νΠΙςὴ 1ιΑ. 

ο ο  - 

ο πὔὐΜΜΒ ..-- 
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νόμῳ, καὶ καυχᾶσαι ἐν θεῷ, 18 καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα, καὶ 
Ίαν, αμᾶ Ῥοιρίεῦ ἵπ οάᾶ, απᾶ ἈΚπονο ᾖἵἴηπθ τν], αμπᾶ 

. 8 , λ . -” 

δοκιµάζεις τὰ διαφέροντα, κατηχούµενος ἔκ τοῦ 
Αρρτεονοδῦύ {119 ἰπῖησς ἐπθῦ ατθ ΠΙΟΥΕ θχος]]ετιθ, ὈῬείπις Ιηδύταουεά οιαῦ οξ νηοθ 

νόµου" 19 πεποιθάςτε 'σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, 
ανν "Απᾶ βτῖ ρεγραβᾶθᾶ [:Παϊ] (πγδο]ξ αραιά κατ ο [1πε] ρητά, 
ρ. ” . μ / 2 Δ 2 , ΄ ὥς . τῶν ἐν σκότει, 30 παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον 

8 ΗρΏῖ οἳ ἴποςβο ἵπ ἀπτκηςβα, ΑΏ Ἰπδύχὑοίοχ οἳ Γἴμπα] Εοο]ΙςἩ, ᾽  ὕθαρπετ 

νηπίων, ἔχοντα τὴν µόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας 
οἱ ΙηζαΠί5, Ἠανίπρ ᾖἴπο Σ0ΓΏ1 οἳ Ἐποπ]εᾶρε απᾶ οἳ ἴῃθ τταῦα 

ἐν τῷ νόμῳ' 9] ὁ οὖν  διδάσκων ἕτερον, σεαυτὸν οὗ δι- 
ἵῃπ πο  Ίασ: ἴποι ἔπετ ἔμαῦ ἰεπομεοῦ «-Αποῦπος, ᾖἨσδειξ ὁποῦ "ἀορῦ 

δάσκεις; ὁ  κηρύσσων μὴ κλέπτειν, κλέπτεις;, 329 ὁ 
Ἄμμπου {εβομὸ ἴποι ἔλαῦ Ῥτου]αϊπιθεῦ ποῦ {Το βύθαΙ, ἀοβῖ ἴποι5ίθα]ῇ ἴποι ἐπαῦ 

λέγων μὴ  µοιχεύειν, μοιχεύεις; ὁ 
καγεεῦ  ῄποῦ Το οοπιπιαϊῦ βἀπ]ζεχγ, ἀοξῦ ἴποι οοπιπαῦ αάα]ίειγσ2 ἴλοι ἰπβῦ 

βδελυσσόμενος. τὰ εἴδωλα, ἱεροσυλεῖς ; 29 ὃς ἓν 
βΏηποττεςί 14918, ἀοξδὺ ἴποια οοπαπαϊῦ ββογῖ]οσεῦθ Ίἴποι ππο 1π 

«όμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόµου τὸν θεὸν 
19Υ/ Ῥοαρίθεῦ, {λτοιρβῃη ἴπθ ἍἈἰταπβρτοβεῖοι οξίπο Ίαν , Ξαοἆ 

ἀτιμάζεις; 394 Τὺ γὰρ ὄνομα τοῦ θεοῦ δί ὑμᾶς βλασ- 
"ἀἱβηοποιτοξὺ ποια Έοχ ἴἩθ  ἍΊΏβΠΙΘ ο ἄοᾶ ἐπτουιρᾶῃἉ του ᾖΒ Ρίαξ- 

φημεῖται ἓν τοῖς ἔθνεσιν, καθὼς  γέγραπται. 25 Περι- 
Ῥπεπιθᾶ  ἍΑΠΙΟΠΡ ἴἨθ ἍἩἨὨβίΙοπ8, αοοοτᾶίηρ 35 1ὔ Ώαβ ΌθεἨ υΥΙΜΓΕ.,. ᾿Οἰτομπι- 

δ] λ Δ » αν , / π }Ν ν τομὴ μὲν. γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόµον πράσσῃς' ἐὰν.δὲ 
οἱθίῖοᾳῃ 3Ἀπάθεᾶ ΄ΐοτ ῬΡτοβίϐ π [πε] Ίαν μοι ἀοεδτ;: ἍὭὍὉοαύ 1 

παραβάτης νόµου ᾖς, ἡ.περιτομή.σου ἀκροβυστία 'γέγονεν. 
8 γΑβΠςΡΙΘΒΡΟΣ Οἱ Ίαπ {μοι ατί, ΌἨπγ εἰτοιπαο]ξίοι αποϊζοαπιοϊθῖοι Ώας Ώθοομ1θ, ᾿ 

.) λ « / , . , 6 , 

ο ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώµατα τοῦ νόμὀυ φυλάσ- 
ΤΕ {λοτεξοτο ἐπο πποϊἰγοιπιοϊδίοη ἐπθ τοαιἰτεπεΏῖς οἱ ἴπε 11 Κοερ, 
: ε Ἐ . ͵ ” η 

σῳ, "οὐχὶ! ἡ ἀκροβυστία. αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσεται; 
3ποῦ 5Η18 “αποϊτοιτηιοϊρίοι  δογ δοϊτοιπιοϊρίοα 5Ώμ]] Όοθ τεο]κοπθᾶ 2 

27 καὶ κριεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία, τὸν νόμον τελοῦσα, 
Ἀπᾶ "ελα]1 Ἀ]ιαάρο "ιο Ὦγ "παίατο ἈιποίτοιιπιοϊδίοΏ, 51ο ων ΣΕαΙΠΙΗΠΡ, 

σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόµου; 
ἴλορο πιο σσ] ουίος Επᾶ οἰτοιπιοϊθίοη [ατζ] α ἔταπςβΥάδβδος ΟΣ απ; ὃ 

98 οὐ γὰρ ὁ ἔν τῷ -φανερῷ ᾿Ιουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ̓  
Έος ποῦ Ἡθ ἐπαῖ Π8οποθ] ουὐυπατά]ν 2, 3.6ενν 4.  ηΠοεΙίΠος 

ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἔν σαρκὶ περιτομή: 399 ἀλλ" ὁ 
ὑπαῦ οιἀῦπατα]γ 1Ώ Πθεῖ [195] οἰχοαπιοϊδίοἨ; Ῥαῦ Το Όπαῦ [1ε] 

ἐν.τῷ.κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἓν πνεύ- 
Ἠιάάεπ]Υ 3 76π [8 οπθ6]5 θπᾶ οἰγοιπιοίσίοη [15] οἱ Ὠθαχδ, ἵτπ βΡἰ- 

µατι, οὐ.γράμματι οὗ ὁ ἔπαινο οὖκ ἐξ ἀνθρώπων, 
τὶς, ποῦ ᾖἹπ]ουίθςς ο πἶΊοπα ἴπθ Ῥταῖϱθ ᾖ[8] πού οἳ' ΙΩΘΗ, 

πόλλ’! ἐκ τοῦ θεοῦ. 
υαπὲέ οξ οᾶ, 

Ὁ Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια 
Ἠπααῦ ἴπεα Π1ε] πο εαρετὶοτίζγ οἳ ἴμθ ὦεν 2 ος υταῖ ἴηο Ῥτοβῦ 

τῆς περιτομῆς; 3 πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον μὲν 
οἳ {19 οἰτοτπιοίβῖοπ ὁ ΜιοἩ 1π οποτΥ ντΑΥ 1 Ἔῃτει, 
Ώ 3 η] ϱ/ » ΄ 4 ἐν ο) ς . [ιά ΄ 2 ἀρὶ ὅτι ἐπιστεύθησα» τὰ λόγια τοῦ θεοῦ. ὁ τἰ-γάρ, εἰ 

{ος {λπαί ἴπογ πτετο επίτγαςἰεᾶ ντ] ἰηθ οΓ8Ο1Θ8 οἱ ἀοἀ. Έοτ πας, 1ε 

ἠπίστησάν «τινες: μὴ ἡ.ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ 

407 

πημκοςῦ ἴπγ Ῥοηπδύ ος 
ἀοάᾶ, 18 απά Ἰπονοβε 
Μῖς νν]]1, απά αρρτον- 
ερί υπο (πῖπρς (παίῦ πτθ 
ΊΠΟΤΘ εχυο]]εὈί, Ροῖπσ 
Ἰηβίταουεᾶ οαῦ οξ ἴπθ 
Ίαν; 19 απᾶ ατύ ο01- 
Πάεηυί {μὲ ἴπουι μτ- 
Βο]{ ατῦ α ρι]άο οἳ 1] 
ο]ηπάᾶ, α Πρ]ιν οἳ ἴΠποιη 
πγΏΙοὮ 4χο 1π 4αχκς55, 
20 αη Ἰπδίταοίος οἳ πο 
1091158, Α. ἴοαοΏεχ οἳ 
Ὄαμςς, ππίοι Ἠαςῦ 1πθ 
Έοτπι οἳ ἸΚποπ]ρᾶάσο 
8ηᾷ οἳ πο ἑταῦῃ 1 0πθ 
Ίαν. 2ἱ Ἔηποι ἴποτε- 
Σ0Υ9 ΠΠΙΟΏ ᾖἴθασποαρῦ 
ΒΏΟΙΠΕΣ, {επο]πεςίῦ ἴποιι 
πηοῦ ΜΏγβο] {2 ίποι ἐμοῦ 
Ῥτοας]εξῦ 8 ΏιαΏ 5Ποιι]ά 
ποῦ ευθθ], ἀοδυ οι 
εύθα] 22 ἴποι πας 
ββγοςξῦ α ππαπ ελοιιᾶ 
ηοῦ οοπαταϊῦ αἀμ]ύεγ, 
ἀο5δὺ ποια οοπαπαῖῦ α- 
ἀα]τειγζ ἴποι ἴἨππῦ 
ἈθΏοττεβί 14ος, ἄο5ῦ 
ἴποια οοπιπαϊ{ββογ]]εοοῦ 
25 ἴποα ἰπαῦ πιοκοςσῦ 
ΤΗΥ Ῥοαδῦ οξ ἴηο 91η, 
τπτουισῃ Ὀτεακϊίπρ ἴ]πθ 
1.9; ἀἱδποπουτοςῇ ποια 
αοάα 2 24 Ἐος ἴμο Παἵαθ 
οἳἑ ἄοά ἵς ῬΙας5ρπεπιθᾶ 
ΒΏΙΟΠΕ ᾖΤπο (επΠίΙ]θ8 
ἵπτοιρᾶα τοι, αξ 105 18 
τιτθεη, 25 ΕΟΥ οἰχοιπι- 
οἱξδίοὮ νετ] Ρτοβίεῦ”, 
1Ε ἴποι Ίθορ ἴπο Ιατ 
Ῥαΐῦ ἵξίποια Ὦο 4 Ῥτεα]- 
ος οἳ {πο Ίαπ, ἴ]ν οἵτ- 
οιπαςοἳδίοἨ ἵ5 τιαᾶρἩ- 
οἰτοιιποῖδίοἩη. 26 Τηετο- 
άοτο Εξ {πα τιποῖνοπι- 
οἶδίοη Κεερ ο τὶᾳηῦ- 
ΘΟΙΞΠΕΒΡ οἳ 11ο Ίαν, 
ϱπα]] ποῦ ἨΠϊς υποίτγ- 
οὐπιοϊεῖοι Ὦο οοιηῦ- 
εᾱ ἔον οἰτοαπιοῖςῖοτ 
27 Απᾶ 5εΏα]] ποῦ πἩη- 
οὐτουπαοϊείοη τσυΏ]οῖι ΙΒ 
Ὦγ παύατο, 1 10 {ά1Π] 
9ῃΠθ Ίανν, ]αάρθ ἴ]ορ, 
Ὅ]πο ὮΥ ᾖἵπο Ἰείίου 
απᾶ οἰτοαπιοϊδίοη ἀἄοςῦ 
ἐταηβρτεδα ἴπο Ίατ 2 
28 Ἐοτ πο ἶς ποῦ αὖςθι, 
ν/ΏῖςὮ 15 οπθ οαυτνατά- 
1: τπεϊπον { ια 
οἰτοιπαο]ὶδίοΏ, πλοἩ 18 
οαῦπνασᾶ 1π ἴῃο Βθ5Ἡ : 
29 Ῥαῦ6 Ὦε ἴδ ϐ «εν, 
τυΏ]οὮ 18 οπθ Ἱπυναγά- 
1σ: απά οἰτοιπιοῖδίοἨ 
ἵ8 ἐλαί οἱ ἴηο Πθαγῦ, ἵπ 
ἐπο βρἰτῖζ, απᾶ ποῦ ἵπ 
ἵηο ἹΙοθίες, ἨὙἨΊηοΡδθ 
ρταϊξο {8 ποῦ οξ 1ΠεΗ, 
Ῥαῦ οἳ ἀοἆ. 

1ΤΙ. πηπί αἄνπῃ- 
ἰαρεο Ίπεη ὨἨαπα ἴλμθ 
ᾖθιν 2 οι πΏηπὺ Ῥτοβυ 
ἵξ ἰ]εγο οἱ οϊντοαιας]- 
βοη2 2 ΜαοἩἈ «τοι 
πΙΑΥ : οἩΙεβγ, Ὀεοβι5θ 
ἴπαῦ απίο {ποπα ποςθ 

επροί 30ο]{ργθᾶ 1βοπιθ 2 “γηαῖτ 5ιηρο]θέ Ἅᾖ11196 ᾖ13{ΑΊ{Ἡ 15048 19ᾳ0ᾶ οοπιπα]{0θᾶ ἴ]ιθ οτβο]ου 

ξ οὐχ ταν. | ἀλλὰ Ι1τ. Ἡ ἀλλὰ, ἊἩ ---γὰρ υΤι[Α]. 
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οἳ ἀοᾶ. ὃ Ἐοσ π]αί {Εξ 
Βοπιθ ἁῑά ποῦ Ὀε]]ετο 2 
εΏα]] ἐλοῖς απρε][εξ 
τπακε {πο {αμ οἳ ἄοά 
σποιῦ εβεοίῇ 4 ᾳοᾶ 
ξοτβρῖᾶ : 68, 1εῦ ἄοά Ὀο 
τταθ, Ὀυαΐῦ ενεΙγ ΤΙΒΗ 8 
αγ; ας Τὸ ἵς υτ]{ΐνοπ, 
Τηαί ἴλοα πιϊρη{ςβύ Ὦο 
ἀα5ίιπεά ἵπ {ητ 8αΤ- 
Ίπδβ, απᾶ µπἰσηἰοςυ 
Ὢνοχοοιπςθ ὙΨΠεηπ {ποια 
ατο]υιάροεά. ὃ Βυ{ {ουν 
τητϊρῃίεουξβησξδς οοπΠι- 
χηεπᾶά {πο τὶρµίεοαδ- 
ΏθΘβΡοξ ἄοά, ππαί 5πα]] 
πε ΕΑΥ  ᾖ5ς ἄοᾶ απ- 
τ]σῃίζεοιας Πο ἑπ]κείπ 
πεηρεαποεῦ (1 5ρεα]ς 
886 8 ΠΙΦΠ) 6 ἀοᾶ Μος- 
πιᾶ: {ος ἴπεπ Ὠοπί 
ΕΠΙ] ἄοάᾶ Ἰαάρο {πο 
πγοτ]ά ) 7 Ἐονγ 1ξ ἴπο 
ἐτυίἩ οξ ἄοαᾶ Πβ{Ἡ Ἠιοσθ 
αὈουπάεᾶ {ἩπτοιρβΏ ταγ 
1Ἡθ απίο Πΐς Ρ]ουγ; 
ὉἩν γοῦ ϱπι Ἰ αΑ]ξο 
ἀιάρεά 5 8. ΙΠΠΘΣ 2 
ϐ Απάᾶ ποῖ Γαἰᾖετ, (88 
ππθ ο ε]απάετουβ] τθ- 
Ροσγ{εᾶ, απ β5δοτὴθο α{Γ- 
Άττη {πα πο 5αγ͵) Τμεῦ 
αἩς5 4ο ετῖ], {παί ροοᾶ 
ΙΑΥ «ϱΟΟΠΙΘ2 ὙἨἨΏΟΒΘ 
ἁρπιπατίοι 15 1150, 

9 ἨΠαῦ ἴπεη 2 4γθ 
πο Ῥείέίες ἐλαπ ἐλει 8 
Νο, 1η ηο πίςδε: 1ΣοΓ 
στο Ἀανο Ὀθίοτθ ρτογοά 
ῬοίΏὮ δν απἀ ἄεπ- 
τ11ε5, ἑπαῖῦ {πεγ ατε 81] 
ππάςευγ εἶπ; 10 ας Τί 18 
πντίςίεπ, Τ1θγς ἴ5 ποηςθ 
χὶρηΏίθοις, Πο, ΠοΟίΟΠἨΘ: 
1] ἴπετο 18 ποπε ἐπί 

ΠΡροΟοΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, 

καταργήσει; . 4 μὴ.γένοιτο' γινέσθω.δὲ ὁ θεὸς ἀληθῆς, 
«ρ]ια]] Ίταβ]κθ 306 "πο "9εΏβθοξὃ Ἅππαγ ἐὐ πο Ῥθ! ὈῬιί]εῦ2ρο οά κνίταθ, 

πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, 9καθὼς' γέγραπται, Ὅπως 
βπᾶ σσ ΤΠΒΏ 18156, αοοοτᾶῖπρ 88 Ἱν Ώας Ῥεευ ντ] ζε», Ταας 

ἂν δικαιωθῇς ἔν τοῖς-λόγοις.σου, καὶ Τνικήσῃς' ἓν τῷ 
ἴποι «ποι]άεβί Ὀο ]α5ιίβθᾶ ἵπ ταγ που Αηπᾶ οτετοοΠθ Ἅᾗπ 

κρίνεσθαί.σε. ὅ Ει.δὲ ἡ.ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην συνί- 
(νγ Ὀεῖηρ ὀπαρρᾶ, Ῥαΐ 1 ους πητὶρΏίροαςηεςς “αοᾶ)ς ο κος 100Π1- 

στησιν, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν 
πηεπᾶ, π]ΠἾαῦ εΠβ]] πο αγ ᾖ{Π5]2απτίρηίεοας λἸ4οᾶ πῖἩο ἍἹΙπῆίοίβ 

ὀργήν;: κατὰ ἄνθρωπον λέγω. ϐ μὴ γένοιτο' ἐπεὶ πῶς 
ΥΥΑ{Ἡ 2 Αοοοτά!ουρ Το ΙΩΒΏ 1 Ερεα]ς, Μαγ 1ΐ ποῦ Ὀ8Ι 5πσοθ ἩΟΠ 

ώ ε θ η η ο ρ ο ο] ἱλήηθ » ” 
κρινεῖ ὁ θεὸς τὸν κόσμον; ᾖΤ εἰ γὰρ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ. 

βΏα]1 Ἕσαεε αᾳοᾶ ᾖ{1{πθ ' ποσ]ᾶ 2 3ΤΕ ος πο ἵπίῃ οἳ ἀοᾶ. 

ἐν τῷ. ο. ο. ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν.δόξαν.αὐτοῦ, τί ἔτι 
1η βροαπᾶεᾶ νο Ἠϊ5 Ρ6ΊΟΣ7, πἩΥ τες 

κἀγὼ πο κρίνοµαι: 8 καὶ μὴ καθὼς ᾖβλασ- 
8ᾳ]5ο31 “88 ος Βίππες , 14η Ἰμάρεᾶ 5 απᾶ τποῦ, βαοοοτᾶίπρ 88 ἩὙθ 3ΙΘ 

φημούμεθα, καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν, Ὅτι 
κ τν οεπατρεᾶ αθὰ οταν 85 “αΏῆγΏι 180πθ [1198] τσθ τσι 

ποιήσωμµεν τὰ.κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθάι ὧν τὸ κρῖμα 
1ιεῦ π9 Ργαοξῖςο οτἁ] {πῖπσα 1Παβί 3χΩβΥ 300Π1θ 1ροοά “{Πίηπρεδ πνπο5θ Ἱπᾶρπιεπς 

ἔνδικόν ἐστιν. 
μαι 38, 
9 Τί οὖν; προεχόµεθα; οὐ-πάντως' προῃτιασάμεθα.γὰρ 

Ἡγηβῦ {πε Ἅα4τε πθ Ῥοἱίετ 2 πο ϱὖ 811: ΣΟΥ Υ/ε Ὀεξοσς οΠατρεά 

πΠ. 

Ἰουδαίους.τε καὶ Ἓλληνας πάντας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναι, 
ῬοίἩ ἆεφβ απά ατεεκ8 81] βμπᾶετ δοίντ ᾖ[πτη] ρείης: 

10 καθὼς  Ὑγέγραπται, "Ότι οὐκ.έστιν δίκαιος οὐδὲ 
Τποτο 15 πο α τἱρΏίθοις5 918, 1οῦ εΤεἩ 

οὐκ.ἔστιν τὰς ἐκζητῶν 
βεοοτᾶίηρ 5 Ἰ{ ηςς Ῥεεῦ υγΙθεῃ, 

αι μασ. τοι ασ εἷσ' 11 ουκ ἐστιν οἳ  συνιῶν, 
ππαετδίαπᾶείη, ΤἴἨηθτθ ο9Π6: ἴπετε 5 ποῖ Γοπε] ἐμαί απἀοτδίαπάς, ἴπετε ἶ5 ποῖ Γοπθ6] ἰΠπαῦ 5εεκ5 αξίες 
18 ποηΏθ ἰΠπαῦ 86ε]είΏ ͵ , 
αξιοτ σα, 15 Τμογ μτο Τὸν θεόν. 19 πάντες  ἐξέκλιναν, ἅμα Γ[ἠχρειώθη- 
β]ἱ Εοπθ ουῦ οξ {πο ᾳοᾶ. ΑΙ ἀἷᾶ σο οιῦ οἱ {πε αγ, ἰορεί]ετ μονή ὮΏθοαπιθ ππρτυβῦ-. 

ο ώς. σαν Ἱ οὐκ.στιν ᾗὉ ποιῶν χρηστότητα, οὐκ.έστιν ἕως 
ἴποτο ἵ ποπθ ἐλαῦ ἅσν 809: {ποτε ἶ5 ποῦ [σποι μπακ ΚΙπάπεθξς, ἴπετο ἶ5 ποῦ 80 ΠπιΙςῃ 38 

ο πο ος ερδο, 19 τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ.αὐτῶ», ταῖς γλώσσαις 
οροπ εορα]σΏτθ; πνίἩ Ο0Π6/ Ἀαερι]οητο Τ8π νε πας 15] Ἅτπείὶσ ιητοβῖ, σΙἩ “Ἔοηπριες 

Μιοῖς οηραος εοσ αὐτῶν ἐδολιοῦσαν' τἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη.αὐτῶν" 
Ροΐβοπ οξ αερς ἑςαπάος μες Ἅᾖ1ΤΒεγ αβεᾷ ἀεοεῖδ: Ῥοΐδοι οξ 45Ρ5 ᾖ[ἱ5] απᾶες επεῖτ Ἡρς: 

Ἠιοίς Ίος 14 πλοο Ἱ4 ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει 15 ὀξεῖς οἱ 
{πρ απᾶά ος ος το ος ΝἨοπι ἴπθ που οἱ οαγείπρ απά οἳ Ὀ1{ΐεσπεςα 18 Ε11; πε 

οποια ερ ονην. πόθεαυσῶν ἐκχέαι αἷμα" 16 σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία 
ασαῖρα Ὃ πα ἐλοίκ1θοῖ «-ἴοφιπθᾶ ΤῬ]οοά: τυίπ απά πιίκοτγ [ασθ] 

. . ” -” . ε Δ ας αν ” 

ατε Ἱἵπ ἰἐλπεῖτ πανε: ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν 17 καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ.ἔγνωσαν. 
17 Απά ἴ]λο ταν οἳ {π ἐλαίσ σνασα ; απᾶ 8 παν ο{ Ρεβοθ {πετ ἀἷά ποὺ Ίεπογ: 
ος Ἠανο ἴΠεγ ποῦ 

οπη: 18 ἐμοτοίσπο 18 οὐκ.έστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν.ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
168 οἳ οά ΌῬεξοτθ ἴπετε 18 πο 1θΗ; οἳ ᾳοᾶ Ῥεξοτθ τπδίχ ον 
ΜΠοῖσ 67ΥΕΒ, 19 Νοπ πθ 
Έπονν {παῦ ναί ἐπίπρβ 
ΒΟΕΤΕΣ 11ο Ίαν βα1{Ἡ, 
16 βαἰ{Ἡ ἐο έποπα τἩο 
8ΤΘ αΠάΘΣ (πε]ατν: πα 
ετετν ΠιομίΏ ΤΙΑΥ Ὦ9 
εἰορρθᾶ, απά α]] τῃο 
πιοτ]ᾶ τισ ὮΌῬέεοπιθ 
ευ!ίψ ὭὮῬείοτθ «οά, 

9 καθάπερ ΤΊΓ. 
6 ἠχρεώθησαν Τ15. 

19 Οἴδαμεν.δὲ ὅτι ὕσα ὁ νόμος λέγει, τοῖς ἐν τῷ α 
Νοπ πε ΚΠοἩ ἴπαῦ πΏβίςοθτοι ἴἩθ -ῃ ΒΑΥΒ, ᾖἵο ἴποςο 1π {ἴ1θ 

λαλεῖ: ἵνα πᾶν στόμα ὁραγῷ, καὶ ὑπόδικος γένηται 
Ἱο προσ, {Παῦ οτε πιουίἩ ΠΙαΑΥ Ὦο ρα, Απᾶ ηπάετ σος. το 

πᾶς ὁ κύσμος τῷ θεῷ. 320 διότι ἐξ ἔργων νόµου οὐ δικαιω- 
Αα], πο πνοτ]ᾶ {ο ἄοᾶ. ΊΓΠεχθξοςσθ Ὦγ ποσκς οξ Ίβπ ποὺ 19618]] Ὃς 

---- 

α δὲ Ῥυ{ τ. Σ--- ὁ τ[ττ]. 5[ο] 1. Ρ γικήσεις 5Ώα]{ ΟΥΘΙΟΟΠΙΘ Τ. 
π -- [αὐτῶν] (γεαά υμθῖσ πιο {Ἡ) Ὦως ν -- ὁ (γεαᾶ ὑμαῦ ρταο[ίβεδ) Τ. 



Πως τν. ΕΟΜΑ Ν ΑΒ. 

θήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ" διὰ.γὰρ νόµου ἐπί- 
1αξ]βεᾶ ΑΠΣ Ώε5Ἡ Ῥοεέοτθ Ἠΐπα;  31οσ {ητουρᾶ «Ίαν [ε]Ἐπον- 

(τε, α1Ώ 
γνωσις ἁμαρτίας. 
Ἱεάρο ΟΕ 5ἱΏ. 

21 Νυνὶ δὲ χωρὶς νόµου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται, 
Ῥαύπονυ αρατῦ {τοι 18 τὶρΏίεοαρποθςς οἱ αοᾶ Ἠας5 Ῥεεπ πιαπἰ{εοβίαᾶ, 

μαρτυρουµένη ὑπὸ τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶν' 323 δι- 
Ῥοΐϊηπρ Όογπο ν1έπθςς ο Ὦνσ Ἅἴπε 1τγ Απᾶ ᾖἴπο Ῥτορπείς: 2τιρΏῖ- 

καιοσύνη δὲ θερῦ διὰ πίστεως 'Ἱησοῦ χριστοῦ, εἰς πάντας 
εοιόπθςς 1θτεπ οἱ ἄοᾶ {μτοαρα ΔΕ οξζεδας (Ολες, ἴοπθτᾶςῬ 811 

ακαὶ ἐπὶ πάντας! τοὺς πιστεύοντας οὐ.γάρ.έστιν διαστολή’ 
απᾶ ἹροἨ 81] ἴπο»δε ἴπαῦ Ῥε]ϊοτε : ΣΟΥ ἨΠθχθ 15πο αἀἱποτεηοσθ ; 

08 πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, 
ΣΟΥ α]] βἰππεᾶ  απἆ οοπιθ εποτῦ οἱ 1π6έ β]οτγ οἳ ἀοᾶ; 

94 δικαιούµενοι δωρεὰν 'τῇ.αὐτοῦ.χάριτι, διὰ τῆς ἀπολυ- 
Ῥοΐπρ ἠμςεϊιβοᾶ ρταία]ζοιδΙγ Ὦγ Πὶ5 ρταοθ, ύΏτοιδ]η ἴπε Τθ- 

τρώσεως τῆς  ἔν χριστῷ Ἰησοῦ, 26 ὃν προέθετο ὁ θεὸς 
ἀοπαρίίοα ὙἨΠίοἃ [15] 1  Οπτὶςῦ ζεςα5: πποπι 3θδεῦ ὀΕοτίἩ 1ᾳοᾶ 

ἱλαστήριον διὰ Στῆς! πίστεως ἔν τῷ.αὐτοῦ-αἵματι, εἰς ἔν- 
Α ΊΠΕΤΟΥ 5εαῦ ἵηΠτοισ]ι {41ἴπ 1Π Πὶ5 Ῥ]οοά, 40ΟΥ Α 5Ώθ6ύ/- 

δειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ, διὰ τὴν πάρεσιν τῶν 
πρ ΤΣοτῦἩα οἳ Ὠῖς τ1κΏίθοᾶδηεςς, ἵη χεερεοῦ οἳ ἴηπο Ῥβ85ΊπςΡ Ὁγ Ἅἴπθ 

προγεγονότων 
Σ:μαῦ “Παᾶ “Ῥοΐξοτο Ξίακεπ ὄρ]αοῬ 

θεοῦ, πρὸς 3 ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης. αὐτοῦ εν τῷ νῦν 
οἳἑ ἄοᾶ: {οτ ᾖ[Πε] εποεπ]ίπρ {οτῦἩ οἳ Ἠῖ5 τ1βΏ{εουβπϱΒΒ 1π λαο Ῥγεξδεηῦ 

καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι. αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ 

ἁμαρτημάτων 26 ἐν τῇ ἀνοχῃ τοῦ 
1ΡΙΏ5 1π ἴπο ΣΟΓΡΕΑΓ8ΏςΘ 

91ππς6, 2ος Ὠϊς Ῥείωρ ἠαςδῦ απᾶ Ἰυβθάγίηςρ Ἠϊπι τπαί [Π15] οἱ [πε] 

πίστεως Ἰησοῦ. 37 Ποῦ οὖν  ἡἢἡ καύχησις;» ἐξεκλείσθη. 
ΣΑ11Ἡ. οἳ 06518, πετ (πετ [15] {πο Ὀοαδίπρ ΤΙΠὺ πας εχε]αάεᾶ. 

διὰ ποίου νόµου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόµου 
ΤητοιρΏα τσπαῦ 181ν 2 οἱ ποικςῦ ἈΝο, νυαῦ Ἰπτοιρη α Ισ 

πίστεως. 38 λογιζόμεθα "οὖνὶ Ὀὑπίστει δικαιοῦσθαι' ἄνθρω- 
οἳ {α1{Η, 27Υ9 3τροκοη 11Πθτθείογο 3Ώγ "ξα/1Ώ 5ἱο 7ρο δ]πςιβδᾶ -α Πβη 

πον, χωρὶς ἔργων νόµον. 329 ἢ Ιουδαίων ὁ θεὸς μόνου; 
Αρατί ἔτοπι ποικς οἳ ΙΑ1/. ΟΕ ζεπ5 ᾖ{[18 Πε] ίπε αοᾶ οπ]γὸ 

οὐχὶ.«δὲῖ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν' 90 ἀἐπείπερὶ εἷς 
ΑΠᾷ ποῦ 8ἱ5ο οἑ αεή(]ος2 Ὑ6Β, 85ο οἳ ἀεπίϊΙΙεΒ: βἶπος 1πᾷεεᾶ οηθΘ 

ὁ θεὺς ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως, καὶ 
αοα [15 15] πο τσ] 1αφεῖέγ [πε] οἰτοιπαοίδίοᾳ ὮὗΤ} Σ8Ι{Η, απᾶ 

ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως. 9] νόµον οὖν καταργοῦ- 
ποϊγοαπαςϊδίοπ ἑΠτοαρῃ Σα11Ώ. 5Τιαν Ύνπεπ }ᾷο3ψ6΄πιακε οἱ πο 

µεν διὰ τῆς πίστεως; μὴ.γενοιτο' ἀλλὰ νόµον εἱστῶμεν.! 
εβεοῦ {ητοιρη ΣΑΊΤΗ Μαγ Τὸ ποῦ Ρε! Ῥαῦ 5]ανν ἆτνο Σερίβο]Ιςῃ. 

4 Τί οὖν ἐροῦμεν ' Αβραὰμ τὸν.πατέρα.ἡμῶν εὑρηκέναιϊ 
γπβῦ ἴπεη ϱἩβ]] ποσα Αὔταβμαπα οἳσ {Αΐπογ Ώας Τουιπᾶ 

κατὰ σάρκα; 3 εἰγὰρ ᾿Αβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει 
βοοοτᾶἶης {ο Ώρθ5ῃ Έοτ1ξ ΑΡρταΠατι Ὦγσ ποτκς πας ]π5υίᾳθᾶ, Ὦε Ώββ 

/ Ιλλ᾽” ” ἀΔ ρ Δ " ΄ ’ 4 ε υ 

καύχηµα, ἀλλ οὐ πρὸς ἔτὸνϊ θεόν. ὃ τί.γὰρ ἡ γραφὴ 
ρτοαπᾶ οἱ Ὀολμδίΐπς, Ῥαῦ ποῦ νοπατᾶβ αοᾶ. Έοτ ν;παῦ πε 35ογιρίατθ 

λέγει; ᾿Ἐπίστευσεν.δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ 
1ΡΑΥΑ 2 Απᾶ 3Ρεμεγεᾶ 1ΑΌταβατα ᾳοᾶ, απᾶ 16 πας τοσκοπεᾶ ἴο Ὠϊπα 

χ---καὶ ἐπὶ πάντας ΤΤΤι[Α]. 
Ὁ δικαιοῦσθαι πίστει ΕΙ ΤΤτΤΑ. 
1ΤΊτΑ. 

κ --- τὸν ὉΤττα). 

Σ --- τῆς ΙΤττΑ. 5 -- τὴν ἴπθ ΤττΑ. 
9--- δὲ αηΏᾶ αΙΤΤΤΑ. : : - 4 εἴ περ ΤΤΤΤΑ. 

{ εὑρηκέναι ([εὑρηκέναι] Α) ᾿Αβραὰμ τὸν προπάτορα ({οχείαῦμεχ) ἡμῶν ΤΊτΑ. 
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20 Τπετοαίοχο Ὦγ ἴπο 
ἀεεᾶς οξ ἴπο ἸΑν/ γποχθ 
5Ώβ]] πο Ποξ5Ώ ο Ἱπβα- 
Πεᾶ η Ἠϊβ αἱρΏῃί: {ος 
Όγ ἴπε Ίπνν ἴς {πε Ἴκπουν- 
]εᾶρο οἳ βἱηπ, 

21 Ῥαΐ ποτ ἴποτὶρΏῖ- 
Θ6ΟΙΕΏΘΡΡ οἱ αοᾶ υ(Ἡ- 
οαῦ {πο Ία ἶς πιαη]- 
1ορἱοᾶ, Ὀεῖπρ π]ῖπεςς- 
οἆ Ὁγ ἴπο Ίασν απᾶ πο 
ῬτορΏηείς5; 22 ατε] ἴηο 
ναι οἳἑ ἄοᾶ 
τολίο]ι ἵ Ὁγ {αι οἳ 
Ἱδεεας ΟΠτὶςδί απίο α11 
ἈΑπᾶ α1ροἩ 11 6πετα τας 
Ῥε]ϊίοτε: {ος ἴπετο 18 
πο ἄἱᾷετεπσο: 23 ΤοΓ 
811 Ώανο βἰππθᾶ, απᾶ 
οοπιθ εΠοχῦ οἱ ὑΏαρ]οιγ 
οξ αοᾶ ; 24 ΡῬεϊπρ ]αβ{ι- 
Πο6ᾶ ἔτεε]γ ὮΥ Ἠϊ5 ρταοθ 
ἑῃτοιρΏ ἴπο τεάεπιρ- 
τοῦ ἐπαῦ 18 ΟἨτ]δίοο- 
5µ5: 25 πνποπῃ 4οᾶ Ὠβίῆῃ 
εεῦ ΜοτίΏ {ο ὂ6 Α Ῥτο- 
Ῥἱἰαὐίοπ ἐΠἩτοαβΗ {α1{λ 
Ἰω Ὠϊς Ὁ]οοᾶ, {ο ἄεο]αβτθ 
ηϊ5 τρπίθοαςηοθςς ος 
{ηοθ τοαπ]]βδΙοη οἱ ΒΙΠΒ 
ἴπαῦ ατο ραςῦ, ἵΏτοιυρ]τ 
πο «1οτΏεβτηποθ οΟξΕ 
αοά; 26 ἰο ἄθο]ατο, ᾖ 
κα, αἲ ΌΠῖΦ ἶπιθ ἨϊΒ 
τ1ςΏ{εοιβΠθβς: τηπῖ πθ 
παϊ]ρΏῦ Ὦο Ίαβί, απᾶ ύῃθ 
1α5δ01Πετ οἱ Ὠϊπι πΏ]σοἸ 
Ῥε]θνεία νι ἆὦςθβδαβ. 
27 Ίπετεο {ε Ὀοαβθῖης 
ἴπεπ 2 Τὸ 15 εκο]ιιᾶεᾶ. 
ῬἩτ πῃΏαῦ Ίαν ο 
πιοτκςῦ Ναγ: ας Ὦτ 
ἴηο Ίαπυ οἳ ᾖΕαἱἴΗ, 
28 ἸΠετείοτο πς οὐή- 
ο]αᾷε ἴπαί Αα 1ΠΑΏ 8 
1αδεϊιβεά ὮΥ ΣΑ νο ῦα- 
οιῦ ἴπο ἀοεᾶς οἳ ἴπθ 
183, 99 {5 ]ιεῖηπο ἄοᾶ 
οἳ ἴπε ζεπ5 οπΙγ 0 ἴδ 
6 ποῦ 8ἱ5ο οἳ ἴπθ 
ἀαπίϊ]ος 2 ες, οἳ ἴπο 
6επίι]ες 15ο: 30 5θε- 
Ἰπρ δέ ζς οπο ἀφᾶ, ν/Ώῖοὰ 
5Ώα]] ]αδυέσ 1πε αἲτ- 
οιπιοϊδίοηπ Ὦγ ᾖ3ἘαϊΤΗ, 
Αη αποϊτοαπιοϊβδίοη 
ΏτοιρΏ ΕλΙίΠ. 51 Ὄο 
νο ἴπεηπ Ώηι]ακα τοὶᾶ 
{πο Ίαν ἑΏτοιρῃ {δα 
αοά Εοτρῖᾶ: Τε, πθ 
εδίαὈ]15ἩΏ πο Ίατγ. 

ΙΥ. Ὑπαῦ 5Ώα]] σθ 
5αΥ ἴπεπ {ηδί ΑΌγαβαπα 
οὐχ {40Π6Υ, α5 Ῥοτίαίη- 
Ίηπς ἴο ἴμπο ΠθδΏ, Ὠπία 
άᾶοαπᾶ 5 2 Ἐοτ 14 ΑΌτα- 
Ἠαπα πετο ]α501βεᾶ Ὦγ 
τυοσ]ς5, Ἡθ βλ 1υηεγεοί 
ἴο ρ]οτγ; Ῥιῦ ποῦ Ῥοθ- 
ᾷοτε αοᾶ. ἃ Εοστ πΏαξ 
βα1ὔΠ {πο βοτιρύατε} Α- 
Ῥταβαπα Ῥε]ιοτεᾶ αοᾶ, 
απά 15 π85 οοαπἰεᾶ 
αηζο Ἠϊπα 1ος χρηῖ- 
Θο15η685. 4 Χουν ο Πῖπα 
τπαῦ πποτκεῦη 5 ἴπθ 

8 γὰρ "ΕΟΓ ΟΗΤΊΤΑΥΓ. 
ειστάνοµεν 
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τοπατά ποῦ τος]κοποᾶ 
οξἑρναυε, Ῥι6 οἳ ἆουῦ. 
5 Ῥιι {ο Ἠϊπι {πας 
νγοτκαείΏ ποῦ, Ῥυιί νε- 
Ποτείμ οπ Ἠϊπι πας 
1α5ΙβείΏ {πε απρος]γ, 
Πῖμ ΕαϊτΏ ἶ5 ουαπτεᾶ ἔων 
χἱσ]ιζοοαςποβ», 6 Ὥτεηυ 
35 Ὠατιᾷ αἰδο ἀε- 
ςεοτῖΏοίὮπ {πο Ῥ]οςςεά- 
Ώθςς Ο {Ώθ Ώ]4Π, αηΠ{ο 
πνΏοηι ἄοά Ἱπιραίοίη 
τ]σΏίεοιι-Ώσςς πνϊι]οιαί 
σνοΥ]κ», 7 δαὐὔισ, Β]ερδ- 
εἡ ἀγθ ἴεγ Ἱνηοςο ἵπ- 
1απίθίος ατο Τοχςίτοῃ, 
αηπάἀ ὙΝηΏοβδθ 5ἶπ5δ ατθ 
οοτοτεᾶ. 8 ἘῬ]ο-θεᾶ {5 
1Ωο ΙΠΑἨ {ο Ποπ {πα 
Τ,οτᾶ ππΙ]] ποὺ Ἱπιραίε 
βίη. 

9 (οπιεί] 9Π18 Ό]εςς- 
εἄπιεςς (Ἠοη προη ἴημο 
οἰτοαιποίσίοη οπῖη, ος 
προηῦ {πα αιοϊἰγοσπιοί- 
5ἱοπ αἱ5ο2 {ος θε 54 
{λα Εαῑε ννας τθυεκοῃ- 
εὰἀ {ο ΑΤΏταμµαβπι 1ογ 
τιρΠέροα»ηεςς. 10 Ἡοσ 
τνας 6 ἔπεπ γεοκοποεᾷ 2 
πύΏοη Ἡρ παβ 1η οἳγ- 
ομιΠοἱ»δίοΏ, οἳ Ίπ τή- 
οἰτοαπιοϊὶεῖου 2 Νοῦ ἵπ 
ρἰτοιμτωοί»ίοη, Όσί ἵηπ 
υμποϊτουπιοἰδίοπ,1]1Απά 
ηο χοοείσεᾷ {πο 5ἶρη οξΕ 
οΙΓΟΙΠΙΟΙ5Ι0Η, α 5681 οἳ 
ίπο τἱρΏθεουδποεςς οἳ 
ΤΠο {ἑβἰίὮ π:Ἠ]οὮ ο Ιαᾶ 
4εί Ῥεῖπς υαποῖγοιιπιοίς- 
εἆ-ἴπαί Ώε παρ ὃε (χε 
Σ8{ΠεΣ οὗ α1] {πεπι {11 6 
Ῥοε]ϊθτε, ἰποαρᾳπ 1πεγ 
ο πού οἰτοαηιοῖρες; 
που τὶρῃ{οοιιδποςς 
Ὠηιϊση{ ο Ἱπρα{εά απίο 
Ώειι 8]5ο: 19 απ {Πο 
Σ8ἴΠογ οἳ οἴτοιιπιοϊ»ῖοτ 
το {Πθ6ιη ὙΓΠο ατθ ποῦ 
οἳἑ ἵἴπα οἰτοιιωοῖϊδίοη 
οη]τσ, Ὀαέ 3ὙπΠο απ]5δο 
π/α]]ς 1π {Πο 5ιερς οξ 
οπαῦ {βΙίπ οἳ ο ἕη- 
Έπετ Αυταῆατα, συΠΙοἩ 
λοελαᾶ Ρεῖης εί ἀποίχ- 
οωπησ]δεᾶ, 

19 Ἐοτ ἴπο ρτοπ1ῖςο, 
ἴλμαῦ Ὦε 5ποα]ά Όο {9 
Ἠοαίτ οἳ ύπε πγοτ]ᾶ, Ίυαξ 
ποῦίο ΑῬταβαπι, ΟΥ {ο 
Ἠ]5 5οαίι, {Ώτοις]Ἡ τηθ 
Ίαν, Ῥαί {πτοιρη πο 
τὶρΠίεοαςηοςς ο {4111, 
14 Ἐοτ 18 ἴπεγ πν/ΠῖοὮ 
8ο ΟΕ {πε Ίαν; ὃε Ἠαίχς, 
Εαΐ{]ι ἶ5 πηιιᾶε γοίᾶ, απᾶ 
{πε Ῥτοηπιϊδθ πιπᾶςε οἳ 
ΊΟΠε εΏοθοίῦ: 1ὸ ὃε- 
οα1156 {ῃ6 Ιτ; τ/ογκαῦἩ 
ντα ΤἩ : 10ΟΥ ΊνΏετο ηο 
1α1ν ἶ5, {λογο πο ἴχαΏς- 
Ρτοξδβδίοµ., 16 ΊΠετείοτα 
τέ ἐς οἳ {αΙ{π, ἴπαῦ τί 
απῖρηί ὃο Ὦγ ΡΊπο8; ἴο 
ἵμο επά {πε Ῥτονιῖδθ 
χηϊρΗῦ Ὃο βατο Το α]] 
ἴμο 5οεᾶ ; ποῦ ἴο ἰμαῖῦ 
οπ]σ νΠΙοὮ 5 οἳ ἴηΏο 

ΠΡΟΣ ΡΟ ατοτῦςσ. ΙΥ, 
ώς 1 

ἐργαζομένῳ ὁ μισθὺς οὐ.λογίζεται .) ” -. δι 

εἰς δικαιοσύνην. 4 Τῳ.δὲ 
{μο τοῖναγᾶ 15 ποῦ τουκυποαᾶ {οχ τὶσηίςοασπεςδ. Χο {ο Πίπι (λα ῦ πΥΟΣΙς5 

κατὰ χάριν, ἀλλὰ κατὰ Ἱτὸἳ ὀφείημα ὅ τῷ.δὲ 
βοοογάϊπςσ Το 56ο, Ῥιΐῦ καοοοτᾶίηρ Το ἀεοί: Όιιῦ {ο Εν {πας 

μὴ.ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι.δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἵά- 
ἄοας ποῖ πνοτ]ς, σαῦ Ὀο]ίοτες οἩἳ ἩἨα ίπαῦ ᾖἹαδϊῆςς Πο Ώτῃ- 

ο] Π λ ο. « ’ , ν μα ΄ . ΄ 

σεβῆ,ὶ λογίζεται ἡ.πίστις.αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην. ϐ καθάπερ 
βοᾶ1γ, δ5ίς “τοοκοπεά 11» {1 τη ΣΟΥ τἱςσΏΏεοΙξςΠΟΘ. Ένεη ϱ8 

καὶ 1Δαβὶδ" λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ᾧὁ ὁ θεὺς 
Δἱςεο Ὠανίά ἆἀεοίατε πο ἍὈ]θβεοάπες ΟΕ πε ΠΙΑ {ο Ὑποπι ᾿ἄοά 

λογίζεται δικαιοσύνην Χχωρὶς ἔργων, 7 Μακάριοι ὧν 
ΤΕςΚΟΗΞ τἰσΏίεοιΙδηΏθςδξ αρατῦ ἔγοπι Ἱνοσ]ς: 

ἀφέθισαν αἱ ἀνομίαι, καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαορτιαι. 
Ἀτε ΣογςρΊτεπ {πε ]ασν]655πθς5δο5, απᾶ ΟΕ ΠΟΠ Ἀγθ οοσοτεά. πο 8115: 

8 µακάριος ἀνὴρ πῷ' οὐ μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν. 
Ῥ]ες-εά Γ1Πθ]ιπαΏ {ο π/Ποσα 1Π πο γη] ἍυγΙΙ] ΄τοοκοπ [11πε] "Τ,ογᾶ 5ἱἨ. 

9 Ὁ μακαρισμὺς.οὖν.οὗτος ἐπὶ τὴν περιτοµήν, ἢ καὶ ἐπὶ 
[15] επῖς Ὀ]εδεεάτοξς {επ ΟἩ ἍᾖΤπθ οἰτοιπιοϊδίοι, ΟΓ αἱδο ο 

Ἡ ᾽ , ας λε αν με ΙΙ ἐλ ’ θ ο) 3 π 
τὴν ἀκροβυστία»}; λέγομεν.γὰρ Ἀδτι' ἐλογίσθη τῷ Αβραὰμ 
{πθ ταποϊγομπιοϊἰδίοη ὃ ΈΟχ ν/θ 54 ὑλαῦ νγα5 τεοκομεᾷ {ο ΑΡΥΑΙγΙὰ 

ἡ πίστις εἰ δικαιοσύνην. 10 πῶς οὖν ἐλογίσθη: ἐν περι- 
{11 Τους τὶρῃίοοασησςς, Ἠοι πει σ/α5 16 τθο]οπθᾶ 5 "ἶπ ὄοΙγοι:]- 

τομῇ ὄντι, ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ ; οὐκ ἐν περιτομῇ. ἀλλ᾽ ἐν ἀκρο- 
οἶδίοια 19είπΡ, οτ ἴπ αποϊγοιπιοὶβίοη» Νοῦ ἵπ οἰτοαπιοίθίοῦη, Ῥαῦ ἵπ ποῖγ- 

βυστίᾳ᾿ 1] καὶ  σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς,  σφραγῖξα 
οἀπιοϊδίοῃ. Απά ΓΙπε] εἶρῃπ πε τεοεϊτεᾶ οἳ οἰγομηιοὶδίοἩ, [αδ]  δεαὶ 

τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῷ ἀκροβυστιᾳ, 
οἱ {πο τίρΏίεοα»πεςς οξἑίπο «αμ π]ίομ [πε παᾶ] ἵπ ια αποϊγοπμιοἰδίοι, 

εἰς τὺ.εἶναι.αὐτὸν πατέρα πάντων πῶν πιστευόγτων υδι' 
Σοτ Πτι ο ὃθ Σα ἳπεχ οἑ αἲ]  πονο {παξ Ῥο]ίονε 11 

3 ΄ 2 Δ λ θὴ Ῥι. τῇ ει) ον ᾳ Νὶ Π ἃ Ἔ 

ακροβρυστιας, εις Το Λογισύ]]ναι "και αυτοις τ))ν ικπιο- 

αλοϊτοπηιοϊἰρίος, 1ος 49ο 39 δτεοκοπεᾷ ἆᾳπἱδο ᾖΤίο Ἀμαπι πε "νίσ]ίουις- 

σύνην' 139 καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς 
Ώθ-ε; Απά 31ΑἱΠΏ6Υ οἱ οἰτοιμιοῖδΙομ Το ΌΠο»θ ποῦ οἳ οἰοιιιηςἰδίωτ 

στοιχοῦσιν τοῖς ἴχιεσιν τῆς ἐν µόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς, 
5ίερς οξίπο”ἀυτίως οΠ]Υ, Ῥαῦ  Ἅαἱδο {ο {Ώοςδε {πα σια]]ς 11 {ηθ 

τῇ ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ.πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ. 
Δπτοϊτοαηιοἰδίοη ᾖ1α1ἴἩ ΟΕ οἵιιγ ΤαἴΠογ Αυταβιι, 

19 Οὐ.γὰρ διὰ "νόµου 11 ἐπαγγεία τῷ Αβραάμ ἢ τῷ 
Έοτποῦ Ὁγ Ί3ιν ᾖἴποα ρτγοιμίδα [σης] {ο Αυτα] ΟΥ 

σπέρµατι.αὐτοῦ, τὸ κληρο»όμον αὐτὸν εἶναι "τοῦ" κόσμου, 
10 Ὠῖ5 5εεᾶ, τπαῦ Ἠοῖτ Ἡο  Ἅαποιυ]ᾶ ο οξ πο πογ]ἀ, 

ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως. 14 εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόµου 
Ῥαῦύ Ὁγσ τἱἰβΏίεοάδπεΒς οξ {α1τη, Έοχ 1 ἴποξε οἳ ΊΙνν ᾖ[ε] 

κληρονόμοι, κεκένωται ἡἨἡπίστις,καὶ κατήργητια ἡ ἐ- 
Ἠαίτα, ὝἨης 3ρεεη “ἩππάρθΞνοῖά ΕΠ, απά 3πηπᾶε"οξ”πο “οβεςε 1119 "ρτο- 

παγγελία’ 16 ὁ.γὰρ.νόµος ὀργὴν κατεργάζεται’ οὗ 'γὰρὶ οὐκ 
Π1156. Έογ {Π6 181 βγνταῦ νοκ "οαῦ;  ὅτπμετο "ος ποῦ 

ἔστιν νόμος, οὖδε παράβασις. 16 διὰ τοῦτο ἐκ πιστεως, 
τ18 9Ίνν, Ἰποθ]ίΠεσ [18] ΙΓΑΠΡΡΥΘΡΣΙΟΙ. ἨἡΠοτείοτο οξ Σ4ΙΓΏ 

ἵνα κατὰ Χχάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν 
[16 15], ἐπαῖ αοοοτάίπς {ο Ρτασε Γ[ὸ παἰσΗ{ νε], {ος 3το “ο δευτο 11Π9 

ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέοµατι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόµου µόνον, 
Ἔρτοηιϊςθ {ο α]] ἵμοα 5εεᾶ, ποῦ ἴο υΠμαῖ οἱ ἴπε Ίαν οΠ]Σ, 

α... τὸ αΙΤΤΤΑΥΓ. 
5--- ὅτι [1,]τττ. 9 διὰ Ἡ. 
5--- τοῦ (/εαά [11ε]) αἰ τα ΗΙ. 

τι οὗ Υ/Ί056Θ (8111) Ττγ, 
Γ--- τῇ ΟΗΤΤΙΑΥ. 

| Δανεὶδ ΙΤΤΊΤΑ; Δανῖδ αν’. 
Ρ -- καὶ τττ[Α]. ἡ ---την τ. 
{δὲ Ὀυῦ ΕΤΤΤΑΤΓ. 

Κασεβήν Τ. 

Ῥ]οςς5εᾷ Γ[ίπεγ] οξ πνοή 



πΟοΜ ΑΝ ΑΒ. 

πίστεως ᾿Αβραάμ, 
Όπό  αἰεο ἴο ὑπαδῦ οἳ [ἴπε] Εαἰπ οἳ ΑὈγαβλπα, 

πάντων ἡμῶν, 17 καθὼς γέγραπται. 
οἳ πμ α]], (9σοοτάΐπς α5 15 Ἠα5 Ῥθεα νηΊ(νεπ, 

λῶν ἐθνῶν τέθεικά σε, κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ, 
ΣΩΑΗΥ ἨὨβίΙοΏςβ 1 ]ατο πιπᾶο μεθ)  ὮΌεξοτθ Ἄτγηοπα ὅ]ιο "ωε]ἰοτεά οᾶ, 

“τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς νεκρούς, καὶ καλοῦντος τὰ μὴ 
πνἩο απΊεκοης ἴπθ ἀθαᾶ, απά οα]]5 {πο ἰΠῖπσς ποῦ 

ὄντα ὡς ὄντα. 18 Ὃς παρ) ἐλπίδα ἐπ᾽' ἐλπίδι ἐπίστευσεν, 
Ρείμσ 45 Ῥείηρ; Πο ΑΡαϊηβί:. Ἠορθ 1π Ώορο Ῥεμενεᾶ, 

εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν, κατὰ τὸ 
ΣΟΥ 310 3Ῥεσοπιθ "Πίτα Σ4ΐΠες ΟΕΤΙΠΠΥ Ὠβ{ΙΟἨ5, βοοοτ {ης το παῦ σΥΏΙοἩ 

εἰρημένον, Οὕτως ἔσται τὸ σπέρµα.σου’ 19 καὶ μὴ ἀσθενῆσας 
Ἠβά ΌθεἨ ββἷᾶ, «-5ο 5Ώα]1 9 Τσ εεεᾶ : αηΏᾶ ποῦ ὈὉσίης ν/θακς 

τῇ πίστει, "οὐ! κατενόησεν τὸ.ἑαυτοῦ σῶμα Σ1δηϊ νενεκρω- 

1ν, Ῥ. 
-. : 3 .4 

ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ ἐστιν πατὴρ 
ϊ5 {πἳΠΘΓ 

πατέρα πολ- 
Α. ἔαί]εν οξ 

./ 

ος 
1νηο 

Ὅτι 

1π ἴΠθ Ἅᾖ«{αΑἱΤα, 3δποῦ :1Ἠ9 Ξοοπβἰάετοά  ἩἨϊ5 οππ Ῥοᾶγ αἰτοπάγ Ῥεσοιαθ 

µένον, ἑκατονταίτης που ὑπάρχων, καὶ τὴν νέκρωαιν 
ἀεπᾶ, ' 3α “Παπᾶτεά 3γθαχς 5οἱᾶ 3αΌου{ αρείηρ, απᾶ ἵἴπο ἀεαάεηίπσ 

τῆς μήτρας Σάῤῥας, 320 εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ οὗ 
ο πό πιο οἳ ΡΑΓΟΗ, Απά αἳ ᾖἴπο Ῥτοηιϊ5θ οἳ ἄοᾶ Αποῦ 

διεκρίθη τῷ ἀπιστίᾳ, ΣάλλἸΊ ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει, 
αοαΌίεά {μτοιβΏ απνε]εί; ΤῬαῦ πας βἰτεπσίηεποά 1π {α1{Ώ, 

δοὺς δύξαν τῷ θεῷ, 391 καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγ- 
ΕἰτίπΡ Ε]οτγ {ο 4ο, Ἀπᾶ Ὀείηρ Εα]17 α5δεατεά ἴλαῦ τ'Παῦ Ἠθ Ώα5 

γελται, δυνατός ἐστιν καὶ ποιῆσαι. 23 διὸ 3καὶ ἐλογίσθη 
Ῥχοηπι]ςεᾶ, 9018. Ἡθ 5 15ο Ἅᾖἰοάο; ὙΤΗΘΓΕΖΟΙ6Θ 8150 18 σγας γεο]οποᾶ 

αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 989 Οὐκ.ἐγράφη δὲ δί αὐτὸν 
ἵο Πω {ος τχἰρΏίοοαξθπος, 316 ὄγνας "που ὀπτ]ξίεπ 148 οἨη αοσοαπῦ οἱ ὨἨϊπι 

µόνον, ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ 24 ἀλλὰ καὶ δι ἡμᾶς, 
ΟΠ1Υ, τπαῦ 10 νγας τουκοποεᾶ {ο Ὠϊτη, τας 8Ι50Ο ΟΠ βοοοαπῦ οἱ πδ, 

οἷς µμέλλει λογίζεσθαι, τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν 
το πΏοπα 16 8 πΌοαῦ {ο ο τεσκοπσᾶ, Το ἴποβε ἴπαῦ ἍὮῬε][οθτο οἩἳ Ἠ]πι τύΏο 

ἐγείραντα. ]ησοῦν τὸν.κύριον.ἡμῶν ἐκ νεκρῶν, 256 ὃς 
τα]ξεᾶ Ίοξα5 Όαχ Τιοτᾷ 4ΤτΟἵΑ ΒΙΠΟΠΡ [1π6] ἀεκμᾶ, συ πο 

παρεδόθη διὰ τὰ. παραπτώματα.ἡμῶν, καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν 
τας ἀε]]νετεᾶ {οτ οἳτ ο εποθς, βηΏᾶ ἨΛ5 ταὶςοᾶ 40 

δικαίωσιν-ἡμῶν. 
ος 1π5υιβςπ{1οἩ. 

Β Ἀικαιωθέντες οὖν ἔκ πίστεως, εἰρήνην 3ἔχομενὶ 
Ἠανίπς Ὄεετ ]α5εϊβεᾶ ΤΠωτείοτο Ὦτ Σε Ἡ ἡ εἩ Ῥεαςθ π/οθ Ώατθ 

Ν Ν Γ 4 - ’ « - 2 ο. ” Ι) 

πρὺς τὺν θεὺν διὰ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, 3 δι 
ἑουνατά ᾳοά {μτοας]ῃ οπχ]ιοτᾶ )  αἆθδα Οπτίςί, ἑηχοισ]Ἡ 

οὔ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν ὑτῇ πίστει! εἰς τὴν χάριν 
1νΏοπα α15ο. 460055 πο Ώανο Ὁν Ἅᾖ«{ΕαΙΤΠ ἍἈἹπίο Ἔρταςθ 

ταύτην ἐν {}) ἑστήκαμεν' καὶ καυχώµεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς δόξης 
15 η πΠΙοἩ πο παπά, απᾶ- πε Ρο ᾖπ ἍἸορθ ΟΕ 119 ΡΙοτΥ 

τοῦ θεοῦ. ὃ οὐ.μόνον.δξ, 
οἳ ἀ.οἄ, Απά ποί ου] [5ο], Ῥαῦ 

Ελίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, 
ὑὈιι]αὔΊοπς, Ἐποπῖηπσ {ἴπαῦ ἴπο ἐτιοα]ατίοα οπάμταποἙ αγγογ]ς "οαῖ; 

4 ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιµήν, ἡ-δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ὃ ἡ δὲ ἐλπὶς 
Απᾶ {πο επάαταπςθ Ῥτοοξ; , αιᾶ ἴπο Ῥτουξ ἨοΡθ; Απᾶ ἴηε Ἠορα 

οὐ. καταισχύνει ὅτι τἹ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν 
ἆοθΒ ποῦ πηπΚο α5Παπασᾶ, Ὁοσπ]ςς ἴἩο ἍΊοτα οἳ 6οἆ Ἠας Ῥεεπ ρουτεᾷ οαί ἵπ 

15ο σε Ροαςῦ 1π 

π--- οὐ (γεαᾶ εἰς δὲ, νεγςδε 20, ὑιαξ αἲ) τττ[α]. 
4 ἔχωμεν Ἡε 8οι]ά Ώλνε ΤΤΤΑ. 

σ ἐφ᾽ 1.. 
1 Γκαι] ἨττΑ. 
Ῥοαεᾶσς ΤσΑ., 

ἀλλὰ καὶ “καυχώμεθαὶ ἐν ταῖς 

ο ἄτ ῆδη [][α]. 
ὓ--- τῇ πίστει [1.Τι]Α. 
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Ίαπν, ὉῬαῦ ἵἱο πα 
89ο ΑΝΠΙΟἩ 15 οἳ {πθ 
Τατ οἳ ΑΡταλαπα; 
πἩο 18 {Πο {Σαΐπετ οἳ 18 
α11,. 17 (5 Το ἶ5 υτῖῖ- 
16η, 1 Ὠατο πιβᾶῬ ἨπεῬ 
8 ΕπίΠογ οἱ ΠΙΔΠΥ ηα- 
τίοης͵) ὮὈῬείοτο ἍἨίϊπα 
τΥυΏοη] ο Ῥε]τετεάᾶ, ευετι 
αοᾶ, τσηο ααἱοκεμεία 
ἴλπο ἀεφᾶ, απά οι]]εία 
ἴποςδο {ηίπςσς5 πΠΙρΏ Ὃςδ 
ποῦ 45 Τἴποιρῃ ἴπογ 
ΊΝΟΓΘ. 18 Πο ασαῖηςε 
Ώορο Ρε]εγεᾶ ἵπ Ἰορε, 
τ]ιαῦ Ὡρ πιὶρΏῦ Ῥσοιπθ] 
{πε ᾖΕαῦπετ οἳ ΙΠΠΗΣ΄ 
ΤΑ ΡΙΟΏ5, α.οογάἰησ {Το 
λα πγΠπ]οὮ τας 5ροκεη,« 
5ο 5Ώα]] {πσ 5εεᾷ 6. 
19 Απά ὑοίηςσ ποῦ 18]! 
πι {αϊἴλ, Ἡο οοπςΙᾶετεᾶ 
ηοῦ Ἠἱ5 οΙΥΏ Ὀοᾶγ πονν 
οπᾶ, ΤΠεα Ἡθς ΥΛΒ 
αῬοαῦ απη Ἰυπάτοά 
θατ5 ο]ᾶ, πεϊ(πετγ τοῦ 
ΤΏε ἀεαᾶπεςς οἳ βαΓα]18 
ΤΥΟΙΩὮ: 20 Το κίαρ- 
ςσεγεᾶ ποῖ αἲ Ίπο ργο- 
τηῖ5ο οἳ. ἄοά ἴλτοιρρ 
αποε]εῖξ: Ὀπυ 98 
51ἴΤοΏΡ Ἰπ Τα1{ΗΏ, σἶνίησ 
ΕΙοΥΥ {ο 6οά: 21 παπά 
Ὀοΐπς {α]]σ ροτ»αιᾶεά 
τηβτ, πλαῦ Ὦς Ὠπᾶ ΡΥο- 
τηὶςεᾶ, Ώο πα5 αΌ]ε αἱ- 
5050 ῬεΓίοζπι, 29 Απά 
νΠοτοξοτε 15 145 ἵπῃ- 
Ῥιΐ{οᾶ Το Πίτα {οττ]σΏῖ- 

:ΘΟΙΙΦΗΏΘΒ5. 25 Χου 16 
85 ηοῦ τιίεη 2ος 
Ἠϊ5 5αΚκο α1οπο, υπαῦ 165 
νι Ἱππραθεᾶ το Ὠϊπα ; 
24 Ὀαί 1ος 5 αἱδο, {ο 
π Ἡοιω 10 5Πα]] Όε ἴτῃ- 
ρατοᾶ, 1 πε Ὀθ]ίετο 
ος Πίτα {Ώπῦ ταῖδεά Ἡρ 
Ἴο5δᾳς οἩσ Τογτά Ίτοια 
πο ἀεαά ; 25 Το Υ8 
4εΙτετεᾷ Τους ους οἳ- 
461065, «Ώᾶ ας ταῖςδεᾶά 
βραϊη Τος ους ]δ]ῆ- 
ρβΓΙΟἩ. 

Υ. Τπετεξοτο Ῥεΐησ 
ἠτις]Πεᾶ ὮὉγ {αἰ{Β, τνθ 
Ὠαπτο ουσ πΙζη ἄοά 
ἔπτοασςἩ οςσς Τιοχνά ε- 
5α5 ΟΗτὶςὺ: 92 Ὀγ ννποπχ 
Δἱ5ο πε Ὠπνε ποοσες5 
Ὁσ «απ Ἰπίο Όί5 
8να0ο ἈἹὙνηογεῖπ νε 
5ίαηπᾶ, απᾶ το]οῖοο ἵπ 
Ὥορθ οξ πα σ]οτγ οξ 
ἄοά. ὃὉ Απά ποῖ ου]σ 
6ο, ΌὈαῦς νο ῥΡ]οτγ 
19 ἐτιρα]θή]οης θ]ξεο: 
Κπονίῖης (παῦ ἐτίοι]α- 
Τ1οη π/ογκοίἩ ραί1επος; 
4 απᾶᾷ ΡΑΐϊεηςε, εχ- 
Ῥετίεπος; πηπά εχρεγῖ- 
εποθ, Πορθ : ὁ βηἆ πορο 
χηπκείὮ πο Α»5Παππεά 
Ὁσοπαςε ᾖἴμεο Ίοτο οἳ 
Ώοά 15 ΕΏοά αὈτοπᾶά ἵπ 

} ἀλλὰ Ίτ, 
5 καυχώµενοε 
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ος Ἱορτίς Ὦσ πο Πο]σ 
ΕΠοςί τυΠ]οἩ 15 ρῖνεῃ 
μηΏ{ο Ἡδ. 6 Ἐοσγ νετ 
Ὅνε Ίπετο τεύ νηίηοαῦ 
εἰγεηρσίΠ, ἵπ ἄπο {πιο 
Οπτῖςέ ἀῑεᾶ Τοτ ἴπε ππ- 
πσὀᾶ]ψ. ᾖ7 Έοσ 5οβτοε]γσ 
Σοὲ α τιβΏίεοας ΤΙη 
νν]] οπο αῑθ : γεῦ Ῥετ- 
αἀνοηίμτε 40; α σοοᾶ 
ΧΠΑΏ 50ΟΠ1Θ πγοι]ά οτεἩ 
ἆατο ῦο ἀἴθ. Β Βαΐ 4οᾶ 
οοπιπισπᾶσΏΏ «Ἠϊς Ίοτο 
Ποοπετᾶ 3δ, 1ῃπ 1παῦ, 
ὉφΠ]]ο νγε Ίποτο γεῦ 5ἵπ- 
ΏςΣ5, ΟἨητῖςυ ἄῑοᾷ {ον 
ας. 9 ΜαοἩὮ πιοτο {πεπ, 
Ρεΐησ που 1α50ϊβεᾶ οτ 
Ἠϊ5 ὈῬ]οοᾶ, πὦόδ δΏα]] 
Ὦοε «ἄπεᾶ ἔτγοπι ντα ῦ]Ἡ 
ἑΏτοις]λ Ἠϊτπι, 10 Ἐοσγ 
18, πει πνο π6ίθ εἩ- 
ΘΠ4165, πα Ἱπετθ ΤΘΟΟΠ- 
οἷ]οᾶ Το ἄοά Ὦγ 1ἴπμο 
ἀδαίΏ ος Ὠϊ5 ΘοΠ, ΏΙ1ΟἩ 
ΏΛΟΤ6, Ῥεῖτηρ τεσοπςοἴ]εᾶ, 
νο 5Ώα]] Ὃο βατοᾶ τν 
Ἠϊς 146. 11 Απά ποῦ 
οπ]γ 5ο, Ὁπῦ ντε 15ο 
1ο Ίπ ᾿ᾷοᾶ ὉπἈτοαρῃ 
ος Τιοτᾶ ὧε5ας Οητῖςη, 
ὮὋγ πΏοπι πε Ώθνε ΠΟΥ 
χοοε]τεά ᾖἵπθ Αἴοπε- 
χποηυῦ, 

12 ὙΠιεσθίογσς, 45 ὃν 
9Π6 πιαπ βἶπ οπίεγοά 
1ηίο ἴλο ποτ]ᾶ, απᾶ 
ἀεπῖῃ ὃν αἶπ; απᾶ 5ο 
ἀεαίὮ Ῥβξπεά Ἄροπ α1] 
ΙΏΘΗ, ΕΟΣ ἴπαῦ αἰ] ηαθτε 
εἰπηθᾶ : 19 (1ος απθῖ] 
{ηο Ίαν θἵωπ πας ἵπ πα 
νγοτ]ᾶ : Ὀιιῦ εἵΏ 18 ηοῦ 
ἀπιριινθά ὙΠΘα 1πετθ 
1ς ηπο Ίαν. 14 Ἠετει- 
ἴπε]αςς ἀαεβίῃ τοῖσποᾶ 
Στο Α ατα {ο ἸΜοςας, 
6σεπ οπεγ ἔποπι 1λαῦ 
Ἠαᾶ ποῦ αἴπποά αζ- 
{εν ἴηο αἰπι]]1{ιᾶο οἳ 
Αάαπα]5 [γαπβΡτΘΡΞΙΟἨ, 
πΥΏο 5 πο Άρατο οἳ 
Ἠ1πλ ἐπαῖῦ πας {ο 9«0Π16, 
15 Βαΐό ποῦ α5 ἴῃο οἳ- 
49ἨΠ08, 5Ο 816ο { "πα 
Ίτεο ϱἰξ Έοτ 1 
{πτοαςΏ {πο ο εποσθ οΕ 
9ηΠ6 ΤΠΙΑΗΥ Ῥο ἀεαᾶ, 
ΣΩΊΙΟΏ ΏΙΟΥΟ πε Ργαςσθ 
οἳ ἀοἄ, απᾶ ἴποε ϱἰι[ς 
Ὦγ σταοε, τοιίο]ι {ς Ὦν 
0Π6 ΠΒ, σεδις5 ΟΠτ]8ῦ, 
Ἠαῦπ αΏομππάᾶθᾶ απξο 
ΥΗΦΗΥ. 16 Απά πού ϐ8 
ἕὲ Ίυαξ Ἠσ. οπς ἴπαῦ 
εἰππαᾶ, 5ὀ ἴ8 ἰπο ϱ1{! : 
1ος ἐμθ ἠπάρπιεπε ὣΏαξ 

ΠπΠπΡοΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. Ἐς 

Τταϊς.καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος κα ἡμῖν. 
ος Ἠρατίς πι. νπο ον. ὦ ᾿Ἠοιψ νυΏίεὮ πας σίνοι {ο αν: 

6 "Έτι γὰρὶ χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν « κατὰ.καιρὸν 
Σοτ 50111 5ορτ]ςί Σρεΐπσ 1γο Ἀὄνηιτηοιῦ οτι. Ἰπ ἀπο 6ἶππβ 

ε 

υπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. Ἴ μόλιςγὰρ ὑπὲρ δικαίου 
4οτ ᾖ[ἴπε] απροάᾶ]γ ἀϊεᾶ. Έοτ Ἠατά]γ 4ο0τ ϐ ]αδύ [πια] 

τις  ἀποθανεῖται' ὑπὲρ.γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις 
Άρηπν σπα Ἅἀπνπί]] ἀϊε; ΣΟΥ ΟἨ Ὀεπα]{ οἱ νΏο ροοά [πιβτ] ρεγπαρς 50119 9ΏθΘ 

καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν' 8 συνίστησιν.δὲ τὴν.ἑαυτοῦ ἀγάπην 
6ΕΤεη τοὶρΏῦ 4ατο Ῥαῦ Ζοοπιπιθιᾶς 8Ώ]ς “οη. 5]οτο 

εἰς ἡμᾶς [ὁ θεός! 
το ἄῑθ; 

ε/ ”3 ε ” 3 εἕο νυν Ν 

Ότι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ημῶν χριστὸς 
5µο Τα5 ααοᾶ, ἴπαῦ Ξεὐ]] 4ΕΙΠΏΘΥΡ Ξηαῖπσ 1γτο Οπτσίςε 

ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν. 9 πολλῷφ οὖν μᾶλλον, δικαιωθέντες 
Ἔου ξµς αχᾳ16ᾷ, ΜαςοὮἨ ᾖπετεξοτθ 1ποςς, Ἠπτίηρ Ῥοεπ ]α5ειβοᾶ 

νῦν ἓν τῷ.αἵματι αὐτοῦ, σωθησόµεθα ὃδι αὐτοῦ ἀπὸ τῆς 
ΏοΥ ὮὉΤΥ Πὶ5 ῶ]οοᾶ, πο 5Ώα]] Ὦο ς«ανεᾶ Ὦτ πα Ἔτοτα 

ὀργῆς. 10 εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ «διὰ 
νταῖῃ. Έοτ 148, Ξαποπι]θς 1ρεῖπα νπθ Ίπετθ ταοοποῖ]εά ᾖἵο ἄοάᾶ ἑΏκουρῆβ 

τοῦ θανάτου τοῦ.υἱοῦ. αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες 
νηοε ἀθα οἱ Ἠϊ5 8οΗ, ΤΠΟὮ θεα Πατῖηρ Όσεη τεςοπςῖ]οᾶ 

σωθησόμ εθα ἐν τῇ-ζωῇ.αὐτοῦ. 1] οὐ-μόνον.δε ἀλλὰ καὶ 
νο 5Ώς]1] κ Ἑμτεᾶ ὃὮτ Βὶς 149, Απᾶ ποῦ οπ]γ [5ο], Ῥαῦ Ἅαἰδο 

καυχώµενοι ἔν τῷ θεῷ διὰ τοῦ.κυρίου-ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, 
Ὀοδρδύΐπς 1π αοᾶ τπτοαρῃἩ οαν Τιοτᾶᾷ φῶε5α5 ομτὶευ, 

᾿ τ ” 4 3 , 

δὺ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. 
ΏιτουιρΏ ποια πο ᾖἴποθ τοροποϊ]]αθ]οη το τεσθῖναᾶ. 

19 Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι ἑνὸς ἀνθρώπου } ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν 
Οπ ἰΠῖ5 βοοοαπῦ, 88 Ὦψ οἳθ πΙΘΏ εἵη 1πίο ἰπα 

κόσμον εἰσῆλθεν, καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως 
πγοτ]ά επ{ετεᾶ, απᾶά ὮὉγ 5ἶη ἀεβί1, απᾶ έπιις 

εἰς πάντας ἀνθρώπους Ξὸ θάνατος! διῆλθεν, ἐφ᾽ ᾧ πάντες 
το 81] ΏΊΕΠ. ἀεαίν ανα ΣΟΥ ναξ α]1 

ἥμαρτον. 19 ἄχριγὰρ νόµου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ' 
β]ηπεᾶ : (έος 1] Ιαν; βΙη ιβ ἵπ [πε] τνοτ]ά: 

ἁμαρτία.δὲ οὐκ.ἐλλογεῖται, µμὴ.ὄντος νόµου 14 ἀλλΊ 
Ῥιέ δἵπ 16 ποῦ Ῥαῦ {ο αοοοαπό, ἴποτε ποῦ ΡΡΙΗΒ Ίβνν ; τῬαῦ 

ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ ᾿Αδὰμ µέχοι ἩΤωσέωςϊ καὶ ἐπὶ 
2τεϊστπεᾶ 1ᾷεα!Ἡ ΐτοπ Αάππ Ἅταπθ] ἸΜοξε8 6τοπ προπ 

τοὺς μὴ. ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως 
1ηος5ο πἩο Ὠβᾶ ποῦ 5Ιππθά 1π ᾖἴπο Ίκοπες οξἴπο ᾖταπςργεβδίοπ 

᾿Αδάµ, ὃς ἐστιν τύπος τοῦ μέλλοντος. 16 ᾽Αλλ᾽ οὐχ 
οἱ Αάαπι, ππο ᾖδ μαρησα οἳ ἐπ οοταῖηπς Γοπε], Ῥταὺ [εηα]1] ποῦ 

ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτως καὶ τὸ χάρισμα. εἰγὰρ. τῷ 
85 ἴπμοα ο ετος, 5ο 8ἱβο [Ῥε]ίῃαο 1τα6ο ϱ1{ἱ 2 Έοτ 15 ὮῬγ ἰπθ 

τοῦ ἑνὸς παραπτώµατι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ μᾶλλον 
308 3ΐμο “οπθ 1οβεπος ἴπο ΤΙΑΠΥ ἀϊ9ᾷ, ΠΙΠςἩ ΤΊΟΤΘ 

ἡ χάρις τοῦ θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὺς 
Πε 5σταςσθ οἳ ἀοἆἄ, απᾶ ἴπε δες 1π τας, ἹπἨΏΙοὮ [15] οξ {πο οπθ 

ἀνθρώπου ᾿Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. 
ΤΙΏ 7 ο5ι5 οπτ]ςί, το ἴηρθ ΤΙΑΏΥ ἀϊᾶ αὐοαπά. 

Δ ) ε ” Ἐν ον « ΄ Ν ’ «κ 

16 καὶ οὐχ ὡς δι ἑνὸς ἁμαρτήσαντο τὸ δώρηµα 
Απᾶ [5Πα]]]ποῦύ 5 ὮὉὮ οπςθ Ἠατίηρ βἶππεά ᾖ[06] ἴμο ριες 2 

4 εἴ γε 1{ Ιπάεεᾶ Α. 
Ε[ὁ θάνατος] Α. 

φαρτοιις Εῑίογε ἄο ποί πιατ ἐ]ῖς αθ α φιεδίῖοιι : 
πηοηάς) Α. 

6 -|- ἔτι 50111 αΤΤΤΑΥ. Γ---- ὃ θεός (γεαᾷ συνίστησιν Ὦε οΟΠ]- 
Ἀ ἀλλὰ ΤΤτΑΤΓ. ὶ Μωῦσέως ο." τα. κΤηε 

{ο γεαᾷ δέ αξ ροΐπίεά οτι ἴ]ιε ἀγεε οπιῖί [611811] 
απά ειὀκτ{ιάέο [15] 91 [Ὀε]. 



ΕΟΜΑΝΡΑ, 
μι 4 3 ”, 3 εκ ᾿ / 4 δὲ ΄ 

τὸ.μὲν.γαρ κριµα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριµα, τὸ.δὲ χάρισμα 
Έογ ἐλμο Ἠπάροᾶ "ἠαάσπασπί [παδ] οἳ οηπς {ἰο οοπάεπιπαθῖοἨ, αἱ υπο Ίτεο ϱβ1Εὔ 

ἐκ πολλῶν παραπτωµάτων εἰς δικαίωµα. 17 εἰ γὰρ τῷ 
[19] οἳ ΤΙΑΏΠΥ ο εποθΒ {ο Ἰαδυιποαβίομ, Έοτ 1 Ὦγ ἴπο 

-” / -” { ΄ 

τοῦ ἑνὸς παραπτώµατι ὁ θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τοῦ ἑνός, 

σ, ΥΙ. 

308 319 “οπο 12οΏοπος ἀεαῖα ταὶᾳπεᾶ Ῥν πο Ἅοπε, 

πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ Ὁτῆς 
ΤΗΊΙΟὮΏ ΠΩΠΟΙΘ Ίμοςο 1πθ Αριπάαπςθ ΟΓρτ80θ, απᾶ οἳ ἴπο 

δωρεᾶς! τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες, ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν 
βιξῦ οξ τ1ΡΗΤοΟΊΞΠΘΡΒ τεοθῖνίπρ, ἵπ Πα βΠ811 τεῖση 

'διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ χριστοῦ. 18 Αρα οὖν ὡς δι ἑνὸς παρα- 
Ὃσ ᾖἵπο οπθ εις Ολτῖςί :) βο ᾖἴπεηυη 48 ὮΥγ οπθ οξ- 

πτώματος εἰ πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριµα, 
20πΠ08 [10 πας] ἰοπατᾶς αἱ] Ώ]ΕΠ νο οοπᾷεπιπαΘῖοῃ, 

οὕτως καὶ δι ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώ- 
839  8156ο Ὦγ οπθ ἁοοοπιρ]κῃοᾶ τἰςΏέεοαδηθςς ἑοπατά αἱ] ΤΠΕΠ 

πους εἰς δικαίωσιν ζωῆς. 19 ὥσπερ.γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς 
ἴο ᾖ{πςβοαθίοιυ οἳ 1116, Έου 5 ὮὋσ ᾖἴπο ἀἰβδορεάίεπος 

τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί, 
οἱ ἴπο οπςθ ΤΩ8Ἠ 5ΡΙΏΏΘΓΕ Άνγετο “οοηςζ1θιϊθᾶ πο πιαπγ, 

οὕτως καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται 
ΒΟ 5ο Ὦγ ᾖἵἴποθ οῬεᾷίεπορ οξ ἴμο οπο δεὶσηίοοις Ξκπα]] ο "οοπδυϊυαθεᾶ 

οἱ πολλοί. 390 Νόμος.δὲ παρεισῆλθεν, ἵνα πλεονάσῃ τὸ 
11Ώο πι. Ῥαΐ Ί8ν; οἈπιο ἵπ Ὦγ {πε Τσο, ἐπδῦ πα]σηῦ αὈοιιᾶ πο 

παράπτωμά. οὔὗ.δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν 
ο εποο; Όαῦ π/ποτο αΏοιπᾶεά αἶτ, οτεταροαπᾶοεά 

« / 1) ϱ/ 3 / ε κε / Ε) υ] / 

ἡ χάρις 2] ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, 
6ταος8, ἐπαῦ 5 Ἀτεϊρπεᾶ 1β1Π᾿ 1Π ἄεαῖμ, 

ϱ/ : ερ , , μα , 2 ι 
οὕτως καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν 

[το 8159 τας ππὶρπὶ τεῖσηπ {πτοιρβῃη τὶςΏΙεΟοςΏΘΕΘΒ το 1149 
, - Ἀ - , ε ὼ' 

αἰώνιον, διὰ ᾿Ἰησοῦ χριστοῦὺ τοῦ.κυρίου ἡμῶν. 
εἴειμπα], ἵλπτοαιρῃ ὅεσας οΟπτὶςὺ οςςσ Τιοτᾶ. 

ϐ Τί οὖν ἐροῦμεν; Ἀἐπιμενοῦμεν' τῇ ἁμαρτίᾳ ἵνα ἡ χάρις 
ΊΓπαῦ έΠοεηὮ 5Πα]] πο Αγ 2 ΦΠα]] πε οοπ{ίπθ 1Π 8ἱπ ἵπαῦ ῥΡΓ8ςθ 

πλεονάσῃ; 39 μὴ.γένοιτο. οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, 
ΤΗΑΥ ἉΌοαπςί 2 Μαγ Ἱτ ποῦ Ῥε | ο πο ἀῑεᾶ το 5ἵἩ, 

πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ; Ὁ ἢ ἀγνοετε ὅτι ὅσοι 
Ἠουυ αὐ]] 5Πα]] πε νε ἵν 2 Οσ ατο 7ο ἱσποταπῦ ἐλαῦ 245 ὄπιςηΥ “5 

ἐβαπτίσθημεν εἰς χριστὸν ᾿Ιησοῦν, εἰς τὸν.θάνατον.αὐτοῦ 
1γγθ ἹΥεΤε Ὀβρίιπεᾶά αππίο Οπτῖςυ φεδαβ, απίο Ἠΐ5 ἀεδίῃ 

ἐβαπτίσθημεν;, 4 συνετάφηµεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπ- 
σπα Ἱνετε Ῥαρίϊπες 2 ο πνετο Ὀατίεά ΌἩοετείοτθ υΙτΏ Ἠΐπα ὮῬγ Ῥαγρ- 

τίσµατος εἰς τὸν θάνατον’ ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη  Χριστὸς 
Μΐδιω πηζο ἀεαί]ι, τπαῦ 88 Άττας "ταϊδεᾶ “αρ "Οπτὶςύ 

ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ 
ΣΤΟΙΩ ΑΠΙΟΙΡ [πε] ἆοαᾶ Ὦσ πο ρ]οτγ οξίἴπο Ἐαΐπετ, 5ο 8]5ο 

ἡμεῖς ἔν καινότητι ζωῆς περιπατήσωµεν. ὅὃ Εἰγὰρ σύμφυτοι 
πο η ὭΊΏηΘΠΏΟΣΣ οἳ 1146 5ποιυ]ά τγα]]ς, Έοτ 1 οοπ]οϊπεᾶ 

γεγόναµεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ.θανάτου-αὐτοῦ, ἀλλὰ.καὶ 
Φ/θ Ἠατο Ῥεσοοπιθ 1Π ἴπο ἍἸκοηοθκς οἳ Πῖς ἀεαθία, 80 315ο 

τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα" ϐ τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς 
ο [15] τεςυγτοοῦβίοη ἍἨὙ/ο 5Ώβ]1ῶθ: «: ἴΠῖδ Κποπῖπς, τπαῦ 3ρο1ᾶ 

ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα 
1ουσ ΙΩΑΏ Ίνα5 ογμοὶβεὰ πΙὮ [ΠΙπα], ὑπαῦ τοὶσΏὺ ο Αππια]1οᾶ ἴπο Ῥοάγ 

415 
Ὁψ οπθ Το σοπᾷεπιπβ- 
(1οἩ, Ῥαΐῦ πο 1τοο 116 
ἵ5 οἳ ΠΙΑΠΥ οΠεηοθΒ 
ππῦο Παδμϊιβοα{ΙοἩ. 
17 Ἐοτ 1ξ Ὦγ οπθ πιρη)8 
ὀᾖθπσο ἄεαίῃ τεϊσηοᾶ 
Ὦγψ οπθ; πιιαοῖ ΤΠΟΤΘ 
ΤΠογ π/ΠῖοἩ τεσεῖτο α- 

""Ῥαππάφπορ οἳ ϱτασο απᾶ 
οἳ ἴπο ρι{0 οἳ τὶσπί- 
6οαξΏθΒ8 5Πα]] τοῖση ἰπ 
14 Ὦγ οπο, οε8αβ 
Οπτὶςί,) 18 Τπετεέοτο 
35 Ὃγ {πο οὔεηςσο ο 
οπε/μάσπιεπί σαπιεἹρ- 
οἩ α]] πιθη Το οοἩἨ- 
ἀετητιαθίοη; Θ6Υεη 8ο 
ὮὉγ πο τὶρῃΏίεοιςπεβς 
οἳ οπο 16 ᾖφεο σὲ 
σαπιε προ 1] πε ππ- 
το ἠαδιιΠποαθίοη οἳ 1146, 
19 Εοτ Α5 ὮΏγ οπετηρπ)8 
ἀϊξορεᾶῖεησα ΤΙΒΏΥ 
ΊΕΥΘ πιαᾶθ ΒΙΠΏΘΤΕ, 50 
Ὁγ πο ορεᾶΙεπορ οξ οΏθ 
βΏα]] ΤΙΑΠΥ ὃθ τηθᾶθ 
τὶρηΏίθοας. 20 ἍἼποτε- 
ΟΥΕΣΓ ἴπο Ίαπ οπἰογαᾶ, 
νηΏαῦ ἴπο οΏυποῬ πιῖσης 
αΏοιιμᾶ. Ῥαἱ τυΏαεγο δίπ 
αὈοαπάεᾶ, ρτασοε ἆἷά 
1ΠΙΙΟΏ τηοτοθ αΏοιπᾶ : 
9ἱ Ὅπαῦ 8 απ Παῖι 
τοϊσπεᾶ απῖο ἀεβαῖῃ, 
ετεη 5ο πϊςσμπῦ σταησθ 
τοῖρπι ἴΠτοιση τὶσηί- 
ΘΟΙΙΒΠΘΡΒΒ 1Πῖο εἴετης] 
11ε Ὦγ οὅεδαςδ Οὐτὶςε 
ος Τιοτᾶ, 

νι. Ὁπαῦ 5Πα]] τπτ 
58ΗΥ ἴπεπ ) ΒΠ8]] τνο 
οοπµίηιθ ἵη οἵτ, πας 
Τσ ΤἨΙΑΥ αβροιπά 2 
2 ἄυᾶ {οτρῖᾶ. ἩἨοιν 
5Η811 το, ὑπαῦ ατο ἄεβι] 
νο 8ἱπ, Ίτε ΑΏΥ Ίοηρες 
ἠΠπετεῖη ὃ ὃ Ἐπον γθ 
πο, ἰηαῦ 5ο ΤΙΒΏΥ οΕ 
15 85 πετο Ῥαρθϊσεᾶ 
1πζο ζ6εας ΟΠτὶβῦ πγοτο 
Ῥαρίιιτεά ἍΙπίο ὮἨῖ8 
ἀθεβΏΏ ὃ 4 Τηετοίοτε νε 
Άτοθ Ῥμτ]ιεά ση Ἠῖπα 
Ὦγ Ῥαρίίΐδτα Ιπύο ἀἄεαίῃ: 
τπαῖ χο α5 ΟΠτ]5ύ π8β 
χβλδδᾶ αρ Ίτοπι ἴπο 
ἀθαᾶ Ὦγ ἴπο ρ]οτγ οί 
ἴηο Ἐαΐπετ, οπσεη 86ο 
πέθ 815ο 5ποισ]ά τγα]]ς 
Ίτ ἨΠΕΜΏΘΣ5 οὗ 149, 
5 Έοτ Τε νε πβτο Ῥεεπ 
ρ]απίεά Ὀορφεύπες τπτ 
Τηπο Ἰϊκομεςς οἳ Ἠἶ8 
ἀεκίηΏ, τνο 5Ώς]1 Ὦο 8ἱ5ο 
{π ο 1ίεπες οἳ 8 
τεβδμτγθοίίοῦ : 6 πουν- 
Ίηπς {Π5, ἐπαῦ οατ ο]ά 
ΠηΦΠ 5 ογασΙπεά ντα 
Λῖπι, ἰΏπῦ ἴπο Ῥοᾶν οί 
5ἶπ παὶρ]ῦ ϱο ἀθείτογοᾶ, 

τι [τῆς δωρεᾶς] 1., 3 ἐπιμένωμεν 5Ποι]ἁ πο οοπ/{ίπιθ αΙΤΤΤΑΊΥ. 



414 

Όλαῦ ἨἸδηοεξοτίη πο 
ΕΠοιι]ᾶ ποῦ 5ο91γ9θ 5ἶπ. 
ᾗ Ἐογ Το {παῦ 15 ἀεαᾶ 
ἶς {του Ίνοιι δἱῃ. 
Β Νοιν 1 πο ὃο ἀοαά 
σοΙὮ ΟἨτ]5ὲ, νε Ὀε]]ανα 
{λαῦ σε οπα]] αἱ5ο Ίντο 
νπΙΏ Ὠϊπα : 9 Κηποννῖηςσ 
ἑηαιΟητ]ςὺ Ὀοῖηρ τἍλσθᾶ 
ἔτοπι ἴπο ἀεαά ἀῑοίι πο 
ΩΙΟΥ6: ἀορῦὮ Ἱαῦῃ ηο 
ΧΠΟΥΘ ἀοπΠΙΙπΙΦηΠ οτες 
Ἠϊπ. 10 Ἐοτ ἵπ πας 
Το ἀῑεᾶ, Ἡε ἀῑεᾶ απο 
Βἶπ οπσα: αυ 1 ἐπαῦ 
Ἡε Ἰνείαπ, Ἡε ἸΠἨπτοείτ 
ΑΠίο ἄοά. 1] Τάκε- 
199 ΤΕΟΚΟΠ Τθ 8ἱ5ο 
'ψοιτβε]τεε ο οθ 
ἀθθά Ιπάθοᾶ απίο εἶπ, 
Ὀαξ αἶἶγε απίο ἄοᾶ 
ἑητοαρΏ ἆεεας Οπγ]ςῦ 
οἳσ Τοτᾶ, 12 Τιεῦ ποῦ 
εἶη {Πεχαίοτο τεῖρη 1η 
σοισ πιοτίλ] Ροᾶγ, ία ῦ 
γε βλοι]ᾶ οὓεσ 1 1π 
πο ἍἹαςδί ᾖΌπεγοοξἙ. 
15 ΝεΙίμεσ γΙε]ὰ γε 
σος ΠΠεΠΙΌοΓ5 ας Ἱπ- 
βἰτατησητς οἳ σηχ]ρὩῦ- 
86οπςηθςς ἀπίο δἶπ: Όα6 
ψἹε]ᾶ γούτςε]τες απίο 
ᾳοᾶ, α5 ἴποςοε επαῦ ατθ 
β]ϊτο Έγοπι ηΏο ἀθᾳᾶ, 
βΏᾶ τοΙσ ΏΙΟΠΙΏΘΥ5 αξ 
ἀπδίχαπαεηῖς οἳ τὶισηί- 
εοαςηπθθ» Άπτο «ἀοᾶ. 
14 Έοτ εἶπ εΠα]] ποῦ 
Ἠατο ἀοπιΙπ]οη ΟΤοΟΣ 
σοι: ΤοΓ Τθ αἴθ ποῦ 
ππάᾶςγ Ίπο Ίαν, αῦ πἩ- 
εσγ ϱταοθ. 

15 πα ἴπεπὁ 5Πα]] 
στο 5ἵη, Ὀδεοαρ]ςδε πο ΤΘ 
πηοῦ πηᾶρχ {πε Ίωτγ, Ὀιἳ 
πηπᾷογ τας ἄαοάᾶ 
ΣοτῬριᾶ. 16 Ἐποιν τε 
ποῦ, ὑπαῦ ο ὪΠοΠι τε 
ψιε]ᾶ τοατεε]νες ϱετ- 
ναηῖς {ο ΟΡΟΥ, 15 8εΓ- 
ταηῖς 7ο 4Υθ {ο ΝΠΟΠ 
ο ΟΡεΥ; ππείηες οἙ 
Εἶπ απίο ἀεαῖπ, οἵ οἳ 
ορεᾶΊεποςϱ ππίο τὶρϱΏί- 
εοαςποςς 17 Βαΐ ᾳοά 
Ὄε {παπ]κοθῇ, ὑπαῦ τε 
τνεχο πο βοτναηῖς ο 
Εἶπ, Ῥαῦυ το Ἠατο ο- 
Ῥογοεά Ίτοπι πε Πθατῦ 
τπαὺ Τογπι οἱ ἀοοίτῖπο 
πνΏῖολ τας ἀο]ϊνετεᾶ 
οι. 18 Βεϊησ Όπεν 
χηαᾶθ Ίτεο {Τοπ Εἶπ, 
σα ΌὌθοφπαο ἴπμθ 8δοί- 
χαηῖς οἱ τὶσηἰσοας- 
ηθ5ς. 19 Τ 5ρεακ α{ίετ 
{Πθ ΤΙΑΠΠΕ6Υ ΟΕ ΤησΠ 
Ῥοσβ 15ο οἳ ὑῃα Ιπβτηο]- 
ἵψ οἱ τοασ Πεςεῃ : ΕοΥ 
Ας Το Ὠπτο τ]ε]ᾷοά 
ΨΟΙΣ ΙΠΘΠΙΡΕ6Υ5 Βεζ- 
ναηπῖς Το ππο]6βηπεςξ 
8η ο Ἰπ]ααϊῦὃγ απο 
ἀπ]αα1{γ : επεΏ 5ο πο 
γψιε]ᾶ τουσ ΤΙΕΠΙΟΕΤς 
εογναυῖς {ο τίϱΏ{εοιξ- 
ηθεβς απίο Πο]πεςς. 
20 Ἐοῦἵ ΊύΠοηπ Ύο Ίπετθ 

ο συνζ- ΙΤΊτΑ. 
κυρίω ἡμῶν α}ΤΤτΤΑΥΓ. 

α ἀλλὰ ΙΤΤΤΑΥΓ. ΣΤΤΤΑ. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. τΙ. 

τῆς ἁμαρτίας, τοῦ µηκέτι δουλεύεν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτιᾳ. 
οἳ ἶη, | 1λαῦ πο 3Ίοπρει “το πα Ὀρδετνίεπυ ἆνο το 511. 

7 ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. 8 Εἱ δὲ 
Έοχ Ἡδ ἐπαῦ  ἀῑοᾶ ουν ἰξ 

ἀπεθάνομεν σὺν Χχριστῷ. πιστεύοµεν ὅτι καὶ “σοζήσομεν' 
ν;ο ἆῑοα πια Οπτῖςε, ππε Ῥε]ίατθ ἍἈἰἴπαῦ Ύἱδο πο 5μα]1 1τε πχ 

αὐτῷ, Ὁ εἰδότες ὅτι χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ 
η, πομης ἴπκ ΟἨπτὶδ Πανίησ Ῥεθῦ ταὶδοᾶ µρ ΣΓΟΠΙ ΑΠΙΟΏΡ πε] 

γεκρῶν, οὐκέτι ἀποθνήσκει' θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. 

ἀθαά, ἩΟ ΏΙΟΥΘ ἀῑες : ἀεαί]α 5Ώῖτα ἆπο Ἄποτο Ἅγα]ες "οτος, 

10 Ρο' «γὰρ ἀπέθανεν, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ. 5ο! δὲ 
ΈοΥ 1Π ἐηαῦς τε ἀῑεᾶ, το δἵη : Ἡρ ἀ4ἱεᾶ οησε {ου αἲ] : Ῥαῦ 11 πας 

αν . ο . ε/ 4 ε ω / ε 

ζῷῆ, ἕῷ τῷ θεῷ. 11 οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς ἃ 
Ἡο Ἰϊνες, Το Ίνες το 4οᾶ. 5Ο . 85Ο το ΤΕΟΚΟΠ γοιχΡε]γες 

γεκροὺς μὲν τεἶναι' τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ βεῷ, ἐν χριστῷ 

ας Όεεπ μες 4ΤΟΠ 8ἱΠ. 

σᾷομᾶ 41πᾷεεᾶ 1:09 Ἴρο το 5ἶτ, Ῥαῦ α]]νο το ᾳοᾶ, ἵπ  «ὠλπτῖςη 

Ἰησοῦ ὑτῷ.κυρίῳ.ἡμῶν.! 19 Μὴ οὖν βασιλευέτ ω ἡ ἁμαρτία 
Ἴε5ας οχ Τ,οτᾶ. Ξποῦ “Πογείοχο 1εῦ 5τοίσιι 36Ιη 

ἐν τῷ. θνητφ.ὺ υμῶν' σώματι, εἰς τὸ ὑπακούειν ζαὐτῇ ἐνὶ σταῖς 
σδοὶ ΨΟΠΥ ηιοτία] Ὀοᾶςσ, {οΥ νο σον η 1η 

ἐπιθυμίαις.αὐτοῦ Ἡ 19 μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη.ὑμῶν ὅπλα 
1ΐἱ5 4ε51Υ98. ος δε τἰε]άϊπς σος πιοπλυετς Ιπςίτ πΠΙΟΙΙΤ8 

ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ' ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ 
οἳ απχϊβΏίεοαςΏεςΒ νο ἵπ, ταῦ γψ]ιε]ὰ ψοιιγ5ο]τοξ 

θεῷ σὼςὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας, καὶ τὰ μελη.ὑμῶν 
το αοᾶ α5΄ 3Ἄΐγχοπι 3λπΙΟηΡ [1Π6] Σἀάεαᾶ 1π]1το, Ἀπά ψοιΣ ΠΙΘΙΏΩΥΒ 

ὅπλα δικαιοσύνης τῷ θεῷ. 14 ἁμαρτίαγὰρ ὑμῶν οὐ 
ἀπετατηεηϊς οἳ κει σηρέας {ο ο, Έογ 5ἷπι ον Ἔπου 

κυριεύσει οὔ. γάρ ἔστε ὑπὸ νόµον, Σάλλ”! ὑπὸ χάριν. 
ἀ1ςΏα]] ὄχα]ο “ογοαΥ, Έοχ 'ποῦ Ἴαχγα Ίτο πηᾷετ ἍΊανν, Ῥαῦ απᾶος ῥτασο, 

15 Τί οὖν; Υἁμαρτήσομενὶ ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον, 
Ἠγπαῦ πε 2 5Ώα]] τνε «ἶπ. Ῥοσβαδθ τε αγθ μοῦ Ἀπάετ Ίαν 

χἀλλ᾽' ὑπὸ χάριν; μὴ.γἔνοιτο. 
Ῥαῦ αἈαπίςες µῥµταςε 2 Μαγ ἵ6 ποῦ δε | 

παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε 
γε τὶο]ά 7οΙΙΑΟΊΥε5 ἠἸοπάπιοα τος οὐθᾷίοπςς, ῬοπόάΏ]εη Το ΤΘ 

ὑπακούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον, ἢ ὑπακοῆς 
{ο Ἠϊπι πΠοπι τε οῦςσσ, Ῥ/Πείηποτ οΕδίηπ το ἀθεαίῃ, οἱ οἳ οροάἴοισθ 

2 ’ ”. η ολ » ο τ - ω 

εἰς δικαιοσύνην» 17 χάρις.δὲ τῷ,θεῷ, ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς 
το πρινροσοος ες Ῥιν ἵπαη]ες [ρε] {ο ἀοᾶ, ἰπαῦ το πετο Ῥοπάπιθη 

ἁμαρτίάς, ὑπηκούσατε.δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν  παρεδόθητε 
οἳ 5ἶπ, Ῥαΐξ γο ορογεᾶ 1νοπα Γ1ποθ] Ποατυ δύο δηΠΙςὮ 7Ἴγο Ἀπγογο 4ο]1ἱνοτοᾶ 

τύπον διδαχῆς. 1δ ἐλευθερωθέντες. δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, 
1 3{0ΓΏι 308 “οασβίηρ. Α πα Πατίηρ Ὀθεπ 5οῦ 1τε9θ Ίτοπα 5ἱη, 

ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. 19 ᾿Ανθρώπινον λεγω διὰ 
γθ ΏθοβπαςῬ Ῥοπάπιεη Ἅᾖ1ο τίρΠ{εοα5ΏςδΒ, Ἠτπιαπ]ν 1 δρεαΚοἩ ποσοαπῦ οξ 

τὴν ἀσθένειαν τῆς.σαρκὺς.ὑμῶν. ὥσπερ.γὰρ παρεστήσατε 
νηο ννθα]κτοςς οΕ Τοιιγ Βε5Ἡ. Έοτ 45 πε γἰο].1εᾶ 

τὰ. μελη.ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν 
γοατ πιοπιΌ6τ5 Ιπ Ῥοπάπρο νο πποΙεΔβΏηςΘβς αηᾶ ᾖἴο ]απ]οξςηεςς αηῖο 

ἀνομίαν, οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ.-μέλη.ὑμῶν δοῦλα τῇ 

τ 

16 οὐκ.οἴδατε ὅτι ᾧ 
ποπ το ποῦ ἐπαῦ ο γνμοπα 

Ίανν]αςςπεςἙς, 5ο ΏΟΣΥ γιε]ᾶ ΨΟΙΥ ΏΙΟΠΙΡΟΥ5 Ἱῃ Ῥομάασε 
» ” - 

δικαιοσύ»} εἰς ἁγιασμόν. 320 ὃτεγὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς 
{ο τ]σηίεοα»ηθδς ππζο εαποὐΙΠοαιθίοἩ. Ἔου ΙΥἨΟΏ Ὀοπάπιθη γε πνογθ 

Ρ ὁ Ε.  -|- εἶναι ἴο Ὃρ τ[ττ]. τ.-- εἶναι ΙΤΤΙΑΥΝ. 5: --- τῷ 
ἕ --- αὐτῇ ἐν αι1ΊτΑνγ. ν --- ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ 6. κ ὡσεὶ 

} ἁμαρτήσωμεν 5ηοι]ά 176 8ίΏ 1 ΤΤΤΑΥΝ. 

””. 



τε Ντ. ΕΟΝΑΧΝ 9, 
ή - Φ ν ’ - , Υ’ 

ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικσιοσύνῃ. 91 τίνα οὔὗν 
οἱ 5ἵἩ, 1χθς το Ἠοτθ6 αδίο 1ησΙιοοὧσ]ιοςς. αγ] Ξιμογο[οτο 

αι 3 τ -- ’ ο 

καρπὺν εἴχετε τότε, ἐφ᾽ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; 
α{γα]ῦ ἨἸαάτε μοι, Π{Πο [ἰΠῖιρ-] οἱ πνΠΙΟἩ ἩΠΟΝ 7ο 48ο απμαπιοᾶ 2 

τὸ" γὰρ τέλος  ἐκείνων θάνατος. 3232 νυηὶ δὲ ἐλευθερω- 
40ΟΥ πε οπᾶ  οἳ ἴποςε ἱπίπρβς [15] ἍἆἄοιτΠ. Ῥαϊ που ἨΠανίησ νοςἨ 

8 ” τ ’ ’ -- ” ” 

θέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας,  δουλωθέντες. δὲ τῷ θεῷ, ἔχετε 
κεῦ {γοο ΕΓΟΙΠ 81, ππᾶ Ἠατίηρ Ώσδοοιαθ Ῥοπάπιοι {ο ἄοἀ, το Πατο 

Δ Δ -” Δ Δ / αρ 

τὸν καρπὺν.ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὺ.δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον. 
σουτ Επ1ῦ απίο 5αποϊβσαξῖοΏ, Απᾶ ὑπο επᾶ 11Το εἰσιπο]. 

} ” / ώ ν 4 ΄ 

26 τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος τὸ.δὲ χάρισμα 
Έογ ἴπο παΡοξ οἑ οἵη ᾖ{[5] ἄοπί]μ; Ῥαῦ πο ἍΆΊτος ϱ11{ 

” - η 5» -” -” , « - 

τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν χριστῷ Ιησοῦ τῷ κυρίῳ.Ἰ)μῶν. 
οἱ οὐ 14ε οεἰετπαὶ Ἰ ΟΠεςῦ ᾳ6ραβ οἳχ Τιοτᾷ. 
Ἆ » . 2 [ή ΄ 4 ΄ ” ε/ 

η Η ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, γινώσκουσιν.γὰρ νόμον λαλῶ, ὅτι 
Άτο το ἱρπογαπῦ, Ὀτείηχετπ, {05 Μο {Ποςδο Κπονίης Ίαν 1 βροας], ὐλαῦ 

ὁ νόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ἕβῇ: 
ἴπο Ίαν τι]θς ΟΥΕΥ πο στ] Σο α5 Ίοηρ 45 τις Το πιαγ ]1τοῦ 

9 ἡ.γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳᾳ' 
Ἐογ {με πιαιτ]οᾶ ΟΏΙΑπ ᾖ{ἵο τπθ Ἠπτίηπσ ἩΠπαδραπά Ἱ5δ Ῥοαπᾶ Ὁσ Ίαν; 

ἐὰν.δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνὴρ κατήργηται ἀπὸ Ὀτοῦ νόµου" τοῦ 
Όας 1  αΠοιι]ά ἀῑς {πα Ἠπςραπᾶ, «Ἠε ἵν οἰθατεᾶ Ίτοπι πο Ίαπ ο ἴπε 

ἀνδρός. ὃ ἄρα.οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει, 
Παξραιᾶ : βροίπεπ, ὁΠΗτίησ ᾖ3ΤίΠε ΑΠμαξ5ραπᾶ, απ αἀα]ίετοςς δε 511] ὂε οα]]εᾶ, 
2 ’ ) κ ο Ἡ ο μασ ο , ος 7 ῃ 
ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ' ἐὰν.δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, ἐλευθερα 
τε 5ΦΏΟ ο Ἅ{Το ”ΠπιμΠ Ἰαποίπετ; Όπου Ἅαεποπα]ᾶ ἀἷο πε Παδυαπᾶ, 1χεε 

ν Ν µ - κ ω 5 ο πὶ ῃ 
ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόµου, τοῦ.μὴ.εἶναι.αὐτὴν µοιχαλίδα, γενο- 
Πο 5 Ίτοπι. ἴ]μο Ίατν, 5ο α5 Τὸ Ἱογ ποῦ Το 0ο απ αἀπ]ίεγςαδ, Ἠανῖης 

µένην ἀνδρὶ ἐτέρῳ. 4 ὥστε, ἀδελφοί.μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώ- 
Ῥασοπιθ 10 πια ἸωποίἩμογ, ο ἰπαί, πιγ ῬτείηταοἨπ, 34ἱδο το “πνεια πιαᾶθ 

θητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ, εἰς τὺ γενέσθαι 
ἀεπᾶ ἵο ἴπο Ίαπ ὮἩὉγ {ἴπα Ῥοᾶσ οἱ ἴπε ΟΠ], 1ος 3{ο 99 

ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ έκ γεκρῶν ἐγεῤθέντι, ἵνα Καρπο- 
τοι ᾖΤο αποῖἩες, πο ΕΓΟΠΙ ΑΠΙΟΠΡ [ἐπε] ἄεαᾶ σης ταὶςθαᾶ, ἵπαῦ σνο 5ιοι]ᾶ 

ο ” - / 4 αν -- , 4 ’ 

φορήσωμεν τῷ θεῷ. ὅ Ότεγὰρ ἡἦμεν ἐν τῷ σαρκἰί, τὰ παθη- 
Ῥτῖπρ Μοτό] ἐναΙδ {ο ἀοἀ. Έοχ πΏεπ πο Ίετο ἵπ Τπο Ἠεςδῃ, ᾖΊἴπο ρα5- 

µατα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόµου ἐνηργεῖτο ἐν 
51916 οἑ δίης, ,. πΏϊοὮ [πτετε] {πτοιρ]ῃ ἴμε ἍΊατ, στουσηΏ εδοὶ 

τοῖς μελεσι» ἡμῶν εἰς τὸ καοποφορῆσαι τῷ θανάτῳ' ϐ νυνὶ.δὲ 
Ο15 ΤΙΘΙΠΏΟΤΒ το ἴποα Ὀτίπρίτηρ τοτῖ] ἔταϊῦ το ἀεαίΐα; Όαῦ πο 

κατηργήθηµεν ἀπὸ τοῦ νόµου, “ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατει- 
ππβ Ἱνετς οἸοπταᾶ 1ΤοΏ1 1πθ Ίαν, Ἠατίης ἀ1εᾷ [ῖῃ ἔαξ] 1 σν]ι]ο] τνε πετθ 

χόµεθα, ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς" ἐν καινότητι πνεύματος, καὶ 
πε]α, 5ο τπαῦ "ςποιι]ά ΄βεττο πο 1π ΊἨΘΕΠΠΕΞΒ οἳ ρῖτῖῦ, απᾶ 

οὐ παλαιότητι γράμματος. 
ηοῦ 1π ο]άπεβς οξ Ιεῦζετ. 

7 Τί οὖν ἐροῦμεν : ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ.γένοιτο' 
Ἠπαϊ πετ βΏβ]] πο σασὂ [15] πε ἍᾖΊαπ; αἶι Μαν 1{ ποῖ ο | 

ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ.ἔγνων εἰ-μὴ διὰ νόµου. τήν.τε.γὰρ 
Ῥαέ σε] 1 Κηπεν πού απ]ε Ὦγ Ίαν; : {ΟΥ αἱ5ο 
ΚΟ ’ 9 ” 2 ᾽ ε , 2, 2 
ἐπιθυμίαν οὐκ.-/ δειν εἰ μι ὁ νόμος ἔλεγεν, Οὐκ 

1αρὲ 1 Ὠβᾶ ποῦ Ώοεπ οοπξοῖοάβ οἱ ππ]οςς ἴπο Ίαν 5α1ᾶ, 3Νοῦ 

ἐπιθυμῆσεις 8 ἀφορμὴν.δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς 
λίποι Ἐεβα]ὲ Ίανο; Ῥαῦ “απ 3οοσββίοα ΣΠατίης 3ἴα]Κ6Π 1 ςΙΠ. Ὁγσ Ἅἴπο 

5 1ο φυεβίέίοτι -ειάς αἱ ἴπεπ 1/ΤΑ. 8 --- μὲν Ιπάεεᾷ 1Α. 
5 αποθανόντος (γεαᾶ αν 4. .) Ε. ἆ [ἡμᾶς] τας. 

4]ὸ 

{πο εογταπ{ς οί «1Π, Υθ 
ποτο 1γοςῬ {χοπα τ]ς]ί- 
Θ6ΟΊ5ΠΘΡΡ, 21 Ἠ]αῦ 
Σταϊῦ Ὠπᾶ το ἴἨθι Ἱῃπ 
ἴποςδο 1Πῖηρ6 ὙνΠογθοξ 
Ἡθ 4Γθ6 ΠΟΥ Α5ΠΑΙπος 2 
1οτ ἴπε οπᾶ οἱ Όλος 
ΜΠΊηρς 18 ἀἄοπιμ. 22 Βια 
ΠΟΥ Ἰοίπρ πιαᾶς 1Γθθ 
{Υοπ1 5ἱΠ, απᾶ Ῥεοοπιθ 
εεγγαηΏύςβ {ο ἄἀοᾶ, τθ 
Ἠατο τον ΣγιΙµ πιηίο 
Ἠο]Ιπθβς, πηά ἰπο επᾶ 
ετετ]αςθῖηρ Π{6, 23 Εου 
ἴπο τ/αρος οἳ εἶπ 18 
ἀοπῦα; Ῥαΐῦ ἴπο σ]{{ ος 
αοᾶ {δ οἴοτπαὶἱ 1ΐθ 
τμχοαρῃ ὧσβις Ολχ]ςς 
οασ Τιοτᾶ. 

ΥΠ. Ἐπον το πο, 
ὈτοείητοαἨ, ({οτ Ἰ 6ρεα]ς 
νο ἴποπα ἴπαῦ Ίπον 
πο Ίαπ,) Που {παῦ 
πο Ίαν παπί] ἀοπιὶ- 
ἨΠΙΟΏ ΟΤΕΓ ἃ ΠΊΠΏ 48 
1οιςβ 5 Ἡθ Ππτεί]ι2 
2 Ἐοτ ᾖἴπθ ἍΠΤΟΠΙΑΠ 
πυΏῖοὮ Παίιῃ απ΄ Πις- 
Ὀαπα ἶ5 Ῥοαπά Ὀσ ἴπο 
Ίατν {ο ἠεγ Ὠιτιδριιπᾶ «ο 
Ίοπρ α5 Ἠε]]νεία; Ὀις 
ἵ ο Πιβυαπά ὃυοῬ 
ἀεβμᾶ, ϱΏο 5 Ιοοπεᾶ 
ΤγοΤΑ ἴπο Ίαπ ος 6} 
Ὠταςραπᾶ. ἃ Φο ἴπεπ 
18, συΏ]]ο Πε Παςραπᾶ 
᾿Ἠτεία, «Ἡθ Ὦε πιατγ]θᾶ 
ἵο ΑΠοίΏεσΓ ΠΙΛΠ, 5Ώθ 
5Ώβ]] ο οπ]]1εά απ αἃ- 
ἀά]νεγεςς: Ῥαῦ 1 Ἠοτ 
Ἠαπρατπᾶ Όε ἀθπᾶ, «πθ 
15 1τες ἔτοπα {Παί Ίαν: 
5ο ἰπαῦ 5Ώο 15 πο αἁπ]- 
16γ655, ΠοιβΏ 8ο Ὀθ 
Ὡηιθ]γ]οᾷ ο αποἰ]ετ 
Ώ]ΑΏ. 4 ΊΠΘΓΘΓοτΘ, ΠΙΥ 
τείΏγεἩ, Τε α]ξο ατα 
Ὄεσοπιθ ἆσθαᾶ {ἰο ἴπθ 
Ίπν; Ὦγψ ἴπε Ὀοᾶγ οἳ 
Οητίςἰ; ἐπαῦ το 5Ποι]ᾶᾷ 
Ῥε τααττ]εᾶ Μο αποΐμετ, 
ευεπ Το ΠἨϊτα ν/πο 1Β 
χβῖ5δεᾶ Έγοπῃ ΕΠ ἀειᾶ, 
ἔπαῦ πο 5ποα]ᾷ Ῥντίπσ 
1οτίἩ Τταϊῦ απίο ἀοᾶ, 
ὃ ΕΟΥ ἨΠθη πγο Τ/εΤα ἶτπ 
το Πεεῃ, πο πποί]οτς 
οἱ Φ1Π5, π/μΊ6Ἡ πνοια Ὦτ 
τε Ίατν, ἁἷᾶά ποτ] Ἰπ 
οαχ ΤΙΕΙΩΡΟΥΡ {ο Ὀτίης 
{οτίῖΏ {ταϊῦ απο ἄσβιυ]μ. 
6 Ῥαΐ ποτ πύθ αγθ ἄε- 
Ἰτοετεᾶ Ίτοπα {πα Ίανη, 
τηαῦ Ὀεῖηρ ἆθαᾶ ν/ΠεΓοθ- 
Ἰη νε ποτο Ὠε]ά; ἴπαξ 
πίθ ΕΑΠοι]ᾶ βεγτε ἹΊῃπ 
ΏΘΥΏεςς οἱ βρἰΓ16, απ 
ποῦ {π ἴπο οἰάπεςς ος 
ἴπε ]ο{ΐετ, 

7 ΝΠπαῦ 5Ώα]] πο 5αγ 
ἴπευ 2 {5 {πε]ανν αἶτι ὃ 
α4οᾶ {οτρίᾶ. Ναγ, 1 
παπά ποὺ Κηποπι βἶτ, 
Ῥαῦ Ὦτσ ύμο Ιανν : {ος ΙΤ 
Ὠλά ποὺ ἆποππ ]1ςῦ, 
εχσοερύ Ίἴπο Ίαπν Ἠαπάᾶ 
βαἰά, Τποια εηα]ς ποῦ 
οοτοῦ, 8 Βαΐό οαἶπ, 

Ὁ.--- τοῦ νόµου Ε, 
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ἑα]κίπς ΄ οοσαβῖοπ τσ 
πο οοπιπιαπάπισηΏξ, 
πντοιιρπυ 1π πιο 31] 
ΙΩΑΏΠΘΓ ΟΕ οοπομρὶς- 
οεΏσο. ΈἘογ νυπνποιῦ 
όΠε Ίατν οἶπ 1ωας ἆθαᾶ, 
9 Ἐοτ Ι τας αἰίνο 
πγτιποιῦ {πο Ίαν οποε: 
Ῥυς πνπεπ {Πε οοπι- 
χηρπᾶιηεΏῦ 68ΙΩΘ, 5ἱΠ. 
χενϊὶτεᾶ, απᾶ 1 ἄῑαᾶ. 
10 Απά ἴπε οοπιπιαπᾶ- 
1ηθηΏΓ,  ΠΙοΏ Ίυας οἵ- 
ἀαϊπισα το 46, 1 ξοαπᾶ 
ἴο ὃὂο απίο ἆἄθαίῃμ. 
11 Ἐος σῖπ, ἑρκίπρ ος- 
οαβδίοη Ὦσ {πε οοπι- 
πηβπάπιεηῦ, ἀθοαῖγεᾶ 
1ηΘ, αΠΏᾶ Ὦγ Ιέδ]ειγ πιο. 
12 ἨΓΠετείοτο {Πα Ίαν 
ἶς Ἠο]γ, απᾶ {πο οοπι- 
ππαπάπιεηῦ Ἠο]γ, απᾶ 
3υβί, απᾶ ροοᾶ. 19 ΥΓαξ 
ἴπεα ἴπαῦ πνυηΏῖοα 18 
Ροοᾶ πιαᾶοᾳ ἄθαῦλα απ{ο 
πηθ2 αοᾶ ξοτρίᾶά. Βπε 
ΒΤΗ, ἰἴπαῦ Ἱδ πηϊρηὺ 
Ώβρρεαχ Αβἱπ, πνοτκίηρ 
ἀεαίΏ Ίπ πιο Ὦγ ἰπαῦ 
νυΏϊοὮ ἵς ροοᾶ: ἴλπαῦ 
6η ὮὉψ ἵηεο οοπι- 
πτηαπᾶπησοιῦ ταϊσηί Ῥε- 
ΦΟµΠ]8 οχοθεᾶἰης εἰπ{], 
14 Ἐογ πο πουν {παῦ 
{Πε Ίαν. ἶ5 ερϊτίναπ]: 
Ραέ ΙΤ απ οαΥ Πας], 5ο]1ᾶ 
ἨάΘΥ 5ἵῃ, 15 Έοτ{ίπαῦ 
υΠΙοὮ 1 ἃἂο 1 α1]οι 
ηοῦ: {οτ ππαῖ 1 ποα]ᾶ, 
ἴμαῦί ἄο 1 ποῦ; Ῥαῦ 
πιηαῦ 1 Παΐε, ἰπαῦ ἄο 
1. 16 Τε ἴπεπ 1Ι ἆο 
πα νυΠιοη Ι ποια]ά 
ποῦ, 1 οοηδεπύ απῖο 
ἴπο Ίαν ἴπαυ ο ἐς 
ροοᾶ. 17 Νου ἔπετ 16 
6 1Ο 1ΠΟΤΘ 1 ἐπαύ ἆο 
τό, Ὀαέ δἱπ (παῦ ἄτνε]]- 
είῃ ἵτπ 1ηο. Ι8Εοτ 1 Κποῦνν 
Όιαῦ ἵπ τας (ἴπαῦ 15, ἴτι 
Ώ1Υ Πεςῃ͵) ἀπττε]]είπ πο 
Ροοᾶ ἰπῖπρ: ἔοττο τντ]] 
Ι5ρτοαςουί νι 1ης; Ὀαῦ 
λοισ ἴο Ῥρετέοτπι {λα ῦ 
νυΏἰοὮ ἶ5 σοοᾶ 1 ἄπᾶ 
ποῦ. 19 Ἐοτ ἴμο ροοά 
ἴπαῦ Τ πνοι]ά 1 ο ποῦ: 
ας ἐπο ετνΙ] νυΠΙοὮ ΙΤ 
τ/οι]ά ποῦ, ἴπαῖ Τ ἄο. 
20 Νοιν 1 Τ 4ο ἰπαῦ 
1 τνιοαι]ᾶ ποῦ, 5 1 
πο πιοτο 1 {ἴπαῦ ἄο 
16, Ῥιις δἶη ἐΠαῦ ἀγνε]]- 
είἩ ἵτπ 16, 211 Απᾶ 
ἴπαι α ]α1ν, ἐπαῦ, νΏε. 
1 πιοα]ᾷ ἄο ροοᾶ, ατΙ] 
16 ΄ Ῥτεσοπῦ ν1θῃ το, 
23 Ἐοτ 1 ἀε]ϊσ]έ {πι πε 
Ίαιν οἳ ἄοᾶ α{ίεχ {16 
Ἱπιτοτά Παπ: 29 Ῥαΐ Ἰ 
868 ΑΠοῦ]Θς 1απγ 1η ταν 

Προς Ῥοματοὗ» γΙ. 
9 ” , ” } . ἐντολῆς «κατειργάσατο' ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν. χωρὶς.γὰρ οοπηπιαπάπιεηπύ ,. ποτκεᾷ οαῦ 1η η ἍΘΥΤΘΙΥ 1αςύ: Σος πρατῦ Έτοτα 
ι « ιά ΄ . νόµου ἁμαρτία νεκρά 9Ὁ ἐγὼ.δὲ ἔζων  Χωρὶς νόµου 
Ίανν 5ῖπ [πας] ἀεαᾶ. Ῥπ{]ϊ σας β1ἴνο αρατί ἔτοπι Ίβπ 

[ .] /΄ μι ω ᾽ αν υα / μ ποτε ἐλθούσης. δὲ της ἐντολῆς, ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν, ἐγώ. δὲ 
οπσθ; ΌὈαῦ Πανίπςρ οοπιθ {πα οοπιπηαπάπαεηπῦ, 5ἱηΏ τενἰγαᾶ, Ῥιαςτ 
2 / 4 4 

ζ ἀπεθανον' 10 καὶ εὑρέθη µοι ἡ ἐντολὴ Ἰ) 
ἀϊεᾶ, Απά πας {ουπᾶ {ο παθ [ἔΠαί} {Πο σοπιπιαπάπισΏ{ τυπῖοὮ [πας] 

μή ” ε/ 2 / -. Ξ / " εἰς ζωήν, [αὕτηϊ εἰς θάνατον. 11 η .γὰρ.ἁμαρτία ἀφορμὴν 
ἵο 146, της Γ[ζοῦοθ]ίο «ἀεαίᾗ:  Έοτ βἶτ 8ρἩ “ΟΟΟΒΞΙΟΠ 
λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν µε, καὶ δὲ αὐτῆς 

Ἰβανίηρ Ξἴακεπ Ὁγ {]θ οοτηπιρπάπιθηξ,  ἀροθϊγεᾶ 1Πθ, απᾶ ὮὉγ 16 
2 [ή 

μ ” ΔΝ Δ ἄπεκτεινεν. 13 ὥστε ὁ μὲν νόµος Ἅἅγιας, καὶ ἡ ἐντολὴ 
516ύ [πι]. Ῥο ἰπαῦ {πε 1αν Ἰπάᾷεεᾶ [15] Ἠο]Ιψ, απᾶ {πο οοιητηαπάπιθπὃ 

ς / Δ Ὀ 2 ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή. 19 Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ 
ἨοΙψ απά ᾖἹαδῦ Ἀπᾶ ροοᾶ. Τῃαῦ νγΏῖοὮ πετ 15] ροοᾶ, νο παθ 

/ ’ 4 3 ἔγεγονεν' θάνατος; μὴ.γένοιτο" Ἀάλλὰϊ ἡ ἁμαρτία, ἵνα 
Ώας5 1ῦ Ώδοοπιθ ἆθαίη ὃ Μαν 6 ποῖ ο | Ώπιο βΊη, Η86 

ς / ο. .”» ’ ἁμαρτία, διἁ τοῦ ἀγαθοῦ µοι κατεργαζ.µένη 
απ, Ῥγ ὑπαῦ τΥΏῖοἩ 15] Ρροοᾶ ἴοπιο πνογΚΊης ουβ 

/ - / Δ . θάνατον»ινα Ὑένηται καθ. ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία 

φανῃ 
16 ταῖρΗί αρρθασς 

ἀεαία: τπαῦ πιϊρπίῦ "Όοσοπιθ Ξεκορεςίγε]γ δεί έα] Είτι 

διὰ τῆς ἐντολῆς. 14 Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ νόμος πνευµετικός 
Ὦψ πο οοπιπαπάπηθηὔ, Έου πε Κποὶ Ἅτἴπαῦ ἴπο Ίαν 5ρ]τίταα] 

ἐστιν' ἐγὼ. δὲ Ἰσαρκικός! εἰμι, πεπραµένος ὑπὸ 
15: Όαι 1 ΞβεςΏ]γ Ίατα, Ἠαγίηρ ῬθῬη ςοἱᾶ ππᾶργ 

1 ὃ γὰρ κατεργάζοµαι, οὐ. γινώσκω' οὐ.γὰρ ὃ θέλω, τοῦτο 
ο Εοτ νυπαῦ ποτκ οἈῦ, 14ο ποῦοπηω: Ἅ«οςπου π]Ἡςὃ Τ π, Ἅλίς 

πο ο. ἀλλ ὃ μισῶ, τοῦτο ποιῶ. 16 εἰδὲ Ὁ οὐ.θέλω, 
4ο: Ῥυῦ παῦ 1 Ἠκίε, ᾖ{ἰπ Ττργαςβςθ, Ῥαῦ {Εξ νἨαί Τ ἄο ποὺ 1, 

τοῦτο ποιῶ, Ἐσύμφημι' τῷ νόμῳ ὅτι καλός, 17 νυνὶ.δὲ 
τας 1 ρτ8βοῦῖδο, Τ οοηδεπό ᾖ3οΐπο Ίαν {παν [ς 19] τὶσηῦ, Νουν ἴπαιμ 

οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζοµαι αὐτό, ἀλλ᾽' ἡ ποἰκοῦσαὶ ἐν ἐμοὶ 
ΏηΟΊΟΏΡεΣ 1 ἍΏαπι πογκίηρ οαῦύ ᾖἨδ: Ῥαῦ ἴπε Ζάπε]ιαπρ Ὑπ "πι 
« / ἷδ Ν ε/ . ῳ ν 3 ΙΕ ο πι / ή 5ο 

ἁμαρτία. 18 Οἶδα.γὰρ Ότι οὐκ οἰκε ἐν ἐμοί, "τουτέστιν! ἐν 
α8Ι1, Έοτ 1 Κπον ἐπαῦ ἔλετε ἀπγε]]ς ποῦ ἵπ της, ἐπαῦ ἵ5 ην] 

τῇ-σαρκί-µου, ἀγαθόν' τὸ γὰρ.θέλειν παράκειταί µοι, τὸ δὲ 
πηγ ΏεςἩὮ, Εοοᾶ : ΣΟΥ Το ντ] 15 ρτεδεπύ ππΙ(Ὦ πε, Ῥαῦ 

κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν δοὐχ.εὑρίσκω.ὶ 19 οὐ.γὰρ ὃ θέλω 

τὴν ἁμαρτίαν. 
5ἱΗ, 

{ο ποτ] ουῦ ἴπο τὶρπυ 1 ἄπᾶ ποῦ. Έοχ ποῦ συπαῦ 51 Ἀπνι]] 
- θ ́ ώ Ρ ᾿ ”ι εὰ ] / ’ - / 

ποιῶ ἀγαθόν' Ράλλ" ὃ οὖὐθέλω κακόν, τοῦτο πράσ- 
54ο ὉἹ ὀρταοίϊδε ᾿ροοᾶ; Ῥαύ ππΏαῦ 31 54ο “ποῦ Συηι]] 1ετί], ΤΗ158 1 ο. 

σω. 90 εἰ δὲ ὃ οὐκέτι οὐ.θέλω ἀέγώ," τοῦτο ποιῶ, 
Ῥαΐ 1 νιΏαί "4ο ἀποῦ ἁπΙῃΠ 3, ἐπ] ΄ 1 τταεῦῖςο, Π1ἱ ἵ5]1ο Ιοπρες 

ἐγὼ κατεργάζοµαι αὐτό, Ράλλ’ὶ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία.. 
1 [ππο] σοτ] Λοαῦ 119, Ῥαῦ πο Ξἀπιε]]ῆπς ἅἲτι πιο ααῖτ, 

2] Ἑὐρίσκω ἄρα τὸν νόµον τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλόν, 
1 ἀπᾶ ποια πο Ίων Ύππο Ἀπϊ]] 31ο 3πι ἔοργποίῖςα ἴμο «τἱρΗῦ, 

ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὺν παράκειται. 322 συνήδοµαι.γὰρ τῷ νόμῳ 
ἴπαῦ Ώηιο ετι] ᾖδ ρτεςαεπί ση, Έοτ 1 ἀε]ῖσπι 1η 1Πθ Ίαν 

τοῦ θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον' 329 βλέπω.δὲ ἕτερον 
οξ αοᾶ αοοοτάϊπς {ο ἴπε Ἱππατά ΤΩΘΏ : Ῥαῦ Ἐδεο αποὐπθς 

5 κατηργάσατο ΤττΑ. Γ αὐτὴ αν’. 6 ἐγένετο ἀῑα 16 Ώεσοπαθ ΙΤΊτΑΥΓ. Ἀ ἀλλ τα. 
1 σάρκινός ΏΘ5ΏΥ αΙΤΊτΑΙ. κ σύν- Τ. 1 ἀλλὰ ΙΤΤιΑ. πι ενοικοῦσα Τ. - τοῦτ 
ἐστιν ο. 
ααι[Α]ν. 

ο οὔ [ἱ5] ηοῦ ΙΤττΑ. Ρ ἀλλὰ ΤΊτΑ. α-- ἐγώ (γεαᾷ οὐ θέλω 1 ἆο ποῦ ν!) 



γι, ΥΙΙΙ. ΒΟΜΑΝ5Ο, 

νόμον ἐν τοῖς µέλεσίν.µου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ 
Ίαν 1π ΤΩΥ ΙΩΘΏΙΏΟΣΓ8 πβττης αραἰτδῦ πο ἍΊβιν 

νοός.µου, καὶ αἰχμαλωτίζοντά με" τῷ νόµμῳ τῆς ἁμαρτίας 
οἳ Ππιγ παἰπᾶ, απά Ιθπάίτπρ Ξοαρζϊτο Πιθ ᾖο ἴπο ἹΊαπ οἱ οἱη 

τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσίν.µου. 324 ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος" 
ψιηῖοα ἵς Τη ΙΩΥ ὨΙΘΠΙΡΟΙ8. Ο πτείολεά τ ΣΤΩ8Η | 

τίς µε µῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ.θανάτου-τούτου; 
ν]ιο 3π196 19Πα]11 ἀε]ϊνετ οαῦ οἱ ἴμθ Ῥοᾶσ οἱ ὑπῖ5 ἀθεαῦῆη 2 

2ὅ "εὐχαριστῶ! τῷ θεῷ διὰ ᾿Ιησοῦ χριστοῦ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν' 
1 Παπ] ἄοά ἰπτοαιρῃ ἆὦεεας Οπτιεῦ οισ Τ,οτᾶ. 

ἄρα.οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ «μὲνὶ νοῖ δουλεύω νόµμῳ θεοῦ' 
Βο ἴπεη  3πιγεα]{ Ι πΙμ πο "Ιπᾶςθᾶ "πιὶηπᾶ  8ΒΕΙΥΘ 3ΊΑν 1ᾳοᾶς;: 

τῇ-δὲ σαρκὶ νόµῳ ἁμαρτίας. 
Ῥαῦ τη τἩ πο Βε5η αυ αρίτ”ς, 

8 Οὐδὲν.ἄρα.νῦν κατάκριµα τοῖς ἐν χριστῷ ἸΤηι οὔ, "μὴ 
[Τηεχο ἵε] {Παπ που πο οοπᾶεπιπαίίοωᾳ Το ἴποδε η Οπτ]εῦ 76518, ὃποῦ 

κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.' 2 ὁ γὰρ 
«βοοοτά{ρβ 30ο “Βε5Ἡ 1γγΏο Ἔνγα]χ, Ῥαῦ αοοοτᾶΙηςρ ο Βρϊτίὔ, Έου πο 

νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐἔν χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἠλευθέρωσεν 
Ίαπιυ οξίπο ΕΒρ]τίῦ οἳ πο Ἱἵ ΟΠμτῖί οεδας βεῦ 34γοεθ 

με ἀπὸ τοῦ νόµου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. ὃ Τὸ γὰρ 
πι 1ΤΟΠὶ Ἡθ ἍΊαπ οἳ 5ἵπ αηΏᾶά οξ ἀεαίῃ, Έου 

ἀδύνατον τοῦ νόµου, ἐν ᾠ ἠὐσθένει διὰ τῆς σαρκός, 
“ροπετ]οςς [5ροΐπσ] 11πο απ, ἵι ἐπαῦ 10 πας Ἱγεα]ς ἱπτοιαρα ἴπε ΏεδΗ, 

ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέµψας ἔν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας 
αοᾶ, 3Πί562ουῳωπ 3ὅδοπ ἸΠανίηρ Ξρεηύὸ, ἵπ ἍἸκεηπεςς ο Πε5Ώ οἑ αἶτ, 

καὶ περὶ .ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, 4 ἵνα 
Ἀπᾶ 1ος αἶΏ, οοπᾷεπαπεᾶ 5ἱΏ 1η ἵηπθ ἈΒε5Η, τμαῦ 

τὸ δικαίωµα τοῦ νόµου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν, τοῖς μὴ κατὰ 
ἴμθ τεααἰτοπιοπῦ οξ {πο Ίαν εποι]ᾶ Ῥο {α]4]1οᾶ ἵπ 

σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ 
Βεξα παλ], Ῥαῦ αοοοτᾶῖηπςρ ο Βδρὶπ{ὔ. 

κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν' 
βοςοᾶ]ηβ νο Π8Β] 8τθ, πο {Πίπρβ οξ ἴηθ ἍΆΈε5Η πιϊπᾶ ; 

κατὰ πνεῦμα, τὰ τοῦ πνεύματος. ϐ τὸ γὰρ φρόνημα 
ποοοτά(πρ το .Αρϊτίο, 1πθ (πίηρς οἳ ἴμθ Βρϊτϊὔ, Έοχ {πο ποϊπά 

τῆς σαρκὸὸ 'θάνατος' τὸ.δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος, ζωὴ 
οΕ1:ἨΠθ Πεξα [15] ἀεαίΏ: Ῥιΐῦ πθ Ἅπαι]πᾶ οξ ἴηπο Φρίτ18, 149 

. » -- τών , ο 4 ” 2 
καὶ εἰρήνηι Ἱ Διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὺς ἔχθρα εἰς 
Ἀπάᾶ Ῥέηςσε Έεοφιβο το πα]ηᾶ οξῖΠθ Ἠεςιπ ᾖ{[5] οπια1!ςγ τουπατᾶβ 

θεόν' τῷ.γὰρ νόμῳ τοῦ θεοῦ οὐχ.ὑποτάσσεται, οὐδὲ.γὰρ δύνα- 
αοᾶ: "Του Το 1Πθ Ί18π οἳἑ ἀοά .. 19ῖ5 ποῦ σαΏ]εοῦ;  ᾖ1οτ ηεἰῖΏες σαπ 

ται ὃ οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες, θεῷ .ἀρέσαι οὐ.δύνανται. 
ἵν ΓΌε]; απᾶ {πεγ ἐπαῦ 3 Ἅ3βε8ςῇ 16, «Ώὰοά Ύρ]εαξθ Σοπηποῦ, 

9) Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί, ἀλλ’! ἐν πνεύματι, εἴπερ 
Ῥπ06γο ποῦ "το 1ηΠ ΠΕΣΗ, Ῥαῦ Ἅᾖ1 δρϊν16, 1 1πᾷθθᾶ [πε] 

πνευμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ-δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ 
Βρίτιὁ οἳ αοά ἀἆπγε]] ἵπ τοι; Ῥαῦ 16 Απγοπο Γίπ6] οΑρὶτί οἱ ΟἨγ]ςῦ 

ΑΦ ” ” -” 2 Γ Ν -” Ν 

οὐκ.ἔχει, οὗτος οὐκ.ἔστιν αὐτοῦ. 10 εἰ.δὲ χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ 
µεε ποῦ, Ὦθ 15 ποῦ οἳ Ἠΐπι: τνας1ξ Οτι [ρε]ῖπ τοι, ἴηο 

πΤΗΠΟ ποῦ αοοογᾶἰπρ ο 

ὅ Οἱ .γὰρ 
Ἔοτ ἴΠεγ ἰπαῦ 

οἱ δὲ 
Απᾶ ἴπετγ 

Ἡ8, 

πνεῦμα. 

3 ” / Ν Δ - 

ἐν σῶμα νεκρὸν διῖὶ ἁμαρτίαν, τὺ.δὲ πνεῦμα ζωὴ 
3]πᾷρθεᾶ 1Όοᾶγ [15] ἀελμᾶ οἩ ποοοαηὲ ο αἶη, Ῥαΐ πε δβδρὶγίὃ 1189 

διὰ δικαιοσύνην. 11 εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντοςῦ 
ὉΌηΏ βοοοιηῦ οἳ τΙςΏΘΟΙΡΗΕΘΕΒ, Ῥαῦ 1 ἴπθ, Βρϊτϊιυ οξ Ἠἶπι Ψηο µτα]δεᾷ πρ 

τ-- ἐν ἴι (16) ττι[α]. 5 χάρις ἴΠαη]ς6 ({ο ἀοά) ΙΤτίΑ. 
επᾶ οἵ υε15ε αΙΤΙΤΑΥΝ. υσείῖλθςῬ τ. πΝ ἀλλὰ ΤΊΤΑ. αχ διὰ 1 ΤΊτΑ. 

ἕ --- μὲν Ἱ. 

ον, 
ΤΠΘΠΙΡΘΥΑ, ΑΥΤΊΠΡ Α- 
ρα]ποῦ ἴπο Ίαν οὗ τπτ 
παπα, απᾶ Ὀτίηπρίης 
ΊηΘ Ἰπίο οαρύϊνΙίιγ ἴο 
Το Ίασυ οἳ δἱη πυΠ]οἩ 
1 ἵπ ΤΙ ΠΙΕΏΙΡΕΣΗ, 
24 Ο πτεϊοπεᾶᾷ τα 
τπαῦ Τ ατα ! πο 5Πα]] 
ἀε]ϊτες πιο τοπ 1]πθ 
Ῥοᾶγ οἳ 1ἴηΠῖςδ ἀθεαίῃὂ 
2ο Ἕ ἵηαπκ ἄαοά 
νπτουιρῃ ὧἆεεις Οπτίςε 
ουσ ἸΤιοτᾶ. 39ο ΊποἨ 
ὉπΙτΏ {πο9 πα]πᾶ 1 τατ- 
β6]{ 60179 Ίἴποε Ίατ/ ος 
αοᾶ; Ῥαΐς πΙπ 1πθ 
Ώθ5Ώ {Πε ]πτ/ οἳ δἶἵη. 

ΥΤ1ΤΙ. Τ7ιθΥεἴδ ἰΏετε- 
Σ0Τ96 ΤΟΥ’ ηΟ οοπάᾶεπ]- 
πα ΙΟ Το Ίπθτα τ/ΠΙο] 
916 1π ΟΠητὶδύ ὀεσας, 
Ὅύπο Ὑπ]ς ποῦ αξίετ 
νπο ΠεβΏ., Ὀαύ αΕίετ{Ὦς 
Φριτϊῦ, 2 Ἐοτ ἴμο Ίατ 
οἳ {πο Βρϊτϊις οἳ 1149 
ἵπ Οπτῖςεέ ὧθεβις Ὠπίπ 
πη8ᾶε Ἡιθ Ίπερ 1Τοπα 
πο Ίαν οἳ απ απά 
ἀοαίῃ, ὃ Ἐοτ πΠαῦ έπο 
Ίαπυ οοαιᾶά ποῦ ἄο, 
Ίηπ τηαῦυ 15 πας Ἱεη]ς 
ἑΏτοιςση ἰῃο Βθ51, ᾳοᾶ 
βοπ8ΐηρ Ἠίβ ο/η Φοπ 
1η 1ηθ Ιϊκεηοςς οἳ 5ἶπ- 
Σπ] Ώθ695Η, απᾶ Του 5ἱη, 
οοπᾶεπαπθᾶ βἶπ {π 16 
Ώοε5η: 4 τΠαβῦ ἴΠε τὶϱΏῦ- 
Θο5Π655 οἱ {πο 191 
πηὶρΏῦ ο {α]β]1]εᾶ ἵπ 
τ8, Πο πα]]ς πού αξίες 
{πο Βε5ῃ, Ῥαΐ αξζεγ ὑπό 
βρὶΥΙ5, ὁ Ἐοτ{πετ ἰπαῦ 
4Υθ αξἴεγ ἴωο Ώθ5ῃα ἄο 
παιὶπᾶ ἴπο 1πῖηρε οἳ 
ἴπο Ώθβη; Ὀαίῦ ἴμεγ 
ἴπαῦ ἁτθ αξθεγ ἴπθ 
Βρϊτϊιὁ ἴῃοθ ὑπίπρς οἳ 
{πε ΑΡρϊτίῦ. 6ΕΟΥ το ο 
ΟΑΥΠΑΙΙΥ πα]ηάεᾶ ᾖ{δ 
ἀθεαίἩ ; Ὀτῦ, Το Ὄε αρί- 
τ{αα11γ πα]ηᾶεά ἴ5 148 
Ἀηᾶ Ῥό8οθ. 7 Ῥεοατιρθ 
{ηΏθ οατηα] παϊῖπᾶά {18 
οππαϊίγ αραἰηςδύ οᾶ: 
{ος Ἱὸ 1ᾳποῦ 5αθ]εοῦ το 
{πο Ίατ; οἳ ο, πεῖ- 
Υπουγ Ἰπάθρθοᾶ οαη 6, 
8 8ο ἴπεη Τπογ ἵπαῦ 
Άπθ Ἰη πο ΒΟ05Ώ οὐἩ- 
ποῦ Ῥϊεαβο α.οά. 9 Βαῦ 
Υθ ατθ ποῦ 1Π πε Ποδβ, 
Ῥαϊῦ ἵπ ἴηε βρἱτ18, 119809 
Ῥο ἰλπαῦ ἴποε Ῥρὶτὶιυ οἳ 
αοᾶ ἆἀπνε]] ἴπ τοι. 
Νοπ 1 ΑΠΥ 1η8Ώ Ὠανθ 
ποῦ ᾖἵἴπο Βδρυυ οἳ 
Οπµτῖβῖ, Ὡς 15 ποπε οἳ 
Ἠ8. 10 Απά 1 Οπτ]50 
ὂο ἵη τοι, ἴπο Ῥοᾶσ ἴδ 
ἀοιά Ῥεοαιαδο οἳ 51Ώ/ 
Ῥαῦ ἴπε βρίτιίι 5 1118 
Ῥοσβ1βε οἳ τ{σΠίδοι8- 
πο5α. 11 Βαΐ Ἡ τἴπθ 
Ερὶτις οἱ Ἠϊΐπι ἴποῦ 
τβθθεᾶ πρ ὧᾳεδας 4Τοπι 
πε ἀεαᾶ ἁἀπε] ἴπ 
γοα, Ἡο ἰπαῦ τῖβ- 
εᾶ 1ρ Οπτὶεῖ 4τοπι 

π--- μη κατὰ ἰο 
Σ -Γ τὸν Τ1[{Α]. 

Ε Ὀ 



418 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. σι. 

Ἐν τος ρα ποδίσηκες νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας Στὸν" 
Ῥοδϊες Ὦγ Πὶς δρὶτί6 76βμςβ {τοηι απποπρ [1πθ] ἀεμτᾶ ἄπε]] ἵἹπ τοι, ες ππο γλίδεά πρ ᾖἵἴπα 

ο σαν καιστώς οεις νεκρῶν' ζωοποιήσει καὶ τὸ θνητὰ σώματα 
πο οσα ἄθρέοτς, ποξίο Οητδύ 1τοπι απιοπς [πε] ἀειᾶ σηϊ]] απῖοκεα αἱδο Ἀμιοτία]  3ΡοᾶίεΒ 

Ὃ ο ος ὑμῶν διὰ  ὑτὸ ἔνοικοῦν αὐτοῦ πνεῦμα' ἐν ὑμῖν. 19 Αρα 
τα οταν ἔμα βεςἩ, ο ΟΠΣ ος βοσοιπῖ ϱξ δμαῦ ἄννοι]8 118 3ορ]τιυ Ἱπ τοι, 5ο 

; είς . ῳ , αν - ΄ - 

5μα]] ἀῑο: Ῥαῦ 1 σα οὗφ, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τῇ σαρκί,τοῦ κατὰ σάρκα 
Ὥτοαρς]ῃ πα δρ]γίο ἃ : : ος τος ο. ο. Βλ, Ὀτούλοα, ΔοὈΐοτε π9ΑΣθ, ποῦ δυ Όλο βοσ]ι, “αοουτάΐτς ὧν δβοβἩ. 

πε -- ἕην' ' 19 εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, µέλλετε ἀποθνήσκειν' 
1ν9. 1 ΕΟΣ α5 ΤΙΑΠΥ αγο 3Ηγε; ΐοτ ἵξ αοοοτάϊἶπρ ἴο Ώθ5π το ]1το, το ατε αὈοιό το ἀἱε; Α5 αγο ]εᾶ Ὦγ ἴπε βρΙτιῦ ος, ν : : ΑΕ βᾷ δς : 
οἳ ο, ἴεγ ατο ἴπο εἰ-δὲ πνεύµατι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε. 
ο λατ. Ὃ τα Ῥυ518 Ὦγ [έΠα] Βρίτίὲ πο ἆἀἄεεᾶ οΕἰΠοθ ἍἸὈοάγ τγεραῦ {ο ἀεαῖαῃ, Υε σν]]] ]1πα : 

« / 4 , - -- , Ὠ ι - 

ἴμο ερἰτίέ οἳ Ῥοπᾶππο 14 Όσοι. γὰρ Ἠπγνεύµατι θεοῦ ἄγονται, οὗτοί "εἰσιν υἱοὶ θεοῦ. 
ΠΩραϊη Το ἄεατ ; Ῥαῦ το ΣΟΥ 45 ΏΙΔΏΥ 45 Ὁγ [Πο] Βρ]τϊ6 οἳ ἄοᾶ Ἅατε ]οᾶ, ἔπΠρθςο. ΄ 4τθ 5οηἨ5 οἳ ἀοᾷ. 
Ἠατε τοσθϊνεᾶ ὑπεβρῖτ]ῦ ας το ας 4 Ὃ η ριας : 3 ος ενω 

οἳ αἀορίίοι, Ἡμοτερσ 15 οὗ. γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας! πάλιν εἰς φόβον, «ἀλλ! 
ν/6 6ΥΥ, ΑΌζα, ΒἴΠογ. Έοχ ὁποῖ 1γο ᾽τεσθινεᾶ α 5ΡΙ1 ο Ροπᾶᾷαρε αραῖπ Ἱηπίο Ἅ164Σ, τις 
16 ῶμο Βρες πε ος 5 : : ες ή . κά ᾿ 
ὈουτοῖἩ πέησες ΨνἩ, ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν.ῷ κράζοµεν, ᾿Αββᾶ, ὁ πατήρ. 
οιισ αρἱσϊ6, ἐΏαῦ πε ατα Ψε τερεϊγαά ο Βρϊγιῦ οἱ αἄορίίοι, Ἱπ/πετεῦογ 3Ὑ6θοΥΥ, Άνρα, Ἐαίηοτ, 
ἴπο ολί]άτεη οἑ/’ ἄοᾶ: 16 Αὐτὸ ν ε »] - /, ον ᾳ 
17 Απά 1 ολ]]άτεμ, υτο το πνευμα συµμµαρτυρει τῳ.πγνευµατιΊ]μων;, οτι 
1ο Ἠεῖτα; Ὠεῖτθ οἳ 9Τέβε]ξ "πε Ἅ3ορίσις ὭΌῬΌθαγς πηίηεςς πΙξἩ οἳς ερὶγ]Ὀ, η] 

1οϊπί-Ώςθὶ δες οκε / ων Ν Ν , 
ον σος πετ. ἐσμὲν τέκνα θεοῦ. 17 εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι’ κληρονόμοι 
Ελαξ πο εαΆετ πι ὙἩο 2ο οπΙ]άτοι οἳ ἀοᾶ. Α πά 1 οἸι]]άτετ, αἱ5ο Πείτε : Πεῖκς 

Πῖπαι, Όπλβῦ Ὑγθ ΤιαΥ 8 : οπή Φον ͵ ΙΙ δν κ ην , '" 

α|-ορ]οτίῆθα ἑοπούπος. «ἰ ο) θεοῦ. συγκληρονόµοι δὲ αι π Εσυμπασχομεγ, 
ἀπᾷοεᾶ οἳ ἀοᾶ, 8 1οἰπί-πείτ5 οἳ Οµτὶςέ; 14 Ιπᾷεθϱᾶ Ὑο 5α ες ἰσρείπες, 

18 ο Ι τεσκοτ ἐπβῦ ε ν αρ 
ἴπο εαβετίηρς οἳ ἐπ (να και συνδοξασθῶμεν. 
Ῥτοβοιιῦ {Ώπιθ αγ ποῦ ὍΠβί 85ο Ὑγθ τααγ Ρε ϱ]οτῖβεᾶ ζοβείΠεσ, 

πες τρ ον 18 Λογίζομαι.γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήµατα τοῦ νῖν 
5Ώα]] Ὀθ τετοβ]θοά Ἰπ Έος 1 τεσκοη ἐπαῦ ποῦ ποιίησ Γβτε]ίπε 5αβοτίηπρς οἳ {πο Ρτοξςετ6 

Ὃ ανδον ος ος καιροῦ πρὸς τὴν µέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι 
οτεαίιτο πναϊθθῖἩ {ος πιο [ίο το οοπιρασεᾶ] γι ἴπο Ξαροπῦ 1ρ!0τγ το Όο τετυα]οᾶ 

νο πο πο εἰς ἡμᾶς. 19 Ἡ.γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκά- ' 
90 Ἐοτ ἴπθ ογθαίατο ἵο «8. Έοχ πε επγηςςῦ οχρεούα{ίοἩ οξ {ηθ οτεαίῖοι "πα Ἴτοτο- 

Ὃ αν σας. λυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται. 20 τῷ-γὰρ.µαταιότητι 
δα 5 Τθµ5οπ οἳ Ἠϊπι ἸαΜΐοα “οξ "έπε 35οη8 Το Δᾷ8οά ἍᾖΤαγ/αΙΐ5; {0χ {ο ναπ]ιγ 

Ὢπο ἨπίἩ ραβ]εοίεά 1 κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὺν ὑπο- 
Ὃ πμ πο να {πο οτοαϐίοῦ. πας βαὈ]εοίαᾶ, ποῦ Ὑπ]]ΙπβΙσ, ὭὨὈτυό Ὦγ τεἍδοποξ Ἠἶπι ππο ουὺ- 

ἔπτο 1ῇ9α]ξ αἶθο πα] γάξαντα, Ἀέπ ἐλπίδι 91 Ἰδτι! καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθέρω- 
Ὃ αν ο ος 1εοξοᾶ 11, ἵπ Ίορθ ἐπαίῦ αἶἱδο 31ἱ5ε]{ ΣέΠο ογρα[ίοη εΏα11 9 
Ξ . . / 2 Ν ᾳ. η [ὁ Ί ο” » ” 4 . ΄ 

Ιπύο ἴμπο β]οτίοι» Ἡ- θήσεται ἀπὸ τῆς ἠἱδρυλείαςὶ τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν 
Ὃ ο α Γον ος {γεοᾶ ΐΤτΟπΙ {πο ἸῬοπάαρο οἳ οοτγαρἰ1οἩ 1Πίο ἴ]θ {γθεᾶΟηχ 

Κποιν ἔλαί {1ο νμοὶο τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ. 30 οἴδαμεν.γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ 
ογεβΏ]οη βγοβπείΏ Απᾶ .ϱΕ {1ο ϱ]οτγ οξἰλο ολί]άχαιι οἳ 6οᾶ. Έοχ πο κπον ἐλαῦ αἰΙ τἴιθ 
ἐταγα1]εξὮ 1η Ῥαίηπ το- ς ν.μ : ο; ες νάπε ν ε 
εεῖμοτ απ] πον. ΚΤίσις ἔσυστειάζειι καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν' 329 οὗ 
25 Απᾶ ποί οη]γ {λαβ, οτθρΏίοι βΡτόαης {ορείπες απᾶ ἑταταί]5 ἰορείπες απο ΏΟΥΓ. Νοε 
Ῥαῦ οµσβε]τε 4ρο, : " 5 ᾽ ς ο ν : 3 ; 
τιΏίοἩ Ίατο ἴλο Βτε- µόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος 
Σταὶῦς οἱ ἴπε Βρίσιῦ, ὅρΠΙγ Ἀλαπᾶ [5ο], Ῥαῦ «ϱπεη οπχεεῖτο ίπθ ἍἈχεί-Εταϊῦ οἱ ἴπθ Βριτῦ 
οσοι Ὑπθ οὔσεδειΙτες , πο παν οπῃ μας Π ν / ε , 
ετοωα υηθμίπ οασ- ἔχοντες, καὶ ἡμεῖςὶ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζοµεν, υἱοθεσίαν 
Βε]γες, πα Ιθιηπρ {οΣ {1θ ἨἩατίης,  4ἶδο ὙἩδ  οπΊρδε]νες ἴπ “οασβα]γεΒ 1σχόΑΊ, δᾳᾶογιίοι 
ΒάοΡρΏϊοἩῦ, ἴο ιουί, {πο , , ν . λύ - ’ ον 4 - 

τοάφαρμοπ οἳ οας ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ.σώματος. ἡμῶν. 24 τῇ 
ῶοᾶγσ. 34 Εος πε 310 αατγατης--- τηθ τοἀςπιρ{]οῦ. οξ ους Ῥοᾶγ. 

- πορε: σῬας , , Δ ῃ / ” ας 
πο κ ρου ἵ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν' ἐλπὶς-δὲ βλεπομένη οὐκ.ἔστιν ἐλπίς 
ιοῖ Ἠορο: 20ΟΥ π]βί  ΈΕΟτ Ίπ Πορθ ἩΝθ πετε βατεᾶ; ὮῬπῦ Ώορα 56ε(Ἡ 18 ποῦ Ἠορθ; 

μ.ο --..ὶ.........-------------.--
--- μυ 

«--- τὸν ΗΤΤΙΑ. 5 χριστὸν []ησοῦν] (18515) ἐκ νεκρῶν 1,; ἐκ νεκρῶν χριστὸν Ἰησοῦν Τ. 

υ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος (γειά ας 4. Ρ.) Επ. ο ψἱοί εἰσιν θεοῦ Τ/ΓΤΙΑΥΝ. 4 δου- 

λίας τ.  ϐ ἀλλὰ 111νΑ. Γσυν- τ. 6 συν- ΤΑ. Ἡ εφ τ. {διότετ. κ{ἆ δουλίας Τ. 
κ ἡμεῖς καὶ ΤΑ} [ἡμεις] καὶ 11. 



ψΙΠΙ. πΕΟΜΑ Ν 8. 

ὃ.γὰρ βλεπει τι τί καὶ ἐλπίζε; 325 εἰδὲ Ὁ οὐ 
έοσ ο. 30088 Τ4Π7οης6 πας Άἱ5ο ἆοθβ Ὦθ πορο {ΟΥ 2 Βατ 16 ν/παῖ "ποι 

βλέπομεν ἐλπίζομεν, δι ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα. 36 Ὡσαύτως 
ανγο "5οθ ππο Ώορο ΣοΣ, 1π επἀιταησθ , πο ΑΥΓ]. "Τη "1έκο "ΠΙΠΏΤΟΥ 

δὲ καὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάχεται "ταῖς.ἀσθενείαις' ἡμῶν' 
1ηηᾶ ϱ]βο ἴπο οδρἰσὶὂ 1οἵ 1{Ιγ Ποαἱρ8 οἵιτ πεπκκΏθςςθς ; 

τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ, οὐκ.οῖδαμεν, οἀλλ᾽ι 
Σοχ ἐηπὲ πηΏῖο] ππο ο1ιοα]ᾶ Ῥγαγ 2Μογ ποσοοσο πας ας Ῥεμρσες, ψ/θ δν χιοῦ, δι 

αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει Ρὑπὲρ ἡμῶν' στεναγμοῖς 
510εοΙΕ ηο "ρρϊτὶις Ώλα]ο5 Ιπογοσβδίοι. 1ου 18 σα ρτοαπίησ8 

᾿ἀλαλήτοις 27 ὁ δὲ Ἱἐρευνῶν' τὰς καρδίας οἶδεν τί 
Ιποχκρχθβρίρ]α Βια{ Ὦρ πἩο Β8ΒΓΟΠΘΒ πο ἨΠθατί5 

φρόνημα τοῦ πνεύματος, ὅτι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ 
ηλὶπᾶ οἳ ἴμοα Βρϊτ]ϐ, Ῥεσβιςε ποσοταἶπᾳ ο ἄοᾶ τς Ιπίεγοσᾶε 1ος 

ἁγίων. 328 Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν θεὺν πάντα 
ξεα]ηίς, Ῥα{ νο Κποῖν ἴ]αῦ {ο ἴλο-ε πο 1οτο αοά α]] ἑπῖπσς 

Γσυνεργεῖ! εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ 
συοτ]ς {ἰορείπες 2ος ροοᾶ, Το ἴποβο πΠο βοοοτάϊἶπςρ {ο ΡΙΓΡΟΣΞΘ 3οα]]οά 

οὖσιν. 29 ὅτι οὓς πβροέγνω, καὶ προώρισεν συμμόρ- 
249. Ῥεοαιβθ πΏοπα ο ΕοτθεἰΏΘΥ, 85ο Το ργεάεςιϊπαἰθᾶ [έο Ὦ6] οοπ{ογπαθᾶ 

φους τῆς εἰκόνος τοῦ.υἱοῦ.αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρω- 
το πο πιαβσο οἳ Πῖ5 ΦΟΗ, ΐοςτ 3ο ο ΙΠίηπ πε] ἈΒτςί- 

τότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς' 90 οὓς δὲ προώρισεν. τούτους 
Ῥοτη ΑΠΙΟΠΡ ΠΙΑΠΥ Ὀτείητεη. ἙῬιαΐὅ ν/ποιπ Ἡε ρτεάρεμἑπαἰθᾶ, Ίἴπεβο 

καὶ ἐκάλεσεν' καὶ υὓς ἐκάλεσεν, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν' οὓς 
Ώ]5ο ο οαἱ1εά: απᾶ πΏοπ Ὦς ολ]]εά, 1Ἠθ5θ Ἅἆἂ]δο Ἡθ Ἰαββεά; Ἅπποπι 

δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν. 
αραῦ Ἆο ]π5υῖβοᾶ, 1ηθβθ αἶςο ο δ]οτίΠεᾶ, 

91] Τί οὖν ἐροῦμεν πρὺς ταῦτα; εἰ ὑδθεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, 
Ἠπαῦ πει 5Ώα]1] ννο ο ο Ίἴποςε ὑλ πρα 1 ἄἀαά [06] {ος 18, 

τίς καθ ἡμῶν; 83 ὅς γε τοῦ.δίου.υἱοῦ οὐκ.ἐφείσατο, ἀλλ” 
ΨύΠο ασαϊαπεδυ ας Υπο Ιπάεεᾶ ἩΕϊς ουπ 5οἩπ 5ρινοεᾶ ποῦ, Ῥαῦ 

ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ 
Τος 5 α]] Ρ8το πρ Ἠϊπα, ηοιν ᾽ Δποῦ “αἶςο δν] δΗΐτα 

τὰ. πάντα ἡμῖν χαρίσεται ; 90 τίς ἐγκαλέσει κατὰ 
5ᾳ]119(ΠΙπρς ὃς Ἀἀπί]] "πε Ίρταπί2 πο εΠα]] Ὁτίας 4η αοοιξατῖοη αραϊπδί 

ἐκλεκτῶν θεοῦ; θεὸς ὁ δικαιῶν. Ό4 τίς ὁ κατα- 
ε]εοῦ οἑ ἄοά ὐ Πὲ 1β]4οᾶ ππο ᾖαδε]ῇος: Ψ/Πο Ἡθ {λα Ἅοοπ- 

κρίνων; χριστὸς ' ὁ ἀποθανών, μᾶλλον. δὲ ἹκαὶἩ ἐγερθείς, 
ἀεπιπορ ἍὭᾖΓΠίΙ5] Οπτὶδὺῦ ππο «ἀῑεᾶ, Ὀαῦ ταίπες ἍΑἱ580Ο 18 τα]σεᾶ πρ; 

ὃς "καὶ" ἔστιν ἐν δέξιᾷ τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ 
νγηο 8159 15 αἲ Γίηθ τση οι οξἑ ᾳοᾶ, πο 41580 Ἰἱπύθτοσίθϐ 4οΥ 

ἡμῶν. 9δ τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ χριστοῦ: 
118; πἩηο Ἡἳδ βπα]] εοεασνα {τοπ ἴπο 1οτε οἳ Οπτὶςί 0 

θλίψις, ἢ στενοχωρία, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυµνότης, ἢ 
(ΓΙΡΙ]411ΟΠ, ΟΥ εἰγαὶῦ, ος Ῥοτακραμθη, ος Ἐβιπίης, οἵἳ ἨΠΛΚΘάΠΕΣΕ, οἱ 

κίνδυνος, ἢ µάχαιρα; 96 καθως γέγραπται, ᾿Οτιχένεκά'.σου 
ἄαμφος, ' ος Αποτά Αοεοτάῖπῃ α8 Ι{ Πα5 Όεεπ πτ]ὑύεπ, Έος ΤΠγ 5ακθ 

θανατούµεθα ὅλην τὴν ἡμέραν' ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα 
σε ατε ραΐ {ο ἀθαῖῃ 3γγποἷα πο ἀαγ; ν/θ Ίνετθ χεοκοπεᾶ 48 5Ώοεερ 

σφαγῆς. ᾽Αλλ’ ἐν τούτοις πᾶσιν ἡὑπερνικῶμεν διὰ 
οἱ 5ἱααρβίςτ., Ῥαύ ᾖπ"ἴηοςο "ολ μβΒ 1Α1] }γ/θ ΤαοΓθ ἵπαπ ΟΥΕΙΟΟΠΙΘ {Ἀχοιρ] 

4 

το 

[ύπε] 

σε καὶ Πυττ[ Αα]. π γῇ ἀσθενεία (γεαᾶ ος ὙγοαΚΏηεΒς) ΙΤΤτΑΥ7. 
Ρ -- ὑπὲρ ἡμῶν ΙΤΊΤΑΥ.. ᾳ εραυνῶὼν ΤΊτ. 
5 ἀλλὰ Ι1ΤνΑ. { ᾱ- Ἱ]ησοῦς 6εβις [1ῇτ. 
ΟΙ ΤΙΤΑΝ, 

ὅ-- καὶ ΙΤτι[α]. 

Κπονς πηαί [15] ἶΠθ . 

πρόθεσιν κλητοῖς 

419 
ΙΗΛΏ βεθίἩ, πἩσ ἀ4οίλι 
Ἱο οί πορο Ἐουῇ 26 Βιιέ 
1 ντο Ἠορο Έογ ἴΠπαῦ 
πο: 56 ποῦ, ἔ]ιοχι ο νε 
συϊυἩ Ῥαὐῖοπορ συ] τος 
εί. 326 Τκονῖςε 1ἴ]θ 
Βρϊτϊ{ α]5ο Ἠο]ρείΏ ος 
Ἰπβτηιϊέ]θς: 10ς τθ 
πουν ποῦ υπαῦ τ/θ 
5Ποιι]ά ῬγαΥ ΣΟΥ Α8 Ἱνα 
ουσ: Ὀαῦ {πο ΒΡίΙτϊῦ 
1:56] τηπακείπ Ἰπίεγ- 
οββείοη 1ος ας νυθλι 
Ρτορπῖπσα συΏ]ο]Ὦ οβἩ- 

ς πο Ὀο α{{ογς. 27 Απά 
Ὦθ ἰλαῦ δεπτοπείἩ {ἐπθ 
Ὠοαχ ία Κποννείι πἩπό 
ἵδ πο πιὶηᾶ. οἳ ἴ]μο 
Θρίχϊ6, Ῥοσβ1ξθ Ἠθ 
πιωκοῖἩἃ Ἱπίογοθβςίοπ' 
ΣΟΥ ἴηο εβαϊπίς ποσοοτ- 
Ίπρ {ο έλα ιο ο ἄοᾶ. 
28 Απᾶ σνο Κπον; {πας 
Α]] Όηϊπρα Ὑγοτκ 1οςε- 
{πες ἔοχσ ροοά {ο ἔπαπα 
ηπύ Ἰοτο οᾶ, ἴο 
νΏεπι ὙΠΠοΟο απο ἴπθ 
οα]]εά αοοοτάἰηρ {ο 
Ἰΐβ ῬΙΤΡΟΡΘ. Έος 
ΠΥΏΟΤΩ ηε ἀῑά Έοτε]κποτν, 
Ἡθ α]εο ἀῑά ρτεάοςέ]- 
Ὠφβίο {ο ὃε οοπξογπιθᾶ {ο 
9ηο ἵπιαρφο οἳ Ἠϊ5 ΘΒοΠ, 
ἴπαῦ Ὦο παῖρΏί ο ἴπο 
ΠτΡίΡοΓΏ ΑΙΠΟΠΡ ΤΙΔΠΥ 
Ὀτοείμτεπ. ὁ0 Μοτγεοτεγ 
Ὑ/Ποπα Ὦθ ἀῑᾶ ρτοᾶςβ- 
Μἰπαίθ, ἴπεπι Πθ αἶδο 
οφα]]οᾶ: απᾶἆ ννποτα Το 
ομ]]εᾶ, ἔποπι Ἡθ α]-ο 
Παβέϊβεᾶ : απἆ τΊποιπ 
ο ]α5δύϊῆθά, ἴποιπ το 
81δο ϱ]οτ]ῃεά, 

ο] Ἁπαῦ οπα]] σο 
πει δα ἵο ἴΒῆοσο 
ἰπίησς2 1 αἄοᾶ ὂὐε6 

». {ΟΥ ἵδ, πο οαπ ὃε 
Αραϊηδυ α5ρ ὃδ Ἡο 
τπαῦ β5ρατοά ποί Ἠῖβ 
ΟΊΥΏ 3508}, Ῥαῦ ἀε]ίνογ- 
εᾱ Ὠϊπα Ἡ}ρ {ος 45 αἲ1, 
ὮΏονν 5]1α]] Ὡς ποῦ τν ἰσι 
Ἠϊτα 4]5ο ΕΥΕΕΙΥ Ρρἶνο 5 
Θ1] ὑπ 111σ 52 ὁ01ΥΏο 5Πα]1 
187 ΑΠΣ τλῖπρ {ο (πθ 
οπωτρο οἳ 4ο6)5 εἰοοί 2 
2} {5 ἄοά (παῦ Πτιεωίῇ- 
επ. ὃά Ἠπο {6 πο τΏαπῦ 
οοπᾷεωιπουἩρ ού 
Οπωτὶςσς πα ἀῑσᾶ, τος 
ΤΩἴΠοΟΣ, Όπαῦ 15 τῖδεπ 
Αραϊη, Ἡηο 15 οτοεπ αὖ 
πο τὶρΠί Παπά οἳ αοά, 
πυΏο 85ο πιακθί]ι ἶτ- 
τεχγοθβεἰοὰἡ  ᾖ3οτ ἍᾖἩ8. 
96 πο »Πα]] βορατα{θὶ 
τς ΣχοῖτΊ {ηθ Ίονε οξ' 
Οπτῖςερ ολαζῖ ἐτίριι]α- 
91οἩπ, ΟΓ ἀῑδίτεςἙς, οσ/ 
Ῥεγβθοι βίο, οἱ Ταπι- 
Ίπθ, ΟΣ Ι1ΑΙςΘἀΠΘΘΒΒ, ΟΥ 
Ῥ6σ1], ος 5πνογᾶ 2 66 Α5 
16 16 ντ]ίνοα, Ῥος ἵἩ 
βακς πθ Ώτο Κὶ]εᾶ α1ἱ 
τἩο ἆπγ 1οΏς:; Ἡθ 818 

σ ἀλλά ΤΊτΥΓ. 
Γ συνεργεῖ ὃ θεὺὸς ἀοὰ νγοχ]ςβ ἰορεῖῦετ 1. 

κ ἔνεκεν 
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βοοοιη{εᾶ ας Επεορ ΣοΥ 
τηο εἰααρηῦετ. 97 Ναγ, 
1η ϱ]] τΏεςο ἑΠΐτπρς πθ 
86 ἨΙΟΤε ἴπαηι οοἩ- 
απετοςς {πτοιρα Ὠΐτα 
{παῦ Ιοτεᾶ πΒβ. 8 Εου 
1 απι Ῥεγεαθᾶεᾶ, ἴπαῦ 
Πηεἰίπετ ἁθαίπ, ηος 16, 
Ἡος ΔΠΡΕΙ5, ποῦ Ῥρτῖη- 
οἴρα] 10168, ΏΟΓ ῬοπεΓς, 
ΤΟΥ Τπίπςςδ Ργεςθηῦ,ΏοΣ 
ἐηῖπσς {ο 60Π16, ὅ9 πος 
1ιοϊρΏί, ποχ ἀερῦῃ, Ὥος 
ΔΗΥ οἴὔπογ οτγθεβῖπτε, 
ΕΠα]] Ὃο αΏ]θ {ο ΒΕΡΑ- 
χΛΐθ πς 1τοπι 1ημθ Ίοτο 
οἑ ο, πΏΙοη Ἱς Ίπ. 
«Οπὐτ]εῦ 1ε8αβ8 οαχ Τ,οτᾶ. 

ΙΧ. 1 βατ ἴπο ἱταῦ]μ 
ἀπ Ομτ]εῦ, 1 19 ποῦ, ταΥ 
οοηβοίθΏοθ 86ο Ῥεασ- 
{ης 1ωθ ΠΙΌΜΘΕΒ ἵπ. {πθ 
Ἠο]σ αποεῖ, 2 ἵπαῦ Τ 
ΊἨατε ρτεεαῦ Ἠθατίπεςβ 
Απᾶ οοηῦηᾶς] ΕΟΓΓΟΙ 
ἄπ τσ Πεαωτυ. ὃ ος 1 
οοι]ᾶ- νεα ἴπαῦ πιγ- 
βε]ξ Ἅπτνθτὸ καοσατξεᾶ 
1τοπι ΟἨτὶςό Του τιν 
ΤΥΘΤΠΤΕΠΣ, ΤΙΥ ΚΙΠΒΙΠΕΊ 
βοοοτᾶϊηρ {ο ἴηπο ΒΘΒΗ: 
4 πΥΠο 81ε 15ταβ]1{6Β; το 
πγηοπα ϱοεγαϊπεί]ι πο 
βἀοΡρῖίοπ, Απᾶ ἴπο Ρ]ο- 
ΧΥ, απᾶ 1Π9 οοτοπαηῦΒ, 
Άπᾶ {πο ρἰνίηπρ οἱ πο 
1τν, απᾶ ἴποθ βεττίσθ 
ο ἀοᾶ, Αηᾶ ἴ]Ἠθ Ῥτο- 
χηῖθες; ὃ 1Π056 ατε 
11θ {81ΠθΓΒ, απᾶ οἳ 
πτΏοια 85 οοποθτπίτς 
1Π9 ΏθρΏι ΟἨτ]ςθῦ σαπιε, 
πο 15 οτος ϱ11, ἄοά 
Ὀ]θβεθᾶ ος 616Γ. Α- 
1ΠΘΏ, 6 Νοῦ 8 ἐπουιρΏα 
{πο πγοτᾶ οἳ ἄοᾖ Παῖπ 
ἴθΚκεπ ποπο επεοῦ, Έοσ 
{ποτ αγεποῦ α]] 1Ετβε], 
σΏ]οὮ απο οἳ Τεταε]: 
7 Νεϊίπος, Ώθοαβτεο Πεγ 
Ἀτθ ἴηθ βεοᾶ οἳἑ Αὖτα- 

οᾱ. ϐ Ὁ ΙΒ, ΤΗΥ 
ΨΠΙοὮ 4πθ ἴπο ομῖ]- 
ἄτοεη οἑ ἴπο ΒεεἩ, ἴπο9βθ 
αγε ποῦ {πο ομ]]άτεη οΕ 
οά: Όαί ἴπε οπ1]άτει 
οἳ ᾖἴΏο ΡΓοπιῖβ 8τθ 
οουπθεᾶ {ος 0]ο Εθεᾶ. 
9 Ἐοτ ἐπ] {8 πο ποτᾶ 
ο Ῥτοπαΐβθ, Α Όπ]8 
τἶπαο σπὶ]] 1 οοπ1θ, απᾶ 
ΒΕγαῖ βΏβ]] Ἠατο α 
Βοπ. 10 Απά ποῦ οη]γ 
ελ» Όαῦυ π]ου Ἐε- 
Ῥεοσϐ 8ἱ5ο Ὠβᾶ οοη- 
οοἰτεᾶ Ὦγ οπο, ευεπ Ὦν 
οἵτ ᾖ1{ίΠε6ς ἍΊβθαο ; 
11 (ἴοτ πο οἰμίάγεπ 
Ῥοεΐπσ ποῦ τεῦ Ῥοσᾳ, 
Ἠηε]ηετ Ἠανίτφρ ἆοτπθ 
ΒΏΥ ροοά ος οτί], ἐπαῦ 
1ηἨθ ΄ΡΙΙΙΡΟΞΘ οἳἑ ἄοᾶ 
βοοοτάῖηπς {ο εἸθοῦίοη 
χηϊσΠί Αβίαπᾶ, ποῦ ο 
πποτχς, Όαΐ ο; πίτα πα ῦ 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. ΥΙΠ.ΙΣ. 

τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. ὃ8 πέπεισμαιγὰρ ὅτι οὔτε 
Ἠϊτα σνΏο ]οτεᾶά 18. ο ἆου Τ ατα Ῥοτδιαάθᾶ {παῦ. ποϊἔπθς 

θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ἀρχαί, }Σοῦτε δυ- 
ἀεαῖἩ, πος 146, ἩΟς Α8ΏΡεΙ5, πιο; ῬτϊποΙρα]168, ΤΟΥ 

«νάµεις,' οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα 99 οὔτε ὕψωμα, οὔτε 
ΤΟΤΘΙΕ, ΠΟΣ {Π]πρβ Ρτθβεπῦ, πο; ΌΒϊΙπρς ζο Το, πος  ἨΠεϊὶραῦ, που 

βάθος, οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς Χχωρίσαι 
ἀερίῃ, ἩΟΙ ΑΠΣ ᾿οτεβίοά ΞΜπΐπρ λοΐίπος τ]]] Ῥθ 8Ρ]θ  τπΒ Ἅᾖἴο βεραταἴθ 

ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ, τῆς ἔν χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ 
άτοπι Ίἴπο 1οτο οἱ ἀοά, πΠπἰοα [19] Οπτῖει Ζθβις ΞΤιοτά 

ἡμῶν. 
χουχ. 

9 ̓ Αλήθειαν λέγω ἐν χριστῷ, οὐ ψεύδοµαι, ᾽συμμαρτυρούσηςὶ 
πτας ἾἹεα ἵαπ Οπτῖείι, 1 119 ποῦ, Ῥεατίηρ υγ ὔπθβς πα 

µοι τῆς.συνειδήσεώς-μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ, 3 ὅτι λύπη 
1ηθ ΤΙΥ οοηςοίθηοθ ἵπ Ππε] ρϊτϊο 1Ηο]γ, τηαῦ 3ρτίοξ 

µοι ἐστὶν µεγάλη, καὶ ᾿ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇῷ.καρδίᾳ.µου’ 
3µο “πιθ ἐς αστρᾶῦ, βηᾶ πηΠςθΒΒΙΩΡ ΒΟΙΤΟΙΥ 1π ΤΟΥ Πεατν, 

9 ηὐχόμην.γὰρ Σαὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ χριστοῦ 
1οτ Τ τας πΙσίης Ἄπισεε]ε 1 8 ΟΙΣΕΘ τοῦΏο ἆάτοπι ἴπθ ΟἨπτὶδὲ 

ὑπὲρ τῶν:ἀδελφῶν.μου, τῶν συγγενῶν-μου κατὰ σάρκα’ 
Ἔοτ ΤΟΥ Ῥτοεί]μχοη, ΤΙΥ ΚΙΠΙΞΙΑΘΗ. Αοοοτᾶίηρ ο ΆθεῖὮ ; 

4 οἵτινές εἰσιν Ὁ ]σραηλῖται,!, ὧν ἡ υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα, 
πο 4Τθ 15ταε]]Ιές6ς, σοῬθο [15] 1ηθ αἀορίῖοη απᾶ 1Π9 ρ]οςγ, 
νο ὃ ρω Π λ « θ , 8 ε , 4 ε 

καὶ "αι διαθῆκαιὶ καὶ ἡ νοµοθεσία, καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ 
Απᾶ ᾖπο οοτεπαπίβ Απᾶ πο ἹΙανρίνίπςσ,  απᾶ ἴπθ ΒθΤΤίο απᾶ πο 

ἐπαγγελίαι, ὅ ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν  ὁ χριστὸς τὸ 
ΤΕΟΠΙΊ568 5 ὉΦ'Ώονε[βτε]{1πο 2Σαΐπετδ; απᾶ οἳ π]οτα [1] {πε Ολτῖςῦ 

κατὰ σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς 
Βοοοτά ας ο ἍΆΏθ5Ί, ὙΠΠο 8 ΟΤεΓ 811 οά Ῥ]εβςεά ἵο Ἅᾖ1πθ 

αἰῶνας. ἁμήν. ϐ Οὐχ οἷον.δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ 
8668, ΑΤΙΕΗ. Νοῦ ἨἩοπεσες ἴπαῦ Ὠας Τα1ἱ2ᾶ  Ἅ1ποθ Ἱος 

θεοῦ. οὐ.γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ισραήλ, οὗτοι ᾿Ἰσραήλ' 
οε ᾳοᾶ: {2ος ποῦ 81] «γγΏΙοἩ [58ο] δοξ . Ἴεταε] 1{ποςθ [7ατο] 3Ίρταε]: 

7 οὐδ' ὅτι εἰσὶν σπέρμα ᾿Αβραάμ, πάντες τέκνα, ἀλλ᾽ 
1ΟΣ ὮΏθοβαεθ ἴἨθΥύ ατθ καθθᾷ οἳ ΑΡταπαπι [το] 8ἩἨ ομ/]άταια: Ῥαῦ, 

ο ἐν ᾿Ισαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα. 8 ἁΤουτέστινιὶ οὐ τὰ 
1π ἍΊβββο ἍεΏα]] Ῥο οπ]]οᾶ {ο περ -α εθεᾶ. Τηαῦ 18, Σποῦ 1119 

τέκνα τῆς σαρκός, ταῦτα τέκνα τοῦ θεοῦ' ἀλλὰ τὰ τέκνα 
ἈρΠ]]άτεπ 30”11ο ΣβεςὮ 5ίπεςε [7ατα] οἩΙ]άτεπ οἑ αοᾶ; Ῥιαῦ πο οπΙ]άτει 

τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα. 9Ὁ ἐπαγγελίας.γὰρ 
οἑ1πθ ὭῬτοπιίξθ 819 τεοκοηεᾶ 14ο0Σ βεθὀ., ο Έος οἳ Ρτοπαῖ5θ 

ὁλόγος.οὔτος, Κατὰ . τὸν.καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι, καὶ 
9Π]β νγοτᾶ [1], Αοοοτᾶϊτπρ ο ΤΗ] ἴἶταθ 1 τΙ]] 99ΟΠ1θ, απᾶ 

ἔσται τῇ Σάῤῥᾳ υἱός. 10 Οὐ.μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ Ῥε- 
1ηπετο εἩς]] Ὦθ 5ο ΡΗΤΗ  ΒΟΗ. Λαιᾶ ποῦ οπ]γ Γυπαῦ], Ὀαῦο 8ἱδο Ἑρ- 

βέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, Ἰσαὰκ τοῦ.πατρὸς ἡμῶν' 
Ἓρεσοια . σσ “οπθ Ἀοοπεθρῦῖοη "Πανίηρ, 1βββο οας Σαΐῇεν, 

11 ἑμήπωϊ γὰρ γεννηθέντων, μηδὲ πραξάντων 
“πού 5γοῦ [21πο ΞομΙ]άτον] 

ρ η Ἆ Ε , πες ε 2 9 «ος - μ- 
τι ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἵνα η κατ  ἐκλογὴν ξτοῦ θεοῦ 

χοτ Ῥοΐπρ Ῥοση, ΤΟΥΣ Ἠανῖπρ ἀοπθ 

Βηγίπϊῖπσ ρσοοᾶ οτ οτί], (παῦ ἴπο "αοοοχᾶϊπρ 5ὲο 5Θ]εοίῖοπ 304 5ᾳοᾶ 
, θ Π , 2 3 εἰ : , 3 ” αλ - 

πρόθεσις µενφ,. οὐκ ἐξ ἔργών, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ καλοῦντος, 
1ρΗτροβθ6 µτπαὶρΏῦ αρὶᾶθ, ποῦ οξἑ ἨὙποΓξΕ, Ῥπό οἳ Ἠϊπι πο οα115), 

Σ οὔτε δυνάµεις ρ]αεεά α[ίεγ μέλλοντα Ι.ΓΊτΑΥΥ, :συνμ- Τ. 5 ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ 
1ΤΤτΑΥΥ. υ Ἰσραηλεῖται Τ. ο ἡ διαθήκη ἴηε οονεπαηί 1, ἆ τοῦτ᾽ ἔστιν ΑΤΊτΑ. 9 µή 
δω Όττο { φαῦλον ΙΤΤτΑ. Ε πρόθεσις τοῦ θεοῦ ΑΙΤΊτΑΥΓ. 

ο 

ας. ο, ην. ών 

ας κ λλσ λα 4ἳ 

κά 

τπ- 



{Χ. πΟΜΑ ΝΑ, 

12 Ἰἐῤῥηθη" αὐτῇῷ, "Ότι ὁ μείζων δουλεόσει τῷ ἑἐλάσσονι 
10 τας παἷᾶ Το Ἠος, Ἔπε ρτεοβίε; Πα]! βεΓνθ ᾖ1ἴλθ 188ΒΟΓ : 

19 καθὼς γέγραπται, Τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα, τὸν.δὲ 'Ἡσαῦ 
Βοοοτᾶίπρ 45 1ῦ Πα8 Όθεα πτ]θίαοη, φ8ουὈ 1 Ἰοτεᾶ, βπά Έεαα 

ο. 
Παζεᾶ, 

14 Τί οὖν. ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ θεῷ;: 
Ὑγπβῦ ἴπεη εἨα]] το 8.7 ὃ Ὀπτιριίεοαδηθβς πα αοά [15 ποτε] 2 

4 ο "16 τῷ Ιγὰρ.Μωσφ' λέγε, ᾿Ἐλεήσω ὃν ἂν 
ΑΣ 1 ποῖ ο | Έοχ {ο Μο5θβ Ἡθ Β.Α, 1 1] εΏενγ ΠΙΘΓΟΥ ο πΏΟΠΙΡΟΕΥΕΣ 

ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω. 
Τ εἶιουγ ΙΩΘΙΟΥ,. απά Τ υη]] Σεε]Ι οοπιραξβίοη οΟπ ΊἩοΟΠΙΕοετος 1 {θε] οοπιΡΒΒΒΙΟΠ. 

16 Ἂρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, 
5ο ᾖΊἵπεητ [10 15] πού οἱ Ἠϊπα ἴππῦ τν], πιο; οἳ Ὠῖτα ἐπαῦ ΤΙ18, 

ἀλλὰ τοῦ Κἐλεοῦντος! θεοῦ. 17 λέγει γὰρ ἡ. γραφὴ τῷ Φαραώ, 
ταῦ 3πγπο “βΠεπβ ὄπηετογ 10640, Έου βαγβ ΤΠ βογἰρίατο {7ο ΒΠατβοἨ, 

Ότι εἰς αὐτὸ. τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ 
: Έος 0Πἱ8 β.παθ (Πῖπρ Ι ταϊβεᾶ ουῦ ἰπθε, 5ο ἐλπαῦ ΤΙ παἰβΗύ βεὺνν ᾖἵπ ἴμερ 

τὴν .δύναμίν.µου, καὶ ὅπως διαγγελῇ Ὦτὸ.ὄνομά.μου ἐν πάσῃ 
ΤΑΥ Ῥοπετ, απᾶ ϱο ἴλαῦ 5Ποτ]ᾶ ὃρ ἀεο]βτεά  ΠαΣ ΠβΠΙΘ Ἰπ' α]] 

τῷ γῷ. 18 Ἆρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ' ὃν δὲ θέλει 
πο θατίἩ. 5ο (Τἴπθμ 6ο πΊλοτα Ἡθ σπὶ]] Ἡθ ΑἸχετνβ ΠἹετοΣ, απᾶ ποσα Ὦθ ση1]] 

σκληρύνει. 
«Ἠθ Ἠατάρης, 

19 ἘἜρεῖς Ἰοῦν μµοι,ὶ Τί ἔτι ’ µέμφεται; τῷ "γὰρ! βου- 
Τῃοι νηϊ]ὲ βαΥ ἴλεη ἐοπ1θ, ΓΗ τοῦ ἆοθβ Ίο Επάᾶ Εαα]ό 2 {ος “ἴπθ δρυτ- 

λήµατι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν; 20 9Μενοῦνγε, ὦ ἄνθρωπε," 
Ῥοξθ 508 ΤΗῖτη 1γγπο 'Ἠδ8 Ξτοβ]είθᾶ 2 Ὑ68, τβίΠετ, Ο ΤΩΒΗ, 

σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῷ θεῷ: μὴ ἐρεῖ τὸ 
Ἀίηοι Ίππο Σατὸ ἴλπαῦ βΏβνγετοςῦ Αραἰηβς ᾳοά 2 ΦΠα]] αγ {πο 

πλάσμα τῷ πλάσαντι, Τί µε ἐποίησας οὕτως; 
Στηΐωρ “Ξογπιεᾶ {ο Ἠϊπι πἹο «Ἐοτπεά ᾖ{[5], ΠΠ πιο πιρᾶοςῦ ἴποι Τις 

21 "Ἡ οὐκἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ 
Οτ ἍἸα8 ποῦ Ααζποτιίψ Ί1πο Ῥοῦῦετ  οπτοΣ πο οἰασ, οιῦ οἳ πο 

αὐτοῦ φυράµατος ποιῆσαι ὃ.μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, ῥὃ-δὲ 
Ρ8ΠΠΘ. 1άπ1ρ ἲοπιΩκθ Ο0Π6 3το ποποιις Ἰνεδεε], απᾶά αποϊεσ 

εἰς ἀτιμίαν; 332 εἰδὲ θέλων ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργήν, 
το ἀϊεμοποισζ Απά 18 Αν] πρ αᾳοᾶ το βμεν ταῖη, 

καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν.αὐτοῦ, ἤνεγκεν ἐν πολλῇ µακρο- 
Απᾶ Το Πιαχε ΚποπΥΠ Ἠϊ8 Ῥοπε5ς, Ῥοτθ 1π . ΊΙΙΟἨ 1ους- 

θυµίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισµένα εἰς ἀπώλειαν' 398 καὶ ἵνα 
βαΏετῖπςσ γοβεο]ς οὗ πταῦἩ αιθά ᾷοτ ἀθξίτιαοβίοη; Απᾶ Ίπαῦ 

νωρίσφ τὸν πλοῦτον τῆς.δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη 
Ἡο πιὶᾳΗῦ πιακο Ἐποππ {ο ΤΊΟἨΕΒ οξ Π]5 ρ]οτγ προη ' τεξδδε]ϐ 
3 ) σ ; μ , εν Δ ἓ) / 

ἐλέους, ἃ προητοίµασεν εἰς δόξαν; 324 οὓς καὶ ἐκάλεσεν 
ΟΕ ΠΊΘΤΟΥ, πΠ]οἩ Ἡθ Ῥεξοτθ ρεερβτθᾶ {οτ ἍΡΊοςΥ, Ἄνγηοπα 3αμ]5ο “Ἠο 5οα]]θά 

ἡμᾶς οὐ µόνον ἐξ Ἰουδαίων, ἀλλὰ καὶ ἐξ 
118 ποῦ οπἱν τοπ βΠπΙοηρ [πε] ᾖ-σεπα, Ῥαῦ αἱξο ἔτοπα απιοπρ [1πε] 

ἐθνῶν' 256 ὡς καὶ ἐν τῷ Ὠσηὲ λέγει, Καλέσω τὸν οὐ 
πιαῦῖοης Α8 Ά]5ο 1η Ὥοβοα ἩθβαΣΑ, 1 τη]] οα11 ελα ῦ ννΠῖοἩ [15] ποῦ 

λαόν.µου, λαόν.-µου' καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην, ἠγαπημένην. 
ΙΩΥ Ῥεορ]ε, 3ἩΜγ Ῥεορίθ;: απᾶ ἴπαῦ ποῦ Ῥε]ατεᾶ, Ῥε]οτεά. 

260 Καὶ ἔσται, ἐν τῷ τόπῳ οὗ λἐῤῥήθη! Ραὐτοῖς,, Οὐ λαός 
Απάᾶ 15 «Πς]] Ῥο, ἵπ ἴηπο Ῥ]αςς ππετε 1δ σαβ βαἷά ᾖΤο ίπετα, ἨΝοῦ 3ρεοΡρ]θ 
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οβ]]είπ;) 12 Ἱν σας 
καιᾶ απίο Ἠετ, Τηθ 
ε]άετ 9πα]] 9ογτο ἴμεα 
ΟΙἨΡΕΙΣ, 15 Ας Ἱν 8 
σγτ]έθεη, Ζαοοῦ Ἠατο 1 
Ίοτεᾶ, Ῥιαῦ Ἐξαι Ὠανο 
1 Ὠφτεά. 

14 Ὁλαῦί ϱΏα]] το 
Β.Υ ἴποιη 2 ᾖ5 ίλεγα 
απητίρΏίθοιςπθβς ση 
σςοάδ ἄοά ᾖτΤοτῬίᾷ. 
15 Ἐοτ Ἠεςα1ίἩ {ο Μο- 
ϱος, 1 σῖ]] Ἠατο ΠΊΘΓΟΥ 
οη πποτα 1 ν]] Ὠατο 
ΙΩΘΤΟΣ, απά Τ τπ1]] Ώατο 
«οπιραξββῖοη οη π/Ποπα 
1 νι] Πατο «οπχραξ- 
81ΊοἩΏ. 16 5ο ἴπεη 1ΐ 15 
ποῦ οἳ Ἠϊτα {παῦ σνι]]- 
εἵπ, ποστ οἳ Ἠίπι ἴπαῦ 
τυαηπεῦἩ, Ῥιΐν οἳ αοά 
τπαῦ 5Ἠετγεῦπ ἨΠΙετοτ. 
17 Ἐοτ ἴπο ςοτὶρίιατθ 
εαἶζαπ απο ἘΠαταοῇ, 
Ἔτεπ 1ογ η] Β81ΠΘ 
Ῥαγροξθ Ἡβτο Τ τα]ρεᾶ 
ἴπεε πΡ, παῦ Τ ταϊρηῦ 
ΕΠΕ ἩΙΥ Ῥοπες Ἱηπ 
ἴπεθ, απᾶ {παῦ ΄ τιτ 
ΏΘΠΙΘ Ἠη]ςβΏῦ Ὄε ἆἂε- 
οἰατοά ἑπτοισποπί α1] 
πε εατὺΠ. 18 Τηοτο-΄ 
1οτθ Ἠα)η ο ταθΓοτ ΟἩἨ. 
πΏοιπα Ἡρ τσ]] ωθ 
ΥΠΕΡΟΝ, απᾶ πιΏοτα Ὦθ 
σπὶ]] ε Ἠαγάσπείη, 

19 ποια π]ς 5ατ 
ποπ απίο πηθ, ΓΠΣ 
ἀοὔῦ] Τε τεῦ Επά Εαα]τ2 
Έοτ πο Ὠβίϊι τοςὶςιεᾶ 
Ὠϊς νι] 20 Να διέ, 
ΟπιαΠ, πΠο ατο ἴποι 
ἰηαύ τερ]]οςῦ αραϊπςε 
αοάδ Όπα]] ἴΠε ἰπῖπς 
ῶογτηιθᾶ βαγ ἵο Ὠϊπι 
ἴπαῦ θοτπιεᾶ ο, 
Ἠαβῦ ἴποι τιαᾶρ πιθ 
πας 5 21 Ἠαίῃ ποῦ ἴπα 
Ῥοῦΐετ΄Ῥοπες οτεγ ἴπο 
οἶαγ, οἳ πο ΕΑπΠπι9 
Ίάπ1ρ ᾖἵο Ίηλκο οπο 
ποςεε] απίο Ἠοποιτ, 
ΑΏά αποῖπετ πηπῖο ᾱϊς- 
Ώοποιγς2 25 Ἰμαί 1 
αοᾶ, π]]]ϊηπς ἰο 5Ἠεπ 
Λῖ5 υνταίηΏ, αΏά ο τααΚκ6 
Ὠϊ5 Ῥοπος ποστ, 6Ἡπ- 
ἄαιτεᾶ ΠπῖΙαπ το 
Ιοηρεαβετῖης ἴηο τες- 
βεὶς οἳ πταῦπ Π{ὐεᾶ το 
ἀερίτιοῦίου: 32 απᾶ 
ἴηαῦ ο πιῖρπύ πιακο 
Κποππ ἴπο τῖσομος οἳ 
Π15 ΡΊοτγ οη Τἴμο νες- 
5οἱς οἳ Ίωθτογ, υηϊῖοΙ 
Ἡε Ὠπᾶ Ἀξοτθ Ῥργερηταᾶ 
πηπίο ΡΙΟΥΥ, 324 ετεπ 
45, ὉὍποπι Ἡο Παϊα 
οβ]]εᾶ, τοῦ οξ {πε 2 οἶνθ 
οπ]γ, Ῥι0 αἱδο οἱ ἐπθ 
αεπιῖ]θ 25 Α5 ἹΤοθ 
βα1{Ἡ 15ο ἵπ Ό5εε, ΙΤ 
συ 11] οα]] ἴπεπτι τΤΥ 
ῬεοΡρίθ, νἨΠῖοἩ Ἡπεγθ 
ποῦ ΤΙΥ Ῥεορ]θ; απᾶ 
Ἡετ ὭὮῬε]ονεά, τοπίο 
πα ποῦ ὮὈε]οτεά, 
26 Απά 10 «εἨΠα]] οοπιθ 

Ἀ ἐρρέθη ττττΑ. 
Κ ἐλεῶντος 1/ΤΊτΑ. 1 μοι οὖν 1 ΤΤΤΑΝΥ. τι |. οὖν ἴΏει 1/{ΑΊνν. 
9 ὦ ἄνθρωπε, μενοῦνγε (μενοῦν γε Ώῖτ) ΣΤΤτΑ. } --- αὐτοῖς [1,]ττ. 

1 γὰρ Μωῦσῇ α; Μωσῃῇ γὰρ 1Α; Μωῦσεῖ γὰρ Ίτς,  Μωῦσῃ γὰρ Υν. 
ἃ.--- γὰρ {0Υ Ε, 
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Ίο γῬακΒ. ηλπὲ ἵν ἴροα 
Ῥ]αοο τν ]ογυ 18 τν ως Μι] 
ππτο (μετα, Υ9 αγόα ποῦ 
ΠΙΥ Ρεορ]ε ; ἴποτο βα]1 
{Ώε7ύ Ῥο ομλ]]εᾷ ἴπο 
οπ/]άτοτ οἳ {πο ΠΗτίπς 
ᾷοἆ. 27 Εξαίας αἶ5ο οτ]- 
εἴπ οοποογπῖηςσ Τδτας], 5 
ΤποισῃΏ ἐπο πάπιρετ οξ 
{πο οπΙ]άτεπ οἳ 18τε] 
Ῥο 45 ἴπο 5βαπᾶ οἳ ἴπο 
Ρο, ἃ ΤΟΠΙΠΑΠ{Ρ 5ΠΏα]] 
Ῥε 5ατεᾶ: 28 5ος Τε τη] 
{ι15Ώ ἴπο τνοτκ, απᾶ 
οιιῖ ἴὲ «Ποτίυ Ἰπ τὶρηί- 
εοἱιδηθ58: Ῥοσα.-θ 4 
αἴοτῦ ποτκ π]] Ίἴπο 
1ιοτὰ τωακο αροπ ἴπο 
εωγία, 29 Απά 95 Ε- 
εαίας δαὶᾶ Ῥεέοτα, Ἐαπ- 
οερί πε Τιοτά οἳ β8- 
ἘποίὮ Ὠαά Ιεν τπ8 
5ος, πθ Ὠδρᾶ Ῥεεηῦ 48 
ΦΟάΟΠΙ8, απᾶ ὭΌῬεεπ 
Ἠηιιάο κο απίο «ο- 
ΙΠΟΤΤΗΑ. 

950 πα εΏα]] πο 
κατ ἴπεα 2 που 
{πο «ἀαθηίί]ες, τυμ]οῖ 
Σο]]οτεᾶ ποῦ αξἰογ 
χἱἰρΏ{εοΙιιεΏηθΞ, Ίφβτο 
αἰίαϊηεά Το χὶρΏίεοιις- 
Ώε»ς, ετεΏω 1Π9 τὶρῃί- 
εοα5ηθςς π/Ώῖ]οὮ 5 οἳἙ 
Σαἱτηπ. δἱ Βιὸ Ἱξταε], 
νυ]οὮ Εο]1]οτνεά αξἴεγ 
Τπε Ίαν οἳ τίρΏίεοις- 
Ώς”5, Ὠαίπ πού αἰθαῖπ- 
εἆἀ {ο ἴπο Ιω οἱ τὶςσΏί- 
εοάβηΏσς.. ὅὁδ ΊΠετο- 
4ο:οῦ Ῥθοβµ5ο {λε 
δοιιςέ ἐέ ποῦ ὮὉγ ΕΑΙ{1, 
Ῥατ αξ Ἱδ πετο Ὁτ ἴπο 
/οχ]ςς οἳ {πο Ίατ. Έοχ 
όλος εἰπτωρ]εά αἲ Όπαῦ 
βτυυιρ]ηρδίοπο; 35 48 
1 5 νυν]είζεπ, Βε]ο]ά, 1 
1αγ ἵωπ Βίος α 5ὔαπι- 
Ῥ]απρεδίοπο απᾶὰ τουκ 
οἳ οᾶθεηπσθ: Ἁλπᾶ ΠΠο- 
βοετέτ ὭὮὈε]ϊετείπ οἩἳ 
Ἠϊιη επα]] ποῦ Ῥο α- 
βΠατωσἆ. 

Χ,. Ἡτείπτεηω, ἩΠΙΥ 
Ἠρθατί ἆἀεξδῖτθ αηπᾶά 
σος ἴο ἄἀοᾶ τος 
«ταεὶ 5, ἴπαῦ πετ 

τωἰσΏ{ ο 5αγεᾶ. 2 Εοτ 
1 Ὄεαχγ {πεπι τεσοοτά 
{ας {παγ Ὠατο Α7εα] οἳ 
αοᾶ, Όαόδ ποῦ ποοοτᾶ- 
Ίηπσ Το ἀΚπογ]εάρο, 
ὁ Ῥοχγ 1ΤΠογ Ρεϊηςσ Ἱἵρ- 
ποταπί οἱ ἄοἆ”5 τὶρηί- 
εοµ-ΏθΒς, Ααηπά ῥΡοΐηπσ 
Αροας ἵο οείσδ]α 
{Πποῖς οὗ τὶρΏπίθοιςδ- 
10955, Ἠπτο ποῦ εαξ- 
αηϊἑγοᾷ {Ποπιβδε]νοβῬ πη- 
{ο {Π9 τἰσηίαοιξηεςς ος 
0οᾶ, 4 Έοτ Ομτὶεέ ἴ8 
{πο εηπά οἳ {Πο 141 Τογ 
τισΏ/[εοι-]]θςς ἴο ΘΥΕΙΥ 
0µΏο {παῦ Ὀε]ίετθίῃ. 

ὁ Έοχ λῆοςε8 ἀςσοτίο- 

«καιοσύνης" οὐκ.ἔφθασεν. ὁ9 Ἀδιατί»' 

Προς  ςομαιο 1κ. κ, 

μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος. 27 ο 
1ΏιΥ (ατο] σε, (πετ πες 5Ώς]1] ὃρ ου]]εᾶ εοπς οἱ 34 οἆ τι ἈἨτίης. 

σαΐας δὲ κράζει: ὑπὲρ τοῦ Ἱσραήλ, ᾿ἸΓὰν ὁ ἁμιάὸς 
βαΐας Ἀλραῦ «οΓἷ68 εοκο τε σα 1δταε], 18 δεποι]ᾷ ο 11πο "παπινες 

τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ Σκατάλειμ- 
308 “ἴπο ὅδοπς 5οξ τοταςε] 45 ἴμθ βαηά οἱ ἴπθ 5θα, τπθ χεππηαπς 

μαὶ σωθήσεται' 398 λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέµνων 
5Ώα]] Ὀο 5ατεά : ᾷοτ [1π6] τιβζύεχ [ῃο9 15] ΕοποιοΗτς ων ουδῖησ 5ποτέ : 

ἐν δικαιοσύνη ὅτι λόγαν συντετμημένον' ποιήσει 
ἵπ ᾖτἱβΏίεοάβηεΞς: Ῥεσαιξδο α πισὔτεσ ουῦ 5ποτέ σπὶ]] "4ο [14πο] 

κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. 399 Καὶ καθὼς προείρηκεν . Ἡσαΐαςη 
"Ἱιοτά προς πε οατίῃ. Απᾶ «ορτασες 48 σαἱᾶ Όεξοσθ Ἐεαίας, 

Εἰ μὴ κύριος Σαβαώὠθ 'ἐγκατέλιπεν' ἡμῖν σπέρµα, ὡς Σόδομα. 
Ὅπ]εςς [1πε] Ποτά οἱ ΗοΡίς Ὠφᾶ 1εξς 18 8 86εᾶ, 48 ῥῬδοᾶοπι 

ἂν ἐγε;ήθηµεν, καὶ ὡς Τόμοῤῥα ἂν ὡμοιώθημεν. 
νο 5Ώοπα]ά Ώατε Ῥεσοπ]θ, Απ 8 «ἄοπιοζσῃα πθ 5Ποι]ά Ἠατο Ῥεεπ πιβᾷθ 1χο, 

90 Τί οὖν ἐροῦμεν: ὅτι ἔθνη τὰ μὴ .διώκοντα δικαιο- 
Ἠπαῦ πει 5ΠΑ]] πεδαγ Τπαῦ σεπίϊ]ες ἰπαῦ {ο1]ου τοῦ βΕἴες τὶσηί- 

σύνην, κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην.δὲ τὴν ἐκ πίστεως 
εοιςπσβς, αἲίαϊπεᾶ τΙσΏίθεούβηθδς, Ῥαῦ τίσΒίεοισηεςς ἐπαῦ [15]. Ἅᾖ«ἀαὶῃ. 

2 .ν λ , , , , , 9 
91 Ισραηλ. δὲ διώκων γομογν δικαιοσύνης, εις ομµον σδι- 

Ῥατ Ίδταε], {Σο]]οσγίηπς αξζο; ϐ 18 οἳ τἱΡΏ{εοΙδΏςΒ, ἵο κ 17 οξ 

ὅτι οὐκ ἐκ πίσ- 
αν 2 ἈἘΒεοβιαςο [10 παΒ] που Ὦγ {α]ίΠπ, 

τεως, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων Ἀνόμου Ἱ προσέκοψαν.γὰρ" λίθῳ 
Ῥαΐ 8 Ὦγψ ποΓΚκς οἳ ]7Υ. Έοχ {πεγ αὑαπαρ]εά Αἲ ἴπο ΒἴΟΠΘ 

τοῦ προσκόµµατος; 38 καθὼς γέγραπται, ᾿Ιδοὺ τίθηµι ἓν 
οἑ «υυπησ τς, βοοοτάϊἶπρ ας ἵδ Ἠθβ Ῥεεπ πσ]ζίεη, Ῥεπο]ά 1 Ρρίασο Ίπ 

Σιὼν λίθον προσκόµµατος καὶ πέτραν σκανδάλου καὶ “πᾶςὶ 
ΦΊΟΏ αἃ 5ἴοπθ οἳ δίαπιρ]ῖπς αηπᾶ του] οξ ο επςο : ΒΏᾷ ΘΤ6ΓΥ 9Ώ8 

ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ.καταισχυνθήσεται. 
1π8ῦ ὭὉὈο]ίετε οἩἳ ἈἨὨϊπι εΏι]] ποῦ Ὦθ α5Ώβπιεᾶ. 

10 ᾿Αδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς.ἐμῆς καρδίας, καὶ ἡ 
Ῥτοίηχεπ, 1Ἠθ ΡΕοοᾶ ΡΙοβδΙΤθ ΟΕ ΠΙΥ ΟΥ Ἰσατί, 8ηά 

δέησις 3Αἡλ πρὸς τὸν θεὺν ὑπὲρ Ὥὑτοῦ Ἱσραήλ ἐστιν" εἰς 
αηρκονσα το ἀοά οἩ ὮεΠα]Σ οἳ 19ταε] 15 2ος 

σωτηρίαν. 3 μαρτυρῶ.γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν, 
βο]ναἴ]οῃ. Έος 1 Ῥεασ ν/ίθθςβ {ο ἔπθπι ἐπί πεαὶ 3ος; ἄοᾶ ἴπαγ πατε, 

ἀλλ οὐ κατ ἐπίγγωσιν. ὃ ἀγνοοῦντες.γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ 
Ῥαῦυ ποῦ αοοοτάἶης {ο ἸἘπον]εάρο, Έοςχ Ρεΐπρ Ἰρποταπύ οἳ ἴηθ 3οἳ ᾿4οά 

δικαιοσύνην, καὶ τὴν.ἰδίαν Εδικαιοσύνην' ζητοῦντες στῆσαι, 
᾽τ{βίΘοκπςβς, Ἀπά ᾖ{ἰπεῖτοσπ τ.μ ΡΕΟιετ βεακίηπρ ᾖΤο εβῖαρ5ᾳ, 

τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ.ὑπετάγησαν. 4 τέλος γὰρ 
{ο πο τίρΏίέεοιδπεςς οἱ ἄοά ᾖΤπεγ 5αὐπιϊτεᾶ ποῦ. Έοτ [21πθ] "επά 

νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. 
504 "]ανν Οητὶκῦ [318] 1ος τἰσΏίθοιςηθ5ς ᾖὕο ΕΤΕΣΥ 9Π9Θ ἴλαῦί ἍὮθ[ΙετθΒ, 

ὅ ἁΜωσῆς! γὰρ γράφει - τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ Ι'τοῦϊ 

τιρΏῖθοισηθ-5 ἁἀῑά ποῦ αὐθαῖῃ. 

Έος Μοςες νυτίες [οξ] ἰπο µεἱβμίθοιιβηςς5ς τ/ΠΙοἩ [15] οἱ ἴπθ 

νόµου, 8 Ὅτιι ὁ  ἍἨποιῆσας λαὐταὰ! ἄνθρωπος ζήσεται 
1Ανγ, Ταού {πο "Πανίπρ “ργβοεοᾶ ΄Ίποςο Συμίπρ8 ΣΤΩΒΏ. β]α]1 1νθ 

. 1 - Ι 

εν αὐτοῖς. 6 “Ἡ δὲ ἐκ πίστέως δικαιοσύνη οὕτως λέγει, 
λε ἔπεπι, Ῥιῦ {πο 3ο0Ε ση ατὶσὩίθοαβηπθδα ἴπαςδ Αβρεβδί8: 

; ὑπόλειμμα ΤΤΤΙΑ. 
---"δικαιοσύνης (γεαά ο. [λα] ]ανν) ΙΤΤΤΑΥΥ. 

Σ -- γὰρ {οτ 1ΤΊτΑ. 
[18] αιτΊτατΓ. 
{--- τοῦ ΤΤιΑ. 

6 --- δικαιοσύνην οιττ[α]νν. 
ἕ --- ὃτι Τ. 

ε:ἐν- τ. 
Σ---νόμου ωττι[α]νν. 

- ἢ ΤΤΊΓΑΥΓ. 6 αντῶν ἴ]λθπα 
4 πω υσης αΙτΊτασΓ. ο --- ὅτι (πας Τ. 
1 αὐτῇ ἰῦ Ι119Α. 

--- ἐν δικαιοσύνη ὅ ὅτι λόγον συντετµηµένον ΕΤΤΥ [α]. 
π διὰ τν 11νΑ. 

--- πᾶς (γαά ὁ Ὦθ (Πα) ΙΤΊτΑΥ’. 

Ν-- αὐτὰ [1]τ. 



ΕΟΜΑΝ ΑΒ 

Μὴ εἴπῃς ἐν ἄτρ'.καρδίᾳ-σου, Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν 
Τποι πιβγοβύ ποῦ ά 1π {πγ Ποπσῦ, ΊΨπο 5Ώβ]Ι πποοπᾶά ο 1πθ 

οὐρανόν ; τοῦτ ἔστιν αι σεύή καταγαγεῖν᾽ 7 ἤ, Τις κατα- 

Ἡοανοη 2 τποῦ 18, ΟΙ Ἅᾖἴο Ὀτίπρ ἀοπῃ. Ος, πο βλαθ]] 
. 

βήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ' ἔστιν χριστὸν ἐκ 
ἀεξεοθμᾶ  Ιπίο 1ἴπθ 807559 5 τπαῦ 18, Οµτῖς Ίτοπι οπτοπα [ὅ1ο] 

{ 
νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 8 ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά 
ἀθαᾶ {ο Ὀτίηρ πρ. Ῥαῦ5 π]ηβῖ 8478 τε ὃ Νοας πιο πο ποτᾶ 

ἐστιν, ἐν τῷ.στόµατί.σου καὶ ἐν τῷ.καρδίᾳ.σου. τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ 
ϊς, 1η {1 πιουἔ]ι απᾶ 1Π ἐν Πεοτῦς ἐλαῦ 6 ᾖἴπο 

ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσοµεν 9 ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς 

Χ. 

συοτά οἳ ΕαῑΙπ ὙἩηἩηΙοη στο ΡΓος]ΑΙΠΙ, τπαυ νΏοι ϱΟΠ{ΘΒ8 

ἐν τῷ.στύματίσου κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῷ 
σα ΤΗΥ πιοπύἩ. [116] Τατά Ίεπιις, απᾶ Ῥε]ενο 1Ἠ 

καρδίᾳ-σου ὅτι ὁ θεὺς αὐτὸν ἤγειρν ἐκ νεκρῶ», 
τσ Ὠσατί τπαῦ αοά Ἠΐπα χαὶςσθὰ  Ίτοπι 4ΑΠΙοης Γίπε] ἀθάά, 

σωθήσῃ' 10 καρδίᾳ γὰρ Ἠπιστεύεται εἰς δικαιοσύνην. 
ἴποα 5Ώς]6 Ὦο ςεατεᾶ, Έοτ σΙΒ [1Ώ6] πεατο Ἅᾖδ Ρε]ὶεξ νο 

στόµατι.δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. 11 Λέγει. γὰρ ἡ 
απιᾶ πα [1ης] πιο 15 οοπ{εβδίοἩ ο βα]ταῦῖοῃ. ι Έος 5475 ἍΊἴμπο 

γραφή, Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ.καταισχυνθήσεται. 
εώ: {ρυατε, πργομα ἰπαῦ  ὮῬο]οτθΒ οἱ Ἠϊπα βΏα]] ποῦ Ὦο α5Παιμεᾶ. 

τ1σΠ{ΘΟΙΞΗΘΒΒ } ς 

1» Οὐ.γάρ.ἐστιν διαστολὴ ᾿Ιουδαίου τε καὶ Ἕλληνος' ὁ.γὰρ 
ΈοΥ ἵπετο {5 ποῦ α ἀϊΠετεποθ οἱ ζει βπᾶ ἄτοεῖς; Σοχ πο 

αὐτὸς κύριος πάντων πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἔπικαλου- 
β4116 1,οτᾶ- οἑ αἱ [Πε] τ16Ἡ. τομαχά κα] τπαῦ οα]1 

όν ας ) / ρω 3 .. π 3 [ή 4 3” 

µένους αὐτόν. 19 Πᾶς.γαρ ΌὉς-αν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα 
ἀροιν :Πῖπα, Έοχ ΕΥΕΙΥΟΠΘ, ἩΠοεγες τιαΥ οµ]] οἳ Τηπθ ΊἨΠβΤΙΘ 

’ : ΄ ὰ » Ύγ 1 , ῆ 2 

κυρίου, σωθήσεται. 14 Πῶς οὖν ᾿ἐπικαλεσονται" εἰς 
οΕ [16] Τιοτᾶ, 581] Ὦο βανοᾶ. 

ὃν οὐκ.ἐπίστευσαν ; 
π]οπα ἴλον νε]]ενθά ποί ὃ 

Ἡονυ ἴπει 5Ώα]] {πεγ οα]1 οἩἳ [Π1πα] 

πῶς δὲ Ἀπιστεύσουσιν! οὗ 
απᾶ ου 5Ώς]1 λος Ῥε]θγο ου [ΓΠϊπα] οἳ ποπα 

οὐκ.ήκουσαν; πῶς.δὲ Πάκούσουσινϊ χωρὶς κηρύσσοντος; 
{πεγ Ὡραγᾶ ποῦδ απᾶ Πού βΠα:1 (πεγ Πθας αρατῦ ἔτοπι Γοπο]. Ῥτεδοβῖης2 

16 πῶς δὲ 9κηρύξουσιν,' ἐὰν.μὴ ἀποσταλῶσιν; καθὼς 
ΆΑπᾶ Που 85δΏαΙ] ἰΏαεγ ῬτοβοἩ, ἸΠ]658 ΤΠεγ ο 5αμΐ 2 βοοοτᾶίηρ α5 

γέγραπται, Ὡς ὠὡραῖοι οἱ πόδες τῶν Ρεύαγγελιζο- 
ἵν ας Όεεη πυτ]έίοῦ, Ἡοι Ῥοεαα Μέι] {πε 1ος οξ ἴποςθ ολα ον Ρϱ]8ᾶᾷ 

ἔνων εἰρήνην, τῶν' εὐαγγελιζομένων τὰ" ἀγαθά. 
ὑἰάϊηπρς οἳ ἍΌ)εαςθ, οἱ ἐποςδθ απποιποῖτπρ {πο ρ]αάᾶ ἐἱάΐπρς οξ Ροοᾶ ταίηρς | 

) α] » ΄ « / . » ’ « .. 3 

16 ᾽Αλλ' οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ' Ἡσαϊας.γὰρ 
Ῥαῦύ τοῦ ΒΙ1. ορεγεά πθ ρ]αά υἰάΐπος. Έοςτ Ἡδαῖας 

λέγει, Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τᾷ.ἀκορ.ἡμῶν; 17 ρα ἡ πίστις 
8055, 1ιοχᾶ, ὙΝπο ᾖὮῬε]ενγεά ο. τοροτῖ 5ο 4β1τἩ φ15] 

ἐξ ἀκοῆς, ἡ-δὲ  ἀκοὴ διὰ µῥήματος Ιθεοῦ.! 18 ἀλλὰ λέγω, 
Ὦγ τεροστῦ, Ῥαῦ 6119 τεροτύ Ὦγ [ἐπ9] ποτά οξ ἄοἀ. Ῥας Ἱσατ, 

Μὴ οὖὐκ.ήκουσαν : τα εἰ; πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν 
Ῥ]ϊά ἴπογ ποῦ Ἠθας 2 88, ΤΑἴἨεΣ, Ιπίο β]] ἴπο ϱθατί πεηῖ οαῦ 

ὁ φθόγγος.αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα 

420 
θέ {ιο τἰσπίθουμοββ 
σ/λλίοη 18 οἱ {πθ Ἰ4)ὴ, 
Ἐμαῦ ἴπο ΠιβΏ πΏ]ο] 
ἀοοία ἴποβο {Ππίπρβ 
βΠα]] Ίϊνο Ὦγ ἴπεπι. 
6-Ῥαΐ {πο τιρηίθοι8- 
ΏΘΒ5 σ/Ώ]οὮ ἵη οἱ ΕπίἩ 
βρεακοίΏ οἩ Όπ]ς τὶς, 
Ον ποῦ 1Π ὑλῖτπο Ὠθατῦ, 
Ὑπο ϱΏβ]] α5οεπά 1πίο 
ἨΏθαγτεπ 2 (υπαῦ 18, {ο 
ρτης Οπτὶευ ἄονπ, 
Ίγοπι αὔουε:) ᾖ7 οἵἑ, 
πο βΠα1] ἀοξεοθιᾶ τη 
ύο {πο ἀεερῦ ({Παύῦ 18, {ο 
Ὀτίπσ αρ Ομτὶξδύ αραἰπι 
{ΤΟΠ {πο ἀοαα.) 8 Βαΐ0 
πνηαῦ δαϊθν 10 Της 
πγογᾶ 15 πῖςσπ {ἴῃπςα, 
ευσπ 1η Τπγσ πιοὧίΠ, αλλά 
Ἰπ ΤΠ Ἠθεατί: υπαῦ ἶ5, 
πο π/οχᾶά οἱ Ε1{Η, 
π/ΏΙοἩ ᾗὙθ Ῥτοπομ; 
9 Ἐπαῦ 1 ἴποι δΏα]ό 
οοηὐ10ς πι ᾖ{πγ 
πηοιίΏ πο Τοτᾶ ο - 
818, απά 5Πα]ύ Ῥο]ῖετοα 
1π ἴΠπίηπο Ἠοθαχί Ὅλπαῦ 
αοᾶ Ὠαίπ ταὶδεά ἨὨῖπι 
4τΟοΊη ἵηο ἀεμᾶ, ποια 
Εεπα]ί Ὦο βανεᾶ. 10 Έοτ 
συ] ἴηο Ἠεατῦ ΏιαἨ 
Ῥοθ]ετείΏ τιπίο γὶρηί- 
6οβηεςς; απά πηί]ι 
τηΏο πιο οοΙΕΘΒΒΙΟΠ. 
15 πιβάε ππίο 5α]τα- 
ν]οῦ. 11 Ἐος πο ϱονίρ- 
'ιιτο βα1{Ώ, Γποβοσγοςγ 
Ῥο]ετείη οη Ὠϊτπι 5πα]1 
ποῦ Ὦ6 α5παπιεᾶ. 12 Εοτ 
Τπθχθ 15 πο ἀ1Ιετειοθ 
Ῥρδύπγθεπ πο θά απά 
πο ἄτοεις: 1ος 1πθ 
531ΠΘ Τ,οτά οτος α]] 18 
πΊοα απίο αἱ τιαῦ 
οα]] προ Ὠϊπα, 15 Ἐοσ 
π/Ώοδουτογ 5]λα]] οα]] 
ἩΡροῦ πο Ώαπιο οἳ ἴΠθ 
1,οτά 5Ώα]] ορ δαγτεᾖ. 
14 Που που 5]ᾗα]] 
ΤηΠοεγ οα]] ο, Ἠϊπι ἵπ 
πνΠοπα {Π6ΕΥ Ἠατο ποῦ 
Ῥο]ετοά 2 απᾶ Ἠοῖν 
ΚΏΦ]] {Ώαογ Ῥο]ίετο ἵνα 
Ἠίιωη οἳ ΊνΏοιι 1Ποεγ 
Ὥανο ποῦ Ἱοστὰά δ αιιᾶ 
ὮἨουν 5Ώα]] ΤΠεγ Ὥεαχ 
υπποαῦ Α ῬτοποΠπες ὃ 
16 Απηά Πον οπα]] ἐπογ 
ῬΤΘΒΟΠ, εχοορῦ ΜΠεγ Ὀ9 
εεπῖ 2 ας Τῦ ἶ5 τντ]θίεη, 
ἨἩου Ὀθαιαίζα] αχθ 
{πο {εεῦ οἑ {παπα ἐπαῦ 
Ῥτεβοη πο 5ο-ρε] οξ 
Ῥοπςς, αηά Ὀτίηρ ρ]αά 
Μάΐϊπο» οξροσα (π]πρς! 
16 Ῥυέ {ον Ἠατο ποῦ | 
41] ορεγεά {πο ροξρε]. 
Έοτ ἍΕναίβ8β οσαϊτα, 
1,οτᾶ, πηο Ἠβίπ ε- 
Ἠανοᾶ οισ µτεροτῖ 2 
17 Θο ἴποη {αι συπι- 

ὑπεῖσ ον 0 ο. ἴηθ επᾶς ο ἴπο Παβίέαδ]ε γγοσ]ᾶ Ἀγγοτᾶς ολ υγ Ἰθασίπς, Απιᾶ 

αὐτῶν. ᾽Αλλά λέγω, Μήἠ.οὐκ.ἔγνω ᾿Ισραήλί; πρῶτος Ῥεβτίπε Ὃν Όπου πνοτᾶ 
1{Πεῖχ, Ῥυΐο 1 εαγ, Ῥιά ποῖ Ἔκποτ α1Ἱδτας] ὁ ο. ο ο ο η 

κ τῇ Ε. | ἐπικαλέσωνται 5ποι]ά (Πεγ ο] ΗΤΤΙΑΥΓ. Ὦ πιστεύσωσιν 5ποι]ά ἔπεγ 
Ῥε]ίοτθ 1ΤτιΑ ΥΓ. 
βηου]ά ἴπευ ῬγεαοὮ 11ΤΓΑΝΥ, 
: Χριστοῦ οἱ ΟἨχ]8ὲ ΙΤΤιΑ. Ἅ μενοῦν γε Ι.ΡΕΝ. 

3 ἀκούσονται Τ ; ἀκούσωσιν βΏου]ά πεΥ Ώοατ ΤΑ Υ7. 
ρ-- εὐαγγελιζοµένων εἰρήνην τῶν ΙΤΤΙ[Α]. 

9 κηρύξωσιν 
ᾱ--- τὰ 1ΙΤΙΑ ΥΓ. 

ξ Ισραήλ οὐκ ἔγνω αΙΙΤΊτΑΥΓ. 



434 
Έανε ἴμεγ ποῖ Ἡθατᾶ 2 
Ὑεε ντετ!]γ, ἐπαῖχ οστά 
πσγεηπό Ἱἱπίο αἱ] τἴπο 
εαγί], βιιᾶ {παῖτ πυογᾶβ 
ππίο ἴπο οπᾶς' ϱ{ ἴῃο 
πγοτ]ᾶ. 19 Ῥαΐ Τ δαγ, 
Ῥιά ποῦ Τ8γαε] Ἐποτν ὃ 
Ἐ]τεῦυ Μοεος εααἰίῃ, Ι 
σγι]] Ῥτοτποκο τοι ἴο 
1θα]οιςδΥγ Ὦσ ἴλεπι ἰλαί 
αγε πο Ῥεορ]ο, απᾶ 
Ὦγ α Μοο]β πβθῖοη ΤΙ 
ση{]] ΑΏΡοςσ τοι. 20 Βαΐ 
Ἐεαῖας 18 τοτΥ Ῥο]ᾶ, 
ΒΏᾷ οα1{Ὦ, 1 σ-88 ἑοαπά - 
οἳ ἴπεπι παῦ εουρΏῦ 
1ηθ ποῦς 1 πβΒ τιβᾶθ 
πηαπ]1θςῦ. απο ΊΌποατα 
τηαδύ βεκοᾶ ηοῦ αἴζεν 
1ηθ, 2ἱ Βαῖ ἓο Ίδταε] 
ὮἩθ βαἶ τα, ΑΙ] ἃατ Ίοπρ 
1 Ώατο ςἰτεῖοηΏαά {οτί 
ΙΩΥ Πππᾶβ ππ{ο α ἁἱξ- 
ορθά]επῦ θηπᾶ Ρ8ΊΠΕΑΤ- 
1ΏΡ ῬθοΡ]θ. 

ΧΙ. Τεατ {πετ Ηραία 
αοά «ομ8δῦ απ/αΥ Ἠῖ5 
ος ᾳοα 4οτβρῖᾶ. 

ος Τ 8ἶβο πι 4η 15- 
χβθ]1ΐ6, οἳ ἴπε 5οεᾶ οἳ 
ΑΡτλῄατα, οὗ ἴπεο ἴτῖρθ 
οἱ Βεπ]αταίη. 2 αοά 
ἹαῖἩἈ ποῦ ομεῦ ΑγαΥ 
Ἠ]β Ῥεορίο Ὑ Ποπ ἎὮθ 
Σοτε]ηουν. Ἠοῦ το 
ποῦ πΏηπῦ πο βοτῖρ- 
{ατθ εαϊἰὍπ οἳἑ Ἐ]ας 2 
ἩούΥ Τε ταιβκείη Ἱπ- 
τετοεςβξῖοη Το ἄοά α- 
Ραϊπεύ Ίδταε], βαπγίτρ, 
ὃ Τιτᾶ, 3πογ Ὥβτο 
Ἐὶ]εά ᾖἵπσ ορτορπείς, 
Ἀπά ἆἀϊρρεά ἆἄοππῃ 
Ὁμήπο αἰίατβ; απά 1 
Άπω 1665 αἱοηπθ, απᾶ 
ἴπεσ 5θεκς ταγ 149, 
4 Ῥαὺ νιπαῦ 5α1(Ἡ {μα 
ΆΏςτ/θυ οἳ ἄοᾶ απίο 
Ἠϊπα 2 Τ Ἠατο τοςετγεά 
{ο Ππιγςε]ξ 5εγεπ ἴποι- 
ΕθΏά ΏΙΕΠ, ἩΝἨο Ὠατεο 
1μοῦ Ῥοποά ἴπεο ἘΈπορ 
{ο {λε ἴπιασο οἵ Βαα]. 
ὃ Ἐτεπ 5ο ἴῃθη αὖ {ΠΒ 
Ῥγοδεπύ Ίππθ ἍΑἱβο 
Ίπετο 15 ϐ τετηπαη΄ 
βοοοτᾶϊηρ ἴο πε εἶες- 
01οη οἳ 6τβοβ.. 6 Απά 
19 Ῥσ ρτασα, ἴπεη {8 τέ 
ἩΟ ΠΙΟΤΘ οἳ ὙἨΟΓΙΚΕ: 
οὐπετιπίβρ ρτ8οθ 15 πο 
ΙΩΟΥΘ Ργᾳῃοςρ. Βαί 18 {ἱ 
ὂ6 οἳ πγοτ]ς, ἴπεπ 18 16 
ἩΟ ΤΙΟΤΘ Ρταοσθ: οἵΏει- 
νίδο ποτ] 18 Ώο ΙΩΟΓΘ 
σνοσ]ς, 

7 Πα ἴπεη 2 Ίεταο] 
Ἠβίη ποῦ οὈίαϊπεᾶ. 
τηαύῦ νΏῖοἩ ο βεε]σείῃ 
1οτ: Ὁπό {πε εἰεοθίοτ 
Ἠαϊῃ ορία]πθά 16, απᾶ 
Της τοεςδῦ πεγο Ὀ]ϊπάθᾶ 
8 (βοοοτάῖηρ ας Ἱὸ 15 
Ὑχϊθίεπ, ἄοάᾶ Ἠαϊαπ 
Είνεη ἴΠεπι 1ο αρἰγ]6 

προς ΡΟΝΜΑΤΟΥΣ. 

αγγωσῆσ! λέγε, Εγὼ 
ΜοξθΒ ΒΑΥΑ, 1 

κ πα 
παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ) οὐκ 

"νη]] ΡχοτοΚκοα {ο ]εβ]οῖιβύ γοι ἵπτοιρῃ [ἐποβο] ποῦ 

ἔθνει, Τἐπὶϊὶ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. 20 Ἡ- 
Α πα[ΙοἩῦ, έΠτοαβΗ α πβῦίοη πηοας απἀετεαπάίηρ 1 π]] 8Ώρες , γοι.. Σ- 

.- δὲ 2 λ ο Ν λε (21) σ - 4 4 
σαϊας δὲ ἀποτολμά καὶ λεγει Ενύρεθην Ἡ τοῖς ἐμὲ μὴ ζη- 
Βαΐβς Όταῦ 18 τετ Ὀδ]ά Απᾶ Ε878, 1 98 Μοιπᾶ Ὦγ {Ἠοςθ "πιο 1ποῦ 3βςεκ- 

τοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην Σ τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν. 91 πρὸς 
1πβ; “απαηὶξεειθᾶ 1 Ώθομπιθ Ἅ-ᾖο 1ποςθ”πηρ 1ποῦ “επααϊτίηρ “Α1ἴθΥ, 5Το 

δὲ τὸν Ἱσραὴλ λέγε, Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς 
δρυῦ Ίδταε! Ἰθρασς, 3ΖΠοῖο 118 ἂαπ ᾖΙ εἰτείοπεᾶ οαῦ 

χεῖράς.µου πρὸς λαὸνγ ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. 
ταγ Ἰαπᾶβ ἵο 8 ρεορΙἰθ «ἁἀἱεορεγίπρ απᾶ οοπύγβάΙοίίηρ.. 

1] Λέγω οὖν, Μὴ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν.λαὸν.αὐτοῦ;: 
ἡ 1βαΥ Ἅἴπεηπ, Ῥιᾶ "μταξί Άλναγ λ1ᾷοᾶ  Ἠὶ8 ρεορ]θ 2 

ο" καὶ γὰρ ἐγὼ "Ισραηλίτης! εἰμί, ἐκ σπέρματος 
Αγ 1{ποῦΏς! Ἐογαβ]ο 8Η Τβγρε]{ὲθ 81, οἱ [πε] 5οθά 

᾿Αβραάμ, «φυλῆς ἈΒενιαμίν.ὶ 9 οὐκάπώσατο ῥὁ θεὺς 
οἳ ΑὈγβμβτα, οἳἑ [πο] ἐτῖρο οἱ Βοπ]απιίη, 3Ριὰ που “εΩταςῦ ὅαττασ ααᾳοά 

τὸν.λαὸν. αὐτοῦ, ὃν προέγνω. ἢ οὐκ.οῖδατε ἐν 
Ἠϊξ ῬεοΡ]ε, ΤΏΟΤΠΙ Ὦς ΣΟΓΕΚΠΕΤΥ. Ἐποπ πο ποὺ Ίπ [πε Ἠϊδίέοτσγσ ο] 

δε κκ ῃ ε , έ . , -” ω Ώ 
Ηλίᾳ' τί λέγει ἡ γραφή» ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ 
Ἠ]αδ υσ]λοῦ ΕΑΥ8 ἴπο βοτιρίατοὀ Ἠου 9 ΡΙεαάΒ σηΙνΏ ἀἄοά αραϊπεῦ 

ὐ Ισραήλ, «λε νοΚκύ ὺ ἴ Ίπεκτειναν του 1σραηλ, “λεγωγν, ύριε, τους.προφητας.σου α Τε » 
1εταρ], εατίπρ, οτγᾶ, ην ρτορηΏείβ νποτ ΚΙ]Ιεᾶ, 

καὶ! τὰ .θυσιαστήριά.σου κατέσκαψαν' κἀγὼ ὑπελείφθην µό- 
απᾶ {ηΙπο 81{8Υ8 ἴπεν ἄάρ ἀοππ; Ἅαπά Τ ντα 1εξῦ Δ- 

νος, καὶ ζητοῦσιν τὴν.ψυχήν.µου. 4 ᾽Αλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ 
19Π6, απᾶ ὗΠεγ εεεξκ την 149, Ῥαὸο υσηΏηβῦ 8475 ᾖἵο Πῖπι ἴηθ 

χρηµατισµός: Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας 
ἀἰνίηθ 8ΠΏΦΥΥΘΥ ὃ 1 1οξέ νο ΤιγσΡβο]Ε 6ετεη {ἐποιβαπᾶ ΏαΕΏ 

οἵτινες οὐκ.ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ. ὅ Οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ 
πνἩο Ῥου/αᾶ ποῦ Β ΚηποθῬ το Βλα]. Ίπαςβ ἍΏ1πεη 8ἱ8ο 1π 1πθ 

νῦν καιρῷ λεμμα κατ ἐκλογὴν' χάριτος γέγονεν. 
Ῥτεεεηῦ πι κα τεοπιπαπῦ βοοοτάΙπρ ο ε]εοῦίοη οἳξ ρταος Ίἴλ]θτο Ἠββ Ώδεή. 

6 εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων" ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται 
Ῥαΐ 1 Ὦγ ρταςε, πο Ίοηπρες οἱ ἩΟσΚ5; εἶδθ ΡτΑ006 ἩΠΟΊΙΟΠΡΕΙΓ ὮΏθ8οο]λθβ 

χάρις. «εἰ.δὲ ἐξ ἔργων, οὐκέτι Σἐστὶνὶ χάρις ἐπεὶ τὸ ἔργον 
Ρταςθ ” Ῥαΐ 1 οἳ 3ΟΣΚΕΒ, ηο ΊοΏβετ 18 16 Ετ8οθ; εΙ5θ πγοτκ 

οὐκέτι ἐστὶν ἔργον.! 
πιο 10166ς ἍᾖΒ πποτ], 

7 Τί οὖν;' ὃ ἐπιζητεῖ Ισραήλ, Ετούτουϊ οὐκ.ἐπέτυχεν, 
 Ὑπαῦ ἴμεπ Ὑπαῦ "βεεκα ος ἍΙδτβε], 1η 1 ἀῑά ποῦ ουκ 

ἡ.δὲ ἐκλογὴ ἐπετυχέν' οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν. 8 Ἀκαθως" 
Όιαέ ἴπο ε]θοίίοα οῬίαϊποᾶ [11], απᾶ ἴποθ τεΒῦ πετε Ἠβχάεπεᾶ, αοοοτάϊΏηρ 88 

γέγραπται, ᾿ἜΈδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, 
16 Ἠ88 Ῥεοηᾳ Ὑτ]τίεὃϐ, ΄Ώατο 5έηετα 1ααοὰ κα ερὶτι σξ 51άπ1ρος, 

ὀφθαλμοὺς τοῦ.μὴ βλέπειν, καὶ ὦτα τοῦ.μὴ ἀκούειν, ἕως 
Εε}εΒ ΡΟ 88 ποῦ Τοβεε, Απᾶ ΘΑΙΒ ΒΟ 38 ποῦ το Ἠδασ, ππιο 

” / ς κ 1 4 , ’ « / 

τῆς.σήμερον.ἡμέρας. 9 καὶ )Δαβὶδϊ λέγει, Γενηθήτω ἡ τράπεζα 
ΜΠ18 4ΑΥ. Απᾶάᾶ Ὠατιά 8.58, 1ο Ῥο 3140] 

αὐτῶν εἰς παγίδα, καὶ εἰς θήραν, καὶ εἰς σκάνδαλον, καὶ εἰς 
α(Ἠοεῖίτ Ἅ0Γ. 8 ΕΏΒΤΕΘ, Απάᾶ 10; αΑἴτβρ, Επά {0Γ «8359 οἱ ΟΆ6πΠο6ςθ, βπᾶ {405 

απ Μωῦύσῆς αΤΤτΑΥ/. 
Σ -Ε [, ὃν προέγνω] ποπ Ὦθ {οτε 6ση 1, 

ο--- λέγων ΟΙΤΊΤΑ ΥΓ. 
{Γ--- ἐστιν Α. 

ὃ 'Ἠλεία τ. 
αιττι[{Α]. “ 
Ἱττια;, Δανιὸ αγγ. 

5 -- [εν] Ὁν (1058) ῶ/ΊτΑ. χ - [ἐν] Ὁν (119586) τν. σι 7 αμ 
1 Ἰσραηλείτης Τ.  δ Βενιαμείν ΙΤΊτΑ. 

ἆ --- καὶ ΙΤΊτΑ ΥΓ. 9 --- εἴ δὲ ἐξ {ο επιά ο) υεγε 
6 τοῦτο 6ΙΤΊτΑΥΓ. Ἀ καθάπερ ΘΥΘΗ 88 Τ1τ. ὶ Δανεὶδ 

ν ἐπ᾽ Έτ. 



ΕΒΟΜΑ Ν ΑΘ, 

10 σκοτισθήτωσαν οἱ.ὀφθαλμοὶ αὐτῶν 

ΧΙ. 

ἀνταπόδομα αὐτοῖς' 
ο ες 1ο (παπι : 1αῦ Ὦο ἁατ]κοπεᾶ τηοίχγ 6768 

τοῦ.μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον. αὐτῶν Κδιαπαντὸς' Ἰσύγ- 
5ο α5 ποῦ ᾖΤο εῬ, βπά τηΏοῖσ Ὀβο]ς οοπθ πια]. Ῥοπ ἴποα 

καμψον.! 
4οπσῃ. 

11 Λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ.γένοιτο' 
1Ί δαγ ᾖἴπεῃ, Ῥ]άᾶ {πεγ βἰαταῦὈ]ο ἐπαῖῦ {πεγ παὶρί {αι]12 Μαγ Τί ποῦ ὃε ! 

ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώµατι ἡ σωτηρία «τοῖς ἔθνεσιν, εἰς 
ραῦ Ὦγ ἰπεῖτγ' - οὔεποθ 5α]τα 1ο Πλ] το πο Ἠδοπα, 201’ 

τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς. 12 εἰ δὲ τὸ.παράπτωμα.αὐτῶν 
{ο Ῥτογο]ο ἴο Ί681ΟΙΑΥ {πεηλ. Ῥαῦ 1 {ηεῖτ ο θποῬ [ῶο {πε] 

πλοῦτος κόσμου, καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος  ἐθνῶν, 
πτεβ](Ἡ ο [ἔπε] πγοτ]ᾶ, απᾶ ἐλπαῖτ ἀεξαα] ᾖ[πε] τ/θα]ίΏ οἳ ο, 18 ΡΙΟΏΒ, 

πόσῳ μᾶλλον τὸ.πλήρωμα αὐτῶν; 19 Ὑμῖν "'γὰρὶ λέγω 
Ἠούύ ΠΙΙΟἩ ἍἨΤΙοχθ Σδίχ Εα]ποςς 2 3Το ὅγοαι ἍᾖΤος Ἰ 5ρεαῖς, 

τοῖς ἔθνεσιν' ἐφ.ὅσον μέν Ὁ . ἐγὼ ἐθνῶν  ἀπόστολος, 
ἴπθ ἍἨπβίοης, ΙΠΩδπΙάοἩ 5 3, αοξ [5116] δπβΜ1οη8 ΞαροςΏ1ο, 

τὴν. διακονίαν.µου δοξάζω, 1 εἴπως παραζηλώσω 
117 5εγτ]ζθ 1 6]οτσ, ᾖξ τ ΠΠΘΕΕΏ5 1 9Ώα]] ατρς το σπας 

µου τὴν σάρκα, καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. 16 εἰγὰρ 
ΤΗΥ Πυ-Ἡ, απᾶ 5Ώα]] 5.γθ 5οπΠ1θ 4ΓΟΠΙ ΑΠΙΟΏΡ ἴἨΏαπῃ, Έου 1ξ 

Ἰ].ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου. τίς ἡ δπρόσ- 
{Ποῖτ οβ5{]πδ ΑπΑΥ ᾖ{[0ο9ύπο6]τεσοοποἰαἴ]οι ο [πε] πγοτ]ᾶ, πΠαῦ ἴπο πεςεῤ- 

ληψις»! εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν : 
ύ1οἩ., εχεορί 146 1τοτα πισς [ηλο] ἀεθᾶ 2 

16 εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα” καὶ εἰ ἡ ῥίζα 
Νου ΤΕ ἴπο Ετει-Εταϊυ Γοε] Ἠοίσ, 85ο ἴπθ ἍΊάΠΙΡ7Σ απᾶ 1 ἴπο τοοῦ 

ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι. 17 εἰ.δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθη- 
[πε]1ο]γσ, 41δο πε Ὀταπο]ος. Ῥα0 1 Βοπ1ιθ ΟΣ η ΏταποΏςς  ποτθ Ώτοκεῃ 

σαν, σὺ.δὲ ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης ἔν αὐτοῖς, καὶ 
ος, απᾶ ίποα, α ν]]ᾶ ο1ΐτο ἰτερ Ῥεΐπς, παδῖ ρτι{ζθᾷ ἵπ ΑΠΙΟΠΡΞ6 ἴπεπι, αηᾶ 

Ἰσυγκοινωνὸς! τῆς ῥίζης Ῥκαὶ' τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας 
8 ον ενος. οξ ἴπο Ὥτοοῦ Αηπᾶ οἳ ἴηπθ Ἅ«1βΐπο6δ οἳ ἴῃπο οἶἶτο ὕτοῬ 

ἐγένου, 18 μὴ .κατακαυχῶ τῶν κλάδων᾿ εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, 
Ῥεσαπῃε, Ῥοαςῖ ποῖ αραἰᾳπδῦ ᾖἵπο ΌῬταπεῃοες; Ὀαίέ ϊΙΕίποα Ὀοαξίεςδυ αραῖηςο 

οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις, ἀλλ" ἡ ῥίζα σε. 19 Ἔ- 
[ἴηεπαι], 3ποῦ 1ποι “ἐπο δτοοῦ Αρεαχεςῦ, Ῥαῦ ἴπε τοοί ἴπες, Τηοι 

ρες οὖν, Ἠξεκλάσθησαν Τοἱἳἳ κλάδοι, ἵνα ἐγὼ Σἐγκεντρισθῶ.! 
νη]6 5αγ Ποπ, Ίμετε Ότοκεπ ομῦ {πο Ώχαβπομος, ὑμαῦ 1 πβΠΏί Ρε οταξίεᾷ 1Ἠ. 

20 Καλῶς' τῇ ἀπιστίᾳ ᾖΙἐξεκλάσθησαν, σὺ.δὲ τῇ πίστει 
ἸεΙ], Ὀψ απΌε]Ιεξ Όπεγ Ὑ/ετε Ώτοκεη ομζ, απᾶ ἴποι Ῥσ {αϊνα 

ἕστηκας. μὴ. "ὑψηλοφρόνειμ ο” φοβοῦ' 21 εἰ γὰρ ὁ θεὺς 
5ἰαπάεςῦ, Ῥε πού Π]ςη-πα]μᾶεᾶ, 484 : . 18 σᾳοά 

τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ. ο καν μήπως' οὐδε σου 
{ηοθ "αοοοτάίπρ 3ΐο “παΐίατοθ 1ΏΌχαης]εΒ σος ποῦ--- 1ε5  πεϊίπεγ ἴμεῬ 

χφείσηται.! 3935 Ἴδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν θεοῦ" 
Ὦε 5Ποπ]ά 95ρατ6. Ῥεπο]ᾶ ἴπεπ [πε]  ἍᾖἸἰπάτοαββ βπᾶ βετετΙίγ οἳ ἄοά: 

ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας, ΣάποτομίανἹ ἐπὶ δὲ σε, Ζχρηστό- 
προηπ {ποςε ἐπαῦ Σε]], Βετετ!{τ; 8Ώᾷ πΡροπ {πεῬ, Κἰπ- 

τητα,' ἐὰν 3ἐπιμείνῃς! τῇ χρηστότητι' ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκ- 
ηεςς, 1 ἴποι οοπΙηα πι ΓΠἱ5] Κἰπάπεςς, 6ἱ566 15ο ἴποι νψ]]ό 

κ διὰ παντὸς 1/ΤΓΑ. 1 συν- Τ. πι δὲ 8Ώᾶ ΤΤΤΤΑ, 
ο πρόσλημψις 1ήτνΑ. Ρ --- καὶ Τ[Ττ]α. 4 ἀλλὰ ΤΤΤΑ. 
ξ ἐκλάσθησαν Ῥτοκεη ο 11τ. Υ ὑψηλὰ φρόνει Τ1γ. 
Ἡο ν]] βρµατα αΙΤΤΤΑΥΥ, 7 ἀποτομία ΙΤΤιΑ. 
5 ἐπιμένῃς της, 

495 
οἳ «ΙΠΠΟΥΣ, οσες (ηα8 
ΤΠΘΥ 5ποι]ᾶ ποῖῦ οθ, 
απά 6815 ἴπαῦ ΊΠεΥ 
Ποια] ποῦ Ἠθαγ;) ἀπ{ο 
τηἱ5 ἀ4αγ. 9 Απάᾶ Ώανιά 
51ΐ0Ώ, Τιοῦ ἐποῖτ ἴαρ]θ 
Ὀο πιβςς α 5Π4Τ6, θΠΏᾷ 8 
ΊγαΡ, απᾶ α 5(απιρΙΙήρ- 
Ἠ]οο]ς, απᾶ ϱ ΤΘΟΟΤΙ- 
Ῥεπο Ἀπίο ἴπετα : 
10 ευ Ἰλμεῖτ 6795 Ὦθ 
ἀπτκοηπεᾶ, ἴΏπῦὸ ΊΠπετ 
1Ω8Υ ποῦ 5θθ, απᾶ Ῥουγ 
ἄοπτΏ πείς Ὀαοἷς α]- 
ππαγ. 

11 1 βαγ ἴπετ, Ἡατο 
πε αἰππιρ]οᾶ ἴπαῦ 
πετ οπουι]ά 1ΤΑ11 2 
αοά {οτρίᾶ: Ῥαΐς γα- 
ἴλεν ὑπτοιρη 1πεῖτ ἔα1]. 
β»]γαῦ]οη 18 σοπιε απῦο 
πο επίῖ]ες, Του ἴο 
Φτοτοξκο ἴπετα {ο 1ε8- 
1ο15γ. 12 Νοπ 1 119 
4411 οἳ ἴπετα ὂε ἴτπο 
110Π68 οἳ {πο πγοτ]ᾶ, 
ΑΏά Τμ αἰποϊπ]ςβίπρ 
οἳ ἴλαπα πο τίσῃμες ος 
1πο «ἄεηῖιιθ5; . Ποπ 
τηποἩ τποτο ἐλοίτ {π]- 
ποἈςῬςὸ 19 Εον Ι βροακ 
νἵοτοα ἀεπΙ]68, 1πβ8- 
ΤΟΙΟΝ 45 Τ απι πο ἡ- 
Ῥοδῦ]ε οἳ {πε ἄΕεπΠ{1168, 
1 τιβρΏΙ{γ πιῖπε οΏ]σθ: 
14 Ἡ Ὀγ αΠΥ ΙΩΘΑΤΕ Τ 
ΏΙΒΥ ῬΤΟΤΟΚΘ 1ο επ]- 
ἸαΜῖοη {επι ιυβίο]ι αγθ 
ΤΊΥ Ώα5δἩΒ, απᾶ παὶςσηῦ 
βατ εοτηθ οξ Τπεπα, 
15 Έοτ 18 ἴπο οβρῖπα 
ΑΥΑΥ οἳ ἴπεπι ὂεᾳ ἴπθ 
τεοοπο]]ῖῃπσ ᾿οἳ ἍΤπθ 
πγοτ]ᾶ, π/παῦ σα ἴπθ 
τοοθϊτίην οὗ ἰλοπι 6, 
Ῥιιῦ 1116 ἔτοπι {πο ἀεαᾶ ὃ 

16 Έοτ ἵξ 1ποθ Βτεί- 
Στα ὅὂε ἍἨοΙγσ, τἴπθ 
Ίπταρ {5 βἱ5ο )οίψ. απᾶ 
1 'πο τοοῦ ὀθ6 Ἠο]γ, 
5ο αλε ἴπε ὮὈταπςῃοϐ, 
17 Απᾶ 1ξ 8οΠ1Θ οἳ 1Π9 
Ῥγαποπες ὈὪθ Ότοκεπ 
οΗ, απᾶ Ίἴλοια, Ῥεϊπβ 
8 τν] οἸτο ἴτεε, 
πτετῖ ρταΏ θά η ΑΏιοηπς 
έπεσα, Απά ση ίὮ Ίπεπα 
Ῥρατίακεςὺ οἱ ἴπο τοοῦ 
απᾶ ᾖ1αΐηθ655 οἳ {πθ 
ο]ϊτο ἴτος; 18 Ώοβςδῦ ποῦ 
Αραϊηςδῦ ἴπο ΌταησΠεβ, 
ἘῬπί 1 ζποιι Ῥοαςῦ, ἴποια 
Ὀοβτοβῦ ποῦ πο τοοῦ, 
Ῥιαῦ πο τοοῦ περ, 
19 Τποι τη]]{ 5ατ {ΠθΙ, 
Πδ: Ὦγαηπσηςς ὙἨσατθ 
Ῥτοκεπ ος, ἴπαι 1 
πηΙςΏῦ ο ρταΏεᾶ 1ηΠ, 
290 ὙΓα]]: Ώοεσβας5θ οἑ 
απ δ]ΙεΕΈ 31ἴπεγ ἩἨΠΕΤΘ 
Ὄτοκοι ο, απᾶ ἴποα 
5ίαπάᾶεςῦ Ὦγ {α1{Π. ἛῬ9 
ποῦ Πϊσηπιϊπαάεα, Όαῦ 
4θ4Υ:1 21 Ίοτ 1 ἄοά 
5ρατεᾶ ποί πε παίτα] 

9 -- οὖν ἴΏεη ττ[ττ]ανγ, 
τ--- οἳ ΟΙ 1ΊΤΑΝ. 

--- µήπως ΙΤΊτ[Α]. 
: τν θεοῦ ΚΙπάιθβ5 ο{ αοά ΠΤΤΤΑ. 

5ἐν- τ. 
Σ φείσεται 
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ΏὈγπισμθς, ἰαζφ Ἰορᾶ 
1εςῦ Ἰνθ αἶδο 5ρατο ποῦ 
λος, 32 Βοεπο]ᾶ νπετε- 
{οτο ἵΏο ροοάᾶπεξς απᾶ 
βογεγ]ίγ οἳ ἀἄοά: οἩἨἳ 
ἴμεωι ΠἱοὮ Σ911, 5ετο- 
τΙγ ; Ὀμέ ἑουναγά {ησο, 
Ροοᾶπεςς, 1 ἴποι οοἩη- 
πιο 1π ἠῖδ σοοᾶπθοςς: 
οίΠοαγσνῖίξε ἴποι αἱδο 
ΡΠΑ]{ ο ου ῦ οβ. 25 Απᾶ 
{πεγ α]5ο, 1 ἴπεν α- 
Ῥἱὰς Ὠοῦ σ]1] ἵπ πηπ- 
ὮὈο]1εξ, 5μα]11 Ὦε ρταβεᾶ 
1Ἠ : Τογ ἀοά 15 αὈί9 {ο 
ϱυα ἐλλοπι 1ηπ βΡαΊΠ. 
οὐ Ἔοτ 1 Ίπου πσ/ονῦ 
οιιξ οιῦ οἱ ἴπο οἶϊτο 
ἔτου σΥη]οἩ ἵ5 πνΙ]ᾶ ον 
ἨπΤΙΤοΟ, απᾷ πγετὺ ρτα- 
εᾷ οοπίΓΑΥΥ {ο πηδίἁτε 
{Πίο α ροοᾶ οτε ἴνερῬ: 
Ἠον/ ΙΩΙΙΟΏ 1ηοΓθ 5Ώς]11] 
ἴηωεςο, πο Ὃο {πο 
πωαύατα] ὀ0}αποΙςδ, Ὦθ 
Ρταοά Ἱπίο {Πεῖγ οι 
οἰῖνο ἴνοερ 35 Ῥοχ Τ 
συ;οα]ᾶ ποῦ, Ὀτείπτεη, 
{ππῦ το «εΠοπ]ά Ῥο ἶςσ- 
πιογαπὸ οἳ 1Πῖδ ΠΙε- 
νευσ, Ιο5ύ το 5ΠΏοι]ᾶ Ὦο 
νιῖδε ἵηπ τοισγ ΟΠΠ οΟΠ- 
οειῖς; ἴππί Ὀ]ϊπάποδβ 
1η ραγῦ ἳδ Παρρεπεᾶ Το 
1.ταο], τιηδ1] ἴπε {υ]- 
Ώθς» οί {πε 66801165 Ῥο 
οοπιαῖπ, 26 Απά 5εοα]] 
16γαε] 5Ώα]] ο 5ατοά: 
α5 16 15 στ] ἑίεἩ, ΤηΏστο 
ελι]] «οπιε οιιέ οἳ Φἱ0Ἡ. 
ἴιο  Ῥομτετετ, απᾶά 
β]ια]] ἔπτπ αγ π- 
Ρροά]ΐπεςς ΤΓΟΤΑ ᾖαςοῦ: 
οὗ ον Ὅπις Ὁ παν 
οοτεπαπΏ ππίο {Πεπι, 
τυποη ΤςΠα]] {αχκε ασναγ 
τηοῖν 5118. 38 Α5 οοΙ- 
οὐγηϊῖπρ ᾖἴπο Ρο5ρ61!, 
1)α) αγο επεη]]θς Ἔοτ 
ος δάκθον: Ὀαῦ αἃβ 
{οποΏ Άι ἴῃο ε]οσίῖοἩ, 
ου εο Ὀε]ογεᾶ Του 
πε Ἅᾖ«Εαίμετς 58ΚεΣ. 
29 Ἐωοι ἴπαε ρἱ[ῖδ απᾶ 
οα]]ϊπε οἳ ἀοᾶ ατο 
νννηους τερεηία]ος, 
30 Ἐον 458 γο η. ἴἼπλες 
φαςδί Ώπνε πού Ῥε]ιονεᾶ 
ἀωᾶ, γαι Ὠατε που οἳ- 
γαϊποᾶ 1εγογ ὑπτουρὶι 
{Ποῖν απ]νε]1εΙ: 9] ετει 
Ρο Ίντο 1πεξθ 415ο 
11ΟΥ ηοῦ 1δ]Πεγοᾶ, ἰπαῦ 
{πτοιρΏ γοῖδ ΤΩΟΤΟΥ 
ΤΠ6ύ 815ο ια ορίαϊη 
ΏΙΕΤΟΥ. ὁὃδ Ἐοτ αοᾶ 
Ἠαίη οοπολιᾶθᾶ {παπι 
811 ἵπ απο]ίοξ,τπαῦ Ἡθ 
πλ]ρΏί Ὠατο ΙΠΕΤΟΥ πρ- 
Ο11 11. 95 Ο {πε αερίἩ 
οξ ἴηο χΊομςεδ Ῥοίῃ οξ 
{πο σ/Ιδάοπι απᾶ Κηοῖτ- 
]εᾶρε οἳ ἄοά! Ἠου 
Ἡηβδθαρχοπαρ]ὲ αγθ Πὶ5 
Παάσηιθηξ, απᾶ 5 
Ίνανς Ῥαξύ ΕπάΙηρ οα{! 
24 ἘΟΥ Υπο λαἲἩ ΚΠοτΥη 
ψᾳθ πυϊπά οἱ ἴπε Τιοσᾷ 

Ὁ κἀκεῖνοι ΑΙ ΤΤΙΑΝΡ. 

4η 

ΠΡροΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. ΧΙ. 

κοπήσῃ. 399 ὑκαὶ ἐκεῖνοι' δὲ, ἐὰν μὴ."ἐπιμείνωσιν' τῇ ἀπιστίᾳ, 
Ῥε ουῖ ο, ἄλ]δο "μες αι, 1 ο οοΌίλαθ ποῦ 11. ος 

ἀἐγκεντρισθήσονταν! δυνατὸς.γάρ ἐστιν ὁ θεὺς πάλιν Ἀέγκεν- 
εΏα]] - σαεεςὰ 1; {οσ αὓ]α 15 ἄοᾶ καΡβαϊη Μο ρτινεῦ 

τρίσαι' αὐτούς. 24 εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξε- 
1Πθιη, Έος 1 ἴποι οιξ 98 ἴπε “αοοοτάῖπρ 51ο δπαίιιτε Τσι 

κόπης ἀγριελαίου, καὶ παρὰ Φφΐσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς 
δουὲ ο ἀννι]ά 3ο]ῖνε σεν απᾶ, οοπΐτατγ Το νο π/αςξί ριαΓυθᾶ ἵπ Ἅἵο 

καλλιέλαιον, πόὀσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ «φύσιν, 
8 6οοᾶ ο]ίτε ἴτθθ, Ἠοὶ ΠΙΟ ἍΊἨηιογθ νηῃεξο πΏο ο ος {ο πφίατε [ασε], 

ἀἐγκεντρισθήσονται! τῇ.ἰδίᾳ ἐλαίᾳ; 26 Οὐ. γὰ θελω ὑμᾶς 
5Πα]] Ὀε ϱταξί(εᾷ Ιπτο ον οὕτ ο]ίνθ ἴχού 2 Έου 'ποῦ Ξᾶο 11 πΙςη τομ. 

ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ.μυστήριον.τοῦτο, ἵνα µμὴ.-ἦτε «παρ 
νο ο Ἰᾳπογαπῦ, Ὀχδίμταεα, οἳ 015 παγδίοτγ, ἐλμαῦ τε ΠΙΩΥποιζο {η 

ἑαυτοῖς φρόνιµοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους; τῷ-Ισραὴλ γέ- 
γοιτεε]τες 1ν15ς, ὑπαῦ Πατάτες Ἰ ραγῦ νο Ιετλε]ὶ Ὠπ6 

γονεν, ἄχρις.οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ' 396 καὶ 
Ώαρρεπεᾶ, υπ] τπο άἆπ]πες ο ἴπθ ὨβΡΙΟΠ5 ὃῬε «ΟΠ]θ ἸἨ; αιιά 

οὕτως πᾶς ἸἼσρα)λ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται, 
Ρο 811 Ίρταε] μα νε εατοᾶ, εαεοκασς 45 Ἱῦ Ὠὰςδ Ῥουν πΥγ]Γίαπ, 

Ἠξει . ἐκ Σιὼη ὁ ῥυόμενος, ἱκαὶὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας 
ΒΠα]] οοΏιθ οαῖ οἱ Βίοῦυ πο ἀ4ε]ΙτεΓεχ, Απᾶ Ἡθ 5Ώα]1] νε Άννα απσοιἱ11πσβς 

ἀπὸ ᾿Ιακώβ' 27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ ἐμοῦ διαθήκη, 
1τοπ ὅἆποοῦ. Απά Ἅλπίς Πε] διο «ἵπετη 11πο άτοιπι πιο "οοτεπιμᾶ, 

ὅταν ἀφέλωμαι τὰς .ἁμαρτίας. αὐτῶν. 38 Κατὰ μὲν 
ππεα Ι τη] Ἠαγνε ἰβκει ΘΤΑΥ ἐπεῖσ βδἵηβ, Αβτεσαγᾶς {μάεσά 

τὸ εὐαγγέλιον, ἐχθροὶ  ὃδι.ὑμᾶς' κατὰ. δὲ τὴν 
[ἴπεσ ατο] εμσηπιίες οἩ γοιι} αοοοαπέ; Ῥαῦ 45 τορατᾶς πθ 

διὰ τοὺς πατέραο. 399 ἀμεταμέλητα 
ἴπθ σ]αᾶ θ4ΐπρς, 

ἐκλογήν, ἀγαπητοὶ 
εΙεοῖομ, Ὀθε]οτεά οπβουοιηξοξίπο ἍΣαΐΠεί5., 3Νοῦ 55ο Ρο Ξγερεμῖοᾶ 5ο 

ἁρ τὰ χαρίσματα καὶ 1 κλῆσις τοῦ θεοῦ. 90 ὥσπερ.γὰρ 
160Υ [πο] ἴηθ Ρβ11τ5 8η πο οα]]1πς οξ ἀ.οᾶ, Έοτ ο 

ἔκαὶ ὑμεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῷ θεῷ. νῦν.δὲ ἠλεήθητε 
01106 1ν6γθ ἀἱξορεᾶίεηπῇ 

9] οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν 
α15ο το ἀοᾶ, Ῥαῦ πού Ἠ8τθ Ῥ6εὮ 5ΏΘΥ/Π ΠΙΘΓΟΣ τα 

τῇ-τούτων ἀπειθείᾳ' 
γΏτοιρβΏ {Παῖν ἀἱδορεάίθεισε; 5ο 8150 ᾖἴπες ποπη Ὑετθ ἀἱδοροᾶΙεπὲὸ 

τῷ. "ὑμετέρῳ' έλεει, ἵνα καὶ αὐτοὶ  ἐλεηθῶσιν. 
νο Υοῖσ ΊΠΕΤΟΣ, ἐπαῦ 4ἱβξο Ὥἴπεγ ΤΊΑΥ Ώαβτο ΏΙετοΥ 5Ἡθυνη [1Ώεπι], 

39 συνέκλεισεν γὰρ ὁ θεὺς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν, ἵνα τοὺ ί ς ᾿ ς 
Ῥος "πμαῦ ὃπρ ἑορείπετ Ταοᾶ α]] 1π «ϊδορεᾶϊεηοσα, ἐωαῦ 

πάντας ἐλεήσῃ. 99 Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας 
811 ης παϊρΏῦ Πε ΠΠΕΤΟΥ Το. Ο ἁἀερίῃη οξτίοηπες Ῥούῦῃμ οἱ π]ράοπι 

καὶ γνώσεως θεοῦ. ὡς Κἀνεξερεύνητα" τὰ. κρίµατα. αὐτοῦ, καὶ 
θμά Κποπ]εάρο οἳἑ αοά! Ἠου πηςδεατοπα)]θ Ὠ]5 Ἱπάκησμῖηι βμά 

ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὑδοὶ αὐτοῦ. 94 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν 
ππηττὰοθαΡβ]θ Πΐ5 τιαγς Έοτ πο ἰά1 που [1ο] πηϊηᾶ 

/ πἈ [ά / ) - 3 / 

κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος.αὐτοῦ ἐγένετο ; 9δ ἢ τίς προέ- 
οἳ [1Ώς6] Τιοτᾶ, οὗ π/Ώο Ἠϊς «ου πςε]]οτ Ῥεομπηο 2 π΄ ν/πο του 

δωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ; ὁ6θ ὅτι ἐξ αὐτοῦ 
ΡΑΥΘ νο Ἠΐπι, “οπᾶ 1ῦ εΏα]] ο τεοοπιρεηβεᾶ {ἴο Ηίτη Έοχ ο Ἠϊπα 

καὶ δι αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὺν τὰ.πάντα" αὐτῷ ἡ δόξα 
Άμᾶ {ητουιβη ἨὨίτα 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 
το Τπο πΡ6Ρ. 

Απᾶ Ἱπτο Ἠϊπ [αχε] α1] ἰΠΐπρε: 

ἀμήν. 
ο ΑΠΙΕἨΣ, 

το Ὠίτη ΓῬε] 1ηΠθ ΡΊοΥΥ 

ς ἐπιμένωσιν 11. ἀ ἐγ- Τ. ε ἐν ΊτΑ. Γ. καὶ Ι ΤΙΤΑΝ 
6--- καὶ ΑΙΤΙΑ. ὃ ἡμετέρῳ (γέαᾷ ο ουἵ ΤΩΕΙΥΟΥ) Ε. ᾖ -- νῦν Πο [1]. ἕἀνεξεραύνητα ττ. 



ΧΙ. ΚΟΝΜΑ Ν 5. 

19 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ 
1 οπλοτέ {Ῥθτοξοτθ τοι, Ὀγείμτεῃ, ὮΥ ᾖἴπο ερπρδρεα 

θερῦ, παραστῆσαι τὰ σώµματα.ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, 
οἱ ἀοᾶ, το Ρργεδεηῖ πουα Ῥοᾶ1θΒ 8, "εαοτὶΏσθ κιν ποσι 

Ἱεύάρεστον τῷ βεῷ,! τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν' 2 καὶ μὴ 
πτο]]-ρ]θαςίπρ νο ἀ.οᾶ, Ἀπεελκα σε 3φεγγ]οῬ 1γοις, Απά Ἀποῦ 

᾿Ασυσχηματίζεσθε! τῷ αἰῶνι.Τούτιῳ, ἀλλὰ Ἀμεταμορφοῦσθεῖ τῇ 
α1{ΛΒΏΙΟΏ γοιΙβθ]το» νο {Πϊ5 προ, ταῦ - Ὄο ἐταπιςξογπιοᾶ νσ ἄιο 

"εἰς τὸ δοκιµάζειν ὑμᾶς τί ἀνακαινώσει τοῦ.νοὸς.οὑμῶν, 
ΣΟΥ νο τεοτε ελ ποιες πυηαΏ [15] χοποεπΊηπς οἑ τουσ τα]πᾷ, 

τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ τὺ ἀγαθὺν καὶ . εὐάρεστον καὶ τέλειον. 
ον] 508 "ᾳοᾶ 1ἱἩο σουᾶ  ἈἈπᾶ "νγε]]-ρ]εα»ϊπρ δαπᾶ 5ρεΓΕεοῦ. 

3 λέγω.γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης µοι, παντὶ 
Έογ] αγ {ἰπτοαπρα πρ. "ρταςς ΠπΠΏΙον 1 ρα Μο Π1θ6, νο 6τεΓγοπθ 

τῷ ὄντι ἐν ἡμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν παρ ὃ δεῖ 
ἐπαῦ 15 ΑπιοΠΡ τοι, τοῦ ο Ῥο αμα πακπασα ΏΏουο σ/λαί 16 Ῥε]ογες [ου] 

φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ 
{ο Ῥο πι]πᾶάεᾶ: Ῥαῦ6 ᾖΤο σε πα]πᾶεᾶ 5ο 88 ᾖἵο Ῥε 5οΡεΥ-πιϊπᾶεᾷ {ο 6ΛΟΒ 88 

θεὸς ἐμέρισεν µέτρον πίστεως. 4 Καθάπερ.γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι 
αοά ἀῑτιάεᾶ ἃ ππεαββατο ΟΕ {βΙ{Π. Έουγ ετοαη α5 1η οπθ Ὀοᾶγ 

Ῥμέλη πολλά! ἔχομεν, τὰ.δὲ µέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν 
3ΤΩΟΠΙΌΟΥ5 ΊππαπΥ  Ὕπεθηατο, ὮῬαῦ ἴπο πιεπηρετς αἱ] Αποῦ 30η “δαπιθ 

ἔχει πρᾶξιν' ὅ οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἔσμεν ἐν χριστῷ, 
1ηπτο {αποβίοη; . τπας Ἔπο ὅπιαηπγ δοπο δ5ροᾶγ Ίπεοῖατο ἵπ . Οητὶςί, 

αὐ' δὲ καθ εἷς ἀλλήλων µέλη. ϐ ἔχοντες δὲ χαρίσματα 
αηΏᾶ θ68ςἩ οπθ 2οξ 3θ4οἩ “οἴμει 1ΠΙΕΠΙΡΕΥ5, Ῥα0 Πατίησ Ξρ1ξίς 

κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα" εἴτε 
Ἑροσοτ( πρ “Το Σ:Πο ὅρταςοο ᾿ἸπΠϊῖοη 55 ὄσίτεη ᾖ39το 11156 1άϊΠετεηί, Ὑυηοῦπεσ 

προφητείαν, κατὰ 
ορεδτ αοοοτᾶίπρ {ο ἴπε 

κονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ᾿ εἴτε ὁ 
τίου--- 1η 5ε’γΊοθ; ος Ἡοθ ὑμαῦ 

8 εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει' ὁ 
ο) ἰπαῦ εκλοτῦς--- 1π ο αρπκοαη Ἡο ἐπαῦ Ἱπαρατίς--- 1η 

ἁπλότητι ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουὸδῇ ὁ ελεῶν, 
5Ιπηρ]Ιοἳ σσ, Ἠεἰλαῦ ἴπ]χες ἴΠε Ἱθαί-- ΄ πα ἀἴ]σεπος; Τε ἐπαῦ 5Πθεννς ΠΊΕΓΟΓ--- 

ἐν ἱλαρότητι. Ὁ Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος' ἀποστυγοῦντες τὸ 
νΙῃ «Πορετ[α]ηοςς, [Πες] Ίοτο [ῶ6] τπ{εϊρποαᾶ ; αρηοττίηρ 

π'ονηρόν, κολλώµενοι τῷ ἀγαθφ' 10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἆλ- 
ον1], οἰεανῖηπς Μο Ρροοᾶ : 1π ὈτοίΏετ]Ιγ Ίοτο {ουατᾶςδ οπο 

λήλους Φιλόστοργοι’ τῷ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι" 
Ἀποίπογ ΚιπαΙσ ο ομαν 1η ελα. ρα" οηςθ “αποίηες 1ροϊΐηρ 3ρείΐοτθ; 

11 τῇ σπουδῷ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύµατι ζέοντες, "τῷ καιρφὶ 
ἵπ ἀἴρεποε, ποῦ 5]οίπ{α] ; 1π «ρἰτ]ῦ, {εγγεηί 311 3908ΒΟἨ. 

δουλεύοντες' 15 τῇ π. χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένον- 
αςρχνΙης, 1Ώω Πορε, τε]οϊοῖπς; 1π ὑτιρα]αὐῖοη, επάισ- 

τες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες' 19 ταῖς χρείαις τῶν 
Ίπς: 1π Ῥτατοτ, ςἰεάξαςί]γ οοπ{ιππῖηρ; το πε πεθᾶς ο πο 

ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες' 14 εὐλογεῖτε 
5αϊπίς οοπιπλιιη]οαης; . Πορδρίία Ισ Ῥατξυ]ης, ΕῬ]οςβς 

τοὺς διώκοντας ὑμᾶς' εὐλογεῖτε, καὶ μὴ.καταρᾶσθε. 15 χαί- 
ἴποςο ἔπαῦ το τοι; Ῥ]εςς, βηᾶ «5 ηοῦ, Ἐς- 

ρειν μετὰ χαιρόντων, "καὶὶ κλαίειν. μετὰ κλαιόντων. 16 τὸ 
1οΐῖσα νὰ τε]ο]οίπς 9Ώ65, απᾶ πεερ ἨΙΤὮ ̓  π/εερΙπρ ΟΠΕΣ; νπε 

ΡΤΟΡΟΥΡΙΟΠ. οἑ Τοπ: ου ΞΕΓ- 

διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ" 
νεαοἨες-- Ἱπ Μεβομίηρ ; 

µεταδιδούς, ἐν 

1 τῷ θεῴ εὐάρεστον Τ. 
µατίζεσθε τ. Ἡ μεταμορφοῦσθαι το Ὦε ὑτὰηδ[ογπηεά 1Α. 
ὁ πολλὰ μέλη 1μΤττΑαῖγ. 3 τὸ ΙΤΤΤΑΥΝ, ᾖἕΣτῷ κυρίῳ ἴλθ Ώογά ΕΙΤΤΤΑΥΓ. 

τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, 7 εἴτε δια-. 

πι συ(συν- Α)σχηματίζεσθαι Το {51ο γΟοΙΙΥΕε]νεΒ) ΓΑ; συνσχη- 
ο-- ὑμῶν (}εαὦ ἴχιθ τω) ΙΤΤΓΑ ΥΓ. 

421 
ΟΥ Ὅπο Ἡπίπ Όσοιι Ἠϊς 
σοὐ1ρε|]ος 2 36 οτ ν;πο' 
Παίῃ Ητςῦ σῖνοιμ Το Ἠῖπῃ, 
211 10 5Πιν]] Όο τούστι- 

"ποπγνοᾷ Ππ{ο Πἶπα ασαἲ2 
20 Έογ οξ Ὠϊπι, απᾶ 
«πτοιρΏη Ἠϊπι, απᾶ ἴο 
Ἠΐπι, αγε α]ἱ Τπϊπρ8: ο 
πιΏοπι ὂε Ρ]οιγ 1οτ 
σετ. ΑΠΙΕΠ, 

ΧΤΙ. 1 Ῥοδεεςπ τοι 
1Ποεχοίοτο, ῬτοίητεὮ, Ὦγ 
νο πηετοῖες οἳ «ἄοᾶα, 
ὑΏπῦ Το Ῥτοδεπέ τοιγ 
Ῥοᾶίοςβ α Ηνίηρ καοτὶ- 
Ἀσθ, Ἠο]Ιγ, αοοερίπΏ]θ 
ππίο «αοά, αυλίο]ι 18 
γοισ τεβδοπθβΡ]ο ΒεΓ- 
νϊίοθ. 2 Απᾶ Ῥοὸ ποῦ 
οοπ{ογπηβᾶ ο «Πῖβ 
πνοτ]ᾶ: Ῥαῦ ρε γοίταπτς- 
τοτηιεᾶ Ὦγ ἴπο τεπεν/- 
{πρ οξ τοατ πα]πᾶ, τπαῦ 
τθ ΤΩΑΥ Ρτοτο σνυΠαοῦ {8 
υλπαῦ ροοᾶ, απᾶ αοοερί- 
8Ρί]ο, απᾶ Ῥετζεοῦ, νη]1 
οξ ἄοά. ὃ Βου 1Ι εαγ, 
ητοασἩ ᾖἴηπθ ΡΤμοθ 
Ρίπτεηπ απῖο πηθ, Το 
6ΥΕΥΣ πιθηῦ ὑπαῦ 5 α- 
ΠΠΟΏςΤοιι, ποῖ {οηῖΏ]ς 
ο Λήμιδε(Γ πιοτε ΠΙςΏΙΥ 
ἰπαπ ΠεοασΏί {ο υπίπ]ς; 
Ῥαῦ ἴο ΜΩϊπκ εοροχ]γ, 
8ΟΟΟΤ(1ΙΠΡ α5 αοᾶ Ἠαυα 
ἀεα]ῦ {ο ογοτγ πἹαπ {ηθ 
ΠηΟΑΣµτε οἳ Τα1{η. 4 Έονγ 
85 πΕἨΏατθ ΠΙΛΏΥ ΏΙΘΙΙ- 
Ὢ6δγ5 ἵηπ οηπθ Ῥοάγ, απ 
8]] πιεπιΏοτς Ώανο ποῦ 
τλπο 6ατπο οΏῇσε: 6 βο1Υ6, 
ὑεῖπα ΠΙΒΏΥ, 8186 Ο16 
Όοᾶν ἵπ ΟΠητὶςί, απᾶ 
ΕΤΕΥΥ ΟΠΘΊΠΠΕΠΙΡΕΥ5 ΟπΠ6 
ος αποίποτ. 6 Ηατίπα 
ἴπον ϱ1{ἱ5 ἀϊβοτίηρ ας- 
εοτγ(Ίηβ ὕο πε βγπος 
ὑπαῦ 15 Ρἴτεη ἴο τς, 
πυπείΏθγ Ῥτορβοογ, {εί 
5 ΦΥΟΡΛΕΣΗ/ αοοοτᾶῖπς 
νο πο Ῥτοροτβίου οἳ 
{41 7 οἱ παηΙπΙβίτγ, 
16 115 ιυαῖέ οπ οι 
πηιηϊδίοχῖης: οἱ Τα 
ἴπαῦ  Ἱθεασοπαοίῃ, οἹ 
ζεασμίπς; 8οτ Ἠείπαῦ 
εχΠοτίύείἩΏ, ΟΏ ΘΣΠΟΓ- 
Μπίῖοη : Ἠοἴπαῦ ϱ]τείῃ, 
αἱ Πεῖγα ο τὲ νυτἩ 5ἶπι-- 
Ῥ]οἵ υγ; πε ὐπαῦ τα]εῦα, 
ηζα ἀϊ]άσεπορῬ; Ώε ἴπατ 
5ΠανγοεῦΏ Τηετογ, σι] 
οπεετξι]ηεε». 9 {Γεῦ 
Ίοτο Ὀε π(Ποιὺ ἀῑςεϊ- 
Ὠπ]αὔίοπ. ΑΤΌΠος παξ 
πνΏ]σ]ι -ἲς ετ!ῖ]; οἶοπτα 
το ἵμαῦ συ πὶοΏὮ 5 ροοᾷ. 
10 ο ἸἘιιμᾷΙ αἴοο- 
φιοπεᾶ οπο ο αποίΠοτ 
συ] Ὀτοίηθγ]νψ Ίονο; 
1η Ἠοποιχ Ῥτεξεττίης 
οπο αποῦΠπθς; 1] ποῦ 
5]οίΏξα] ἵπ ὈῬιαδῖπεςς; 
Τργνεητ 1η «Ρρ]τ]ῦ ; 5ΕΥΥ- 
Ίπσ ἴΠο Τιοτᾷ; 12 τε- 
Ποἱοῖπρ Ίπ ἨἹαρθ; )ρ8- 
επί Ίωπ ὑτὶισα]αὔΙο 
οοη Μη ιΙως ἱπείαπῦ ἵπ 

5. και Ι1ΤτΑ 7. 



408 

Ῥσαγεγ; 15 ἀῑκιτῖοαί- 
1πς ἴο ἴπθ πεοεβ»Ι{γ ΟΕ 
κα]ηίς; ΡΊτοἨ Το Ποβρί- 
8105. Ι4 Β]68ς έπεπι 
ὙνΠΙοἩ Ῥεσεεσαῖθ τοι : 
ῶ]655Ῥ, απἆ οὐχδο ποῦ,. 
15 Ἠε]οῖσο ππΙΌα ἔπεπα 
ἐπαῦ ἆ4ο το]οῖοςθ, αΏᾶ 
1πθ6οϱρ ση ἔῃοπι {πα 
Ὕθερ. 16 3ο οἳ Τπο 
ΑΑΠ16 πη]]λά 986 {οποτά 
Ἀποίηςτ. ΜΙπᾶ τοῦ 
μίση ὑπίησς, Ὀαῦ οοπ- 
ἄεξορπᾶ {ο ταθη Οἱ 1οπ 
εβρίαίθ. Ἆ6 ποῦ στῖςο ἶπ 
ψους; ΟΠΠ οοησεῖῖς. 
17 ἘεοοπιροΏβθ {ο ηο 
ἨΠΙ8Ἡ ετ1] {οτ ονσ1]. ῬΒτο- 
νιάοε ἴΠϊπς5 Ἠοπεςῦ {π 
Τπε εἱρηύ οἳ αἲ] πιεῃ, 
18 Τέ 16 Ῥο ροξβδίϱ]ο, α5 
ΣΩ1Ο]} 85 Πεμ ἵπ τοι, 
11τε ρεαοεαΏ]γ σα α]] 
183.19 Ώθατ]γ Ῥο]οταᾶ, 
ΑΥΕΠβΕ ποῦ 7οΙσςε]νες, 
υπο γαίλεγ νο Ῥ]αος 
Ἡπίο Ἱταῦῃη: Του 16 
16 ση ίεη, Ψεηρεπησθ 
ἵ8 τηῖποες 1 τε- 
ῬαΥγ, 88Ι9Ἡ {πο Τιοτᾶ, 
20 ΤἘπμεχβίοχε 18 {πίπε 
ΘΙΙΘΠΙΥ Ἠωπρεσ, 2εθεᾷ 
Ἰλπι ; ἰξ ης {Π]τοῦ, σἶτα 
Ίπα ἀτ]ιπ]ς : {οΥ 1Π 5ο 
ἀοῖπρ ἴποι 5Ώβ]16 ΠεβΡ 
οοβ8]β οἳ Ώχο οηἩυ ΙΒ 
Ἠερμᾶ, 21 Ῥο ποῖῦ οτετ- 
οοπ1θ ΟΕ εν]], Ὀμί{οτετ- 
οοπαο οσ!] πυΙ{ῃ ροοᾶ, 

ΧΤΤΙ. Τιεῖ ετεσγ εοι] 
Ῥο εαβ]εοῦ Ὁπίο ἴπα 
ἨϊρηΏεγ Ῥοῦἵν6ῦ. Ἐος 
Τπεχο ἶ5 πο Ῥοπετ Ῥαΐ6 
οἳ ἀοά: ΊΤπο Ῥοπετ 
ἵηπύ Ὃρ το ογᾷαίπθαά 
οξ ἄοά. 2 Ί/ποςοετες 
{ηοτοίοτο τοςὶ5ἰθίΏ {πα 
Ῥομεχ, τεξϊδθείΏ 1ἴῃο 
οΓάΙΠβποθ οξ ἄοᾶ: απά 
ἴπεγσ ἴπαῦ τεδὶςε ϱης1] 
τεοείγο Το «Πεπιξε]νος 
ἀπιηπα{]οηῦ. ὃ Έοτ τ- 
.6Υ5 ΤΘ πο 8 ΤΕΙΤΟΣΥ {ο 
Ροοᾶ πποζσκς, Ῥαΐ {ο {πο 
επ]. ἨΠΙ6 ἴποι πει 
ποῦ Ὦρ α[ταῖᾶ οἳ πο 
Ῥοννεχ 2 ἆο {παῦ σ/ΠῖοὮ 
5 ροοᾷ, απᾶά {ποια 5Ώα]{ 
Ώαβτε Ῥταῖςε οἳ 1]πθ 
ΕΑΊΠΠ6: 4 ΣΟΥ Ὦθ Ἱ5 {Ώο 
πη]η]ςίοσ οἱ ἀοᾶ ο έπεο 
ΣΟΥ ψοοᾶ. Ῥαῦ 1 ἴποια 
ἆο ἴπαῦ πΠῖοἩ ἶ5 ονΙ], 
νε αἰτα]ᾶ; {ος Ὦε Ῥθ6αΓ- 
Θ68ΥΏ ποῦ {Πο 5ποτᾶ ἵπ 
γαῖη: 10; Το 18 ἴπε 
πηἱη]ςίεγ οἳ ἀοᾶά, α 
ΧΘΥΕΏΡΕΥ Το οσχεσμίε 
Ὅταῖη προηπ ἨὨϊπα ἰπαῦ 
ἀοείὈ ον!]. ὁ ΊΓπετε- 
206 {/6 παιδΏ ποθᾶς Ὃοθ 
εαρ/οοῖ, ποῦ οΠΙΥ {ος 
Ὁταίη, Ῥαῦ αἱεο Τους 
οοηςοίθποε ϱΏΚκοα. 6 Έοσγ 
1ος ΤΠῖς οπ 56 Ῥαπγ γε 
ἐτιοαίο αἱ5ο: Του ἴ]εγ 
ΤΘ «ἄοᾶ5 ταϊπΙς6ετ5, 
βἰθετπόΊης οοπἰπακ]]γ 

ε -- [ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ] Ὀείοιε ἄοᾶ απᾶ ς,, 
Υ --- ἐξουσίαι αἰΊΤτΑ ΥΓ. Σ ὑπὸ ΕΤΤΕ., 

ἕονω Το α, σοοᾶ ΥΟΥΙς 1 ΤΙΤΑΝ. 

Προς ΡΩΜΑΙΟΥΣ, ΧΙΙ ΧΙΙ, 

αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρογοῦντες' μὴ τὰ ὑψηλὰ Φρο- 
ΒΑΊηΘ {Πΐπςδ {οναγᾶ Ο0Π6 ΑΠΟΙΠΘΥ παϊπάϊηᾳ, ποὺ ἨΠἱρῃ ὑμήπσς µπιϊπᾶ- 

νοῦντες, ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόµενοι. ᾗμὴ.γίνεσθε 
πρ, ους πα ἴμο Ιου] ” Ρ6οϊπρ αἰοηςσ: νο ποῦ 

” ε -- Ν Ν ον 8 -- .] 

φρόνιμοι παρ ἑαυτοῖς. 17 μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδι- 
νηδθ 1π γσοιχβε]τθς: 9 πο οπε «ετ]] 40Γ ενΙ] Σ(Π« 

δόντες' προνοούµενοι καλὰν «:ἐἔνώπιον Ἱπάντων' ἀνθρώπων: 
ἀθτῖηρ: ρτον]άϊπς τὶςηῖ [εΠηΐπρς] Ῥεέοτε α]] ΤΟΠ: 

168 εἰ δυνατόν, τὸ.ἐξ. ὑμῶν, μετὰ πάντων ἀνθρώπων «εἰρη- 
18 Ὀροβδείοῖθ, 48 ὕο γοιτεε]νθβ, πνΙίὮ 81] 1πεη, Ρεῖτπρ 

Π . ν ς 4 ῃ ” η] ο ὦ 2 4 , 
γεύοντες. 19 μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε 
8ἳ ρε8οθ; ποῦ γοισεδείἷντε απτεηβῖηᾳ, ΡῬε]ογεᾶ, Ῥαῦ Ρίτα 

τόπον τῇ ὀργῇ᾽ γέγραπται γάρ, Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἄντα- 
Ῥ]αος νο πταίἩ ; 20Υ {0 ηα5 Ῥεεη πυτΙτζεπ, Το πας τεηρθβποθ! 1 σι] 

ποδώσω, λέγει κύριος. 203 Ἐὰν οὔὗνὶι πεινᾷ ῥὁ ἐχθρός 
ΣΕΟΟΠΙΡΕΗΞΕΘ, 8475 [116] Τιοτᾶα. 1 {πετεξοτο εΠοι]ᾶ Ὠππρσογ- εποπιγ 

σου, ψΨώμιζε αὐτόν' ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν τοῦτο 
1ΠΙπΕ, 3Ξεεᾶ  Ἠίΐτ; 1 ο εποια]ά {Πϊτεῦ, ρ]το Ξάγίιηὶς 1Πΐπα: 218 

γὰρ ποιῶν. ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
3ος ἀοΐπςᾳ, οοβ]8 οἳ το ἴποια γ]ξ Ὠεαςο προπ Πεαᾶ 

αὐτοῦ. 2] μὴ.νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἓν τῷ 
1Π15. Ῥο ποῦ ΟΥ6ΓΟΟΠΙΘ ὮΥ ετ, Ῥαῦδ  οπτετοοπιθ ΑψΙξῃα 

ἀγαθφ τὸ κακόν. 
ἃροοά αρν]]. 

19 Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. 
«Ἠνειγ ὅὃεοι] δἱο Ἰααποτῖζῖθς 8βΏοτο [δπ1πα] Σ16ἱ Ρο 5εα)]σοξ, 

)) ΄ 3 3 / μα μ κ ) ΔΝ Ι θ ως ε δὲ ασ 

οὐ.γάρ.ἐστιν ἐξουσία εἰ µὴ Σἀπὸἳ θεοῦ αι δὲ οὔσαι 
ΈΟςΣ ἴπετα 18 πο ααζποτϊογ 4τΟΠΙ αἄοά: απᾶ ἴΏοδε ἐπαῦ αἉτβ 

Σἐξουσίαιὶ ὑπὸ τοῦ! θεοῦ τεταγμέναι.εἰσίν. 9 ὥστε ὁ 
αἀἰποτ]ῖθ5, ὮὉὗὮγ "αοᾶ Ώατο Ῥεεη αΡρροϊηπ{εᾶ, 9ο ἐπαῦ ο {μαῦ 

ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ, τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν' 
πείς ΠΙπιςο]{ αραἰηςῦ {Πο ΑαἰποσΙ{ψ, ἴπο 3οΕδᾳοᾶ "δγάῖπαηςο τοβῖ»!ς, 

ε Δ 2 ’ ε ” ” Π] ΄ Ἱ ον ε 

οἱ δὲ ἀνθεστηκύτες, έαυντοις κριμα λήψονται. ὃ οι 

απᾶ ἴπεγ ἰπαῦ τεδ]5ε, {ο {ποπιδε]τος ἠπάρπιεπύ 5Ώα]] τασθῖτθ, 579 
4 » » 4 η |] -” } θῶ 2 Ι Ἰλλὰ 

Ύαρ αρχογτες ουκ. εισιν φόβος των αγα ω2γ εργωγ. α 4 

1ου ΤΙΙ6Σ5 8Τε ποῦ 8, ΤΘΓΣΟΣ το ροοᾶ τυοἕΚ5, δαν 

ετῶν κακῶν." θελεις δὲ ᾽᾿μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ 
{ο οτί] Γοπ6ς]. Το5ῦ ποια ἀθξίχε ποῦ {ο δε αἰταἷᾶ οἱ ἐπε απαἰποτίιτγ2 "πο 

ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις  ἔπαινον ἐξ αὐτῆς' 4 θεοῦ.γὰρ 
σοοᾶ ρταοίϊδε, απᾶ ἴποι 5Ώα]ῖ Ἱατο Ῥιαϊσο ἍΊτοπτι ᾖΙδ; 4ογ οἳ αοᾶ 

διάκονός ἐστίν σοι εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὺν ποιῇς, 
8 βογταπυ Ἅᾖ ῖδ ο ἴηθῬ ΤοΓ 5οοᾶ., Ῥυΐ 1Ε ετί] {ποι ρτασθίθεςέ, 

φοβοῦ' οὐ.γὰρ εἰκῇ τὴν µάχαιραν φορεῖ. θεοῦ.γὰρ διάκονός 
484Υ ; ΣΟΥ ποῦ Τη ταῖη Τηπθ 5ννοτά Ἡν ν/θατδ; 2ος οξ ἀοά. α 5εγταπΏ 

ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ. τὸκακὸν πράσσοντι. ὅ διὸ 
1615, ΑΠ ΒΤΟΏΡΕΣ Τος Ἱνταίῃ Το Ἠῖπι υπ Σετν]] 14968, Ἠλ΄Πογθ6ξοσθ 

ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ µόνον διὰ τὴν ὀργήν, 
ΏΘΟΘΘΘΑΥΥ αἱ 15] {οσο εαρ]οοῦ, ποῦ οπΙσ οπ βοσουπύ οξ γαίῃ. 

ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησι». ϐ διὰ τοῦτο γὰρ καὶ 
Ῥυς 8ἱ5δο οἩἳ 52οοαπ{ οἳ οοΏςοίςηςσθ. ὃ. Έοσ οἨ 1η αοοοαηῦ αἱδο 

φόρους τελεῖτε λειτουργοὶ.γὰρ Θεοῦ εἶσιν, εἰς αὐτὸ.τοῦτο 

εχοερῦ 

ὠραίεθ ΤῬαγ7θ; ΣΟΥ πηΙΠΙ5ΙΟΥ5 οἑ ἀοά μεγ αχθ, ΟΠ ἴΠί5 βΗπ]ο ἐπίπρ 

προσκαρτεροῦντες. 7 ἀπόδοτε Δοῦνὶ πᾶσιν τὰς ὀφειλάς' 
Αἰθοπάίηρ οοπΜΙπακ]]τ. Ἑοπάεγ Ἅἴπετδέοτε ᾖἵοα] Ὥἰπεῖς ἀιιες: 

συτῶν τμ. π ἀλλὰ ἐὰν Βαΐ {Ε ΙΤΤτΑ. 
Σ--- τοῦ 6ΙΤΤΤΑΥ’. 

ὁ τῷ κακῳ ἴο 8Η θνἱ] [οηθ] ΙΤΤτΑΥΓ, 
5 λήµμψονται Ἱτττα. ὃ τῴ ἀγαθῷ 

ᾱ-- οὖν ΙΙΤΊΤΑ ΝΕ. 



ΕΟΜΑΝΟ 
- . 4 ’ ο - 

τῷ τὸ τέλος, τὸ τελος τῳ 
οἩδίοΠ., οµβ{οα: {ο ποσα 

κι, ΧΙΥ. 

τῷ τὸν Φόρο», 
{ο νΠοπα ττὶοαίε, 

τὸν φόβον, τὸν φόβον' 
408Υ, 184Υ : 

τὸν φόρον᾿ 
τε]οαῖθ; ἴο ποσα 

τῷ. τὴν τιµή», τὴν τιµῆν. ὃ Μηδενὶ 
το ποσα Ἠοποις, Ποποις. Το πο 9138 

Λ /' ” .) .] » -- α ’ η « Γ 

μηδὲν ὀφείλετε, εἰ-μὴ τὸ «ἀγαπᾷν ἀλλήλους ἱ ὁ γὰρ 
ΒΠΥΙΠΙηΠΡ οποε7ο, πΏ]εδ8 το Ίοτο οπθ Αποίµετ: 1ος Ἠθ ἴπαῦ 

(δὲ, ποτηΙηβ) αν ἡ - : : ἳ 

ἀγαπῶν τὸν ἕτερον, γομον πεπλήρωκεν. Ὁ τὸ γάρ, Ου 
1οτεβ {πθ οἵσες, 1 Ίας {α]β]]κα. Έος, 3Νοῦ 

΄ [ο ) [4 

µοιχεύσεις, οὐ. φονεύσεις, οὐ.κλέψεις, 
1/ῃοι Ἅςμα]ζ οοπιπαἰῦ πἀα]ίετγ, Τποι ϱΏκ]{ ποῦ οοπιπη] 6 τιπτᾶος, Τηοι 5Βα]1{ ποῖ εἴεα], 

/ / Δ ” « ’ 

οὐ ψευδοµαρτυρήσεις,' οὐκ.ἐπιθυμῆσεις, και εἰ τις ἕτέρα 
μου «Ἠα]έ ποῦ θας ἔρ]ςε πίἴπθςς, Τποι εΠα]έ ποῦ Ἰαθῦ; απά {1 Απγ οὔπθς 6Ο0Πι- 

ῳ ”- ’ -” 3 - 2 

ἐντολή. ἐν Ετούτῳ τῷλόγφ! ἀνακεφαλαιοῦται, "ἐν τῷ, Άγα- 
πηβηάτωθρη 6, ἵπ ταῖς ποτά 10 6 5απαπιθᾶ πρ, 1 0Η15, Τπου 

΄ 3 ’ ΄ .α ” ε 2 ΄ ” 

πήσεις τὸν.πλησίον.σου ὡς Ἱἑαυτόν. 10 Ἡ αγαπη τῳ πλη- 
βλα]{ Ίοτο τΏγ ποείσΏροιτ 5 ΤἨπγβε]{. Ίιρτο ᾖἵο ἴπο πείρῃ- 

΄ Δ / ’ ΄ ς . / 

σίον κακὺν οὐκ.ἐργάζεται' πλήρωμα οὖν νόµου ἡἀγάπη. 
νους, ετῖ] ἄοες ποῦ ποςἷ : 8ρμ]ηοςς “ἐποτγείοτο 5οξ [5ῦμε] Ίαν 11οτε[’15]. 

Ἀ -” 2 ’ μ / / [4 « .”ν 

11 Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρὀν, Ότι ὥρα Κἡμᾶς 
ΆΑξο ἍᾖἴΠῖ  Ἐποπῖπρ ᾖἴπε ἴἶπιο, ἴπαί Γπε] ποιιτ απο [11ἱ 315] 

7 ε/ -” -” Δ ” « ρ. « 

ἤδηι ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι νῦν.γὰρ ἐγγύτερν Ἰμῶν η 
Δα]τεπᾶγ οαξ οἳ 5ἶθερ 5Ποι]ά Ὦε τοιδεᾶ; 10: πο ΏΘΩΓΕΣΓ [19] οἑ 45 ἴπθ 

σωτηρία, ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 192 ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ.δὲ 
βα]ναϊίοπ, ἴπαβπ ππει πε Ῥε]ετεά. Τπο πὶρηῦ {5 αἄταποθᾶ, βπᾶ ἴηθ 

ἡμέρα Ίγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, 
4µΥ Ίαβ ἀτωπη πθας; πθ 5Που]ά οαδί ο ἴπετεξοτθ ὕπε πο] 

1 νι ’ Ι 4 / ” , ε ον ο ᾗἩ καὶ ἐνδυσώμεθα! τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. 19 ως έν  Ίμερᾳ, 
Απᾶ οποα]ά Ῥιιῦοπ ᾖ7πθ ΑΓΠΙΟΗΣ ος Ηρη0. Ας ᾗἹπ [ίπθ] ἆαγ, 

εὐσχημόνως περιπατήσωµεν, μὴ Κκώμοις καὶ µέθαις, μὴ κοί- 
Ῥεσοοσπιίηρ]ν ν/θ 5Ίιου]ά πα]:  Ἁπηοῦ Ιπτεγε]β απᾶ ἀτίπ]κίπς, ποῦ ἵπ «Ώβτῃ- 

ταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ' 14 Πἀλλ’' ἐνδύσασθε 
Ὀοτίπρ απά τταπίοηΏἨΘΒΕ, ηοῦ ἵη βἰτ]ζο απᾶ επια]β{10Π. Ῥαύ ριαῦ οπ 

τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ 
πο  ἸΤιοτᾶ πεςυς οπτ]εῖ, απᾶ Τοξ 5ἱπο6 "Βε5α ΕοτείποαρΏῦ που 

ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίαο. 
14ο ὄίη]κοα σος ῥδάρ5ίτο, 

14 Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς 
Ῥιΐ Ἠΐπι ὮὈῬεῖπβ πεακ ᾖΊπίηο {αῑΠ τερθῖτε, ποῦ 105 

διακρίσεις διαλογισμῶν. 39 Ὁς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, 
ἀοοὶξίοΏς οἳ ΓΘΩΡΟΠΙΗΡΡ, Οπο Ῥε]ίετες θεαῦ αἰ] ἐπίπρς; 

οἱ ἀατκηςςῬς, 

ε Π 2 - , Γ ’ ε 3 ’ 4 4 

ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίε. Ὁὃ ὁ ἐσθίων, τὸν μὴ 
ΏποῖΏεχ Ῥεϊηςφ πεακ Ἅ]ογῦ8 1ραἴς. Ἠε ἰπαῦ εαίς, δΏΐτα 5επαῦ "ποῦ 

ἐσθίοντα μὴ. ἐξουθενείτω᾽ Ἀκαὶ ὃἳ μµὴ.ἐσθίων, τὸν ἐ- 
Τριΐ058 α]οί "Πϊπη ὁποῦ “ἀθεδρίδθ; απᾶ Τε ἴπαῦ ϱαίΒ τοῦ, 5ηῖτῃ δτηαῦ 

σθίοντα µμὴ.κρινέτω᾽ ὁθεὺς.γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. 4 σὺ 
είς }]εῦ “ΠΙωι ὁποῦ Α]αᾶσε: {οχ αοά Ὠΐπα τερθεῖτες, μου 

τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ.ἰδίῳ κυρίῳ στήκει 
Ίπν]ο Σαγε ἀιάρίησ Ἀβποζιιοιν”5 βεγταπί 2 ᾖ1ο Ἠϊ5 οι πιαςίεγ Ἡε 5ἴαπᾶν 
η , , , π Π 1 Λ 

ἢ πίπτει. σταθήσεται.δε᾽ οδυνγατὸς.γάρ ἐστιν ὁ θεὺςι 
ου ΄ Μαἱ]5. Απᾶ Τε 5Ππ]] Ὀο πια {ο 5ἰαπᾶ; 1οτ α0]8 16 6οᾶ 

ρα ει) ” εἰ Γ ΄ ’ ” [ή στῆσαι αὐτόν. ὅ Ου.μὲν Ρ κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν, 
ἴα πια κο Ἀπιαπᾶ 'Ἠΐπι, Οπο 1αάφες α ἂαπγ Γ[ῖο ῦθε]απῦοτο α ἄασ; 

40 

προηπ {Πῖβ τετγ ἰπῖπρ. 
7 Ποεπάεσγ {πθγείοτε Το 
α]] {πεῖχ ἄπος : ττίρατθ 
ἴο ππΠοπ Ότιραίε 
αιε; οαβίοπι {ο ΨΏοπα 
οαδίοπη ; 164Υ {ο π/ποπα 
163Υ; Ἠοποιχ το πΏοπι 
ΏὨοποιχ. 8079 πο ΠΙΑΠ 
αἩΣ {Πίπς, Ῥμῦ Το 1οτθ 
ΟΠ8 ΑΠΟίΗΕΓ: 105 Ἠθ 
ἴλαῦ Ἰογείπ αποῖπετ 
ἨὨαίπ {α]Π]]εά {Π9 Ί.τν. 
ϱ Έογ {Πῖ5, Τπου 5πα] 6 
ποῦ οοπιπαϊῦ βἀι1{6ΣΥ, 
Ἔποα εΏα]ό ποῦ ΚΕΙ, 
πηΏοα εΏα]{ πο 5ἴθα], 
Τποι ϱηβ]ό ποῦ Ὄεας 
191906 τν/Ι{ΠΘΡ, Τποα 
βΏ8]6 ποῦ οοτεῦ; αι 
1{ {λεγο ὂε ΑπΥγ οἴπεγ 
οοπιιηληάππεηῦ, Ἱξ 18 
Ὁτιεβγσ οοπιρτεπεπᾶθά 
1Π 1λ]5 ΒΑΥ1ΩΡ, ΠΟΠΙΕΙΥ, 
Τποι εΏαΙ{ Ἴοτο ΤΗΥ 
πιείσΏΌοισς 5 ΤΏγβε]{. 
10 Τιοτο ποτκείιῃ πο 
111 ἴο Ἠϊβ πεΙρ]ῬοἩΓ: 
{πεταεξοχο οσο 15 ἴμθ 
Σα1Η]]ΐπςσ οἳ 119 Ἰανν. 

11 Απά ἴπαί, ΚΠοτ- 
1πν {9 9ἱπ]6, ζΏ8ῦ ὨΟΙΥ 
τί ἱδ ἨΠϊρη [πιο Το α- 
πνα]κα ΌὉαῦ οἳ 51εερ: Τους 
ΠΟΥ 8 ουσ βα]ταῖβίοπ 
ΏΘΔΤΕΣ ἴΏαι πΏεη πθ 
Ῥε]μεγτεᾶ. 12 Τηε πὶρΏῦ 
15 ἔατ «ρεηπῖ, ἴΠε ἄατ 18 
βύ Ὠαπά : ]εῦ Ἡ5 ΤΠεγε- 
άοτε οαδί ο ἴπε του] 
οξ ΊαΓ]ηςςΒ, απᾶ 1εῦ απ5 
Ῥυΐ ΟΠ ἴπο αγπιοιτ οἳ 
ΠρἩ0. 19 Τιοῦ 5 τα]]ς 
Ὠοποςδῦ]γ, α5 1π'ύΠο ἄαγ; 
ποῦ 1η τὶοῦίης απᾶὰ 
ἀταπ]κοηηεςς, ποῦ ἶπ 
οΏαηιρετίηςσ απᾶ τ/ὰἩ- 
«ΟΠΠΕΣ5, ποῦ 1π ςἴτί{β 
απά επτγίης. 14 Ῥαὅ 
ραΐ σε ομ{μθ Τιοτᾶ ᾖε- 
εβα5 Οπγ]δς, αιιᾶ Ώια]ςθ 
ποῦ Ρτον]δίοηι {ου ἴπθ 
Ώ6»Ἡ, {ο ΓμζΗ1 υπο 1α5{8 
ἐπεγεο/. 

ΧΤΥ, Ἠίϊπι ἴπαξ 1β 
ππεα]ς Ίπ ἴπε Εα1{Ώ τε- 
οεἵτε τε, διέ ποῦ Το 
ἀοιὈί{α] ἀἱδρα{α{ϊουβΒ. 
9 Ἐοτ οπε ῬοειιετείΏ 
ἴπαῦ Ὦθ τιαγ εαῦ α]] 
ΜΠίηρ8 : ΑπΠοῖἩετ, πο 
198 σγεβ]ς, επ είΏ ἩεΓΟΒ. 
ϐ Τιεῦ πο Ἠϊπι ἴπαῦ 
εαζείΏ ἀεδρῖὶσε ἨὨίπι 
ἐπαῦ εαζεῖΏ ποῦ; απᾶ 
1εί ποῦ Ὠίπι σ/ΠΙοὮ εαῦ- 
εἴπ πο ]αάσο Ὠϊπι ἴπαῦ 
οαἴθίΏ : {ος ἄοά Ὠκία 
τεοεϊναᾶά Ἠϊπι, 4 πο 
ατῦο ἴποι {ηαῦ Ἰαάσοεςς 
αποίΏετ τπιαης 86εΓ- 
ναηπῦςὸδ Το ἨΠἱδ οπΝηΏ 
ΤΩΡΤΟΥ Ὡο ς{απᾶεί] οὐἳ 
Σα]]1εἰίηΏ. Ὑσα, Πο 5Ώα]] 
Ῥε Πο]άεητ αρ: {ογ αοᾶ 
15 αΌ]ο ἴο πιικο Ὠϊπα 
βίαπα. ὃ ΟπΠο9 ΠιβηΏ εξ- 

ε ἀλλήλους ἀγαπᾶν ΟΕΙ.ΤΊΤΑΥΓ. Γ--- οὐ ψευδοµαρτυρήσεις αΙΤΊτΑΤΓ. 
11Τ: Ανν. Ἀ [εν τῷ] 11τΛ. 1 σεαυτόὀν ΗΤΤΤΑ. ἤ 
γωι Αα. 1 ἐνδυσώμεθα δὲ ΙΤΤΊΤΑΥΡ. πι ἀλλὰ ΤΤΤΑΥΓ. 
κύριος {οἵ ἂυ]θ {8 {πο 1,ογἁ Ι1ΤιΑ; δυνατεῖ γὰρ ὁ θεος ΥΓ. 

Ε τῷ λόγω τούτῳ 
ἤδη ἡμᾶς Ι1ΙΥΝ ; ἤδη ὑμᾶς αἰτεαάγ 

3 ὁ δὲ Ι/ΤΊΤΑ. ῑ 
5 -- γὰρ {0Υ (οΏς) 1]. 

ο δυνατει γὰρ ὁ 
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ὀφοπιαί]ι οιθ ἆαγ 4Ώοτςα 
ΒΠΟΙΠΟΥ: αποίμετ εξ- 
{οσπιοιὮ 6ΥΕΙΥ ἄαγ ᾱ- 
ἐἶδο. Ἰιοῦ ΑΤΕΤΨ ΠΙΑἨ 
Ῥο {υῖΙψ ρετ»ααᾶσςᾶ 1η 
Ὠϊΐ5 οἵ/Ώ πι]πᾶ. ϐ6 Ἡα 
ἀἐπαυτορανχαεί ἔμε αγ, 
χοσοκᾶεξ]ι ἐξ ἀπίο ἴχιο 
1,οτᾶ : απᾶ Ὡς ἔλοίτε- 
δατᾶσίπ πού (πο ἄατ. {ο 
ἴποθ Τογά Ὦο ἀοία ποῦ 
χρσατᾶ ἐ. ἩἨο ἴπαῦ 
οβίοθη, οαέεῦΏ {ο ἴλοα 
1,ιοτᾶ, 3οτ ο μῖτείπ 
ἄοά {παπ]χ6; απᾶ θ 
επαῦ οπῖοῦυη ποῦ, ἴο 
{ηοθ Τιοτᾶ Ὦο εαίείη 
ποῦ, απᾶ οἰτείῃ ἄοά 
ἑπβηχς, 7 Ἐοτ ηοπθ οΕ 
Ἡς5 Ἠτοίπ {ο ἨΙτηδθ]{. 
ΔηΠᾶ ηο πιπηΠ ἀἱείἩΠ ο 
ἨΙπιςε]{, 8 ΈοΥ ν;ΏείΠος 
πνε Ἴΐπε, πε Ίϊνε απο 
{Πο Τιοτᾶ ; απᾶ πΥπείῃες 
πιο ἆῑθ, πο ἄῑε Ἡπηῖο 
1Πο Τιοτᾶ : ἨΠείηοΓ τνθ 
Ίνο {Πετοίοτε, οἵ ἀἴθ, 
πο 46 Τῃοθ Τιογᾷ”8. 
9 Ἐοτ ἰο 1ἴΠπὶ επἆ 
ΟηΠτῖςδί Ῥους ἀῑεά, απά͵ 
Σ056, απάᾷ τοτὶτεᾶ, ἰπαῦ 
Ὦε τπ]]βΏῦ Ῥο Τιοτᾶ ῬοίἩ 
σείπο ἀεθᾶ απᾷ Ητίης. 
10 Ῥτα{ς πἩγ ἀοξῦ ἴποα 
Ἱαᾶρο ἰµν Ὀτούπεγ 2 οὗ 
π/Ώγσ ἀοδὶ ἴποι ϱεῦ αὖ 
ποαρΏῦ {ηπγ Ῥτοίπετ 2 
{01 νγθ 5πα]ἱ α1] «ἴαπά 
Ῥοξοτό ἴπε Ἱπάρπιεηῦ 
βοαῦ οἳ ΟηΠτῖξί. 11 Έουγ 
15 15 νυτ]ζζαι, 441 11τε, 
5α]{Ἡ {πο Τιοτᾶ, ετειν 
Έπορ 5Ώα]] Όοσ {ο η1θ, 
αηΏάᾶ 6ΤΕΙΥ ἴοηριςο «Πα]] 
οοη{οβ5 Το ἄοᾶ. 12 Ῥο 
ΠΕΠ ΕΥΕΙΥ οπε οἳ 5 
ϱΠα]] ρίτο αεοοιΏπῦ οἳ 
Ὠϊπιςθ]{ {ο ἀοᾶ. 15 Τιεῦ 
τς ποῖ {πεχεί{οχο ]αᾶρϱ 
09168 ΙΙΟΙΊΕΥ Αγ ΤΠΙΟΓΘ: 
Ῥαῦ ]αᾶρο {Πῖς ταίΠοχ, 
ἴπαῦ πο ππαη ραῦ α 
5ίαπιρ]Ιπρ Ῥ]ουὶ οἵ δη 
οοσαςδίοη {ο Τα11 1π λῖς 
Ῥτοίποχ΄5 τ/αγ. 14 1 
Κποῦὶ, αηπᾶ ΑΠι ΌῬεγ- 
5ιιιᾶσᾶ Ὦ}Υ ἴπο Τιονά 
ᾖθρας, {πιιῦ {λέγε {5 πο- 
{Πίπςσ πο]οῖπ οἱ Ἱτ- 
5οἱξ: Ῥαί ο ὨἨϊπα ἔπαῦ 
εδιθεπχείὮ απγ ἰπῖπσ 
{ο ας ππο]θαΏὮ, {ο Ὠἶτα 
ἓὲ ἵ ἀπο]εαωπ. 15 Βαῦ 
16 τι Ὀνούπος δε 
ρτίογεᾶ στη {ή ππεαῦ, 
1ο σπρ]κεβθὺ ἴποι ποῦ 
οπατιἑαὈ]σὰ Ὠεξίτογ 
ποῦ Ἠϊπι τσΠϊπ ὗητ 
ηιορί, Σος πΊοτα ΟἨτ]ςῦ 
ἀϊῑδά. 16 Τιεί ποῦ {ποη 
ΥοιΓ ροοᾷ Ῥε εν 
βροβεπ 'οξ: 17 {οσ ἴμθ 
Κίησᾶοπα οἱ ἄἀοάᾶ 18 
ποῦ πιεαξ απᾶ ἀτίπ]ς; 
Ῥαΐὲ τίϱΏίεοιβπθςῬς, απᾷ 

προς μα το”... χιν. 

ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν. ἕκαστος ἐν τῷ.ἰδίῳ νοῖ 
Αποΐμεγ Ἰπᾶρες ϱετετΥ αγ Ἅᾖ{[Το 9 αἩκε]. "Ἔασοα Ὁπ “Πὶς δουν δηι]πᾶ 

πληροφορείσθω. θὸ φρονῶν τὴν ἡμέραν, κυρίῳ  Φρονεῖ" 
1]εῦ Ὦο Ευ]]Υ αδςεατεᾶ. Πο επαῖ τεσαγᾶς ᾖἴ]ιο 4ιγ, ᾖΤο [πε] Ποτά τερατᾶς [τε]: 

καὶ ὁ μὴ-φρονῶν τὴν ἡμέραν, κυρίῳ οὐ-φρονεῖ." τὸ 
αηΏᾶ ο ἐπαῦ χασαχᾷ5δ ποὺ λα ἄαγσ, {ἵο[{μα] Τιοτᾶ νορβατάς [1ε]ποί. Ἠοειπαε 

ἐσθίων, κυρίῳ ῥἐσθίει, εὐχαριστει.γὰρ τῷ θεῷ' καὶ ὁ μὴ 
εαΐς, ᾖἵο [πε] Ποτά θεαΐ, 1ος ο ρίνος {πανκς {ο ἄοᾶ ; απᾶ Πο ἴ]λαί”"ποῦ 

ἐσθίων, κυρίῳ οὐκ.ἐσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ. 7 οὐδεὶς 
1ρ8ΐ9, Το [1με] Ποτᾶ Ἡε εαύς ποῦ, απᾶ μρἶνεβ {παπ]ς {ο ἀοᾶ. 3Νο 3οπο 

γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ, καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει. 8 ἐάν.τε 
Ἔΐος οἳ π5δ {ο ΒΙπηςεΙΕ 11ν65, απᾶ πο οηΏς 1ο Ἠϊπιδε]{ ες, "Βοίμ 3 

γὰρ ζῶμεν, τῷ κυρίῳφ ζῶμεν' ἐάντε ᾽ἀποθνήσκωμεν,ὶ 
15οχ νο 5ποι]ά πο, το ἴπο Τιοτά πε 5ποι]ᾶ Ἠτε; απά 1 νε 5ποι]ά ἀῑα, 

τῷ κυρίῳ ἀποθνήσκομεν. ἐάν.τε οὖν ζῶμεν, ἐάν.τε Σἀπο- 
{οΐμθ Τιοτᾶ πε ἀῑθ: ῬοΐΏ {8 {πετ τνε 5Ποια]ᾷ 11το, απᾶ 1 ντε ϱ]ιοι]άᾶ 

θνήσκωµεν,' τοῦ κυρίου ἐσμέν. 9 εἰς τοῦτο.γὰρ χριστὸς ἵἱκαὶὶ 
ἄϊ9, {πθ ἍΤιοτά)5 ἍᾖἨτε αΓΘ, Έου, Σοσ {Πΐ5 Οπχ5 ΤῬοίαπ 

[ή Ν Ν / ε . 

ἀπεθανεν καὶ Ἰάνέστη καὶ ἀγέζησενιὶ ἵνα και κνεκρῶν καὶ 
αλά απάᾶ 10598 απᾶ Ἠτοά ασαἰπ, ᾖἴπαί Ῥοῦμ [πα] ἄεαά απᾶ 

ρ.- Δ Δ / / Λ , 

ζώντων κυριεύσῃ. 10 Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν 
. . - έ ς 

Ἠγίηςρ ο πιὶρΏῦ τα]θ ΟΥΕΓ. Ῥαΐῦ ἴποι πἩσ Ἱπᾶροαςυ {ποια Σρτοίπος 

σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν. ἀδελφόν.σου; πάντες γὰρ 
ΗΠΏΥ 2 οἱ 81ἱ5ο ἴποα ΨΗγ ἀἄο5δῦ ποια ἀθερῖξθ ΤΗΥ Ῥτούμπες 2 Ἐοἵ 381] 

παραστησόµεθα τῷ βήµατι Ἱτοῦ χριστοῦ." 11 γέγραπται 
νο 5ηΏα]] βἑαιιᾶ Ῥεΐέουε ἔμε ]πᾷσπιεπί 5εαἳ οἳ ἴπε ΟἨΠτῖςῦ, 310 .Ἠα5 «Ὄθοπ ντ] θε 

γάρ, 7ῶ ἐγώ, λέγει κύριος ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ, 
4ο, Ἴμήνο 5, αδανς [πε] Ἰοτᾶ, ἍᾖἹ1ἰπαῖ {ο το 5Ἡα]] Ῥου εποιγ κηαθ, 

καὶ Ἑπᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται' τῷ θεῷ. 19 Ἆρα }οῦνι 
απᾶά 6ΥεΤΥ ΤοηΡἹθ 5Ώα]] οοπῖε55 το αοᾶ, 5ο ίποπ 

ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον Ἰδώσει" Ἀτῷ θεφ.! 19 Μη- 
τω] οἳ π5 οοπορτηίηςσς Ἠϊπιςε]ξ αποοοἀηῦ 5Ώα]] ρίτα το ἀοᾶ, Νο 

κέτι οὖν ἀλλήλους κοίνωμεν' ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, 
1οπρος ἐπεγοέοτθοπο αλοίπετ «ποα]ά σε ]αᾶρα; Όαπι ΤΠ ἸἹαάραεσε ᾖταῖ]ας, 

τὸ μὴ.τιθεναι πρόσκοµµα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον. 
ποῦ {ο ραῦ αἩη οσσαδίοη οἱ 5ὑιπαθ]πς {οτηο Ῥτοῖπογ ΟΥ ἃ οβ.5ο οἱ ο/ὔσπσθ, 

14 οἶδα καὶ πέπεισµαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ, ὅτι οὐδὲν 
1 ΚποἩΥ απᾶ απι Ρετ»ιαᾶεά Ίπ [πε] Τογᾶ Ίεδα5, ᾖηππό ποϊιπίης [18] 

κοινὸν δι δἐαυτοῦ:" εἰ μὴ τῷ Ἅλογιζομένῳ τι κοινὺὸν 
ππε]εαα οἳ 198ε]ξ:  εχοερῦ {ο ΒΠῖΏι ὪΠο Ἅή1εςΚοἩς5 αὐγμῖης απο]ειΏ) 

εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν' 1ὅ εἰ «δὲί διὰ βρῶμα ὁ 
1976, ᾖἴἶο ἐπαῦ οπε Ἀποίσοαπ [18 15]. 31 α1ριΐῦ ΄οη αοοοαπῦ οἱ 'πισθαῦ 

ἀδελφός.σου λυπεῖται, οὐκέτ κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. 
ΤΗΥ Ῥτοῦπεχ 15 σγ]ετεᾶ, Ἡο ΊοΏβεΓ Αοοοτᾶίπς ἵο Ίοτο ἴποι μα]κεςί, 

μὴ τῷ .βρώματί.σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ χριστὸς ἀπέ- 
“Νου Ἀψηθη 5ΤἩγ πιεαῦ βηῖπα 1ᾷεβίτογ {ος Ὑηοπτ ΟΠτὶςῇς ἀἱεᾶ, 

θανεν. 16 Μἡ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν' 17 οὖι 
Τ,εῦ ποῖ 309 Σετί] ὄβροκοτ Ἰοξ Σπετεέοτο "σουτ βροοᾶ : Σποῦ 

’ η) ε ρ α - - Λ / . 4 

γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις,. ἀλλὰ 
δεος 1 πο Κἰπράοπι οἳἑ αοά οαθπρ απἁἀ ἀτίηκίπο;, ὉὈμυ 

δικαιοσύνη καὶ εἴρήνη καὶ χαρὰ ἐν  πνεύµατι ἁγίῳ' 18 ὁ 
τἱρΏ{εοιιδΏθεβς απᾶ Ῥο6ῦισθ παπά Ίο ἀπ [πε] “Βδρίτις 1Ἠοἱγσ. "Ἠο ΣίΠη6 

ο ο. ο --ὡο συ. ο ο --..ἈἎἈἎ......ὶ..͵--------ὐὺυὐ--μ-μ-μὐμ-υμ--μ-μ-μὡ-μ-μ---------------κ-κα 

α-.. καὶ ὁ μη φρονῶν τὴν Πέραν, κυρίῳ οὐ φρονεῖ ΙΤΤΙΓΑ]. 
. ἀποθνήσκομεν πθ ἀἱε Ι.. ὶ 

αχ ἐξομολογήσεται πᾶσα γλὠσσα 1Ι/1ΤΓ. 
3 [τῷ θεώ| 1. 

ϱ8 ἄοά ΙΤΊτΑΥΓ. 
{απο]δώσει Α. 

α -- καὶ 8Ώᾶ 6Ι,ΓΤΤΑΥΥ. 
ν ἔζησεν ΗἨνεὰ αμττιΑγ/. Ν τοῦ θεοῦ 

} --- οὖν Ι.ΓΑ]. {5 ἀποδώσει τν } 
γὰρ {07 ΗΤΊΙΑΥΓ. 

ἕ κ και ΙΓΊ:ΑΥΓ. 

6 αυτου ΟΙ ΤιΤΓ. 

ω 

πω Ὕσμμ η ώόπωῳ-ν 

κών πλ αμ ώλ κώὐῶ. 



ΕΟΜΑΝ ΑΒ. 

τὰ ἐν ἀτούτοιοὶ δονλεύων ετῷ' χριστῷ εὐάρεστος τῷ ο. 
1η Ίποςο ἐπῖπρβ ΒΕΓΥΘΒ {η «Οπτὶεί Π5] συε]]-ρ]θββίηα {ο α 

καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις. 19 ἄρα οὖν τὰ τῆς ..- 

ΧΠτ, Χγ. 

Απᾶ αρρτογεά Ὦσ πιεη, δο ἔλεπ ἔπο μας οξ Ῥεκοθ 

Γδιώκώμεν,' καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. 
πνο ελοπ]ά ρµτειθ, απά Ίπο ὑπίπρς ᾷοτ Ῥαϊ]άϊπς πρ 0Π6Θ ΑΠΟΙΠΕΟΣ. 

20 Μὴ  ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργο» τοῦ θεοῦ. 
Νοῦ {1οχ ἐπο ββΚθ οἳ τηθθΏ ἀεθείτο πο ποτκ: οξ ο, 

πάντα μὲν καθαρά, ἀλλὰ | κακὸν. τῷ ἀνθρώπῳ τῷ 
ΑΙ ελῖπρ ἰπᾶρεᾶ [ατε] Ῥιαχ6; Ῥας [019] οτί τΤο ίπθ ΤΙΑΠ πἹΏο 

διὰ προσκόµµατος ἐσθίοντι. 
ὠλτοαρι ᾽ εἰαπιο]ῖπς επίβ. [10 15] τὶρΏῦ 

μηδὲ πιεῖν οἶνον, μηδὲ ἐν ᾧ ὁ.ἀδελφός.-σου .προσκόπτει ξὴ 
ποῦ {ἴοεαῦ 85Η, 

Ὥος «ἀτίιπ]ὶ Ἠπῖηο, πο ἵ πνηβῦ ᾖτΤἨΠγΤῬτοῦπες ΒἰαπαῦὈ]θΒ, οΣ 

σκανδαλίζεται ἢ ἀσθενεῖ.! 93 Σὺ πίστιν Ἀξχεις; κατὰ! Ισαυτὸν! 
18 οβεπάθᾶ, οἱ 5 πΕΑΚ. 3Τηοι α]δι 1ηβδῦ Το 1Πγεθ]{ 

ἔχε ἐνώπιον τοῦ θεοῦ: µακάριος ὁ μὴ κρίνω» ἑαυτὸν 
Έβνο Πι] Ῥοέοτο , ᾳ.οᾶ. Ῥ]εςπ5δεά ᾖ{[15] Πρ παῦ ]αᾶρος ποῦ ἍἨϊπιβε]Ε 

ἐν ᾧ δοκιµάζε. 398 ὁ δὲ διακρινόµενος, ἐὰν φάγῃ, κατα- 
1π υ]λαῦ 9 Ἴπρεονο, Ῥαὴ Ὦο {πα ἀοαῦὈίς, 1 ο οαἳ, Ἠ88 Ῥοθῦ 

κέκριται, -. ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως  πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἂκ 
οὐπάειηπεᾶ, Ῥεοφαςο [15 η ποῦ οἳἑ ᾖτΙαἱ{Ἠ; Απάὰ ετετγἰπῖπρ πΠΏ]ο]Ὦ {18] ποῦ οἳ 

πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν. Ἡ 
ΣΑ11Ἡ, 3β]τι 118, 

15 ᾿Οφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ «δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν 
. Βαΐ0 πε οαιρΏῦ, νθ ὉπΠο μπολ ΞΙΤΟΠΡ, 3'πο ἉἈἹπῆγπιϊθίε οἱ ἴηπθ 

ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν' 3 ἕκαστος 1γὰρ" 
στεα]ς νο Ῥ68ς, Ἅ᾽ απᾶ ποῦ οπἵσε]τες {1ο ΤΙ6Β5Θ, Έοτ ἜεβοὮ 

ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν «πρὸς οἰκοδομήν. 
308 /"π5 δίΠο πο 116 ο ον ππίο δοοᾶ 4ο ὈῬαϊ]άϊπς πρ. 

9 καὶ γὰρ ὁ χοιστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλά, καθὼς γέ- 
Έος 4ἶ5ο ἴποθ. Οπτὶε 3Σπος 3ΠΙπιςε]ξ 1ρ]εαβεᾶ:; ὍΌας, καοοοτάῖης η8 1 Της 

γραπται, Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀγειδιζόντων σε "ἐπεπεσον! 
Ῥεεη υτΙύεΠ, ΤΠθ τερτοβοΏπθ8β οἳ ἴποςθ τερτοπομῖηπςσ ᾖἴπεῬ 19611 

ς λῤμς , 

ἐπ᾽ ἐμε. 4 Ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν 
0η ἨΠθ. ἘΟΓ 85 ΠΙΑΝΥ 1Πΐηπρα Ας πέτο υτ]τίεη Ὀεξοτθ {ο οατ 

διδασκαλίαν Ἀπροεγράφη.! ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ ὃ τῆς 
ἀπεϊγαςοθῖοη ἍὙἽετο π/τ]ίεη Ῥεΐοτθ, ἐπαῦ ἑΏτοιυσ] επάατβποθ ΑΕπᾶ 

Καρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. ὅ ὁ.δὲ 
αν κ ὰ ο ἴπθ 5οτὶἱρύατες Ὥορο ἨὙοθ τηὶΡΗΏ/{ Ἠαβτο." Ἠοἳν {πθ 

να. τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δφη ὃ ὑμῖν τὸ αὐτὸ 
οξ παακμαςς Απᾶ εποουιταρβεπιεπΏ ρ]το τοι 3ἶμο πας μας 

δν ἐν ΄ ἀλλήλος κατὰ Ῥχριστὸν ᾿Ιησοῦν'ὶ ϐ ἵνα 
{ο "πιϊπᾶ πυηΠἩἃ 9Πθ αποϊΏος πορανίας ίο, Οπμτὶςῦ /εδυ8; ἰπαῦ 

ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόµατι δοζάζητε τν θεὸν καὶ πατέρα 
Τηϊ{λ οπθ Αοοοτᾶ πΙῦα!0ΠθΘ: ταοαῖη ΎθτιΑΥ ϱ]οτίίγ ἴπθ οά απάᾶ ὮἘβίπετ 

τοῦ.κυρίου.ἡμῶν ᾿]ησοῦ μα 7 Διὸ προσλαμβάνεσθε 
οἳ ουσ Τ,οτᾶ 7εβαβ Ἠτ]βς ἩΓἩΠετεξοσθ τεοεῖτο 9 

ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ χριστὺς προσελάβετο π--- εἰς 
οπε Αποίμετ, αοοογάϊηα β8 189.19 ΟΠτίβὺ τεοεϊτεὰ νο 

δόξαν Σ θεοῦ. 
[1πθ6] ρ]οι ο ᾳοᾶ, 

4 τούτῳ ὈΠίβ αἰΤΊτΑΥ’. 
ἀσθενεῖ Τ, 
Θμττ:Ανν, ἆΧ Ρἰασε ᾖεγε υεΥ8Ε8 25---οΤ ο ελαρίεγ κτὶ. ο. 
πεσαν Ι.ΤΤτΑ, Ξ ἐγράφη πΠΕΥΘ ΥΥΤΙΓΤΕΠ ΙΤΊτΑΝ. 
χριστόν τς. 4 ἡμᾶς Υοί ΑΙ1ΊςΑΥΓ. ς - τοῦ ΙΤΤΤΑ., 

9 --- τῷ π[τε]. { Διώκομεν. νο ΡΙΞΙΘ 3. 

91 καλὺν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα»' 

491 
νὰ, πηᾶ 1ο ἵπ ἴπθ 
1οἱγ ἄἱιορί, 18 Ἐοτ ηθ 

ἐπαῦ ἵπ {πεςε ἴΠίπσβ 
βὐγτοί]λι ΟΠτ]ςε 9 ας- 
οερίπΌ]θ {ο ἄοᾶ, απᾶ 
Ἀρρτογεά οἳ ΠΕΠ. 
19 Τιεῦ πΒ8 {ἴποετείέοτθ 
ᾷο]]ουγ αξίεχ ἰπε Όπῖηρς 
τ/ΏῖοὮ ππακο 2οτ ψεπσθ, 
ΑΏά ἐπῖηρς πΏετετ) 10] 
0Π6 πια ο ΕΥ ἈΠοίΠες, 
20 Ἐοτ ιπεαῦ ἀεβίτογ 
ποῦ ἴΏο πγοτκ οἳ ἄοά. 
ΑΙ] τπῖηπσς 1πᾶεεᾶ αγ 
Ῥατο; Ῥαῦ {ΐ {8 εν] έοτ͵, 
{ππῦ ΤΑ Πο ϱβ{είἩ 
συΙΏ οὔεποθ. 21 {7 18 
μροοὰ ποϊτπεςε ἴο οαῦ 
ΏοςἩ, ηος {ο ἀτίηχ. 
σνίηθ, ηοτ απυ (λῖσ 
πἍετεῦσ (ηπγσ Ὀτοίπες 
βαππρ]αίὮ, οἵς 5 οἳ- 
{1επᾶςᾶ, οὗ 5 πιβᾶθ 
Ὅτοηυ]ς, 202 Ἠαςξδυ ἴποα 
ΣΑἱ{Π  Ώμτο 1 {ο Τ1Υ- 
5614 Ῥε{οτο ἀοά. Παρ- 
ΦΥ 1 Ἡο ᾖἴλπαῦ σοι- 
ἀοπιποία ποῦ Πϊπηςε]ξ 
11 ὑπαῦ ΓΠἶτπρ ντΏῖο] Ἡθ 
β]]ονείη. 3235 Απᾶ Ἰθ 
τηφί ἁοαὈίθίΠ 185 ἄπΏιπ- 
εᾱ 1 19 εαῦ, Ώθοβιι5ο 
29 εαἰ)είλτοῦ οἳ {β1Όπ: 
Σο γγΏβίδοετος {5 ποῦ 
κ{ Γα{] 18 81Η. 

Χτ. Ίο ἴπει {πα 
8Το6 βἴτοπρ οιασΏῦ το 
Ὄ6αι ᾖπο Ἰπβτπι]μίεβ 
οἳ 1Τπθ πεαχ, απά 
ποῦ Το Ῥ]ο85δε οἱι{- 
Βε]το. 2 Τιρῦ εΥΕΤΤ οπΠ6. 
οξ α5 Ῥ]εαςε ἠῖς πεῖση- 
Ὅοασ {ον ἠῖδ ποοᾷ ἴο 
εἀἰβοαΏίοη. 5 Εοτ ετεΏ 
Οητ]ςί ρ]θββεᾶ ποῦ Ὠῖπι- 
56ο1ξ ; ια, 84 1ἱ ἶ5 νυτ]ῇ- 
ἵθη, ΤΏο τερτοῦςσ]θς αξ 
ἔπεπι {παδῦ τερτοβεπεᾶ 
τηοε 161] οη τηθ. 4 Έοσν 
τ/ΏβΊΌΣ5οετετ νηῖπσα 
ππετε τντἰθεη αἴοΓε- 
Μίπας πγεχο τ]{τίεη Εος 
οἱ ἹεατηίΏως, Ίπαῦ σθ 
{ΏτοιιρΏ ραϊϊοηπςο απᾶ 
ορπι{ογῦ οἳ ἴηε δετίρ- 
11χθς πρι ΏΠατο 
Ἠορο, ὃ Νοπη ἴπο αοᾶ 
οἱ ραὔϊ6ηΏςς βΠά οΟΏ5Ο- 
Ἰβή1οτ ρταπύ τοι Το 
Ὃο Ἰκοπαϊπάθᾶ οπε ἴο- 
σγβτᾶ αποῖὔπετ βοοοτᾶ- 
1πσ {ο ΟΠτ]εῦ οεειιβ: 
6 ἴπαῦ το τη σ/ΙίἩἉ 
οηΏ8 πιὶηᾶ απᾶ οἩἳθ 
πιομίΏπ πσ]ογήγ «ἀοᾶ, 
6τεΏ {πο ΕΑΐπετ οξοας 
Τιοτᾶ οὄεδας Οπτὶςυ, 
7 ΊΓΠΕΤΕΤΟΣΕ τεοθχτο Τθ 
Ο9Π6 βποίπεςσ, 5 Ομτ]ςό 
8199 τεοεῖτεά τ8 Το 19 
β]οτγ.οξ ἀοᾶ, 

ε---ἢ ̓ σκανδαλίζεται Ἡ ἢ 
Ἀ ἣν ([ἣν] Α) έχεις κατὰ (γεαᾶ {α16 πνΏΊοὮ ἴποι Ὠαςῦ, το Φος.) ΌΤττΑ. 

Ἱ --- γὰρ {0Γ ΑΙΤΤΤΑΥΤ. 
ο - διὰ ἴπτομρΏ ΙΤΤτΑΥ. 

1 σεαντὸν 
τη Φ ΄ 

επε- 

5 Ἰησοῦν 
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8 Νου 1 βασ ἴπαῦ 
ὖοςας Ομ] πα 
τηϊη]ϊςίεγ οἱ πε οἵτ- 
σμη]οϊδΙοη ΕογζΏθ ἰχα{α 
οἳ ἀ.οἄ, {ο οοπΒτΠι 1ο 
Ῥτοπιίσες πιαᾶε απίο 
πο {αἴΠ6εγς: Ὁ απᾶ 
πα, ἴπε «ἀεπίῖ]ες 
παρ ην ᾳ]οσί{γ α.οά ἔοτ 
}5 ΊάΘ6ΙΟΥ; α5ξ 16 1ἶδ 
νυτ]θίθεη, ΕοΥ ἐΠ]5 οβ 158 
1 ννϊ]] οοπ{θςς {ο {πεθ 
ΒΠΙΟΩΠΡ ᾖἴπο «ἀεπίϊ]ος, 
Βχιᾶ εἰπρ απίο ὗἨπγ 
ὨΒΙΠΘ. 10 Απά αραίη 
Ἡθ ϱα(ῃ, Ἐε]οῖσοθ, γθ 
6επΜ116ς, ση (Ώ Ὠ]5 Ῥεο- 
1, 1 Απά εραῖη, 
Τ8ἱ59 {ο Τ,οτᾶ, 1] γο 

εηπόΙΙε: απά Ἱ]ααά 
Ἠΐπα, α]] το ῬεοΡ]ο. 
19 Απᾶ αραῖη, Βδαῖας 
ΡΑΙ0{Ἡ, Τηετο εἨα]] Ὀο α 
τοοῦ οἳ ἆθε558, απᾶ Ὦθ 
παῦ ϱΏα]1 τὶβο ἑοτοίσπ 
07εΓ ΤΠ επι]ες ; 1η 
11πα εΠα]] πο αεπέῖ]ες 
ἰγαςί. 19 Νου {πθ ἀἄοᾶ 
96 Ἠορο Π]1 τοα στα 
81] 1ού απᾶ Ῥθ8ορ ἵτ 
Ῥεμενίπρ, ἴπαῦ το 
ΤΙΑΥ αὈοιπᾶ 1π Ἠορο, 
ΠτοαΡΏ {πο Ῥοπες οξ 
ἴπε Ἡο]γσ αποςῦ, 

14 Απᾶ Ι πινςε]έ α]- 
ΕΟ ΘΏΛ Ῥοχγςεαμᾶθρά οἳ 
σοι, παγ ὈτείΏτε, {πα ῦ 
ο Α]9ο 4ἴε Τ4]] οξ 
Ρροοᾶπεςςξ, Ε]]εά τνιῖἩ 
βαἰἹ Κηοπγ]εᾶρε, αΏ]α 
8]6ο {ο αἄἀπιοηπΙςδΏ οηςθ 
ΑΠΟΙΠΟΥ. 15 Νετετίπε- 
1655, Ὀτείητεη, 1 Ἠατο 
υ/τ1Ρίεη Ίο πΊοτο Ὀο]ά- 
1Ψ απίο τοα 1π ΒΟΠΙΘ 
εογῦ, α5 ραὐήτρ τοι 
1η πα]πᾶ, ὮΏθεοβαςδο ΟΕ 
{πο ρταυϱ ἴπαῦ 15 
Ρίτεη {ο τπθ οἳ «ἄοᾶ, 
16 ἰπαῦ Ἰ εποαι]ᾶ Ῥο 
{Πο πιϊη]ςίογ οἳ ὦοθ5ιβ 
Οητ]ρέ {ο {Ώο ααπί]]ες, 
πι]ηϊς{ετ]ηρ {Πε ροςρεί 
οἱ ἀοᾶ, ἴΠαί ἴπο ος εΓ- 
πρ αρ οἱ {πο επίΙ]θΒ 
ταὶρΏῦ ο αοοορίαθ]ε, 
Ῥνΐαρ επποὐ]Πεᾶ Ὦγ {Ώθ 
ἩἨο]γψ ἄΠοςῦ, 17 1 Ώανε 
{Ποπείογοθ ὙἹΠετεοξ 1 
ΤΙΦΥ 6]οτγ {ητοιρῃ ἆε- 
κας ΟἨΠτὶε Ίπ {λος 
Μηῖηπσς τνΏ]οἩ Ῥοτίαϊη 
{ο 6οἆ, 18 Έον 1 ννι]] 
πο ἅατο ἴο 5ρθα]ς οἳ 
ΑΏΥ ο6 ἰποςεε ἰπῖπρς 
ν“π]ο]ι 0Ἠτὶςσυ ΠαίΏ τοῦ 
τοιρμυ Ὦσ τι, ἴο 
τηακο ἴπο αεπίϊ]ος ο- 
Ῥθάίοπε, Ὦγ νιοτά απᾶ 
ἄοεά, 19 ΌἩτοαρΗ πΙρη- 
{σ βἶρης πηά ΠΙΟΠᾷςΕΤΕ, 
Ὅσ ιο Ῥοϊνογ οἳ πο 
Θρ]χϊ6 οἳ ἄοά; 5ο ίπαῦ 

ΗΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, ον. 
, δν) αν {’ η] 4 , -” 8 Λεγω δέ) ]ησοῦν" χριστὸν διάκονον Υγεγενῆσθαι! περι- 

1 δραγ "Ρα8, ζο5ι5 Οπτῖςε Α εειναπῦ Ὠα» Όροοπιθ οἱ οἴτ- 
. « 8 9 / -- 2 9 ” 4 τομῆς ὑπὲρ Ἅἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἔπαγ- 

ουπιοϊσίοη {1ος [π6] ἐταία ο ἀοᾶ, {ος ἩΟ «ΟΏΠΗΥΠΙ ἍἉλο ΡΓΟ- 
λί ας ” ΄ - 9 λ δὲ ἔθ ε Ἆ 1 / ’ ῳ γελιας τῶν πατερων Τα.ὀε εθνη υπὲρ ἑλέους δοξάσαι τὸν 

τηῖδες ο{ ἴμο {αΐπετε; ΆηΏά ἴΠθ παξίοπ8 {ρε ἍΊΠΕΤΟΥ ᾖ{τοβ]ογ]εγ 
’ λ , ” ΄ [ θεόν, καθὼς γέγραπται, Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί 

ἄοά; αοόοτᾶῖΏηρ 45 Ιῦ ας ῬθεἨ ντ Ίθέεη, Ῥθοβιιςξο οἳ ὁλῖς 1 πν{]] οομ{θ8ς 

σοι ἐν ἔθνεσιν, καὶ τῷ.-ὀνόματί.σου Ψψαλῶ. 10 Καὶ 
{ο ᾖπθθ ΑπποΏΡ Γίπε] παβῖοηΏ5, απά ΦΗΣ Ώηαπαθ πο] 1 Ῥταῖςε, Απᾶ 

πάλιν λέγει, Ἐὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ.λαοῦ. αὐτοῦ. 11 Καὶ 
αρθίη 165ατς, Ἐε]οῖσε το, ΤΠΘΤΡΙΟἨ5, Πτα Ἠϊ5 Ῥεογ1θ. Απά 
{λ σ » .. κ πι ΄ ΄ μα ο Π Δ . , Π 

παλιν”, Αἰνεῖτε τὸν κύριον πάντα τα ἔθνη,' καὶ Σἐπαινέσατε 
Αραϊτ, Ἐταῖςο 1ηπθ Τιοτᾶ, α1Ι πο παῖΡΙΟΠ5, απᾶ Ρταἱ5δθ 

αὐτὸν πάντες οἳ λαοί. 132 Καὶ πάλιν, Ἡσαΐας λέγει, "Ἔ- 
Πΐπα, 81] ἴπθ ῬεοΡ]θς. Απά αραῖτ, Ἐσαῖας Ξ1Υ8, Τήηετθ 

σται ἡ ῥίζα τοῦ Ἴεσσαί, καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν 
βΏα]] Ὀο {πα τοοῦ οἱ ὧθξ-θ, απᾶ ο ἰπαῦ αγΊκθ5 {ο τιι]ο [11ο] 
3 -” 3 ) ” -” ” οί ν” ε 4 . -” 

ἐθνῶν, ἐπ᾽ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 19 ὉΟ.δὲ θεὺς τῆς 
ηβοιῦς: Ὠΐτα [πε] παῖίοηπς 5Ἠα]] Ώορο., Νου; 3ίπο δᾳο.ι 

ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ 
30 Ὥορο 1τηαν Π]1 τοι πίτα 1 Ἅ1ογ απᾶ Ῥθιιοθ τα 

πιστεύει», εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι, ἐν δυνάμει 
Ὀεμετνίηπς, {ος 30ο ΔαῬοιπᾶ τοι η ὪἨορθ, ᾖΙπ ἍΆΤΟΠΘΣ 

πνεύματος ἁγίου. 
οἑ [116] Σρρϊτιε 1Ἠο]γ. 

14 Πέπεισμαι.δε, ἀδελφοί.μου, καὶ αὐτὸς ο. περὶ 
Ῥαΐὅ ΄απα 3ρετειβᾶςά, δπιγ ᾿Ῥτείητεπ, 341δο 3πισδειὺ) 3 εοποετπῖπς 

ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ µεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμέενοι 
τοι, Ίἴπαῦ 85ο σοµτρεἶτες {11 8χθ ΟΕ ΡοοᾶπεβΒ, Ῥεϊπρ 4Ι1εᾶ 

/ 2 ΄ / 3 Ιλλήλ θ -” 1 8 λ 

πασης ” γνώσεως, δυνάµενοι καὶ ἀλλήηλους νουθετειν. 16 "τολ- 
πηῖνἩ α1] . Κπον]οᾶροθ, ὈῬαῖηρ αΏ]ε Ἅα8ἱδο 9Ώ6 αποῖΒες Τἴο βἄάπιοηπ]ρη. "Μοτο 

, Ι δὲ ” ψ ο. δάδελ πα τς , . 
μηρὀτερον' ὃξ εγραψα υμίν, Ῥάδελφοί, ᾽ἀπὸ µερους, ὡς 
ὁρο]ά]γ αρα 1 ἀῑά νυτίο {ἴογοι, ὈτοίβτεἨ, 1π ρατῦ, 85 

ἐπαμαμιμνήσκων ὑμᾶς, διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν µηι 
τεπαΙπάῖπρ ποια, ΌῬεοβαεθ ΟΕ ἴπθ {8ο ὙΠϊΙοἩΝ τις ρῖνεη {ο τηθ 

ευπὸ! τοῦ θεοῦ, 16 εἰς τὸ εἶναί µε λειτουργὸν ἆ Γησοῦ χριστουϊ 
ον αᾳοάἀ, τον Σµο 3ρε Ἴπ1θ κ τηΠ]5ίθΓ οέἑζεςδας ΟἨπτὶςε 
Ε ἃ ” ε . ” Δ ) ῃ -- - 

εἰς τα ἔθνη, ιερουργούντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 
Το ἴπε πηαβΙΟἨς, αάπιϊπ]δίετίτηρ 1η 5αογεᾷ 5εΓτιος ΤΠ ῥρ]αᾶ οῑάίπρς οἑ αοᾶ, 

ἵνα γένηται ἡ 'προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη 
π8βυ πιῖσΏί Ὦο {πε οβοτῖης πρ οΕ {Ώθ ΠαίΙοπβ βοσορίαὈ]6, 5απου1βεά 

ἐν  πνεύµατι ἁγίῳ. 17 ἔχω οὖν 5 καύχησιν ἐν χριστῷ 
τσ [1πε] δρίγ]ς 1Ηο1γ. 1 Ὠανο {ἴπετθίοτο ὮὈοββίίτπρ ἵπ  Οπτίες 

᾿]ησοῦ τα πρὸς 1θεόν' 18 οὐ γὰρ τολµήσω ἔλα- 
ᾖθθιςβ ᾖ{Γᾳ85 ο] ἴπε ἰπ]πρς ΡεγίαϊηΙηρ νο ἄοᾶ. Έογ πού πσ]]] 1 ἆατε το 

λεν τι ὧν οὐ κατειργάσατο χριστὸς δι ἐμοῦ, εἰς 
βροαΙς απγίλμίηρ οἳ νηαί "που ᾿πνόγκεᾶ “οαῦ ΟΠ ὉὮψ πι, {ος[ίμθ] 

ὑπακοὴν  ἐθνῶν. λόγῳ καὶ ἔργῳ, 19 ἐν  δυνάµει ση- 
οὐεάϊῖεπορ οἱ [πε] παθίοπΒ, Ὁγ ποτᾶ απᾶ Τοτς, 1π [πε] Ῥοῦψετ ος 

µείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει πνεύματος Ρθεοῦ"! ὥστε-με 
βἱρῃ απᾶ γν/οηάςζβ, π[ίΠπε] Ῥοσπετ οἳ [1πε] Βρὶτσίν οἳ ἄοά; 8Ο 48 2ος 18 

5 γὰρ {ΟΥ 1 Ττι ΑΓ. 
8βανς5 Ἱ[α]. 

5 τολμηροτερῶς Ίγ. 
ε -ἵ- την ΙΠΤτΑΥ). 
οι τι[α]Υ. 

αχ πάντα τὰ ἔθνη τὸν κύριον ΗΤΤΑ. 
7 γενέσθαι Ῥεσβτηρ 11. » - λέγει ἵδ 
} ἐπαινεσάτωσαν ΙΤΊΤΤΑ. Σ--- τηςτ[αἱ 
« ἀπὸ ΤΤν. ἆ χριστοῦ Ἰησοῦ ΠΤΤΙΑΥΓ. 

ἔτι λαλεῖν 111τΑΤΥΓ. Ἀ ἁγίου Ἠο]γ (Βρϊν 0) 

ἕ--- Ἰησοῦν ΕΤΤΤΑ. 

υ --- ἀδελφοί Ι1Ττ[Α]. 
{ «ΚΕ τὸν αΙ.ΤΤΊΤΑΤΥΥ. 

ων πανκ ννν 

{ 
ολα ΑΜ λ, 

πο ον ο ον ο 



ΧΥ. ΒΟΜΑΝΡ. 
” Ν εχ 3 3 [ή -) .. 

ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ µέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρω- 
Στοῦι ύογασαίοτα, απᾶ Τη α οἰτοιίῦ ππιο 1Ηστίοαπ, ᾖΤἵο Ώατο {1117 

κέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ 20 οὕτως.δὲ Ἰφιλοτιμού- 
ντοποΏθᾶ πο ρἰπά ὑἰάίπρβς οἳ ἴπε Οπχϊδῦ; Απᾶ 50 Ῥείηρ απι- 

μενον' εὐαγγελίζεσθαι, οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, 
νιεσαδ Το Αππουπος λε ρ]αᾶ Μ1άΐπρΒ, ποῦ ὙὝπετο "γαρ ὁἁμαπιεά ᾿Ομχ]δί, 

ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ' 91 ἀλλὰ καθὼς 
ελαῦ ποῦ πἆροη αποἰὐλπετ «{οαπάᾶαθῖοἨ Ι πιὶσΏῦ Ῥα]1]ᾶ ; Ῥαῦ αοοοτᾶῖπρ 88 

γέγραπταε, Οἷς  οὐκ.ἀνηγγέη περὶ αὐτοῦ, ὄψον- 
1Πεγ β]ια]1 1ΐ ὨλΕ Ώεση τ/τΙ6ὔεν, Το πΏοπα 1) Τ/Β5 ποῦ ΔΠποιησθᾶ δοποθτΠΩΙΏς Ἠ]πα, 

παι καὶ οἳ οὐκάκηκόασιν, συνήσουσιν. 23 Διὸ καὶ ἐνε- 
9686; απᾶ {1οβο ἰπαῦ Ἠᾳτο ποῦ Ἀθεατᾶ, 5Ώα]] ἀπᾶετεδίαπᾶ. ἸΓΠετεξοτθ 8150 1 τας 

Κτὰ πολλὰ! τοῦ.ἐλθεῖ ὺς ὑμᾶο. 3989 νυνὶ.δὲ κοπτοµην” τα. πολλα του. ἐ ειν προς Όμας. Υυγνι.0ε 

Ὠἰπάετεᾶ ΤΙΑΏΥ 91Π168 4ΤΟΤΑ ΟΟΠΗΙΠ6 το τοι. Ῥαἱ πού’, 

µηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασιν.τούτοις, ἐπιποθίαν.δὲ 
Ίο Ίοηρετ "Ῥ]8οςθ ἸΠατίηρ 1π {Πθβοθ τερΙοἩ5, Απᾶ "α "]οπρίης 

ἔχων Ἰτοῦ! ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ Ἀπολλῶν! ἐτῶν, 94 ὡς πἐὰν' 
αηανίης Το οοπἱθ Το τοι 1ος ΠΙΘΗΣ Ψ68Τ5, ΥΓΠΕΠΘΕΤΘΣΥ 

πορεύωμαι εἰς τὴν Ὑπανίαν, ὑἐλεύσομαι πρὸς ἡμᾶς ἐλπίζω 
1 πιαγ Ρο νο Βγαῖη, 1 νῖ]] ΟΟΡΑΘ 16 τοι ; 3Ί πορο 

γὰρ διαπορευόµενος θεάσασθαι ὑμᾶς, καὶ Ρὺφ᾽' ὑμῶν προπεµ- 
15οτ Ροΐης πτοιβῃ Μο 566 τοι, απᾶ ὉὗὮγ τοα το ο βεῦ 

φθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ µέρους ἐμπλησθῶ. 
αοτπατᾶὰ {πΙίπος, Ἱξ οἔτοι ητεδυ 1 Ῥρατῦ 1 5ποι]ά ο 41194. 

2ὔ Νυνὶ.δὲ πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλήμ, διακονῶν τοῖς ἁγίοις, 
Ῥαῦ πο 1 Ρο νο «θγαδβ]επι, ἀοῖπρ 5εττίοθ Το ἴπθ βαἰπῖΒ: 

26 πεὐδόκησαν' γὰρ Μακεδονία καὶ ᾿Αχαΐα κοινωνίαν τινὰ 
ΣΟΥ 4“γ/ογο 3Ρ]θβδες αΜαοθᾶοηίς Ἀππᾶ ΣΑολαία ὃᾳ Σοοπχ]ραὔῖοη Ἰοεγίβίπ 

ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἱερουσα- 
{ο Τ1βκθ 4οὲ ᾖἴλῃο Ῥοος οΕίπο κβδαϊπίβ τΏο [8τε] ἷπ 1ετηςδα- 

λήμ᾽ 27 Ἱεὐδόκησαν' γὰρ καὶ ὀφειλέται αὐτῶν εἰσιν.' εἰγὰρ 
1εσα, Έος πετ πετο ΡιεΏ5θᾶ απᾶ ”"ἀερίοτβ αΜΠοίτ Ἅ1Ἠεγ ἆτο; ᾖ1ο 1 

τοῖς. πνευματικοῖς. αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ έθνη, ὀφείλουσιν 
1Ώ ὑποῖτ βρῖτ{αβ] ὑπῖηρς Ἀρατιιοϊριτεᾶ  31πο9 3πβΙΙοπ8, 1ΤΜεγ οαρΏῦ 

καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς. 38 τοῦτο οὖν 
8189 ἵπ ᾖἴπο Άρεη]γ ἰΠπίηρβ8 9ο ππ]ΏΙςίες Ὅο {ΠεΠ., ΤἩΙ8 Ίπετε[οτθ 

ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάµενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον, 
Ἠανίτπςρ Αη]ξ5ηεᾶ, απᾶ ᾽ Ὠατίιηρ 5εα]εά νο παπα ΤΠ15 Στα1ῦ, 

ἀπελεύσομαι δι ὑμῶν εἰς Στὴν' πανίαν. 399 οἶδα δὲ ὅτι 
1 νη]] 9εί ο νὋσ σοι ἍἈπίο Βραϊη, Απά 1 κπον ἑλπαῦ 

ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς, ἐν πληρώματι εὐλογίας ἴἵτοῦ εὐαγγελίου 
οοπαῖπς το ποι, η Σ11ΏΦ988 οἳ Ῥ]οβδίης οἱ ἴπε σ]αά ἐάϊηρς 

τοῦ! χριστοῦ ἐλεύσομαι. 90 Παρακαλῶ.δὲ ὑμᾶς, Ἰἀδελφοί,' διὰ 
οἱ ΟἨτὶςζ ΙΤ 9ΗΒ1] 9οπ16, Ῥυΐ Ι εχλοτύ τοι, Ὀτείητεη, ὮὉὮγ 

τοῦ.κυρίου.ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ 
οἆσ Τιοτᾶ ᾳ;6ξας Οπτῖεί, Ξηᾷ Ὁγ Ὥἴπε Ἴοτθ οἳ ἴμο 

πνεύματος, συναγωγίσασθαί µοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ 
Βρϊτϊε, (το εἰτίνο ἑορείπεχ πΙα πιο Ἰπ ρταγξτς 1οτ 

ἐμοῦ πρὺς τὺνθεόν' 9] ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀἄπει- 
πηθ το αοᾶ, ἴπαίῦ Τ πιατ Ὀο ἀε]ιτετεᾶ ἔτοτα {ἴποςϱ )Ῥείπς 

θούντων ἓν τῇ Ἰουδαίᾳ, καὶ Νίνα" ἡ Σδιακονίαὶ µου ἡ 
ἀἱδοῦθά]ϊεπί ἴπ {πάρα : Ἀπᾶ Ἅᾖἰπαῦ Ἄφογτν]ος ὰ1ΩΥ πΏΙοὮ [15] 
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ΣΤΟΠ Φογµβα]σοτα, παπά 
τοαπᾶᾷ πρόαί απίο Τ]- 
Ἰγτίοαπα, 1 Ὠατο Τ411γΥ 
τεβοἈΏοεᾷ {πε ρο5Ρρο] οξ 
Ὠτ]δῦ. 20 ὙΎᾳμ, 5ο Ὠπνθ 

1 εὐϊγεᾶ {ο ῬτγέαςοἨ 
τηΏα βο5ρο], ποῦ Υθγα 
ΟἨτ]ςύ γ/α5 παπησᾶ, ]α5έ 
Ί εποι]ᾶ Ῥαϊ]ά αροπ 
βπούΠπογτωαΏη)β {ου α- 
σοι: 21 Ῥαῦ α5 1 5 
υτιθίεὮ, Το π Ποια Ἡθ 
ν/Β5 ποῦ ΔΡΟΚΕΠ οΕ, {πογ 
5Ώ]196ε: απά ἴπετ ἰπαῦ 
Ὠβνο ποῦ Ἠεβτά θα1] 
πηᾷεγδίαηᾶ. 22 Ἐοτ 
τυΏ]ο] 981156 81591 Ώατο 
Ὄθου Ἰηποιἃ Ὠϊιάετεᾶ 
4τοπα οοπιῖηπς Το τοι. 
25 Ῥιαῦ πον Πανίηρ πο 
ΤΩΟΤΘ Ῥ]ασςε ἵη ἴποαςδθ 
Ῥραγῦβ, Ααηᾶ Ἠατίηρ α 
Ετεαῖ ἀεςίτε{ΠθβετπΣΏΣ 
ΨΕΔΒΥ5Ξ Τἵο «ϱΟΠΙ6 υαπίο 
γοι ; 24 ΥΥΠΕΏΡδΟΕΤΕΓ Τ 
ἴακο ΠΙΥ 1ΟΤΠΟΥ 1πίο 
ΒραίΏ, Τ ππ1]] οοπΆε το 
τοι : {οτ 1 ἐταςύ {ο 5εθ 
οι Ἰπ ΏΙγ 10ἱΣ16Υ, 
ΑηΏᾶ Το ο Ῥτουρφπί οἩἳ 
ΏΙΥ πίαΥ Πιίποεγσ/ατά 
Ὦψσ τοι, ἵξ Πτευ 1 ο 
εοπεηηαῦ Ώ]]εᾶ σν]ίΠ 
γοισ «οπιραπι. 25 Βαν 
ηΟΙΥ 1 ϱο ἀπίο «οτάδα- 
Ίετα το πιϊπ]δίεγ αηῖο 
πε πα]πῖς, 26 Έοτ 1ῦ 
Ἠβίη Ῥρ]θαδεᾶ ἴΏσοπα οἳ 
Μαοεᾶοπῖθ απᾶ Αολπαϊα 
ο πΊο]εε α οεγύαῖτ ϱΟἩ- 
ἐχ{ραἰίοη ΣΟΥ πε Ῥοος 
βα1ηύς ἹπΠΙοη ἆ4το αἲ 
Φ6εγαβο]επα. 27 ΤΠ Ἠπία 
Ῥ]ιεαξεᾷ ἴπεηπι γεγί]τ; 
ΆΠᾷ {Πεῖγ ἀεΏίοτς Τπεγ 
8Τ8, Έοι ἵξ ἴηπε 6επ- 
Ὅϊ]ε6 Ἠατο Ὄθεη πιαᾶθ 
ρατίρ]κετς οἳ ἴπείγ 5Ρρ]- 
τας] πῖίηςδς, ἰπείτ 
ἁἀαῦγ ἵ5 85ο {ο πι]π]- 
5ῦετ ππίο {πεπα ἵπ σαΙ- 
πα] 1Πήηςβ. 28 πετ 
Τπετείοτο ΤΙ ΏὨπτο Ρει- 
Σογπιθᾷ {Πῖ5, απᾶ Ώατο 
5εα]εᾶ 1ο ἴποπι {Π18 
Σταν, Ι η] οοπΏ1ε Ὁγ 
ποια 1πῖο βρα1Ἡ, 29 Απᾶ 
1 απι 5πτο {παῦ, νΥΏθη. 
1 οοπιε απίο, τοι, 1 
51α]] οὀπιο Ίπ ΊΏε Τα]- 
πθςς οἳ ἴπο Ῥ]οδείτρ οἳ 
λε Ροβ8ρει οἳ (με, 
90 Νου 1 Ῥεεεεεῃ γοα, 
Ῥτείητεη, ΣοΥ 1πε 1,οτᾶ 
«θδι5 ΟΠχ]ςί 5αχκο, 
Ἀπιᾷ ΣΟΥ ύηε 1οτο οξ τΏο 
Ῥρϊτ]ῦ, Όλαῦ τε »ἰτίτο 
νορεῖπεσ στη πηρ 1π 
Φου Ῥταγαι5 Το ἀοᾶ 
{ΟΥ Τηθ8; ὁ] παῖ Ττιατ 
Ὃο «ἀε]]νετεᾶ Ίτοπι 
ἴπεπι ἴπαῦ ἆο πο Ῥε- 
Ἠετο ἵηπ δυάρα; Ααπᾶ 
ἴπαῦ πιγ δεττίοε Πίο 

1 φιλοτιμοῦμαι 1 απ. απωὈϊΗΌυς µ1ν. κ πολλάκις 1.. 
4 ἂν ΤΤΤΑΥΓ. 9 --- ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς αΙΤτ ΑΝ’. 
τεἰσὶν αὐτῶν ΙΤΊτΑΥ;. 5 -- την ΙΤΤΙΑ. 
α --ἵνα ΙΠΤΤΑ. κ δωροφορία απετίηρ οἱ αἰ[ῖ5 χ.. 

Ρ αφ ΙΛ. 
1 [τοῦ] 1. 

ἕ--- τοῦ εὐαγγελίου τοῦ αΙΤΤτΑΥΓ. 

τι (καγῶν ΤΓΑ., 
4 ηνδόκησαν την. 

τ [αδελφοί] Αι 

ΕΕ 
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1 λαῦε 1ος Ποεγαβα]θπι 
ΙΩΑΥ 9 αοσερἰοᾶ οἳἑ 
1πο εαϊπίς: 96 ἐπαὶ Τ 
ΙΏ8Υ 2ΟΠΙ6 ἸΠῖο γοα 
σπΙΏ 10ΟΥ Ὦγ πο ση1]] 
οἳ ἀοἀ, απᾶ πιαγ ντ] 
γοαι ὉῬο τεξτεςηεᾶ. 
38 Νον ἴπο ἄοᾶ οἑ 
Ῥεαοσε 6 πια γοι 1]. 
ΑΤΩΕΗ. 

ΧγΥΙ. 1 οοπιηεπᾶ 
ππῖο του Ῥπερο ουσ 
βἶςίον, νυἩΊοὮ 15 , εεχ- 
ταηῦ οἳ 1πε οἩπτο]ῃ 
ν/Π]οῖι 18 αἲ 0θ6πΏοΏτεα;: 
2 Όπῃαῦ το τεοεῖτε Μετ 
1Ώ ἴηο Τιοτᾶ, «8 Ῥε- 
οοπιείη εαϊτπῖς, απᾶ 
Ὅπαῦ γο αβεὶσῦ Ἠετ ἵπ 
Ψ/Παῦξοεγες ΤῬπβῖπεςς 
ΞΏθ ἨβίΏ ποθεᾶ οἳ τοι: 
ΣΟΥ ΡΠΏ9 Ἠαῦῃη Ῥεεηυ α 
ΕΊΟΟΟΊΤΕΥ οἳ ΤΙΣ, 
Απάᾶ οἳ ΤΙΥΡΕΙΕ α]εο. 
ὃ ατεεῦ Ἐτ]βοί]]β απᾶ 
Ααπ]]α πι Ἠε]ρετβ ἵπ 
Οπμτῖς6 ὧὄεξας: 4 πο 
ΈἌβγτο Τοχ ταΥ 1 1814 
ἄοπη {Πεῖτοιπη Ἠθο]ς: 
ἩηΠΤο ν/Ώοπα ποῦ οπ1γ 1 
ρῖνε {Παπχκς, Ῥαΐῦ αἱ5ο 
81] ἴπο οἨΏατοπες οξ 
ἴπο εηΙ]65, ὅ ΤήΚε- 
ππεο σγεεί λθ οἨΏιτο] 
τπαί 15 ἵη τηεῖτ ποιςθ, 
Φα]αίθ 1πιγ Ἠπε]]ρο- 
1οτεᾶά Ἐραπείας, π/πο 
18 τηο Ετεέταϊϊίς οξ 
ΑοηΏβδία ππίο ΟΠτὶεῦ, 
6 ατεεζ Ματγ, Το Ῥε- 
εἴον/εᾶ πηἁαςἩ Ίαροισς 
οη 8. 7 βα]πίε Αη- 
ἀτοηίοαβ απᾶ οπηῖα 
ΙΩΥ ΚΙΤΠΘΙΙΕΏ, απᾶ ΤΙΥ 
1Θ]]ον/ρΓΙΞΟΏΘΙ5, ἍἨὙν/Πο 
89 Οξ ποῖθ ΑΠΠΟΏΡ {ῃθ 
ΒΡρο5δῦ]θς, ὙἩΠο Ἅαἱ5ο 
πγετε ἵηπ ΟἨτὶςδί Ῥεέοτθ 
116, 8 ἀτεεῦ Αππριίας 
ΙΩΥ Ῥε]οτεά Ἱπ τἴ]μθ 
1οτᾶ. 9 Βα]αίε ὍὉτ- 
Ῥαπε, οἳσ ΊἨε]ρεγ Ἱπ 
Οµτ]ξέ, απᾶ ῥβί8ςἨτ8 
ΙΩΥ Ῥε]ογεᾶ, 10 Βα]ιίθ 
Άγρε]]ος αρρτοτεᾶ ἵπ 
Ον, ῥδα]αΐο ἴπεπι 
ὉυΏϊοἃἩ το οἳ Αγίι- 
τορα]ας ᾖΠοιδελοίᾶ, 
11 Βα]αΐθ Ἠετοᾶίοπ 
ΙΩΥ ΚΙΠΕΠΙΒΠ,. Ατοεεῦ 
Ίηετπι {Παῦ Ῥο οἳ {πο 
λοιδε]οίᾶ οἳ Νατοίΐβρας, 
πυΏ]οἩ ατείη {ηθ Τ,οτᾶ. 
12 Βα]αΐίθ ἜΤτγρμεπα, 
θηᾶ ΤΣΥΡΗΟΣ8, Ὑπο 
Ίβροας 1ηπ ἴηπο Τιοτᾶ. 
Βα]ιΐθ {πο ὈῬε]οτεά 
Ῥοταῖς, πυἩΙοὮ ]βῬοιτγαᾶά 

Σ ἐν αἲ 1, 

ΟΙ ΤΤΤΑΤΓ. 

1ΤΤΤΓΑ. 

5: συγγενῆν Ττ. 

Σ τοῖς ἁγίοις γένηται 1ΤΊτΑ. 
ος [.Ώ96] Τιογά 1 ε5ι5 1, 
{Γ προσδέξησθε αὐτὴν 1ΤτΑ. 

κ Ασίας Αθΐ8 ΟΙΤΊΤΑΥΥ. 
ο᾽Αμπλίατον ΑπιριιιιιἍ τΊτΑ. 

:[ἀσπάσασθε .... κυρίῳ] 1. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. κιν κπνυ 
Σείς' Ἱερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος Ζγένηται τοῖς ἁγίοιςἹ 89 ἵνα 
Σοτ 1εγαςα]επι Δοεσερία)ῦ]θ ΙΩ8ΘΥ ο ᾖΌο {πο εαϊπίς; πας 
ἐν χαρᾷ ἔλθωϊ πρὸς ὑμᾶς διὰ  θελήματος Ὀθεοῦρὶ! «καὶ 
ἵπ ού 1 πιαγσοπο {ο σοι ὮὉγ [ίπε] νΙ]] οξ ἀοᾶ, Απά 

'συναναπαύσωµαι ἡμῖν.ὶ 98 ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ 
1 τπιαγ Ῥετεξτθςηεᾶ τη! γοι. Ἅπά {πο ἄοά οἳ Ρεᾶςο [09] πΙἩ 

πάντων ὑμῶν. Ἱάμήν.! 
3ρ]1 1γοι, ΑΤΠΕΠ, 

16 Συνίστημι.δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν 
Ῥπαΐ 1 οοΏππεπᾶ Ίἴογοα Ῥμπωδα, ος εἰδίεσ, Ῥεῖπρ 

διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν «Κεγχρεαῖς"Ἱ 9 ἵνα [αὐτὴν προσ- 
βεγταηῦ οΕ ἴπο α55ειπΡ]νγ 1π Οεποητθας ἰπβῦ  ᾖἸετ Ὑθτιαγ 

δεξησθεῖ ἐν  κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ 
πεσεῖτθ ἵτ Γυπ6] Ἱοτᾶ πτνοτεβ]]τ οἱ 5αἱπίΒ, οπᾶ Τε τιαγ αδαίεί Ἆετ 

ς }σ ε - / ι . ἐν ᾧ-ᾶν ὑμῶν χρήζφ πράγματι καὶ γὰρ ξατη" προ- 
Ἱη πηαίενετ "οί -γοα "9Πε ὅπιαλγ ὀπθεᾶ ᾿πιπίίετ ; ΣΟΥ 8150 5Ώθ 8 5ης- 

, λλῶν ῃ θ Ρο) ω ο »- | ) / στᾶτις πολλῶων ἐγενηση, καὶ Ἀαὐτοῦ ἐμοῦ.' ὃ ᾿Ασπάσασθε 
ΟΟΊΤΕΣ Οἱ ΠΙΑΠΥ ἍἨα5δῬθεηΏ, απᾶ 3Ἀπιγσεε]ξ 10820, δα]αΐθ 

Ἡρίσκιλλαν" καὶ ᾽Ακύλαν τοὺς συνεργούς.µου ἔν χριστῷ Ἰη- 
Ἐτὶδοῖ]]8, Ἀπᾶ Ασπίια ΙΩΥ {ε]]10ύ/-ΥΥΟΓΚΟΤΒ ἵπ  Ολμτὶ οσο 

σοῦ' 4 οἵτινε ὑπὶρ τῆς ψυχῆς.μου τὸν.ἑαυτῶν τράχηλον 
Ρας, (πο 4οτ ;τηΥ Ἠ49 ΜΠείσ οπη ηεοκ 

ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ µόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ 
1914 ἄονπι: Ὑλοπι ποὺ 1Ἱ ὭᾖἸοπ]ν ΤΠΑΒΏΚ, Ὀπῦ Ά8ἱζο κα] Ἅᾖ{1{ῃθ 

ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν' ὅ καὶ τὴν κατ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. 
Άβ5επαρ]1εΡ οἱ ἴηθ πβθΙοις͵) Ἀπᾶ ἴπθ "Αῦ "ους Ἀλμεῖϊς 1ββεπιβ]γ, 

ἀσπάσασθε ᾿Ἐπαίνετον τὸν. ἀγαπητόν.μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ 
πα]αίθ Ἐρεαπεύιαβ ΤΩΥ Ῥθ]οτεᾶ, «πο 1 α Βτγεῖ-τυ]ξ 

τῆς Αχαΐας" εἰς χριστόν. 6 ἀσπάσασθε ]Μαριάμ,' ἥτις πολλὰ 
οἱ Αοπαῖο {ος Ομτῖςς, Βα]ιίθ ΜαΤγ, πο "πιιςῃ 

ἐκοπίασεν εἰς πἡμᾶς,ϊ 7 ἀσπάσασθε ᾿Ανδρό ὶ Ἰουνί Ίμας. ασπασασσε ν ϱρΟγικον και 1ουγιαν 

α]ηροιτεά 1ος ας. δα]αΐθ Απάτοπίοις απᾶ οπηίας 

τοὺς.συγγενεῖς-μου καὶ συναιχµαλώτους μου οἵτινές εἰσιν 
ΏΙΥ ΚΙΠΡΠΙΕΏ απά 346110Υ/-ΡΓΙΒΟΠΘΓΥΒ 1ΤΩΥ, νο 8τε 

ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ "γεγόνασιν! 
οἱ ποίθ ΑΠΙΟΠΡ ἴπθ ἁροςῖ]ες ; π/Ἡο 8160 Ὀείέοτθ τηθ Ὅ/οτθ 

ἔν χριστῷ. 8 ἀσπάσασθε "᾽Αμπλίαν! τὸν.ἀγαπητόν µου ἐν 
ἵπ Οπτῖαῦ, Βα]αΐε Απιριῖης ΠΙΥ Ῥε]οτεά 1π Γ1πε] 

κυρίῳ. 9 ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν .συνεργὸν ἡμῶν ἐν Ῥχριστῷ;,! 
Τιτᾶ. Βα]1ι{θ ὍὌτραπας οἳσ Με]]οτ/-π’'ογκεσ ἵπ οΟπτῖεε, 

καὶ Στάχυν τὸν.ἀγαπητόν.µου. 10 ἀσπάσασθε ᾽Απελλῆν τὸν 
Αηᾶ ΒΙΒΟΠΥΒ 1ΩΥ Ῥε]οτεᾶ. "5δα]αΐθ ΑΡεΙ]68 1πθ 

δόκιµον ἔν χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν ο’. Ἆρι- 
Αρρτοτεά Ἱπ Ὥ«ϱΟμτῖεῖ, Ρα]α{θ ἴποςθ οἳ ᾖἵπο [ποιδελμο]ά] οἱ Ατὶ- 

στοβούλου. 11] ἀσπάσασθε 3Ἡροδίωνα" τὸν. συγγενῆ!.µου. 
βἴορα]β, 5δ8]41ΐθ Ἠετοάᾶίοηι ΤΙΥ ΚΙΠΞΕΙΡΗΏ. 

ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου, τοὺς ὄντας ἐν 
5β]ιΐθ ἨΠοβοθ οἱ 1πΠθ [Πιουβεμο]ᾶ] οἱ Ῥίβτοίεδαβ, ὙὝπο ϐ8ἴε ᾖΙΠ[ίηθ 

κυρίῳ. 19 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας 
Τοχᾶ, Ββ]1τθ ΊσγρΏβπβ απᾶ ἨΤΣΕΨΡΗΟΕΒ, ὙΠο Ίαροις 

/ / Δ ΄ « 

ἐν κυρίφ. "ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ 
{π Γ1Π9] Τιοτᾶ, ββ]α{θ Ῥεταῖς ᾖἴπεο Ῥε]οτοᾶ, πο ππςΠ 

. ἐλθὼν (Πανίπρ 6ΟΤΩΕ) ἐν χαρά π.. ῦ κυρίου Ἰησοῦ 
5--καὶ τ; --- καὶ συναναπαύσωμαι ὑμῖν Μα]. ἆ [ἀμήν] τπτ. 5 Κεν- 

Ε αὐτὴ ΑΙΤΑΥΓ. Ἀ ἐμοῦ αὐτοῦ 1/ΤΤΤΑ. | Πρίσκαν ἘΤΙδοΝ 
Ι Μαρίαν Ίτα.  ὑμᾶς ου ΥΤΤΤΑ. η γέγοναν 

Ρ κνυρίῳ [1πε] Τιοτὰ ν. 4 Ἡρωδίωνα ΑΠΤΤΤΑΥ”, 



ΧγΥΙ. πΟΜΑ Ν 8, 

ἐκοπίασεν ἐν κυρίφ.ὶ 19 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν 
ἸᾳῬοατθᾶ  ἵπΓίπε] Τιοτᾶ. 5α]ιΐθ Ῥπέας . ἴπο οΏοβεπ 

ἐν κυρίῳ, καὶ τὴν.μητέρα.αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. 14 ἀσπάσασθε 
1Π Γ1πε] Τιοτᾶ, απἀ Ἠ]5 πιοίπεσγ βΏᾶ π1πο, δα]αΐθ 

’ 4 ε ον Ι “Ασύγκριτον,! Φλέγοντα, "Ἑρμᾶν, Πατρόβαν, "Ἑρμῆν, 
Ακγποτϊζας, Ῥηπ]εροἨ, Ἠετπαβε, Ῥαΐτορας, Ἠετπιες, 

τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς. 16 ἀσπάσασθε Φιλόλογον 
ο ἍἈἘντἩ Ύμεπτ ὭᾖτείἩητεῃ, δα]αΐθ Ῥπί]ο]οραξ 

Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν.ἀδελφὴν. αὐτοῦ, καὶ ᾿Ολυμπᾶν, 
”α]11ς, Νοτεας απᾶ Ἠ15 βἰἱς5ίαγ, Απᾶ  Ό]σπιρας, 

τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους. 16 ἀσπάσασθε ἀλλήλους 

καὶ 
απᾶά 

καὶ 
απᾶ 

καὶ 
απᾶ 

3ίῃπο Ανν ὄτποτα κοιι Ξαπ]πῖς, Βα]αΐθ οπθ αποίπεσ 

ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι Χ τοῦ 
ση α”κίς8 1917. 1591119 8γοι 3ἱίπΠο “αβ5βθεπιῦ]ήες 

ριστοῦ. 
οἱ 50ητ]ςῦ. 

17 Παρακαλῶ-δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχο- 
Ῥατ 1 εςποτῦ τοι, οὈτείητει Το οοηςδΙάεσ ἴποςθ πο Ξα1ν]- 

στασίας καὶ τὰ σκάνδαλα, παμὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς 
βἶοης δᾳηΏᾶ “οβαςες 5ο 508εποθ ΤἸ0ΟΠΙΤΑΣΥ δὲο 31πο Σ5πεασβίπρ 11νπίοἩ 13γ9 

ἐμάθετε, ποιοῦὔντας' καὶ Σἐκκλίνατεϊ ἀπ αὐτῶν. 18 οἱ γὰρ. 
15]εατηί, 2τηβκο, Απά {άτΏ ΑἱΤΑΥ Ίτοπτ ᾖΤΠεΠι, Έοτ 

. ” - / ε -” 1 ”1 ο ) δ λ ῤ 1λλ 4 

τοιουτοι τῳ.κυριῳ))µων ]ησου χριστῳ ου. οουλευουσι»! α α 

ΒποἩ βροατ “Τιοτᾶ 516545 οητῖευ 1ρεγγε Αποῦ, ραῦ 

τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ' καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας 
τΠεῖσ οσγΏ ρε]γ, απᾶ ὮὉ Ἐὶπά εροακίτπς απᾶ Ρταῖςθ 

ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. 19 ἡ γὰρ ὑμῶν ἡπακοὴ. 
ἀεοεῖτο 1Ἡθ ἍἨεατί οξἑ ἴπο Ιπποσεπῦ, Έοχ {πε 3οξάγοι 1ορεᾶίεηος 

ς ’ 2 , ο ; γ΄ κ ο Ν {ς -» Ι θελ δὲ 

εἰς παντας ἀφικετο' "χαιἰρω οὖν τοεφ υμίν. έλω-δε 
56ο 511 “τοασΏεᾶ. 1 τε]οῖοε ΤΠετεξοχθ οοποργηῖησ τοι; Όαῦ 1 πς]α 

ὑμᾶς σοφοὺς ὑμὲν! εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ 
τοι πγὶθθ Μο Ὀο Γα5] {ο ροοᾶ, απᾶ 5ἶταρ]θ νο 

, « 4 . -- ντ Α ’ 4 -- « ῃ 
κακόν. 920 ὁ δὲ θεὸς της ειρήνης συντρίψει το» σαταγαν υπο 

οτ!]. Ῥσΐέ ἴπε αοᾶ οἴρθασςς ΙΙΙ Ῥγαῖςα Βαΐίαη ἨἈππάᾶργ 

τοὺς. πόδας. ὑμῶν ἐν τάχει. ἡ χάρις τοῦ. κυρίου.ἡμῶν ᾿]ησοῦ 
τουσ {εεῦ ΞΠοτΏΙσ. Τε τας οἑ ουσ Τ,οτᾷ 26518 

εχριστοῦϊ µμεθ’ ὑμῶν. ἃ 
Οπτῖεῦ [Πε] σΙίπ τοι. 

21 ""Ασπάζονται! ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός µου καὶ Λούκιος 
13 σα]1{ϱ 1ὀγοα "Τιπιοίπειυς ταγ 346ε]]ουγ-πογκετ “Αηπᾶ ὁΤμαοῖας 

καὶ Ιάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς-µου. 29 ἀσπάζομαι 
Ἔαπὰ Τζββθοι Δαπᾶ "Ροβἱραῦεσ 19τωΥ "ΚΙΠΑΠΙΕΠ. 2οδα]α{θ 

ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἔν κυρίῳ. 
που τι  αδποχθῖης 19Πο 1Τυτοῦο 19ί19 α130Ρ]ς{]9 1π ΓΠΠε] Τιοτᾶ. 

25 ἀσπάζεται ὑμᾶς Τάϊος ὁ ξένος: µου καὶ Ἱτῆς ἐκκλησίας 
3Ρο]υέορ ὅοα ᾿αΐπβ, {πε Ἰοςῦ οἔτιθ Απᾶ ο{ἑἴηο ΛΖαεεεπιῦ]γ 

ε, . ο) ΄ - ΄ -” ’ λωο, ὃ Ἱάσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως, 
ποια, ν 

4956 
ΠωΙΟἩἈ ἵπ ἴπο Τιοτᾶ, 
13 Βα]αΐζε Ἠλιξέας οποξοη 
Ἶπ ἴπε Τιογᾶ, απἁ 18 
πηοίπετ απᾶ τΠΊηπθ, 
14 Βα]αΐίο Αςγποτίύπβ, 
Ῥη]εροἨ, Ἠετπιββ, Ῥα8- 
4ΓΟΡ8Β, ἩἨσθιπαθβ, απά 
{πο Ὀτείπτεη υΠΙοἩ ατε 
ππΙΏ παπα, 15 Βα]αίθ 
ῬΠῃΙ]ο]οραβ, απἆ ο α]ΐα, 
Νεταιβ, απά ὨΙ8 β18ἱ6Σ. 
αηΏά Ό]σπιρας, απά α]] 
νηο βα1ηπῖς π/ΠΙοὮ ατα 
ππΙ(Ὦ ἔΏαπα, Ἴ6. βα]αΐζθ 
0Π6 αποίμετ τση Αη 
Το1γ Κῑςδς, Τη οΏαχοΏθΒ 
οἳ Οὐτ]βῦ βα]αΐε τοι. 

17 Νου 1 ῬθβοεοἩ 
τοι, Ῥτοίπτεηα, τορσ]ς 
ΤΏετα υγΏΙΟΏ οβας5ε ᾱῖ- 
νἰδΙΟΠ5 απᾶ ο«εποθβ 
οοΏίτασγ ἵο ἴ]πο ἄος- 
ἐτῖηθ ΤΠΙςἩ το ατα 
Ἰθαγηεᾶ: απἀ ατοὶά 
{λοπα, 18 Εοτίπετ {παῦ 
8Υ6 5ΊςΟἩ εεγτε ποῖῦ οασ 
Τιοτᾶ ”6ξας Οητ]κς, Ῥαῦ 
{Πεῖτ οὗΏ Ῥε]]τ; απά 
Ὦγ ροοᾶ ποτᾶβ απά 
Σαϊτ, 8ρεεςἩθςβ ἀεσσῖνθ 
Τε Ἠεατίς οἱ ἴπο 5ίτι- 
Ῥ]6, 19 Ἐοσ τοις οΏε- 
ἀἴειιορ ἵβ οοπηθ αὈτοβά 
πηῖο 1] πε, 1 απα 
ρ]αᾶ ὑπετεξοτο ΟΏΤοΟΙΣ. 
Ῥεμα]{: Ὀαττεί 1 ποι]ά 
Ὠαντο τοι πῖδο ππῖο 
τπαῦ σἩ]οι 18 ροοᾶ, 
Απά αἰπαιρ]ο οοποργηῖπσ 
ενἰ]. 20 Απᾶ ἴπε σοᾶ 
οἱ Ῥεβοο 5πα]] Ὀταῖςδο 
Φαἴ8Ώ Ἱπᾶετ τουσ {θοῦ 
εποτθ]σ. Τηοθρταςε οξ 
οἳσ Τιοτᾶ 1εξας ΟἨτῖκς 
ὃε ντα τοι. ΑπΠΕΠ. 

21 Τιπιοίπεας  Τα7 
ποτκ{ε]]οτ;, απᾶ Ἱμι- 
οἶας, απᾶ ἆαβσδοη, -απᾶ 
Βοξϊρα{εσ, πιτ ΚΙπς- 
ΙΠΕΗΥ, 5θ]αΐοθ Τομ. 2321 
Τετῖας, ὙπΠο πτοῖθ 
ἐλῖς ερϊςέ]ο, α]αίε τοι 
1Π Τη9 Τιοτᾶ. 25 6αἶπι 
παῖηποθ Ἰο5ῦ, απᾶ ὁξ ἐπθ 
πυπο]θ οΏατοἩ, «α]α{εί]α 

1ηθ ""βα]πίςς "τοι "Ἑταείας “'Ἡο δεἰεπατᾶ 5οξ{1ο6 Ἅἡ3εἰίψ, ας Ῥ Ὃ ο. τς 
. κ ε , - ; -.. ομαπιρετ]αίπ ο ϐ καὶ Ἐθύαρτος ὁ ἀδελφόςο. 34 ΞἩ Χάρις τοῦ.κυρίου.ἡμῶν οἲῖν ςαλιίοτ γοα, απιᾶ 

; απὰ Ὡνατνας 111Ἡθ 13ρχοίμετ. Ἔπε µΡγαοθ οξ ος Τιοτᾶ δα 8 ὮὨτοίηςΓ. 
Ὕ - - , 24 οξ 1ησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν.! Ἐοτὰ ἄσπα ὀνσ]ος ὃς 

28εεπ8 οὗ [οι πλ] αρ]1 τοι. Αταθῃ. να τΏ τοι α]]. Απιεη. 

, ΄ . - ε - - : 

ἳ Ασύν- τ. οἳ Ένμθη ΤΤΤΤΑΥΥ, Ὁ Έρμαν ΙΤΊΤΑΥ. τα -- πᾶσαι α] (πο βεεπαὈ]{ες) 
οταν 5 εκκλένετε Τ1τ. .--- Ἰησοῦ 6ΙΤΊτΑΥΥ. 8 ἐφ᾽ ὑμιν οὖν χαίρω ΤΤΤΓΑΥ. 

πα αν να, : Ὅτ χριστοῦ τ[ττα]. ἆ --- ἁμήν ΑΤΩΕΠ Ε, ε᾿Ασπάζεται Βδ]μῖεθ 
ΕΤΤΣΑΥΨ. λης τῆς ελ κλησίας 1ΤΊτΑ.  --- 2656 94 ἹΤτή[Α]. 

! 



456 
95 Νοιν {ο Ἠϊπι ἴπαῦ 

{8 οξ Ροπεγ {ο 5ἴαβ]1ς 
οι αοσοογᾷϊπςδ Το πΙΥ 
ΡοβΡε], θά Τπε ργεβςο]- 
Ίησ οἳ ὧἆσθας ΟΩτὶαῦ, 
ΦοοοτᾶΊτς {ο ἴπθ Τεγε- 
1π44ρη οἳ ΤἨο ΠΙΥΣΤΕΣΣ, 
τυΏῖοἩ τας ἹΚορῦ 5«εογεῦ 
εἴησο {Πα σνοτ]ά Ῥόραπ, 
90 Ὠτιῦ ποῖν 15 Ὠιαᾶο 
πιαηϊ{ο56, απᾶ Ὁγ ἴπεα 
βουϊρίαπες οἳ ὕπε Ρίο- 
Ῥηοίς, αοοοτᾶῖτς {οΐπθ 
σοιωπιαπάπισπὲ οἳ πε 
ονοτ]αςεῖς αοᾶ, πιαᾶς ΄ 
πονω {ο αἲ] πα βίος 
{οτ ἴπο οροᾶίεπορ ΟΕ 
ΈαϊτΏ : 97 ἴο ἄοᾶ οἩ] 
πνῖςα, δέ σ]οτγ {πτοις 
ᾖθ5αᾳς ΟΠτὶςὺ {ος Θ6ΤΕΓ. 
ΑΠΠΕΗ, 

ΠΡΟ Σ 

9ῦ Ἀ Τῷ δὲ 
Νουν ὕο Πτι πο 

γξλιόν μου 
Ἀμ]άιηρς παγ 

κάλυψιν µυστηρίου 
1α{1οη οἳ Γπα] πιγςίοσσ 

260 φανερωθεντος.δὲ νῦν, διά.τε γραφῶν προφητικῶν, 
Όυΐξ τπαᾶς πιαπὶ{οςῦ ἩἨΟΥ. απᾶ Ὦγ 5οτΙρίατες ρτορησῖτῖς, 

κΟΡΊΝΘΤΟΥ ΥΣ 

δυναµενῳφ ὑμᾶς στηρίξαι. 
15 αὓὉ]θ τοι 

α 

τὸ εὔαγ- 
το ο5ῦα! 115 αοοοτᾶαῖπρ ἔο Σρ]πᾶ 

καὶ τὸ κήρυγμα ᾿Ιησοῦ χριστοῦ, κατὰ ἀπο- 
Αηά ᾖἴπο Ργος]απιαθίοη ο σεξσας ΟΠπτῖςδῦ, αοοογά]ΏηΡ Το 4 Τ6τΤε- 

χρόνοις αἰωνίοις σεσιγηµένου, 
1Π πες οἱ ἴηο ἆσες Πατῖηρ Ὀεεπ Κερῦ 5εοτοῦ, 

κατ' 
βοοοτᾶἵπρ {ο 

ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ, εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα 

Α. 

κατά 

οοπιτααπάπιεηῦ οἱ πο οὔετπα] ἀοά, Έογ ορεάίεπο ΟΕ 2411 {ο α]] 

τὰ ἔθνη γνωρισθέντοο. 97 µόνῳ σοφῷ θεῷ, διὰ Ἴη- 
ἴπο παθίοης Ἠατίηρ Ὄθευ πιαᾶς Κποῖγη--- [116] ου] ἍἨπίς Αοᾶ, ἰπτοιρΏ ὅε- 

σοῦ χριστοῦ, ᾧῥ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶναςὶ. ἁμῆν. 
ει οΟπΠτίδ, ᾖἵοπλποπι Ὁςδ σ]οτ {ἴο Ἅἴπο 8Ρ68, ΑΠΙΕΗ. 

Πρὸς  Ῥωμαίους ἐγράφη ἀπὸ Κορίνθου, διὰ Φοίβης τῆς 
Το [πε] Ἐοπιαπβ 

διακόνου τῆς ἐν Κεγχρεαῖς ἐκκλησίας.! 
βεγταηῦ οέ/πο π 3Όεποῃπτοῦ  ᾖ}Σ4Ε5επιΏ]γ. 

Ὥιχϊνίεη Έτοπι Οοτ]πίῆε Ὁψ ΈἘλπαῦθ 

ΣἩΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ.Ι 
ΤΗΝ το 

ΡΑΤΙ,, οα]]αᾶ {ο Ὀ6 5η 
αΡος{]ε οἳ ᾳεδας Οπσ]ςῦ 
ἔπτοαιθα {πε σι]] οξ 
ᾳοᾶ, απᾶἆ ΒΟΞἴΠΕηὨΘΒ 
οι Ῥτοίλος, 2 πη{ο ἴ]ο 
ομαχοἩ οἳἑ ἄοᾶ πΠΙοἩ 
6 αἲ ΟοτΙπ{Ἡ, Το Τπεπο 
τπαῦ αγτο 5αποθϊπθά ἵτπ 
ςητῖεῦ ᾳεςδας, οβ]]6ᾶ {ο 
ὃο εαἶπῖς, ΙΓ α]1] επαῦ 
1π 6ΥΕΙΥ Ῥ]ασθ οβ]] αρ- 
οη 1μο ἨβΙπθ οἳ οὦε- 
5εα5 ΟΠτὶςό οἳσ Τιοτᾶ, 
Ῥοέτ {λαίτς απᾶ Ο1Τ5: 
3 ἄταοο ὂο ππίο το, 
αηπᾶ Ῥθ8ςθ, ἔτοπι αοά 
οἆσ ἘαΐΠθχ, απά Γγοπι 
ΤΏ9 Τιοτᾶ ᾖθβας σητ]8ῦ, 

4 Ι παπκ πισ αοά 
Α]γ/αγς οη τουσ Ῥεβμα]Μ, 
1ο ἴηςθ ρτασε οἳ ἄοά 
νγΠΙοἩ ἶ6 ρῖτεη τοι Ὦγ 
Ίθδας ΟΕτὶςὺ; ὃ ἰπαῦ 
1π 6Τ6εΥΥ Όῃϊπρ Τθ ΑΓΘ 
απτ]οπεᾶ Ὁὃγ Ἠϊπι, 1π 
ΒΙ] α{ίθΓαπσθ, Απᾶ {π 
β]] Κπονι]εᾶρε; 6 6τεηπ 
Α5 ἴηπο ἰθδύϊπιοηπγ οἳ 
Οπµτῖες πας σοπῃγπαθᾶ « 
1π τοι: 75ο ἰπαῦ -γο 
οοιπθ Ὀεμ]πᾶ ἵπ πο 
ρ]εὲ; πταϊθῖπρ Τους ἴμο 
οοπιῖπρ οἳ οἆς Τιοτά 
πεεας ΟΠτῖδς: 8 π]Ώο 

Ν Ῥεγαες 96-- 27 ρίασεᾶ αἱ επι οὗ ελαρίεν χὶν. α.. 
εωὐεοτέρίΐοπι ομπν/ ; 

5 Παύλου τοῦ ᾽᾿Αποστόλου οἱ Ῥαα] ἴπε Αροβί]ο Ε; 
Κορινθίους ά Ι/ΤΤτΑΥγ. 
Κορίνθῳ Ρἱασεά αΓτεγ ᾿Ιησοῦ 1ΤτΑ. 

ΡΣΤΗΕ ΣΟΟΒΙΑΤΗΙΑΝΡ5 ΞΕΡΙΞΤΤΙΒ 3ΞΕΤΕΡΤ. 

-.. Ὀκλητὺςἳ ἀπόστολος “Ἱησοῦ Χριστοῦ. διὰ  θελή- 
Ῥαι] Α οπ]]θᾶ βΡος5{]θ οξόθδας «Οπτῖςε, υγ Γυπε] πι] 

µατος θεοῦ, καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφός, 9 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ 
οἱ ἀοᾶ, απᾶὰ ΝΒοξίπεπθο {πο ὈῬτοίπος, το πο ββδεπιβ]γ 

ἁ πο ς : . θεοῦ ἁτῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, Ὁγιασμεγνοις ἐν χριστῳ Ἱη- 
οξ τν πΏιοι ἵ Ἱ ὭοΟοτῖπίἩπ, ἨΠπντῖης Ὀ6επ βαποίβθᾶ ἵη Ολτὶςὸ ζφε- 

σοῦ.ὰ κλητοῖς ἆ ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα 
βας, οβ]]θᾶ βαϊπῖς, πα αἱ ἴπος ραας 5οτ ομ Σπαπίθ 

τοῦ. κυρίου. ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν «τεὶ 
508 ὃοιτ 19Τ,οτᾶ 11]ρ518 ΟἨμτὶςσέ ᾱῃπ ώς .Ῥ]αος, ῬοίἩ τηεῖτ8 

καὶ ἡμῶν' Ὁ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὺς ἡμῶν 
Απᾶ οἵσς: .. νογοτ απᾶἆ ρθ6δ 31Γτοπ οά οἳσ Ἐβίμες 

καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ. 
απᾶ [1πε] Τιοτᾶ θεα ΟἨπτῖςί. 

4 Ἐὐχαριστῶ τῷ-θεῷ.μου πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἐπὶ τῇ 
1 {παιι]ς τισ ἄοά ΑΙπαΥσ5 «οοποεγιϊπς τοι, 4οτ ἴπε 

χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, ὅ ὅτι ἓν 
Ργαςθ οἳ ἄοᾶ υμαῦ ας Εις νΊοτουι ἵπ 160 Πεευς, ἔλαῦ Ἶπ 

παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσι 
Απασθϊκε γθ ΊΥΕΣΘ οητ]οηπεᾶ ἵπ ἍἉἨϊῑπ, ἵ 811]  ἀἱξοοάχβῬ αᾶ αἷϊ 

γνώσει, 6 καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἓν 
Κπον]εᾶρο, ρονάναι 48 ἴπο {ὐεδίίπιοηγ οἑ{πο Οπτις τας σος πγιν σα π 

ὑμῖν' 7 ὥστε ὑμᾶς μὴ πα ἐν μηδενὶ χαρίσµατι; άπεκ- 
γου, Βο ἴπαῦ το. Ῥεπϊπάᾶ 1π ποῦ οτπθ εἰ1ν, 

δεχοµένους τὴν ολων τοῦ.κυρίου.ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" 
απνα] ης ἴπο  τετε]αίίοη οἳ οςσ 1,οτᾶ πας ΟρΕδί; 

Ι -- τῶν αἰώνων οἱ 585 πχ. ἕ--ίλε 
Πρὸς Ῥωμαίους ΤτΑ. - 

--- τοὺς Ἐά/ Πρὸς -- Παύλου - ώ : 

ἆ τῇ ούὔσῃ ἐν Ὁ Γκλητος] 1Α. 9 χριστοῦ Ἰησοῦ τπτ αἩ, 
ε--- τε Ὀοία ιττ/[α]. 



ε νοθεκανκταια νΝ”. 

τέλους, ἀνεγκλήτους ἐν τῇ 
επά, απΙπιρθαςΏας]θ. 1π ἴηο 

{ . 

ὁ θεύς͵, δι 
ἀοᾶ, ὮὉτγ 

1. 

ὃ ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως 
πο 5ο πί]]οοπβτα σου ἵο [πο] 

ἡμέρᾳ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν ᾿Ιησοῦ χριστοῦ. 9 πιστὸς 
4δγ οἱ ουσ Τιοτᾶ 26818 Οπτί»ε, Εαϊσμέυ] [15] 

οὗ 
ἩπιΠοπα 79 ππετθ σα]]οᾶ Ιπίο ᾖ1611οπ5ΠΙΡ 

τοῦ.κυρίου.ἡμῶν. 

οἳ 5 δοᾳ 26818 οπτ]δς 

ουσ Τογᾶ. 

10 Παρακαλῶ.δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ 
Νοπ 1 εχποτῦ τοι, Ὀτείηχεπ, ὮΥ Ὦἴποθ ὨΘΙΠΘ 

κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, 
οἳἑ οἳς Τιοτά θεα Οπτίεί, ἴπαί “τμο Ύξαπιο δυΠῖηπρ 179 157 111, 

καὶ μὴ ζ ἐν ὑμῖν σχίσµατα, ἠἦτεδὲ «κατηῤτισμένοι 
Ἀπᾶ πο 1μετο 3ρ9 Ύππουρ ὅγοι Ἅ“ἀϊγτίδίοηβ; ΌὨπῇθ Το Ῥο Κπῑῦ {ορείῃμος 

ἐν τῷ αὐτῷ νοῖ. καὶ ἐν τῷ αὐτῇ γνώμῃ. 11 ἐδηλώθη.γάρ 
1Ώ ᾖἴηῃθ ΒΑΠΙΘ πα]πᾶ απᾶ ἵη ἴηθ 8ΑΠθ Ἰιάρτηεηῦ, Έ ος 16 τας ΒΏΕΥΏ 

µοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί.μου, ὑπὸ τῶν Χλόης, 
{ο πιθ οΟΠΟΘΓΠΙΠΡ γοι, ΙΑΥ ῬτείΏχεῦ, Ὃσ ᾖ1ποβο οἱ [Πε Ώοιςο οΜ] 60Π]οεο, 

ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσιν' 132 λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος 
ἐλαῦ αἰτί{ες ΑπιοΠΡ τοι {ἴἨπετο 46, Ῥαΐς 1 δα Ἅᾖ1Π18, Παῦ «ε8ΟΗΒ 

ὑμῶν λέγει ᾿Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ .δὲ ̓ Απολλώ, ἐγω.δὲ 
οἔγοι 878, 1 Όδεοὰ οἱ Ῥαι1, Αηά1Ι οἱ ΑΡΟΙΙΟ, απάτ 

Κηφᾶ, ἐγὼ.δὲ χριστοῦ. 19 Μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦ- 
οἳ ΟερΏΒ5, απά1 οἱ Οπτῖεί Ἠας .ρεεπ 5άῑγίιᾶαεᾶ 1119 "Οπτ]ςί 2 σῬαι] 

λος ἐσταυρώθη Γὑπὲρὶ ὑμῶν: ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπ- 
 Άγ/ας οχιοἰβθᾶ 1ος σοι» οἵ ἵο ἴλθ ΤὨβΠΙΘ οξἑ Ρα] 3ἍἨπετετθ 

’ ” - ” ο] ε/ η] [ ς α 2 ή 

τίσθητε: 14 εὐχαριστῶ ἔτῷ θεῴ' ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα, 
Ῥαρίϊπεά 2 1 ἐμβπ]ς 6ᾷοά {ἴλπβῦ ποοπθ οἴτοα 1 )Ῥαρεϊπεᾶ, 

ε) Δ ΄ 4 ΄.. / / ” ε/{ 2 Ν 

ει µη Κριίσπον καὶ Γάϊον’ 15 ινα µή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ 
εχεερύ Οπδρα8 . απᾶ αίπβ, ἐπαῦ μοῦ ΑΠΥΟΠΘ βπου]ά βατ ἐπαίὲ ππίο 

ἐμὸν ὄνομα Λἐβάπτισα.ϊ 16 ἐβάπτιόα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ 
ΤΗΥ ΏΒΙΩΘ 1 Ῥαρεϊσεᾶ, Άπά 1 Ῥαρίιπεᾶ 15ο ᾖἴπε οἱ “ΒίερΏβΙΙΑ8 

οἶκον' λοιπὸν οὐκ.δα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. 17 Οὐ.γὰρ 
ἸἌομφε; 48 {ο {Πε τοῦ 1 Χπον πού 1 ΑΠΥ οὐπος ΤΙ ραριπεᾶ. Έοτ "ποῦ 

ἀπέστειλέν με] χριστὸς βαπτίζειν, Κάλλ᾽' εὐαγγελίζεσθαι" 
2ροηπ{6 9παηθ ἸΟητὶςί νο Ῥαρίϊ1ζο, Ῥαῦ {ο Απηοἁπορ {Πε ρ]αᾶ ὑάΐπρς; 

οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ χριστοῦ. 
ποῦ Ιπ γηδάοπι οξ ποτᾶ, {παῦ "ποῦ 1ρεπιαάφτοἰᾶ ἴπθ οχο8 οξἴπε Ολτίεῦ, 

18 ὁλόγος.γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις µωρία 
Ῥοχ επε πιοτᾶ ο ἴΠθ οΓΟ5Β {ο έποςδθ ρετ]βηίηρ 3{0Ο1Ι5ΏΠΕΒΒ 

. / ” 3 ή { - [ή - µ / 

ἐστίν, τοῖς δὲ σωζοµένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν. 19 γέ- 
1, Ῥαῖ γ/πο ΄.χο δΡείπσ 3βαγοᾶ 14ο 3.5 "ροπες 1998 1 ᾳοᾶ Τ1ὲ 5158, 1915 1.385 

γραπται γάρ, ᾿Απολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν 
ρεεπ "Αυτο 1 ζοχ, 1 πη]] ἀεξείτογ ἴπθ π]ὶβδάοπι οΕίπθ 8, απᾶ {πο 

σύνεσιν τῶν  συνετῶν ἀθετήσω. 320 Ποῦ σοφός; 
απάετείηπάϊπς οἱ {πε ππᾶετβίαπᾶἶπρ οηςς 1 υν!]] βεῖ αθίάς, Ίποτο [15 ἐπα] τηῖςο ὃ 

ποῦ Ἅγραμματεύς; ποῦ ἸἹἸσυζητητὴς! τοῦ.αἰῶνος τούτου; 
Φπετε [ης] Ἅβετγίρθ2 πυΠετο [πο] ἁἀϊδραίες οἳ ἰΠ]5 ΑΡε 2 

οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ.κόσμου.Ἱτούτου!: 
ἀἷά ποῦ ΄πιακε 3{οο]]5Ε 1ᾷοά πο πνπἰδάοπα οἱ Επῖς σνοτ]ᾶ 2 

’ Δ 4 . ῃ - - ῃ ’ 

2] Επειδὴ.γὰρ ἐν τῷ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ. ἔγνω ὁ κόσμος διὰ 
Έος βἴπορ, 1η Όλο αυςδάοπι οἳ ἀοἆ, "κπουν ποί 11η Ἀπιοτ]ά 3η 

τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς µωρίας τοῦ 
ἁγγ]δάοτα ἀοᾶ, -παφβ 9ρ]εβςεᾶ '4οἆ Ὁψ {Τη 1οοΙξηπεες οἳ ἴ]μο 

Γπερὶ τ. 5 --- τῷ θεῷ (γεαὰ έυχαριστῶ 1 ρἶνε (ΠποἨκ6) τ. 
ὑαρίίσεα Ἱπτταν. Ἅᾖἵ -- [δ]1,. Κ αλλὰ ΊπτΑ.  ᾖσυνζητητῆς ΙΤΤΤΑ. 
ἵΏε νγοτ]ὰ) ΕΤΊΤΑΥΓ. 

3 η ᾿ ’ ” : . ο .. -” 

ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ.υἱοῦ.αὐτοῦ Ιησοῦ χριστου 
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εἩα]] αἶδο σα Ώττα τοι 
πλζο ἴπο εν, ίηαί γε 
πιαψ ὂε Ῥ]ππιε]οςθς 1πΠ 
ἴΠο ἆαγ οἳ οἳτ Τιοτά 
Ίεξας ΟΠἨτ]θ, 9 ἀοᾶ 
ἶ6 α1(Ώέα], Ὁγσ νΏοπα 
ϐ Πετο οπ]]οᾷ απίο 

τηο {ε]]οπςη!ίρ οἱ ἨϊΒ 
ΦΟΏ «οβας5΄ ΟἨτὶδί οἳς 
1,οτᾶ. 

10 Νου 1 Ὦαβδεεοµ 
τοι, Ῥτείπτεῦ, νπ ἴπθ 
πιαπὶθ οἱ οἳτ Ποτά ὧ6ε- 
5ας Οητ]δί, ἑπαί το α1] 
5ρεαχκ {Ώθ Β4Π16 ὑλίης, 
ΆΑΏᾶ ἐλαί ἴΏετο Ὀθ πο, 
ἀΙΤΙ5ΙΟΏ8 ΑΠΙΟΠς Τσας 
τας ίλαί Ὑο Ῥρ Ῥεχ- 
{εοῦ]γ ]οϊπθᾶ {ορείπετ 
1Ώ ἴΏθ 5ΑΠ1Θ πηῖπά αιιᾶ 
1Π πο βαπ]θ Ἱαάρπηεηίυ, 
1] Έον 1 Ὠβτῃ Ῥεοτ 
ἀεο]βτεᾶ απίο πιο οξ 
τος, πισ ῬτείηπτοεἨ, Ὦγ 
νλεπα τομίσἡ αγε οὗ 16 
Λοιιδθ οἳ ΟἨ]οε, ἰπκῦ 
ἴπετο 3Τθ ϱΟΏΡΕΏΩΤΙΟΠΒ 
ΒΏΙΟΠΡ τοι. 12 Νοπ 
{Πὶς 1 ΒΑΣ, ἵΏαί 6τετΥ 
οπε οἳ τοι βα1{Ἡ, Τ ατα 
ος Εππισ πα Ἑ' ος 
Αγρο]]ο5; απᾶ 1 οἳ 0ε- 
Ῥῆη85; αηΏᾶ Τοἳ Οητ]ςί, 
15 15 ΟΠτὶςί ἀῑνιάεά 2 
Υ/ΑΞ Ῥαι] ογαοϊΠβοᾶ Τους 
τοι ὁ ΟΥ ποτθ Τθ Ὦ4)ρ- 
π]σπεᾶ η ἴηθ ἨπΊηςῬ ΟΕ 
Ῥαυ]2 14 1 (παηχκ αοά 
τλαῦ Τ Ῥαριιποᾶ Ὥοπθ 
οἳ τοι, Ὀαυ Οτίδρας 
Απᾶ ἀαΐπδ; 15 Ἱοτῦ ΑἩΣ 
5Ώοα]ᾶ 5αγ ὑΠπῦ 1 Παά 
Ὀαρί]πεᾶ ἵπ 1ηῖπθ ΟΠΠ 
ΏΒΊΠΟ. 16 Απᾶ ΤΙ Ῥαρ- 
υἶσοᾶ 415ο ἴπο Ώοαρε- 
Ὠο]ᾶ οἳ ῥῬΒίαερηβηνς ; 
Ῥεδίᾶο», Ι ποπ ποῦ 
ν/Ώείπεσ 1 Ῥαρίσεά απΣ 
ούπες. 17 Έος Οπτ]δ 
ΒΕοηῦ 1ηθ ποῦ ἴο Ῥαρ- 
ύἱσο, Ῥαΐ ἴο Ῥγεβο] ἴ1θ 
ΡοδΡρο]: ποῖ ση ννὶς- 
ἄοπι οἳ ποτᾷς, 1ε5ί ἴπα 
ρτο55 οἳ ΟἨτὶςύ «που]ά 
Όεπιπᾶε οξ ποπε εΠεοῦ. 
18 Ἐοτ' ἴΏο ρτοδολίης 
οἳ {με οΥ058 15ο ὑπεπα 
Όλα Ῥογϊδη {οο]ἱρῃ- 
πιεβα; Ῥαῦσ Ἱπίο 8 
συ Ίο Ατο βγεᾶ ἵῦ 15 
ἴηθ Ῥροπος οἳ αοᾶ. 
19 Έοτ 1ῦ 189 πυτ] δα, Τ 
ψ]] ἀεξίτογ Ό]ιο υγ]-] 
ἄοπι οἳ πο π]δο, αηᾶ 
νν]]] Ὀτίηρ ἴο ποίλίτς΄ 
{πο ιπάργδίαπᾶ Ἡρ οξ 
ἴπ6 Ῥευιᾶεη{, 20 Ἠματθ 
ἵδ ἴΏο πήδοῦ πίποτο 8 
ἴπο βογίροῬ ὁ Ὑποτο ἐ8' 
1πο ἀλδριίογ οἳ ἐν 
πνογ]ᾶ  Ὠβίπ ποῖ αοᾶ 
χηφᾶᾷθ 4{οο]15]ῃ Τπο τνίβ- 
ἄοτπι οἳ 1πδ πγοτ]ά 
21 Εοτ πες ἑηπῦ ἵπ 
πο υλράοπι οἳ ἄοά 
τπο πνοτ]ᾶ Ὦψ π]Ιδάοπι 
που ποῦ ἀοᾶ, Ισ 
Ῥ]αιδοᾶ ἄοᾶ ὮΥν 1ἴῃθ 

Ἀ «βαπτίσθητε Υθ Ἠετθ 
αι --- τούτου (1:44 



408 
{οο]15πήοςς οἱ ῬτεαοἩ- 
ωσ 10 354τθ ᾖΊἴπεπι 
ἐπαῦ Ῥεϊενε. 22 Ἐος 
Πε οὦενβ τεααῖτο 8 
5ίσἹι, απά Ίἴπο ἄτεεκς 
5εε]ὶὺς αἴίες Ἱπ]ξάοπι : 
25 Ῥιαῦ πο ἍΤΡΤεαςς 
6Πν180 ογασὶΠπεᾶ, ππῖο 
1π9 ᾷεπγς α δὑαπαὈ]άπρ- 
Ῥ]οοἷ, αηπᾶ Ἀαπίο {πο 
ἄγεεκς5 ᾖ{οο]ςΏπεςς ; 
24 Ῥαῦυ απίο ἴπεπι 
ν/Ώἰο]Ὦ 8Γθ οα]]6ί, Ῥοίῃ 
Ί6π5 απ Αἄτοεχς, 
Ομ] ΤΏο Ῥοπατ οἳ 
6ο, απᾶ {πε π]ςάοπι 
οἳξ ἄοά. 260 ἘῬεοαπαςε 
{πο {οο]ίςπηοςς οἳ ἀ4οά 
5 ΙΥΙ6ΕΣ ἴΠβΏ ΤΠΠΘΗ: αΏά. 
ξηε π/εακηθις οἱ 4οάᾶ 
156 5ἔνοιςσετ {Πβηῃ ΠΕΠ. 
26 Ἐοτ το 5εθ Τοιγ 
οα]]11ης, ὈτεῦΏτεπτ, Πον 
ἐπαῦ ποῦ ΠΠΑΠΥ ήτν]5δα 
1ης α1ἴθγ Πο Βεςῃ, 
ποῦ ΠΙΑΗΥ πΙΙΡΗ{Σ, ποῦ 
ΙΠΑΠΥ ηορ]θ, αγε σαἰί- 
εα-: 
οΏοδεη πε ᾖ{οο]]δ]α 
Μηϊπρς οἳ {πο πσυοτ]ά 
{ο οοπξοαπά {πε ννίςε; 
ΦηΏᾶ ἀοᾶ Ὠαίῃ οΏοδεἨπ 
ἵηο σεακ ἰΠπῖπρς ος 
{ο πγοτ]ᾶ {ο ὀοπ{οττιά 
ἴηο 1Πίηρς πσ/η]οὮ αγο 
πηϊρηίσ; 398 απᾶ Ῥα5θ 
{ηΐηπρς5 οἳ πο ποτ]ᾶ, 
Άπᾶά {Πίηπρς νΥηΙοὮ ατθ 
ἀεξρίξεᾶ, Ἠβίη ἄἀάοά 
«Ώοξ6Π, /έα,ςηπάᾶ 1π1ηρ5 
ν/ΏΙοηῃ το ποῦ, Το 
Ὀτῖπρ 1ο ποιιρΏῦ ἐπῖπρβ 
Παῦ 8ἴεθ: 29 ἰπαῦ πο 
Πρ5μ 5Πποι]ά ρ]οσγ ἵπ 
Ὠϊς Ῥτεβεπσς. ὁθ Βαΐὲ 
οἱ Ἠϊπι ατθ το Ἰπ 
6ητὶςεί ὧεδας, ππο οἳἑ 
άοά 5 πιβᾶῬ αἨΤο 118 
πηὶρᾶοπα, απᾶ τὶρΠί- 
ΕΟΙΣΊΏ6ΕΒΕ, απά βαποῦ]Π- 
οαΐίοῦ, Ἀηπᾶ τεᾶεπιρ- 
Φ1οἨ : ο] ἴλαξ, αοοογᾶ- 
ἴηρ αξ Τε 18 υτ]δίει, 
Ἡο ἴπαῦ ρ]οτῖείΏ, 1εῦ 
Ἠϊπι 61ου Ιπ ᾖμθ 
1,οτᾶ. 

11. Απᾶ 1, Ῥτείλμτεπ, 
Ὕ επ Ἰ οαπηε ἴο τοι, 
οΏῦιο ποῦ νη(Ἡ εχοε]- 
Ίθιπογ οἳ 5ΡεεςἩ ος οξ 
ν/ἰδᾶοπι, ἀεο]ατῖπς αἩ- 
ἰο τοι ἴπε ἱεββπιοπγ 
οἱ ἀοά. 2 Έοτ Ι 4ε- 
τετηιῖπεᾶ ποῦ {ο Κπον; 
ΘΏΩΤΥ 1ΠΙΠΡ ΑΠΙΟΠΡΤΟΙ, 
68τε ὧθρας 0Πτ]5ῦ, απᾶ 
ἠἰπι ογαοῖβεᾶ, ὃ Απά 
1 να πι τοι Ίπ 
ΤΤΕΑΚΤΘΕΒ, απᾶ 11 4ΕΑΥ, 
ΑΠᾶ ἵπ ΤΙΙΟὮ Ίτεπι- 
Ὦ]{Πμ. 4 Απᾶ ταγ ΒρεεςἩ 
8Ώά ΠΙΥ ργεβαοΏίπρ Ίωα5 
πού νι οηθ]οίπρ ᾳ 
π/οτᾶδ οἱ πιβπ)ς ν/ῖδ- 
ἃοπα, Ῥαϊ ἵπ ἀεπιοη- 

κηρύγματος σῶσαι 

27 Ῥαΐῦ ἄοά Ἠαῦμ᾿ 

Ππτος κοινό ολ: 

τοὺς πιστεύοντας 
90 58Υθ {μοςε ἰλαί Ῥε]ενοα. 

δαῖοι "σημεῖον' αἰτοῦσιν, καὶ 
δᾳ 5βΊρῃ 1λο]ς Ίος, απᾶ 

1, 11, 
Φα ἐπειδὴ καὶ Ίου- 

Ὠϊπορ Ῥοῦμ ὅσθπα 

Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν. 
ἄτεε]ς Ἀγγϊςᾶοπα αρρε]ς ; 

25 ἡμεῖς δὲ κηρύσσοµεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις 
Ῥαῦ πα Ῥτου]αῖπα οτί] οταοϊἸΠεᾶ, νο ὀεπς 

μὲν σκάνδαλον,  Ἑλλησιν" δὲ µωρίαν 94 αὐτοῖς.δὲ τοῖς 
Ἰπᾶεθᾶ α οα.5ο οἳ οΏσπος, "ο ΄ατεεκς Σαπᾶ {Ξοο]δηπεςε ; Ῥιαΐῦ {ο ὑῃοξθ πο 

κλητοῖς, Ἰουδαίοις-τε καὶ Ἓλλησιν, χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ 
σα]]εᾶ, Ῥοί] ἆεινς5 απά εν Ομτὶςεῦ οά8 ἍῬοπες απᾶ 

θεοῦ σοφίαν. 36 ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν 
ἀοά”5 ν/ϊράοπι. Ῥεσαιαςο υπο Σοο]ΐδηπφες οἱ ἀοᾶ ψΥ18εΣ 

ἀνθρώπων ἐστίν' καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν 
νλαη ΠΕΠ 16, απᾶ ἴπο Ὑπεα]ηεςς οί 4οᾶ βἴτοηρες 

ἀνθρώπων λΡἐστίν.! 26 Βλέπετε γὰρ τὴν.κλῆσιν.ὑμῶν, ἀδελφοί, 
ΠαηὮ ΠΕΠ 18. ΈΟΣ Τθ 5εθ τοις ορ ναρ, Ῥτείμτε, 

ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὗ πολλοὶ δυνα- 
ὑλμαῖ ποῦ ΤΙΑΠΥ  ἍἨὙἨίςδε αοοοτᾷῖηπς ἰο Ώε5η ᾖ{1Πος9 αγθ], ποῦ ες οτι 

τοί, οὗ πολλοὶ εὐγενεῖς' 27 ἀλλὰ τὰ  μωρὰ τοῦ κόσμου 
4π], ποῦ ΤΙΑΠΥ ΠΙρΗ-Ροτη. Ῥαῦ ἴῃπο {οο]ᾖςα ἐπίπρς οἱ ἐποθ ποτά 

ἐξελέξατο ὁ θεός, Ἵϊνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ "καὶ τὰ 
Ζρ0Ώο59 αᾳοᾶ, τπαῦ πο πνῖσε ε πιριὰ ραῦ ο 5Ώ4πιθ; απᾶ ἴπο 

ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός ἵνα καταισχύνῃ 
τ/θα]ς {πῖπρς οἱ πο τσοτ]ά 301959 1ᾳοά, ἀπαῦ ο παὶσ]ὲ ραῦ ἔο 5Ώαπαθ 

τὰ ἰσχυρά' 328 καὶ τὰ ἁγενῆ τοῦ. κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενη- 
νπο εἴτοηρ {λμίπρβ; Απᾶ {πο 1οἩ/-Όοτη οἱ πο πνυοτ]ᾶ, απᾶ ἴπθ ᾱε- 

/ . [ ε ια Π μ] 4 απ κ “ 4 

µένα ἔξελεξατο ὁ θεός, "καὶ τὰ ἢ.ὄντα, ἵνα τὰ 
βρῖςθᾶ 30Ώο5α6 ααοᾶ, απᾶ πο μις ἴλαῦ ατο ποῦ, εν. {πο ἠλ]πρε πα ῦ 

ὄντα καταργήσῃ' 39 ὅπως μὴ Ικαυχήσηται" πᾶσα σὰρξ 

Ῥτος]ατπα{1οἩ 

ΤΘ ΄Ὠθ ΤΙΣ απηαί; εο ἰπαῦ ποῦ «πιὶρηί "Ῥοαςί αβ1]  "Ώεςδα 

ἐνώπιον Ἰαὐτοῦ." 90 ἐξ'αὐτοῦ.δὲ ὑμεῖς ἔστε ἔν χριστῷ Ἰησοῦ, 
Ῥεέοτε Πϊπα. Ῥναΐ οἳ Ὠἶπα γθ 816 ἵπ ὭΟΠτδῦ 7εεδας, 

ὃς ἐγενήθη "ἡμῖν σοφία. ἀπὸ θεοῦ δικαιοσύνη.τε καὶ ἁγιασ- 
πΥΏο Υ/88Ἰηπᾶθ Ἅᾖἵο 5 ἨἩίἰδάοπι ἆΊτοπι ἀἄοᾶ απᾶ μα σισοσα Απά ονδαποβὶ- 

μὸς καὶ ἀπολύτρωσις' 91 ἵνα, . καθὼς  γέγραπται, 
Ώοαῦϊοη Απά τεάεπιρῦίοη ; ἴλαί, αεοοτάῖπς 8 1ὔ Ὠα5 Όθεα τί ζες, 

Ὅ καυχώμµενος,ὲν  µκυρίῳ καυχάσθω. 
Ἠο ἴπαῦ Ῥομερί5, 1π [1Πε] Τιοτά 1ο Πίτα νοαςδῦ, 

ϱ Κἀάγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ’ 
Απάᾶ Ι Ἠαβτίηρ οοἱιθ ᾖΤο γοι, ὈῬτείμτεη, αρ ηοῦ Αα ας το 

ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον 
6χοε]]επού οἳ νοτᾶᾷ ου πϊδάοπι, αππουποῖυς {οτοα ἴποθ Ἅᾖ{εβπιοηγ 

τοῦ θεοῦ. 9 οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ! είδέναι τι  ἓν ὑμῖν, 
οοἳ ο. Έοχ ὁποῦ 11 "άεοϊάεᾶ 1ο ΠΟΥ ος ΑΠΙΟΠΡ 5ου, : 

εἰ μὴ ᾿Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τοῦτον ἐστανρωμένον. ὃ “καὶ .- 
εποους {6εβ8ας5 Οµωτίς, απᾶ ἨΠϊτα .οταοὶΠεᾶ, Απᾶ 

ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῳ ἐ ἐγενόμην πρὸς 
1η ἨὙΙΘΑΚΏΘΕ απά ἵηπ 1869 απά Ἰηπ μας ΣΤΩΙΙΟἨ ΤΥ88 πι 

ὑμᾶς' 4 καὶ ὁλόγος.µου καὶ τὸ κἠρυγµά.-µου οὐκ ἐν πειθοῖ 
τοι; θηᾶ 1ΑΥ ποτά πῬοτο ΠΙΥ Ρτθοβοπίης ᾖ{[πΠ5]ποῦ ἵπ ρε ἵνα 

βἀνθρωπίνης! σοφίας λόγοις, δάλλ’' ἐν ἀποδείξει πνεύματος 
Ξηυπιαη 308 Ἀγγϊςᾶοπα 11γοχᾶβ, Ῥαῦ η ἀεπιοπείτατίοη οξ(ΤΠε] βρὶτὶς 

π σημεῖα 5 ρης 6] ΤΊτΑΙΥ. 
καταισχύνῃ τοὺς σοφούς [υ]ττια. 
σεται Ἐ. 
εἰδέναι ΟΙ,ΤτΑ ΥΓ. 5 χἀγὼ ΙΤΤΥΑ., 

Φ ἔθνεσιν ἴο παῦίοη8 ΟΗΤΤΓΑΥΨ. Ρ -- ἐστίν Της, 4 ἵνα 
ς [καὶ τὰ... «ὃ θεός] 1. .---καὶ Ι1ΤτΑ. ἔκαυχή- 

υ τοῦ θεοῦ αοά οΙιΤΊτΑΥΥ. π σοφία ή ημιν ΗΤΤΙΑ. κ-- τοῦ ΕΙΤΊΤΑΊΠ. γτι 
. -ἀνθρωπίνης ΟΙΓΊΤΑΥΡ. ὃ αλλὰ Ίτ. 



1. 

καὶ δυνάµεως' ὃ ἵνα ἡ.πίστις ὑμῶν 
απά οΕΡονΨΕΓ; υπαῦ σοι Τα10η. 

πων, Ῥάλλ’' ἐν δυνάµει θεοῦ. 
Ῥαύυ ᾖἹπ ὭΌῬονος ο οᾶ. 

6 Σοφίαν.δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις σοφίαν.δὲ οὗ τοῦ 
Ῥιαὴ πςάοτι Ἅτν/θ ΒΡΕ8Κ ΑΠΙΟΠΡ πο Ῥρετεεο; ΌῬαῦ νλδᾶοπι, ποῦ 

αἰῶνος.τούτου, οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ.αἰῶνος.τούτου. τῶν 
οἳ {μί8 αρο, ΏΟΣ οξ ἴπθ ΤΊΙΘΤΒ ΟΕ {18 Αρο, πυπο 

καταργουµένων' 7 ἀλλὰ λαλοῦμεν «σοφίαν θεοῦ' ἔν µυστηρίῳ, 
ΆΤθ ΟΟΙΙΊΠΡ ο ποιβΗῦ, Ῥα0 ' πο ϱρθαΚ π/ιδάοτι ΟΕ αοᾶ ἵπ α πιγξίθτΥ, 

τὴν ἀποκεκρυμμένην ἣν προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν 
νπο Ἠιάάεπ [πη]ςᾶοπα] ν/π{όἩ Ἄργεᾶεῦεγπιϊπεᾶ 4οάᾶ Ῥεξοτο ἴπο 

αἰώνων εἰς δόξαν. ἡμῶν, 8 ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ 
8ΡΕΡΒ {οτ οἳσ ΡΊΟΣΥ, ὉυΏ]οὮ το οπο οἳ ἴ]πθ ΤΙΙΘΥΒ 

αἰῶνος.τούτου ἔγνωκεν εἰ γὰρ 
οἱ {Π]5 αρο Ίβα ποινπ, ({ος 1ξ πετ Παᾶ ΚπουΠ, "ποῦ 11ποθ "Τιοτᾶ 
” ’ ’ . ι) , 

τῆς δόξης ἐσταύρωσαν' 9 ἀλλὰ καθὠς γέγραπ- 
30Ε “ἴπο δρ]οιγ 5ὲ8εγ "πιοα]ᾶ πανε οταοϊβοεᾶ,) Ῥαῦ Αοοοτάίηρ 38 Ἱ5 Ὠβς Ὄθεη 

ται, ον) ὀφθαλμὸς οὐκ.εῖδεν, καὶ οὓς οὐκ .ἤκουσεν, καὶ 
πυτῖίοῃ, Τηῖπρς ΨΠΙο Ἅετο ΡΑΥ/ ποῦ, Βπᾶ ϱατ Ὥθαχς Ὁ, απᾶ 
νο ’ ) , 2 κας ἆ δν] « / « θ 4 
ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ.ἀνέβη, “ἃὶ ἠτοίμασεν ὁ θεὺς 
1πίο πεατῦ οἳ ΠΙΒΏ 6816 ποῦ, Ὅυαλοι  3ρτεριτεᾶ αᾳοᾶ 

” 2 ” ι) ον Ί { .” δὲ 6- [ο] .ὶ 7 {λ Ι 

τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν' 10 ἡμῖν.δὲ Σὁ θεὸς ἀπεκάλυψεν 
ΞΟΣ ἴποςβο ὑ]βί  ἍΊοτο Ἠήτη, Ῥαῦ ἴο 8 6οά τεγεα]εᾶ [Τπεπι] 

διὰ τοῦ.πνεύµατος. αὐτοῦ" τὸ.γὰρ πνεῦμα πάντα Εἐρευνᾷ,! 
ΣΟΥ πο Βρϊτϊνὁ αἱ] ἐμίπρεβ β5θ8ΔΙςΠΘΒ, [ολ ης βρῖτ]ς; 

καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ. 11 τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ 
ετοη 1ἴπο ἀερίλβ οἳ ἀ.οᾶ, Έοχ ὪἩΠο ἆκποιυς ᾖ3οἱ”πποπ ᾖ{ἴλπο ἐΠίπρθ 

τοῦ ἀνθρώπου, εἰ μὴ τὸ πνεύμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν 
οἱ 1 ν/ΠΙοὮ [191 ἵπ οἱ Τ1ΑΠ, οεχοερύ Ἅἴπο »ρϊτιε 

αὐτῷ»; οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς' Βοΐδεν,ὶ εἰ μὴ τὸ 
Ἐποπς, οχκοερύ ἴπο 

ἳ ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΡΝ. 

μὴ) ἐν σοφίᾳ ἀνθρώ- 
ταὶρΏῖ μιοῦ Ὃρ ἵπ νβάοπι οἳ ΏιεΏ, 

ἔγνωσαν, οὖκ ἂν τὸν κύριον 

Ἠΐπα 2 5ο 8159 ἴπε ἐπῖπρβ οἳ ἀοᾶ πο οπθ 

πνεῦμα τοῦ θεοῦ. 132 ἡμεῖς.δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλά- 
βρϊσιο οἳ αοᾶ, Ῥαΐῦννο ποῦ ἴπο αρὶτὶ ο ἴπο τνοτ]ὰ θ- 

βοµεν, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν 
οοἱτεᾶ, Ῥαό ᾖἵἴπο Αρτ πυνηίοὮ [15] έτοπα ᾳοᾶ, Ίλια σνο παὶρ]Ώῦ.]ςπουγ 

τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν. 19 “Α καὶ λαλοῦμεν, 
ἔπο ἐπῖπρο Ὦγ ᾳοά- σταηΌεᾷ {ο πβς συΏ]οὮ 815ο Ἅήτν/ο βΡροα]ς, 

” ΄ [ή » 

οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν δι- 
ποὺ ἵπ «2ΣπρΏῦ 30Ε ΄Ἠαππιαπ  δυη]δᾶοτα λγγοτᾶς, Ῥαῦ Ἱπ [ίποςς] 

δακτοῖς πνεύματος Ἰἁγίου,! πνευματικοῖς πνευματικὰ 
ταιρηῦ ο [πε] ΞΡρίὶτις ΗοἱΙγ, 

Κσυγκρίνοντες.ὶ 14 ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ.δέχεται 
Σοοπαπααπ]οβθῖΏηρ, Ῥαΐ Γ1πε] παίατα] πιβη 

τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ' 

507 Ἱερίχιίαα]ὶ Γπιοαπς] δρίχ]θιαά] 5εΠΐπρβ 

τὰ 
χεσθὶνθες ποῦ Ίο {ΠΙηρΡ8 

µωρία.γὰρ εαὐτῷ ἐστιν, καὶ 
οὲ {λε Βρὶτ]ῦ ο ἀοᾶ, {ος Εοο]ςηπεςς ΄ Το Ἠϊπι ἔἨεγ ατθ; απᾶ 

οὐ.δύναται γνῶναι, ὅτι πγ»ευματικῶς ἀνακρίνεται. 
Ἡο οαπποῦ που ᾖ[πεπι], Ῥεοααξο αρϊτιύαα]]τ {Πεγ ἆγο ἀϊξοετηθᾶ ; 

16 ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει Ἰμὲν' πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾿ 
ταῖς ἴμθ αρϊτιυα] ἀϊδοετΏηβ αἱ] ἐπΐηρς, Ῥαΐ ο ολ. 

οὐδενὸς ἀνακρίνεται. 16 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου, 
ΤΟ 0Π9Θ 18 ἀἱςοοτηθᾶ, Έοχ πΙηο ἀῑᾶ Ἐποσ [1μθ] παιὶπᾶ οἱ [1π6] Τιοτᾶ 2 

ὃς συµβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δὲ  νοῦν "χριστοῦ! ἔχομεν. 
ὭΠο εΏα]] ἠπεαίταοῦ Ἠάτη Ῥαῦ το [1ηε] πιϊπᾶ οἳ ΟἨτ]ςή Ὠατο, 
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5ἰταΜῖοη ΟΕ (πο Ὀρίς 
ΒΙΙι4 ΟΕ ροΐνθῦ : ὁ τινες 
τοι Γ8ὶθπ βΏοι]ά μοῦ 
βἰαηᾶ 1π ἴηο ν/ὶρᾶοτι 
οἳἑ πιεπ, Ῥαῦ Ἰπ ἴ]μθ 
Ῥοπγεζ οἱ ο. 

6 Ἠοπρεϊῦ ννο βροβ]ς 
πυΙβᾶοία ΕΠΙΟΏΠΡ ποια 
ἴπαῦ ατο Ῥοτ[εοί: γος 
ποῦ {πο Ὑ]ξᾶοιη οἳ 08 
Ὕ/Γοχ]ᾶ, Ἡποτς οἳ ἴ]μα 
Ῥτίησςς οἳ 1Πίςδ σνοτ]4, 
{παῦ οοπιθ {ο ποπρβ]ῖς: 
7 Ὀιῦ πε ΑβΡροακ πο 
πν]θάοπι οἳ ἄοά {ῃπ ῃ 
ΙΙΥΕΊΘΙΥ, 6υεἸι {πο Ἰι]ά- 
ἄει ἍἡἹτυϊδάοπι, νο 
αοᾶ οχᾶσίπεά ἸῬείοτθ 
{Ώο πποτ]άἀ απίο οἵις 
Ρ]οιγ: 8 πνΠίοἩ ΠοΙιθ 
οἳἑ ἴπα Ῥτίποςς οἳ 08 
πγοτ]ά Ἐποαι : {ου παᾶ 
πεγ ἆπον/α ᾖΤέ, ἴπεγ 
π/οι]ᾷ ποῦ Ἠανο ο. αοί- 
{θα ἴπε Τιοτᾶ οἳ Ρϱ]ΟΥΥ. 
9 Βαΐ 46 10 15 συτ]{ὔθι, 
Ἔπσο Ὠβία ποῦ 8εΘΙ, 
ΏΟΣ 68 Ὠσθγά, ποῖίΏοχ 
Ώαγο επ{ετεᾶ 1πῖο ἴ]θ 
Ἠεατὸ οἳ ΤΗ, ηο 
Μηΐπρς ν/ΠΙοὮ αοἆ Ἠαίλ 
Ῥτεραχες {ο {ποπι μας 
Ίοτο Ὠϊτι. 10 Ῥαΐς αοᾶ 
ἨαβΌη τοετεβρ]οά {λετε 
πΏπῇο ας ο Ὠϊς δρ]τιῦ: 
ΣΟΥ πο Βρὶτϊ6 586βχΟἩΠ- 
εί 1] ἐπΐπρα, Τοα, ἴπθ 
4εερ {ἰπίπσς οἳ «οᾶ. 
1]1Έοτ νυπαῦ πια ΚπΟὺΥ- 
οὐΏ Ίππο ἰπίπρε οἳ 8 
ΣΧ, 8Ώύε πο ρὶτ1ῦ οἳ 
ΤΠΘΏ ν/ ΠΊοὮ {5 1Ώ Ὠῖτη 2 
εΥεΏ 5ο 1] {μίησς οξ 
αοά ΚποπεῦΠ πο τιαΏ, 
Ῥαῦ ἴπο Ορίτῖύ οἳ ἀοἄᾶ. 
12 Νου πε Ίργνε τε- 
οοϊτεᾶ, ποῦ ἴπο βρίἰτῖο 
οἱ ἴπθ πνοτ]ᾶ, Ῥαΐῦ ἴπθ 
αρὶτ{ῦ τ/πίοὮ 15 οί ἄοᾶ; 
τπαῦ το πιίρΏῦ ἸΠΟΤ 
πο πίηπσς παῦ ατα 
Στοε]ψ ΡΙΥοΠ {ο τ8 οξ 
ἀοά. 15 Πίος ἐΠωΐίπρβ 
815ο πο βΡ6ΑΙΚ, πού {π 
ΤηΠε τ;ογᾶς π/Ώ]οὮ πια )Β 
π/]βᾶοπι ὑοβολαείῃ, Όιτ 
ν/ΠΙοἩ πε Ἠοιγ αποςῦ 
εασπείΏ; οοπιρατίΏρ 
βρ]τιύας] ὑπίαρς σα 
ερἰτίθαφ]. 14 Βαὸ {ηο 
πίτα] ποπ τοοεἰτεί 
ποῦ ἴπο Πίπρς οἱ ἴῃο 
Βρϊγϊιυ οἳἑ ἄοά: ᾖἆτογ 
ΤΠεγ ατε 1Τοο!ἱεἩτιθββ 
πηῖο Ὠϊτα: πεϊίΏςτ οσα 
Ὦο που ἴλσπαι, Ώ8σβ1βθ 
πετ ατο αρ 1αα]]γσ 
ἀἱξοοιπεᾶ. 1ὸ Ῥπίό Ὦθ 
νηαῦ ἶς ερἰτι ας] ]αάρ- 
εἵΏ α1] ἐπῖηρς, τεῦ 9 
Ἠ]πιςε]{ 15 ]αάροᾶ οξ 
ἩΟο ὨΙ8Η, 16 Έοτ Υπο 
Ἠαῦη ποστ ἴΏο πιϊπᾶ. 
οξ πο Τιοτᾶ, ἴπαῦ Το 
ππβΥ Ἱππύταου Ἠ]τπι 2 
Ῥαῦ πο Ἠατο ἴπο πι]πᾶ, 
οἳ Οµτ]ςί, 

9 ἀπεκάλυψεν ὁ θεὸς υ ἀλλὰ Τι.  «οθεοῦ σοφίαν α]τΊτΑΥ. ἆ ὅσα ΥΝΓὨΒΙΒΦΟΘΥΘΓ 1/ΤΧΑ. 
Ώτττατν. {--- αὐτοῦ (γεαᾷ Ό]ε Βρϊτιϐ) ΤΤτ[Α]. 6 έἐραυνᾷ ΤΤτΑ. Ὦ ἔγνωκεν Ὠδβ «1Ο ΙΤΊΣΑΥ 
ἕκ- Ανίου αι τΊταἵ. κ συνς Τ. 1[1ὰ] 1: --- μὲν τ[ττα], πι κυρίου οἱ [1πε] Τιοτὰ 1,, 
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Τ1ΠΙ. ΑπᾶΙ, Ὀτείητεη, 
τοα]ᾷ ποῦ 5ρθαΚ ππῖο 
οι α5δ απίζο ερἰτῖναα], 
Ῥαΐς 86 Ιπῖο οδτηα], 
ἐυ6Ί 6 απίο Όαῦες ἵπ 
Οπτῖς0. 9 1 Ἠατο {οεᾶ 
γοι νἩ ταῖ]] απᾶ 
ποῦ ππΙῦἩῃ πιθαῦ: 2ος 
Ἠἱμηετίο σε Ἱνετε ποῦ 
8ὔ]ο {ο θεα» {ὲ, πεῖίΠες 
γοῦ ηΟΥ ἆτἴε Το βΡ]9. 
ὃ Ἐογγο ατα τεῖ οβτηρς]: 
Σο; ἍΝηΏστοις {λθγο 18 
ΒΙΩΟΠΡ τοι οεπηττίηᾳ, 
ΔΏᾶ φἰτ]έε6, απᾶ ἁῑτ]- 
5ἱ0Π5, .τθ Το ποῦ οαΙ- 
Ώθ], απᾶ τγα]]ς Α5ΤΠΕΏ 2 
4 Ἐοτ πυΠ]]ο οπς 5αἴθῃ, 
1 απι οἳ Ῥαπ]; απά αἩη- 
ο πες, 1 απι οἱ ΑΡο]]ος: 
816 Ὑε ποῦ οµΓΠΦΙ]2 
ὁ μπο ἴπειπ ἶ5 Ῥαπ], 
Αηπᾶ ὙΝΠο {5 Αγρο]]ο5, 
Ῥαἑ τα η]ςίετς Ὁγ π/Ἠοπα 
ψε Ῥε]ετεᾶ, ϱτεη 48 
{πο Τ,οτᾶ ρατείοστετγ 
Ώ]ΑΗ ὁ 61 Ώανο Ρ]απ{εᾶ, 
ΑγΡΟΙΙΟ8 παϊετεά; Ῥαῦ 
«οᾶ 6αγε {Πε Ιπογεᾶςθ. 
7 8ο ἴπεηπ ποϊίπετ 18 
Ἡο ἴπβί Ρ]απ{οίἩἃ απτ- 
ΤΗπᾳ, πεϊίῃπογ τρ ἐπαξ 
ἀπαϊοετείμ; Ῥπὲ οά 
ὑλαῦ ρϊνείη ἴπο Ἱπ- 
0Γ6856, 8 Νου Πεῖῃαῦ 
ῥριαπίείῃ απάᾶά Πο 1λαῦ 
πγατετεῖη ατο ΟΠ6: απᾶ 
Ώτετσ ΠιβηΠ αἨΠα]] τε- 
ρεἶτο Ὠϊβ οὗ ταπγατᾶ 
Βοσοοτᾶῖπρ Το 5 οσ/Ώ 
ἰαροιτ. 9 Ἐοχ τ/θ 4ἴΘ 
ΙβὈοασθΓβ {ορείμετ 
στη 4οᾶ: τεατοαος 
1ιυςῬαπάτγ, 36 ατα 
Οοἆ”ς Ρα]]άΐπσ, 10 Αο- 
δοτᾶῖηρ {ούτε ϱταςθοξ 
οςοᾶ πΠῖοη 18 ρῖτειπ 
Ἡπίο Τηθ, 486 Αα ῄΤΙ86 
απαςζεγβι]]ᾶετ, 1 Ὠατο 
1αϊῖᾶ ἴηπο {ουππᾶββίοτ, 
βηᾶ Αποΐζηες Ῥα1]άείη 
ΤΠ8ΤΘΟΗ. ῬΒπαῖ 1εῦετετγ 
ΙΗ8Ώ Ίακο Πεεᾶ Που 
Ἶε σαϊ]άείῃ ἔπετεαροῃ. 
11 Ἐοτ οἴἵπειτ {οαπ- 
ἄα[ΙΟηΏ Ο08Ώ ἩηοΟ ΤΙΑΏ 
1 ἵἴπαν ᾖτἴπαῦ 1 
1θῖᾶ, τυπῖοἩ ᾖ5 οε6ςας 

τὶς. 19 Νοπ 1ξ ΑΠΥ 
ΑΠ Ῥπαϊ]ᾶ προπ ἐΠπῖς 
ΣοαππᾶαῖοἩπ ρο]ᾶ, ε5ἴ]- 
Νεσ, Ῥγεοῖοαβ 81οπΠ6β, 
πυοοᾶ, Ἠαγ, πἰαρρ]ο, 
195 ονετγ ΙΥΑΠ)8 σοτΚ 
5Ώδ]] Ὦο πιαάθ πιαπ]- 
Σεςί : ΣΟΥ {Πο ἆκγ 5ΠΏα]] 
ἄρθο]ατοε 6, Ώεοβταςο 6 
βΏα]] Ῥο τετεβ]εᾶ Ὦγ 
το ΑΠᾶ ᾖΤἴ]πο Άτα 
αλα]ί ὐχγ 6ΥΕΥΥ πιαΠ]8 
νγοχ]ς οἳ σ/Ώαῦ 5οτῦ 16 
15. 14 Τέ 8η ΤΙΒΠ)8 

ἃ κἀγώ ΕΙΤΤΤΑΤΓ. 
ΟΙ ΤΤΤΔΑ. 

ἔγαπιβροδεᾶ 1 ΤΊτΑ ΥΓ. 
ῦ λήµψεται ΙΤΤΓΑ. 
γεας ἴπο {οὐπάαθΙοη) ττττ[Α]. 

ἃ μεκεῖ βΏ]] αΌἱάθ αἰταΥ’. 

τς οὐδὲ ΟΙ.ΤΤΤΑΥΓ. 
ἄνθρωποί ηοῦ ΠΠΕΏ ΙΤΤτΑΤΥ. 

προσ κου ντου α. 111. 

9 "Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ.ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς 
Απᾶ Ἱ, .Ὀτείμγεη, ψ/ῃ5 ποῦ αΡ]α το ϱροας τοτοα καὔ 

πνευματικοῖς, ἀλλ᾽ ὡς Οσαρκικοῖς,! ὡς νηπίοις ἐν χοιστῳ. 
{ο ορ]τ{{αα], υαυ κα5 Μο ΒΠοςη]σ; 5 ἴοῦσαρε Ἱἵ «ΟἨπτίςῦ, 

2 γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, Ῥκαὶ" οὐ βρῶμα' οὕπω.γὰρ αἠδύνασθε,! 
11] γοιτι "1 3σαγε {ο ἀτῖηπχκ; απᾶ ποῦ πθαῦ, Ξοχ ποῦ γεῦ ποτε σε αδίθ, 

ἀλλ᾽ τοῦτεῖ Σέτιι νῦν δύνασθε ὃ ἔτιγὰρ σαρκικοί ἐστε. 
Ῥαῦ Ὥµπηπεϊθεε γεῦ Ἡποῦ αἴθ Τθ αΌ]6; 40Υ τοῦ ΠεςΏ]τ γθ 8Γθ. 

ὕπου.γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις καὶ διχοστασίαι.! 
Έογ νἨετοθ Άπποηπσ τοι επιπ]αίῖοη απᾶ εἰτῖθ απᾶ ἀἰτΙβίΟ15 ᾖ{[τπςθχε ατα], 

οὐχὶ σαρκικοί ἐστε. καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτετ! 
ἀποῦ “ΠεςΠΙ ᾖ28χ973γ9, απᾶ Ζποοογᾶίπρ 3ΐο 3ΤΙ8Π ατνα]ικ 

4 ὕταν-γὰρ λέγγ τις. ᾿ Εγὼ μὲν εἰμι Παύλου, ἕτερος.δέ, Ἐγὼ 
1 Έοτ π/ηεηπ "πιαν ὅεαγ 10Π6, ΑΠ  οξ Ῥαπ], απᾶ Αποίηῃε, ἵ | 

᾿Απολλώ, Ἰοὐχὶ σαρκικοί! ἐστε; ὅ "Τίοι οὖν ἐστιν ΧΠαῦλος,! 
οξ ΑΡο]]ος, 5ποῦ 3βεβμ]σ  ᾖΊατο 3γο2 ἨΠπὺ ἴπειπ ς Ῥαπα], 

/ ’ π / »» 

στίς" δὲΣ ΣΑπολλώς,! 2άλλ᾽ ἠ! διάκονοι δι ὦν ἐπιστεύ- 
Ἅτγῃο Ἰπᾶ ΑΡο]]ος 2 ταῦ εογγαηῖς ἱπτοαρη πΏοτα τε Τε- 

σατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς 'ὁ κύριος ἔδωκεν; ϐ ἐγὼ ἐφύτευσα, 
Ἠεγεᾶ, απᾶ Το εαςἩ Α5 ἴπο . Ἰοτᾶ 6ατε 2 1 Ρ]απῦεᾶ, 

᾿Απολλὼς ἐπότισεν, Δάἀλλ᾽Ι ὁ θεὸς ηὔξανεν' 7 ὥστε οὔτε 
ΑγΡο]]ος τυβτετθᾶ : ταῦ αοᾶ ρ8τε στουίΠ. 5ο ἴπαῦ ποεϊίηεσ 

ε Ψ. 1 ’ ” ε ΄ 2 ᾿ ε . ’ 

0 Φφυτευων ἐστιν τι, οὔτε ὁὃ ποτίζων, ἀλλ ὁ αὐξά- 
Πο πα ορ]απίς 15  ΒΠΤΙΠΙΠςΡ, ηοσς Τς ἰπαῦ Ἅπτβίθις ; Ὀπέ Ἔππο 3σίτεξ 

ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν' ἕκαστος 
.οπθ Ίατο:  “ΕΔΟἨ 

τὸν ἴδιον κόπον. 
Ἠί5οπη 1αβοας, 

νων θεός. 8 ὁ φυτεύων δὲ καὶ 
ΑρτοπνγέἩη 14ο. ἈΒπαί Ἡο {Πβῖ Ρ]απΠίβ απᾶ Πο ἐΠπαῦ τναῖοτς 

δὲ τὸν.ἴδιον μισθὸν Ὀλήψεται κατὰ 
5ναῦυ ἨΠϊδοππ τεγατά εΏβ]] τοοθῖντθ ποοογᾶάῖπς ἔο 

9 θεοῦ.γάρ ἐσμεν συνεργοί' θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή 
Έοχ οά4)5 3νγε ἆατο 1Εε]]οσγ-ψοτΚκετΒβ; ἄοᾶ5 ἨΠπδραπᾶτγ, ἀοά5 ὭΛῬαϊ]άϊπσ 

ἐστε. 10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν µοι, ὡς 
Τε 41ἴθ. Αοσοτᾶῖπρ {ο ΐμἌθ 6τ8ςθ οἳἑ ἀοᾶ ΨΠΙεὮ πας βῖτεα {ο π18, α5 

1 » / / α «ϐ Ἱ ἆλλ δὲ 1 ὃ -- 

σοφὀς ἄρχιτεκτων θεµέλιον Ξτέθεικα,! ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ 
Α Ὑσς ατοηΏ]τεον {[1πε]Σοαπάαίῖοα 1 ηατε ]αἷᾶ, απά αποίηεςτ ὨὈπ]]άς πρ. 

ἕκαστος.δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ' 11 θεμέλιον.γὰρ ἄλλον 
Ῥαΐὸ Ζε8επ 3]εῦ {ακε Πεθά Ἠοι; ς Ριή]ᾶ5 τρ. Ἔος ἈΕοππάφίίοη οἴπεγ 

οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείµενον, ὃς ἐστιν Τη- 
πο 0Ππθ6 ᾗ5 βΌ]θ το]αν ὮὈεδίάες ἐπαί σνΏῖοὮ {ἱβ]αἷᾶ, τσηΏῖοα ᾖΒ 7ε- 

-” ε ιά η] δέ ν . ὃ -”- . Δ Ν θ ελ 

σοῦς ὁ Χριστός. 139 εἰδε ἴτις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεµελιον 
515 πο ΟΠπτῖεῦ, Νου; 1 ΠΨΟΠΘ Ῥαϊ]ᾶ τρ οἩἳ Σζοαπάαί]οἩ. 

ετοῦτον! Τχρυσόν, ἄργυρον," λίθους τιµίους, ξύλα, χόρτον, 
1ΤΗΙ8 Ρο1ᾶ, βί]τες, Ἀφίοηπες Ἀ3ρτθοίοῦ8, Ὑποοᾶ, Ετα58, 

καλάµην, 19 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται' ἡ γὰρ 
αίτανν, οἱ εβοη ΤἵΠο ποτ πιαπ]{θῖῦ πτσ]]] Ῥεοοπιθ; 2ος έπε 

ἡμέρα δηλώσει’ ὅτι ἔν πυρὶ ἀποκαλύπτεται' καὶ ἑκάστου 
αγ πυηῖ]] ἄεε]ατο [15], Ώεοβαβε ἵπ ἍΆΈτε 16 15 τετεβ]θᾶ ; Δπᾶ οἳ Ε8ΟΠ 

τὺ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν, τὸ πὂρξ δοκιμάσει. 14 εἴ τινος τὸ 
{πο νοτκ ὙυνΏαῦ δοτύ 1 ᾖἴπο ΆΈτο ση]] Ῥτοτθο. 1Ε οἳ 4πγοτπο ἴπα 

ἔργον Ἀμένειι ὃ Ἰἐπῳκοδόμησεν,! μισθὺν Χλήψεται"' 15 εἴ 
τος βὐ]ᾶες νυΏ]οῖι ο Ῥα1]{ απ}, Αα τεπαγᾶ Ἡθ «ΏβΙ τοεσείτθ. τε 

ο σαρκίνοις ἴο ΒΕΞΏΥ αΙΤΊτΑΥΓ. Ρ --καὶ ΟΙΤΊΤΑΊΥ. Ἅ ἐδύνασθε 
5 Γἔτι] τ.. ἕ--- καὶ διχοστασίαι ΙΤΤτΑ. οὐκ (οὐχὶ Ὑγ) 

» τί ν;παῦ ΕΤτε; τῆς] Α. κ᾿Απολλώς απἀ Παῦλος 
Υ - ἐστιν ἵδ ΙΤΤΤΑ. :--- ἀλλ ὴ ΟΙΤΤΤΑΥΓ. 9 ἀλλὰ ΙΤΤτΑ. 

ο ἔθηκα 1 Ἰα]ά ΤΤΊτΑ. ἆ χριστὸς Ἰησοῦς 1,; -- ὁ ΟΤΤΙΑΙΥ. ἡε--- ταῦτον 
{χρυσίον, ἀργύριον ΤΤτ. 6 - αὐτὸ Ιἴδε]έ 1ΤτνΑΙΓ. 

1 ἐποικοδόµησεν ΤΤτΑ. κ λήµψεται ΙΤΊτΑ. 



ΠΙ.ΙΥ. Ττ. ΘΕΟ ΕΝ ΡΗΗΓΑ ΝΑΡ. 

τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται. ζημιωθήσεται" αὐτὸς δὲ 
κἨιι1 ὓο σοιιδαπιοά. Ὦο «Ἠα]] νι (ζω Ίος, ιό πΙΠι- οἱ Ε 

16 Οὐκ.οἴδατε ὕτι ναὺς 
Ἐποιν ο ποῖ τηπῦ Ξτεπαρ]ο 

ο αΠ7οπο ἴπο ουκ 
΄ .”” . , Φ .) ’ 

σωθήσεται, οὕτως.δὲ ὧο διὰ πυρὸς. 
επαϊ] ο ςιιτος, Όιις 5ο α5 ἰπτοισΏη το, 

θεοῦ ἐστε, καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; 11 εἴ τις 
αςοά5γοατα, απἀ ἴπο δΒδρϊτίιὃ οἳ αοά ἀγνίο]]ς πι του2 1{ αηγοπο 

τὺν ναὺν τοῦ θεοῦ Φφθείρει, φθερεῖ Ιτοῦτονὶ ὁ 
(ο πε οἳ 4ο «οοτγαρῖ, ὅ5πα]] Αυτίης το κα 1η 1τα 

θεύσ' 

5σο1; 

18 μηδεὶς 

ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 
{0} ἔ]ια κα οἳἑ αοᾶᾷ πο]τ ας, πυΠ]οα "τα 1γθ. 

ἑαυτὸν ἑξαπατάτω' εἴ τις δοκεῖ σοφὸς 
4Νο 790186 ᾖ-ΤΠΙιηςοΙξ οι Ξἀευαεῖνο: {8 ΑΏγοπο 3Ηη]π]ςς [ΠΒ 1πιςε]{] Ἰτνῖςε 

’ τη 

εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ.αἰῶνι.τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα 
διο "Ρθ6. 'απιοπᾳ οι 1π {λμῖς ασςα, {οο]ΐςα 1εῦ Ὠϊπα Όδσοπας, ἴλαῦ 

γένηται σοφός. 19 ἡ.γὰρ σοφία τοῦ κόσμου.τούτου µωρία 
ηο ΠΙαΥ ο Ἅτνίσο, Έογ ἴπθ ὙΥΙδάοτα οΕ 1Πῖ5 ποτ] Σ00115Ώ1Ε58 

παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν γέγραπται.γάρ. Ὁ δρασσόµενος τοὺς 
ΠΕΠ 6ᾳςοἆ 16: 2οςσ 1ῦ ]ιας Όεοῦ Ὑγ{ίτεη, Ἡςθ ἴακκες ἴπε 

σοφοὺς ἐν τῇ-πανουργίᾳ.αὐτῶν. 30 καὶ πάλιν, Κύριος 
π15α 1π ἐποῖς οτα[ί1πο5ς, Απᾶά αδαία, [Τπε] Τιοτᾶ 

γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν, ὅτι εἰσὶν µάταιοι. 
ΚπΟΙΥ5 τρ τεα»οηῖηρ5 οἑἰπο Ἅἡτσίσε, ἴπαῦ ἴμεγατο ταϊη. 

91 Ὥστε μηξεὶς, καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις' πάντα.γὰρ ὑμῶν 
Φο {παῦ "ηο ὀοπο Ἅ]οῦ Ὀοιιδῦ πο ΠΙΟ: ΣΟΥ α1] ἐπίηπσς 37οιτβ 

ἐστιν, 393 εἴτε Ταὔλος, εἴτε οολχώς, εἴτε Κηφᾶς, εἴτε 
111Θ, Ἠγποίϊπετ Ῥαι1, ου ΑΤΡΟΙ1Ο5, ο: Όερπαδ. ος [1πε] 

κύσμος, εἴτε ζωή, εἴτε θάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα, εἴτε μέλλοντα’ 
ποτ], ον ο μαο' ος 4εατῃ, ος Ῥγοδοπύ {Πῖηρς, ος οοταΊηρ 1Π1ΩΡ5, 

πάντα ὑμῶν πέστινἹ 99 ὑμεῖς δὲ χοιστοῦ' χριστὸς.δὲ θεοῦ. 
8ἱ1 Ἅγοατς ΄ Τατθὸ Απάγε «Ολτϊεύς, απα Ον] ος. 

4 Οὕτως ἡμᾶς λογιζεσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρετας χοιστοῦ 
ο ᾖύυεδις 'Ιε τεεκοις -ἈἉ ΠΙιμηΠ π5δ αἰτεπαιπίς οἱ Ομτ]5ῦ 

και οἰκονόμους μυστηρίων, θεοῦ. 3 9ο δε" λοιπόν, ᾖζητεῖται 
8η  5ειναγᾶᾷς ος 65 10Ε”αοῦ”, Ῥπαΐὅ α5 {ο {πε τεςῦ, 16 15 τοα]ταα 

ἐν τοῖς οἰκονόμοις ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ. ὃ ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλά- 
πη Σὔοτνατᾶς ἴπαῦ. αϊνπέα] οπο ὃς ξουμᾶ, Ῥαό6ΐτο πι ἍᾖΊποκηια]]- 

χιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῶ, ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης 
ο-ἵ πια ἑίος "δρ 5 ἐ]αέ τν ποα Ι τεοκαπιϊῖμεᾶ, ο ὮὉὮγ ΤΠ) 5 

ἡμέρας' ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω. 4 οὐδὲν.γὰρ ἐμαυτῷ 
4αγ. Ῥαῦ πηεϊτμογ πιγςδεἰξ ἄο 1 εχιπαῖπθ, Έοτοξ ποϊμίης 1 ΠΙΥΡεΙΕ 

/ 2 , 3 ’ / « λ 2 
σύνοιδα ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωµαι’ ὁ δὲ ἀνα- 

1 Απ1 εοπεοῖοας; Ῥιῦ ποῦ Ὦν ᾖἴπὶ Ἠπτε]Ι Ῥοεπ ]ηδι]βεᾶ: Ῥαΐ Ἠε π]ιο οκ- 

κρίνων µε κύριός ἐστιν. ὅ ὥστε μὴ πρὺ καιροῦ τι 
ΑΠΩΙΠ6ΕΒ πιθ [πο] Τιοτᾷ 18, Βο ἰπαί ποῦ Ὀείογε [{π6] Μπι απτ{Πίπρ 

΄ ϱ/ π 2” ’ εν ΔΝ / 4 

κριγετε, εως αν έλθῃ ὁ κυριος; ος και Φωτισει τα 

1μάμε, πηδί] πααγ Ὠατε οοπ1ιθ ἴπο Τιοτᾶ, πο ῬοῦὮ σπΙ]] Ὀτίης {ο Πρηί {πα 

'κρυπτὰ τοῦ σκότους, καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν 
πΙά επ (πῖησς οξ ο μ, αιιᾶ τν] πλι]κε πιαπ]{οδῦ {πε οοιηΏςο]ς 

καυδιῶν’ καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ. 
οξ Ἠοατές απἀ ἴπετ Ῥχαῖϊςθ 5Ώας]] Ὃε το εαςὮ Ίτοπα αοᾶ. 

6 Ταῦτα.δε, ἀδελφοί, µετεσχηµάτισα εἰο ἐμαυτὸν καὶ ΡΑ- 
Δον τἨεςο ἐμῖτρς, ὈταίΏτε!, 1 ιταπς{ετγοᾶ το πηγςεἰξέ απᾷ Α- 

πολλώὼ" δι ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν µάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ 
Ρο]]ος ΟΠ αοοουπύ οἳ τοι, τπαῦ Ἰηπ Ἡ5δ 7ο ΠΙΑΥ Ι8ΑΓἨ ποῦ ὃπροτο 

Ι αὐτον τ,. ν Ὦ--- τῷ Π[Α]. 
Ρ Απολλων Ί1Ττ, 

η --- εστιν (γεας [α1ε]) τττιΑ. 

44] 
τνογ]κ πάς τν]ιῖο]ι Ἐκ 
Παλ ὑπα]ν {πο υπροπ, 
Ἡο 5Πα]1 τουυΊνοα Το- 
σνατά. 15 Τὲ 4ΠΥ πιαπ)5 
π'οτκ 5πα]] ο Ῥιιγποεά, 
ο 5Πα]] ϱαβογ Ίου: 
Ῥαῦ Ίο Ἠϊπαςε]Ε 511 
Ὦο 5ατος ; γεῦ 5ο 5 Ὁσ 
το. 16 Ἐποπ τετποῦ 
ἰπαῦ το τε ἴπε ἴεππρ]ο 
ο ἀοᾶ, απά ἰλαί ἴ]ε 
Βρὶγϊξ οἱ αοά ἀπνε]]οί 
πι τοις Ἱ το απππ 
ΠΑΩ ἀἆοβ]α ἴῃο ἱοπιρ]ο 
οἱ ἀοᾶ, Ὠῖπι «εΏα]] ἄοά 
ἀεδίτογ; Τοσγ πο τ6η]- 
Ῥιοε οἳ ἄοά 15 πο]γ, 
ππΙοἩ 16έπιρΙε το αΤθ. 
18 Τιοῦτιο πιαπ ἀεοεῖτθ 
Ἠϊπαδα] Εξ. Τ αΏγ ΠΙΏ 
8ΏΙΟΏς Του 5οομιοίΏ {ο 
Ὃθ νν]5ο Ίπ {Π]5 ποτ]ἀ, 
1εῦ Ὠῖπα Ῥεσοπιθ α Τοο], 
1λαῦ ορ ΠΙΑΥ Τε τνίςα. 
19 Ἐονγ {πο π/]ςάοπα οἳ 
Πῖς τον] 15 {οο]1ςη- 
Ὠθθς πΙῖῃ ἀοᾶ. Ἐος 
15 15 ντ] ῖετ, Ες ἰακεῖἩ 
1πο πνδε 1η ΌΠείχ ΟΝΏ 
ογα[ί]ηπες, 20 Απά 
Ασαϊπ,Τ]µε Τιοτᾶ Κποτπ- 
εἰίΏ {πε ἐποπρΏῖς οἱ ἴηθ 
ππῖςεα, ἴπαῦ ΊΌπεγ αἴθ 
ταῖη. 21 Τποτοίοτε]εῦ 
ηΏΟ 11ΑΏ 61ΟΥ ἶπ ΏΙΟἨ. 
Έοτ αι ἰπῖπσς α1θ 
γουγς; 22 ὙΝπεῖῃες 
Ῥαπ], οἵ ΑΤΡο]]ο5, ος 
Ο:ΡΗῃ5, οἳ ἴπο τνοτ]ᾶ, 
ου 116, ους ἀσαίμ, ος 
{ππισ5 Όρτεδουῖ, οὐ 
1Πίωρς ἴο οοος α]] 
8Το ΤΟΗΥ5; 295 αΠᾶᾷ Υθ 
81ο ΟΠ]; απ 
Οτ]ς{ {5 ἀοά”ς, 

1Υ. Τε ὁἃ ΠΠΛΏη 5ο 
παοσοππῖ οἳ 5, 45 οἵ 
{πο αηΙπ]δτοτ» οΓ οητ1ςτ, 
απά 5ἰουναχά5 οἳ 1ηλθ 
πηγςείοτίε οξ .οά. 
2 Μογοοτετ νυν ἵδ 1ε- 
μα ἴπ ςἴετνατᾷς, 
Μαϊ α Ἱηπη Ῥο Τοππᾶ 
Ἑα1 νεα], ὃ Βιπίς συ 
Ώηιο Τρ ἶς α ΥΟΤΥ 5ηια]1 
επῖηρ ἴπαῖ 1 »ποτ]ά οε 
ἠπάρεᾶ οἳ τοι, ο. οἳ 
πηλη’5 Ἱπᾶσηιοηί: Τ6Α, 
1 Πιᾷσε αοῦ τη] ΟΦ Ώ 
5α1[, 4 Ῥοτ Ἰ ἆἈποιυ 
ποῖμῖίωης Ὦγψ ἩἨιγεε]Ε: 
τες ατα 1 ποί Ἠοτοργ 
Ππςιϊβεᾶ: Ῥαἱ Πε τησ 
ἠαάροία τπιε 15 11θ 
Τ,οτά, 5 Τήποτείοτθ 
Ἱαάσα ποἰηϊπρ Ὀε[οτθ 
1Ώο πια, απτῖ] Ίἴλμο 
Τ,οτᾶά οοπ1θ, πΥΠο ὈοίἩ 
συτ]] Ὀτίης Το ]ϊσλτ 1]θ 
Ὠϊόά ἆθιι {Πῖτιρν οἳ ἀλτ]ς- 
ηθ55, απᾶ τν ]]] πιακθ 
απαΏ][ος5ῦ 116 «ου Ἀ5ε]8 
οἳ ἴ]λο ἨἸοαβχί5: απᾶ 
πετ 5Πα]1 οτεισ ΙΠΔΏ 
Ἠατορταῖςε οἱ αοᾶ, 

6 Απά ἴῃοςε {πίπςς, 
Ὀτείητετ, 1 Ώατο ἴη Α 
Ώρωτο ἴταηςεεττοεῇ ἰο 
ΠΙΥΞΕΙΕ απᾶ {0 Αγο]]ος 
Σοτ ΤοΙτ 5ηκες; τηαῦ 

ο ὧδε Ἰ9Υ6 ΙΤΊτὰς 
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ψε πιῖρ]ί Ίεατη ἵπ α8 
Ἡοῦ {ο τΠῖπκ οὗ μιέπ 
αῦρταο ἰἐλαῦ πνηίοὮ 16 
Ἐντιττεη, Όπαῦ πο 0Π6 
οἳ τοιι νο ριαεᾶ τρ 
Σο; 916 ΑΡΑΙΗΒΡ 4Ἡ- 
οέπατ. 7 Εοτ ππο 
αηακοῦὮ ωθο {ο ἀϊῆαν 
Γποην ατιοί]ενξ απᾶ 
σιπαῦ Πας ποια ἴπαῦ 
έποι ἁῑάςί πού γοσεῖναῦ 
ποῖν 1 ἴποα αἰᾷςδέ γα- 
οεῖτε {έ, π.γ ἀοςί νποιι 
ΕΙΟΣΥ, Α5 ΙΕ (μοι Ὠαᾶςί 
τοῦ τοοεϊνοά 6ΐ ἓ 8 Νουν 
ο 4Τε 3111, ποπ 7ο 
36 ἍὭτΤΙΟΠ, 7Τθ Ἠβτθ 
χεἰσπεᾷ ας Ἐἶπρς σπιτἩ- 
οαιῦ ᾳπδι απά 1 ποιυ]ά 
νο ἄοᾶ σο ἀῑά τείρη, 
ἐπαῦ ο αἷςδο παῖρηῖ 
χείρη ΨΙξΏ τοι. 9 Εοτ 
1 υπίπ] (Παί αοᾶ ΠαῦΏ 
ϱοῦ {οτζϊ τι {πε 4ρο5- 
Μες ]α5ῦ, α5 Ἱδ Ἱτετα 
Ααρροϊπἰθεᾶ ἵο ἀεαίΏ: 
10ΟΥ Ίνθ ΑΓ6 Ἱηαᾶο 3 
Ερεοίασ]ο απίο ὭΤἴπθ 
ποτ], απᾶ ἴο βΠΡΕΙ5, 
αιᾶ ἵο πιεη. 10 ο 
α)αο 1οο]ς Ίος ΟΠγ]ςῦ5 
5Ώἷκα, Ὀαῦ γο αγέ πςθ 
1π ΟἨτὶδ; Ὑε αγθ 
πύθακ, ὃἎαῦ το αγθ 
Είτοηπς;: Τε αγε Ἠο- 
ποισαβ]ς, Ὁας πο ατθ 
ἀεδρίσεάᾶ. 1] Βντεη υπ- 
{ο τπίς Ῥγεςεηπῦ Ποιιγ 
τνο Ὀοῖμ Ἠιζισας, απᾶ 
Φ1ἱΥ56, Απ αγο πα]κοᾷ, 
β)ά αγο ὈαΠαίθᾶ, απ 
Ἡανο πο οργίἰα]π ἀτνε[]- 
Ἱηρρίαςαο; 12 απά Ἰ8- 
Ῥοις, ποτκίηπς πι ῦπ 
οαγοπΏ Παπάς : Ῥοϊης 
χοτν]]οᾷ, ἵνε 1ος; Ῥείπς 
Ῥεγςσοσμίςα, ἵνε 5ος 
15:19 Ὀρίΐαρ ἀθ[αηιοᾶ,τνα 
ἀπίτεαῦ: ὭΨο αγο πηπᾶθ 
Α5 [ο ΒΙίη οἳ Όπο 
ποτ], απᾶ αγ ἴποθ οἳ- 
ΒΟΟΙΥΙΠΡ οἳ αἱ] ἐπῖπρβ 
Ἠμίο ἴΠπ]5 ἆαπσ. 14 ΙΤ 
νυτιίο ποῦ ἴποςο πίπρς5 
Το «Ώαππο τοι, Ὀαῦ ϱ8 
ΠΙΥ Ὀο]οτοεά 8οἩ5 Τ 
ΨΙΟΤΏ ἍΌοι, 15 Ἐοτ 
ΊποιρΏ Το Ἠλτο επ 
{ποιιδιπὰ ΙΠπΣίγΙςίοτς 
Ἰω (Ἠτὶςή, γεί Λαυε 116 
Ἠοῦ ΙΛΗΥ {αΐμους; Εογ 
1π ΟΠ] ζοδαςδ ΙΤ πατε 
Ῥοροίίεηα τοι {μτοιρ] 
ἴπο ρο5δρα]. 16 Ἰηηετο- 
{οτο 1] Όσεδσοεοηπ τοι, 
Ῥο το Σο]1οσ/εχ5 οἱ πο, 

17 Ἐοστ ἴλῖς οβςβθ 
Ἡπγο 1 «επί ππίο τοι 
ΤἩπποί οι, πΥΠο 15 ΠΙΥ 
Ῥο]ἱογοαά βοΠ, απα {αΙ0π- 
Σι] ἵπ ἴηπο Τιογᾶ, σν]ιο 
βΏα]ὶ Ὀσίηρ τοι 1π1ο 
ΤΕΠΙΕΠΙΏΓΩηΠσε ΟΕ τπτ 
αγ ὙπΠϊςεἃ Ῥο Ἱἵηῃπ 
Οὐωτ]σ, αν Ι ἴθδασμ 
ΕΤΟΣΥ τνΏσχγο ἵπ 6Υατγ 
οΠΒιιχοἩ. 18 Χοπσ 5οµ1α 
Άτδ ρυβεᾶᾷ τρ, 

προς κο νο σς κ. 1ν 

4 ο έγραπται  ῄ"φρογεῖ' ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ. ἐνὸς 
«φΏβί Πας «Ὀρεη ἹΙνγ]ίοἃ το τπϊπκ, τπβῦ ποῦ ομθ {ον ος 

φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. 
γο Ῥο ραεᾶ πρ αραἰᾳδῦ ἵἴπο «οἵπετ. Έος πἩο Ί]θο Ἱπακος {ο ῥἱβος 2 

/ ἂν ” εν , ” η. Ν κ ” -- 

τι. δὲ ἔχει; ὃ οὐκ.ἔλαβες:  εἰ-δὲ καὶ έλαβες, 
ΑηΏᾶ π]αῦ Ἠαςῦ ποια ψΨΏίοὮ ἴποι ἆλάςδυ που τουείτο 2 Ῥμ{ 1 θἰδο ἴποι οἁῑάςί γεσεῖτει 

τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;  ὃ Ίδη κεκορεσµένοι ἐστε, 
ὉΏγ Ῥοββίοξθῦ (ποια 5 ποῦ Πανίης χεοεϊγεάδ ἍΑἰτοπάγ ςπσ]οοᾶ Ψε Λτε; 

ἤδη ἐπλουτήσατε, Χχωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε' καὶ ὄφελόν 
Ἀ]τεπάγ γε Ίνοτθ ειγ]οπεᾶ; βρασῦ ΕΓΟΙΙ 8 ψο ταὶριιοᾶ ππᾶ 1 πνοι]ά 

γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν "συμβασιλεύσωμεν.ὶ 
ΒΙΙΓΕΙΥ γε ἁῑά τεῖρη, ἐπαῦ αἱ5ο Ὑπθ .γοι απηϊσ]ιὲ "γοῖριι ὄσνΙτ]. 

9 δοκῶ.γὰρ ἵότι' ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέ- 
Ῥος Ι ἑπίπὶς ἴΠαῦ αοά στ νπθ αροδί]ες ]αδὺ - - εοῦ 

δειξεν ὡς ἐπιθανατίους' ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόὀσμῳ, 
ΕρτίἩ 5 αρροϊηίεά {ο ἀεαίῃ. ἘΟΓ 8 βρεοίιοἰθ νο Ῥεσαπας Τοίπε ποτ]ὰ, 

καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 10 ἡμες  µμωροὶ διὰ 
ῬοίἩπ Ὥᾖ1ο απρεὶ απά το ΊΠΕΗ., Ἠθ [ατα] {οοΙἱβ οἸπ ποσοοιπῖ οἳ 

χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν χριστῷ᾽ ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς.δὲ 
Ομτίςυ, Ῥαΐῦ τε Ῥγυζεπύ Ἱπ Ολτῖςίυ; πνθ νεα], Ῥιιΐ γο 

ἰσχυροί' ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς-δὲ ἄτιμοι. 11 ἄχρι τῆς ἄρτι 
είτουηρ; γο Ρ]οτῖοις, Ῥυαΐῦ το πύποιῦ οποιίγ. Ίο ἴπο Ῥϊεοεηέ 

ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν, καὶ Ἰγυμνητεύομεν,! καὶ 
Ὥοατ Ἅοία το ΠαΠρεςΓ απᾶ τπ]χςί, βπᾶά 4τε πηκοᾶ, απᾶ 

κολαφιζόµεθα, καὶ  ἀστατοῦμεν, 
Άγο υαῇεισᾶ, απά πιαπετ πλπουξ α Ποπης, 

7 τίς.γάρ σε διακρίνει; 

12 καὶ κοπιῶμεν, έργα- 
απᾶ 1α8οιιγ, σνοχκ- 

ζόμενοι ταῖς.ἰδίαις χερσίν' λοιδορούμεγνοι, εὐλογοῦμεν: διω- 
Ίησ πίὮ ος οἶνη Παλιάς. Ῥα]]ος αἲ, τνε ὑ]εςδ; ῬεΓ- 

κόµενοι, ἀνεχόμεθα" 19 Ὑβλασφημούμενοιἳ παρακαλοῦμεν' 
βεοιίες, πιο Όθαν ; ενἰ]]σ 5ροκεπ ἴο, πο Ώθβεεςὴ : 

ὡς περικαθάρµατα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων 
Ά5 [πο] χοξας5θ ΟΕ {πο ἍἨπογιᾶ πο απθ Ὀ6σοπῃθ, οἑ α]] ᾖΓΠΠο] 

περίψµα ἕως ἄρτι. 14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, 
ο -δεουγίπς απ] Ὠηοιν. Νοῦ ε5Παπιῖπρ σοα ἆο 1Ι πχ] ἴηαςδο {ΠΙπρΒ, 

καλλ’' ὡς τέ ὶ Υνουθετῶ. 16 ἐὰν.γὰ α ως τεκνα μου λα δν γουσετω. ἑαν.γαρ 

τρυΐς 35 ολί]άτεη 1Π1γ “ρε]ογεᾶά 1 αἀιποπίςδΏ [τοι]. Έου 1Ε 

µυρίους παιδαγωγοὺς  ἔχητε ἐν χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολ- 
νεη ἐποιδαπᾶ ναίουξ Σο ποιά Πατε ῖη Ομχϊε, γε που "πΙΑΗΣ 

λοὺς πατέρας ἐν.γὰρ χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου 
{αΐ]θς {οΥ Ἰπ οτε 1 εδας 1ἩτοιρΏ ἴηπο ρ]αὰ ἐδίπρς 

ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 16 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου 
1 τοι ἀἱᾷ Ῥερεῦ, 1 εχμοτῦ 1Πεταίογθ τοι, "ΙπαΙ{81ΟΥ5 30 ΄Ὠθ 

γίνεσθε. 
1Ρ0ςΟΠ18, 

17 Διά τοῦτοξ ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὃς ἐστιν Ἀτεκνον 
ΟµἨ αοσοοα οἳ 1Πῖ5 15δεηῦ ἴοσοι Τϊπποῦμθιιδ, π]ο 5οηΏϊ]ά 

μου" ἀγαπὴτὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει 
ΏΙΥ “ρο]οταά απιᾶ {αἰιλέαὶ ἀπ[ίπαε] Τιοτᾶ, Ὅπο ὅγοι 1νν:!1ταιπ]πᾶ οἳ 

τὰς ὁδούς.μου τὰς ἐν χριστῷ,ὸ καθὼς πανταχοῦ ἐν πάση 
η ΊΥ4Υ5 ἐπαῦ[ανο]ιπ Ομτ]δὲ, βοοοτάΙηρ.α5 ΘΤΕΤΨΤ/6Υθ 1Π 6ΥεΙΥ 

ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 18 ὡς μὴ.Ἐρχομένου δέ µου πρὸς ὑμᾶς 
απ-οπιδ]σ 1 ἴθιολ. ΣΑ5 5ἱο Ὁποῦ οοΠΙΙΠΡ Πού "πι ο σοι 

ἐφυσιώθησάν τινες" 19 ἐλεύσομαι.δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν 
ὄτνογο Σρι Ώοά "αρ 'δοπας; Ῥαῦ 1 5μα]] «οπ1ο 5πογε]γ το γοιι, 18 

ο  . ου ου-υ-ἴ--------------------------------------κ 

ᾳ ἃ 1 ΤΤΤΑΝ. 

αἀπιομίδβ]ης τΤ. 

Σ--- φρονεῖν (γεαὰά μὴ ΠοΠΙΩΡ) ΕΤΤΤΑΥΓ. 
ν γυμνιτεύομεν ΤΤΤΤΑΥΝ. 

Σ -- αὐτὸ πει [π1ηρ] 8. 

5συγ- Τ. ἕ κ-- ὅτι ΙΙ ΤΤτΑΥ. 
ἆ ἀλλὰ Τν. Υ νουθετῶν 

υ - Ἰησοῦ ζεβιβ ΙΤ. 
Ν δνσφημούμενοι ἀείαπηεαᾶ ΤΑ. 

µου τέκνον Ι.ΤΤΤΑ. 



τν, τ.  σΟοΒΙΝΤΗΙΑΝΕΡ, 

ὁ κύο:ος θελήσῃ, καὶ Ὑνώσομαι, οὐ τὸν λόγον 
ἴπο Τοτᾶ ν1]1, Απᾶ ᾖἸ σ/ϊ]] Ἑπον, ποῦ ᾖἴπο πυοτᾶ 

πεφυσιωµἔνων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν. 390 οὐ.γὰρ ἐν λόγῳ ἡ 

τῶν 

Άτο ρα Πεά απ}, ναῦ νπθ Ῥο1ΥοΓ. Έουγ ποῦ ἵπ Ἱποτᾶ ἴηο 

βασιλεία τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ ἐν δυνάµει. 91 τί θέλετε; ἐν 
Κἰπσᾶοτα οξ αοά [18], υπ Ἰπ ΡΟύΥΕΓΣ, Ἠγππαῦ τν]1]1τοῦ πα 
ο Ψ Ν « - πι 3 ” ΄ ’ / σα ” 

ῥάβδφῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί.τε “πρᾳό- 
Α τοῦ 1 βποι]ᾶ οΟπ1θ Το τοι, ος ἵπ ἍΊοτε Απάᾶ α αρἰτι  οξ πιθεκ- 

τητος" } 
Ίοςς ὃ 

Β Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία 
ΟοπαπιοΠ]Υ 315 Ξτεροτίεᾶ ΄Απιοηπρ 3γοι 1ΕογπϊοαἔΙοπ͵, απᾶ 5ιοἩἈ {οτηἱσοα ΙΟ 

ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν Ἀὀνομάζεται! ὥστε γυναϊκά 
π/Πἱοι ποῦ ΕΤΕΠ απιοπς ἴπε ΠΑΡΙΟΏΘ 15 παπιεᾶ, 5ο 88 δπν{{θ 

τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. 3 καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, 
α1ρπο [Πῖς] 5αὐποτ΄ς 3ΐο .Ἠατο, Απᾶ το Ῥαβεά ὑαρ Ἰχς6, 

Δ ) Ν - Ἡ) / “ 6) || 2 ’ « 

καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθῆσατε, ἵνα «ἐξαρθῇ ἐκ μέσου.ὑμῶν 
Απὰ ποῦ ταῖπετ αἷά πιοατΏ,  ᾖἴιαῦ παῖρΏῦ ὃο ζακεπ οαῦ οἳ τοισ τπι]άδῦ 

ὁ τὸ.ἔργον.τοῦτο ἰποιῆσας ;! ὃ ἐγὼ μὲν γὰρ ξώςὶ ἀπὼν τῷ 
Ὦθ πο {πῖς ἀεεᾶ ἀἱά! ες 150: 85 Ρεϊπσαῦκεπε 

σώματι, παρὼν.δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρών, 
19 Ῥοᾶγ, Ῥαῦ Ὀείπς Ῥτεδεπό 1η βρ]τῖϐ, Ἀ]τεβάγ Ἠατε ]αᾶσεᾶ ας Ὀεῖης ρτεςξεηῦ, 

τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάµενον, 4 ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 
Ἠἶπα πο 86ο δημ ο Ἰποτκεὰ "οαῦ, 1π 1Ώθ ΏΒΠΙΘ 

κυρίου. "ἡμῶν! ᾿Ιησοῦ Ἰχριστοῦ, συναχθέντων ὑμῶν καὶ 
οἳ οιιτ Τιοτά 16518 Οατῖςῦ, οείπρ ραϊπετεᾶ {οσείπετ το απάᾶ 

τοῦ ἐμοῦ σνεύµατος, σὺν τῇ δυνάμει τοῦ.κυρίου.Σἡμῶν! ᾿Τησοῦ 
τηγ 5ρίσ]ϐ, σ/ΙΏ ἴπθ ἍΎΡΟΤΕΣ οἳ οἆτ Τιοχά 76515 

Ἰχριστοῦ,! ὃ παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον 
οπτ]ςί--- το ἀε]ίτετ Ξ16Ἡ α 0Π8 το Ραΐηω {ος ἀθεδίτιαοῦΙοη. 

τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεύμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου 
οἱ ἴπο Ἠεξῃ, ἴπαῦ πο ορὶχν Ίτιαγ ὮὈρ βατεᾶ ΊΏ πο ἆαπγ οξίπο Τοτὰ 

Η[ησοῦ." 6 Οὐ καλὺν τὸ. καύχημα.ὑμῶν' οὐκ.οἴδατε ὅτι μικρὰ 
Ίθδς, Νοῦ σοοᾶ [15] γοισ ροασύϊης. που τε ποῦ ἐπαῦ α Πτ0]θ 
/ ολ μ ξ ’ ας . θ / η  τ. λ 

ζύμη Όλον τὸ φύραμα ζυμοῖ; Ἰ ἐκκαθάρατε "'οὖνὶ τὴν πα- 
Ίεαται 3πυπο]ε "πο “Ίππιρ ᾖεατεης 2 Ῥατρεο οιὺ {Ποχαξοτο πο 

λαιὰν ζύμην, ίνα ἧἦτε νέον φύραμα, καθώς ἐστε ἄζυμοι' 
οἱἷά Ίθατει, ἴλπαίῦ το τηΒβΥ Ὀ6 απει Ίπταρ, αοοοτίηρ α5 τεβΤο ιη]θαγθηπεᾶ, 

καὶ γὰρ τὸ. πάσχα.ἡμῶν Ἀὑπὲρ ἡμῶνὶ υοἐτύθηὶ µχριστός. 
Έου 8ἱ5ο Έοιχ ΄Ῥαβεοτεσς 5ος της ἍΆγ/88 "πποτιβοοδᾶά ᾖἸθσμτὶςῦ, 

8 ὥστε ἑορτάζωμεν, μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν 
5ο ὑπαῦ πο εποι]ά οεἰορταίε πο ξεαςῦ, ποῦ πια εωτεπ  1ο]ά, πος τα 

ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ ἐν ἀζύμοις Ρείλι- 
Ίθβγεη οἳ τηβ]]οο απά π]ςκθάτποςς, Ῥαῦ τα απ]ειτεποά [Ὀτθβάᾶ] ος 

κρινείας! καὶ ἀληθείας. 
βΙποετῖύ απᾶ οΕἰτυιῖῃ, 

9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῷ ἐπιστολῇ,. μὴ συναναμίγνυσθαι 
Ἰ πτοίε ἴοτοα ἵπ ᾖ1ῃθ ερὶςί]α, που {ο β55οςϊατο πΙσἩ 

πόρνοις' 10 Ἱκαὶ' οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ.κόσμου.τού- 
ΣοτΏΙοα {ΟΥ } απᾶά ποῦ α]ορείπες αν1σ] {πα ξοτηϊοσίοσς οἑ 1Π]5 νποτ]ᾶ, 

του, ἢ τοῖς πλεονεκταις, Τὴ' ἅρπαξιν, ἢ εἰδωλολάτραις' ἐπεὶ 
ος πΜἩ ἴπθ οοτεῖοις, ος ταραοϊοµ5, ΟΥ 149]Α{9Τ5, βἴηπσθ 

οἳ {ποδο Πο ῑ 
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{ποπρ]. 1 πνοα]ᾶ που 
οοπιο ἴο τοι. 19 Βυς 

τνυἰ]] οοπιθ Το Τοα 
ΒΠοτῖ]σ, Ἱξ ἴπε Τ,οτᾶ 
ση], απᾶ σΙ]] Ίκπονυ 
ηοῦ {πο 6ρεεςἩ οΕἴίπεπα 
πγΠΙοΏ ατε ριβεᾶ πρ, 
Ῥαῦ {Πο Ῥοψννεγτ, 20 Ἐοσγ 
ἴπο Κἰπσάοπι οἳ ἄοάᾶ 
{  ποῦ π τυοτᾶ, Ὀμὲ ἵτπ 
Ῥοπγετ, 2ἱ Ἠπαῦ να]] 
γε 2 5πα]] Τ οοπιο ἀπίο 
τοι πΙζἩ α το, ο: ἵπ 
Ίοτο, απά ἴπ ἴπα αρῖτίξ 
οἳ πιεεΚκποεςς 2 

Υ. τὸ {ἵμν τεροτίῖθοᾶ 
οοπιπιοΏ]γ ἰλαί ἰλεγε 
ἵ5 Εοτηἰοβθῖοη απποηΏς 
τοι, αηπᾶ 51ο]Ἠ {οχηῖσα- 
τίοη 48 ἶ5 ποῦ 5ο πιαο] 
5 ἨβΒΤηἘᾷ ΑΠΙΟΩΡ ἴπθ 
ἄαπιιιες, {πα οπθ 
5«μοι]ᾶ Ἠανοε Ἡϊ5 {α- 
ἰπετ)ς πυ{ε. 2 Απᾶ γο 
8Γε ριΒθᾶ αρ,απᾶ Πανθ 
ποῦ τ8ῖΠπετγ πιοιγπεᾶ, 
ἴπαί Ὦο {πα λαίΠ ἆοπθ 
τη ἀθθᾶ τπαὶσπί ὃοθ 
ἴαΚεπ ΑΤΤΑΥ Ίτοτι ἃ- 
πιοησ τοι. ὃ Έον 1 
γετ]]γ, 88 αἈδεπὸ ἶπ 
Ῥοάγ, Ὀαῦ Ρρτερεπὺ ἰπ 
5ρἰτίῦ, Ἠατο ]αάρεάᾶ α]- 
χεβάγ, 35 Ίἴποιραη 
Ἡ/εγε Ῥτεδεπί, «ΟΠΟΕΤΠ- 
1πᾷ Ἠϊπι {πα Ἠαί]λ 9ο 
ἄοπε {Πὶς ἀθθᾶ, 4 1π 
{Πε π8πιθ ο οἩς Τ,οτά 
Πεεας ΟΠτίςί, πιπεπ Υθ 
Άτοθ ῥρΡαϊπετθᾶ {ἴορο- 
ΊΠετ, βπᾶά πι Ρρἰχὶζ, 
συ] πο Ῥοσες οἳ ους 
Τιοτά 5 εςας ΟΕτίςί, ὃ {ο 
ἀε]ῖτεγ 5αοῖ απ ο09ηΠΘ6 
πη{ο βαίατ Έοτ 11ο 4θ- 
5ἰτιοίῖοπ οἳ {Ώο Ποςῃ, 
Μπαῦ ἴπε ορὶτιὁ τπτ 
Ὄε βδατεᾶᾷ ἵπ ἴπε ἂαγ 
οἳἑ ἴπο Τοτᾶ οεεας. 
6 Ὑουις ρ]οτγίισ {8 
ποῦ ροοᾷ. Ἐποω το 
ποῦ ἵπαῦ α Πτί]ο Ίεδ- 
πεη Ἰεατεπαοίη ἴπο 
π/ηο]ε 1απιρὸ 7 Ῥυτρο 
ουῦ ἴπετεξοτθ ἴπε θ]ἱά 
Ίθεαγεη, ἴΠαϊ Τε πτιαν 
Ὦο α πεσ Ι4Π1ῤ, 85 Τθ 
ΆΑτο ππ]εβτεπθεά, Έοτ 
επεη ΟἨτίδί οἳσ ρα5ς- 
ο0Υεσ ἵ5 ς«αογ]βοθςᾶ 1ος 
Ἡςψ: Β{πετοέοτο Ιεῦ ας 
Κεερ ἴπο {θαμ5ί, ποῦ 
πηϊ]ῖἃ οἱἷά ΊεαταοἨ, πεῖ- 
11ος πΙ Ἡ ἴΏο Ίεατοεη 
οἳ πιβ]]ορ απ πν]οκεᾶ- 
πεςς; Ὁαῦ σνΙΓἩ {πε 1Π- 
1εαγειαᾶ ὀτεαα οἳ εἶπ- 
οοτ]ῦσ απά ἱταίη. 

9 Ἰ νυτοίε απίο τοι 
1π απ ερὶςέ]ο ποῖ {ο 
ΟΟΠΙΡΑἨΥ πΙἩπ Εογπ- 
οβύοτς: 10 γεί ποῦ α]- 
φορεῖπες σΙτΏ ἔπε ἔοτ- 
πῖομτοτς οἳ 95 ποτ], 
ος ση ἴἨε οοτείοις, 
05 οεκίοΓίΙοηΏστ5, ος 

Σπραύτητος 1 ΤΊΤΑ. κ --- ὀνοµάξεται (γεαᾶ [15]) αμττιΑγ’. 
ἔ--- ὡς ΙΤΤΤΑΥΓ. Ἀ. ἡμῶν (γεαά ἴπε Τιοταᾶ) [απ]. 

ε ἀρθῃ αΙτΊτΑ ΥΓ. 
ἕ--- χριστοῦ ΙΤΤΙΑ. 

{Γπράξας; τ. 

κ [ήμων]ω 
1[ημῶν Ἰησοῦ χριστοῦ] (γεαά ουχ ]ιοτά δε5α» Ολτῖθε) Ἡ; -- Ἰησοῦ Α; ἡμῶν Ἰησοῦ ν, 
κ... οὖν αμΤΊταΥγ. ο ἐθύθη Ε. 
ἨτττΑ ή, 

ἃ--- ὑπὲρ ἡμῶν ΥΤΤΤΑΥΝ. 
Σ καὶ θ8Ώὰ ΙΤΊΤΑΝ. 

Ρ εἰλικρινίας Τ. 4 -- και 



444 
νι ἰᾷο]αίοις: {ἔοτ 
ίπεπ πιιμῦ το ηοοάς 
Ρο οιῖ οξ ἰπο ποτ]. 
1] Βιΐ που Ι ἨὨανε 
ντ]θίεπ απῖο τοι ποῦ 
ἵο Ἱοορ οοπΙραπσ, ἵξ 
ΦΗΠΥ ΏΛΗΠ {λαῖ ἳ5 οα]]εᾶ 
Ά Ὀχοίποσς ὃοδ α {ογη]- 
Οο8{ΟΥΣ, ΟΣ οονεῖος5, ΟΥ 
8η Ιάο]αίοεσ, ΟΥ 8 τα]]- 
ευ, ος 8 ἀγαπκαχᾶ, οὗ 
ΔΏ εχἰογῦ]οηεςγ» πῦα 
ΕΙΟἨΏ ΑΠ 916 πο ποῦ {ο 
ιθοῦ. 19 Ἐογ υΏαῦ Ἠβνθ 
Ι1 {ο ἄο ἴο πάρε ὕπεπα 
3]5ο ὑπαῦ Άχε υ1ποιυῦρ 
]ᾶο ποῖ γε ]αᾶρο ἴΏεπα 
{1ηβί αγο τη (ΩΙ) 12 Βαν 
νΏειη ἐηπῦ ατε ση νποαῦ 
ἄοά Ἱαᾶροίπ, Τπετο- 
Ίοτο ριαῦ ΑΠΩ Ίτοπα 
ΑΏΙΟΠΡΥΟΙΣΣΕΙΤΕΣ ὑπαῦ 
σν]οκεά ΡεΓξοἩ. 

ΥΙ. Ώατε αηγοξτΤο, 
Ἠανίηπς Ἠα Πιβΐίος ἃς 
ραϊποῦ αποΐἩεσ, 6ο ἴο 
Ίαν ὮὈείοτο πο Ἱῃ- 
1156, Ἀπᾶ ποῦ Ῥεξοτο 
{πο ραϊἰπίς 2 20ο τε 
ηοί Ίπου {ἰπαῦ ἴπε 
Ββαἱπῖς 5εΏ8]] Ἰαᾶάσε μα 
ν/οτ]ᾶ δ απᾶ 1 ἴπο 
νγοτ]ά 5Ώα]] Ὦο {αάρ- 
εἄ ὉὮῬυ τοι, 86 78. 
υπνο ὔΏγ ἵο Ἰαᾶρο 
ἐπς επυφ]]οςδῦ πηρίζοις 
ὃ Ἐποπη τε ποῦ ἴπαῦ 
πνο εηα]] ]μᾶρο απ- 
Ρο]5 2 Ώου ΠιΙοὮ ποτθ 
Μηῖπσς {(παῦ Ῥοτύαϊη᾿ 
{ο {Πῖς 1149 2 4 ΤΙ ἵπεη 
ο Ἰανο Ἱιάσπιεηίς 
οἳἑ ἰπίηρς Ῥρετίαϊηίηας 
νο ἐπ] Ἠ{6, 5εοὐ ΌΏεπα 
{ο  ἠαᾶσθ ὙἩΝΠο αἈτθ 
1οαςῦ εδὀοπιεά Ἱπ 1ηθ 
οἸναχοἩ. ὃ 1 5ροα]ς {ο 
ΟΥ ΒΗΛΠΙΘ6. 15 1ΐ βο, 
τΏαῦ ἴποτο ἵ5 ποῦ 3 
τν1δςθ ΠΙΑΏ ΑΠΙΟΠΡ Του 5 
πο, ποῦ οηθῬ ἰἐπαῦ 5πα]] 
Ὃε αβρίο {ο. ]αάρε Ῥε- 
ννοεα Πῖς ὈτοίητεἨ 
6 Ῥαΐ Ὀτχοίπετ Ροείῃ 
{ο Ίαν σι Ῥτοίῆματ, 
ΑηΏᾶ ἴπαῦ ὮῬοίοχο ἴπο 
πΏΏο]εγετς. 7 ΝοΟοΠ 
1Ἠογοίοτθ {ἴπετο ἶ5 αί- 
τετ α 141]5 ΑΠΙΟΗ6 
ος, Ῥεσδαςθ Τε Ρο ἴο 
Ἀτν 9Ώ6 ὉΙΓἩ αΠοίΠοΣ. 
ἩΓηγ ἄο το ποῦ ταί]ες 
ἴακο πτοῦπαβ ῦ ἩΠΠσ 4ο 
Ψε ποῦ χαίηετ δα/[ει" 
4/Οιἱς5εἴυες ἰο ὮῬο ἆε- 
Σγαιᾶθοά 2 8 Ναγ, το 
ἄο ἩὙὉχοηΏς, αηᾶ ἆᾱε- 
Σταιᾶ, απ τπαῦ οι" 
Ὀτείμτοπ. 9 πουν γο 
πιοῦ {παῦ ἴπο απτὶρηῖ- 
θους 5Ώα]] ποῦ Πιποτινῦ 
{πα ΚΙπράοτα οἱ ἀοᾶ 2 
ΈΏο ποῦ ἀεοθίνεᾶ : ηεί- 
μες {ογΏΙοβ{ΟοΤ5, ΏΟΥ 
14ο]αΐετβ, ποστ αἄνπ]- 
1Α6Υ6ΥΓ5, Ἡηος ο βοηιϊη- 

5. ὠφείλετε ΙΤΤΤΑ. 
ἀιάρε οαιτ. 
(γεαᾶ ἀο γε 8εύ αρ ἴπωβθ, ὧςο.) οτΥ’. 

ε--- ἐν (γεαᾶ ὑμιν πα γοιι) α1ΤττΑ ΥΓ. {-- οὖν τ[τι]. 

Κ θεοῦ βασιλείαν αΙ’ΤΤτΑ ΥΓ. 

«το σοι ποῦ 

ἢ µέθυσος,. ἢ ἅρπαξ' 

} ἐξάρατε ριῦ Υο οιαῦ αΙΤΤΙΑΝΝ. 

προς Ἑοθρινιοστος Ἀ. τοις 

"ὀφείλετε' ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν. 11 ἱνυνὶ! δὲ ἔγραψα 
πο οἁςσηβῦ Ὥᾖ{ἰἴπεὴ οαῦ οἱ {η νοτ]ᾶ Το Ρο. Ῥαῦὅ που’, 1 1ντοῖῬ 

ε ” ΄ 

ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι, 
νο αβεοοϊαίο πΙἩ 

ο. ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος 
Πα ϊπα], 1 απηγοπο 2ρτοῦπος λᾷοδιστπαυοᾷ 

λ] , π ςἐμ Ἁ ” ο ΄ 

ση πύρνος, ἢ πλεονέκτης, ἢ εἰδωλολάτρης, ἢ λοίδορος, 
[οο] εἶέπες α Εοσπῖολίος,οτ  «οογείοις, ος 14ο]αΐετ, ου τα]ίοτ, 

τῷ-τοιούτῳ ' μηδὲ συνεσθίειν. 13 τί 
το ϱαῦ, ΥΓπαῦ 

οι “καὶ! τοὺς ἔξω κρίνειν» οὐχὶ τοὺο ἔσω ὑμεῖς 
Αποῦ 3ἴποςο Ἰνεθηῖπ το 

19 τοὺς.δὲ ἔξω ὁ θεὸς Σκρίνει.ὶ Σκαὶ ἐξαρεῖτεὶ 
3ᾷο ἆγο δ]αᾶρε 2 Ῥμῦ ἴἨοβθ οπὐείάθ οᾶ ᾖ{πᾶξες. Απᾶ τε 5Πα]] ραί οαῦ 

τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶγ. 
{Ἠθ π]οκθᾶ Ρ6Γ5ΟΏ 1ΣΟΠ1 8ΠΙΟΠἩΡ 7οΙΓβ6]τ6ς. 

” ς .. υ 

ϐ Τολμᾶᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς 
Ὥαχο ΑΠΨΟΠΘ ΟΕ7αµ, κα πιαθίετ 

ος ϐ ἀταηκατᾶ, ος χαρασΙοαξδ; ἩΠΙΙΏ 5ΙΟΠ Αα ΟἨΘ Ποῦ 6Τ6Π 

νρ {ος [15 10] {ο π1θ Αἱ5Ο {πῃοςσφ ουῖδιᾶε {ο ]αᾷςε, 

κρίνετε; 

τὸν ἕτερον, 
Ἠατίηπρ ασαϊἰπδῦ ᾖἴπθ οἵμες, 

[ά 3 Δ -” ’ Ν . Ν ” ή [ή 

κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; 93 οὐκ 
Ρο ο Ίαν ὈῬοίοτο ἴπε απτϊρηΏίθου5, απᾶ ποῦ Ῥεέξοτθ ἴποθ οεαϊηπίς 2 3Νοῦ 

οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν: καὶ εἰ ἐν ὑμῖν 
1κποπ; "Ψθ ἐ]λαῦ ἐπο καϊπίς ᾖμπο νοτ]ᾶ ᾖἈνΙ]] Ππᾶρεδ απᾶ Ἡ Ὦγ τοι 

κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἔστε κριτηρίων ἐλαχίστων; 8 οὐκ 
16 Ἱπάρθά πο πιοτ]ᾶ, πω μον ξψ 1ατε "γε οἳ ]αάρταεπίς ἰπο 5ηια]1οςυ 2 3Νοῦ 

οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν; μήτι.γεῖ βιωτικά; 
1κπου 3Ψο ἰπαῦ απηρεὶ]ς ' πε σμα]] ]αᾶρε ὂ πιπςὮ ταοτθ ἴπεη ἐλῖπρς οἱ ἐΠὶς 116 2 

4 βιωτικὰ ἐν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τρὺς 
ΣηΠίπος 596 19ΕΠ156 11119 “ἴπευη "Ιαάρπιεπυ [588 7ἱ{ο] 14 3γε -ματε, πο 

’ . ” . / / ἃ 

ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, τούτους Ὀκαθίζετε.ὶ ὅ πρὺς 
9ἴθ ]εαςῦ οδἰθοπιθᾶ Ιπ ᾖἴπθ Αββ5εΠΙΟΙΥ, ."λοςθ 1βεί γε 3.Ρ. Έοχ 

ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω." οὕτως οὐκ.λἔστιν' ἐν ὑμῖν «σοφὸς 
5Ώαπιθ ἴογοι Ἱέρεξκ. Τπὰ5 ᾖδίλμοτε ποῦ ΒΠΙΟΠᾳβ τοι κα πδο[ππ] 

οὐδὲ εἶς,ι ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ.μέσον τοῦ ἀδελφοῦ 
ηοῦ ΕΤΕΠ ΟΠΕ, ἩΏοΟ εΏα]1] ϱο α01θ νο ἀεοὶάθ Ῥούπνεετ Ἀρτοίπεσ 

αὐτοῦ; ϐ ἀλλά ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ 
115 [απᾶ Ῥγοίμοτ]2 Ῥαῦ ὭὉὈτοίπες πι Ὀτούῦμες ῥΡο68 1ο ]ᾳαπ, απᾶ 

τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων; 7 δη μὲν ᾿οὖνι ὅλως ἥττημα 
ΜΠΙ8 
σ Ι ε -” 3 ε/ [ ” ϱ) ε - ἎἸ /] ε] . 

εερὶ ὑμῖν ἐστιν, ὃτι κρίµατα ἔχετε μεθ ἑαυτῶν. Ἀδιατίϊ οὐχὶ 
ΑΠΙΟΠΡ σοι 15, ΄Ὅπαῦ Ι1αν/-ευαζβ γθ Ἠβτο ΑΠιοΏς γοιχκδε]το ἨΜησ τοῦ 

μᾶλλον ἀδικεῖσθε; Ἀδιατί! οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε; 8 ἀλλὰ 
τβίΏες  5ιΏθγ πτοιρῦ ἍἩΝΠἩΗΥ τποῦ χβΐΠες Ῥο ἀε[τααᾶεά 2 Ῥαε 

ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ Ἱταῦτα"' ἀδελφούς. 
γθ 4ο πτοιρ Απᾶ ἀοέξταιᾶ, Επᾶ ἴῆπορε ἰπίηρς Γίο τοιτ] ὈῬτοίμχοῃ, 

ϱ ἢ οὐκ.οἴδατε ὅτι ἄδικοι Κβασιλείαν θεοῦ" οὐ κληρονο- 
Ος Κποπ γε ποῦ Όλα ἀπ]αξδῦ οπθς {1πθ] ἸἘἰπσᾶοπ ο ἄοᾶ “ποῦ ᾖ19ῆα]] 1η. 

µήσουσιν; Μὴ .πλανᾶσθε' οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, 

Ῥεέοτο απρε]ίοσετς { Α]τομᾶγ Ἱπάεεά ἴπεχείοτθ α]νορείμοσ α ἀεία]έ 

Πετιὺ 2 Ῥο ποί παϊς]οά.; πηε]ίΏες ΕοΥΠΙΟΔΊΟΙ6, ἩΤΟΣ 14ο]αίατβ, 
” , ” , ” . 

ούτε µοιχοι, οὔτε μµαλακοί, ουτε ἄρσενο- 
ΏΟΓ Α41]ΦΕΙΘ6Σ5, Ἡος 8Ώμςθγς οἱ ὕπεπ]σε]τες 5 ΠΥΟΠΙΕΠ, ἩΟίΓ ΑΡΊΣΕΤ5 ΟΕ {η}: 

.] 3 ιό ” / 1 3“ η] / 

κοῖται, 10 οὔτε κλεπται, οὔτε πλεονέκται, ᾿οὔτε' µέθυσοι, 
5ε]τες π(Ὦ ΠΙΘΠ, Ἠος ᾖ({ἴΠίετθες, Ὥος οογείοις, πΟος ἁἀταηκατᾶς, 

οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες, βασιλείαν θεοῦ Ππούϊ κληρονο- 
ηΟΣ τη1]θις, ἩΟΓ ταβραςΙος8, [πε]. Ἱιπράοιη οἱ ἄοά δΠαΙ] 

5 ᾖ Ὀο ΕαΙΤΊτΑΥ. Ὁ -- καὶ ΙΤΊνΑ. ή κρινεῖ (; Μ19) ΙΙ] 
Σ -- ἢ ΟΥ ΟΙΗΊτΤΑΥ. 3 µήτιγεοτ. Ὁ καθίζετε; 

ο λαλῶ 1. ἆ ἔνι αΕΡΤΤΊΤΑΥΓ. ϱϐ οὐδεὶς σοφός ΙΤΤΤΑ. 
διὰ τύ ΙΤτΑ. ἆ τοῦτο [18 ΙΙΤΤςΑ ΥΓ. 

ε νῦν ΤΤτΑ., 

| οὐ ΤΑ. α.. οὐ ΙΤΤΙΑ, 



σΙ͵ ΙΙ. 
µήσουσιν. 1] καὶ ταῦτά 
ἀιποτί ο. 

ΙΙ ΟσΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡΑΟ, 

ἀλλὰ" 
Ῥαῦ 

οἀλλ᾽! ἐδικαιώθητε, ἐν τῷ ὀνόματι 
Ῥαῦ τε τπετε Ἰαξίιβθᾶ, ἵπ ἴπθ ΤἨΒΠΙΘ 

τοῦ κυρίου Ρ ᾿]ησοῦ, 4 καὶ ἐν τῷ πνεύµατι τοῦ.θεοῦ.ἡμῶν. 
οἳ {πο Τιογᾶ 7εεας, ἈΑηπᾶ Ὦγ ἴπο οΒδρϊτὶε οἑ ουχ ἄοἀ. 

129 Πάντα µοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει πάντα 
ΑΠ {πίηρς {ο ταθ Άτε Ἰανγέα], Ῥαῦ τποῦ 411 ἐπίπςσς ἄο ρτοβί; αἲ] ἐπίπρβ 

μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 
Το1ηθ ατο]αννΕα], Ῥαῦυ πού 1 ᾖ3Σπ]ί]] ϱο Ὀχοιδῃί ΠηΏᾷθΓ ΤΠθ Ῥοπεγ οἳ ἍαΠγ. 

19 Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν' 
Μθαίς ΣΟΥ πο ὭὮὓε]1γ, πηΏᾶ ἴπο ὭΌῬε]]τ {0Γ Πιθαἴ8; 

ὁ δὲ.θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα ΄ καταργήσει. τὸ-δὲ σῶμα 
Ῥαΐς ἄοᾶ ὭΛῬοίιῃ Ἅᾖ1{Πί8 Αηᾶ ᾖἴμεςδο τσῖ]] Ῥτίπρ το ποιρΏέ: Ῥαέ ἴπο Ῥοάσ [15] 

οὗ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι' 
τοῦ Σο Σογη]οαθίοπ, Ὀαῦ {οχ υπθ Τιοτᾶ, απᾶ ἴπθ Ἰιοτά {40Γ189 ὓοᾶγ. 

14 ὁ δὲ θεὺς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν, καὶ "ἡμᾶςὶ Σἐξεγερεῖ" διὰ 
Απάᾶ ἄοᾶ ' Ῥοῦιᾳ ἴπθ ἸΤοτᾶ  ταὶδθᾶ πρ, θηᾶ π8 π/1]] ταῖ8ε οιαῦ Ὦτγ 

τῆς .δυνάµεως.αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα .ὑμῶν µέλη 

] ΄ 

ἀπελου- 
σθ Ὑ/ετθ 

τινες ἦτε' 
Απᾶ {μες ὑΠΙπββ 5οπηθ ΟΕ7ΟΝ ΠθΓθ; 

σασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, 
ΜΑΞΠΕᾶΑ, ἸῬαῦ γο γ/ετο βαηπο[ῖΠεᾶ, 

Ὠϊ5 Ῥούοτ, Ἐποτ πο ποῦ ἴπαῦ σοαχ ῬοᾶῖθΒ ΤΩΘΠΙΡΕΣΒ 

χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ µέλη τοῦ χριστοῦ, ποιήσω 
ος Οµτὶδύ - τε ἩἨατῖηῃρ ἱβκοη {πεηπ {Πθ τΙεΏαΏοτς οἱ ἰπο Ολτῖςς, εΏβ]] 1 πια]κθ 

πόρνης µέλη; µμὴ.γένοιτο. 16 ἢ οὐκ.οἴδατε ὅτι ὁ 
[επεπι]2ο8 3 “Πατ]οῦ Ἱππεπιθεσβ2 Μαγ 16 ποῦ δε | Οτ Ἐποπτο ποῦ ἰπαί πε {πα 

κολλώμενος τῇ πόρνη, ἓν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται.γάρ, ἱφησίν,' 
18 ]οϊπεᾶ {ο ΐἱηπθ Ἠαχ]οῦ, οπο 9ροᾶσ 392 Έοτ ξεΠα]] Ρο, Ὦθ ΒΛΥΑΒ, 

οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ, ἓν 
{πθ ἔπτο Τοτ Πε ᾖἸοπθ ἨἘΒπί Πε ἰπας {ς ]οϊπεά {ο ΐπθ ἍτΤιοτᾶ, 2οπθ 

πνεῦμά ἐστιν. 18 Φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ 
Ῥαρ]τιῦ 15. Έ]εε Ξ0ΟΤΠΙςΑΊΙΟΠ. Έτετγ 51Ώ συΏ]οὮ 

ἐὰν ποισῃ ἄνθρωπος, ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν ῥὁ.-δὲ 
δπιαγ “μτβοῦῖςα ΤΙ, ππηοαῦ {πο Ῥοᾶγ 15, ὍὈαῦ πε ἐλαῦ 

πορνεύων, εἰς τὸ. ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὖκ 
οοπ]ιη(ῦς Εογπ]οπ[ῖοἩς, Αβσαϊἰηπξι Ἠϊβοππ Όοᾶγ δἱπΠ5, Ος 5ποῦ 

οἴδατε ὅτι τὸ. σῶμα.ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύµατός 
1ΚποΥν γε μα τοαχσῬοᾶγ 8 ΤεΏΙΡΙθ οἱ πε 3η τοι 1Ηο]τ 2ορ]τις 

ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 390 ἠγορά- 
18, ΥΨΠΙΟἩ γε Ώατο Στοπ ἄοᾶ; απᾶ 3ποί -ατθ 'γο τοισ ο/η 2 .γο Ύπιοτο 

σθητε γὰρ τιμῆς' δοξάσατε δὴ τὸν θεὺν ἐν τῷ σώματι 
«ρουρῃί "ος ψΙἩ α ργῖο:  ε]οτάίγ "Ἱηᾷθεᾶ αᾳοά Ἱπ Ξροᾶγ 

ὑμῶν, Ἱκαὶ ἔν τῷ.πνεύματι.ὑμῶν, ἅτινά ἐστιν τοῦ θεοῦ.! 
.γοατ,  απά {π γοασ ορ]τῖξ, πυΏΙοἩ ατθ οᾶ”. 

7 Περὶ δὲ ὧν  ἐγράψατέ"μοι' καλὸν ἀνθρώπῳ 
Ῥναΐῦ οοποετηίἩπρ π]Ἡβί ἰπίπσβ 7ο πἨποίθ ἵοτππο: [ΠὶΙ9]ροοᾶ {ος 8 πι8η 

Ν 4 ϱ ο Λ 4 4 / ε/ 

υναικὸς μὴ ἅπτεσθαι 32 διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος 
π ΣΝΟΙΠΑΏ Ἰποῦ 3ο ΞἹοποἩ: ΌὈτπῖ οη βοοοαπὺ οἱ Σογπ]σα[]οη 2ρᾳςἩ. 

τὴν ἑαυτοῦ.γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν.ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. 
-“Πΐβ δοπνη δυγ]έθ α]6ί «Ἠβτο, απᾶ 3Θ8ο πετ δουπι «Ἠαρβραπᾶ 1]1εί το, 

ϐ τῷ Ὑγυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν Σὀφειλομένην εὔνοιαν' ἀπο- 
Το ἰπο νε 31π9 “Ἠπεραπά δᾶπε .ρεπετο]εηπςς 1]1εξ 

’ δ. / Σῥὲ! ας 4 ” μ δ / 4 ε Ν -- Ιδί 

διδότω" ὁμοίως-δὲ' καὶ ἡ γυνή τῷ ἀνδρί. 4 ή γυνὴ τοῦ.ίδίου 
«τεηᾶοτ, απᾶ 1κετςθ 8189 {Πθ πᾷθ Το 1Πθ Ἡαβραπάᾶ,. Το πο ΊεςοπΏ 

σώματος οὐκ.ἐξουσιάζει, "ἀλλ" ὁ ἀνήρ' ὁμοίως.δὲ καὶ ὁ 

445 
βἴθ, ἩΟΣΓ αἈπςδετα οἳἑ 
{ποπιρε]τες συν 1{Ὦ ταση- 
Κίπά, 10 ποτ τΠ]ετεΒ, 
ΠΟΥ οοτεῖοᾶΒ, ΤΏΟΓ 
ἀταπ]καχάςδ, ἩηΟΥ τθ- 
ῬΙ]6Υ8, ΏΟΣ εχίοτίϊοη- 
6τ5, 5Ώς]] ΙπΏοθτίν ἴποα 
Κἱηπράοπ οἳἑ «ἀοᾶ. 
1] Απᾶ ἍΑβπςοἩἨ Ἅτνετοθ 
5ΟΠ19 οἳἑ τοι: Ῥυμΐῦ το 
ΑΤθ πναβηεᾶ, Ὀπΐ το 8το 
5αποῦ1βεᾶ, Ῥαΐ0 ο ατθ 
ἀαβτίβεᾶ 1Ώ {Πο ηΑΤΙΘ 
οἳ ἴπο Τιοτᾶ οὦσθδιβ, 
Ααπᾶ Ὦγ ἴπο βρὶτιὺ οἳἑ 
οτιγ 4οᾶ, | 

12 ΑΙΙ ἰπϊπρ ατο 
]ανγέα] απίο πηθ, ας 
Β]] {Πῖηπρςβ ατο ποί ὁχ- 
Ῥρεαϊεηί: αἱ] τπίηρ8 
896 Ἰανέα] 4ογ της 
υναύυ Ἰ πι] ποῦ ο 
Ῥτοαρπῦ απᾶεγ {1πο 
ῬΟΠΕΓ ΟΕ ΒΗΠΤ. 19 Μεαίβ 
ΣΟΥ {Ἠθ. Όε]]Σ, απᾶ {πο 
Ὦ611Υ 1ος τιεβί5: τας 
ἄοᾶ επα]] ἀεείτογ 
Ῥοῦμ Ἱύ αηᾶ 1ΤΠοπῃ. 
Νοπη πο Ῥοὰᾶγ ἴδ ποῦ 
Σοχ ᾖογηίσαβίοῦ, Όταε 
{ού ἴλε ἸΤιοτά:; απά 
νπε Τιοτᾷ {οτ {πε Ὠοᾶγ. 
14 Απᾶ αοά ὨἨβίῃ Ῥοῦπ 
ταὶρεᾶ αρ 1ηΠθ ἸΤιτᾶ, 
ΘΏά ση]]] 15ο ταῖδθ πρ 
τπβ Ὦγ Ἠ]8β ΟΥΏ ῬοπεΡ. 
15 ΟΠ τε ποῦ {ης 
ποιχσ ὈὨοᾶῖεΆ 8το {πο 
ΙΩΘΙΙΡΕΤΒ οἳἑ ΟπΠτὶςς2 
5Η811 1 ἴπεη Ίακε {πο 
πτηεπιΏετς οἳἑ Οπτῖςς, 
Απᾶ Τηςκο 1λεπι 1πθ 
ΣΗΘΙΩΡΕΤΕ Οἱ .ΑΏ Ἠατ- 
1οῦ 2 6οὰ ᾖ{οτοίᾶ. 
16 πα 2 Κποπη το 
ποῦ ἴΏαῦ Ἡο πσΏῖοὮ 18 
1οϊπθά Το βπ Ὠαφτ]οί 18 
οπες Ῥοᾶγ 2 1ος ἴπντο, 
βα1{Ἡ Ἐε, 5«Ἠα]] Ὃο οηἳθ 
Πθ6ξῃ. 17 Βαὸ Τε ἴπαῖ 
15 Ιοϊπεά απίο το 
Τιοτᾶ 18 ϱηπ9 βΡρὶτ]ζῦ, 
18 Ἐ]εο ᾖ{οτη]οβΏίοἩ, 
Έτετγ βἵη ἴπαῖ α Της 
ἀοείὮ 5 πιτποαί ἴπθ 
Ῥοᾶσ: ΌῬαϊ Τε {πας 
οοπιπιϊδίς ἃ 31οτηῖσα- 
θίοη βἰωπεῖη αρα]πβΏ 
Ἠϊδοσπη Ῥοᾶτ. 19 Ἡπα{! 
Ἐπον τε ποῦ ἐπβῦτοιυτ 
Ῥοᾶγσ 18 ἴπο Τεπιρ]ε ος 
{πο Ηο]ψ ἀποεῦ. τυ)εῖο]ι 
5 Ίπ τοι, ΝΠΙἩ το 
ΏὨατο οἳ ἀοᾶ, απᾶ τθ 
Ατο ποῦ ΤουΣ οπη 2 
20 Ἐοτ το ατο Ῥοαπρπς 
σηιτΏ 8 Ῥτίοθ: ΤΠεχο- 
Σο0το ρ]οτίι{ψ ἄαοά τπτ 
γοασ Ῥοάγ, απᾶ 1η γοιςσ 
αρ]ϊτ{6, πΠΙοὮ τε 4οἆ”5, 

Υ1{. ἌΝονσυ «οποεση- 
1ηςρ {πε {ΠΙηρ8 τ/Ώοθτε- 
οξσθ πτοίε ππίο τηε: 
1έ ἵ ϱοοᾶ 205  ΠΙΑΊ 
ποῦ Το ΤοιοἩἈ Αα Ὑο- 
ΙΙΒΗΠ. 2 Νεγετίμε]οςς, 
ίο αυοίά Σοτπϊοαίϊοπ, 

Ὀοάγ Ώπς ποῦ ααἰΠοτίγσοτοτ, ὉῬαπέ {πο ΠαςῬαπᾶ ; απᾶ Πκεπτγίδθ Αἶ5ο ἐλε 1εῦ 6τετύ ΤΙΔΏ Ώρτθ 

5 ἀλλ᾽ 1. ο ἀλλὰ ΤΊτΑ. Ρ -- [ὴμῶν] (τεαᾶ οιτ Τιοχᾶ) 1.. 4 -ἵ- χρὶστοῦ ΟΩτὶ5ὲ Ἱτττ. 
Σεὐύμας τοι Ε. . ἐξεγείρει ΤΑΙ8ΕΡ οι 1. ἓ Γφησιν] 1.. 7 --- καὶ ἐν {ο ἐπιά οὗ νεγςε 
ΟΙ ΤΊτΑΥΓ. Ἡ ---μοι τ[Ίτ]Α. α Οφειλὴν [Ώεσ] ἆπθ αἰτττΑύ. 27 [δὲ]1. : αλλὰ Ιττια. 
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Ἠ]ό οσα 149, απᾶ ]οῦ 
ΕΥΘΣΥ ΨΟΠΙΒΠ Ἠβτο Ἠες 
ΟΠΏ Ἠυμδραπᾶ. ὃ Τεῦ 
ἔλο Ἡιςῦαπὰ τοηᾶος 
πηῖο ἴπε πο ἆπο ὃε- 
Ἠθπο]οησθ: απᾶ Ίϊκθ- 
γγίςα 8159 ἴλο π]{το πηπ- 
{ο πο ΠαςΏαχᾶ. 4 Της 
σπιξε Ἠαΐ] ποῦ ΏΟπΘξς 
οἱ ες οὗπ Ὀοάᾶγσ, Ὀυῦ 
ἴπο Ὠαεραπά: αιιά Ίκε- 
σγὶδε 8]5ο λα Ἠαξδραπά 
λα Ὃ ο Ῥούσπος οξ Ἠϊ5 
οὗπ Ῥοᾶγ, Όαί ὑμε ππί{θ. 
ὁ Ῥοξταιᾶ το ποῦ ο9η9 
{Πθ οὔπετ, εποερυ 
ὃο πι οοπβειῦ {ΟΥ 8, 
πας, ἔλαῦ το ΠΙΑΥ ρ]το 
γουσβε]νος ἴο ἑαεύϊπς 
Αηᾶ ΡΓΑΥΕΣ; απᾶ οοΠ1θ 
ἑορεύπες αραῖτ, ἴλαῦ 
Βαΐαι ἰἱεπαρῦ τοι ποῦ 
ΣΟΥ ΤΟΙΣ ΙΠοΟΠΙΠΕΠΟΥ. 
6 Βυΐ 1 ερθα]ς ὑπῖς Ὁγ 
ῬετιηΙββίοπι, απᾶ ποῦ οἳ 
οοπιπιαπάπηθηῦ. 7 Εος 
1 ποα]ᾶά πας α]] πιοτ 
Ὁετθ Θτεη 881 πιγεε]Μ, 
Ῥταὸ ενοτύ ΤΙΑΠ Ὠβίῃ 
Ἠϊς Ῥτορετ ϱ1Εύ οξ ἄοᾶ, 
ο9π6 αξί6γ ἴΠ]5 ΏΙΒΏΠΕΣ, 
αηᾶ βποῖΏεσ αξ{ετ 1ης 0. 
ὃ 1 βαγ πετεξοχο ο 
116 - ππτηβγτιεᾶ απᾶ 
ππιᾶοσΒ, Τὺ 5 ροοᾶ ἔος 
παπι». 1ξ ἴπεγσ αρὶᾶφ 
ἐτεπ΄αςξ 1. 9 Βυὸ 1 
ζΠ6ύ οβηποῦ οοπῖβίη, 
1εῦ ἴπθπα ΤΙΒΙΣΥ: 1ο0Σ 
15 1β Ὀείζες ο ΤΙΒΙΥΥ 
ἔπαπ {ο Όατη. 10 Απά 
ππζο ἴπε ταβττὶοά 1 
οουιπιαπᾶ, {46ὲ ποῦ Τ, 
Ῥαῦ {πο Τιοτᾶ, 1εῦ ποῦ 
πο πε ἀερατῦ ΕΤΟΠι 
πετ Ἡαπςραπά: 11 Ῥαῦ 
Απᾶ {ξ 5Ώε ἀερατί, 1εῦ 
Ἡετ τεπιαῖῃπ ἩΠΠΠΙΔΓ- 
χ]θεᾶ, ΟΣΓ Ὦο ταοοποῖ]εᾶ 
{ο Λ6γ Ἡαεραπᾶ : απᾶ 
1εῦ ποῦ ἴηπε Ἠπβδῦαπά 
ραῦ ΑπΑΥ ᾖ ν/]ᾷθ, 
12 Βα0{ο ἰπετεξίβρεακς 
1, ποῦ ἴπο Τιοτᾶ: 1Ε 
ΑΠΣ Ὀτοίπες Ἠβίαπ α 
σιάο ἴπαυ ὈῬε]ετείπ 
ποῦ, ΑΠᾶ εηο ὃε ρ]θαξεᾶ 
{ο ἄπγε]] η ῦ Ἠΐτα, 1εὐ 
Ἠϊπα ποῦ ραῦ Πθγ ΑΠΑΥ. 
19 Απᾶ ᾖἵἴηπθ τοπιβη 
ππΏῖολἃ Ἠαϊῦαν απ Ἶτς- 
Ῥαπᾶ ᾖπαῦ Ῥε]μετείῃ 
ποῦ, απᾶ Ἱ Ἡε ὂρο 

θᾳςθᾶ Το ἄντε]]. νο τῖο 816, 1 
λὰ 1εί ὮὭοτ ποῦ Ίεατο 
Ἠάτα. 14 Έοτ πε ππ- 
Ὀε]ενίηπσ ὨΠιβραπᾶ 1Β 
Εαποθϊπεᾶ Ὦγ ἰπο ππί{θ, 
ΑηΠᾶ {πο απρε]μετίης 
πια 18 εαποῦΙΏθαά Ὁτ 
πο ἩἨτπεραπᾶ: εἷξο 
Ὢ«οτο τοις οἨπ]]άτεηι 
ππο]εβη; πο ΏΟΤΓ 818 
ἵπευ Ἠο]σ. 15 Βαῦ 14 
πο απρεΠετίηπρ ἆἀε- 

Σ ἀλλὰ ΙΤΤτΑ. 
συνέρχεσθε Β; ἐπὶ τὸ αυτὸ ἦτε ἰορεῖΏεχ ΤΏΔΥ Ὀθ ατΤττΑΥ’. 
{ ἔχει χάρισμα ΟΙΤΊΤΑΥΓ. 

ῖ ] --- ἐστιν Υ’. 
4 εἴ τις 1{ ΔΏΥ π. 

5 ἀδελφώῳ Ώχοίῦβεσ ασττα ν΄. 

κρειττον 1ττς, 

ΡῬ αυτη ΕΤΑΥΓ. 

ο 

αρα. ιοοΡρκνε σι σα τῃ: 

ἀνὴρ τοῦ.ἰδίου σώματος οὐκ.ἐξουσιάζει, ἀλλ” ἡ γυνή. ὅ μὴ 
Παςραπᾶ Ἠϊς ο/η Ῥοᾶσ ἍἎβς ποῖῦ ααἲποσΙϐγ οτες, Ὀαδ 1ἴπο νέο, "δοῖ 

ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ.μή τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν, 
α4εΓταιιὰ οἱ8 αποΐἩεΣσ, ππ]εςς Ὦγ «εοοπδεηπῦ 40:  Α.ΑΘΒΡΟΠ, 

ε/ / .” ’ ἃ ». - Ν ; 

ἵνα "σχολάζητεϊ τῇ νηστείᾳ καὶ! τῷ προσευχῷ, καὶ πάλιν 
Ὠπβῦ το πιαΥ Ῥο ϱὔ ]εἴεατθ Σοχ Σα5έϊπρ απᾶ 40ΟΥ Ῥχαγετ, απᾶ αραῖπ 

εἐπὶ.τὸ αὐτὸ ,συνέρχησθε,!' ἵνα μὴ πειράζη ὑμᾶς ὁ σατανᾶς 
Ἰπίο 9Ώ9 Ῥ]βοθ οοπιθ Τορβείμεσ, Ἅᾖἴῑπιαῦ "πού ΄Τωβγ “επιρῦ ἔτοι αοαίαη 

διὰ τὴν.ἀκρασίαν ὑμῶν. ϐ τοῦτο.δὲ λέγω κατὰ Άσυγ- 
Ῥεοραεθοξ γσουςσ Ιποοπίίπεπορ, Ῥυΐ0 Ομ 1 βαγ Ὦσ πα οἳ Ρετ- 

γνώµην;! οὐ κατ ἐπιταγήν. 7 θέλω «γὰρὶ πάντας ἀνθρώ- 
ΣΩΊΒ5ΙΟἨ, ποῦ ὮΥ ΠΑΣ ΟΕ οοπιπιρηᾶ., 51 3υ/]ςε "Ρραῦ 811 ΙΩΘΗ. 

Ἴπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν' Τἀλλ'' ἕκαστος ἴδιον χάρισμα 
Ὅο τοῦς οθ6τεηπα5 τπγεε]{έ: ραῦ εβοἩ πξοπυι εαν 

ἔχει! ἐκ θεοῦ, δὺς! μὲν οὕτως, ΕΞὺὃςὶ δὲ οὕτως. 8 Λέγω.δὲ 
ης ἍἆΊτοπ ἄοᾶ; οπθ βὀ, Απὰ αποἨΠες ο, Ῥυΐ 1 αγ 

τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς Ἀὲστινὶ ἐὰν } 
νο {ης πηπηλχσχ]θοᾶᾷ απᾶ 1ο πο Ἠπ]άοσς, ροοᾶά {ον ἴλεπχ 18 18 18 

µείνωσιν ὡς κἀγώ. 9 εἰ δὲ οὐκ.ἐγκρατεύονται, γαµησά- 
ἴπεγσ 5Ποὴ]ά τεπαβΙΏ 5 Θ6ΤεΠ Ἱ. Ῥαῦ 1ξ ἴπεγ Ἠατε ποῦ 5ε]{-οοπίτο], 1εῦ έπεια 

τωσαν' ἈΧκρεῖσσον' γάρ ᾿ἐστινὶ  'γαμῆσαι' ἢ πυροῦσθαι. 
ΤΙΒΥΥΥ } ΐοχ Ῥείΐδεσ 1ὸ 18 Μο Πι8ΙΤΥ ᾖΊἴπβπ {ο Ρατ. 

10 Τοῖς.δὲ γεγαµηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγώ, "ἀλλ" ὁ 
Ῥαῦ {ο {πο πιβττὶ]εᾶ 1 «Ώατρε, ποῦ τν ας ᾖτἴπο 

κύριος, γυναϊκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ Ἀχωρισθῆναιἳ 11 ἐὰν. δὲ καὶ 
1μοτᾶ, πγ]{ε ἔτοπι Ἡπεραπά ποῦ ᾖΤο ῦ9 5εραγα{εᾶ; Οπ{1ξ 41ἱξδο 

χωρισθῇ,  µενέτω ἄγαμος, ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω' 
5ης ὃε ς5ἐραταίρᾶ, 1εῦ Ώεσ τεπιβίη πππιφττ]εᾶ, ος Το {πα ΄Παςραπᾶ Τε τεοοποίἰ]θᾶ :) 

καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 19 Τοῖς.δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω." 
αηᾶ Ἠπεραπᾶ “πο ἍἈΣποί 31ο 3Ἴεατο,. Ῥπαῦ {ο πο τεςῦ 1 5αγ, 

οὐχ ὁ κύριος, εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖϊκα ἔχει ἄπιστον, καὶ 
ποῦ ἴπθ Ἰιοτᾶ, 1 απ ἍΌὈτοίπες Αγγ]{ο 1ῃαςῬ ὅη απρε]σετίης, απιᾶ 

Ραὐτὴϊ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ αὐτοῦ, μὴ.ἀφιέω αὐτήν' 
5η οοΠξΕΘΗΙ8 {ο ἀντε]] τσι Πΐπα, 1Μύ Ἠϊπα ποῦ Ίεβνε Ἠεσ. 

19 καὶ γυνὴ Ἱῆτιςὶ ἔχει ἄνδρα  ἄπιστον, καὶ Ταὐτὸσςϊ 
Απᾶ Ἁ ποπ ἍἩὙΠΟ ας παδραπᾶ 1η Ααπρε]μετίπς, Απᾶ ηθ 

συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτῆς, μὴ .ἀφιέτω ᾽αὐτόν.! 14 ἡγίασται 
οοπδεηΐς :Τἴο ἀπε]] ση ναὶ Ἰες, 1εῦ Ἠετ ποῖ Ίεατθ ὮἈἩΠὨϊπι, 3156 Ξξαποι]ῃοᾶ 

ἀρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ 
{ος ἴλο “Πιεραπᾶ }Σαπρε]ϊοτίηρ ἵΏ ἴπο ῄἩὙἩίθ, ΄ απᾶ ἶ5δ Ξαποῦίβθᾶ ἴπο 3ννϊέεθ 

ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ᾿άνδρί"ὶ ἐπεὶ ἄρα τὰ τἐκνα.ὑμῶν ἀκάθαρτά 
Σαποεµενίης Ἱηπ πο Ἡπςραπᾶ; εἶσε ἴπεα τουσ ολἰ]άτεα ππσ]ερη 

στιν, νῦν.δὲ ἅγιά ἐστιν. 15ὅ εἰ δὲ ὁ ἄπιστο χωρίζεται, 
Ῥαῦ που "ΠοΙψ Ἅᾖ248, Ῥαῦ 1ὲ ἴλο ππρε]Ίεγες 8ερατατες Ἠϊπιςα]ξ, 

χωριζέσθω. οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν 
168 Ἠϊπα 5ερατα{θ ἨΙτηξε]Ε; 15 ποῦ ππᾶεσ Ῥοιιάαρο ἴπο Ὀτούπετ ος ἴἩπο εἰσίετ Ἅπ 

τοῖς τοιούτοις' ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν "ἡμᾶςὶ ὁ θεός. 16 τί 

3. 

ἓ 

5βαςἩᾶ ᾖ{[οαβςεβ], Ῥαΐδ ἵπ ΌῬρεαβςο "ης Ξοα]1εά 8 1ᾷοᾶ. ο πα 

οἶδας, Ὑγύναι, εἰτὸν ἄνδρα σώσει; ἢ τί οἶδας, α 

ὃς Κποπτγεςῦ ἴποι, Ο νηζ6, 1 119 Ἠτιξραπᾶ ἴποι 5Πα]{5ατεῖ ος π]αῦ Κποσγεςί ίποα, 

ο ἐπὶ τὸ αὖτο 
ἆ συν- Τ. 'οδὲ Ὀιῦ 1 ΤΤτΑ 7, 

Ἀ--- ἐστιν (τεας [1ὲ 15]) οιττταΝ. ᾖ -- [οὕτως] 1, 
η χωρίζεσθαι 1. ο λέγω ἐγώ ΙΤΊταΝ. 

5 τον ἄνδρα ἴηθ Ὠαδραιιά ΕΤΊτΑΥ. 

4 σχολάσητε αΙΤΤΙΑΥΡ. δ--- τῇ νηστείᾳ καὶ ΟΙ ΤΤΤΑΤΓ. 

Ε ὁ ΤΤΤΤΑΥΥ. 
σι Ύαμειν Τ. 

στ οὗτος Ι/ΤΊΤΑΥΓ. 
σύµοαςγοα τ. 



τῃ, τι σοι στΕατα κ.α, 

ἄνερ, εἰ τὴν «γυναῖκα σώσεις; 17 εἰμὴ. ἑκάστῳ ὡς 
Ό Ἠιαςραπᾶ, ἵξ  ἴπο ν]ξε ἴποια 5Πα]ῖ 5ανε ὃ Ομ] {ο 6τισἩ 45 

"ἐμέρισεν! Χὺ θεός,ὶ ἕκαστον ὡς κέκληκεν Χύ κύριος,' οὕτως 
3β1τιάεά ο. οβο 5 ὅμας "οα]]οᾶᾷ 1έπε ”]ιοτᾶ, 5ο 

περιπατείτω’ καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσ- 
1εῦ Ἠῖτη σνα]κ; απά ἵλας 1η "πο ὁαββοπιδ]ίθς λα]1 Ί οτάεγ. 

σοµαι. 18 Περιτετμηµένος τις ἐκλήθη ; μὴ ἐπι- 
Ἠανίπρ Ῥοεπ οἰέαπιοϊδαᾶ 34ΠΥ 30π9 Άννας οπ]]οά2 1αῦ Ἠϊπι ποῦ Ὃο 

ῤ 3 ᾽ / 3 ’ Π ᾽ 

σπάσθω. ἐν ἀκροβυστίᾳ ' τις ἐκληθη; μὴ.περι- 
Ἡποϊτοιπιοϊσοᾶ: 1η υιποϊτοιπιθίἰδίοη πο 8ρπο Άν οα]]οᾷ2 Ἰεῦ Ἠϊπι ποῦ Ὃο 

τεμνέσθω. 19 ἡ περιτομὲὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν 
οἰτοαπιςϊναᾶ. Οἰποαπιοϊδίοη Αποϊιηίης ᾖ5 απᾶ αποϊτοαιαοὶσίοι “ποζμίης 

ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ. 20 ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει 
115, τις Κθορῖῃπς Ξεοπιππαπάταρεη{ίς )αοᾶ”ς, Έαςστ 1Ώ ἴπε οα]]11πρ 

ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ µενέτω. 9] δοῦλος ἐκλή- 
1Ἠ πνΏῖοὮ Ὦς γγας οα]]εᾶ, Ἱπ Μπῖς ᾖ1εῦ Πίπι αὈϊᾶς, Ῥοπάπιαι [ροῖπς] πιαςῦ 

θης: µή σοι µελέτω' ἀλλ᾽ εἰκαὶ δύνασαι ἐλεύθερος 
τποι 5119, ποῦ {ο ἐπεε ]αῦ 16 Ὀο α οατε; Όας απά 1 ἴποι ατί αΌ]θ 3Ἴτορ 

’ ”- --” ε ν 2 ’ Δ 

γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι. 235 ὁ.γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς 
110 ΄Ῥεεοπαθ, Ὀταΐπετ ἅπξα [.1δ]. Έοχ Ώο 31π [πε] 5Τ,ογᾶ 1Ρείΐπρ Ξοα]]εᾶ 

ὄοῦλος, ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν' ὁμοίως ᾿καὶ' ὁ 
Γπαῖπρ] α Ὀοπάιπμῃ, α ἔτεθᾶπαηπ οΕΓ[ίπε] Τοτᾷ 18: 11κατνῖςδο 815ο ος 

ἐλεύθερος κληθεί. δοῦλός ἐστιν χριστοῦ. 99 τιμῆς ἠγορά- 
4Τθε Ῥεϊπς οα]]εᾶ, Αα Ῥοπάπιαι ᾖ8 οἱ Οµτίςί, πμ α Ῥτ]οἙ πθ Ὑ6τθ 

σθητε' μὴ.γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων. 34 ἕκαστος ἐν-.ῷ ἐκλή- 
Ῥουσπῦ: ΌῬεσοοιπο ποῦ Ῥοπάιπεη ΟΕ πΙθΘῃ., Έομ  πΠεχαίηπ Ἡς πας 

θη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ µενέτω παρὰ Άτῷ' θεῷ. 
σα]]εᾶ, Ὀτοίητει, ἵπ ᾖἰπαῦ Ἱες Ὠἶπι αρίᾶο τσπΙῃ αοάᾶ. 

2 Περὶ δὲ τῶν παρθέγων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ.χω 
Βαῇ οομοστηῖπσ τΙτΡΊης, οοπαιπαη αμεπῦ οἳ [ια] Τιοτά Τ Ἠατο ποί; 

γνώμµην δὲ δίδωµι, ὡς ἠλεημενος ὑπὸ κυρίου πιστὸς 
ναί ἠαάσπιοπυὸ Ἰαΐνε, αδ Πατίπρ τοσεϊτεᾷ Πποτογ {γοπι [πο] Τοτὰ αϊλέα] 

εἶναι. 20 νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐν- 
11ο "0ο. Τ υπ] ποια ᾖ1πδ "ροοᾶ 115 Ῥοσπαςθ οἱ ἴπε ἍΤΡθ- 

εστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸὺν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. 
βεπύ Ἠθοςξδς1ζγ, ἴπαῦ τν 5] ροοά ᾷ0Υ εν ΠΒ. 5ο Το Ὀθ6. 

97 δεδεται γυναικί; μὴ .ζήτειλύσι». λελυσαι ἀπὸ 
Ἠιιξί ἔ]ιοα Όεεπ Ῥουμπά τος πο 5εθκ ποῖ {ο Ώς]οοςαᾶ. Παςί ἴποιι Όοεπ ]οοςθᾷ ἔτοτι 

γυναικός; μὴ .ζήτει γυναϊκα. 328 ἐὰν. δὲ καὶ υγήμῃης,! 
Ἀ σηῖτε 2 5εε]ς ποῦ Αα πάς, Ῥαἱ 1 α1ξο ἴποια πιαγοςῦ Ἠανε πιαχτ]εᾶ, 

οὐχ.ἥμαρτες' καὶ ἐὰν γήμῃ εἠΙ. παρθενος, οὐχ 
{που ἀῑάξςῆ ποῦ εἶπ; απά ᾖξ ὅπιαγ ΄Ὥαπτο ὀππαττὶοᾷ 11πΠθ Ἀπιτρϊῖη, δηΏοῦ 

ε/ ’ Φε ε/ ε - αμ Δ 
ἥμαρτεν' θλίψιν.δὲ τῇῃ σαρκὶ ἔξουσιν οἱ τοιοῦτοι' ἐγω-δὲ 

5ςμο 7414 εἶπ: Ῥαῦ ὑνιρα]αΜίοὮ ἵπ ἴπο Ώος5απ Ἔεβα]Ι Ύῃατο 

ὑμῶν φείδοµαι. 99 Τοῦτο.δὲ φηµι, ἀδελφοί, ἃ 
Ῥαῦ 1 

ὁ καιρὸς συν- 
αςιιοὮ ; 

Ἴγοια αχςρατο, Ῥιΐς τπῖς Ἱκαγ, Ὀτείηταη, ἰἴλο 5615οι «εἰταῖ- 
” ’ Δ ε ” τν 

εσταλμένος' «τὸ λοιπόν ἐστιν,! ἵνα καὶ |᾿οἱ' ἔχοντες γυναϊῖκας, 
εποᾶ [15]. Έοχ {πε τεςί κα ἴπαῦ ΕΤΕΠ ποσο Ἰανίπρ πΊτες, 

ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν' 90 καὶ οἱ κλαίοντες, ὡς μη Ὁ ίρστες: καὶ 
Ἆη5 Οποῦ ανίης σος απᾶ ἴηοςο πεερίης, 45 ποῦ πυπιερίησ Αηπά 

οἱ χαΐροντες, ὡς μη σε καὶ οἱ ἀγοράζοντες, νὰ μὴ 
ἴποςο τε]οϊοείπς 85 ποῦ τοε]οϊοῖης αηπά ἴποςδο Ῥυγίπυ, 85 ποῖῦ 

Ἁ µεμέρικεν Ὠας ἁῑν]ιάεα ττ». 
τις Ώβ5 ΑΠΥ οἨε Ῥεεη σα]]εά 1 ΤΤτΑΥ/. 
1. 1ΤτΑ. ο[η] 1. ττΑ. ἆ -ἵ- ὅτι Ε. 
ἴπε τεβί /οἶπεά {ο 5υγαϊθε]ιεᾷ) ΕΊτΑΝ ; ἐστίν' τὸ λοιπὸν Ι.Χ. 

--- καὶ ΕΤΊΝΑΥΡ. 

{... οἱ δ, 

ὁ θεός απιὰ ὃ κύριος {γαπβροδεά ΟΙΤΊτΑΥ. 
ἃ--- τῷ αΤΤΣΑΥΓ. 

ε ἐστὶν τὸ λοιπόν, (τὸ λοιπόν ἐστιν Ε) ον, 15 {οτ 
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Ῥαχῖ, ]οῦ Ἠϊπι ἀερατῦ,. 
Α Ὀτοίπος ΟΓ Αα 5]ξίεγ 
15 ποῦ ππάᾶεγ Ὀοπάαρο 
Ίῃ 5αοἩ οσαδεε;: Όυῦ 
αοᾶ ἨαίΏ ορ]]οά 5 το 
Ῥομσθ. 16 Ῥοτ πυ]Ώηαῦ 
Ἐποννοςύ ἔποιι, Ο πτυ]{θ, 
πγλείΏοτ ἴποαι 5ππα]5 
5πτο {11 ΠαξΌαιιά 2 ος 
Ἡου Κποινοξδῦ ἴποι, Ο 
ΙΩΛΏ, Ὑλπείπεγ Ίἴπροα 
5ΠΏα]{ 8ανο {η πνϊ{ο ὃ 
17 Βιῦν α5δ ἄοᾶ Ἱαια 
ἀἰξδιτιοὈαίοᾶᾷ {ἴο οτοτγ 
'ΤΠΦΠ, 45 ἴπο Τιογὰ ὨἨπία 
οα]]6ᾷ «επεστ 90Π8, βο0 
1εῦ Ἠΐπι π/α]κ. Απά 
5ο οτᾷααῖα 1 ἵη αἲἱ 
οἩπχο]ος. 18 15 απ 
ΤΠΑΊ οα]]εᾶ Ῥεϊπρ οἷτ- 
οαπησοϊθεά 2 Ἰαί Ἠϊπα 
ποῦ Ὀθοσπιθ πΠΟΙΤΟΠΤΗ- 
οἱξεᾶ. 15 αἩπ7 οπ]]εᾶ 
Ίπ αποίϊτοιιπποϊδίοη 2 
1εῦυ Ὠϊπ; ποῦ ο οἱἰτ- 
οιπαοϊδεᾶ, 19 Οἴτουτῃ- 
οἱξίοη 15 ποϊηίηα, απἆ 
πποϊτοαπιςϊδίιοΏ ἴς ηο- 
τπ]πς, Ὀιαῦ ἴπε Ἰοορ- 
1ης οἱ 1Π9 οοπιπιαιἆ- 
πιοηίς οἳ αοά. 20 Τε 
ενετγ Τπςβῦ αὈ]άο Ἰηῃ 
Τπε Επι οα]1 της 
πυΏετοεϊη ης ας οη]]οά. 
21 Ατίι ἴποα οπ]]εᾶᾷ ὐέ- 
ἴπο 3 5ετναπίεῦ οατθ 
ποῖῦ 1ος Ἱν: Όας 1{ ἴποια 
πιαγεδῦ Ὃο πιπᾷο ΤΓοε, 
δε 1έ ταίΏοτ. 25 Ἐοτ 
ηοθ {παῦ 15 οα]]1εᾶ ἵω {μεθ 
Τιοτᾶ, δεῖπρ α 5Ξετνα η, 
15 ἴΏο Τ,ου5 ΕΓΤΕΟΏΙΒΗ: 
Ἱ1κουννίδε α]5ο Ὠο ἔ]ιαί 18 
ορ]]οᾶ. ὁείπᾳ Ίτος, 18 
ΟΠτ]ξ{6 εεγταηῦ. 20969 
Ἀτο ὈοαρφΏῦ συ αᾱ 
Ῥτῖος; Ὦε ποῦ το ἴλῃθ 
εογταπίς οἳ ΤΠΕΗ, 
24 ἙΒτοαίητει, 1εῦ ετετγ 
ΤΠΔΏ, ὙΠΠθγθΙη ο 18 
οα]]αοᾶ, ἰ{ποτοίιπ αὈιᾶς 
πι] ἀοά. 

25 Νοιπυ οοποεγπηίης 
τ]τρῖις ΓΙ ΏΠαπνο πο 
οοπιπιαπάπιθη{ οἱ τῃθ 
Τιοτὰ: σεῖῦ Ἰ σὶτο πι 
Ππιάρτασμ{, 45 οπο ἴπαῖ 
ὨαίΠ. ουίαϊπαςα ΊπΕΤΟΥ 
οἳ ἴπο Τιοτᾷ ἰο Ὁ6θ 
{αλ μέα]. 36 ΙΤ 5α1ρρος 
Ἐπεγείοτο {ἴπαῦ τὶς 15 

ν '6οοᾷ {ογ ἴπο Ῥνοδοις 
ἀϊδίτεςς, ᾖ δαν, ἴπαῦ 
τέ ἴδ σοοᾶ Το α ΤΙΝ 
50 7ο Ῥο. 27 Ατὶ ἴποα 
Ὀουπά ππίο α π]{οδ 
βθέ]ς ποῦ ἴο Ὦε ]οοδρᾶ, 
Ατὸ {ποια ]οοςξεᾷ ἔγοπα 
πε «ουκ ποῦ α 

τπ]άο, 28 Ῥιΐς απᾶ 1ε 
ποια ΤΙΑΣΥΥ, ἴΠοιι Ὠπ5ῦ 
ηποῦ 5ἰππεὰ; απά 1 8 
τΙγρίΏη ΤΩΑΙΥΥ, «τπθ 
Ἠαϊίτ ποῖ 5Ἱηποᾶ,. Ἀε- 
τετίῃο]εςς 5ιιοῃ δπα]] 
Ὠαπτο Ίχοαῦ]ο 1: 1ΠΘ 
Πο-η: Ῥαΐ 1 ΕΡΑΤΕ6ΤΟΙ. 
2ο Επι Ἱπς Τ απ, 

ος κέκληταί 

ὃ γαµήσῃς 



449 Προς κο νομος ο Ά. ΥΠ, 

ον ος κατεχοντες 91 καὶ οἱ χρώμενοι ἐτῷ.κόσμῳ.τούτῳ,ἳ ὡς μὴ 
ενας. υοιὰ. (που πας Ρο ας απιά ποσα  Ἁαδίπς τ]ιΐς ννοτ]ά, 55 ποι 

ο μασ καταχρώµενοι.  παράγει.γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ.κόσμου.τούτου. 
3) τι ἔπογ τἨαῦ ν/οςρ, αξίας [1] αν Εοῖς οὗπ: ΕΟΤ Ραδ5ο5 ΑἹγαΥ ἴμπο ᾖ{αδ]μίοὮ οἳ τ]νῖς κο ον 

ας ἔποισυ ἴπος Ἱνορυ 99 θελω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος Περιο/ᾷ τά 
ποῦ; αυ {]λογ {πας το- ς 
1οἱσο. 44 ἴποικ] ἔπο Ῥαῦ Γ γρ] γοαι ἍἈπνίθλοἁϊ σιτο ᾖἵοῦς, ΤΠε ππιπαγγ]οᾶᾷ ο,τος ἔογ τ]ο ἐμῖησε 

το]ο]οσὰ μοῦ; απά Μπεν τοῦ κυρίου, πῶς Ἀάρέσει" τῷ κυρίῳ' 9ὺ ὁδὲ  γαμήσας 
5 μας ο] Ώ σοι ᾖ ; ας Ὃ ος τοι οξ έπε ται ᾱ, ο, Με σος ενος Ίο  Τιοτᾶ: υ. ης ἐπαῦ ἶ5 Ιπαττ]οἆ 

51 απά Πλο ὑλαί τωο µεριμνᾳ τα του κοσµου, πως Νάρεσει! τῇ γυ)’ αικί, 
ἐπὶ νιογ]4, 45 ποῦ - ΄οητος ἔοτ {πο ἐλίηας οἳ πο αἹΝοτ]ᾶ, Ίιουυ Τθ να Ρ]οαςο Ε]ιο πν1{ο. 
Ῥαρίης ές 1ος {πο : : ος : ας 
Εικμίοη οἳ ἰΠίς ποχ]ὰ 94 ἰμεμέρισται" ἡ ὄγυνὴ! καὶ ἡ παρθένος. ἡ ἄγαμοσὶ μεριμιᾷ 
Ῥαῤδείῃ απ/αγ. 5 Βαΐ Ῥινὶίάοᾶᾷ αἲο ᾖἴμα πο απά ἴμο τὶνσίη. Τῃο τιπιπαγτὶθᾶ ο,τθς Μοτ 
Ἰ πνοι]ᾷ Πατο τοι : Ὀς ρ - -- μας 
π]εμοιῦ «οατοίΊπο. τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα Ἡ  ἁγία Ἀκαὶὶα σώματι καὶ 
Ἠε ἰπαῦ 15 αππιαττϊεᾶ {πο ἑμίπρς οἱ πο ἸΤμοτᾶ,  ἔλαί 5Ἡο ππαΥ Ὦο Ποῖσ Ῥοία 1η Όοᾶσ απᾶ 
οατοίΏ {ον ἴ]μα {Πίπσς µ εις. ς κ ἅ 
ἐλαῦ Ῥοίοης {ο ἴμο πνἑύματι’ η.δὲ γαµήσασα µεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμοι, 
1ιοτᾶ, Ἠον ο Ίπαν αρ ξ; Ῥαῦ 5Ὡο ἐλαῦ {5 πιαγγ]οᾷ ο,γος {ού ἴλοθ σε οἱ {ιο πτνοχσ]ᾶ, 
Ῥ]ομςο {Πο Τιοτά: δῦ υας ον νε και 5 /͵ 
Ἱο ελα ἶς πατηοᾶ πῶς ὑάρέσειϊ τῷ ἀγνδρί. 95 τοῦτο-δὲ πρὸς τοὑμῶν.αὐτῶν 
ολτεί]ι 10Υ {ἴπο ἴπίησς6 Ίοιν 5ης αΠα]] ρ]οαςδθ ἔπο Ἡαδυαπά. Ῥαἱ ὑλπῖς {ΟΥ γοιτοσνΏη 
{Ώαί ατε οἱ ἴπε πνογ]ἀ, Ρ , ᾗ το ως ο η ͵ ῃ λ 
Ἠονγ Ἡς πΙΑΥ Ρ]σασο μίς ᾿συμφέρον" λέγω) οὐχ ἵνα βρὀχον ὑμῖν  ἐπιβάλω, ἀλλὰ 
πνίά{θ. οά Έποτο 15 ατξ- ΡΥοβί Τραγ: ποῦ ἴἨθῦ α που οι ΙΤ σπιατ δουςδί "Ὀθίοις. Ῥαῦ 
Γ6εγοηΏςσθ αἶδο Ὀοῦ νεο α : ν » . ας) , Ι Ξ αν ο 
πα ο ποπ που πο εὔσχημον καὶ Ἱεὐπρόσεδρονϊ τῷ κυριῳ ἁαπερι- 
αππηατγοἆ ΝΥΟΙΠΑΏ ΟΙΥΓ- ἆογ ὙπΠπαϊ [15] 8δοςβ]γ, Απᾶ ταις οι {πο Τιοτὰ Ννεεῃοιαέ 
ἑετἩ {ου ἴμο {Πῖπσς ΟΕ , « »9/ λα ἃ Ω) 
ἔλο Τοτᾶ ἠιαροϊισιασ ὅπάστως. 96 εἰ-δε "τες ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν πας-Ἅενον 
Ῥο Ίιοιγ Ὀουμ ἵω Ῥοάγ ἀῑδίτασρίοι. Ῥιί 1 απγοπθ [πο Άρεματες "Ἱιῃ- παν δµο Τνϊν πι ἡ 

. σε βο ς ρ ρ τ / / ς 
ϱπα ἵα ερ: θιύ εδ αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν Ὦ  ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνε- 
{ος ἴ]ο {Πίηππδ οἑ ἵπο ΟΠ ᾿Οηχς, 1 Το ὃο6 Ῥεγοπά [Ώϊ5]ρτίῖπαο, απά 5ο 165 οασ]ῇ {ο ἳ 

τνογ]ά, ὮὭοπυ 5ο 117 ο , / ώς , η , ἳ - : 
ελεος κος ανα, σθαι. ὃ θέλει ποιείτω, οὐχ-ἁμαρτάνει' γαμµείτωσα)’. 97 ὃς.δὲ 
3δ Απά ολῖς 1 5ροα]ς δα, σΏαῦ Ώο νν 1115 Ἰούῦ Ἠίιη ἄο, ο ἆοεςξ ποῦ 5ἶη : 1ο ἴ]χοσα 1α1ΥΣ, Ῥπύό ο πνΏο 

ΐοτ γοιισ οπσηἩ ΡΓΟΠί:; ν ” ας Ἡ .. ὃ 

πο ἴμαξ 1 πια οπσε ἕστηκεν "ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ,' μη εχων αναγκη» ἐξουσιαν. δὲ 
Α 5ΏΛΤ6 προπ γοι, Όαε δίαΠά5 Βγπα Πτι Ποατῦ, ποῦ Ἠατίηρ ηοοςδδὶσ, ΌῬαί απίπον 

μμ νς ον χε περὶ τοῦ.ἰδίου θελήµατος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ" 
ηΑΥ Ὃ ανα προηπ {πο 3Ἠ85 ΟΥΕΓ Ὠὶς ον η η], Ώπᾶ Επί 85 Ἱαάροά Ἰπ 

να Ὃ ος ως καρδίᾳ αὐτοῦὶ υτοῦ" τηρεῖν τὴν.ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς 
πα ἐπιπ]ς ἔπας τς Ὦἱ5 Πεατί Το Κεορ 5 ο τὶτριπϊστ, σπο]] 

Ῥολανοία Μἰτηξε]ξ ππ- Ὑποιεῖ,' 98 ὥστε καὶ ὁ ῄἉ"ἐκγαμίζων καλῶς ποιεῖ' σὸ.δὲι 
οοιωσθίγ {ουαγᾷ Πἱ5 τὶ- 
ρῖπ, 1 9Ππθ ΌῬρα5δ5 ἴπθ « : ν : .ὰ : 

Άοψατ οἳ Ἰογ πξο, απᾶ μὴ "ἐκγαμίζων" κρεῖσσον "ποιεῖ.' ὃν Γυνὴ δέδεται 3νόμφὶ 
ης ἆοες, Φο {μαῦ αἱ5ο ο ἰλαῖ ϱΊτεξδιη πιασγΊασα "πυε]] Ἰᾷοθ5δ; Απᾶ πο ἴπαῦ 

πεεᾶ 5ο τεαπΊτε, 1ευ 5 μα : ορ 2 1 : : ας νι ο ΠΠ ῶ, ας πποἳ πιπακσε Ρεζΐογ. τς. πο Α ον ος ὃν Ίαν 

Ίο εἰπποίλ ποῦ; Ἰο ἐφ ὅσον χρόνον ἕῷ ὁ ἀνὴρ.αὐτῆς' ἐὰλ.δὲ κοι- 
μον πε θὰ ντ {ος 45 Ίοιρ τας ήπιας 3πιαγ 9νο «οτ "Ἡαξςοαπα : Όαὅ 16 πια Ἠατο {α]]οπ 
ετίηε]ας55 π ο ἳ 9 

βἰππάοία βἴεᾷ[αςσὺ ἴπ μηθῃ ὁ ἀνὴρ δαὐτῆς,! ἐλευθέρα ἐστὶν ᾠ θελει γαμη- 
Ἠί5 λοατί, Ὠδγίηπξ ὮηΟ ας]εορ {πο ΠαςὈαπά οξ ος, {τθθ βΗ6 ἶ»5 {ο γνῃοπι 5Ώο πν1]]5 ἔο 8 
Ώερθδ»Ι{σ, Ῥαάσ Παίπ ο , ᾽ 
Ῥονος οπε; ΐ οὖνπ θῆναι, µόνον ἐν κυρίῳ. 40 µακαριωτέρα. δὲ ἐστιν ἐὰν οὕτως 
ψ/Π], απά ἨαίἩ 5ο ἆο- απηρτγὶίθᾶ, οπἱσ πια] Τιοτά. Ῥαῦ Παρρίου ϱἩο 5 1ξ «ο | 
ογ6σᾷ 1η Ἠὶ5 Ποαγί ἔπαῦ / ' στα. : σα να μη 
Ίνο σγ1] Ίκθορ Πῖς τίτᾳίη, μείνῃ. κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμη» δοκῶ-δὲ κἀγὼώι 
ἀοσίΏ 1νο]1. ὃ8 Βοίπεηπ βἶ]ια «ποα]ά ταπλαΙπ, αοοοτᾷίης {ο 1ΙΥ ᾖἸαάρπισαῦ; απά 1 ἐλίπ]ς 1 αἱ5ο 
Ἡς {ἐμαίῦ ριτοῖα 6 ἵπ ” θξον ὁ 
πιαγγίηρς ἀοοῦλᾖ να]; πγεύµα σεου εχει!’. 
Ῥαΐ πο εμας ρἰτείπε ὀβρίιτιι "σοά)5 "παγς. 

Ε τὸν κόσμον ἴπο πποτ]ὰ 1Τ1:Α. ἡ αρέσῃ Ὦςθ σπου]ά ΡΙεαβθ. ΙΤΤΙΑ. , καὶ μεμέ- 
ρισται. καὶ ΔΠᾶ Ἠ85 ΏὈεςοπιθ ἀῑν]άεᾶ. ΑΙ5Ο Ίτι; καὶ (-- καὶ νι) µεμέρισται καὶ Αιιᾶ 
ἀἰνιάεά ατο αἱ5δο ΤΑΥΓ. Κ γυνή ἡ ἄγαμος ΙητηαΙΤίΕᾷ ΥΥΟΏΙΒΏ 11. ο --, ἡ ἄγαμος 
(’εαᾶ ἴ]ια νἰτρΙΏ 68ΤΕ5 {ΟΥ) τς, α Γκαὶ ] υτς. α΄ ᾱ- τώ [Πο ΙΤΤΙΑ, ο ἀρέσῃ 5Ώε ροαίά 
Ῥ]εαςξε 1 ΤΤιΛ. Ρ σύμφορον ΤΤΤΙΑ. 4 εὐπάρεδρον αΙΤΤιΑΝΝ. τ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 
(1Ώ Ὠΐ5 Ἰσατί) ἑδραῖος ΤΤΊτΑ. 5 -- ἰδία (γεαά Ὠϊβ ΟΥ) ΤΊτΑ. ἔτι αὐτοῦ ΗΤΊτΑ. 
Ἱ-- τοῦ Ι1ΤΤΓΑ. π ποιήσει Ίι6 5Ώα]] ἆο ΙΤΊτΑ. . Ὑαμίζων την παρθένον ἑ εαυτοῦ (ἑαυτοῦ 
παρθένον τ) πιβτίε5δ Ὠ15 οὗ] ΥΙΥΡΙΠΙΕΥ 1Ττς; [ἐκ]γαμίζων . ἑαντοῦ παρθένον] ΑΔ. ὅΥκαὶ ὃ 
ασττιΑΤΓ. : γαµίζων ΠΒΙΤΙ68 αΏΊτς; [ἐκ]γαμίζων Α. -- νόµῳ αι ΤΊνΑΝ.. υ--- αὐτῆς 
ΤΤΤΓΑ. 



Ι ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ. 

τῶν. εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν, ὅτι πάντες γνῶσιν 
3ρ]1 Αχ πονγ]οᾶρο 

στ. 

8 Περὶ δὲ 
Ῥυΐῦ οσποεταϊπρ Ὀ]μίηρς 5αοτ]βοθά "ρ 14915, πο ΠΟΥ, (1οτ 

ἔχομεν. ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. 32 εἰ. δεῖ 
πο Ἡανε: ἈΚπομ]εάρο ραΏς πρ, τυαῦ 1ογο Ῥυ]]άς απ). Ῥαϊ 1 

ο) .) ων η / 

τις δοκεῖ Δεἰδεναιὶ τι  “οὐδεπω.οὐδὲν ἔγνωκενι 
ΑΏγοΠο ΊΌπῖπκ5 ᾖο Ὠατο ΚπΠοππ ΑΠΥΙΗΙΗΡ, ποῦηῖης τεῖῦ Ὦο Ἠα8 ΧΠΟΤΗΏ 

καθὼς δεῖ γνῶναι. ὃ εἰδεέ τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν, 
βοοοτάἶηρ α8 Ἱῦ 15 ΏΘΟΘΕΞΑΥΥ {Το που, Ῥαΐ 1 ΑΠΥΟΠΘ ἍΊἼοτο αᾳοᾶ, 

οὗτος ἔγνωσται ὑπ αὐτοῦ. 4 περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν 
Ὦο ἸςΊίποῦνωη ἍὮᾖΤτ Ἠΐπαϱ) οοποσγηΙἩρ πο εωπρ ἴπετ 

εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν Εἴδωλον ἐν  κὀσ 
οἳ ὑμ]ηρς εαοτ]Πορᾷ {ο 1491Β, πέ Κπονπ ἴλαβῦ ο. 

καὶ ὅτι 
ΑΏ Ιᾷο] [15] 1η Γπ6] πνοτ]ά, 

οὐδεὶς θεὸς ἕἕτεροςἳ εἰ μὴ εἷς. ὅ καὶ.γὰρ εἴπερ 
βμά ἑπαί Γίποτο 5] πο ᾳ0ο4ᾶ Ιοΐμον εκοερῦ ο0Π6, Έοτ ουδη 1{ 1πᾶθθᾶ 

εἰσὶν λεγόμενοι θεοί, εἴτε ἐν οὕρανῳ εἴτε ἐπὶ ἔτῆς] 
{ποτε ατα [ποςθ] οπ]]εᾶ Ροᾷβ, πΠείΠεγ 1η ἍΠεατεη ο; οἩἳ Τηοθ 

-” Γρ Ν 8 ΙΧ / . 2 ι 

γῆς' ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί ϐ Λάλλ" 
εατίἩ, 88 ']ετχο ΤΘ ροά ΤΠΙΒΗΥ απᾶ Ἰοτᾶς ΤΗΒΠΥ, Ῥαῦ 

ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατηρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς 
το π8 [έμσσε 19] οηθ ἄοά {ἰλο πλαςα, οἱ πποπα στ] Β]] πσν 

εἰς αὐτόν καὶ εἷς κύριος ]ησοῦς χριστός, δι οὗ τὰ.πάντα, 
40ΟΥ Ἠϊπ; απᾶ ὀπθ τΤιογᾶ 76815 Οητῖβ, ὮὉὮΥ πΏοτη Γ8το] α1] 0Πΐπρ,, 

καὶ ἡμεῖς δι αὐτοῦ. 7 ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσιν . ἡ γνῶσις' τινὲς 
Απᾶ ᾗὙὍο Ὁὗγ ἍἨΠἶπι, Ῥιῦσ ἡµποῦ ἵπ αἱ ᾖΠςδ]ίπο Ἐπον]θοᾶρο: 5οπαθ 

δὲ τῇ Ἰσυνειδήσει! Χτοῦ εἰδώλου ἕως ἄρτιὶ ὡς εἰδωλό- 
αΌαῦ Ἅπτ]θΏ οοΏηβοίεηοθ οἱ ἴπθ Ίο, απο] που 28 5οξ “ δΠίτρ δεαοτ]βοεᾶ 

θυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡἤ.συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα 
1µο δαη ΟἸάο] αρϱῦ, βπᾶ {Πεϊχ οοΏβοΙϱΠοθ, Ἄγτερ]ς πε, 

µολύνεται. 8 βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ. παρίστησιν! τῷ θεφ' οὔτε 
18 ο ος 

Απᾶ ᾖὙπόο 

Ῥα0 ταεα 8 ἆοθβ ποῦ οοπιπηεπᾶ {ο ἄοᾶ; 3πεϊίποτ 

"γάρ" ας πφάγωμεν Ἠπερισσεύοµεν' οὔτε ἐὰν μὴ.φάγωμεν 
1οτ πε ϱϱῦ Ἠβτθ πο 9Ώ Σανέαροη ποϊζμες 1 ππθ οςῦ ποῦ 

μι 9 βλέπετεδὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη 
4ο σ/α οοπιο 5ΞΠοτῦ, Ῥπή {α]ο Ἡθεά 1οδὺ Άροππεσ σος ΤΗΩ18 

πρόσκομμα γένηται οτοῖς ἀσθενοῦσιν.ὶ 10 ἐὰν.γάρ 
8Η οοσαβίοἩ οἳ 5ὐαπωὈ]πσ ἍΆΌῬεσοοπιθ Ἅᾖ1ἵο ἴποςβθ Έοτ 1 

τὶς Τδῃ Ῥσε,' τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἔν Πειδωλείῳ! κατακείµενον, 
ΒΏΥΟΠΘ 56θ μεθ, ππο ἈὨαξ ἈἘΚπονπ]οᾶρε, ἵπ απ 14ο]-ὔεπιρ]θ τεο]]πΙηρ 

ια) 9 ε / ] - 2 -” 2 ” 

οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδο- 

Ῥοΐηπρ πγεα]ς, 

[βὐ {αβ]ε], 3Ξποῦ 3έπο “οοπβοίθπος 5ο µία  Ἀνίαα]ς ρεῖης ἀπγ1]] Ὦο 

µηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα  ἐσθίειν; 11 "καὶ ἀπο- 
16 αρ βος5 3Πίπρε "Αβαοτὶβοεᾶ 51ο 514915 }ὲο Σεπύ 2 βπά συν] 

λεῖται! ὁ ἀσθενῶν "ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ.σῇ.γνώσει,' δι ὃν χριστὸς 
ρετὶὮ ᾖἴπο τε] Ὀτούπεσ οἩ εν Κμονν]οᾶρο, 40ΟΥ πποπι Οπτ]εί 

ἀπεθανεν.ῖ 19 οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδέλφούς, 
ἀἱεᾶ. Νου πας ΒΙΠΠΩΙΠΡ Αραϊπεῦ ἴλμο Ῥτείμτεη, 

καὶ ζύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν, εἰς χριστὸν 
πο ππουπα (πρ τπεῖγ 3ο00ηἨ5ο0Ίεποθ κ Ἴπεας,, αραϊηξσυ Οπτ]ςῦ 

ἁμαρτάνετε. 19 "᾿διόπερὶ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν 
οΞ 5η. ἨΜπετεέοτο 1 πιθαῦ Ἅ«οδ8ιι5ε ὅτο “οβεπά "Ῥτοίπεσ 

--- δὲ Ῥαῦ τπήτΑ υγ. ἆ εγνωκέναι ΤΤΊτΑΥΓ. 
τω ἕτερος ΤΤΤΤΑ. Ε --- τῆς ΗΤΤΓΑΥΨ. 
τεβρεοί ἴο ἴμο 1491) µ1Τν. κ ἕως ἄρτι τοῦ ο 1 ΤΤτΤΑΥΥ. 
ΟΟΠΩΠΩΘΠΑ 1ΤΊΤΑ, --- γὰρ {0Υ ΤΤΊΤΑ. 
οὔτε ἐὰν φάγωμεν περισσεύοµεν (ὑστερούμεθα 1 περισσευύµεθα στ) 1ΤΑ. 
ο ἴἩθ νΓεα]ς 1 ΤΤΓΑΥ. Ρ [σὲ] Μ. 4 εἰδωλίῳ”τ. 
ἀπόλλυται ΑΝ’. . ἐν τῇ σῇ γνώσει, ὃ ἀδελφὸς ΙΤΊΤΑΥΥ. 
νδιό περ Ἐκ. 

ἈΓαἀλλἼ1. 
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ποῦ 1η ΠηΑΥΙΊαρε ἄοοί] 
Ῥεΐζΐίετ. 39 πε π]ῖο 
18 Ῥουπᾶ Ὦγ Ίπο Ίων 
88 ΊοηΡ 85 ει Ἠάδ- 
Ῥβμά ἸΠπτείμπ; Ῥραυ τε 
Ὠετ ὨἨαβραπᾶ Ῥο ἀςααᾶ, 
ΒΠε 5 οὐ Ιρετῖγ {ο ρα 
πηρχτ]οᾶ {ο Υ/ΠοΏι 916 
συ]: οηπ]σ Ἱηπ ἴπο 
Τιοτᾶ. 40 Ὠπὲ εἶιο 18 
Ἱαρρίατ 1 5Ώς 5ο αΡ1ᾷ6, 
αζογ Πιγ Ἱπάρπιεηί : 
8η Τ {Π]η]ς αἱ5δο ἐπαῖ Τ 
Ὠατε ἴπο ΡΡΙτΙ0 οἱ ἄοά. 

ΙΤ. Νου αβίοασα- 
Ἰηρ {Π]πρς οΏ εγοᾶᾷ απ- 
νο 1ᾷο1ἱ5, πο πουν τωαῦ 
ο α]] Ώαβνε Ἐπον- 
Ἰεᾶρο, Ἐπογ]εᾶρο 
Ῥυβείηπ πρ, Ῥαῦ οβ- 
το εαἰβεῦΏ. 2 Απᾶ 
18 ΑΠΣ πιβΏ {Π]η] ἐλαῦ 
Ὢε ΚποπεῖΏη απγ{πῖπρ, 
Ἡο Ἰποπνείη πούρίπρς 
τν, 85 Ἡο οιιρΠί {ο 

ὨΟοὶύ, ὃ Ῥαΐ 1 ΑΠΥ 
ἨΙΒΏ Ἴοτε ἄἀοᾶ, ἴπθ 
5πιο ἵᾳ ΊεποῖνΏ οἱ Ἠϊπα. 
4 Α5 ΟΟΠΟΘΓΠΙΠΡ Ίηοχο- 
4ρτθ ᾖ1ἴπο «οαῖϊπρ οἳ 
9μοξβο {ηΐηρα ἐπαῦ αγθ 
οβετεᾶ Ἱπ ἍββοτἱΏοῬ 
πηῖο 1ᾷ49]8, πο που 
ἔλιαῦ αη 1491 ὃς ποἰλῖΏρ 
1η ΤηῃΠο Ὑποσ]ά, απᾶ 
τπαῦ ἐεγθ {5 ποπο οὔ πουν 
αοᾶ Ῥαξ οἩθ, ὅ Ἐος 
ὑποαρΏ Ίπεχο Ῥο ἰμαί 
8ΙΘ οβ]]εᾶ ροᾷβ, π]αρ- 
'Παυγ 1π Ἠθανεη οὗ Ἰπ 
ΘδηΤύἩΏ, (48 Ίἴλοτο ο 
Ροᾷς ΠΙΔΥΥ, Ἀπᾶ ]οτᾶβ 
ΤΙΑΏΥ;) 6 Ῥαῦ {ο τα8 
ἴλιεγε ἴ5 Όωέ οπο .οᾶ, 
πο Ἐαίπεχσ, οἱ πλ]οπα 
ατε α]] 1ΠΐΠρ8, αηΏά ν/θ 
1Ἠπ Ἠϊπα: απᾶ οπθ Τιογᾶ 
ᾳ;65ις Οἶντίςί, Ὦγ πΏοπα 
ατε α]] ἑΒίπρς, Ῥηά πνο 
ην Ἠπα, 7 ἩἨοτνροίό 
ἴλεγε ἴς ποῦ 1η εταττ 
ΠΙΘΏ ἐπβῦ Ἰςποινυ]εᾶρεο : 
40ΟΥ 80Π16 υ/ΙἩ ϱ0- 
5οίεηΏοθ οἳ ἴπε 14ο] απ- 
νο ἰΠῖς Ώοατ ερὺ Τὲ 8 
Α Όπιηπρ ο[εγοᾶ απίο 
8Η 149] ; αΏᾶ ὑῃοαῖτοοῃ- 
5οῖϊαπσςθ Ῥαΐηρ τνερ]ς 18 
ἀεβ]εᾶ, 8 Βαπί πιεαῦ 
οοπιπαθεηᾶσείΏ ας ηοῦ {ο 
αοα : {ου Ὠησα]ίπετ, 16 
πο οςΏ, ατα πο ἴηο Ῥεί- 
ΥΘΥ ; ΠεΙηΘς, 1{ νο ουῦ 
Ὡηοσῦ, ΥΕ 1νθ ἴηο ΥνΥΟΥΡΘ. 
9 Βιαΐ Ίακο Ὠεεᾶ Ἰαςῦ 
Ὦγ ΒΠΥ Ώιοβης ΌΠ]ς Ἱ]- 
Ῥεγίγ οἳ γοατς Ῥεςοτηθ 
Ἀ βαταρηπρο]ος]κ {ο 
ἴπετα ΤΠαῦ ατο τγοα]ς, 
10 Έοτ Ἱξ ΑΠΣ ΙΠΒΠ 569 
ἴηεοῬ πΠΙοἩ Ἠβςδί Έποτ- 
Ίεᾶραο ϱἰὺ αὐ ταδαῦ ἵλι 

ε οὕπω έγνω ποί γεῖ ἀῑά Ἠο πουν ΕΤΊτΑ. 
ἶ συνηθεία {γοπα οιδίοτω (ν{ 

Ι παραστήσει 8ΏΦ]] που 
3 μη Φάγωμεν ὑστερούμεθα (περισσεύοµεν 1) 

ο τοῖς ἀσθενέσιν 
τ πο γὰρ {ΟΥ ΡεγΙδῃΏθς 1 ΤΤν; καὶ. 

» (Γεαά ΌεΥ8ὲ 11 αξ α ϱμεδίίοἸι) Α. 

ᾱ α 
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116 14ο 5 {επιρία, εΊια]1] 
Ὠηοῦ ἴπΠο οοηςΊεποθ ΟΕ 
Ἠἶται πνλι]οῖι ἶ5 ἵνθα]ς ο 
εωιοο]άσποὰ {ο εκ 
λογο (πίηςσς ὙυΏϊσα 
Άνο οΠοτοὰ ἴο Ιάοίν; 
11 απά (Ππτοιρ]ι ὍἩΠγσ 
Κποτ:]οᾷσο επα]] μα 
Ὑθιις Ὀνοίπογ Ῥογϊδῃ, 
Σου «νμοια ΟΩτὶςε ἀλεά 2 
195 Ὀμρ πΠεηπ γε 5ἵπ 
8ο ασαἰπκῦ ἴπε Ὀτείῃ- 
ΤΕΝ. απ Ἰνουπά τεῖσ 
ποβῖίς ορηπ-οἶθπσςθ, γα 
δν απαϊηδ ΟἨησῖδυ, 
19 ἸΓποτοίοχε, 1 πισα 
Ώιακο πι Ὀτγοίπεν ἴο 
οσοι, Ι συ] επ πο 
Ώσονα πυΠῖϊο ἐἔπο πογ]ά 
5ίιιμάστἩ, 18650 1 παπα] 
ΤΑΥ ὑτοῦ]μετ {ο οβεπά. 
1. Απι Ι πού 8η 

Βρωνί]ε απ Ιἵ πού 
1τ.62 Πανε 1 ποίῦ 58686ἩΠ 
φ.6νιις ΟΠ 156 ον Τιογᾶ δ 
ΛΤο πιοῦ Υε ΙΠΥ ουκ ἵπ 
τπο Τιοτά2 9 1 Ί ϱο 
πιοῦ αη αροδίϊο απίο 
οἵἶιουΣ, γοξ ἀοαὈύ]εςς Ι 
Άπι ἰο τοι: 1ος ἴπθ 
εααὶ οἳ πιῖπε αρο5ῇ]ε- 
βΠίρ ητο γε ἴΏ {Πε Τιογᾷ, 
Ὁ λΙΙπο ΑΠΦΊΥΕΤ Το ἴπεπα 
τηΏπξ 4ο εχατα1θ Πο ἵ5 
ΜΠῖς, 4 Ὥαπτο Ἱο ποῦ 
Ῥουνος ἴο εαῦ απᾶ {ο 
ἁἀτγίι]ς2 ὃ Πατο τνε ποῦ 
Ῥουναχ {ο Ἱεαά αὐοιαῦ 
οἱ-ίοιτ, α τν] [ο, α5 πε]] 
Α5 οἴπογ αροσθ]ο5, απ 
αφ ἴῖο Ὀτοίπταη ο ἴΏο 
Τιοτᾶ, απά ΟερΏα»2θ6ος 
1 οηπἱγ απᾶ Βατηπαρας, 
Ἱαπνο πού ὙΝθ ΡοΨόέγ 
1ο Τοχῦοοπς Ἱνοιυκἶησ 2 
7 Πο σοοξῖ α Ψαγέαγθ 
ΑΊΥ Τίπιο αἲ Πἶςδ οὗτ 
οἴιατρος» πιπογρ]απέεεία 
Α νΙπαγατά, απ απ εί 
χιοῦ οξ (πο Εταῖί ἴπετε- 
ο 2 ος Πο Τοεάείη α 
Ώοςξ, απᾶ οαϊείιπ ποῦ 
οἳ ἴπο τοῖ]]ὺκ οξ {πο 
Ώοοκ 2 86 βδαχ 1 {Περθ 
{πῖησς 45 α ΠΠ 2 ΟΥ 
βαϊτπ πού {πο Ιαν πο 
5πΠ1ς αἱςδοῦ 9 Έος 1ῦ 18 
πυγῖίεη ἵπ {πο Ίαν οἳ 
ἸῬοσο», Τποι εΠαῖ6 ποῦ 
πααπσὶο ἴπο πιοιζςπ ο 
1πο ος ἴπαῦ Ἰτεαᾶείπ 
ουῦ ἴ]ο οοτη. Ρομπ 
ἄοά Ίακο οἩτο ᾖ{οΓ 
οχεΏ ὁ 10 ου δαῖζῃ Ὡς 
ἓϊ αἱίορείπεν στ ους 
βαίο52 Ἐοτ οἳτβα]ες, 
πο ἀοαδρε, ἐλῖς 15 νυτ]ῖ- 
ἴεηπ: ἴπαῦ Το Όππύ 
ρ]ουεῖῦ]ι 5Ποι]ά Ῥ]οιν 
Ίπ Ἠορο; απᾶ ἴπαῦ Ὦορ 
τπαῦ {πτοςπείΏ ἵω πορθ 
εΏοι]ά Ὃε Ῥανίαχκετ οἳ 
Ἠϊ5 πορο. 11 1ὲ νο Ππνο 
βοΐνιι ἀπίο οι ϱΡρὶ- 
χθααὶ ὑπίπσς, ἴ5 ἐξ 
μτεαῦ Όλμῖισ 1 πο 

κ ἀπόστολος ἀπᾶ ελεύθερος {γαπεροβεᾶ αΙΤΤΙΑΥΓ. 
3 µου τῆς ἀποστολῆς Ι1ΤτΤΑ. 
καρπὸν με {τι ΤΤΊΥΑΝΓ. 
οι." ΊνΑπν. Ἰκηµώσεις ΤΤνΑ. 
| ὑμῶν ἐξουσίας ἀ 1 ΙΤΑἨΝ., 

πἉῬροςσδ 
ν ) ἱ 3 ΄ 

µου, ου-μή Φαγω 
311, Ἠποῦ αἲ αἲ] ϱΠου]ᾶ 1 οαῦ θα 

µου σκανδαλίσω. 
ΦηηΥ ΤΙ "πιαγ ο. .ςδο {ο ο οπά, 

9 Οὐκ.είμὶ Χάπόστολος!; οὐκ.εἰμὶ Σἐλεύθερος!; οὐχὶ Ἰησοῦν 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΔΑ. ντιπ. τς. 
, ΜΑ) ---- , υ πα κκ) 

κρέα εἰς.τὸν.αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν. 
105 ΘΥΕΣ, επαῦ μοῦ 5υχοίῖες 

Άπια Ι ποῦ 3η αροσθ]ο 2 Άπια Ι ποῦ «1θ9 δι Ξποῦ ὃὂσδεςας 

Σχριστὺν" τὺν.κύριον.ἡμῶν Ξἑώρακαὶ; οὐ τὸ.ἔργον.μου ὑμεῖς 
δητίρυ Ίους "Τιοτά Ἰλανο 31 “5εεἩ 2 1ποῦ 1”πιγ "ὄννοτ]ς 1179 

ἔστε ἐν κυρίῳ: 3 εἰ ἄλλοις οὐκ.είμὶ ἀπόστολος,- ἀλλάι 
9 αἵθ π [1πε] Τιοτὰ 2 1 ο οἴπει Ταπι ποῦ ΔΏ αρος5{]ε, τοῦ 

γε ὑμῖν εἰμι ἡ.γὰρ σφραγὶς Ἀτῆς ἐμῆς.ἀποστολῆςἢ ὑμεῖς] | 
ϱὔ ΑΗΥ τοῖς Ίοσοια Ι απ; 1ος ἴπε 5επ] 

ἐστεὲν  Ἁκυρίῳ. ὃ ἡ ἐμὴ.ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν] 
το Ἶπ [πε] Τιοτα. Μπ ἄεξεηορ 1ο ἴποςδε -ππθ ἍᾖΑΣπ/Πο "οχαπιῖπο 

δ {/ 7 / ῄ 4 ΝΜΙ Δ 2 , ἐξ , ο νο ο ον τν 

αυτη εστιν, ΨΠ οὐκ εχοµεν εξουσιαν Φαγεῖν καὶ "πιεῖν'; 
50µµς  οἷς. Ἠατε πο ποῦ απαἰποτΙιτνγ ᾖΌοεαῦ απᾷ ἴο ἀτίπ]ς 2 

ὃ μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ 
Ῥανε πο ποῦ απαίπονιῦν κα βἱδίει, 9 Ιάε, {ο {ακο αροιῦ, 45 αἱ5ο 

οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι, καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου, καὶ Κηφᾶς; 
ἴπο οίμες αροςδί[θς, ππᾶ ἴπε ὈῬτείητεη οἳἑ ἴηπθ ἼΤιοτᾶ, απά Οορηςς2 

6 ἡ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ.ἔχομεν ἐξουσίαν ἄτοῦ' μὴ 
ος οπ]σ 1 απά  Βατπανας Ὥατνο πο πού αιιϊπογίίγσ ηοῦ 

ἐργάζεσθαι; 7 Τίς στρατεύεται Ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ: 
{ο Ἱνος] 2 πο 5ΕΥΤΕΡ 85 α 5ο]άΐεχ αἲ Ὠῖδ ΟΨΏ «ϱἨΠατρες αὔ ΒΏΣ πιο 2 

τίς φυτεύει ἀμπελῶνα, καὶ «ἐκ τοῦ καρποῦ" αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει : 
ὪΝΠο ῥΡἱαπίς α πΙηπεγατᾶ, απᾶ οἳ ἴπο «ἀτπϊῦ ος ἵσ ἄοςς ποῦ αιιῖ 2 

Γὴ' τίς ποιµαίνει ποίµνην, καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίµνης 
ΟΥ πνΠο 5Περπετάς 8 Άοοξς͵, απᾶ οἳ ᾖἴπο ποῖ]]ς ο ἰπο ᾽ Ποε]κ 

οὐκ.ἐσθίει; 8 μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; ἢ Ξοὐχὶ 
ἀοες πού ομί ὃ βοεοτᾷίπςᾳ ἵο Α ΤΙΔΗ Ίηεςε {πῖπσς ἄο 1 δρεα]ς, ος "ποῦ 

καὶ ὁ νόμος ταῦταὶ λέγει; 9 ἐν.γὰρ τῷ ἈΜωσέωςὶ νόμῳ 
5ᾳἱςο "ἴπε ὅδ]αΥ δίηοςο Ἰμίησς Ίδαγς 2 Ῥους ἱπ ᾖἴπο 3οξ ὄΜμοςες 11ανν 

γέγραπται, Οὐ λφιμώσεις' βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν' 
16 α5 Όθ6επ τυτ]ξίαα, Τποι εΏα]ῦ ποῦ τιµχσ]θ απ οκ ἰτοβάῖησ οαξ οοτη. "Έοτ 2ίπθ 

ν” / - -- Ἀ » ς ” / [ή 

βοῶν µέλει τῷ θεῷ; 10ἢ δι ἡμᾶς πάντως λέγει: 
9ρχοι 5 “Ίποτο στο πὶί(ι ἄοάδ οἱ Ῥεοβαξθοξ 18 καβἰΙἰοβείποςβασς Πε [10]2 
ὸ 2) ες ο” υ . 7 ε/ ὃς γι ’ 2 / Ι] ς 7 - 

ι ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὑπ) ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἁἀροτριῶν 
Ἐοχ Ῥεσαιιδο οἳ ας 16 τγας πυτἰτίοὮ, ἴπαῦ π Ἠορθ οαρπῦ ο ἐππύ ρ]οαμῃ» 

ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἵτῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν 
Μο ΡΙοιρἩ, βαΏᾶ Τε {παί ἐτεαάς ουῦ οοΓ}, δοξ «Ἠ15 ἼΏορο Σµο “ρατίακθ 

ἐπ᾽ ελπίδι.' 11 Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, 
α1π ἨοῬο. 1 νο ἴοσοα ερϊτιίαα] πἶπρς ἀϊά δοτ,. Ἅ{[ς Ἱ] 

, . ε -” .» 4 Π ” 

µέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσοµεν; 12 εἰ ἄλλοι 

οἱ ΤΙΥ αρος{]εξΗῖρ το 

Αα Ρτεαῖ ἐπῖπς Ἱξ ᾗῄπο Το Βοςβ]γ ἐπίηρα ΕΏδ]] τοαρ 2 1 οἴμετα 

τῆς ᾿ἐξουσίας ὑμῶν" µετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; 
3οἳ 31ο “παϊποτίῦψ δοτον ὅγοα ἍἈρατίακθ, ᾖ{[ΑΠοιι]ᾶ]ποῦ  ταῖΒος νο 2 

; 2 υ / . ΄ /΄ , 4 ’ 

ἀλλ’ οὐκ.ἐχρησάµεθα τῇ.ἐξουσίᾳ.ταύτῃ’ ἀλλὰ πάντα στέ- 
Ῥυΐῦ ππθ ἀἱὰ ποῦ πςδε {156 ααὐΠποτΙόγ ; ους αἱ ὑμίασς τνθ 

“ ι : ” υ / - 

γοµεν, ἵνα μὴ Πἐγκοπήν τιναὶ  δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 
Ῥαεας, τππῦ που Πἰπάχπηπσο 19ΏΥ πο ελοι]ά ρίτο Το ΐπο ρ]αᾶ θἱάΐπρς οἳ ἴμο 

χριστοῦ. 19 οὐκ.οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι, 3 
Οοπτίςί, Έπογ γε ποῦ {λαῖῦ {πορο [245] "8αοτοᾶ "Οπίπρα Ππυουτίπς, [1η9 

Σ --- χριστὸν ΙΤΊτΑ. : ἑόρακα τ. 
υ ἐστιν αὕτη ΙΤΤΤΑ. ἍἈἸπεῖν ΤΑ. Ἅ«ι-- τοῦ ΙΤτι[Α]. ε τὸν 

Γ--- η τ[τι]αν/. ξ καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ ΙΤΤΓΑΥΓ. η λωύσέως 
{ ὄφειλει ἐπ᾽ ἐλπίδι ΙΊΤνΑ. κἆἕ ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ µετέχειν αΙ.ΓΊι ΑΝ. 
τι τινα ἐγκοπην (ἐκκ- 1) ΕΓΤΕΑΝ. . Ἡ -- τὰ ἴμο μασ ττε[α|. 



ΙΧ. 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑ ΝΕΟ, 

ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν' οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ 2προσεδ- 
ὑπίπρι]οξ ᾖ1ἴπο ὑεπιρίο θαῦ; ἴποφο 2ᾳ0 3{Π9 4.118 ααττειά- 

- ’ ΄ [ ᾿ « 

ρεύο»τες,ὶ τῷ θυσιαστηρίῳ συμµερίζονται; 14 οὕτως καὶ ὁ 
1μςδ, συ λέὮ ἴπθ Αἰζατ Ῥητίακο 2 5ο αἱδο ἴπο 

κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν, ἐκ τοῦ 
1,οτά ἀἱᾷ οτάεσ {ᾖο ἴποςο πο ρ]πά Γἱάλσε ΒΗπΠΟΜΠΟΙΠΥΕ, οἳἑ Όο 
) μ) α Ν Δ Ῥ ) πα / ῄ [ Ἡ 

εὐαγγελίου ζῷῶν. 16 ἐγωὼ.δὲ Ῥοὐδενὶ ἐχρησάμην' τούτων 
ρ]αᾷ εἰ4ἱηπρς ᾖ{ο νο, Ῥυιϊ Τ 3ηοπθ πι οξ ἴπθβο {Π1Πββ. 

οὐκ. ἔγραψα.δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἓν ἐμοί' 
ουν 1 ἀῑά ποῦ νχ]ζο ἐλοςο (πίησ8 ὑπαοῦ {λα ἍᾖΙδελοα]ᾶ Ὀ6 πνΙἔἩ πο; [18 3ψετο] 

᾿καλὸν γάρ µοι μᾶλλον ἀποθανεῖν, ἢ τὺ.καύχηµά.µου Ἵϊνα 
“ροοά {ος {ος πιο τβί]Ἰθς (ο ἀῑ9, ἔμαω  ἈΆπιν “Ροβρήησ ᾖῄπας 

ἡ τ ὸ ῄ ο .5 8 λί ἃ ) ” 

τις κεγώσῃ.ὶ 16 ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαὶ.  οὐκ.έστιν 
3βΏγοπο βΠοι]ά ηια]κθ νοίᾶ. Έον {ξ 1 αηποιπςῬ {πο ρ]αᾷ ἐἰάίηρς, ἔποτο ἶς πού 

µοι καύχηµα' ἀνάγκη-.γάρ µοι ἐπίκειται οὐαὶ δε µοι 
3µο πιο ΙΡοββύΐης; {Ο0χ ΠεςεδΣΙ(Υ .πηθ 19 Σ]αϊᾷ ὅπροπ; 3ποο Σοαΐ ο 119 

Ν 4 ν } ; π ”- 
ἐστὶν ἐὰν μὴ. εὐαγγελίζωμαι." 17 εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο 
αἲῖ Ἡ 1 απου]λὰ ποῦ Απποιπηςθ ἴπο ρ]αὰ υά1πρς. Έος Εξ νι] Ηπσ]τ 1ΌΠ18. 

πράσσω, μισθὸν ἔχω᾽ εἰδὲ ἄκων οἰκονομίαν Ἠπεπί- 
1 ἆο, Α τοπατᾶ Τ Ἠατε; Ῥαῦ 1 υπ πρΙσ Αη αἀπιἰπἰείταϊίοι 1 απ εη- 

στευµαι. 18 τίς οὖν "μοι" ἐστὶν ὁ μισθός; ἵνα εὐαγ- 
ἐτισθεᾶ υΙ(Η. Ἠηιαῦ ἴπεπ Ἅπιγ 118 τεπνατά ὃ Τῃαῖ ἵπ αηποιποῖπς 

γελιζόµενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον: Ἱτοῦ 
ἴπε σ]αά ὑἰάίπσς “γ]τηοαῦ ἄθχρεηςο 3Τ Ἰεποι]ά "πιαχκο "ἴμο "ορ]αά )Ηάϊπρς 1οξ 34πθ 

χριστοῦ,' εἰο τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ.ἐξουσίᾳ.μου ἐν τῷ 
30ηχ15ῖ, 5ο 85 ποῦ ἍΙδῖπςσ 88 ἨΙΥ ΟΠΠ ΏΙΥ Αα ΠοτΙῦγ 1η ᾖἴπθ 
” ΄ (ο » / 4 Ἆ 7 / ο . Δ 

εὐαγγελίῳ. 19 Ελεύθερος.γὰρ ὧν ἐκ πάντων, πᾶσιν ἐμαυτὸν 
Ε]αά (άἷυρς, ΟΥ 1γεΘ Ῥεϊπρ ἔτοπι 81, {ο α1] τπιγδοε]Ε 

] ΄ 1, 4 ΄ ’ . νο ” 

ἐδούλωσα, Ίνα τοὺς πλείονας κερδήσω 390 καὶ ἐγενόμην 
1 Ῥεσατηο Ῥοπάπιατ, ἴπαῦ πο ὨΙΟΤΘ 1 παϊσλί ραίη. Απά Ι Ῥεσαπαθ 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ιουδαίους κερδήσω᾽ τοῖς 
Το πο 165 88 8 0επ, τπαῦ 16υν5 1 πι]σΏηύ ραῖη : Το 1ποξδθ 

ὑπὸ νόµον ὡς ὑπὸ νόµον,Χ ἵνα τοὺς ὑπὸ νόµον κερδήσω' 
Ἀπᾶςυς "Ίαπ 5 απάες Ίαν, Όπαῦ ποσο ππᾶετ, Ίαν Ι αἱρηῦ ραῖη: 

2] τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος 7θεφ,ὶ ἀλλ) 
ἵο (ποδθ πποαῦ Ίαν α5 πποιί Ἰατν, (αιοῦ Ῥείπρ πι] ὐ]ιοιῦ Ίαν’ ἴο ἀοᾶ, Ῥαῦ 

ἔννομος Ἔχριστῳ,'. ἵνα “κερδήσω"  ἀνόμους. 329 ἐγενόμην 
σηθπίω Ιαν το Οµτὶεῖ,) ἴπαῦ Τ πρωί ραῖα ἴποδο π]ύποαί 1. 1 Ῥεοβπιθ 

τοῖς ἀσθενέσιν δὼςὶ ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω. 
{ο {λε πγεο]ς 88 πγεα]ς, ἴππῦ ἴπο πεακ -Ι πιὶρΠύ ραῖῃ. 

τοῖς.πᾶσιν. γέγονα -«τὰ!.πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. 
Το 1] ἴπεςο 1 πατε Ῥεσοπιθ α1] ἰΠπϊπραβ, Ίἴπαῦ Ὦγ α1111ΘΛΠΕ 80116 Τ πιϊρηῦ 5ᾳ8το, 

99 ἱτοῦτοὶ δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα Ξσυγκοινωνὸςὶ 
31ηΏϊς Ἱαπᾶ Τ ἆο οη αοοοαπ{οξ ἴπο σ]πά ιάΐπρε, ἐλαῦ Αα Γε]]1ονΓ-ρατία]ςθς 

αὐτοῦ η νωμαι. 
πλ Ώ 16 πι]ρηῖ ϱο, 

24 Οὐκ.οῖδατε ὅτι οἳ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν 
ποπ το ποῦ ἴπαῦ ἴποςδε πΠο ἵπ 8΄Υ80Θ-ΟΟΙΣΞΘ τα 811 

Α / α 8 ὃ Ν λ δν 4 » . ας , ο 

ρέχουσι», εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε, ἵνα 
Τάη, Ῥιαῦ οπθ χθοθῖγθβ 1πΠο Ῥτϊισο Τηα8 ταΏς, 'τλπαῦ 

καταλάβητε. 396 πᾶς.δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος, πάντα ἐἔγκρα- 
Σε ΠΙΑΥ ορίβΙη., Ῥμΐ0 «τετγοπο γηαδῦ ε5ύτίτθἙ, 1Ώ α]] ἠλῖησ8 οοπύτο]ς 

ο παρεδρεύο»τες Ἱ,ΤΊταΥ/. 
ὥπττ. ᾖκενώσει 5Ώι1]] Ὥσα]ἷέθ ναΐη 1ΤΊΓΑ. 
"μου ΤτιΑ. Ν --- του χριστοῦ ΙΤΊΤΑΥ. 
Μη16Γ Ίαν; α1,ΤΤτΑΥΥ. Υ θεοῦ οἳ ἄοά ΙΙΤΤτΑΥΥ. 
τοὺς 11 ιΑΤΥ. Ὁὃ --- ὡς [1.}ΓΤιΑΥ. 

5 γάρ {ογ αἰτΊτΑαυ’. 
Ρ οὐ κέχρηµαι οὐδενὶ Ώανθ ποῦ 15εά ΑΏΥ ΟΙΤΤΓΑΊΥ. 
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βα]] τοαρ σοιχ οηγΏα, 
{Ππί1ρββ2 12 ΤΕ οἴπατν 
Ῥο Ῥραχακεοτς οἳ {18 
Ῥόπεχ οΥε; τοι, αγε 
ηοί πο ταποτ 2 Ἡθτογ- 
ΊΠεΙ686 νο Ἠαβνο ποῦ 
ιἈ5θοᾶ Πῖ5 Ῥοπες; Ῥυ6 
ΒΙ{ΤΟΥ α]] {πΐπσα, ]ε5ῦ 
σε 5ποι]ά Ἠϊπάεγ ἴΏθ 
ΡοβΡρε] οξἑ ΟΠτ]56, 13 Ώο 
γε ποῦ Κπον Όπαῦ Πε 
συ ΏΙοὮ παϊηὶςίεγ βΌοας 
Ἠο]γ {πῖηρε Ί1νο ο/{ὴ6 
ἐληίπσς οἳ ἴλο {θιπρ]οθ2 
ΑΠπᾶ ἴπΠογ νυΏῖο]ι τσαῖσ 
αὐ ἵΏρ α]1δί 40 ΡΗΙΓ- 
ἑακετς υΥΙτη ἴῑο α]έατ ῥ 
14 Ένεη 5ο Ἠβίλ ἴπο 
Τ,οτᾶ οτάπἰπεᾶ ἴπαῦ 
ΊΠΘΕΥ π/ΠῖοΏὮ Ῥτοεβοῖ {λα 
Ρο5ρε] ΑΠποι]ά Ίτε ο 
{Πο ροερε]. 15 Βαΐ Ι 
Ἠαγνο α5θᾶ ποπθ ΟΕ {ΠθβΘ 
1λίωσβ: πε Πο ΏβνεΙ 
συτ] δει Ίπεςδο ΌΠΙΠρΡΑΒ, 
ὑπαῦ Ἱ1ῦ βποι]ά 19θ 5ο 
4ο1θ ππίο 1ηθ: 4οΥ ἴέ 
1υ6εγε Ῥεϊθεσ Γοῦ παθ ἴο 
ἀἴε, βαν {Όπβῦ ΄ ΠΠΥ 
ΤΠΑΏ βΠοιι]ᾶ Πιβ]ζθ ΤΙΥ 
Ρ]οτγῖησ νοῖᾶ. 16 Ἐος 
οπααρη ΤΙ Ῥτοβο] ἴπθ 
ΡοβΡε], 1 Ώαγε ποἰλῖης 
{ο ΡΙουγ οἳ: 1ος; ηθ- 
οε5δ81ὐγ ἶ5 ]αἱά4 προη της» 
ψθ8, Ίοθ 15 µΠΤο της, ἶ 
1 ῬτεβοὮ ποῦ ἴπο ρο8-. 
ρ61 117 Εος 14 1 ἆο θπὶς 
ἑμίηρ σηΙ]]1πρ]γ, Ι Πάνο 
ΑΒ τεπατᾶ: Ὀαυ 1 α- 
ραϊποῦ τισ ση], α αϊς- 
Ῥοπρβαῦίοη οΓἰΠε οοαρεζ 
15 οοπηπα{{{εᾶ απ{ο 1ΠΘ. 
18 ἸΓπαῦ 15 πιΥ τοπνατἆἀ 
ἴπεα γεγὴν αυ, 
πνπθηὮ Τ ρτοαςὮ έπο ϱοδ- 
Ρε], Τ ππβΥ πιλκο Όμθ 
6ο5ρο] οἳ Οπτῖεί ψΙ(ῃ- 
οιιῦ οΏβτρο, {πβὲ 1 α- 
Ὀὰςδο ποῦ ΠΙύ ΡΟΠΟΣ 11 
πο µβΡοδρε]. 19 ἘΈον 
1ποαρηΏ Τ Ῥο περ ἔτοπα 
Αα] Ώιέπ, γεῦ Ὠβνο Τ 
πτιαᾷε πιγςοι{ θοτνοπ6 
πηῖο α]], (παῦ Τ ταὶσηυ 
ραΐπ ἴηο πιοτο,. 20 Απᾶ 
πηζορίλο σεις 1 Ἰε- 
6ΛΊ1Θ ἃ5 Ἡ ὧθυν, τπαῦ Τ 
πηϊρηῦ ραίΏ πο ὦἆα6υν5: 
ἴο ἴπειη {παβ οτε ἀπάετ 
Τηοθ Ίατν. 35 αᾶθΓ τηθ 
1ανγ, ἐπαῦ Ι παϊσΏί ραϊτ 
ἴπεπι ἴπαῦ ἆτο ππιάςς 
1πο Ίαν; 21 {ο πει 
θΠαῦ πτο ννι(ποιί Ίανν, 
Ας σού], (Ῥείϊησ 
ποῦ ὙἹλίποας Ίαν ἴο 
ἀοᾶ, Ῥαῦ τιπᾷετ τἴ]θ 
Ίατν το Οτὶςέ͵) ἴπαῖ Τ 
χηϊρΏῦ ραΐπ Ίμεπι {ππῦ 
Άγε π]ἐποιί ]αυν. 93 Το 
ΤΏθ τοσα] ΌεοατηοῬ 1 α5 
Ὅύθα]ς, ἴπαυ Τ τοὶῖσης 
ραϊτ ἴ]ιο ν/οα]ς: Τ αι 
τηπᾶς 1] τηΐησς {ο 111 
ηιεπ, ἰπαῦ Τ ναϊσηῦ ὢγ 

4 οὐδεὶς 
ξ εὐαγγελίσωμαι Ι.ΤΤΑΙΝ. 

Σ -- μή ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόµον ποῖ Ὀείηο ΠΥΥσο]ξ 
1 χριστοῦ οἳ Ολτ]θς ΙΤΤΙΑΤΓ. 

9 ---- τὰ ΗΤΤΤΑΝ. -:ἆ πάντα 8ἱ] 011ρ8 ΙΤΊΤΑΥΓ. 
4 κερδάνω 
εσυν- Τ. 



4ῦδ 
Θ]] ταοβπ5 59βΥθ 5ΟπΏΟ. 
25 Απᾶὰ ἰΠῖ5 1 ἄο {ου 
1Ώ9 ψοβΡρε|’5 5αΚο, Όλα 
1 πι]σηί Ῥε Ῥρατίθκεν 
1πορτοοξ πυΙἩ οι. 

294 πουν γο ποῖ {ηλ 
ΤἨεγ πΠΙοὮ ταη 1η ἃ 
χαςο ταη α]], Ῥαῦ οηε 
χορε]γεῖιΏ ἴπο ορτῖσο 2 
5ο τά, ἴπαῦ το ΠΙΒΥ 
οΏύαϊπ. 25 Απάᾶ ετοτγ 
ΠΠ ἐμοῦ αὐτ]τείῃ {οτ 
Της ΠΙβΡΒ{ΕΣΥΥ ἵ5 ΤΕΠΙΡεΙ- 
βίο ἵη α]] ἰπϊηρα, Νοπ 
πουν ἄο 1 ο οΏοίβΙἩ 
Α οοτταρίἰρ]ο οτοπ/Ἡ / 
Ῥιῦ πο 4η Ἱποοτταρίι- 
Ῥ]9. 26 1 ἰπετείοτο 5ο 
ΤΗΣ, ποῦ 5 αποετίαίη- 
1Υ: 5ο Πρηί 1, ποῦ 88 
916 ἴπαῦ Ὀεαίείἃ {πθ 
αἲν: 27 Ῥαῦ 1 Κεερ 
τηπᾶες ΠΙΥ οάγ, απᾶ 
Ότίης τί Ἰπίο 5αΏ]ες- 
ά1οἨ : Πες ἴπαῦ ὃν απγ 
ΙΏΘΑΏΣΒ, ΨΠεη 1] Ὠατο 
Ῥγεβσλμεᾶ {ο οἴμθσ», Ι 
χΩγςδε]έ εποα]ά Ῥο ἃ 
οβΡί8ΘΑΥ. 

Χ, Μοτεοτεσ, Ὁταῦμ- 
Χοη, ἶ ποι]ᾶ ποῦ ὑλαῦ 
γο αποι]ᾶ Ὄε ἱρπογαηῦ, 
ηουν τΕαβί α1] οιχ {α- 
{πογς σοεγο απάεχγ ΤΠθ 
οἸοιά, απά αἰ] Ῥαδ5εά 
{πτοαρΏ {Πθ 568; 2 απᾶ 
πγετε Α]] Ῥαρίϊσεᾶ υπο 
Ἰήο5ας Ἱπ {πο ο]οιιά απᾶ 
11 πο 5εα; 5 ϱπᾶ ἀῑά 
β]] επί πο Β8Π1θ ϱρὶ- 
τας] πιθρῦ; 4 αΏὰ ἀῑᾶ 
β]] ἀτιηχ {Ώθ βαπαε βρί- 
τΊίας] ἀτίη]ς: {ογ ὕΠεγ 
ἁζαπ]ς οἱ ἐπαῖ ερϊτ]αα] 
Ῥοοιὶς ἰλπαῦ {ο]1]ονθά 
{ῑιεπι: αηᾶ Ίπαῦ ῬΏοοκ 
στις ΟἨτ]ςέ, ὃ Βιιὸ ση] πι 
ΙΩΒΠΥ οἳ ἴῃθηὮ ἄοά 
σας που πγε]] Ρ]εβρθᾶ : 
40ΥΓ ΙΠθγύ ῄὙΓΕΓΘ ΟΥΕΙΓ- 
τΏτοπτ 1π 119 σγ]]άετ- 
10635, ϐ ΝοΟοπ ἔῃπεςθ 
1Ώϊπρβ Ίνεγο οἱΓ ος- 
ΑΠΏΡΙΕ5, Το ἴπο Ἰπίεπί 
πο 5ποι]ᾶ ποῦ Ἰπεῦ 
Β1ΐετ ον] μίηρς, 88 
{Ώ6Υ β]5ξο]αξίεᾶ, 7 Νεϊ- 
{πετ Ὦε το 1ά9]819ΓΑ, 88 
«ὐε/6 5δ0ΟΠ16 ο ἴΠεπα; 
ας 0 19 ττ]ύναια, Τη9 
ῬεοΡρ]θ εαὐ ἄοππ {ο οαῦ 
Άπᾶ ἀτίτπ]ς, απᾶ το5ε Ἱ1ρ 
{ο Ρἰαγ. 8 Νεϊίπεσ 1εῦ 
πας οοπατηῖ{ Εογπϊοβ βίο, 
88 6ΟΠ1Θ οἳ ἴἨεπι 6οπι- 
πη]ενεᾷ, απ Εε]] 1η οηθ 
'ᾶαν ἴητερο απᾶ ὑπεπίτ 
{ποιβαπᾶ. 9 ἨΝοϊπος 
1εύ 118 ἑοπαρύ ΟΠτ]εί, 5 
ΒΟΠΙΘ οἳ {πεπ αἱδο 
αεπιρίθᾶ, απᾶ πτετθ ἆθ- 
βἰτογεᾶ οἳ εθΓρεη[Β, 
10 Νοϊίπες πιάτπιΙσ 6, 
858 5ΟΠΙΘ οἳ {Ώθπι 85ο 
ΧΩΙΥΠΙΙΥΘᾶ, βπᾶ ΊΕΓΘ 

'Ε ἀλλὰ Ττ. 

Ἀ πέτρα δὲ ΙΤΤΙΑ. 
.--ἐν Ιττ[Α]. 
λυντο πητ. 

» συνέβαινεν Τττ. 

Ἀ γὰρ {ΟΥ ΑΠΤΤΊΓΑ ΥΓ. 
ματικὸν ἔφαγον βρῶμα (βρῶμα ἔφαγον Τ1ν) 111τ. 

ο ηὐδόκησεν Ι/ΤτΑΥΓ. 
ἕ κύριον {ιογτὰ 1 ΤΤΙΑ. 

Σ καθάπερ ΤΤΤ. 

ΠΡροΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἉΑἈ, ΙΧ, Χ. 

τεύεται' ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στἔφανον Ἀλάβωσιν, 
Επ1βε]{ : {Μεγ πᾶθεᾶ ἔπει ἐ]αξ Α οοχταρθΡ]θ Ἅοχούπ 1Πθ6γ 1ΠΑΥ τεζθίο, 

ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον.: 36 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω, ὡς! οὐκ 
Ῥυαΐ πο 98Ἡ ἱποοτταρθίρ]θ, 1 «πεχείροτθ 8ο ΤΙΣ, Ας Ὥποῦ 

ἀδήλως' οὕτως πυκτεύω, ὡς οὐκ  ἆἀερα δέρων' 97 ρἀλλ' 
υποετίαια]σ; οσο 1 οοπιραί, αἂ τποῦ [1πε] αἲν ὭᾖὈῬοβῦϊηπς, Ῥιιΐ 
« ’ Δ ” δν] ” / 

ὑπωπιάζω µου τὸ σῶμα, καὶ  δουλαγωγῶ,  µήπως ἄλλοις 
1 ρα8ες ΤΙΥ Ῥοάγψ, απά Ῥτῖηρ [16] 1πίο 5ειτγ1νιαᾶςθ, 1εῦ ᾖ{ο οίπετβ 

κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι. 
Ἠατῖτισ Ῥτεασπεᾶ “ΠαισβεΙξ δτε]θοίεᾶ 311 ὀπιϊσηι “Ρο. 

10 Οὐ-θέλω Ἀδὲὶ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες 
31 ὀτηΙςΏ “πού ποπ τοι ᾖἵοῦο Ἰρποταπί, Ὀτείητεα, ἰπαῦ 3ΓΑΤΏΘΥΦ 

ε ” / ε Ν Δ , Ν ” 

ἡμῶν πάντες ὑπὸ. τὴν νεφέλην ἦσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς 
χουσ 8]] Ἀπάεστ ἴπο οἷοιά Ἠπ6εσθ, απᾶ ΒΑΙ  Ἱπτοιβη {πο 

θαλάσσης διῆλθον, 2 καὶ πάντες εἰς τὸν ὶΜωσῆν! Σἐβαπτίσαντοϊ 
5ες . Ῥα5πεᾶ, απᾶ αἱ] το Μος5θ8 Ἡγθτο Ὀαρίϊπεᾶ 

3 ο έλ ν .» θ λ ́ Ν ΄ 4 μ) μ ] ο 

εν τῇ ΥεΦε 2) και εν τῷ σα ασσφ; 9 καὶ παγνγτες το αυτο βρῶμα 

{π 1πο οἷοιαᾶά απᾷ ἵπ ἴπο 568, βηΏά ϱ]] ἲπθ 5ΑΠΘ Ἅπαραῦ 

πνευματικὸν ἔφαγον,' 4 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ "πόμα πνευ- 
ααρἰτισα] αἴε, απᾶ 81] ἵηθ Βαπο Ἅ"ἀτιπ] Σβρί- 

ματικὸν ἔπιον'' ἔπινον.γὰρ ἐκ πνευµατικῆς ἀκολουθούσής 
τ1υαθ] ἁταπ]ς: ΣΟΥ Τπεγ ἄταη]ικ ος Αα ϱρἰτ]ύαα] Ἀ{ο]οπίπρ 

[ : ε ηδὲ ’ Ἡ .. ε / , » . -” 

πετρας Ἠ.-'δὲ πετρα' ἦν ὁ Χριστός. ὅ ἀλλ οὐκ ἐν τοῖς 
αχροζς, Απᾶ ἰπθ τουκ ἍὙας5 ἴπο Οπτὶςί: γεῦ πού πσὶίηπ {πε 

πλείοσιν αὐτῶν δεὐδόκησενϊ ὁ θεός' κατεστρώθησαν.γὰρ ἐν 
ηλοδῦ οἱ ἴπεπι τας Ἄτνε]] 3ρ]οβ5δεᾶ }οάᾶ : ΣΟΥ 1Πεγ πνετο βἰτενγθᾶ 1η 

τῇ ἐρήμῳ. ϐ ταῦτα.δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ 
1πο ΄ ἆθεετῦ, Ῥυΐ ἰπεςο {πίπσς ἵσρες Ἅ1ος 118 Ῥεσαπιθ, {ος 3ηποῦ 

εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμη- 
30ο ΄9ο 8 ἀθ5ΙΓΘΓΒ οἱ ετ1] {Ππί1ρ8, ποοοτάἶπρ Α5 {πσγ Ύ15ο ἀεριτεᾶ, 

σαν. 7 μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν' δὼοὶ 
ἈΝεΙίΏοχ 1άο]αῦετβ Ῥεσε, αοοογᾶϊῖηΡ 88 ΒΟΠ1Ιθ6 ο {ηἨεπα ; 88 

γέγραπται, ᾿Ἑκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ Απιεῖν,! καὶ ἂν- 
15 Ώας Ὀθεπ Ὑτ]θία”, 3Βαὐ “ἄοππ 1119 3ρθορΙε {ο εαῦ απᾶ ἴο ἀγὶπ]ς απᾶ Ἅτο5θ 

έστησαν παίζειν. 8 μηδὲ πορνεύωµεν, καθώς τινες 
πρ {ο ρ]αγ. Νεἰίῃοχ εποι]ά πο οοπιπαῖῦ {ογΠΙοβΤΙΟἨ, ΒΟΟΟΓΙΠΡ 88 8οΠάς 

αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ 'ἔπεσον' "ἔν' μιᾷ ἡμέρᾳ εἰκοσιτρεῖς 
οἑ ἴπεπι οογαπαϊδεεᾷ Σογπ]οβ οι, αηπᾶ «1911 1η ΟΠθ ἆπγ ἰπεπίγ-ίητεῬ 

χιλιάδες. Ὁ μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν ᾿χριστόν,' καθώς: Ἱκαίϊ 
{οιιβαπά. Κοϊύλεγ ϱΠου]ά πνο ὑεπιρύ {ο ΟἨτῖθ, αοοοτᾶῖπρ 88 ΒΙ5Ο 

τινες αὐτῶν ἐπείρασαν,! καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων Σάπώλοντο.! 
ποπιό οἱ {επι ὑεπαρίεᾶ, . Απᾶ ὉὮγ ἵπο εεγρεηίβ ῬογϊβηΏεᾶ. 

10 μηδὲ γογγύζετε, Σκαθὼςὶ "καί! τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν, 
ἈΝαϊίπες ΠΙιΙΤΠΙΙΓ ΤΘ, βοοοτάΙηΏρ 88 8ἶἱδο ΄ ΒΟΠΘ ο ἴπεπι Πιλαγλαχθᾶ, 

καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ. 11 ταῦτα.δὲ Ἀπάνταὶ 
Απᾶ })Ῥεσϊδπεά ὮῬνγ ᾖ1ἱπθ  ἀθβίΤΟΨΕΓΣ. Νοπ {ηεςε ἐπίπρς -α]] [α5] 

ατύποιϊ Ὀσυνέβαινονὶ ἐκείνοις ἐγράφη-δὲ πρὸς νουθεσίαν 
{ΨΡεΒ Ἠβρρεπεά νο ἴῆπθπι, απἀ νετο ἹτΙνεη Τογ ἈῬράπιοπίβίοἨ 

ἡμῶν εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων «κατήντησεν.ὶ 132 ὥστε 
κρας οἩἨ ΠἨΟΠΙ ἴηΠο ϱηᾶςβ ο θ ΑΒΡΘΒ 8τθ αχτ]γεᾶ, 5ο ὑρμωῦ 

Ι Μωῦὺσην αΙΤΊτΑΥΓ. κ ἐβαπτίσθησανΙ/Τ. Ι πνευ- 
τι πγευματικὸν ἔπιον πόµα ΤΤΤΙΑΥΝ. 

Ρ ὥσπερ Ι/ΤΤΤΑ. α πεῖν ΤΑ. :τ ἔπεσαν 1 ΤΤΤΑΤΓ. 
7 ---και ΙΤΊΤΑΥΓ. π ἐξεπείρασαν Τ. χ ἀπώλ- 

Σ--- πάντα [τ]τττ[α]. 5 τυπικῶς γρίἰσΒ]]γ 1 1ΊτΑΥ. 
ο κατήντηκεν Ὠ8ύνθ ΟΟ0ἵΙΩ9 1ΤΊΤΑΥ’. 



Χ. τι σον ας, 

Βλεπέτω µμὴ πέσῃ. 19 Πειρασμὸς 
τε ἴλαῦ ὑπίπκς ᾖ{οςἰίαπᾶ, Ἰ]αοῦ Ἠϊπα νωκε Ἠοθᾶ εδ τε {α]]. καν 

ὑμᾶς οὐκ.εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος' πιστὸς δὲ ὁ θεός, ὃς 
ο. Τβ5 ποῦ ἴπ]κεη οχοερῦ ]ιαῦ άν {ο πιαΏ; βᾶ {αι {α] [15] ο, νο 

οὐκ.ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει 
πν]]ἱ ποῦ 5αΏεχ τοα {ο Ὃθ οαιας Άθογο Ὑ]αῦ γο ατθαῦ]εθ, Ῥαό σὶ]] πιακθ 

σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν, τοῦ.δύνασθαι "ὑμᾶς" 

« -” « ΄ 

ὁ δοκῶν ἑστάναι, 

ση πο Ἀεπιρίβριοη Αἱξο ἴπο 185116, ΣΟΥ 3ΐο 3ρο9 ”ΒΡ]θ 1γοι 

ὑπενεγκεῖν. 14 Διόπερ, ἀγαπητοί.μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς 
Το Όουσς Πα8], Ἰληετείοτθ, ; ΤΙΥ Ὀθ]οτεᾶ, Ώεο Έτοτα 

εἰδωλολατρείας. 15 ὡς Φρονίμοις λέγω᾽ κρίνατε ὑμεῖς ὕ 
1άο]αίττ. Α9 {ο Ιπίο]Ιρεπῦ 9Π68 1 8ρεακ: Ἱαάρε το Ὑτσῄπηαῦ 

Φηµμι. 16 τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας Ὁ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ 
ἆ 5αγ. Τηο ορ οἳ Ὀ]οδδίηςρ πἩΙοὮ τε Ὠ]6ςς, 5ποῦ 

κοινωνία ᾿τοῦ αίματος Τοῦ Χριστοῦ ἐστιν τὸν ἄρτον ὃν 
3Γο]1ον/βλμῖρ 3ο 5ίΠο ᾿Τρ]ουοά 5οξ "υπο ""Ομεῖσί 114310 ἜΤπε Ὀτθοβά Πολ 

κλῶμεν, οὐχὶ κοινωγία τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ ἐστιν; 

Ὑπο ΌτοαΚκ, ὃπού σας 50 5η ᾿ροᾶ 3504 3μο9 1οΟητίε ὃς ο 2 

17 ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν' οἱ γὰρ πάντες 
Ὥθολιβθ "0ης δ]οαυί, 7οπθ σος 31Πο Όπιβηγ ντο” ο. {ΟΥ 2411 

κατὰ ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. 18 βλεπετε τὸν ]σραὴλ 
568 5οᾷ “1Ἡθ "οπε δἰοιαξ πε ΡβγίαΚο. Ίξταε] αοοοταίπρ ὕο 

σάρκα ξοὐχὶ! οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας, κοινωνοὶ 
Πεεῃή : 3ποῦ «πο ΄εαῦΐπᾳ διηε οπου 1{6]]ου;-ραχ{βΙΚΘΥΒ 

τοῦ θυσιαστηρίου. εἰσίν; 19 τί οὖν φηµι; ὅτι πεϊδωλον! τί 
αγ ΤΗ» 1ορ]{ατ 19Τθ ὃ Ἠγηαῦ ἰΏοπ δαΥ 12 ἰΠπαῦ απ Ιᾶᾷοιἱ αηγἰπῖπρ 

ἐστιν; ἢ ὅτι ΛλἈεἰίδωλόθυτον" τί ἐστιν; 20 ἀλλ’ ὅτι 
1, - ος ἴλαῦ σπα ἵ βαογὶβοθᾶ 6ο΄αἩ 14ο] απγἰπῖπρ 182 Ῥαῦ πα 

ἃ ᾖἸθύει ἅτὰ ἔθνη,ὶ δαιµονίοις ᾖΙθύειὶ καὶ οὗ θεφῃ " 
ΝΠαῦ "εαοτῖῇορ 1{Ἡθ 3ΠΑΙΙΟΩΒ, ο ἀΘΠΙΟΠΡ ᾖἴλογ 5αογἱΒοο, Αηά ποῦ ἵο αοᾶ, 

οὐ-θέλω.δὲ ὑμᾶο µκοινωνοὺς τῶν δαιµονίων γίνεσθαι. 
Βαΐ 1 4ο ποῖ νὰ γοα 46]]1οπ-ρατίακρτβ συ ἀεΠιοΏΒ το 9. 

2] οὐ. δύνασθε  ποτήριον κυρίου πίνειν, καὶ  ποτήριον 
Ὑθ οππποῦ [πε ορ οἳ [ίμ6] Τιοτᾶ ἀτίπχ,  απᾶ [πε] ουΡρ 

δαιμονίων᾿ οὐ.δύνασθε 'τραπέζης κυρίου µετέχειν καὶ 
οξ Ἄρπιοηβ : ο οἑηποῦ οξ "σμο] ἴαῦ]ο οἳ [ἐπ] Τιοτᾶ Ῥρατία]κθ αιιά 

τραπέἐζης δαιµονίων.. 22  παραζηλοῦμεν τὸν κύριον; 
οἳ [λιο] ἴαΌ]ε . οί ἆοιποὮβ, ΟΣ, ἆο τνθ ῬτοτοΚκο ἴο ]εβ]οιιύ πε 1οτά 2 

μὴ ἰσχυρότεροι΄ αὐτοῦ ἐσμεν; 
βίτοΏρες  Ἅ«Ί]λαλ Ἡθ ατθ νο 

29 Πάντα "μοιὶ ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφερει’ 
ΑΙ] ἰΠπῖπρβ ΣΟΣ Ὁιο ατθ ]απν{α], Ῥαῦ /ποῦ 11] "μίπρς 

πάντα "μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. 24 μηδεὶς 
811 {Πϊπρὸ Έος1π8 Άτε ]αν/{α], Ῥαέ ὁποῦ ᾖ1] ο Ὀαϊ]ὰ αρ. 3Νο ἆοπο 

τὸ ἑαυτοῦ Κζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου 9Όἕκαστος.! 
Ιδιαὺ 5οξ ἸΠϊπικο]ξ ']ὸῦ "βοείς, ’΄ Ῥηψο διπαῦ “οξ 5ΐπο δοΐπετ 1βπςἩ 390π6, 

Ὢδ Πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε, μηδὲν ἀνα- 
Ἠνοιγυμίε ελαῖ ἵπ α πιαχκοῦ 18 βο]ά εαῦ, ον 1η- 

κρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν' 326 τοῦ.Ργὰρ. κυρίου! 
αιτίας ΟΠ αεσομΏῦ ος οοπβοῖεηρθ, Έοτ "τπε οΤοτᾶς [315] 

ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 327 εἰβδεὶ τις καλεῖ ὑμᾶς 
{Πο "οπχί]π απᾶ ἴπο «ά4]Π658 οἳ 10. Ῥαῦ 1 ΆπΠγοπο πν]ζο 'γοα 

--- ὑμᾶς (2εαᾶ [γοι]) ατΊτΑΥγ. 
. ολες α)ιά ο οπο ἔγαπιο ροβεςῖ ΤΤΤΙΑ ΥΕ. 
ἔθνη 11. - θύει Ι1ΤιΑ.  ἆ- θύουσιν Όλεγ ΦΑΟΤΙΏ98 1 ΤΙΓΑ. 
4 ---ἕκαστος Ο1//ΊΤΑΊΠ. ) κνρίου γὰρ ΗΊΊΤΑΥΝ. ἅᾱ--- δὲ Ὀιῦ ΕΊτΑΥ, 

Έργο Ῥτοβταυ]ο :-- 

Γἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ χριστοῦ Ττ, 
Ι θύονσιν ἵπεγ 5αοτίβος ΤΤΊτΑΤΓ. 

453 
ἄοςἰτογοᾶ οἱ ἴπο ἄὲ- 
ΞΙΥΟΥΟΤ. 1] δουν α] 
{ηοςδο {ΠΙΠΡ8 Παρρεπε 
πηπίο Ίἴπεπι 1οτ οηπ- 
ΒΛΊΩΡΙ6Ρ: απᾶ ίΠαεγ ατθ 
Ὁτ]ένοπ Ἔογ οἳὗσ αᾱ- 
ΤΩΟΠΙΡΙΟΠ, προιπ νποπα 
ἴπο επάς οξ ἴπο π;οτ]ᾶά 
8ΥΘ6 οΟΠ16.᾽ 12 Ἰηοτο- 
{οτε ]εί Ὠϊμι ἴπαῖ πϊπκ- 
εἰΏ Ἡο εἰαπάείῃ {α]κθ 
Ἠεθά Ἰοςσῦ Ἡο ᾖ{α]], 
15 ΊἩπετο Ἠαίπ πο 
ὑοπιρία[Ιοη Ίακεπ τοι 
Ῥαῦ βαοὮ α5 15 οοπι- 
ΠΙΟΏ Το πἹςἩ : Ῥυΐῦ αοά 
ἓς {αἱ (πέα], ννΏο. σν]] 
ποῦ 5αεγ γοα ἴο Ὦ 
ἰεπιρίεᾶ αΏοτε {ἰπαῖ το 
8Υ9 αΌ]θ; Ῥαῦ νΙ]] ντ] (η 
πο ὑρπιρίαθίοη 8159 
πηᾶΚε Α Παγ ο 65ο8Ρο, 
τπαῦ το ΠιαΥ Ὀο αΏ]ο {ο 
Ὄθαχ {ΐ. 14 Ἰ/πετείοτο, 
ΠΥ ἄθατ]γ Ῥο]οτεᾶ, Πεθ 
Ίχοπι Ι4ο]αῦχγ. 15 Τ 
5ρεα]ς 85 ὕο Ὑγίβθ ΤΠΕΠ 
1αᾷρο γε π]παῦ Τ ΕΘΤ. 
16 Τπε επΡρ οἱ Ῥ]εβείπαᾳ 
ν/Ώ]οἩ πγε Ὀ]εςς, ΙΒ 15 που 
ΤηΏοθ οοπιπιἁΠῖοπ οἱ ἴηθ 
Ῥ]οοᾶ οἱ Οπτῖεὲ 2 Τηθ 
Ῥτεεᾶ νγΏΊεὮ νγο Ώτοβχ, 
16105 ηοῦ 1Ώθ οοπιπιΙπΊοπ. 
οἳ {πε Ῥοᾶγ οἱ Οητὶςὺ 2 
17 Ἐοχ πο δεῖηᾳφ ΠιΒΏΥ 
8Γθ 9Πε Ῥγθαᾶ, απαᾶ οπςθ 
Ῥοᾶγ: 1ος νο ατε α]] 
Ῥατία]λκογς οἱ {λαῦ οηθ 
ὑτεαᾶ, 18 Βεπο]ά 15ταεί. 
βΤύθγ ἴπο Ώθεδῃ : ατθ 
ηοῦ ΤΠογ πΠΊοη ερ οξ 
{πο κβαοτ]ᾳσθς Ῥρατία- 
Κετβ οἳ ἴπε α]ίατ2 
19 πα αγ ΤΙ ἴπει 2 
ἴπαῦ Πο 14ο] 5 απγ 
ΤΠΙπρ, οὗ Έλα ῦ ν/ ἩΙοὮ 18 
οὔεγεᾶ ἵπ 5βοτ]Πος {ο 
1άοἱς 15 αηπγτ ἰπῖπσζρ 
20 Ῥαΐ Γ5αψ, υπαῖ ἴωθ 
τηῖπρς νυπίοὮ {πε ἄεπ- 
ν1]95 Θβ8ογ]Πσο, ΊΠογ 
εαοτ]ῃος {ο ἀενῖ]5, αλά 
ηοῦ ἵο ἄοά: απᾶά Ι 
πιοα]ᾶ ηοῦ ἴπαῦ το 
Εηοι]ᾶ Ὥατο {6]]οπ- 
ΕΠΙΡ στη ἀενῖ]ς. 21 Ὑθ 
οαηποῦ ἀτίηπ]ς {πε ορ 
οἳ ἴπε Τιοτᾷ, απᾶ ΤΠ 
οι οἳ ἀετῖ]ς: το ο8ἩΠ- 
ηοῦ Ὀρ Ῥατίακετς οἳ 
ἴηο Τιοτᾷ5 ἴαρ]θ, αηᾶ 
οξ {ῃο ζαριε οἳ ἀθτί]ς. 
22 Ὄο πε ῬγοτοΚκε ἰπθ 
Τιοτᾶ {ο 16α]ο15Υ 2 αγθ 
ππθ ΘΌΤΟΏΡΘΕΤ {Πατ Ίο 2 

25 ΑΙ] Ππίμρςδ ατθ 
1ανν{] {οτ ηιο, δαΐῦ α]] 
1Πή1ς65 ατο ποῦ «χγρε- 
αἰειπῦ : αἱ] ὑΠπΐπρς ατθ 
Ἱασν{α] Το τας, Ὀαῦ α]] 
νηῖηπσε οάΙ{γ ποῦ, 24 Τις 
ὮΏΟ Ἠ]Α1 56εΚ Ἠΐ5 οινΏ, 
Όαῦ 6ΥΕΙΥ ΠΙΑΏΠ Ά]ιο- 
τΏοτ)5ιυεαΙίἠ, 25 Ἠ παί- 
5οετος 15 5ο]ᾶ ἵπ 1η 

ξοῦὺχ 1ΤΑΥΥ, 
κ --- τὰ 

Ὦ --- μοι 61ΤΊ{ Δε 



454 
5πππιθ]θα, ἴλαί οπΕ, 
Ἀςκίηπσ πο αἱμθδῖοἩ 
ΣοΓ οοπβοίθπος 5α]κθ : 
26 Τοτ 1πε -εατί] 18 ἴ]νο 
1,οτά’5, απᾶ {πε {τ]- 
Ἠοςς ΤμεγοοΈ. 37 Τὲ απ7 
οἳ ἴῆοπι ἴπαῦ Ῥε]ῖενα 
ποῦ Ῥἱᾷ τοι {ο α 7εαςί, 
Άπά το ο ἀἱςροδεᾶ {ο 
Ρο; πύΠβίξδοεγογ 5 5οῦ 
Ῥοΐοτοα τοι, εαῖ, αδκΊιρ 
πο αΙιοβΏίοη 1ος οοἩ- 
Βοίεποθ δαΚκθ. 3δ Ῥαΐ 
15 ΑΠΣ ΤΙΑΠ 5αΥγ απίο 
γοι, Τηϊς 15 οΏετεᾶ 1η 
Εαοι]ῃοο ιπί{ο 1ᾶο]5. εδ 
πιοῦ Τοτ Ὠῑ5 5α]ο {πα 
βΠοπγεᾶ 18, απᾶ {ογ 
εοηδοῖοπορο 5ακο: Τος 
{Πο εατίῃ ἶς ἴπε Τιοτς”ς, 
8 {πε Εα]ποδδ ΤΠετο- 
οἱ: 29 οοπβοῖεποε, Ι 
δισ, ποῦ {π]πο οσ/π, Ὀιι 0 
ος ἴΠο οἴπει: {ον πΏτ 
16 πιγ Ηρετύγ Ἰαᾷρθεά 
οἳ αμοϊΐποτ ιαπ)5 οοἩ- 
ποϊοπσε 2 50 Ῥου 1{ Τ Ὁγ 
[ασ Ῥε α Ῥοτγίακες, 
πὮγ απ 1 οτ]] 5ροκοῃ 
οἳ 1ος {Παῖ ἔογ ΠΙοῃ 
1ρϊνείπαπχκς 2ο] Ί Πε- 
Ίπευ Έπογεξοτο γθ οαῦ, 
οι ἁτίη], ΟΥ; πΏαίδο- 
ΘΥΕΣ το ἄο, ἄο εἰ] ἴο 
πο ρ]οτύ οἱ «ἄοά. 
92 ἄἶτο ποπε οὔεηπςε, 
ΤΟΙΤἨΕΥ ἴο {πο ὦθννα, 
ἩΟΥ το ἴπο αεαεπίῖ]θ», 
ΠΙΟΣ Το ἴμο οΏατεῃ οἳ 
οἆ: 95 ετευ α5 Ἰ 
Ῥίοαςθ Α]] πιει Ἱπ α]] 
Τ]ή1ᾷ, ποῦ κβεεκίηπρ 
1116 ΟΦΏ Ῥτοβί, τα 
{]ιο 2ΥΟΠ ΟΕ ΠΙΑΤΥΣ, Ό]ια 
{ιο ἨΠΙΑΥ Ῥο κατα, 
Χ{. Ῥε γε {ο]]1ογοθγβ 
οἱ Πο, ογοΏ ας 1] 8ἶ5ο 
«γι οἳ Ο]ιτὶ»ῦ, 

2 Νου 1 ργηϊῖςσο τοι, 
Ὀτείμταειν, Όπαῦ γο τε- 
ἨΠΕΊΠΊΟεΕΓ Ἡιε6 Ἱπ αἱ] 
τής, αιᾷ Κοερ ἴπο 
οτάϊπαΏσο», α5 ] ἆο- 
1ἱτετοά {λεπι το τοι. 
ὃ Ῥυιΐς Ι πσ/οα]ά Ώατο 
οα ἆποτ, ἰπαπῦ ἴπα 
ομιᾶ Οἱ ΕΥΟΥ ΏΙ8ηΓ ἶ5 

Οµτὶδς; απᾶ πε Ἠεμᾶ 
οἱ {πο ἵνοπια ἤ5 πο 
ΠΙιΏ ; απᾶ ἴηΏθ Πεπᾶᾷ οἳ 
Οπν1δέ {5 ἀοἀ. 4 Ἐνειγ 
ΙΠΠΏ Ῥγασίης ος Ῥο- 
ΡΏθβγίΏρ, Πατίης ἠῖ5 
Ὠοαπά  «οογεχγεᾶ, αἲξ- 
ΠοπουτείΏη 5 Ἰεφαᾶ, 
ὃ Ῥιῦ 6ΥΕΙΥ ΤΝΟΠΙΒΏ 
ελαῦ Ῥταγείηπ οἵ ῬΓο- 
ΡΏοβίείὴ τΥ1(Ὦ Πε Ἠεαά 
αποογετθοᾶ ἁἀἱ5ῃοποα- 
ΒύΏ Ὠθγ Ὠεβᾶ : {ος τλαῦ 
ἶς ὀτεη αἰ] οἳε πδ 1 
ΒΠε Ἱίεγο 5«Ώατεῃ. 6 ος 
18 ΊΠε ΠΙΟΠΙΩΠ Ῥε ποῦ 
οοτετοᾶ, εί Ἡοτ 9ἱ5ο 
Ῥο6 ϱΠονη: Όατ 18 10 ὂθ 
 5ΏΛΤηΘ ΕΟΓ ἃ ΤΟΠΙΑ 
ἐο Ὦο6 ΡΗΟΓΏ ος ΞΠώΤεη, 
192 Ἠετ ο οογεγεᾶ. 

τς ἱερόθντόν οΠεναᾶ ἵι βΒαετίΏςς ΗΤΤΓΑ. 
Υ καὶ Ἰονδαίοις γίνεσθε 11ΤνΑ. 

7 -Ε τοῦ (2εαά οἱ ἴπε Ολ1δέ) Πα. ττΑ. 
ως αιττΑσγ. 

Προς ΟοΡινοστοῦς Χχ. ΧΙ. 

τῶν ἀπίστωγ, καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέµενον 
10 "επο απ ῬεΙΘΥΙΠς, απᾶ γε νηςΏ Το Ρο, ΑΙ] ἴπαι 5 5οῦ Ῥείοτε 

ὑμῖν ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντε διὰ τὴν συνείδησιν. 
γοι εαῦ, ποῦμίης ἀπαυΙτ]ης ΟΠ βοοοἀπί οἳ οοιιςοῖθηςς. 

28 ἐὰν.δε τις ὑμῖν εἴπη, Γοῦτο Τεἰδωλόθυτόνϊ ἐστιν' μὴ 
Ῥαζ1ξ Βηγοποΐογοα βα”, ΤΠ "οβετεὰ 35ο “απ ὁάοἱ 8, 71ος 

ἐσθίεε. δι ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν' 
8ᾷο εαἵ, οἩἨη Αοοοαπῦ οί Ἠϊπ Ἅλαῦ 5Ώεννεά [5], απᾶ ἴπθ οοπβδοίϱΏσθ; 

»τοῦ.γὰρ κυρίου }] γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.' 99. συνεί- 
4οχ “Πε ὁΤιοτᾶ”5 [315] 11Ώ9 ΞθατίΏ απᾶ {πο ὃὶ {11πες8 οἳ 18, σου. 

δησιν δὲ λέγω, οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν τοῦ. ἑτέρου. 
5οίεΏσε 1ραΐ, 1 βαγ, που ᾖΤἴπβῦ οἳ 1Ωγ5α]Ε, Ῥας Ἅἴπαῦ οἳ ἴπε οἴπεν; 

ἵνα.τί.γὰρ ἡ.ἐλευθερία.µου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως; 
{ΟΥ ΤΥΠΥ 3ΠΙΥ-3{τεεᾶοπα 15 ]ιάρεᾶ ὮῬν αποίποτ5 οοι5οίοπος  ( 

90 εἰ δὲ ἐγὼ Χχάριτι µετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ 
Ῥυΐ 1Ε 1 τσ τἩ ἔπαηπκς Ῥροτίακο, ΨΏσ απη Τ οτἰ] δροκεποξ {ος π]λαῦ 

εὐχαριστῶ; 9] Εϊτε ' οὖν ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε 
Ρίτε {παπχκς 2 Ἠπεβμοχ ἔλεχείοτο 7ο εαῖ, ος σε ἁγίωιὶ Ὡς 

τι ποιεῖτ, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε. 99 ἀπρόσκοποι 
βηγίιπίησ γτοᾶο, αἲ] ἰπίπρς {ο ρ]οτγ 14οᾷ8 4ο, ἨΗλουῦ οἵξεηος 

Ἰγίνεσθε καὶ ᾿Ιουδαίοις' καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ 
Ῥ9γο Λούης νο 67/5 βηά ατεεχκ5 πᾷ ἵο ἴΏθ α58δοτη)Ιγ 

θεοῦ. 99 καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω. μὴ ζητῶν 
οἱ ᾳοᾶ. Αοοοταῖηρ ας ἶ αἶδο 811] 1π α]] Όπΐπσβ ΌῬ]οαςο / ποῦ βεεκίπε 

τὸ ἐμαυτοῦ Ἱσυμφέρον,' ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶ- 

ὃς ην 
γω 

1 

ἴμε 208 3πιγβε]Ε αρτο8βς, Ῥας {παῦ οἑ ἴπθ ΤΠΙΑΗΥ, νπαῖῦ Ἠογ ΏΙΑΥ 

σι. 11] µιµηταί µου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ ὮΧριστοῦ., 
ῶο 5ατεᾶ. 1Π11{β{οΥ5 οἳ Τηθ νο, βοοουταἶηρ α5 Τ αἱδο [ατα] οἱ Οµτῖςῦ, 

μὲ- 9 ᾿Επαινῶ.δὲ ὑμᾶς, Σάδελφοίι ὅτι «άντα 
πο Ίντο Νου 1 ρταῖςσε τοι, ὈτείμτεἨ, τπαῦ ἵπ α]ἱ ὑμΐησς 

µνησθε, καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν, τὰς παραδόσεις κατ- 
τεπηειηρετθᾶά ; απᾶ βοοοτᾶἶπς α5 1 ἀε]ίνετεά Τογοα, ἴπε να α1νίοις γθ 
/ /΄ μ « -” » , «/ . » ΔΝ ε Γ 

έχετε. Ὁὃ θέλω.δὲ ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτι παντὸς ἀνδρὺος ἡ κεφαλὴ 
Κεερ, Ῥιαΐ 1 τ/ΙβΏ τοα {ο ποιῦυ, ἴπαῦ οἳ ΕΥΕΙΥ Ώιαα “0ῃπθ. ποια 

« ’ 9) μ ν Ν « 2 ΄ . Ν 9 

ὁ Χριστός ἐστιν΄ κεφαλἠὴ.δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήηρ' κεφαλἠ.δὲ 
αµπΠε Αομείδι ς;, ἶδ, Ῥαῦτ πεαᾶ οἳ [πε] γοιπαἩ [15]1πε Ίηαη, Αλά Πεαά 

Σχριστοῦ, ὁ θεός. 4 πᾶς ἀνὴρ προσευχόµενος ἢ προφητεύων, 
οἱ Οπτ]5ς, ᾳοά. Ώπτοιγ τιαῃ ρταγίας ος ὮΡΤΟΡΠΕΣΥΊΠΡ, 

κατὰ κεφαλῆς ἔχων, καταισχύνει τὴν.κεφαλὴν.αὐτοῦ. 
[απγίπίπσ] οἳ [15] Ἠειά -Πανίπς, Ῥαΐ5 ο 5Ώππαθ Ἰ15 Ὠθαᾶ. 

ὅ πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχοµένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ 
Ῥιί Θ6ΥΟΣΥ ΜΟΠΙΔΏ Ῥχοσ]ηςσ ος ῬτορΠπορσίωσ Αμποογοτοᾷ 

τῇ κεφαλῇ, καταισχύνει τὴν.κεφαλὴν.Ἱἑαυτῆς"! ἓν.γάρ 
αγνΙ(Ώ “ίΠε "μεαα, Ῥαΐ5 {ο 6ΠΛΠιθ Ὠθς Ὠθαά; ΣΟΥ 9Π98 

ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ  τῇ.ἐζυρημένῃ. ϐ εἰ.γὰρ οὐ κατακαλύπ- 
1915 απά ἴπο 884Π16 πλ Ἠατίπρ Ῥεεῦ ΗςΤοῦ., Έους 1 Ῥε ποῖ οοτυτοᾶά 

τεται γυνή, καὶ κειράσθω᾽ εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ 
Α ἨΝΟΤΠΩΦΏ, 8ἱ5ο 1οῦ Ἆεχ Ῥο 5ποτῃ, ἘΒπῦ 1 Π10 Ὀε] 5Ἠαμιαξα]. {ο α Ἠ'οΠΙΏ 

κείρασθαι ἢ ἕΣυρᾶσθαι, κατακαλυπτεσθω. ἸΤ ἀνὴρ.μὲν.γὰρ οὐκ 
ἴο Ός «ΠΟΥ οἵ Το Ὀο ΞΗΥΥΟΠ, ᾖ1εῦ Ὦεχ ρε οοτεταᾶ. ΈΟΣ Ώ]αῃ πάεεά "πού 
. ΄ / ας ΄ Ν 4 , - 

ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκων καὶ δόξα θεοῦ 
λοιρΏύ Το Ώαγε "οογετεᾶ . 1 Ὀ) "πεαα, πιαδθ απά ΡΙοΓΥ οἱ σοά 

ὑπάρχων" "γυνὴ.δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν' 8 οὐ.γάρ ἐστιν ἀνὴρ 
"ρείης; Ῥαΐ ΠΝΟΜΙΑΏ 5107 ο Ώι8η 15. Έοτ ποῦ 18 πτητι] 

μου 
πιθ 

. --- τοῦ γὰρ ο ετιά ο) ύΕΥΦε ΕΙΤΊΤΑΥΓ. ἓ-- δὲ 
Ν σύμφορον Ι.ΊΤτΑ. α.---- ἀδελφοί ΓΊ ΓτΑΤΥ. 

5 αὐτῆς Τ1τΑ. 9 --- ἢ ἰ1θ (ΜΟΠΙάΙ) 1 ΤΥΑΝΓ. 



ΣΙ 5 σος τςτητα κ. 
[ή 

ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός' 9 καὶ.γὰρ οὐκ ἐκτίσθη 
οἳἑ ΠποπιδηΏ, οας ὉΟΠΙΔΏ ΟΕ ΤΩΒΗ. Έογ αἶξο τποῦ 88 ογεβῖθοᾶ 

2 υ 4 3 -” 2 3 3 δι 3 μ » ὃ ο 

ἀνὴρ διὰ τὴν γυναϊκα, ἀλλὰ γυνή ιά τον ἄνδρα 
ΤΙ8Ώ ΟΠ βοοοιηῦ Οἱ ἴπθ ὙΟΠΙΒΗΏ, Ῥαϐ, ΨΟΠΙΑΏ ΟΏ αοοουπῖ οἳ ἴπθ ΤΙΔΗ. 

10 διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κε- 
Ῥεοβαβθ οἳ 1π18 οαρΏῦ {πο Ποπιαπ βὐΠοχΙῦγ ο Ἀαβτθ οἩπ Ἅᾖλθ 

- ” » χ 

φαλῆς, διὰ τοὺς ἀγγέλους 11 πλὴν οὔτε ὑὈόνὴρ 
Ἠθαᾶ, οηςοσοιπῦ οἳ Ίπο ΒΠΡΟΙ5. Ἠοπψετος ἸἨθίΙἴΠοςΣ [15] ΤιαἨ. 

λ ” { 9 

χωρὶς γυναικός, οὔτε γυνὴ ἈΧχωρὶς ἀνδρός,ὶ ἐν κυρίῳ 
Βραχῦ Έτοπι ἍἨΥΙΟΏΙ8Η, ΏΟΣ ΥΓΟΙΙΒΏ ΒΡΑΧΟ ΟΠ 1ΙΙΒΗ, Ίπ [1πθ] Τιοτά, 

” , Ξ Δ ε ν) η 

19 ὥσπερ.γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ-τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ ὁ ἀνῆὴρ 
Έος 48 πο ποπιβη οἳ Όηθ πηΔΏ Ἅᾖ[18], 85ο 8159 ἴποθ πια 

διὰ τῆς γυναικός, τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ. 18 ἐν ὑμῖν. αὐτοῖς 
Ὦγ ἵἴ]Ἱο ποπιαη [15]; Ὀαῦ α]] ὑπῖησς ο .οἀ. Ίπ τσουχβθ]τεῬ 

κρίνατὲ' πρέπον ἐστὶν Ὑγυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ θεφ 
1ιάρεο : Ὀεοοπαιῖηπσ 515 Τούς 8 ἨοπιαἩ πποογτετοά νο ἄοά 

ς Π ε ” 

προσεύχεσθαι; 14 «ἠὶ οὐδὲ Δαὐτὴ ἡ φύσις! διδάσκει ὑμᾶς, 
Μο ρταγ ὃ Ος 32ποῦ ὄθγεπ 51459]Ε “ηρὔ1τοθ 14065 ἴθαςοἩ τοι, 

ϱ/ --ᾱ4 μ . 1 - Ε] , 3 .» ) 5 4 

Οτι ἄνηρ µεν έαν κοµᾳ. ἀτιμία αὐτῷ ἐστιν’ 15 γυνή 
ἐποῦ  ΤωβΏ 11Ε Ἠαγε Ίοπρ Πατ α ἀϊβποποιχ {ο Ἠΐτα 19192 3Α.ΥΤΟΠΙΔΏ 

δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν: ὅτι ἡ .κόμῃ ἀντὶ 
αριῦ 34 ἍἨἘατο ]οηρ Ὠαῖτ;, Ρ]οτγ Τἴομες 1918: ΣΟΥ ἴπθ 1οηρ Ἠαίτν Ἰπβίθιά 

περιβολαίου δέδοται “αὐτῷ'Ἱ 16 εἰδεέ τις δοκεῖ φιλόνεικος 
οἳἑ α οονετίπ Ἅ1ββίτθπ ὮΤ9ΠεΓ. Ῥπῖ 1 απγοπὸ υμῖπκα “οοπίθπδίοαβ 

εἶναι. ἡμεῖς τοιαύτη» συνήθειαν οὐκ.ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι 
10308, Ὑπθ 5βπο] ρπβίοτα 1ηατο ᾽ποῦ, ἨΠΟΣ 1ἴ]πθ ΒΒΒΕΠΙΡΙΙΕ5 

τοῦ θεοῦ. 
οᾷ ἀ.οᾶ, 

17 Τοῦτο δὲ ἐπαραγγέλλων οὐκ.ἐπ'αινῶ νἳ ὅτι οὐκ 
Ῥπΐ [81ο] 50818 αοΏατρίηρ [σοι] 1 ἆο ποῦ Ρταῖξο [σοι], μα ποῦ 

εἰς τὸ Εκρεῖττον,! Βἀλλ᾽' εἰς τὸ Ιττον! συνέρχεσθε. 18 πρῶτον 
{ος ἴπο Ἅᾖ2ἱΐες,. Ῥαῦ Ἅᾖ{3ογ ἴΠθ ή3ν/οί5βθ Τθοοπθ Τοροί]μον. Π]τοῦ 

μὲν γὰρ συνερχοµένων ὑμῶν ἔν Ἑτῇ' ἐκκλησίᾳ, ἀκούω σχίσ- 
Σ1πᾶθεᾶ }ΐος οοπήΙηρ ὑορείπετ τε Ἱἵπ 1ἴῃΠθ Α8βΕΠΡΙΥΣ, 1 ηθαχ ᾱἷ- 

µατα ἐν ὑμῖν ὑπάρχείν, καὶ µέρος-ι πιστεύω" 19 δεῖ.γὰρ 
τιείοΏξ ΑΤΙΟΠΡ τοα {ο Ῥο, απᾶ Ὥτρατί]γ 1 Ῥε]οτο [15]. Ἐοσ ἔπετο ταις 

καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα | οἱ δόκιµοι φανεροὶ γένωνται 
το Ἁεεοῦ ΑΠΙΟΗΤου ὍὉὈθ, ᾖἴππῦ ἴπεο αρρτοτοά ταβπΙΣθξῦ ΤΩΑΥ Ὀθοοπιθ 

ἐν ὑμῖν. 90 συνερχοµένων οὖν ὑμῶν, ἐπὶ τὸ αὐτό, οὐκ 
ΑΙπΟησ Τοπ. ΟοπαῖΏρ {ορείπθς {πεχείοτο το 1Ππ{ο 9Ώ96 Ῥ]βοθ, ποῦ 

ἔστιν  µκυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν' 91 ἕκαστος.γὰρ τὸ ἴδιον 
110 18 Γίπε] Το) ΒΙΡΡΕΣΓ Μο θ8ῦ. Έοτ θ8οἳι ος ΠἱβοπΏ 

δεῖπνον προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ Ὁὃς.δὲ 
β1µΡες ἴακες βτρύ 1 εαΏΊΏςΡ, απᾶ οηπθ 1Ι8ΏΙΏΠΡΙΥ βπά αποῦΏος 

µεθύει. 935 μὴ τος οἰκίας οὐκ. ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν ; 
1ς ἄτιπκεη., ος Ἠοιδθς Ὠπτο Υο ποῦ 2ος εβδίπς απᾶ ἀτιπ]κίηρ 2 

ἡ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε 
9Σ ἴπθ Α5αεποΏΙΥ οἱ ἄοἆ ἄἂογο9 ἀθερῖεο, βπᾶ Ῥαῦ {ο 5Ώβπαθ 

τοὺς μἠὴ.ἔχοντας; τί ὑμῖν εἴπωὶ; µλἈἐπαινέσωϊιὑμᾶς οἐν 
ἔπουι ἴππῦ ἨἩαβτοποῦύ ἩἨΠαῦ ἴοτοια εποι]ά 1 βατ 2 βΏ’α]11 1 ΡΙ8ΐ896 τοι η 

τούτῳ; οὐκ" ἐπαινῶ. 399 Ἐγὼ.γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, 
τπιβ 1 4ο ποῦ Ργαί5ο, Έοτ 1 χεοθἸ]γνθά 1τοΏπι ἴἩθ Τιοτᾶ 

-υ-υ---- 

|] 3 Δ 3 . 4 3 3 ΔΝ . 

Ὁ γυνη χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνῆρ χωρὶς γυναικὸς ΟΙΤΊτΑΥΓ.. 
η ΕΤΤΤΑΥΓ. ε[αὐτῇ] Α. παραγγέλλω οὐκ ἐπαινῶν ΙΤτΑΥγ. 

ἀλλὰ ΤΤΤΑ. 1 ᾖσσον ΙΤΤτΑ. ἕἘ-- τῇ αΙΤΊτΑΥ’. 1 {- καὶ αἶδο [τ.]τε[ Αα]. 
ΠΤΤτΑΣ. ἍἨ3Ἀἐπαινῶ ΡΤΑΙΒΘΘΙΣ. 9) 

5 --ἡ ΙΤΤΤΑΥΓ. 
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7 Ἐοῦ Α ΠΠΛΏΠ Ἰπᾷεοά 
οαρβΏί ποῦ {ο οοποτ ᾖῖ8 
Ἠερᾶ, ΕΟΓΑΡΠΙΠΟΏὮ αβ 
Ἡο 18 ἴπο 1πβρθ θά 
5]οτγ οἱ ἄοά.: Ῥαῦ ἴπθ 
πΤΟΠΙΛΏ 18 {Πο ϱΊοτΥ οἳ 
ἴπο τηνηῃ. 8 Έοσ ἴπα 
ΙΩΞΊ Ἰβ ποῦ οἳ ἴπο πγο- 
τηαη ; Ὀαῦ ἴπο ΠΟΠΙΛΠ 
ο ἴῃΠθ ΤΙΑΠ. 9 Νοαϊῦπετ 
πμ ἴπΠθ ΤΙΞΛΏ οτοπ{οᾶ 
Ίοτ 1ηθ ποπιαηι; Ὀμο 
'ἨΠθ πποπΙιβΏπ Τος ᾖ1ἴ]πθ 
παβἩ. 10 Έοτ 015 οβΊ15θ 
οιαρΏῦ ἴλο ΥΤΟΠΙΑ1 Το 
ὭανθῬούεσ οὐ 7 9Υ Ἠθιᾶ 
ὮΏθοραβο οἳ 1Πθ βΠΡΘΙ8. 
11 Νοτνετίπο]θββ ποί- 
Τποτ ἶς ἴπθ πιαη πι ῃ- 
ουαῦ πο ΥΟΠΙ8ΒΏ, ηεῖὶ- 
ὀΠοτῖηο ΟΠΑΠ νζἩ- 
ουῦ ἴπο ΤΙΔΗ, ἵπ 1πΠθ 
Τιοτᾶ. 12 Ἐος 5 ἴμθ 
ΤΟΠΙΒΗ ἴ8 οἳ ἴπθ ΤΙΑβΏ, 
6τ6η βο {5 ἴ1θ 1η ϱ]- 
5ο Ὦγ πο ποπιαὮ; Ῥιιῦ 
1] {πμίπρς οἱ (οᾶ, 
13 Γαᾶρεῖη οισβθ]νες: 
15 16 οοπΙεΙΥ {μαῦ Α τνο- 
ΠΙΑ ῬΡΤΑΥ Ἀπύο ἄοά 
Ὡποοτοτθοά 2 14 Τιοίς 
ποῦ 67ΤΘΏ πβίατο ΙΤεο]{Ε 
ἴθβοἈ τοι, ἴλας, 1 8 
ΤΠΦΏ Ώατε Ίοπρ Ὠαν, Το 
15 Α «Ώαπιθ πητο Ἠΐϊπα 
15 Βαῦ 1 ἃ ΤΟΠΙΒΑ 
ἨἸατε Ίοπρ Ἠα]ν. 16 1 α 
Ρ]οτγ {ο Ἶεσ : {οτ 16 
Ὠαϊχγ 5 ϱΊτεη Ίος {ΟΥ 8, 
οοτετίης. 16 Βιΐ 15 αἩτ 
ΥΠΒΊΏ ΡθΟπ {ο Ὦ9 οοἩ- 
Μεπ{]οας, πο Ἠαπτο πο 
5αςἈ οιβίοπα, ποϊίΏεσς 
{Πο οΏιγολ]οες οἳ 4ο. 

17 Νου Ίπ {πῖς ἐπαῦ 
1 ἀἄεο]ατο Ιπίο γοι ἶ 
ρταῖςθ {οι ποῦ, ἴπαῦ το 
Ο6ΟΠΙΘ ὉοΚ6ἵΠΘΣ ποῦ {ος 
1πο Ῥεῦζες, 35 Εοτ {μθ 
ΤΥΟΙ5Θ, 18 Έοτ Ἐταυῦ οἳ 
811, πΓπεΏ; Ὑθ 90Π1Θ {ο- 
5είμοχ ἵη {πο οἨατοἨ, 
1 Ἠθαχ ἴλαῦ {Ἠετο, Ὦθ 
ἀῑτΙεῖοΏβ απ]οπρ τοι; 
βπᾶ Τ ρατί]τ Ῥε]]ετε 1ῦ. 
19 Έους ἴπετο παιπςί Ὦθ 
8180 Ἡθτθξδίθβ Άπιοπς 
τοι, Ὅπαῦ ἴπεσ σΠπίο]. 
ΤΘ ΑΡΡΓΩΤΕεά ΤπΑΥγ Ὦθ 
πιβᾶς ταβΏ]{εοςῦ ΑΤΩΟΠΡ 
γοα. 20 ΊΓποη Υθ σοπηθ 
πορεῦπεσ ἴπεχεξογθ 1π- 
ἰο οπθ ΌῬ]ᾳ8ο8, 1) 18 
ποῦ ο οϱῦ πο Τιοτᾶ)Β 
5Ξ10Ρο6Γ. 2] Ἐοτ ἵπ ο8ῦ- 
1πρ ΘΥΕΙΨ οπο ᾖακθῦἩμ 
Ῥθξοτο οἱλε Ὠϊς οἳ/ 
Ρ6άΏΡθ6Γ: αηπᾶ 9πΠ96 18 
ἨἩπαπρτγ, αηΏᾶ αποῖπεν 
156 ἄταπκοεν, 22 Ὑγηβδῦ2 
Ἠατο το ποῦ Ἠοιδο8 6ο; 
εβῦ απᾶ ο ἀτίωπκ 1π 9] 
ος ἀθβρῖβοσο {Πο οπατο] ᾿ 
οξ οᾶ, απᾶ 5Ώβπιθ 
Ἔπεπα ἴπαῦ Ώβτο ποῦ 2 
Ἠπηαῦ ελα] 1 αγ ἴο 

ο. 4 ή φύσις 
ὕ κρεισσον 1ΤΤ’Α. 

πι εἴπω ὑμῖν. 
εν τούτῳ οὐκ (γεαά ἵπ 0118 1 ἂο οί ρταίθο) Ε2, 



456. 
γοι 2 οπα]] Ι Ῥσαιεε γοα 
19 πὶς 1 Ῥταῖςο οι 
πιοῦ. 25 Ἐοχ [ Ώατο το- 
οεῖψεᾶ οἳ {πο Τιοτᾶ {λα 
πγΏΙοὮ αἱδο 1 ἀε]]νετεᾶ . 
Ππίο τοι, Τπαῦ ἴπο 
1,οτᾶ «ᾖθςαβ {Πο 5απιθ 
π]ρΗῦ {π σνΠίοὮ Ἡθ ἵνας 
Ῥείταγθᾶ ἴοοκ Ὀγεαᾶ : 
24 Ὠπά Ὑ'Ώεπ ὮἩο ἹἨαᾶ 
Ρῖνεη {παπχςε. Ἡο Ὀτα]ἷςθ 
2ὲ, απά 5β14, Τα]ςα, ος ὃ : 
Τη18 15 τηγ Ῥοάγ, πΠΙοΕ 
18 Ώτοχκεῃ ἔογγοι :λής 
40 ἓπ ΤΘΠΙΕΙΩΡΓΑΊΙΟΘ οξ 
ἆπθ, 25 Α{ἴεγΥ ἴῃο ΕΒΊΠΘ 
ΙΩΒΏΠΘΥ 81560 ᾖθ ἐοοι 
ῶμο οὗΡ, πΏθι Ὦθ Ἠαᾶ 
κβηῬρεᾶ, , βαγίης, ΤΗΙβ 
“ορ 18 11ο πουν ἱεβία- 
᾿πηρηπῦ 1π τα Ῥ]οο: τΠ]ς 
4978, α5 οξύ 45 Το ἀτίπ]ς 
δέ, 1Ώ ΣΘΠΙΘΤΩΡΓΩΠΟΘ ΟΕ 
18, 26 Ἐοτ 5 ο{ίεη 858 
ψε οαΏ Πῖς Ὀτεβᾶ, θπᾶᾷ 
ἁτίηκ {Πὶρ οἩΡρ, το ἆο 
ΕΏοθυγ πο Τιογᾷ)5 ἄραῦμ 
{11]1Ἡςθ οοπηθ, 27 ἨΓηετε- 
Σ0ΓΘ6 ὙΠοδοεγεγ ελα] 
οαῦ {Πί5 Ὀτθαᾶ, απᾶ ̓  
ἁτιη]ς ἐλῖς ουρ οἳ ἴπθ 
Τ,οτᾶ, αησνοχ{Ώ!]γσ, 
ελα]] ὃο ρτα1]:γ οἳ πο 
Ὁοᾶγ απᾶ Ὀ]οοά οἳ ἐμο 
Τιοτᾶ. 28 ῬΒτα{ 1οἱ Αα πιαη. 
ΕχΑΠΙΙηο Ἠϊτηςε]ξ, απιά 
80 ]εῦ Ἠῖτα ες οἱ ἔλαὶ 
Ὀτοκα, απᾶἆ ἁγίιπ]ς οἳ 
έλαί οπρ. 29 Ἐον ο 
τλαί θα[είὮ απᾶ ἀτ]πκ- 
εὖὮ απγοτμ!1γ, θα εί] 
απᾶ ἀτιηκεῖη. ἅππαιπα- 
ἴ]οη {ο Ἰήπιβε]ξ, ποῦ 
ἀἰξοετπῖτπρ ἴηο Τιοτᾶ)8 
Ῥοᾶγ. 90 Έοσ ἴπ]β ορ1ςθ 
χωΩΙΣ αγθ πεαθκ απᾶ 
ΒΙΟΚΙ7 απαοΏρ ΥοΙ, αηᾶ 
ΙΩΘΏΥ εἹεερ. 31 ἘΈοτ 1 
νο που]ᾶ ]πᾷρο ουτ- 
βε]νθς, ν/ς «ΠἩσιι]ά ποῦ 
ὧε ]αάρεᾶ, 90 Ἐπΐ6 ΨΏεη 
Φθ ατο Ἰαᾶρθᾶ, πο 4Γθ 
οΠΏαξίεπεά οἳ ἴπο Τιοτᾶ, 
Όπάῦ πο εποι]ᾶ τιοῦ Ὦθ 
οοπᾶεπιπθᾶ ππΙζη {πο 
π/οτ]ᾶ, 95 ΊΓΗΘΤΘίΟΥΘ, 
την ὈτοαίητεηἨ, ΨΏεη Υθ 
οοπιθ {ορεύπος {ο οαῦ, 
ΤΑΥΣΥ ο9ΠΘ {0Σ αποίἰΒες, 
94 Απ 1 ΑΠΥ ΤΙΑΠ 
ἨἩππρος, 16 Ἠϊπι ερ λα” 
Ἡοπιθ” ΊΌηαῦ Υθ οοπιθ 
αιοῦ ὑορεῦ]μας αηπ{ο οΟη- 
ἀεπαιπαῦίοΏη. Απᾶ 1πθ 
χοεῦ υν1]1] Τ εεῦ {π οτᾶςς 
πΠεη 1 οοπιθ, 
ΧΤ. Νοπ ϱΟΠΟΘΥΠ- 

{πρ αρἰτιτααὶ σε, 
Ὀτοίμταεπ, 1 πγοι]ᾶ ποῦ 
Ἡαάπο τοι ρποτβηί, 
2 Ὑο Ἐποιυ Τλαῦ το 
ὦν/οτο θηΐ1]6ς, ομχγ]εᾶ 
ΘΙΤΑΥ ἹΏ{ο {ῃθβθ ἀαπιρ 
1άο]ς, εγθη α5 Το πετθ 
1εᾶ. ὃ ἨΓπετεξοτε 1 ρἱνο 
σοι ἰοιιπάεγείαπᾶ,ἴπαῦ 
-----. ο --υ--Ὅ--υ-ὐ-ὐὔ-θθθθθ------------------- 

Ρ παρεδίδετο Τ.ΤΤΤΑ. 
ἵ---τοῦτο (γεαᾶ ἵΠθ οἱ) 1ΤΊτΑΝΟ. 

} -- τοῦ ΟΓ {πθ αΙΤΊτΑΥΓ. Ὀτεαᾶ) αΙΤΤΓΑ ΥΓ. 
Ὁ.--- τοῦ κυρίου ΕΤττΑ. 

ΠΡροσ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. ΧΙ, ΧΙΙ. 
Ὁ.. καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ κύριος Ἰησοῦς ἐν τῃ νυκτὶ 

ἴλαί ν/Π]ο]ι αἷσο 1 ἀε]ινετθᾶ {οτσοι, ἐμαί {Πρ Τιοτά ΄ θεια ἵπ {πο πὶσηε 

Ρπαρεδίδοτο,! ἔλαβεν ἄρτον, 34 καὶ εὐχαριστήσας 
ἵπι νυΏῖρὮ ὮἩθ πας ἀε]ῖγετεᾶ πρ ἴοοῖς Ῥτεβᾶ, απᾶ Ἠανίησ ρῖτεη ἔ]ιαπ]Ε 
ἔκλασεν. καὶ εἶπεν, Ἰλάβετε, φάγετε" τοῦτό µου ἐστὶν τὸ 
ηο Ῥχοκο [16], απᾶ καὶᾶ, ᾽  Τακο, θα, ΟΠ] οἴἔπιο ἵ ᾖἰμπθ 
σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν Ἰκλώμενον". τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν 
Ὀοάγ πυηΏῖοὮ ΄4ΐος ποα ᾖ[β] Ῥεΐπρ Ότοκεη : Ες 4ο τα 

, ῃ ν . ἐμὴν.ἀνάμνησιν. 96 Ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον, μετὰ τὸ 
ΤΕΤΙΕΏΙΡΓΑΏΟΘ ΟΕ πηΘ, 5 Τη 1ο ΠΙΑΏΠΘΣ 815ο 1Ἠθ οαΡ, ΑΤἴΘΥ 

δειπνῆσαι, λέγών, Τοῦτο τὸ ποτήριον κἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν 
Παβτνῖηρ βιαρρθᾶ, βαγίτρ, Τηί8  οαἹρ πθ πθύη οοτοπαοπῦ ᾖΒ 
2 

ἓν τῷ.ἐμφ-αἵματι τοῦτο ποιεῖτε, ὑσάκις "ἂνὶ “πίνητε, 
1π ΤΗΥ Ὠ]οος : τῖς ᾶο, 85 οξζθηπ 88 7θ Ώιαγ ἀτίηχκ Π10], 

» 4 η; χ ἓ , ε ῤ 4 Β Ι 3 ’ μυ εἰς τήν. ἐμην.ἀναμνησιν. 26 Οσάκις γὰρ Σἂνὶ ἐσθίητε τὸν 
1π ΤΕΠΙΕΠΙΡΤ4ΏΟΘ Οἱ Ἠῃθ, «Ἐογ ας οξίθη 38 ΐθ ΠΙΑΥ θϱῦ 
4 

ἄρτον. τοῦτον, καὶ τὸ.ποτήριον. τοῦτο" πίνητε, τὸν θάνατον 
ὑμῖς Ῥτερᾶ, απᾶ 9Πἱ5 οἹρ ΤΙΑΥ ἀατίηζ, {πο ἆοθῶι 

Τοῦ κυρίου καταγγέλλετε, Τᾶχρις! οὗ Σἂν' ἔλθφ. 97 Ὥστε 
οΣ ἴΏο Τιοτᾶά Ὑθ ΠΠΟΙΏΟΘ, πρι] Ὦθ ΤΑΒΥ 90106. 5ο ἐμοῦ 

ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν.ἄρτον Στοῦτονὶ ἢ Ἠπίν τὸ «ποτήριον 
ΊΙΠΟΡΟΕΤΟΣ «Ἠοι]ᾶ εαῦ υμὶς Ῥτοβᾶ ος ελοι]ᾶ ἀτίπ]ὶς πο ' ορ 

τοῦ κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶΣ αἵματος 
ΟΕ {πο Τοχᾶ παπποσβ!Ιγ, ρα]]ῦγ εΠα]] Ὀ οξίπθ ΟὈοᾶγ βιιᾶ Ῥ]ουὰ 

τοῦ κυρίου. 28 δοκιμαζέτω.δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν.! καὶ οὕτως 
ος ἴπο Τιοτᾶ. Ῥαἡ 196 ὅρτοτο 1Α ΤΩΛΏ Ἰϊπαδθ]ξ, απᾶ ἍΤἨπβΒ 

Ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω, καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω" 399 ὁ.γὰ 
οἱ ἴπθ ὈῬτοπά 1εῦ Πίτα οαῦ, απᾶ οἳ ἴπθ ουρ 19ὐ Ἠϊτα ἀτίπ]ς, ἘΈοτ το ἰπαῦ 

ἐσθίων καὶ πίνων Ξἀναξίως,! εριµα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, 
εΒίβ απᾶ ἀτίηκα παπννογύβ]]σ, Ἱπάρτιεπῦ Το Ἠϊπιβε]ξ θαΐ8 απᾶ ἀπΙΠΚΑ, 

[ή . ” [ή ” « -” 

μὴ διακρίνων τὸ σῶμα ὑτοῦ κυρίου.! 90 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν 
ποῦ ἀἱβδοργπῖηπρ πο Ῥοᾶγ οξίπθ Τιοχᾶ. Ῥθοππεθ οἳ «ΠΒ Απιοηβ γοα 

πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄῤῥωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. 
ΙΗΑΛΠΥ [86] Ὑνπθεκ βηᾶ 1πβτπα, Επᾶ ΑΓ9 ΓΑ]16Π 8816εΡ ΤΠΙΒΠΥ. 

σ , , - ῃ 
91 εἰ «γὰρ! ἑαυγοὺς διεκρίνοµεν, οὐκ.ἂν.ἐκρινόμεθα: 983 κρινό- 

31Ε 5ος οπσεε]νθβ. ππο βοτα(]π]χρᾶ, ντο Εποιι]ὰ ποῦ Ῥο ]άμροᾶ. “Ῥεϊηαπ 
, , πο] , , θ η ο 4 φαξ 

ενοι δέ, ὑπὸ κυρίου παιδευόµεθα, ἵνα ᾽ μὴ σὺν τῷ 
Ἱαᾶρθᾶ 1αῦ,' Ὁν {[1Ἡθ] Τιοτᾶ πο ατθ ἀἰπο]ρ]ϊπθᾶ, παῦ ποῦ ση Ἅᾖ1πθ 

κόσμῳ κατακριθῶμεν. 9 Ὥστε, ἀδελφοί-μου, συνερχόµενοι 
πγοχ]ᾶ «νο εἶιοι]ά ὃρ οοπάρπαπθᾶ, 5ο ἴπαῦ, τού Ὠτθύμτοι, οοπιῖηρ ἰοροίλος 

εἰς τὸ φαγεῖν, ἄλλήλους ἐκδέχεσθε' 94 εἰ-δε τις πεινᾷ, 
ΣΟΥ Όο θαῦ, ΟἨΠθ Εποῦπος ἍἹυαὶῦ 205. Βαῦ 1ξ ΑΠΥΟΠθΘ ο Ώππρβτγ, 

, , Ν) 

ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω' ἵνα μὴ εἰς κρίµα  συνέρχησθε.  ' τὰ.δὲ 
βὖ Ἠσταθ 1θῦ Ἠϊπα οϱῦ, ἐΠαῦ ποῦ 12ος )πάρτιεηῦ Υθ 1ηΒΥ ο0π1θ ὐοβοί]ος ; απᾶ {18 

λοιπά, ὡςἂν ἔλθω, διατάξοµαι. 
οἶμες {Ππΐπρε ὙΠεΏεγεσ ΙΤ πιβΥ οοἱ1Θ, 1 νη]] κεῦ 1π οτᾶςσ, 

- . / ε ” 

19 Περὶ δὲ τῶν. πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ-θέλω ἡὑμᾶς 
Ῥυαΐέ οοποργηῖπρ ΒΡΙΤΙΓΗΑΙ8, . Ῥτούητες, 1 ἆο ποῦ πΙβη τοα 

ἀγνοεῖν. 3 οἴδατε ὅτι! ἔθνη ἦτε, πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα 
{ο Όε Ἰρποταπῖ. Ὑε Ἐπου ἴπβί ἄεπίϊ]ες Υο γγετε, “Το 514918 «ἀσταῦ 

. / / ή εξ ο» / 

ὡς ἂνῆγεσθε ἀπαγόμενοι Ὁ δι γνωρίζω ὑμῖν, ὃτι 
8ᾳ8 Ἴγο "παϊρΏί Ῥο 19]6ᾶ, ᾖῄ]6ᾷ βπΥΒΥ. Τμετεξοχθ 1 ρὶτο "το «πποπ 1γοι, μας 

τ- Κλώμενον ΤΤΤτΑ. 3 ἐὰν ΙΤΤΤΑ. 
α-.- τοῦτον (γεαά ἴπθ 

5... ἀναξίως ΙΤΊΓΑ. 
9-.. δὲ Ὀιῦ αἰγττΑα 

4--- Λάβετε, φάγετε ΑΗΤΤΣΑΥΥ. 
σ ἄχρι Τ. Ν -- ἂν άΙΤΊτΑ. 

Σ ἑαυτὸν ἄνθρωπος Ὑ. 
ο δὲ Ὀμί 1ΤΤΤΑΊΥ. Ἂἄἆ -- τοῦ ἴηε τττ[α]ν’. 

ἆ --- ὅτε πΏθη [1]Τ1ΓΑ.. 

π 



ΙΙ ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΝΕΡ. 
Ε) 3 - κ» ’ ᾽ Γ μα 

Ὀὐδεὶς ἐν  πνεύµατι θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα Ἀ]ησοῦν" 
ποοπὀ Ἱπ [πε] δΒρίτί ο ἀοᾶ 5ροαΚίπΡ 98175 καοοιτεᾶ [15] ζεδιβ8; 

. ᾽ ) -” η ΄ - ” 

καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν ἹΚύριον Ἰησοῦν,' εἰ μὴ ἐν πνευ- 
Ἅπᾶ πο 0Οηο οβΏ 6αΥ 1ιοτά Ἴοδαςδ,  οκοορῦ Ιπ[ίπο] ΑΒρίτιῦ 

µατι ἁγίῳ. 4 διαιρέσεις.δὲ χαρισµάτων εἰσίν. τὸ-δὲ αὐτὸ 
1Ηο]γ. Ῥαῦ ἀϊτετ»]θ]ες οἳ ριΕῖς {Πεγθ Άτο, Ὀπῦ {Πθ 54Π1Θ 

-” ᾽ [ή -” ” κό ᾽ { ) υ ΄ . 

πνεῦμα' ὅ καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσιν, καὶ ο αὐτὸς κύριος 
Βρίγ] ; απᾶ ἀῑτοτςϊεῖο  οἳ 5οττίοες ἴποτε ατα, απᾶ ἴΠο 5ΑΠΠΘ ἍΤοτᾶ; 

ϐ καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, Βῥ.δὲὶ αὐτός ἐστιν" θεός, 
«αηᾶ ἀϊτοτοῖεῖος οἱ ορυτατίοη5 «ἔΠοχθ 916, Ὠαῦ Πο 54Ο ἍᾖῄἨἩ Ἱς "ᾳοᾶ, 
« - 4 / . ος { ΄ η , ’ 

ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. Ἰ ἑκάστῳ.δὲ δίδοται ἡ φανέ- 
πγΏο οροταίες αἲἰ μίας 1π α]]. Ῥαΐ {ο εαεῖα 5 ϱῖτεη ἴπο πιαΠ]- 

» ’ ς η μ [ αν Ν 4 

ρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον. 8 ᾧ.μὲν.γὰρ διὰ 
Ἐεετα]οη οξ το δρὶτϊς ΣΟΥ Ῥτοβῦ. Έοτ {ο οπθ ντ 

τοῦ πνέύµατος δίδοται λόγος σοφίας,  ἄλλφ.δὲ λόγος 
νλε Βρῖν 10 ἵ6 σίτοη "Ἂ ποτᾶ οἳ Πδάοιη; απιᾶ Το αποῦπεσ Αα ποτά 

γνώσεως, κατὰ τὸ αὐτὺ πνεῦμα' 9 ἑτέρφ.'δὲ' πίστιςν 
οἳ Κποτγ]εᾶσε, αοοοτάϊηρς {ο ἴΏθ 58Π1Ἱο οΒρίτ]ῦ; παπά {ο ο ἀἰΠοτοηῦ οπθ Ἅᾖ{αΑ1ἴΗ, 

ἐν τῷ αὐτῷ πνεύµατι' ἄλλφ.δὲ χαρίσματα ἰαμάτων, ἔν τῷ 

ΧΙΙ. 

1π 1πθ 5δ8ΙηΘ Βρϊτ{ς ΆἈΠᾶ ἴο αποῖζϊοτ δ1Ετ5 οἱ Ὠθα]ίπα, Ἱπ ἴηθ 

παὐτῳ]ὶ πνεύµατι 10 ἄλλῳ. δὲ ἐνεργηματα δυνάμεων, 
5απιθ Βρϊτϊς; 8ηΏᾶ {ο αποῖετ οροτα[1οἩι5 οἱ ποΓΚ5 οἳ ΡοΨΕΓ/ 

ὄλλῳ δὲ προφητεία, ἄλλφ.Ρδὲϊ αδιακρίσεις! πνευµάτων;: 
ΑπΠᾶ {ο ΑΠΟΊΠΟΣ ΤΡΤΟΡΙΘΟΥ;: απά Το αποΐηπες «ἀἰδοεγπίπς οἳ ερ]τ1ζ5; 

.. τδεῖ [ή λ .. σλλ δν 5ς ’ Ἱ λ 

ἑτερῳ.- ε ενη γλὠωσσωγ, α/ ᾠ.0ὲ έθμ]]γεια ηά ωσ- 

απᾶ ἴο α ἀϊβετεωῦ οπς ἘΚἰπᾶς οξ {ΜοηρΙΘΣ; 8πᾶ Το αποϊποχσ Ιπετρτεεαδ]οΏη ος 

σῶι' 11 πάντα.δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πγνεῦ- 
ἔουρπςς. Ἐπῦ αἲ] ἴῃεςε ὑπίπρς Τορεταῖος "Πο οπο παπά "0πε "πμππε Ὀδμ]σϊὃ 

μα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται. 12 Καθάπερ 
ἁῑτιάίπρ 5εραταίεΙσ {ο εαοὮ αοοοτᾶίπςσα5 ς π]]]5, ἛἜνεη 388 

ἀρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ µέλη ἴἔχει πολλά,ὶ πάντα.δὲ τὰ 
1{οΥ ἴπο Ῥοάσ 2οπο ᾖδ απᾶ 3πθπιρετς ΊηἼη5 ΠΙΛΠΣ, Ῥαΐ αἰ] ἴπθ 

µέλη τοῦ σώματος Ἱτοῦ ἑνός,ὶ πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστιν σῶμα' 
ΣΩΘΙΠΗΏΘΤΒΟΣ{Πθ ποᾶτ 1ρπ6, 3τηβΠΥ ὁροΐηᾳς, 50π86 ᾖὅατθ Ῥοᾶσ: 

οὕτως καὶ. ὁ Χριστός. 19 καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύµατι ἡμεῖς 
5ο 8]5ο Π15] ἴωε Ολητῖςῦ. Έοτ αἶδο ὮὉὮγ οπθ Φρϊὶτ]{ ο) 
δυψ . εν . 3 / » ” -- ” α, 

πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε ᾿Ιουδαῖοι εἴτε Ελ- 
9811 1Ππ{ο 9η9 Όοαάγ ππεγο Ῥαρίιπεᾶ, ὙΠΠΏδίπες «ὁθν5 ος 

ληνες, εἴτε: δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι' καὶ πάντες εἰς' ἓν πνεῦμα 
Έτθε]λς, πηείΏεχ Ὀοπάππιεηω ος 4τθθ απᾶ αἱ] 1πίο οπθ ὭῥΒΑρὶτ]ῦ 

ἐποτίσθημεν. 14 Καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ.έστιν ἓν µέλος, ἀλλὰ 
σγο-ς πιαᾶς Το ἀτίπ]ς, ἘΟχ 8159 Ίἴπο Ῥοὰγ 5 Ἡοῦ οπθ ειδος, Ῥαῦ 

πολλά. 16 ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, Ὅτι οὐκ.είμὶ χείρ, οὐκ.είμὶ 
ΙΩΒΏΥ, ΤΕ αηπου]ᾶ 5αΥ ἴπο 14ο0οῦ, ΈῬεοααςε 1 απ ποῦ- α Παπᾶ, 1 απ ποῦ 

ἐκ τοῦ σώματος οὗ παρὰ τοῦτο οὐκ.ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος»; 
οξ τῃθ Ῥοᾶγ: ΟΠ βοοοαηῦ οἳ 1π18 16 15 ποῦ οξ ἴπο Ῥοᾶσ 2 

160 καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, "Ότι οὐκ.εμὶ ὀφθαλμὸς οὐκ.εἰμὶ ἐκ 
Απά ᾖ144 εποα]ᾶ ΒΑΥ ἴπθ 68τ, ἍΒθοαδιι5ε 1 1Ἁπι ποῦ 8ΔΏ 676 Τ απα ποῦ οἳ 

τοῦ σώματος οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ.έστιν ἐκ τοῦ σώματος; 
τηοθ Ῥοᾶγ: οὮ αοοοαπύῦ οἱ {Π18 1619 πού οἱ ἴπο νοᾶγ 2 

2 ε/ ” ’ - - ’ 

17 εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον 
Τ4 πιποΙθ}ἐΏθ Ῥοὰγ [πετε] 8ΏεΕ7ε, πνΏετθ Όπο ἨΠεασίηρ 2 1ΕΓ{πθ] πποῖθ 

45] 

ΠΙΟ ΤΙΑΠ βρεακίηρ Ὦγ 
τπο Βρϊτϊς οξ ἀοᾶ οα]]- 
εἵιπ ὧεδας βοοιγ5δοά : 
ΆΑπᾶ {λαέ πο ΏΙΠΠ 08 
87 ἴπαῦ ο5ε5ας ἶ5 1πθ 
Τιοτᾶ, Ὀαῦ Ὦγ ιο Ἠο]γ 
αποςί, 4 Νοπ 1γετθ 
Άτο ἀῑνετεί[ιες οἳ ϱι{{8, 
Ῥαῦ ἴπε 5.πιθ Βδρϊτίὅϐ, 
ὁ Απάᾶ ἴπετο ατε ἀἱ89Γ- 
εποςθ5 οἳ ααἀπιϊ]πϊδίτα- 
9105, Ῥιαῦ ΤηπρῬδ 58ΠΙΘ 
Τιοτᾶ,. 6 Απᾶ ἴμετε ατθ 
ἀἰτετδίδίες οἳ ορετα- 
11915, Όις 15 15 ἴπα 
Β8τηθ αοᾷ π/Π]ΙοὮ πογκ- 
ο α11 ἴτι α]1. 7 Ῥαἱ ἴπθ 
πηρη] ες [1ου οἳ ἴπο 
Βρίτϊξ 15 σἶτεω {οθτετγ 
ΤΩΒΏ ἴο Ῥτοβί τ]ζηα]. 
8 Ἐογ ἴο οηε ἶ5 Εἶτεῃπ 
Ὁγ ἴπε ΒρϊτΙξ ἴπο τ;οτᾶ 
οἳ ν/]δάοτη ; Το Ἑποῖμογ 
1ηο γγοτᾶ οἳ Κπον]οάρθ 
Ὁγ πο 9Άτηο ῬΒρὶῦς 
9 Το αποϊὺμογ Σαϊναῃ 
ΤΏθ 5αππθ Φρῖπιξ; ᾖΤο 
Αποζπες ἴπο ρ1[ῖς οἳ 
Ἠεα]]ηπς Ὦγ ἴ]λο 54ΠΠΘ 
ρρίτίςς 10 ο αποϊπες 
{πο π/οτκῖησ οἳ πιῖτα- 
οἷαο5; Το αποίΏεσ Ῥτο- 
ῬΠεςσγ; Το αποίπετ ἀἷδ- 
οεγηῖπρ οἳ 5ρϊγϊιϊ5; ἴο 
Ἀπούηεγ αἴνσοη» ΚΙπάβ 
οξ {οηρ πες :Τ0 βΠοῦΠος 
τπο Ἱπθεγργεῦαίίοα οἳ 
ἴοπραεξ: 1 Ῥας αἱ] 
{Πεςε π'ογκεῖη {πα οπθ 
Ἀπά πο 5ο]{ξαπιο Βρί- 
τις, αἰν]ᾷϊησ- Το ΕΤΕΙΥ 
ΙΠΒΏ βοποχα]]σ Α5 Τθ 
ση]. 19 Ἐοχ α5 {με Ῥοῦγ 
16 0Π86, απά ὨΛΙΏ ΠΙΑΗΥ 
ΙΠΘΏΙΏΟΣ5, απᾶ α]] ἴπθ 
ΏΙιΘΏΙΌετς οἳ πα 918 
Ὦοᾶγ, Ὀοΐηρ τπΙΩΥ, 4ΤθΘ 
0ηΏ8 ὮὈοάγ: 5ο 85ο 15 
Οπτῖςί, 1ὸ Ἐοτ Ὦγ οπθ 
Βρϊτϊ6 ατε πο αἰΙ Όαρ- 
ἀϊσεᾶ 1πῖο οἵπθ Ῥοάγ, 
τυπεῖπεγ 10εῦε 1επ5 οἳ 
αεπίϊ]ες, π/Παοϊηετ 108 
ὂε Ῥοπᾶ οὐ 1968; απά 
Ώατε Ὀ6εεη 41] τιαᾶε ο 
ἁατίηκ 1πίο οπθ Βρὶτϊὀ, 
14 Ἐοτ ἴπε Ῥοᾶτ 15 ποῦ 
ΟΏΕΠΙΕΏΙΌΕΣ,Ὀαῦ πΙΒΗΤ. 
15 Ἡ ἴπο {οοῦ 5πα]] 
5αΥ, Ῥεοβαςε Ι «πι ποῦ 
ἴηπο Ὠαπᾶα, Ι βτΏ ποῦ οἳ 
πο Ὀοᾶσ; 15 1ῦ ἴπετθ- 
40Τ9 ποῦ ΟΡ ἴπε Ὁοᾶσ 2 
16 Απᾶ 1 0πο9 εατ 5Ώα]1 
547, Ώθοβ15ο 1 ατα ποῦ 
{πο εσε, 1 απι ποῦ ος 
ἴῃπο Ῥοᾶγ ; ἵ5 ἵδ ἴποτε- 
άοτο ποῦ οἳ ἴηο Ῥοᾶσ 2 
17 14 ἴηθ πῄΏο]ο Ῥοᾶγ 
10676 Ἁπ ε7θ, ΤΘ 
γυεγο ἴπε Πεπτῖης 5 ΤΕ 
1πθ ὙΠοΙθ 1ὐ0ΕΥ6 Ἠθατ- 

αρα ο---------------ο-α ο  ᾷἶ-ἱὔύκἹ ο ου -υύὔξ σι ---- 

Ἀ ]ησοῦς ΙΤΤτΑΣΓ. « 
ος δὲ θΏὰ [τ]ττι[Α]. 
κρισις Τ. 
1ΤΊΤΑΊΥ, 

1 Κύριος Ἰησοῦς 1ΤΊτΑΥΓ. κ καὶ ὁ απᾶ ἴῃμοθ Α. 
3 ἐγὶ ΟΏ86 1ΤΊτΑ. ο --- δὲ ἂπάὰ 115. 

σ--- δὲ απᾶ 1Τ1ς. 5 διερµηνεία 1.. 
π --- εἰς ΙΤΤΙΑΥ. 

Ρ --- δὲ Απ τς. 
ἕ πολλὰ ἔχει ΤΤΤΤΑ. 

α---, (γεαᾷ 19 16 ποῦ ΟΩΏ ἂοσοιηῖ οἱ ΤΠ5 ποῦ οἱ {πθ Ῥοᾶγ.) ὦτ, 

1 --- ἐστιν αἰ τΊτλνύ. 
8 δ.ά- 

Υ --- τοῦ ἑνός 



458 
1ηρ, ΠΠθχθ 17έΓ6. ἴμα 
Επιο] 1 ηρ 2 18 Βιαΐῦ ποὺ 
Ἱαῖ] ἄοά βεῖ ἴπο πιεπα- 
Ῥεσ5 ονετγ οπο οξ {ποπα 
Ίπ 1Πο Ῥοάγ, ϱς 1ΐὲ πα ῦ]α 
Ῥ]θαξθᾶ Ἠΐτα, 19 Απάᾶ 1ξ 
ΤΏεγ πετο ϱ]1] οΏθτηθτι- 
Ῥετ, Ἵππθτθ 1069 ἴηο 
Ὀοᾶγ 2 20 Βπΐ ποή αγο 
ἴλαονφ ΏιβἩπΥ ΤΘΙηΡεΣς, 
ψεῦ Όαῦδ οηἳθ λῬοᾶγ. 
21 Απᾶ ἴπο εγο ο»Π- 
ποῦ 887 ἈἸπίο . ἴπο 
Ἠαπᾶ, 1 Ὠαβνο πο πθεᾷ 
οἳ ἴπεθ: ποτ ασαῖπ 
ἴηπο Ὠοεαά {ο ἴπαε {4οοξ, 
Ί Ἰαβνο πο πεεᾶ 
γοι. 22) Ναγ, ταποηἩ 
ΣΩΟΣΘ Ἠοςο τηθπ]ρετα 4 
οἳ ἴηπο ΤῬοάᾶγ, οηΏϊῖον 
ΕΘΘΠ1 {ο Ῥο πιοτο {θοΡΙθ, 
8Γ6 ΏΘΟΘΕΞΡΞΑΣΤ : 25 απᾶ 
1Ἠοξθ πιεπιῦέγα οἳ ἴπο 
ΤῬοᾶγσ, πυΠΙος νο τΠΙπχς 
{ο ὃε Ίεδε Ἠοπουσαρ]ο, 
Ἡφοῦ. {Πεβθ πο Ῥδείον 
ΠΟΣΟ αὈαπᾶατπῦ Ίοη- 
οἳσ; αηᾶ Ο1Σ ἨΠσρηΏ]θ- 
1ν ραγὶ Ὥατο πιὸχθ 
βὈαπᾶάασΏηῦ οοπιε]Ίτεςς, 
24 ἘοΥ οἳσ οοπιθ]Υ ραγίς 
Ώατο πο πθεᾶ : Ῥαὺ ἄοά 
Ἠαίηπ ᾖθπιρθτεά πο 
Ὀοᾶσ ἰορείπες, Ἠανῖηρ 
Ρρίνοεη πιοτο αρυπάληῦ 
Ἡοποις ο τπαὺ ραγί 
νγΏΊοὮ Ἰ]πο]κοᾶ: 25 ἑπαῦ 
ΤΠεχο Εποι]ᾶ Ῥο το 
ΕοΏίεπι ἵηπ 1πο Ῥοᾶγ; 
δαΐ έλαί ἴπε πιεταῦετ5 
εηοα]ᾶ Ἠατο ἴπο 58παθ 
68Ι6 Ο9Ἠ6 05 ΑΠΟΤΟΜΕΣ. 
26 Απάᾶ τν/Ώείμπετ οπθ 
ΣΩΘΏΙΡΕΣ ΒΙ3εΣ, α]] ἴπο 
ΙΩΘΙΩΏΘΕΕ ϱαΏογ σΙίῃ 
165 ΟΚ 9πΠ86 ΊἹεπιρες Ῥε 
Ἱοηοιτοᾶ, 1] πο ταεπι- 
Ὅευς το]οῖοο πω δ. 
27 Νου Υθ4χ6 Ὅπε Ῥοᾶγ 
οἳ Οπτῖςί, απᾶ Τηεπι- 
Ὄετς Ἱἵπ γρατίοι]ασ, 
28 Απᾶ ἄοά Ἠαίῦη ες 
8οΟΠ16 1η ἴηῃο ο«Ἀττο, 
ἨἈγξί 8Ρο50168, 5οοοπᾶ- 
Αατ1]γ Ῥτορ[θίβ, ὑμϊτά]γ 
ύθβοποθτ», αξζετ παν 
1ΩΊΤΑο]θς, ἴπετι ρ]1ὺς ος 
Ἡθα]ίηρςβ, Ἠε]ρβ, βΡο- 
ΨΕΓΩΠΙΕΩΙΒ, ἄϊτεχβΙδίοβ 
οἳ {οηπριθβ, 29 ἄγτε 11 
ΒΡοξί]ε8β 2 αγ 81] Ῥτο- 
Ῥρηρίς 2 αγθ αἳ] ἴθβοἩ- 
ετοῦ αγε α1] ποτκοτς 
οἳξ πιῖτβς]θβῦ 30 Ὠαπνο 
Α]] πο σἱ{ζᾳ οἱ Ἡοθα]- 
{πρ 2 ἆο α1] βΏθα]ς νὰ 
ζοπριθς 2 ἆο α1] Ἰπύετ- 
ρτοίῦ οἱ Ῥαΐς οσοτοῦ 
εβεΠΘβΡΙΥ ᾖἶἴπο Τεεῦ 
μΙ4{ἵ5: απά τοῦ επον 1 
ππύο τοι 8 ΤΙΟΙΘ ϱΧ- 
οο]]επῦ παΥ. 

ΧΙΤΙ. ΤηοαρΏΤερεαξκ 
πηζἩ {Πο ἵοπραεβ ος 

προς κορν ς ἊΑ, ΧΙ. 
2 ΄ - « ” τ .] νε 4 ” ) , 

ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις; 18 Σνυνὶ!.δὲ ὁ θεὸς ἔθετο τὰ μέλη, 
ἩθασΊης, ΨΠΘσθίπθ επιο]]1ηρ 2 Ῥαϊ πουν; αοά εεῦύ «]ο ΠΙΕΠΙΡΟΤΒ, 
εν «/ 9 αρ ο ” , Ἡ ΣΩ) 2 Δι 
ἓν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῷ σώματι, καθὼς ἠθέλησεν. 19 εἰ δὲ 
3ρπθ 98ο] ο ἴἨθηΏν Ίπ ἴηπθ Ἠλοάγ, αοοοτάΙπΡ 88 Ἑο ποι]ἀ, Ῥνϊ τε 

ἦν, Ίτὰϊ πάντα ἓν µέλος, ποῦ τὸ σῶμα: 390 νῦν δὲ πολλὰ 
Ἄγγετθ 1911 οηΏθ ποπιΏοθς, ὙύΠετθ ἴπθ Ῥοᾶγ 2 Ῥαΐ πού ΠΙΑΠΥ 

αμὲν! µέλη, ἓν-δὲ σῶμα. 391 οὐ.δύναται. δὲ ϱ ὀφ- 
[ατο ἴπο] πιεπΙιΏεΓΒ, Ὀιιῦ οηςθ ΤῬοάγ. Απά ἶ5 ποῦ αὐ]θ [1πο] 

θαλμὸς εἰπεῖν. τῇ Χχειρί Ἄρείαν σου οὐκ ἔχω' ἢ πάλιν ἡ 
6γο Το 6 ᾖὉο ῦπο Ἠαπᾶ, Νεεᾶ οἱ ἴπερ 1 Ἠατε πο; ος αβαῖηῃ 119 

κεφαλ) τοῖς ποσίν, Χρείαν ὑμῶν οὐκ.ἔχω. 39 ἀλλὰ πολλῷ 
Ἠεαᾶ ο πε Ἅ19εἳ, Νεοᾶ οἴτοα 1 γατε ποῦ, Ῥαϊ ΤΩΙΟἨ 

ἄλλον τὰ δοκοῦντα µέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρ- 
ταΐΠςς Τμο νγπ]οὮ ὄρεεπι Ἱπεταβροτς 3ο{5ἱΠθ “Ὀοᾶγ ὃπγεα]κετ {ο 

χειν, ἀναγκαῖά ἐστιν καὶ ἃ δοκοῦμεν Ἀάτιμότερα" 
5ρο, ΏΘΟΘΕΦΑΥΥ  ἍΔΤ6; Βπᾶ ἴἨοβο ππ]οὮ νο ΓπΙπχ πποτε γοἰᾶ οἱ ποποας 

εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεµεν' 
ἰοΏο οξἴπθ ἍΤῬοᾶγ, 3ἴΏθ56 Ίποποισ δτηοσο ἁβὈαπάατί 11 Ζραῦ ᾽αΡδουῦ 

καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει" 
Αηᾶ ἴηΏο «Ἀπουπιθείιγ [Ῥασίς] οἱ πβΒ οοπιε]ίπος8 ΙΩΟΥΘ αὈαπιάαστπό Ἠλτος 

24 τὰ.δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ Χχρείαν ἔχει. «ἀλλ ὁ θεὺς 
ΦῬπύόίηπθ οοπιε] ᾖ[ραστίς]οξέαᾳς 3ηπο ᾖπεθᾶ ἍἨῃτεο, Ῥια6 ᾳοᾶ 

συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ ὑστεροῦντιὶ περισσοτέραν 
ἠθπηρεχοᾶ ορβείπες ἴπθ ΟῬοᾶγ, το Ὅπδῦ ΤῬοΐηπρ ἀεβοῖιεηπῃ ΙΩΟΤΘ αὈυιπάφπς 

δοὺς τιμήν, 325 ἵνα μὴ ᾖ Εσχίσμα" ἓν τῷ 
Ἰλρτίπρ Ξρίτεπ 1ποποις, ππαῦ Ἴλοτο πι]ρΏύ ποῦ Ῥν ἀῑνίεῖοι 1η Τπθ 

, ] Δ νο δε ες η! η] / -ω Π 

σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ 
Ῥοᾶγ, Ῥαῦ ᾖ51Π9-6βΑπ1ιθ 8ος 20πΠ9 ΣαποΐΠοτ Σταϊσηῦ Ἄβτε ΤοΟΠΟΘΓΠ 1419 

’ 5 . η) ΙΙ ΄ εἰ έλ Π ῤ ῃ / 
μέλη 26 και ειτε πασχει εν μελος συµμπασχει παντα 

3ΥΩΘΣΩΤΘΣΒ., Απά ᾖἩἨἆ 848εΤ8 ϱ9Π6 Τπ6ΠΙῦ6τ, ευαβετς σαία [ΠΠ] αἱ] 
4 ’ . 3” ’ κα Ἱ έλ 1 / Ι ΄ 4 

τὰ μέλη" εἴτε δοξάζεται "ἓνὶ µέλος, ᾿συγχαίρει' πάντα τὰ 
τηθ παθΏβοετα; {ᾖξ Ῥε β]οτίβεᾶ οπθ: Ἰηβπαρος, τε]οίοῬ πα Ἡ Π10] ’α1Ι Μπο 

µέλη. 27 ὑμεῖςδε ἐστ σῶμα Χριστοῦ, καὶ µέλη ἐκ 
ΙΠΕΠΙΏΘΥΒ. ΟΥ Υθ 8χθ Γπθ] Ῥοᾶγ οἳ Οητ]αῦ, ΑηΠά 1ΙΩΕΠΙΌΕΙΑ Ἰτπ 

[ή 8 9] 3 3 ς μ .) 5. / ο. 

µέρους. 28 Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῷ ἐκκλησίᾳ πρῶ- 
Φασύ]ου]αν, Απιᾶ “οθεζαῖτ 34ἱᾶ4 3βεῦυ αοᾶ Ἱπ ἴἨθ ΒΒΒΕΠΙΟΙΥ: Ἠτεῦ, 

τον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, 
βαροβῖ]θς; βθοοπά1γ, Ῥτορβείς:; θηϊτᾶ]γ, {εβΟΠετς; 

» η 1η 1 | / ἠ / π 7 χ ́ Π] 

ἔπειτα δυνάµεις, Ἠεἶταὶ χαρίσματα ἰαμάτων, Ἀάντιλήψεις, 
ἴπεη Πποςκβ οἳ ΡΟΘΓ; Ίπεη ΕΙ ἱΒ οἑ Πεα]πρθ; Ἠε]ρε : 

κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 329 μὴ πάντες ἀπόστολοι; .μὴ 
ΡοτετηπιεπίΒβ; ἈἘῑπάβ οἳ νοπρτςβ. [Ατο 8Η Βρορί]ες 2 

πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνά- 
811 Ῥτεορλεῖς 811 ἴθαοπεταρ [πατε] 81] ἹποτΚκΕ οξ 

µειο: 90 μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτωνγ μὴ πάντες 
Ῥοπεςσ 2 3811 [ροκ ἼἼαντο οἱ Ἠεβ]ήπρβ 2 3411 

γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες διερμηνεύουσιν; 91 Ζηλοῦτε 
1ᾷο0 Ερθα]ς πια νοηρτθς 3911 1ᾷο ἱπθετρτεῦ 2 ΄Ἠο “επππ]οις “οξ 

δὲ τὰ χαρίσματα τὰ Οκρείττονα" καὶ ἔτι καθ. ὑπερβολὴν 
αραῦ ἴπο ρα ῦ αγρῖζες, ἈΑπᾶ γεῦ πιοτο ΞΒαΓραδεῖπϱ 

ὁδὸν ὑμῖν δείκνυµι. 
1 3γναγ ἴογοα 1 βποθυ. 

Σ νῦν 1ΤτΑ. 
ἆ ἀτικώτερα Ε. 
Ε εἰ τι 1 απγοίπρ τε. 
ε. Έπειτα ΙΤΊτΑ. 

: [τὰ] ΤτΑ. 

3 αντιλήμψεις ΙΤΤΤΑ. 

ο -|- ὁ ἴηθ ΕΙ/ΤΊτΑΥΓ. 
Ε σχίσµατα ἀἰνίδίοηβ τ. 

ι συν- π, 

[μὲν] ῶττ. Ρ--- ὃς απᾶ ο{τ.]. 
{ ὑστερουμένῳ ΙΤΤ:Α. 

κ... ἓν (γεαᾷ 8 ΠΙΕΠΙΏΕΣΓ) ττι[Α]. 
ο μείζονα ΡΓΘ8{6ΘΓ ΙΙΤΤΙΑ. 

ε αλλὰ ΙΤΤΙΑ. 

α1συν- ΤΛ. 



ΧΙΙ, ΧΙΥ. 1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝ ΑΒ. 

19 ᾿Εὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν 
1 Ἅἡπυιίη ἴπο ᾖ{οηπφσαςβ οἱ πιοἩ 1βγρ6αΚκ απᾶά ” 

ἀγγέλων, ἀγάπην.δὲ μὴ.ἔχω, Ὑγέγονα Ἀχαλκὸς ἠχῶν ἢ 
ος αηΏρεῖ5, Ῥας 1οτὸ Ἠατο ποῦ, 1Ι Ὠατε Ὀεοοπιο θτγαβς Ἰβοαπάϊπᾳ ΟΥ 

κύμβαλον ἀλαλάζον. 3 Ῥκαὶ ἐὰνὶ ἔχω προφήτείαν, καὶ εἰδῶ 
Α ογτηρα] αο]αηρσίηρ. Απά ᾖἵ 1 ΏὨατο ' ῬτορΏΘογ, Ἀαπᾶ ἆπον 

τὰ µυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, Ἱκαὶ ἐὰνὶ ἔχω 
3ΤΩΥΞΊΤΟΘΤΙ68 αα]1 βηπᾶ 81]. Κπον]εᾶδθ, απᾶ ᾖἵε 1 Ἰατο 

πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνεινιὶ ἀγάπην.δὲ 
ομ! {819Η, 50485 ΠΟΙΠΙαΙΠΒ 5ο ΤΕΊΠΟΤΕ, Ῥαΐ Ίογο 

μὴ.ἔχω. "οὖὐθεν" εἰμι. ὃ ἱκαὶ ἐὰνὶ Ὑψωμίσω" πάντα τὰ 
Ἠπνε ποῖ, ποϊῃίης Ταπη. Απά ᾖ1ἴδ, 1 5ςῖτεασπαγ ἰπᾖτοοά αἱ] 

ὑπάρχοντά.μου, “καὶ ἐὰνὶ παραδῶ τὺ σῶμά.μου ἵνα Χκαυθή- 
ΤΗΥ ϱοοᾶ», απά 1ῇε 1 ἀεήγετ πο  Ἅπιγ Ῥοᾶγ πα ταν ο 

σωμαι,! ἀγάπην δὲ μὴ.ἔχω, Υοὐδὲνὶ ὠφελοῦμαι. 4 Ἡ ἀγάπη 
Ῥαγποᾶ, Ῥαῦ]ογτθ ΄ Ἠανε ποῦ, ποϊµβῖπς 1 ατῃ ρτγοβ{εᾶ, Ίιοτο 

µακροθυμεῖ, χρηστεύεται' ἡ ἀγάπη οὐ.ζηλοῖϊ. Σἡ ἀγάπη! οὐ 
Ἡβ8 ραΐεηοσς, 18 κιπᾶ:ς 1ογτοθ 5 ποῦ θητίος 1οτ6 ᾿ποῦ 

περπερεύεται, οὐ .φυσιοῦται, ὃ οὐκ. ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ ) 

τα 

11. ναῖη-ρ]οτίοις, 5 ποῦ ραβθᾶ αγ, Βοῦ5 ποῦ πἨΠβεεπα]σ, 5θείς ποῦ {πο ὑΠπίπςσβ 

ἑαυτῆς, οὐ. παροξύνεται, οὐ.λογίζεται τὸ κακόν, ϐ οὐ.χαίρει 
οἱ ἰζ8 οστι, 15 ποῦ απ]οκ]γ Ῥτοτοκεᾶ, τεσοπ5 ποῦ ον1], το]οίσες 1ιοῦ 

ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, 3"συγχαίρει'.δὲ τῇ ἀληθείᾳ, 7 πάντα στέγει, 
αἲ απτίρΏίεοιβηοςς, Ῥαῦ τε]οῖοςς πἩ πε ῥ{ἑτυαίῃ; 1] {π]πσς5 οοΤΕΙ5, 

πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, Ί:άντα ὑπομένει. 8 Ἡ ἀγάπη 
α]ἱ Οήπρς Ῥε]ίετες, αἱ] {πίπρβ Ἰορο, Ἅκαἲ] ἔμίπρς επάπτοβ. 1ιοτο 

οὐδέποτε Ὀἐκπίπτει.! εἴτε. δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται’ 
ΏςΥοεΓ 118 Ῥαῦ τγπεῦΏες Ῥτορηεσίθδ, 1ΤΠεγ 5Ώα]!] Ῥε ἆοπε ΒΠΑΥ ; 

εἴτε γλῶσσαι, παύσονται" ν εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. 
πνΏείἨεγ οπριες, 

9 ἐκ-μέρους γὰρ γινώσκοµεν, καὶ ἐκ µέρους προφητεύομεν' 
Έον ἵπ ρατί Ἴππθ που», «Ξπᾶ τπ ρατί νο ΡΤΟΡΗΕΡΥ 

10 ὅταν. δὲ ἔλθηῃ τὸ τέλειον, Ἱτότε' τὸ ἐκ µέρους κατ- 
Ῥαῦ πΏειπ τας οοπιθ λα ῦ νυἩῖο] 15 Ῥοτ{θοῦ, ΄ ἴποα τὍπαῦ ἵπ τρατῦ ελα]1] Ὀο 

αργηθήσεται. 11 ὅτε ἦμην νηπῖος, “ὡς νήπιος ἐλάλουν,' ὡς 
ἆοπο Α1ΥΒΥ. ευη Ί πας απ ἸηζΑπύ, 88 η Ἱπαωῦ ΙΤ 5ροΚε, 95 

γήπιος ἐφρόνουν, ὡς ᾿νήῄπιος ἐλογιξόμηνἩ ὅτε-δὲῖ γέγονα 
ΑΠ ἱπ[αηῦ 1 ἐποαρηῖ, -αβδ απ Ιπ{απῦ 1 τεββδοπεᾶ; Ῥπῦὸ πει ᾖΤ Ώεσβταθ 

ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. 132 βλέπομεν.γὰρ 
8 ΠιςΏ, 1 ἀἱᾶ απο Πτα {πο {ηῖπρα οἳ ἴπθ ' ἱπέβηῦ, Ἔοτ ννε 5εθ 

ἴλογ 5Ἠα]]οθαβε; π'Πείηος Κποπ]εάσο 1ῦ «Ώ8]] Ώο ἄοπε ΑΘΤ. 

” ῃ 3 . δ] ἄρτι ὃδι ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότεδὲ πρόσωπον πρὸς 
ηοῦΥ Ίητοιρῃ κα βἷ888 ΟΏβοῦ{6ΙΨ, αυ πει 1809 νο 

πρόσωπον᾿ ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τὀτε.δὲ ἐπιγνώσομαι 
1809: ὨΟὺΥ 1κηπου ᾖἹ τυρατὸ Ῥαῦ ἴπει 1 5η8]11 κποπ 

καθως καὶ ἐπεγνώσθην. 19 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, 
βοοοτἁἶπρ 88 8ἱ5ο 1 Ώατε ὈθεἨ ΚηοπσΗ, Απᾶὰ που αΏ1ᾷθΒ ΣΑ1{Ἡ, πορθ, 

ἀγάπη, τὰ. τρία.ταῦτα. µείζων.δὲ τούτων -Ἡ ἀγάπη. 
1οτο: ἴπεβο ἔμτεο ὑμίηρε; ὍὌας ἴπο στεαίετ οἳ ἴπεςο [15] 1ογο. 

14 Διώκετε τὴν ἀγάπην' Κἕηλοῦτεδὲ τὰ πνευματικά, 
Ῥπτατθ Ίοπε, Ἀπᾶ Ῥὲ επια]οις οἳ αρἰτΙθαα]ς, 

ἄλλον. δὲ ἵνα προφητεύητε. 3 ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ, οὐκ 
Ῥαΐ τἙίἈθς Ἅἴλπαῦ 7ο πιβΥ Ῥχορῃθδγ. ἉΕὺτ τρ ἰπαῦ 5ρεαξς πΙα α νοµφαοθ, ηοῦ 
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ΤΩΘΠΏ απά οξ απρε]β, απἁ 
Ίπγε πο εΏαβχ11γ, ΙΤ ατα 
Ὥδοοπιθ αδ 5εοαηάΐππ 
ῬταςῬς, οὗ α υίπκ]τᾳρ 
σγπιῦα]. 2 Απᾶ ἵποιρα 
1 Ἰανο {λε οί ο ρτο- 
ΡΗΏΘΟΥ, απά απάετβίαπᾶ 
Ἀ]1] ΙγβίΘΓΙ6, απᾶ 
1] Ἐποιν]εᾶρο; απἆ 
τηοιριη Ἰ Ὠατο αι 
ΣΑ111, βο ἰπαῦ 1 οοα]ά 
Ι6ΠΙΟΥΘ ἸΠιοιΠ]αΙΏς, 
Φπᾶ ἨἸβτο ποῦ οπμα- 
Μ10ψ, 1 οπι πολΙηρ. 
ὃ Απᾶ ἴποιρ]ι 1 ὮῬε- 
βὔοπ ο παγ ροοᾶ. ἴο 
4οθᾶ ᾖ{]θ ΆΌοογ, απᾶ 
"ποιρῃ 1 ρἶτο ΠιΥ Ροᾶγ 
νο 6 Ὀατηθά, απ Ἠανθ 
πιοῦ οπατΙϐγ, 10 ρτοβ{είλ 
1ης ποῦηΏἶηρ. 4 Όπατίτγ 
5αβετθίΏ Ίοπς, απα 18 
Ἔϊπά; οπατίῦγ επητ]θί] 
ποῦ; οπασ]ογ γααπεῦὮ 
πιοῦ 105ε]Ε, 15 ποὺ ραᾶ- 
εᾱ αρ, ὅ ἀοίλ ποῦ Ῥο- 
Ἠατε 1ἱ5ε]ᾷ ΠΒΘΕΠΙΙΣ, 
ΞοοκοῦὮ ποῦ Ἰεσγ οτι, 
18 ποῦ 858117 ρτονοκεᾶ, 
νΠμΙπκοεἰὮ πο ετ11]; 61ε- 
]οϊσοθεί] ποῦ Ίτπ 1πΙααΙ{γ, 
Ῥαῦ το]οῖοθῖα ἵπ 1ἴμθ 
ὑναία; 7 Ὀεπτεία α]] 
{Πίηρς, Ῥε]ιετείπ αἰΙ 
φΠίπσς, Πορεία αἱ 
{π]πσς, οπᾶάιτθοίἃ αἲ] 
1ΠίΠρ5, 80ΠατΙζγ πετος 
Σβ1ΙευὮ: Ὀαῦ γγλείηπος 
ια ὃε Ῥτορπεοίες, 
Τηπεγ εΏα]] ΕαῑΙ; πο 
ἴπετ έλεγε ὃε ἲοπμιιες, 
πετ 5ΏΒ]] οεβΒος π1θ- 
ἴπογ {έπεγε ὂε Ἐποπ- 
1εᾶρο, 10 πα]] παη]ςα 
ΑΑΥ. 9 Ἐου πε Ἐποπ 
ἀπ Ῥαχῖ, Επᾶ ντο ΡΓο- 
ῬΠεςγ ἵπ ρατίῦ. 10 Βα6 
πππεη ἐλαι σἨ]λοι 18 
ρεχ{εοῦ 15 οοπηθ, ἴπετ 
τπ8Ώ νΏΙοἩ 15 ἵηπ ρατῦ 
βΏα]] Ὦο ἄοπο αΑΥ. 
11 πετ 1 ννας α οἩ]]4, 
1 6ρακο 5 Αα οΠμ]]ᾶ, 1 
ππάρτδίοοᾶ αξ α οη]]ᾶ, 
1 ἰποαρΏῦ 5 α οπ]]ᾶ:: 
Ῥαῦ πππεη Ἰ ΏθοβταῬ 
ΙΩ8Ώ, 1 ρα αἵγαγ ομ1]ᾶ- 
16Ώ {Π]ηρα, 12 Ἐοττηον 
πνθ 5εθ ὕΠτοιρ] 8 Ρ]8Ε8, 
ἀατ]κ]ν ; Ῥαῦ {πε ἔβοθ 
το Ίᾳ6θ6: ποιυ Ι Έπον 
ἐπ ρατῦ; Ῥαΐ {πεη επα]] 
1 Ίποῖ ετοηῦ 5 91ο] 
ΑΠ. ΚΠΟΜΥΗ. 15 Απᾶ 
ηοςπ αριαεῖιη τΣα10, 
Ἠορθ, «οἨλατίόγσ, ἴπεβῬ 
νἨπτεθ; Ὀπὺ ἴπρ ρτοηί- 
οςδί ο {ποθςθ 5 οπατ]{τ. 

ΧΙΗΥ,. Ἐο]]αν αξίος 
οΏαβςϊῦγψ, απᾶ ἀεεῖτθ 
ϱρ]τί(ας] οὐ, ὃῬαῦ 
ταίμοθς ἴπαῦ το ΤΙΒΥ 
τοβΏθςγ. 2 Βοχ πο ὑπ 
βρεακείαπ ἵῃπ απ 1η 
ἁποιυπ ἴοηραθ βρεακ- 
εἴ]ι ποῦ ππ{ο Ώιθεῃ, Ὀιμ{ 

: : Ξ κ ΄ 

Ρ κἂν ΙΑ. 4 κἂν ΊτΑ. Γ µεθιστάναι 1 Ττ. 3 οὐδέν ΕΟΝ’. ᾖἢἵ κἂν ΙΤτΑ. υψωμµίζω Ε. 
Ν κἂν ΙΑ. ακαυθήσοµαι 1 εΠα]ὶ ὈθιὈιντιεά τ. Σ οὐθὲν Τ. [η ἀγάπη] ΙΤτΑ. 3συν- Τ. 

” - Ν , . ΄ « ΄ π 9 
ὃ πίπτει ΙΤΊτΑ. Ἅ«ε[δὲ] τν. Ἂἆ --- τότε ΙΠΊτΑΥΠ. «8 ἐλάλουν ὡς νήπιος ΙΤΊΤΑΝΜ. { ἐφρόνουν 
ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος ΙΤΊτΑ. ε --- δὲ Ὀυί τττΑ. 
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ππτο ἀοᾶ : Έος ΠΟ ΠΙΑ 
πηαρτβαηᾶείν ᾖΛύπις 
Ἡουνραίῦν 1π {πο βρῖτσ]ό 
Ἱιε 5ρθθΚκείΏ πιγςῖετίθΒ. 
ὃ Ἑαπΐό Ἡο παῦ ΌΡτο- 
ῬπεβίείΏ βροβκοίἩ ππ- 
Το πιθη ἓο εἀΙβοαθϊῖοἩ, 
απᾶ οχΏοσίαῦ]οἩ, ϱηΏᾶ 
οοπιξοτύῦ. 4 Ἡο {ἰπαῦ 
βρεβξκείῃ ἵπ απ ὅοπ- 
ἆποιωπ 9οπβαθ εᾶΙΠεία 
Ἠϊπαβοϊε; Ὀαῦ Το τπαύῦ 
Ῥτορηαββιείι οἄϊβδίμ 
ἴπο οπιιτοἩ. ὁ 1 πυοα]ᾶ 
{παί γο 81] ερακο υΙ να 
ἑοηριαόὀβ, Ῥπὸ ταῖπες 
παῦ Υο Ῥτορηεβῖθᾶ : 
{ού ϱτεβῖες ἴ Ἡθ ἴπαῦ 
Ῥτορβθβῖθουη ἴπαπ θ 
ἐπαῖ αρθακείη τη 
νοπριθς, εχοερῦ Ἆθ 
ἀπίεγρτοῦ, 1 πο 
οπατοῖα ΤπιβΥ τοοεῖνθ 
εα]εγῖπρ. 6 Νον, Ὀτο- 
{Ώτεπ, 1 Τ οοἵαθ απο 
γοα ερεακῖπςσ υῖτα 
όάοπρπαθβ, υπαῦ πα] ἵ 
Ῥχοαῦ γοι, θχοερῦ Ι 
εΠΏβ]] Αρθεαξς ἴο τοα 
οἶζπος Ὦγ τογο]αῦίοἩ, ΟΓ 
ὃν Ἐποπ]εᾶάρο, ος Ὦν 
ΡΣΕΟΡΗΕΕΥΙΗΒΡ, ος ὉὮγ 
ἀοοΐτίπθλ ᾖ Απάςθτει 
ἐπῖπρα ν]ιποις 149 
ρ]νίηπρ βοιπᾶ, πγπείπες 
Ρϊρο ος Ἠβτρ, οχοθρῦ 
{Πο στο 4 ἀϊς]ποῦίοη 
Ἰωπ ἴπο βοαπᾶςβ, Ὦου 
βἩβ]] 105 ο Ἐποσπ πΏςῦ 
16 Ῥρὶροᾷ ος Ἠβτρεᾶ 2 
8 Έοςσ αξ 119 ἴταπορες 
ρὶνο Αη Ἁαποεγίαίη 
πουπᾶ, πο 5Ώα]] ρτε- 
Άχο Ἠϊπιβε]ξ ο ἴηο 
Ἀὐτ]ο 2 9 Θο Ἰ1κθυν]5ο 

796, οχοερὺ το αζζαγ Ὦγ 
{Π9 {οηπρίθ πογᾶ5 09857 
{ο Ὦο6 ππάετςίοοᾶ, ποι 
ΕΏας]] 16 ο Ἐποπη πΏαῦ 
15 βροκοπ 2 {οσ 79 5Ώα]1 
ερθακ Ιπίο 1πο αἲς, 
10 Τηετο ατθ, 1 ΤΙΑΥ 
Ὦθ, 80 ΠΙΑΏΥ Κἰπάς οἳ 
νοἱσθβ ᾖἵπ ΊΠθ ποσ]ᾶ, 
Απᾶ ποπθ οὗ ἴβεπι {8 
νητποαῦ βἱσπίβοβίίοηυ. 
11 Τηοτεέοτο 11 Κπον 
ποῦ {πο πιεβ ἈΊηρ οξ {Ἠθ 
νοῖσθ, 1 5πα]] Ὦο ππ{ο 
Ἠϊτα ἴηαῦ αρεβκείΏ α 
Ῥατρατίαπ, θπᾶ ης ὑπαῖῦ 
βροακοίἩ α]αῖῖ ὅε 
Ῥατοατίαπ ἈἹπίο Ἠ]θΘ. 
19 Ἐτοαη βο Το, 10Γ86- 
ΣΩΙΟὮ 98 79 89 78810118 
οἳ αρὶσῖταα] «8, 5εεκ 
ἴπαῦ Το πιβΥ Εχοε] ο 
πο οάϊέγίπρ οξ ἴπθ 
οΏατοἨ. 19 ἸΓΠαγθΈογθ 
1θοί Ἠίπι Ὅ]λαῦ βρεακείἩ 
1π 9η 4 Ἅ 1οηΏρβιθ 
Ρα ἴλαῦ Ἡθ πιβγ 1π- 
«ετρτγεῦ. 14 Ἐοτ 15 Ι 
Ῥταν ἵπ απ΄ ΠπΑπΟισι 
ἴοησταθ, πι ερἰτ] ρταγ- 
εἵἩ, Όαξ παν ππάετ- 
βἰαπᾶϊῖπρ ἶς απ{τυ]{α]. 
16 πα 19 Τε ἔῃεπ Ι 

Ἁ ο πῷ ΗΤΤΑ]. 
ὁλο εουηᾶ 1, 

ΣΓγὰρ] ττε. 
η σάλπιγξ φωνὴν Τ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α, ΧΙΥ, 
λ ΄ - -ν» - 8 ΄ 

ἀνθρώποις λαλεῖ, ἀλλὰ Ἁτῷ! θεῷ' οὐδεὶς,γὰρ ἀκούει, πνεύματι 
το πιεη βρε8Κ5, Ῥαῦ {ο ἀοᾶ: 2οςποοπθ  Ἠθατ; π Σαμίτίς 

δὲ λαλεῖ μυστήρια" ὃ ὁ.δὲ προφητεύων, ἀνθρώπὸις λαλεῖ 
αριαῦ Ἡρ 6ρεαΚς πιγείθτίθ. Ῥαΐ Ἡθ ἴπαῦ Ῥτορβθείες, Μο Ί1εΠ 5ρεαΚκθ 

οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραµυθίαν. 4 ὁ λαλῶν 
[4οτ] Ῥαἱ]άϊτπα πρ απᾶ οποοπταρεπιθπῦ θηΏηᾶ «. οοπδο]αἑῖση. Ἠο {πβί 5ρθαΚ8 

λώσσῃ, ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ. ῥὁ.δὲ προφητεύων, ἐκκλησίαν 
νη{Ἡ α ζοηρας, ἨϊπηςοΙξ ᾿Ὀπί]ᾶς πρ; ΤῬαέ Ἡθ ἰλαῦ Ῥτορῃθβίθε, {[ἐπε] α5ςεεπιΡΙγ 

οἰκοδομεῖ. ὅ θέλω.δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον 
Ῥα]]ά45 πρ. Νου 1 ἀθδίτο 81 τοι ᾖἴο εβρθαῖς πἩΠ {οηπρβαθβ, ᾿ΤΒίΠεΓ 

ναει 2 . 
δὲ ἵνα προφητεύητε: μείζων "γὰρ" ὁ προφητεύων ἢ 

Σραῦ ἰπαδῦ γο εποα]ᾶ ρτορΏεςγ: “ρερβίος 4ος [15] Ἡο παν Ῥτορῃθείθ {παπι 
« ο] ’ Ν µ ὃν 

ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκ- 
Ὦθ ἐλαί 5ροακς πΙίΏ {οηπρπας, "ππ]εςς Ἡο 5Ποι]ά Ιπγετρτοῦ, ἐπαί ἐπε : 98- 

κλησία οἰκοδομὴν λάβφ. ϐ ΚΝυνὶϊ.δὲ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω 
βεπιο] ὭὈῬαϊ]άίπρ πρ τιβΥ τεοεῖτο, Απά που, ὮὈτείπτεη, 1 Ἰ οοπιθ 

πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς, ὠφελήσω, ἐὰν.μὴ 
το ψοα ὭυΙῦῃ ίοπρπθς ΒΡΘΛΑΚΙΠΡ, π]ηκῦ οι ἍΕΠΒΙΗ 1 Ρτοβί, ππ]θβΒ 

ε - ’ ” Ἁ ΄ η 

ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει, ἢ ἓν γνώσει, ἢ ἐν προ- 
νοτοι Ι 5Π81] 5ρεαΚ οἱίπος ἵπ τογε]β{1οἩ, ος ἵῃπ Κηοπ]εάρο,ο; ἵπ )Ῥτο- 

/ Ἁ τς Π ὃ ὃ ο π 5’ »ν μ ὃ δό 

φητειᾳ, η εν ὀιθαχῃ; ὅμως τὰ ἄψυχα Φφωνὴν διδόντα, 
Ῥμθσγφ, ος ἵπ ᾖ«Όθβοβίπρ ὃ Έτεπ 1ΐο]εξς ὑΠίπββ Ὢ 5οαπά Εἰτίπα, 

εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν Ἀτοῖς φδόγγοισ! 
ππείπες Ἅµῥρἱρθ ος Ἠατρ, 1 ἀῑξιαποξίοπ {ο ἴπθ βουπᾶ ν΄ 

μὴ.δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαρὶ- 
{Πογ ρῖτο ποῦ, Ἠου εΠα]] ο Ἐποππ ἐπαῦ ᾖ}Ῥεΐηπρ ρὶροᾶ ος Ῥεῖης 

/ . Δ 3 }Ἂ ” π Δ 4 ὃν Πῃ ο ΄ 

ζόμενον; 8 καὶ.γὰρ ἐὰν ἄδηλον Ἀφωνὴν σάἀλπιγξὶ δῷ, τίς 
Ἰιβγρθᾶ Έος 3159 18 ΒΏ ἩηΠοθΘΓΙΑΙ1 βοαπᾶ κα ἰχαπιρεῦ΄ ρῖτε, ππο 

παρασκευάσεται εἰς πόλεμον; 9 οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς 
βΠα]] Ῥτορ8βτθ ἨΙπιςε]Ε 1Τοτ σπα 2 5Ο Ἅαἱδο 7θ, Ὦγ πιθ8ης οἳ ἴ]θ 

γλώσσης ἐὰν.μὴ εὔδημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ 
«ΤοΏΡτιθ ἀπ]εβς Απ Ιπ{ε]]Η1ρβὶὈ]θ 5ροθςἩ γΥοθ ρίνθ, Τοπ εἰα]] Ό6 Ἐπονππ {ἐπβῦ 

λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἲ  ἀέρα λαλοῦντες. 10 Τοσαῦτα, 
Ῥείηρ 5ροκεπ ἍἆΈοτγο π]]] ϱο”1π{ο[4{Πθ] 5αΐτ ᾖἹερεθξίηρ. 5Ο ΤΙΒΠΥ, 

εἰ τύχοι, γένη φωνῶν 9δὲστιν' ἐν κόσµμῳ, καὶ οὐδὲν Ραύ- 
16 τηαγ Ῥθ, ἸἘϊπάς οἱ ε5οαπᾶςβ {πετθ 816 Ἰπ [πθ] ποτ], απᾶ πομθ οξ 

τῶν! ἄφωνον' 11 ἐὰν οὖν µμὴ-εἰδῶ τὴν δύναμιν 
ἴμετα πυ]ἰποιί [άϊ5ε ποῦ] βοαπᾶ, 1 Τπετεξοχθ Ι Κπον; πού 1ηθ ΡούπΕΣ 

τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ Ἱλαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ 
οΕ {Πθ βουαπᾶ, 1 5ΏβΙ] Ῥε ἴο Ἠϊπι ἰπδῦ ερθεακς ΒΑ Ώ8βτρβΤΙΑΏ: απᾶ Ἡοθ {παῦ 

λαλῶν, ἐν ἐμοὶ βάρβαρος 19 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί 
ΒΡΘΕΒΚΑ, ἆΐος “πιο η ΡΕΤΡΑΤΙΒΗ. ' 5ο ΑΟ 7θ, απο «οπιπ]οιό 

ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε 
γο8Ιθ οἳ ϱρἰτΙΐ8, 40ΟΥ ᾖΤπο ὈῬαϊ]άϊηρ πρ οξ ἴμθ καβεεπιο] Ἅᾗ βὐεξκ 

ἵνα περισσεύητε. 19 ἀΔιόπερὶ ὁ λαλῶν γλώσσῃ, προσευ- 
1π8ῦ γε τααγ αρραπᾶ. Ἠ/πετοξοτο Ὦθ {παῖ 6ρεμ.κ5 ν(Ἡ Αα ἔοησαςθ,  16ῦ Ἠΐπα 

χέσθω ἵνα διερμηνεύῃ. 14 ἐὰν.'γὰρὶ προσεύχωµαι Ὑγλώσσφ. 
ρτασ τλαῦ Ὦρ τηαγ Ἰπ{ετρνεῦ, Έοτ 18 1 ρτατ πγϊτΏ Αα {οηριθ, 

τὸ πνεῦμά.µου προσεύχεται, ῥὁ.δὲ.νοῦς-μου ἀἄκαρπός ἐστιν. 
ΏΙΥ ερἰτ]ὃ ΡΓΑΥΒ, Ῥαῦ την ἀπαετείαπᾶάϊπρ πηΣτα τα] 18. 

16 τί οὖν ἐστιν; προσεύξοµαι τῷ πνεύματι, προσεύξοµαι 
Ἡγπαῦ ἴπον 18 {52 1 ν]] ρα πῖπ ἰπο Βδρῖτίν, 51 3υΙ]] ργαγ 

δὲ καὶ τῷ γοἵ" ψαλῶ τῷ πνεύµατι, ψαλῶ 
αρι{ 1εο υΙἩ πο απᾶργρίαπαϊπρᾳ, 1 1] ργαῖβδε ση ἔποθ δρϊτί6, 3 Συ] ρταῖἝθ 

πι τοῦ φθόγγον ος 
4 διὸ ΙΤΊΑ. 

Ἱ ἐν τ[ττ]. 
Ρ --- αὐτῶν ΙΤΤΑΥΥ. 

κ νῦν ΙΤΊΤΑΥΓ. 
ο εἰσὶν ΙΤΊΤΑΥΓ. 

1 δὸ αΏᾶ 1 ΤΤτΑ, 



ΧΙΥ. . σοΕ ατα. 

δε" καὶ. ἴτῷὶ νοῖ. 16 ἐπεὶ ἐὰν ᾿εὐλογήσῃς' στῳ' 
αραῖῦ ἈΆἱ5ο πλ {πο ππάετείαππ(πρ. Έ]ςκο ᾖ1ξ {μοι Ό]θῬς ἍΠσὶνι ἴμο 

πνεύµατι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς 
«ρϊτϊῦ, Ἡο {λπαῦ π]]5 νηθ Ῥ]ασο οἳ {πο απϊπείγασίεά Ίοιν 

ἐρεῖ τὸ ἀμὴν ἐπὶ τῇ.σῇ.εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί Λλέγεις 
μ]ια]] Ώε 6ΑΥ ἴἩθ ΆΑΙπεπ α ἵπτεαίνίης οξ ἵπαπχς, 5ἴποο πΏαπῦ ἴποι 5αγεςδῦ 

οὐκ.οῖδεν; 17 σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ’' ὁ ἕτερος 
Ἡε Κηπονς ποῦ 2 Ῥογ ἴποι Ιπᾶθεά πο] µρϊτοςύ ίπαπχς, Ῥαϊ ἍΊἴλο οἴπογ 

οὐκ οἰκοδομεῖται. 18 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ Ύµου,' πάντων ὑμῶν 
6 πο Ὀα1]6 2, 1 (πανκ Ἴαοὰ Ὁπγ, Ἱλπαπ 5ᾳ]1] "οξ 19γοι 

μᾶλλον 2γλώσσαις λαλῶν'' 19 Ἀἀλλ᾽' ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε 
5π10ἵί6 Άπια νομριαθς ὀερεακίηρ; δις ἴτπ ΠΠε] αβεεπιὈΙγσ 1 ἀεβίτο Άτο 

λόγους Ὁδιὰ τοῦ κνοός! ου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους 
πγοτᾶς λα Σμπάρτςσίαπάϊπρ "πι ἴπαῦ αἱ-ο οἴδπετβ 

κατηχήσω, ἢ µυρίους λόγους ἔν γλώσσῃ. 390 ᾿Αδελφοί, μὴ 
1 πιαγ Ἰπείγιοῦ, ἔπαη Τεη ἐποιδαπᾶά ποτά ᾖπ Β ἴοπριθ. Ῥτοίητεη, "ποῦ 

Το 5Ρρεαχς, 

παιδία Ὑίνεσθε ταϊῖο φρεσίν' ἀλλὰ τῷ κακίᾳ νηπιάζετει 
3ρΏ1] τετ 19 1η [Τοισ:] πα]πᾶς, ναῦ 1η Ώια]1οθ Ὦο Ῥαῦεςξ:; 

ταῖς. δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε. 321 ἓν τῷ νόμῳ «γέγρα- 
τοῦ ἵπ [σοατ] παῖπᾶς Ἅ{α]] ἔρτοπη 1ρο, Ίωπ {πο Ίπυ ἡῦ Ὦπδ Όοεῦ 

πται, Ότι ἐν ἑτερογλώσσοις, καὶ ἐν χείλεσιν ἑἑτέροιςι!) λα- 
τυτ]ζζεη, Ἐν οίᾶεχ Ψοπραθ, απά Ὁγ 311ρ8 αοίμετ 1 τν]1 

λήσω τῷ-λαφ.τούτῳ, καὶ οὐδ οὕτως εἰσακούσονταί µου, 
Ερεαίς το 1Πῖ8 ῬεοΡρ]ο, ἈΑπᾶ ποῦ ετεη 1ἴλιβ ση]] ἴπετ Ἠεασ Ώ16, 

λέγει κύριο. 29 Ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν, οὐ 
ββἰύἩ [πε] Τ,οτᾶ. Φο ἴΏαῦ {ἴπΠθ Ίοπσιες {1ος 8 81ΡΏ 86, ποῦ 

"τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις ἡ-δὲ.προφητεία, 
{ο ἴποςε ἑηπύῦ φε]1οτε, Ῥαῦυ ᾖἵο ἴπο ππρθ]ίετεσς; Ῥαΐ ΡτοΡρΏεογ, 

οὐ τοῖς ἀπίστοιο, ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. 29 ἐὰν οὖν 
ποῦ {ο {πο ππρε]ίοτετβ, Ῥαῦ {ο ίποῬε {πα Ὦο]1ετο, 15 ἐπετείοτθ 
ἆ / Ι ς 3 / ε/ 3 λ 4 .». / 4 / 6 λ , 

συνελθῃὶ Ἠἡ ἐκκλησία Όλη ἐπὶ.τὸ. αὐτό, καὶ πάντες “γλώσ- 
4ροτης 5ἱορείποσ 19119 3α5βθοπιβΙγ Ἅππο]ὰἀ ᾖἹποπθ)ρ]ῃοθ, απᾶ 81] στη 

” Ἱ . / Ν 2 ” Ἁ 5” 

σαι; λαλῶσινιὶ εἰσελθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, 
{οηπριθς εποι]ά εΡρθα]ς, 8Ώᾷ «0Π]θ 1π υπϊπβίτας{εᾶ 9Π68 ος ἸπΏε]Ιατοτς, 

α Σο, «/ / ον λ ΄ ’ 

οὐκ.ἐροῦσιν ὅτι µαίνεσθε; 324 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, 
σηϊ]] ἴΠεγ ποῦ 5αγ ἰλαί γο ατε παιθά ὃ Ῥαΐ 1 811 ῬΤΟΡΗΕΕΣ, 

» / ’ 2 Ἁ Σ ’ .] ’ ς Δ ” 

εἰσέλθῃ.δε ΄ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάν- 
Απά εποι]ά «οπ1θ 1Π 5οπ10 ππρε]ίετετ οἵ απ]πςίταοίεᾶ, Τε 15 οοηγσ]οτεά Ὦγ 811, 

των, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων, 325 ἱκαὶ οὕτως" τὰ κρυπτὰ 
Ἡθ 15 εχαπιϊπεᾶ  ὮὉὮτ 811 απᾶά  ἴπιαβ πο δ5εοτεί5 

τῆς.καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ 
οἑ Πϊ5 Πρατί παρ η]{εςί βηΏᾶ τμας,ν 

πρόσωπον, προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι 5ὸ θεὸς 
Ῥεοσπιθς Σα]]ϊπρδ αροπ 

Πιῖς] 4806, Ἡο πσηῖ]] ἆο Ἡοπιβρϱθ ᾖἴο αοά, ἀεο]ατίπρ ἰπαῦ ἄἀΕοᾶ 

ὄντως' ἓν ὑμῖν ἐστιν. 
Ίηᾶεθᾶά αταοηρεῖ τοι  ᾖ8. 

26 Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος 
πιαῦ ἴπεπ Ἅᾖἆῖ Ὀτείπτεη ἍἨὙἩΊΠεη Υθ ΠΙΒΥ «ΟΠΠ ζοβείἩθςσ, Θ80Ἡ 

Ἶ ε Μο 1 λ Δ ” ὃ ὸ Δ ” Π λ ο ” 2 κά 

ὑμῶν' ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, Ἰγλῶσσαν ἔχει, ἀποκά- 
οἑτοα  Ῥδ8β]τα 85, κα ἰεβοβίπςρ Ὠαβ8, Β Τοηπραθ . Ἠβ8, Β 1εΥε- 

λυψιν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει πάντα πρὸς οἰκοδομὴν Άγε- 
1αἴΐοτπ μαςδ, αὖπ Ἱπθετρτείαῦίοι Ἠάδ. ΑΙ {Πῖηπρβ ἆοτ ἍὭΌῬαϊ]άϊπρ 4ρ 1ο Ὦο 
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σι] ρταν ποἶῃ ἴπο βρί- 
τ1ῦ, αλά 1 ν 1] ργαγ τν 1 
ἴπε απᾶρτείαπάῖηρ α]- 
5ο: 1 πσ]] εἶπρ τν ϊσ]ι 
Έλι αρῖτϊ6, απᾶ Τ τν 1] 
βἵωπρ ν/ΙΤἩ ἴηΠο ππάεσ- 
5ἰαπάϊηρ α]ςο, 16 Ε]5ο 
πΏεη ἴποα επα]ν Ό]εςῬς 
σγλτἩπ ἴπο αΡρϊτ]ό, Ἠοπ 
5π.]] πο ὑλαῖ οοοαρίοί 
ἴ]ο τουπι οἳ {πο ππ- 
1εατηεά 547 Άππεηπ αἳ 
τησ ρ]νίηρ οἳ {πατχα, 
5οοίηρ Ἠθ πιπάεγείαηᾶ- 
εἴΏ πού πΠαί (ποια βαΤ- 
ερ 2 17 Έοσ ύποι τετῖ]γ 
ρϊτοςί {παπ]ςς σγε]], Όιιε 
Τη9 ο{πετ {5 ποῦ εά1Πεᾶ. 
18 ΙΤ (παπ]ς πι αοᾶ, ΙΤ 
ερεαζς τν ᾖὕοπριςθ 
ἨΠΙΟΙΘ ὍΠβπ Το α]]: 
19 γεῦ ἴπ {πο οΏατοῃ 1 
Ὠαβᾶ ταίηετ 5ρεα]ς Ώνο 
π/οτᾶς ν/Ι{Ὦ ταγ απάετ- 
5ίαπάϊπᾳ, ἐπαῦ ὃψ πι 
υοΐῖσθ Ἱ πιὶσπὺ {εαοῖι 
οίπετα Α]5ο, ἴπατ ἴεπ 
Τποιβαπᾶ Ὑποτᾶς ἵπ 
απ ΆπΚποιωπι ἴοπσας. 
20 ἘΒτείητεη, Ὃο ποῦ 
ομϊ]άτοη Ἱἵτπ ἍἨαπάς- 
εἰππαίπρ: Ποποοαιυ ἵπ 
παβ]]ος Ῥε το οΏΙ]άτεης 
Ῥαῦ ἵπ αηάετείαπάῖης 
Ῥε ΊΠΕἨ, 21 Ττπ ἴπε ]ανν 
όν 18 πτιευ, ΙΕ 
πιεπ ΟΓ οἴπετ ἴἵοπριεΒ 
Ἀπᾶ οἴπεσ 11ρ5 ση]] ΙΤ 
βρεα]ς απίο ἴλπῖ5 Ῥοο- 
Ρἱ86:; απᾶ τεί 1οτ α]] 
τπαῦ ν1]] {πεγ ποῖ Πεαν 
1η8, βαἱθα πο Τιοτᾶ, 
22 ἸΠετείέοτε {οπρτιςθβ 
816 10Γ 3 41ΡΏ, ηοῦ ἴο 
ΊΏεπα ἐμαῦ Ὀε]ίετο, Ῥα6 
ἴο ἴπεπι {παῦ Ῥε]οτθ 
ποῦ : Ὀαῦ ρτορηπεδτίηπς 
5εγυεί] ποῦ Τον ἴπεπι 
τπαῦ Ὀε]ίετε ποῦ, Ὀαῦ 
1ος Όπεια πνΏΙόὮ Τε- 
Ἠετο. 29 Τὲ ἴπετείογθ 
πο σν]οἷε ομἩατοα Όρο 
«οπιθ {ορείῦπετ 1πύο ὀΠπ8 
Ῥ]αςθ, απᾶ αἱ] βρες 
ντα ᾖἴοηραες, απᾶ 
άπετθ ϱοοΓ1ε Ίπ ἰλο56 
ἴλαί αγε ππ]εβττιοαᾶ, οἨ 
απΏθ]Ιετετς, σ]] ἴπεγ 
ποῦ ΡΑΥ ΊΠβῦ γε 4Τθ 
πιβᾶῦ 24 Ῥαὸ 1 αἱ 
ὮΓΟΡΗΘΕΣ, Αμᾶ {ἰπετθ 
Ο6ΟΠ1ΙΘ 1π 9Π6 ἴΠαῦ Ῥε- 
Ἠετείλ ποῦ, ος οπε ππ- 
1εβτπεᾶ, Ὦε 18 οοπτίηο- 
εᾱ ο α1], Ώε {5 ]αᾶρεᾶ 
οἳ α]]: 25 απᾶ ἴπτβ 
ΆΤ6 {Πε 5εογείβ οἳ 18 
Ἠεατί πιλάς πιαπ]{εβῖ 
βπΠᾶ ϱο {α]]1πρ ἄοπττι 
οη ᾖῖ 1βο6 Ἠθ' ππ]] 
π/οτβηῖρ αοἆ, βπᾶ Τε- 
Ῥοτῦ {μαῖ ἀοἀἱδίπτοα 
οἱ α ἐτα{ῃ, 

26 Ἠοτ; 16 15 ἴπεπ, 
Ὀτείητεηπ δ ντΠεηπ 7θ 
9ΟΠ1Θ {ορείΠετ, ετετγ 

|... ----ὐ-ὐ-ὐυ-ὐμὐυὐυμὐυ-μυμ--------------- σσ π-ῖ συ συ συ υόὲέόέόέό 6ϐ«'«κωωα κκμμμμμμαμμμμμμμρϱμμ 

5--- δὲ τ[πτ]. ᾖἢἵ -- τῷ ἰΠθΕ. Ἅᾖὗεὐλογῆς ΙΤΊτΑ. 
1ΤΤτΑ. χ ἀλλὰ ἸΤτ. Σ -- µου αΙ/ΤΊτΑΥ’. 

ο ἑτέρων "ΟἱΠΘΙΒ᾽ ΙΤΤτΑ. 
- καὶ οὕτως ΕΙ/ΤΤΤΑΥΓ. 

1 αποκάλυψιν ἔχει, γλὠσσαν εχει 1ΤΊτΑΤ. 

8 αλλὰ Ἱπττα. Ὁ τῷ νοῖ ΙΤΤΊτΑτΥ. 
γλώσσαις 1ΤΊΤΑ. ῃ 
1 ΥΤΙ{Α]. 

π--- τῷ (γεαᾷ πνευ. ππΙὮ [ίππο] δρϊτίθ) 
Σ γλώσσῃ λαλῶ 1 βρεα]ς σπη]ἴΏ α {οΏριθ 1ττΑ. 

ἆ ἔλθῃ οὀτηθ1.. 
Εξ ὄντως ὁ ({--- ὃ Τ) θεὸς 1 ΤΊτΑΝ, 

 γινέσθω αΙΤΙΤΑΥΓ. 

ε λαλῶσιν 
Χ-- ὑμῶν 
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ο9π9 οἳ τοα ΠἨαπίῃπ α 
σος. ἹιαῦὮ Αα ἄοοίσῖπθ, 
ΒἵΓ α. ἴοηρυε, Ὠαῦπ 

χονθ]α{ῖοπ, Παβία απ 1η- 
ἐοτρτοἰαβ{]οπ. ' Τοῦ α]] 
ἀἐπῖηρε Ῥε ἆοπο ππίο 
οεάϊλεγῖωρ. οὔ 1 ΑΠΥ 
ΙΩΑΠ βρθαῖς 1η απ 1- 

ἴοπριις, ἷέ ἓί ὃ6 
Ὁγ ἴνο, ος α” ἴηε ταοςῦ 
ὃν ἴλτες, οπᾶ ἐλαξ Ὁν 
οοασ5ο: απᾶ Ἰεῦ οἳθ 
ἀπίθιρχοῦ. 28 Βυΐ5 18 
{πεχο Ὀρ πο Ιπ{ετργοίες, 
1εῦ Ἠϊπι Ἑεερ δἱ]εηοῬ Ἰτπ 
{Πο οἩιχοὮ; απᾶ 1εῦ 
Ἠῖϊτα 8ρο8Κ ο Ἠϊτωδε]{, 
Απᾶ ἴο ἄοά. 29 Τεῦ 
{πο ῬγορΏβεῦς 5ρεηζ ὕτνο 
ος ἴπτεε, απᾶ 1εῦ {πο 
οἵπεχ 1αᾷρο. 90 ΤΕ απ 
Οιῖπσ ὈὋθ τετεβ]εᾶ ἴο 
ΑποίΏες ἴπαῦ εἰθίθυι 
ῶγ, 1εῦ πε Ετεῦ Πο] 
118 Ῥεαςθ. ὁ] Ἐοτ Το 
ΙΩΒΥ 31] Ῥ{ορΏεςΥ οπθ 
Ὦγ οπ6, ἰπαῦ 1] πια 
1εατΏ, ηᾶ 81] πιαν Ὦο 
οοπιξοσ{εᾶ. 35 Απιᾶ {πο 
αρἰτ]έ5 οἱ {πο Ῥτορβεῦ5 
ΑΓ ϱαΏ]οοῦ {ο πε Ῥγο- 
Ῥηοῦΐ5. 95 Έοτ αρά 5 
ποῦ {λε αωίλοτγ οξ οοἩ- 
Συ5ἱ0Ἠ, Ῥα5 9 Ῥε8ο8, 45 
1η α]] οΏιτοᾗςΒ οἳ ἔμθ 
εβἰηῖῦς. 

94 Τιθοῦ τουσ ΠΙΟΠΙΘΩ 
χεερ Αἴ]εποςο 1η {ἴπθ 
«ΠΥΟἨΕΒ: ΣοΥ 10 ἶ5 ποῦ 
ρεγπαϊὑειθᾶ τιπίο ἔπεπα 
{ο βρεακ; Όαῦ {λεν ανθ 
οοπιπιαπᾶεᾶ ἵο Ὦο απ- 
ἀ4εχ οὈεάϊεπςσθ, α5 8ἱ5ο 
ΒΑ1{Ἡ {Πο Ίαπγ. 35 Απά 
18 (πετ π1]1] 186ΑΤΏ 4ΠΥ 
τπίης, 1ες ἴποπι α5κ 
{Πεῖτ ἩἨἩπβδραπᾶς αὖ 
Ὦοπαθ :ΣΟΥ 15 15 4 5ΏβΏ]θ 
ΣΟΥ ὙΤΟΠΙΕΠ Το 5ΡεαΚ 
1π {ἠο οἨἩυτο]Ἠ. 

36 ἨΓηπϊῦ 2 οἈ1ηθ ἴμα 
πγοτᾶ οἳ ἄοᾶ οιῦ ΕΓοπα 
σου 2 ΟΣΓ 6ΛΏ1Θ 1ῦ ππῖο 
τοα οπ]γ2 ὁ7 ΤΠ ϱπΥ 
ΤΩΒΗΏ ἐΠίωχκ Ἠϊπαςε]ξ {ο 
Ὦθ α ῬτορΠαθῦ, ος βρὶ- 
τας], 196 Ὠϊτι αο- 
Κποπη]εᾶρο Ἠπύό ἴπε 
τπίπρς{παῦΙ νυτ]{ε πἩ- 
νο τοι ατθ ἴπε σοπΙ- 
πηβπάπιεπίς οἳ ᾖἴπθ 
1οτᾶ. ὃ8δ ῬΒαΐό 1 ΑΠΥ 
ΏΙΑΏ Ὦο ἱρποταπί, 1εῦ 
Ἠϊΐπι ὃο ππογαηῦ. 
39 ὙΓηοχείοτθ, Ὀτοία- 
ΧεΠ, οοτοῦ {ο ΡΓΟΡΗΕΒΣ, 
ΑΠά {οτΏίά ποῦ Όο βρες 
ση] {οηριθς. 40 Τιοῦ 
811 επῖπσς Ὦε ἄοπο ἀθ- 
οεπ{]γ απ {Ώ ΟΓᾷ6Γε. 

ΧΥ. Μοτθοτες, ὮΓθ- 
«πτεπ, 1 ἄεο]ατο υπίο 
ο ἴπθ ροβροΙ] π]ίοι 

Ῥεθβολιθᾶ απίο τοι, 

προς κοΡρινστο σα. ΧΙΥ, ΧΥ. 

νέσθω.ὶ 27 εἴτε γλώσσφ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ 
ἆοπο. 1Ε νηίΏ Α ἰοηπραθ ΑΠΥΟΠ6 ερεα], Πού 15 Ῥθ] Ὦὗ  Ἅπο ος ἴ]ς 

πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ.µέρος, καὶ εἷς διερµηνευέτω.. 98 ἐὰν δὲ 
χηοΡδῦ ἔπτεε, απᾶ 1Π ΡΠοοθΒβΒΙοΏ, απἆ 30πθ ᾖ31]εί Ιπετργεῦ; βπᾶ 1 

αἱ οι , / / -. ὃν 
μὴ Ἰδιερμηνευτήςι" σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ ἑαυτῷ.δὲ 

ἔποτο Ὦθ ποῦ απ Ιπίεχρτείες, 1εῦ Ἠϊτα ο εἰ]επέ ἵπ αἩ β58δεπιὈΙσ; απᾶ {ο Ἠταςε]{ξ 

λαλείτω καὶ τῷ θεῷ. 39 προφῆται.δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλεί- 
1εῦ Ἠΐπα βροβ]ς απᾶ νο 4ο. Απᾶ Ῥτορ]είβ 3Ἀΐπτο ὃογ “{ῃτθῬ 11ες 

τωσαν.,΄ καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέωσαν' 90 ἐὰνδὲ ἄλλ 
βρεαξ, απᾶ 31Ἡθ Σοΐηεσς 1]εῦ ἀΐςοετη. Ῥα6 1 {ο αποϊΐμεσ 

Γ - , ” / / 

ἀποκαλυφθῃ καθηµένῳ, ὁ΄ πρῶτος σιγάτω. ο] δύ- 
Σεπου]ᾷ “Ώε 5ᾳ δτετε]αθίοιπ ᾖ191041τς “νσ, πο ὁβτεῦ 71εί ο 5ἰ]εηῦ, 3Ύ9 

8 »ϱ/ ΄ : ΄ , 

νασθε γὰρ καθ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες µαν- 
δραπ 1ΐ0; Όπθ Ὦγ 9Ἠ9 811 ΦΤΓΟΡΗΘΕΣ, τηαῦ αἩἳ Ὅσαππαν 

θάνωσιν, καὶ πάντες παρακαλῶνται 9 καὶ πνεύματα 
1θατη, απᾶ α]] Ι1ΑΥ ο εχΏοτερᾶ, Απᾶ ϱρὶσῖεβ 

προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται" 99 οὐ.γάρ ἐστιν ἀκατα- 
οἳ ῬτορΏεί5 (Το Ργορ]ιεῖβ 9τε 5αθ/θοῦ. Έος “ποῦ 'Ἠ931 5οξ74ἱβ- 

’ ’ η ᾽ ΄ ε ῃ « - ΄ 

στασίας ὁ θεός, Πἀλλ᾽Ί εἰρήνης, ὡς: ἐν πᾶσαις ταῖς ἐκκλησίαις 
ογᾶθε 41π9 δᾳοᾶ, Ῥαῦ οἴγρεπο, 48 η 811 1Ἡθ 48ΡεΠΙΡΙΕΒ 

τῶν Ἀἁγίων. 
οἳ {Ἡθ ββ1Ἠ18. 

94 ΑἱΙ γυναῖκες ὑμῶν" ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν" 
ἛὝοπιςη ους ᾖπ Ἅμπθ Α5ΞΕΠΙΡΙΙ6Β 1εῦ ἴπεπι ο εἰ]ετέ, 

9 4 Ῥα Ρος η . ” - τη ι ε ΄ 

οὐ.γὰρ.Ῥέπιτέτραπται' αὐταῖς λαλεῖν, Πάλλ᾽ἰ «ὑποτάσσεσθαι,! 
ᾷοσ 19 ἶ5 ποῦ α]]οπγεᾶ το {Πεηι Το 5πρ8αξκ; . Όαῦ το ορ ἵη ς«αΏ]εοβίοἩ, 

καθὼο καὶ ὁ νύµος λέγει. ὃδείδὲ τι µμαθεῖν θἐλουσι», 
βοοοτᾶϊῖης 5 4ἱ5ο ἴπθ Ίαν 8475. Ῥα0 Ἡξ απγΠΙηρ {ο 18ΒΗΓΠ πετ πσῃ, 

ἐν οἴκῳ τοὺς.ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν' αἰσχρὸν.γάρ ἐστιν 
Αα’ Ώοπε ᾖἰποαίστονω ἨΠπδραηᾶς. 1εῦ ἐπετα α5Ε; 40Υ 8 8ΗΑΠΙΘ 18 

Γ ξὶ } } λ / λ λ - Ἱ 

γυγναι ιν εν εκκ Ίσια αλειγ. 

40ΟΥ ΊΤΟΠΙΘΩ ΤΠ ΒΞΕΕΠΙΡΙΨ Το 5Ρεα]ς, : 

96Ἡ ἀφ' ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν; ἢ εἰς ὑμᾶς 
Ος «άτοπα "ύοι "με Ἀπιοτά Τ08 "ἄοά "νε "οαῦ, ος το τοι 

μόνους κατήντησεν; 97 εἴ τις δοκε προφήτης εἶναι ἢ 
οΠΙΥ ἀϊᾶ 16 αττῖτο 2 1 Ἀηγοπε Ὀλμίπκς τα Ρτορλεῦ το Ώο ος 

πνευματικός, ἐπιγινωσκέω ἃ γράφω ἡμῖν, ὅτι "τοῦ" 
αρἰτ]θυα], 1οῦ Ὠΐπι τεοορπῖπθ πο {Ππίπσθ ἵ πητ]τε ἴοπσοι, ἴπαί οἳ ἴηθ 

: τε ΩΙ τὸ λαί 98 εἰ δέ : π ντ. / ἴ 
κυριου εισιν εντολαι ει οε τις αγνοει, αγνοειτω. 

Τιοᾶ  1ΤπδΥγ 4106 ορΠΙΠΙΒΗ6Ρ, Ῥτα0 ἵξ αἩγ Ρε Ισποταπέ, 1οέ Ὠίπο Ῥε ἰσποταπΕ, 

30 Ὥσγτε, ἀδελφοίξ, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν 
5ο ἐπαῦ, ὈτείητεΠ, ο εππυ]οας {ο ῬτορΏεςγ, αηᾶ {ο 5ρεδξ 

Σγλώσσαις μὴ-κωλύετε.' 40 πάντα ” εὐσχημόνως καὶ κατὰ 
σἩ ἵοπσαθς ἄο ποῦ ξοτρίᾶ, ΑΙ] ἴπ]1πββ ΤῬεοοπ]Ιπα]γ Απᾶ Ὥπτυ]ίἩα 

τάξιν γινέσθω. 
εχᾶετ 19ῦ Ὀθ ἀοπθ. 

3 χ ». [ή 3 

15 Γνωρίζω.δὲ Ὁὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὔηγ- 
Ῥαῦ 1 τιακο ΚηποπΏ Ίοπτοα, Ὀτείητει, ᾖπθ ρ]αά ]άϊπρς πΠίο» Ταπ- 

γελισάµην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ῳ καὶ ἑστήκατε, 
ποπυπςεᾷ Ίογοι, πΏίοἩ 15ο το τεσεϊτεᾶ, ἵπ νυΏ]οὮ 8]5ο 7ο ςδίαπᾶ, 

9 

ὶ ἑρμηνευτής 1ττ. α ἀλλὰ ἸΤΊτανν. 3 ἁγίων, αἱ (γεαᾷ Ό9γ9ε 99 ]οὐπεᾶ ἰο νεγ8ε 84) αἱ. 
ο.. ὑμῶν ΙΤΊτΑ. 3 ἐπιτρέπεται ΙΤΊτΑΙΙ: 3 ὑποτασσέσθωσαν ]εῖ ἴπεπῃ Ὀο Ίῃ 5αΏ]εοῦίοη ΥΤΤτ. 
Σ γυναμκὶ (8 ὙγοτηΑΠ) 
18 ττΊτΑΥΓ. ν 
α -- µου ΤΥ (Ὀχεῦ]ιτοἨ) [Ε]ητ[Α]. 

λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ 1ΤΊτΑ. 3 --- τοῦ (τεαά οἳ [1Ώε]) αΤττΑΥΥ. ἵ εστὶν 18 
ή 8 οοπιπΙΒΏά ΙΤΙ[ΑΊΧ; -- ἐντολαίτ. ἍἨὉ ἀγνοεῖται Ώε ἵ5 ἱρηοιθά ιτ. 

7 μὴ κωλύετε (-ἵ ἐν [1.]μ.) γλώσσαις ΙΤΊΤΑ. : -- δὲ 

Βυΐ (11 041ϱ8) απτττΑτ’. 

. 

ον 

ουν ὍΨνω -- 

λαο αλά 



Χγ. ΓΕ σοσπιστΗηιαν », 
- , ΄ ’ ΄ « - 

2 δι οὗ καὶ σώζεσθε, τίνι λόγῳ Ρεὐηγγελισάμην' ὑμῖν 
Ὁγ συ]Ίο]ι αἶκο το αγο Ὀοῖπς 5αγεᾶ, ὀσν]ιαῦ "ποιά ΣΙ "ππποιιπουά Σµο 1ὗσοα 

εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκὴ ἐπιστεύσατε. ὃ Παρέδωκα.γὰρ 
11 3γο δπο]α "Γαςὲ, πη]οςς 1Π γαΐπ γε Ὀολμεναᾶ, Έος Τ ἀε]ίτετεά 

ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι χριστὸς ἀπέθανεν 
ἴογοι ἵπ ἔπυ Βτει Ρίασο, πΠαβ αἷςξο 1 τεουῖται, ἴπαῦς  Οπγίδς ἀῑσά 

ὑπὲρ τῶν.ἁμαρτιὼν ἡμῶν, ' κατὰ τὰς γραφάς' 4 καὶ ὅτι 
101’ ο’ 5η», ποσοτάῖηςσ {ο ἴπο ΒοτίρίιΙΓΕΒ; απᾶ ἴπαῦ 

ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἱτρίτῃ ἡμέρᾳ,ὶ κατὰ τὰς 
Πο.τνας Ὀιιγίεᾶ ; αιιά Εἶιαῦ Ἱο Ίγαξ ταῖσοᾶ ἴπε 

γραφάς' ὅ καὶ ὅτι ὤφθη 
επιτά ἆατ, 

Κηφᾷ, Πεῖταὶ τοῖς δώδεκα. 6 ἔπειτα 
εοτ:ρτΙτοδ;  απά τΏαπῦ Ἡς αρροατθᾶ {ο Ο.ρΙα5, ἔποι ᾖἴοίπο ἴπο]σο, Τπεν 

ὠφβη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ 
Ἡο πρμοατσοά ἔο 4Όοτο Ετοπιαπάτεά Ῥγείητει 8ί οπο8, οἳ πὭοπα {πο 
8 λ ς ή / ε/ ” Γ δὲ 6 1ῇ 3 ΄ θ 

πλειους μµενουσιν εως αθτι, τιγνες0ε και εκοιµ ἠσαν. 

Άτο ἔα]]επ α516ερ. στααῖοτ ρα τθΏιαἴπ απ] πρπ, Ὀμῦ 50116 Ἅα4ἱδο 

7 ἔπειτα ὤφθη ᾿ἸΙακώβῳ, "“εἶτα" τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν. 
Τ]ιοπ Ἶε πρρεπτεᾶ ἴο ζαπιθς; ἴπεη ᾖ{ο "ιπε ΣαΡροςί]ε5 η ρ 

” Δ ΄ ιό υ νδ ο) ΄ ” / 

8 ἐσχατον.δὲ πάντων, ὡσπερεὶ τῷ.ἐκτρώµατ. ώφθη κἀμοί. 
απι] ]α56 οἳ α]], 85 το απ αὐονγτίοὮ, θ αρρεβγθεᾶ αἰς5ο {ο πηθ, 

9 ἐγὼ.γάρ εἰμι ὃ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ.ίμὶ 
Έοτ1 ΆΠι Τηπθ 1ε6ας5{ οἳ ἴπα ΔΡορί]ο5, ΥΠΟ αἴπι ποῦ 

- Δ ς -» ” ΄ ΄ 3 ὦ «” Λ 7 / 

ἱκανὸς -«καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν 
ή το Ὀε σα]]εά βΡροστ]ο, Ῥεσαιαςε Τ Ρετςεομίθά ἴπε α55οπιὈ]σ 

τοῦ Θεοῦ. 10 χάριτιδὲ θεοῦ εἰμι Ὁ εἰμι, καὶ ἡ.χάρις.αὐτοῦ 
οἱ ἀοᾶ, Ῥαΐ Ὁγ ΕΓποε οἳ ἄοά Ταπι ππαῦ Ταπι, απά Πὶς 6ταςθ 

ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενἠ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐ- 
σγἨίσα [σγας] ἑοπτατᾶάξ πιο ποῦ το ἎἾᾳς Ὀ6ετ, Ῥαῦ Ώηοτε αὐαπάααί]σ ἔμαπ 

τῶν πάντων ἐκοπίασα' οὐκ.ἐγὼ.δὲ, Σάλλ᾽' ἡ χάρις τοῦ θεοῦ 
ἴπεια α1ἱ 1 ΙαῦὈοιιγος, Ῥαΐ ποῖ Ε, υΌαδ.  ἴπο ϱτγιςσο οἳ ἄοά 

Ἡγ' σὺν ἐμοί. 11 εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσ- 
τυἰιὈ πιο, Ἰγμοί]ος ἔπετεξοτο Τ ος {Πεσ, 5ο πΘ 

σοµεν, καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. 139 Εἰ δὲ χριστὸς κηρίσσεται, 

αοροτάίας ἴο ἴπο 

ΡΤΟΔΟΗ, αξαν 5ο σε ὑει]ενοᾶ. ουν Εξ Οπτῖςε 15 Ῥτυαςμαςᾶ, 

ότι ἐκ νεκρῶν' ἐγήγερται, πῶς λἐγουσίν ἔτινες 
τπαξ ἔτοπι απιοΏςσ [ἐπε] ἆσααιί το Πα» Όεει γαῖςσεά, Ἠοσς 54Υ 5ΟΠΙΘ 

ἐν ὑμῖν' ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ.έστιν; 19 εἰ δὲ ἀνά- 
ΔΙΙΟΏΠΡ τοι {ἰλπαί α τεςιιθοζιου ΟοΕΓτΠε] ἀἄελά {οτε 15 ποι 2 ἙΒπῃ 1ξ ΑτενΗτ- 

στασις νεκρῶν οὐκ.έστιν, οὐδὲ χριστὸς ἐγήγερται' 14 εἰ δὲ 
τεοιῖίοη οΕ [ίΠπε] ἀεαά ἴποτο ἶ5 ποῖ, ποἰίϊποτ Οπτίςυ Ἠαςδ ὈεοἨ γαίςες : Ῥαῦ 1Ε 

χριστὸς οὐκ.ἐγήγερται, κενὺν ἄρα ὶ τὸ. κηρυγμα ἡμῶν, κενὶ 
ΟΙιτῖσῦ  Ἆαδ ποῖ Ό6ομ ταιδεᾶ, Ἅᾖτἶιθυμ γοίά ᾖ{[5] οι ρτοοἱαπιαίτίοη, Ἀποιά 

πῤὲῖ καὶ ἡ.πίστιςο ὑμῶν. 15 εὑρισκόμεθα.δὲ Καὶ ψευδοµάρτυρες 
αππά αἶςο τοις ΕαῑνΏ. Απᾶ πε ατο ξοιπᾶ αἶἷξο ᾖΤαΐδο Υίτησςς5θ5 

τοῦ θεοῦ. ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι Ίγειρεν 
οξἑ αοά; {ος Ίο πλίπες5εά οοπεστηῖπς ἀοά ἴπαῦ Ὠο τοἰςεᾷ αρ 

τὸν χριστόν, ὃν οὖὐκ.ῆγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ 
τα οσσίςε, ΨἩοτπι λε ταἰσεᾶ ποῦ 4 1πεω [{πε] ἀεαὰ Σποῦ 

ἐγείρονται' 16 εἰγὰρ κνεκροὶ οὐκ.ἐγείρονται, οὐδὲ χριστὸς 
Ίατε ταἰςεᾶ. Έους 18 {Γπε] ἀεαά ατθ ποῦ ταίξεᾶ,  ηοῖτπετ Οπνῖςυ 

ἐγήγερται' 17 εἰ δὲ χριστὸς οὐκ.ἐγήγερται, µαταία ἡ πίστις 
Ἆπς Ῥεεη ταῖςεά : Ῥα51ξ ΟΕμτὶδ ἍἎας ποῦ Ὀθ86Ν ταἰξθᾶ, ταῖη Σ{α11 Ὦ 

ὃ σὐαγγελισάμη» 1. 5 Ἡμέρᾳ τῇ τρίτη ΙΤΊΤΑΥΓ. 
1 ΤΊτΑ νΥ. {--- καὶ τΤτι[Α]. ” έπειτα ΤΑ ΦΗΗ . ς ξ ἀλλὰ Ι.ΤΤΤΑΣ. 
ψεκρων Οτι Α. Κ εν ὑμιν τινες ΙΤΤτΑΥΝ. ΙΕ καὶ αἶδο [1.]1Αν;, 

ἆ ἔπειτα τ. 

ἃ--- ἡ ΤΤΤτΑ. 
πο δὲ 1 ΓΤΤΑΥΓ. 

405 
πυΏ{ο] αἷςο γε Ἡβτο τθ- 
σεϊγοά, απά ἹΠοτεῖπ Το 
5ίωπά; 2 Ὁγ ΥΠῖςὮ αἱ» 
5ο 7ο αΓθ 5ατεά, ἵΕ το 
Ίθορ ΙΏ ΠΙΕΠΙΟΤΥ ππαῦ 
1 ρτοασ]οσᾶ πιπίο τοι, 
πηΏ]ο55 σοΏατο Ὀυ]ίενοά 
1π ταίῃ. ὃ Εου [ ἀ4ε- 
Ἰτετοά απίο σοι Ετ5ε 
οἳ αἰἱ πας πΠίοα 1 
α]5οτεσείνες, ποιν’ ὑππῦ 
σπτὶδ ἁἀἷεά {ἔος οασ 
εἵπς αοοογάἶτσ ἴο {πθ 
5οτ]ρίιιτές; 4 αιιᾶ ἴπαῦ 
Ἡο παςδ Ὀυτίοῦ, απά 
τπαῦ Ὡς τοσο αθαἶα ἴπθ 
τηϊτά ἀαπσ αεοοτάϊπσ το 
ἴπε 5ονρίιτοξ : ὁ απά 
ἴπαί Ἡο ἵαςξ 5οοηΏ οξ 
ΟερΏαβ, ἴπειπ οἳ ἴΏθ 
Έώειτε: 6 αξίογ ἴπαῦ, 
Ὦο πας 5ο6Ώ οξ 4Ώοτοθ 
τε Ππαπαάγθά Ὀτείητεα 
αῦ οηπςθ; ο π]οια 
ἴπο ργοβίοςγ ῬΡρατῦ τ6- 
πιαῖω ΙηΠίο {Πΐ5 Ρί{ε- 
βεΏΐ, Ῥιαΐς 5δοΠ16 αΓθ 
Τ4]1εΏ α5Ἱεερ. 7 Αἴτετ 
επαῖ, ο γγαδ σεεπ οἳ 
1/4τηθ5; {Ποπ ο αἲΙ εἶιθ 
αροςί]ε5. 8 Διιά Ια»{ οξ 
8Ιἱ Πε πας 5οεΏ ΟΕ πιθ 
8]5ο, α5 οξ οπε Ῥοιυι 
οαῦ οἳ ἀπε Γἰπιε. 9 Τους 
1 απι ἴπο Ἰθαςί οξ τΏθ 
αροσί]ος, επαῦ απι ποῦ 
πιθεῖ ἴο ὑβ οπ]]οά απ 
αρο»ί]ε, Ῥοσαιαςδο Ι Ῥοτ- 
5οσιίεά {Πο οµιιτοῃ οξ 
ἄοά. 10 Βατ Ὁγ τπο 
5ταςε οξ αοά [ απι 
ππαῦ ΙΤ απι: απ Πῖ8 
σταςσθ Ὑ/ΏΙοὮ Ίωαξδ ὁρ- 
φίοιυεά ἀροπ Πιθ 1Υ15 
ποῦ ἵωπ ναί; ασ 
ἸαῬουιγθά πιοτθ αὔΌιιη- 
αυ εἰ τΏωτπ ἴπογ αἱ: 
τοῦ ποῦ Ι. Ὀαϊ ἔπς στιισθ 
οἱ αοᾶ πΠίσα σας υτ 
π]θ. 1] Τπουταξοτε γἉε- 
Τπογ 2ὲ Ί0εγε Ι οἵ ἴΒαγ, 
5ο Ίδ ῬτοαδςἩ. απά 5ο 
γε Ὀε]ίοτοᾶ, 19 Νονν 1 
ΟΕτγίςε ρε ρτεασΏσαά της 6 
Πε τοςθ {τοι ἴπο ἀεαᾶ, 
ἨοΥ 547 5ΟΠ1Ι0 ΑΠΙΟΠ6 
τοι ἴπαῦ ἴμοιε ἵδ πο 
τοβδιαγτεοτίοι ο Τπθ 
ἄεαά 2 15 Βαΐ 1 ἴπετθ 
6 πο νοςυτγγεοῖίοη οξ 
ἴπθ ἄἀεαά, ἴπου 18 
Οπτίςί ποί τίδεμ:]4 απά 
1 6Ετι-ῦ Ῥο ποῖ τίδοπ, 
ἴποηὮ 5 ους ρτεαοβίπς 
ταῖτπ, αΏᾶ Υοατ Μα1ἴΒ 18 
βἱ5ο ταῖη, Ιὸ Ὑεα, απά 
Ὕγο ατο Συαπᾶ 18159 
πΥ]ίπεςςες οἳ ἀοᾶ; ὃε- 
οατι56 πο Ώαγε {εςυ]ιπθά 
οἳ ἄοά {επαῖ Ώο ταῖ-θᾶ 
πρ 6Πτίδυ: σνποιη Ἰθ 
ταἰ5οᾶᾷ ποῦῖ αΡ, 1 5ο Ὀθ 
τΏαῖ ἐπε ἄθεαά τῖςο ποῦ, 
16 Ἐογ 1 ἴπο ἀθαᾶ τῖ58 
ηοῦ, ἴπεπ 15 ποῦ Οητῖςζ 
ταϊςθά: 17 απά 11Οµτίςε 

9 πλείονες 

1 ἐκ 
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Ῥο ποῦ ταϊςεᾶ, γοας 
ΣπΙζη ἐς γαῖη: Τε ατο 
γε Ἱἵῃπ τοιγ οδἱΠ5. 
18 Τπεη ᾖ{ἴπεγ αἶςξο 
ν'Ἠίσ]ι τε Έα]]εη ας]εαρ 
ἵπ ΟἨτῖςί ατα ρετίςῃος. 
19 ΤΕ ἵπ ἐλῖς Ἠ{ε οπ]σ 
πγεΏατε πορε Ίπ Οητ]δε, 
νγς 8Το ο α1 πιθη παοβέ 
πΩΙΒεχαΡ]9. 

20 Ῥαί ποπ ἶ5 Οητῖςί 
χῖξεπ τοτα 1ο ἀεαᾶ, 
απά Ῥθσοταθ ἐλε Πτεῦ- 
Στυῖίς οἱ ἴπεπι Ττπαῦ 
ε]1ερί. 21 Ἐοχ 5ἶποο Ὦγ 
ΙΩΒΏ σαπιε ἀεαίῃ, Ὦγ 
ΙΏ8Ώ ζαπιε 815ο {Ώοθ το- 
5υττεοῖίοη οἱ {πο ἀθεαᾶ. 
29 Ἐοί ϱ8 ἵπ Αάατη α]] 
ἀἱ6, ενεη 5ο ἵπ ΟΠτῖς5έ 
ΕΏβ]] 1] Ὃο πιβᾶε α- 
1το. 25 Βυΐ εΥΕεΤΥΠΙΑΏ 
ἵπ ἩἨς οπηΏ ΟΓάθΓ: 
Οπτὶςέ ἴπε Πτείσταϊίε; 
ΕΕὑεγννατᾶ ἴπετ ἴπαί 
Άτο Ολτὶβίς αἲ Ἠϊ5 
οοπαΊηρ. 24 Τηῆεπ οοΊι- 
αί]ι ἴπο επᾶ, Ὢππεη Ἡθ 
εΏα]] Ἠανο ἀε]ϊνετεά 
ωρ {πε ἘΚἱπράοτι {ο 
οᾶ, ετεπ ἴῃο Εαίπεγ : 
ΊΓΏΕΠ Πε 5Πβ]] Πατε ραῦ 
ἄονη α]] τα]ε απᾶ 1] 
βααλοτῖῦσ απᾶ ῬΤοΥΓεΣ. 
25 Ἐοτ Ὦοθ τααρί τεαῖρπ, 
θ111 Ἑο Ἠπίῃ ραύ α1] 
επεπαῖες ππάετ Π]519εῦ. 
28 ΤΠε ]αεύ επεταγ {λαέ 
εΏβ]] ο ἀεβυτογεᾶ 18 
ἀεαῖὮ, 27 Έοτ Ἠε Ὠβίη 
πο ΒΙ ἰπῖηπρς ππάεχ 

15 ΐ9εί. Βταό νΏεπ Ὦθ 
βα1{ῃ, 8Η τῃίπρς ατε ρα 
ππᾶςς Πτι, ἐΐ ἴ8 τος η]- 
{656 τ]Ἡαξ Ἡο ἷς εχοεΡρί- 
εᾱ, σ/Ώῖοηπ ἀῑᾶ ρα α1Ι 
τπϊήρς αππάετ ἍἈἨΠῖϊπι, 
26 Απᾶ νῬεη Α]] ἑπίπσα 
ΕΠα]] Ῥε ϱαρᾶπεᾶ αππ{ο 
Ἠΐπι, ἔπεηπ απα]] ἴπο 
Βοηπ 4ἷςεο Ἡϊπωεθ]ξ ο 
εαβ]εοῦ υπίο Ἠίτα {παῦ 
Ὃ ο ΒΙ1 ἐπῖπρα ππᾶες 

πι, παῦ ἀοά πιαΥ 8 
α] ἵη Α]]. 

29 Ἐϊςσε σπαῦ 5Ώα]] 
{Ώεγ ἄο πΠΏΠΙοη ατθ 
Ὀπρίϊπεᾶ {οτ ἴπε ἆθαᾶ, 
ἵξ {πε ἄεσᾶ τῖξςο ποῦ 
ϱαἲ α112 πἩγ ατο ἴπετ 
ἔπεη Ῥαρίϊσεᾶά {ος {πε 
ἀεπὰ 2 ὁθ απᾶ τση 
εἰππά νο ἵπ ]εορατάγ 
επετγ Ἠοιτ 2 91 1 Ῥτο- 
τεεί Ὁσ τοιτ τα]οῖσῖπιρ 
συ ΠΙοὮ Τ Ώατο ἵηπ ΟΠτ]ςέ 
Γεεας οἳσ Τιογᾶ, 1 ἀῑς 
ἀαῖ]γ. 3ο 1 αξίογ ἴηπθ 
ΣΩΒΏΊΘΥ οἱ ΤΊΕΗ 1 Ώανο 

ο -- [ἐστίν] 151.. 
Γκ ο ΙΤΤΙΓΑ]Ν7. 
ΙΤΤΤΑ. γ ἄχρι ΤΑ.  -- ἂν ΗΤΤΤΑΝ. 

9 --- τὰ ΙΤΤΑ. ε. καὶ [11τε[αΑ]. 

προ. ος ο ὁ Α. κτ. 
4 - ν 3 

ς υμῶνῦ ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς. ἁμαρτίαις. ὑμῶν' 18 ἄρα καὶ οἱ 
1γοιτ [15]: 56111] : το 1π τοις 5ἵης. Απά (πεπ ἔποξενλας 

κοιµηθέντες ἐκ χριστῷ ἀπώλοντο. 19 ὡς ἐν τῷ.ζωῇ. ταύτῃ 
{ο]] α51εεΡρ 19 οπτῖςε κας το] τὶς Ίέε 

Ρήλπικότες-ὲ ἐσμὲν ἐν χριστῳ' µόνον, ολ έεράτερο, πάντων ἀνγ- 
Ἓννε Ύῃατε "Ἡρρε πω οΟητὶ Ἅᾖοπ]γ, ΙΠΟΥΕ Ὠϊδεταῦ]ο {ἴλαη α]] 

θρώπων ἐσμέν. 
ΙΩΕΏ ππς 4Τ6. 

20 Νυνὶ δὲ χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ 
Ῥμΐέποιν ΟΠτῖει ας Όεεῃ ταϊςεεᾶ ἔτοτη ΑπΙοηπς [ιο] ἀεμᾶ,  Ετείι-Ετυῖε 

τῶν κεκοιμηµένων Ἰἐγένετο.! 91 ἐπειδὴ γὰρ δι ἀνθρώπου 
ο ἔλοςε {α]ῑεπ ας5Ίεερ Ὦθ Ῥεσβίπθ, ος βἶποε ὮὉὗγ ΣΙΘΏ Πας] 

τὸ! θάνατος, καὶ δί ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν. 99 ὥσπερ 
ἀεαίῃ, 8]εο 7 Ταατι τεδαγτεούῖοηυ οἳ [ῶλο] ἀεβᾶ. .Α9 

γαρ ἐν τῷ Αδὰμ πᾶντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτως καὶ ἔν τῷ 
11ος τη Α ἄατα ΑΙ] 4ἱε, Ρο Βἶ5ο ἵπ ᾖ{ἴῃΠθ 

χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται. 395 ἕκαστος δὲ ἐν τῷ.ἰδίῳ 
οπτῖςς 81] ςεΠα]] Ὃε πιαᾶε α]ϊτοα. Βαΐ εαςοἩ 1π τος οση 

τάγµατι’ ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ Χριστοῦ ἐν τῇ 
ΤΕΙΚ : αἳ δᾳιτευ-Ετωϊς αΟητ]ςὲ, ἴπεαπ ᾖἴποςς : οἳ ΟἨτὶςί πε 

παρουσίᾳ αὐτοῦ 24 εἶτα τὸ τέλος, ὕταν  “Ἱπαραδφὶ τὴν 
Ὠϊ5 οοι{ηϱ, Τπεηυ ἴποδ επᾶ,  Ὑσ/Πεη Ὦς 5εΏα]Ι Ἠατο ενος πρ πο 

βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὕταν καταργήσ 
αρ {ο Ἠΐπα πΠο [15] ἀοά απἁ Ἐαΐμες; πει θ ϱΠα]] Ώατε αιιπα]]εά 

πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν 395 δεῖ.γὰρ 
811 ταὶθ απᾶ 811 ΑπτηἩστϊιίψ απᾶ αι Έοτ 16 υεποτοεΒ 

αὐτὸν βασιλεύειν, Τἄχρις"' οὗ άν" πάντας τοὺς 
Ἠΐτα ο τοτεῖρτ, απο] Ἡοϱ ος ατὲ ραῦ 811 

ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς.πόδας αὐτοῦ. 326 ἔσχατος ἐχθρὸς καταρ- 
εηπεπαίθς ἸαΠπάεΓ Ἠ15 Μεεῦ, [Ἴπε] ἉἹΙαεύ ΕΠΘΠΙΥ ΒΠ- 

γεῖται ὁ θάνατος. 327 Πάντα γὰρ ὑπεταξεν ὑπὸ τοὺς 
πα]]εᾶ [15] ἀεβίηΏ. Έοτ α1] {Π]πρς Το ριαῦ ἵη εαβ]εοδίοα ππᾶςτ 

πόδας αὐτοῦ: ὅταν δὲ εἴπῃ }Σῦτιι πάντα  ὑποτέτακται, 
Ὠ]ς {εοῦ, Ῥα0 νε 16 ο 58]ᾷ {παῦ α]] τηῖηρς Ἠατο εεπ ραῦ ἵπ μου 

δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα" 
[15 15] πια η]{εςί ε]μαί [16 15] ο. Ἠΐπα πγἩο Ρα η ανα {ο Ἠϊπι α]] {ΠΙπρΒ. 

28 ὅταν. δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε 
Ῥαΐ πηεπ επα]] Ἠατο Ῥεεπ ραῦ 1π εαΏ]εοβῖοᾳ Το Ἠϊπι 811 ος 1πευ 

καὶ αὐτὸς ὃ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ σος αντι 
85ο "Ἠϊπιξθ]Ε .ἴπε .δοτ νπ1]] Ῥε ος 1π βαΡ] τα {ο ο. ψἩο ραί ἵπ 1εοξῖοῦ 

αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ὁ θεὸς 8 τὰν πάντα ἐν πᾶσιν. 

{ο Ἠϊΐπι αἲ] λπμα, ἐπαῦ τααγ 396 }6οά 81] πι πα 

29 Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἳ βαπτιζόµενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν 
Φῖπορ πΠαῖ 5Ώ]1 εν 4ο π/πο Ἅα8Γε ῬαρΌιπεᾶ 1ο: ᾖΤ]πο ἀεαᾶ 

εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται; τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ 
18 δὲ 5811 [118] 34εαᾶ ὁποῦ ατθ τβῖςεᾶ 2 ὍυἩγ 815ο 8Τθ ἴἩεΥ σος ΐος 

ὑτῶν νεκρῶν"; 90 τί καὶ "ἡμεῖς κινδυνεύοµεν πᾶσαν ὥραν: 
1πθ ἀεαᾶ 2 ΤΗΥ Αἶς5ο ́  πε 14τ6 ΙΠ ἆπηβοετ ετετγ Ῥοιγ 2 

9] καθ ἡμέραν ἀποθνήσκω, νὴ τὴν "ἡμετέραν' καύχησιν, ἡ 
ὡς 1 ἄἴε, ολ ῬοββίίπΕ, 

ἣν ἔχω ἐν χριστῷ Ἰησοῦ τῷ.κυρίῳ.ἡμῶν. 99 εἰ κατὰ 
συΏῖοἩ 1 Ἠατε ἴπ  Οπτῖςς σεξας5 οιΣ Τ,οτά. 1 αοοοτᾶῖπρ {ο 

Ρ ἐν χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν ΤΤΤΤΑΝ’. 4 --- ἐγένετο ΙΤΤΣΑΥΥ. 
5 --- του (Τ εα ος ἴπε 6Πτίςς) αΙτττΑτ’. ἕ παραδιδοῖ Ὦθ ΏιὰΥ Εἰνθ αρ 

Χ -ἵ- [αὐτοῦ] Ἠϊ5 (επεπι{εβ) 1. Σ [ὅτι] 1. 
υ αὐτῶν ΌΏεπα ΟΙ ΓΤΑ ΥΓ, ο ὑμετέραν ΥΟΓ ΕΟΙ.ΤΊτΑΥΓ. 

 -ἵ- ἀδελφοί Ὀτ6ίΏΓεη ΤΤΤΙΑ. 

ο ο ν μἩ 



ος στα». 

ἑύφελος, 
Ῥτοβί, 

ΧΥ. 1 

ἄνθρωπον 
Α8Ώ. 

τί µοι τὸ 
συΏαί {ο πιθ ἴπε 

καὶ πίωµεν. 
απά πό Ώιαγ τί]; 

1 , 3 ’ ῃ 

ἐθηριομάχησα . ἐν Ἐφέσῳ,. 
1 ΞουσΏέ σιῖτἩ Ῥεαςίς ἵπ Ἐνλσςα», 

εἰ νεκροὶ οὐκ.ἐγείρονται τ' φάγωμεν 
1 Π1ππε] ἀοιά Άγο ποῦ ταδε 2 Ίγε πιαγ εαῦ 

αὔριον.γὰρ ἀποθνῄσκομεν. ὃ8δ μὴ.πλανᾶσθε᾽ φθείρουσιν ήθη 
ΤΟΣ ΤΟ-ΠΙΟΓΥΟΣΥ νε ἀῑα, ῬΒο ποῦ πιϊδ]ος : βροτγαρῦ ΠΙΩΠΗΘΙ5 

Ἰχρήσθ" ὁμιλίαι κακαί. 94 ἐκνήψατε δικαίως, καὶ μὴ 
“σοοᾶ πο αρν]]. Άγιακο πρ ο Α νρον Ἀηᾶ ποῦ 

ἁμαρτάνετε' ἀγνωσίαν.- γὰρ θεοῦ τινες ἔχουσιν' πρὸς ἐγ' τροπὴν 
1819: {ΟΥ ΙΡΏΡΓΑΠσΦΟ6 οἳ αοᾶ 50Π6 ἍἨβτο: το 3φΏαπιθ 

ὑμῖν δλέγω.! 
αγτοαιχ 1 5δροαχ, 

9ὔ ΒΑλλ᾽! ἐρεῖ τις Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ 
Ῥυαΐς τν] αγ 50ἨΠ16 0Π8, Ἡου  αταοταἰσαᾶ ᾖἴπο ἀθαᾶ ὁ Ἔνμ "ππαῦ 

δὲ σώματι ἔρχονται; 9θ Ἰάφρον, σὺ ὉὃὉ σπείρες, οὐ 
απηᾶ  Ῥοᾷσ ἆο ἴπεσ οοππε Ἔοοι;: ποια απλοί βοσγεςῦ, Ξποῦ 

ζωοποιεῖται ἐ ἐὰν. μὴ ἀποθάν'ῃ' 97 καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα 
118 απΙοκεποᾶ πη]εςς 15 ἀἴθ, Απά υηαῦ ποια 5οπεςδί, ποῦἴηο Ῥοάγ 

τὸ γενησόµενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον, εἰ τύχοι, 
ἑηαῦ 5Ώς]1] Ὦο ἴλοι ϱοπεςξί, Όαῦ 8 Όατθ ρταῖτ, 1{ πιαγ Ῥε 

σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν' 98 ὁ δὲθεὸς αὐτῷ δίδωσιν! 
οἱ πηθαῦ ΟΓ ΟΕ 80Π186 9Ώ6 ΟΕ 186 Ἅᾖτεςδῦ; απᾶ αοᾶ το ἵῦ Εϊτες 

σῶμα καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερµάτων Ἐτὸϊ ἴδιον 
4 Ὀοᾶσ αεοοτᾶῖπρ ϱ8 Τε π]]εᾶ, απά 37ο 68ΟἩ οἳ ἴπο 50ος 155 ΟΥΥΠ 

σῶμα. 99 οὐ πᾶσα σὰρξ ᾖἡἩἡ αὐτὴ σάρξ' ἀλλὰ ἄλλη μὲν 
ρνοςγ. Νοῦ ϱ61Τ6ΙύΥ ΆΒε5Ώ [15] {Πο 84τηθ ἩἨεςΗ, Ῥαῦ οπςθ 

1σὰρξ' ἀνθρώπων, ἄλλη.δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη.δὲ π πἰχθύων, 
Πεςῃ ΟΕ ΊΠεἨ, Απᾶ αποίηεσ Ώ6ε5Ώ οἳ Ὠθββί5, απᾶ αποϊηετ οἳ Π5η6Β, 

ἄλλη δὲ πτηνῶν.ὶ 40 καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ 
πιιᾷ αποτηετ οἳ Ὀϊτᾶς. Απᾶ  ὨὈοᾶβίες ᾖ[ποτο ατο] ἨἩθατοεπ]γ, απᾶ 

σώματα ἐπίγεια" δάλλ’"' ἑτέρα μὲν ἡ τῶν ἐπουραγίων 
Ῥοᾶίες εατίΏ]γσ : ναῦς «ἀἰπετετπί [15] ἴπο 304 πο πεατεπ]γ 

δόξα, ἑτέρα-δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων. 4] ἄλλη δόξα ἡλίου, 
1ρΊοΥΣ, απᾶ ἀἰβΠετεπί ἐλαῖ οἳ ἴμθ οπθ 61ο οἱ [2Πε] 51Ἡ, 

καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων ἀστὴρ 
ΞηΏᾷ αποίῃΏεν ρ]οτγ οἱ [1Πε] πποοἨ, απᾶ απΠοίζΠεσ 61ΟΥ οἳ [Πε] βίατς; Ὀδίατ 

γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἓν δόξῃ. 43 οὕτως καὶ ἡ ἀνάστασις 
40ο; ΄Ίτοπα δρδίατ 3ᾳ18ετ5 ἍᾖΙΠ σΙοτγ. ο Ἅαἱ5ο [15] {πε τοδαττεςί1οη 

σπείρεται ἔν φθορᾷ. ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ' 

εατίη]γ: 

τῶν νεκρῶγ. 
οΕ {πε Ἅἆἀθαᾶ, Ίτ 155οινωη ᾖΙπ ορτγαρίΙο, 1ῦ 15 ταὶςεᾶ Ίωπ Ιποονγ αρΟΙ 011117. 

49 σπείρεται ἐν ἁτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ᾽ σπείρεται ἐν κἆ- 
1τ Ι9δος 1π ἀἱβΠοπΠποιςΣ, 1 15 ταὶδεᾶ π 61ου}. 10 ἱ5δονΥν ἵπ ποακ- 

σθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει" 44 σπείρεται σῶμα Ψψυχικόν, 
11658, 1τ 5 ταῖξεᾶ 1π Ῥροσεσ. Ἰρΐδροπιη α Ρο ᾖ᾿Ἰπαίυτα], 

ἐγείρεται σας πγνευµατικόν. Ῥΐέστιν σῶμα ψυχικόν, Ἱκαὶ 
19 ἵν τα]ςεᾶ  σ ααρΙτ{ζβ] : 1Ἠετο 15 α "Ῥοᾶγ ᾖἈπείυτα], βηᾶ 

ἔστινἹ' Ἰσῶμα" πνευµατικόν. 4ὅ οὕτως καὶ γέγραπται, 
Ίπυτο 15 ο ρομς .ριτιζαα]. 5ο 8]5ο Ιῦ Ὠας5 Ὄεευ τυτΙξζεη, 

᾿Εγένετο ὁ πρῶτος "ἄνθρωπος" -- εἰς ψυχὴν ζῶσαν' ὁ 
ὝΒεομπιε 1119 ᾖ2Σβτεῦ ΞτηςηΏ Αα Ἴποαι]ἱ αἨνίης: ἰπο 

ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς πνεῦμα πασκης 46 ἀλλ᾽ οὐ πρῶτον 
1π5ῦ. Αάαπι 8 Ἑερίγ]ῦ αᾳα]οκεπίτρ. Ῥαυ που ατςυ [πας] 

Σε ὄφελος . .... ἐγείρονται, (επᾶ λε φωεδίίοπι αἱ Ῥτοβί) ΟΙ ΤΤΙΑ. 
ΙΤΤΤΑ. ἃ ἀλλα Ἰ1τ. 1 ἄφρων 1ΤΤΙΑ. 
Ι.-- σὰρξ ΟΙ ΤΤ: ΑπΓ. πι -- σὰρξ ΏεΒΏ []ττιΑ. 
ο ἀλλὰ ΙΤ ΤΤΝΑΥΝ. Ρ -- εἰ Εξ Ἱπτταγ/. 
ΕΤΊΤΑΥ/, . [άνθρωπος] 1.. 

Γ χρηστὰ ΟΤΊτΑΥΓ. 
{ δίδωσιν αὐτῷ ΡΤΤΝΑΥΡ. 

4056 
{ΣοπσΏί σηΙ{π Ὀεῃηςίς αἲ 
Ἐγρηεςσας, σπα εαᾱ- 
παλίαφοτιπ 15 πε, 1 
ἴχιε ἀειιᾷ τῖδε ποτ ; /1εσ 
5 οα{ απᾶ ατα; ος 
Το ὮἩἨΠΙΟΓΓΟΊΥ ὙΝθ ἀἄἴθ, 
ὃὸ Ῥο πο ἀεοθίτοά : 
ετΙ] οοπιπααη]οαβΙοπϐ 
οοτταρί ϱοοᾷ Ι1Ω11ΗΘΥ5, 
94 Απγακο ΤοτΙση{εοιβ- 

/11655, Απ 51Π ποῖ ; Το 
6ΟΠΙ6 Ίπνο που ἴπα 
Χπον]εάσο οἱ ἄοᾶ: ΙΤ 
Ξροα]ς {ῃῖδ ἴο τοις 
ΒΗΒΠΙΘ, 

35 ῬἙιιῦ 5οπΠπ1θ ιαπ 
τι 1]] ξαγ, Ἠου ατο ἴπε 
ἀεπᾶ ταῖςσεᾶ πρὸ απᾶ 
πα πῃπαῦ Ῥοά ἄο 
{αγ οϱοπιθ2 36 Τοιι 
ᾷοοἱ, ἴΏαῦ ὉΏῖοῃ ἴποα 
5οσ/ε5{ 15 ποῖξ απίςκεπ- 
ο, εχοορί 15 ἀῑς: 37 απᾶ 
Τμ8ῦ τνηὶοὮ {ποια 5ού- 
ο5ί, ἴποα 5οπεδύ ποῦ 
τηπέ Ῥοᾶσ τἴλμαίῦ επα]] 
Ῥο6, Ὀαύ Όατο ταῖη, 16 
ΤΙΑΥ «εΏαηςθ οἳ ἨΠεαῦ, 
οἵ οΕ5οπ1θ οὔπετ σγαὔι: 
38 Ῥαΐ ἄοᾶ ρἰτείῃ 1ΐ α 
τος α5 ἵδ ΠαίΏ Ῥ]θαε- 
εᾶ Ἠϊπι, απᾶ᾽ {ο 6ΥΕΙΥ. 
5εεᾶ Ἠϊ5 οὗη ὈῬοάγ. 
39 ΑΙΙ Πεςεῃ {6 ποῦ {πθ 
84116 Ώο5α: Ῥαΐ {ᾖ6γθ 
5 οπε ᾖϊπαᾶ οὗ Βε5Η 
οἳ πιθὮ, ΑποΐἩεχ Βθ5Ε. 
οξ Ὀοασίς, ἈποίΏοτ οἳ 
Ἠςηεξ, απ αποῖπεσ οἳ 
Ὀιτᾶς. 40 ΤΠεγεαγθα]- 
5ο οο]ες{]αΙ Ὀοᾶῖςς, απᾶ 
Ὀοᾶῖςες ΤΜεττοξίτία]: Όας 
ἴμο Ρ]οἨγ οξ ἴΠο οε]εδ- 
νια]ὶ 1ἴδ 9Π8, αΠᾶ {πο 
σἴογν οἳ ἴπο Ἠρττοςέτία] 
ἶ5 αποΐποεσ, 41 ΊἼεγο 
5 οηορβΊ]οσγ οξ{Πε 5υ11, 
Απᾶ αποίπεσ σ]οΥγ οξ 
1ΠατηοοἨ, απᾷ αποίπες 
6195 οἳ {πε 5ἴαΤ5: {0Υ 
'Οπε 5ἴαν ἀιΠετοίΏ ἔτοτα 
αποίᾗεγ 5ίατ ἵη ΡΊΟΥΥ. 
45 90 αἱς5οῖς ἴπε τεςιι- 
τθοῖβίοἹ οξ {πε ἀοαᾶ. Τὸ 
15 ΞΟΥΤ ἵηπ οογγαΡ{ίοτ ; 
1ο 15 ταῖδεᾷ 1η 1950Γ- 
ταρῦ1οἩ : 45 19 15 5οἵνη 
ἵπ. ἀἰδῃοποισ; 1 18 
τα]ςθᾶ Ίω ρ]οιγσ: 1ΐ 15 
Β6ΟΥΏ 1π ὝδθακτοςῬς ; 18 
15 ταῖδεᾶ ἵηπ Ῥοπσ/οτ: 44 16 
6 ΒΟΥηΤ 8 παίιτα] 
Ὀοᾶγσ:; ορ 5 ταῖσεᾶ αἃ 
«ρϊτίζαα] Ὁοᾶτ. ἜΤ]οτγο 
5 α πβίατα] ωοάσ, απᾶ 
ἴπετε 5 α ερἰτ{υς] 
9ῶοᾶγ. 45 Απᾶ 5ο 1ῦ 8 
τυτιθίεη, ΤΏο Ἠτδί τηλ. 
ΔάάΠ} νγα5δ πι8θᾶε α 1τ- 
1ΠΡ «οπ];: {πε Ἰαεί Α- 
ἄαπα]υας πιαάεα αα]ςκ- 
επῖης βρῖτϊ0. 46 Ἠονν- 
Ῥε]ί ἴπ8ί 0ας ποῖ τες 
ν/Ώ]οὮ - 5 αρἰτιπο], 

6 λαλῶ 

κ. τὸ ΙτΊτα. 
α πτηνῶν, ἄλλη δὲ ιχθύων 1" "ΑΝ, 

΄4 ἔστιν καὶ ἴΏετε 15 85ο ΕΤΊΤΑΥΥ. τ-- σώμα 

ἉἩ Ἡ 
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ους ἐπαπὺ τνλῖσ] ἷς πῃ- 
τυνα]: ααά αἰίογιατᾷ 
{παϊ κνμῖσ]ι ἶ5 υρίτῖζαα], 
47 ΤΠ. ἄνοι ΏΙβΏ 5 οΕ 
τηο οιςΕ, οιγίςσ : {πο 
εοθοπς 1Η δ ἔπο Τους 
{τοιυ ἨΟΤεΗ, 48 Αε 
ἴπο οαΥ{]ισ, 5ιιοι αλό 
{πο αἷκο ἴπαῦ ατπο 
εαγ:Ἡσ: απά αν 8 ἴπο 
ἨΠοανοπ]σ, 5ἀςη αλε 
{Π.ν αἱ-ο Τπαῦ ατα 
Ἡριτ{Π]τ. 49 Απά 85 ἵνα 
Ἠσνο ὑογίὰο ἴπο ἵπιασα 
οξ τἶιο οπτίἩγ, νο 5Πα]1 
α]-ο Όοασ [Πο ἶπιαρο οΕ 
{πο Πεπγοπ]σ. 50 Νοπ 
τπῖ» 1 να, Ὀτοίητεη, 
{πας Ἡσ5δῃ απά Ὠ]οοά 
οπηποῖ ἱπποτίς ἴπο 
Κἰησάσπι οἳ ἄοάς πεί- 
ὀπι ἁοίΏῃ οοτγαρἰἶοἩ 
λπΏογί{’ ἠαοοιταρθίοῦ. 

οἱ Ῥοπμο]ά, Ι 5εἶοεν 
τοι α Ὠιγείεγσ: Ίο 
ςεΏα]] τιοί αἰΙ 5ἱἰσοΡρ, Όα 6 
Ψε 5ΠΙ]] αἱ Ῥο «παπρ- 
εᾱ, ὃν ἵἡ α ΙποπιεΏῦ, ἶω 
ἴ]ιο οτνίηκ]ίπρ οἱ ϱἩη 
εσα. αἱ ἴπο ἰαςί {τιιπρ : 
{οι τα ττιπιρεῦ «Πα]] 
βοιιπᾶ, απἀ τωπο ἆθαᾶ 
ᾳϱΠαι] ο ιαἷξοά ἵποος- 
καρδία, αιιά νο -ΠαΙ] 
Ὀο οἷι Πσοά, οὐ Εοτ της 
οοτταρειδίο πιαςύ ραῦ 
οἳ (ἱπεριτιρίίοἩ, ςπᾶ 
{]ίς πιορία!ὶ πιιδὲ ραῖῦ 
ϱ1 Ἱποογίκτγ. 4 Θο 
πνιΘ ἴΠίς οογγαριῖΏρ]θ 
Ρηα!] Ἠητο ραῖ οἩ ἵῃ- 
εοτγιρί]ος, απά ἰπὶ5 
ππονζαὶ Πα] Πατο ριιό 
ΩΠ Ιππτηογίπ]{ἔγσ. ἵποη 
5Ώα]] Ὀο Ὀτοισπῦ το 
Ῥὰ55 ἴπΠο σατίις ἴπαῦ 
15 υτίίτθι, ὨοσοαίἩ ἶ5 
Επα]ιοι οί αρ ἵπ τνίς- 
1ΟΥΥ. ὅδ Ο «ἀεατΠ, ἵνπετθ 
ἳ τᾶγ οιΐπσ 2 0 ρχᾳτε, 
ὙΨγπογς ἶδ ΤΏΣ γἰσιοτγ 2 
96 πο -τίπσ οἳ ἀἁεαι]ᾗ 
ἴδαῖτπ; ππά τπο «ἰτοηπς{Ἡ 
οἳ «ἰπ ἵδ 1ἴπο «Ιαν, 
67 Ῥαΐ (Παπι]κς ὃε το 
σοά, σνπῖομ ριτειῃπ ας 
ἴπο τὶοίουγ {πτοάασῃ 
οασ Τ,οτά «σας Οτίὶδε, 
6δ ΤΠογυῖοτθ, ΏΙΥ Ῥε- 
]οτεά Ὀτείπτοτ, Ὃο τε 
5{ος[α5ί, ιπηοτεβ)ῦ]ε, 
ανασα πὈοπιάϊηπσ 1ῃΠ 
Τη ἵνοτκ οἳ {πο Τ,οτᾶ, 
ΣΟΥ ΑΦΠΙΠΙΟὮ ας σθ ΚΠΟΠ 
ἐπαῦ τοιτ Ἰαῦοατ 15 
ποῦ ἵπ ταῖη Ἰηπ ΤἨηθ 
1οτά. 

ΧγΙΠ. Ἆοιν οϱοσΘΓΙ- 
πο ἴηο οο]]οοίίοα {οΥ 
ἵπο εαἱηπίς, αν 1 Ώατο 

ΠπΡρΡοΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ κ. ππ. στ. 
τὸ πνευµατικόν, ἀλλὰ τὸ ψυχικύν, ἔπειτα τὸ πνευµατικύν. 
ἴμα ερἰγ{ια], Ῥαΐς ἵἴπο παυυτη], ἴποπ  ἴπο 5ρὶντέτιο]: 

ε - ” 3 ” .» ΄ ο ε ( ” 

47 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ Ὑγῆς, Χχοϊκός ὁ δεύτερος ἄν- 
ἴποθ ΕΠτςς ὨΙΑΠ οιιῦ οἳ εατίΏ, πιπάς ος ἀαπδῦ; ἴπο οδοοοιᾷ 

θρωπος, ἵὁ κύριος" ἐξ οὐρανοῦ, 48 οἷος ὁ Ἀχοϊκός, τοιοῦτοι 
ΤΙΛΗ, ἴπε Τοτὰ οιί οξ Πεατοῃ, πποἩ 45 Ὦς πιωᾶε οἳ ἀῑιδτ,  κιιοἩ 

καὶ οἱ χοϊκοί καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ 
8ἰδοΓαγε] ἔποςε πιιάς οἱ ἀῑιςέ; απά 8ΙΙοΏ ας πο Ἰοπγοπ]σ Γοιθ], βιιοῖι αἱδο {πα 

ἐπουράνιοι' 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόγα τοῦ 
Πεατεπ]ψ [οποβ]. Απά βοοοτ(ἶᾳπσᾳ ἩὙπο Ροιθ 1Ώθ ἍΊπιασο οἳ {πο [οπο] 

χοϊκοῦ, Ἱφοβέσομενὶ καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. 
πηβάθ οξ ἆαςδῖ, νε δΏα]] Όοωγ Αἱ5ο τἴπο Ίπαρο οἳ ἴπε [οπε] ᾖ3Ποανςπ]γ. 

60 Τοῦτο.δέ φηµι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα  µβασιλείαν 
Ῥαϊΐ ἰΠὶ5 αγ, ὈτείΏητομ, {λπαῦ Ώ65ῃ απᾶ )]οοά [ίππο] Κἰπσᾶοτι 

θεοῦ κληρογομῆσαι οὐ.πεύνανται,! οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν κἆ- 
οξ ἀοᾶ ΞΙπΠΘΓΙ6 αχραπΏος, ὨοΟ Σοοττυρίίοπ 41ΏςΟΓ- 

φθαρσίαν Ἀκληρονομεῖ." 
ταρθυμί(σ  λ1άοες ἀππετίῦ, 

δΙ ᾿Ιδοὺ µυστήριον ὑμῖν λέγω. Πάντες Σμὲν! Ξοὐ κοιµηθη- 
19ο α πιγειο ἴοσοα 1 1ε]]: ΑΠ 3ποῦ πο "ρπα]] 

΄ Ν Σ ιά ] ῳ ’ 3 

πάντες.δὲ ἀλλαγησόμεθα, ὅδ ἐν ἀτόμῳ, ἐν 
{Α1] 85]εορ, Ῥαΐ αἲὶ πε 5Πα]] Ὀο επιησεᾶ, ἵηπ αἩη ἱποιυπί, ἵπ [ης] 

ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι σαλπίσει γάρ, 
Όννϊτικ]ῃσ οἳξ απ οσο, αἲ τπδ  Ἰα5ί ἔταπχρεῦ; 130ἵΓ Αα ἐγαταροεί 5Η]! 5ουπᾶ, 

καὶ οἱ νεκροὶ 3ἐγερθήσονται! ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησό- 
8Πά ἴπε ἆσαά ΞΠΩ]Ι Ὀε ταῖσοά  ἸἹποοτταρίίιρίθ, αιᾶά ἍὙυθ 5Ώα]1] Ὃθ 

µεθα. ὄδ δεῖ γὰρ τὸ.φθαρτὸὺν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν, 
οΏαησοᾶ. ΕΟΣ 16 ῬεποτεἙ 1115 οοτγαρ{ῖοι ἰο ρα οἳπ Ἱποοιταρα η ίψ, 

καὶ τὺ θνητὸν.τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν. ὅ4 ὑταν.δὲ τὸ 
απά 1115 πιοτία]. το Ρραῦ 9ἩἨ ἀπιπιοτγίπ](σ. Βι{ πετ. 

λ » ) 9 , ῃ Π ” 

φθαρτὸν.τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν.τοῦτο 
ἐπῖς οουταρ(ῖρ]ε εΠα]Ι ηατε ραῦ οη ἹποοτγαρίϊοΙι]ίγ, απά 1Π]8 ποτία] 

ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε Ὑενήσεται ὁ λόγος ὁ γε- 
5Ώς]] πανε ραΐ οἩἳ Ἱπαιππογίαλ Ισ, ἵπεη 5Ώα]] «οπ1θ {ο ραδς ἴπθ ππογᾶ ἴπαῦ Ἠπ8 

γραμμένος. Κατεπόθη ὁθάνατος εἰς νῖκος. ὅδ Ποῦ σου, 
Ώθου η τίίοηπ: ας Ξαπα]]οπγεὰ “Πρ Ἅᾖεαίμ ᾖἵπ νὶἰςίοιγ. ΊΨπετε οξ ἴπεθ, 

, [ ” { 4 ” - Δ ῃ 

θάνατε, τὸ Ὀκέντρον!: ποῦ σου, “ᾷδη,! τὸ Ὀνῖκος!: δθ Τὸ δὲ 
Ο ἀεαῖιπ, ἴπο αερὸ πυποτε ο {πθε, Ο Ὠαάςα, ἴπο τνὶοίουγ Νοὶν ἴπο 

κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία' ᾖ-δὲ δύναµις τῆς ἆμαρ- 
ειϊησ οἳ ἀοαϊα [15] 5ἶἩ, ΑηΏᾶ ἰπο ὮΡΟΠΕΓ οἱ 5ἵη 
΄ ε , . -” υ .. ’ ” ’ ε -” Ν -” 

τίας ὁ νόμος ὅ7 τῷ.δὲ.θερ ᾽ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος 
ἴπο Ίαν: Ῥμῦ 1ο ἄοά [06] {ΠαπχΚς, πο ϱΡἶτεΒ Ἡἃ5 Ἅἔπε νὶοῖοτγ 

) ” / ε ” 2 ο) -ν» / η) ΄ 

διὰ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν ᾿]ησοῦ χριστοῦ.. ὅδ ΄Ωστε, ἀδελφοί.-μου 
ον οιιγ Τοτᾶ 1658 οπτ]εῦ, Φο ἴππό, τα ὑτοιΏχθἨ 

ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίγεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ 
υε]οτεάᾶ, Σβττα 16, Ιπιπιογαβ]θ, αροαπάἰπρ Ιπ Ί1]πθ 

ἔργῳ τοῦ κυρίου πάἸτοτε, εἰδότες ὅτι ὁ.κόπος.ὑμῶν οὐκ.έστιν 
ππου]ς οἳ ἴπο Τιοτᾷ β1ννασς, Κποπίηρ ἴλαῦ τοις {οι 18 ποῦ 

κενὸς ἓν κιρίῳ. 
γοῖᾶ Ἱπ[ίπο] Τιοτά. 

16 Περὶ ξὲ τῆς λογίας τῆς 
Νου” οοποςχΠΙπς {ηΠθ οο]]οσδίοι τ/ Πίο [15] Γοτ τπε 

σόμεθα”" 

εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ 
βαἱμῇς, Ἀδ 

ἓ-.. ὁ κύριος ΓΤΊτΑ. 
νοµήσει 5Ώα]] Ππ πετ] 1, 
ρ]εορ. Ὀιν ποῦ 1] ὥς.) τ. 

υφορέσωμµεν 9 5Που]ά Ῥεατ 1ΤΊΣ. π δύναται Τττ. /Σ κληρο: 
 --- μὲν [1]ΤτιΑ. : κοιμηθησόµεθα. οὐ (Τεαᾷ νε 5Ηα]] αἱ] 

4 ἀναστήσονται 1. Ὁ ψικος (ιά κέντρου ἴταπδροδεᾶ 1.1Τγ. 
ο θαματε ο ἀεαία 1 ΤΤτΑ. 



ΥΠ. ΙΙ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑ ΝΕΑ, 
Π » - Π ” ’ «/ ϱ) Γ ε ” 

διέταξα ταῖς ἐκκλησίπις τῆς Γαλατιας, οὕτως και Όμεις 
1 ἀῑγεετεοά  Ἅᾖἴ]ο απδςοΏι 01168 οἳἑ ἀα]ατῖα, 8ο α]5ο γο 

’ ’ ’ τ/ « κ» 

ποιήσατε. Ὅ κατὰἀ.µίαν ἠσαββάτων!ϊ ἕκαστος υμων παρ 
4ο. Έτουν ἠγςί Γἆαγ] οἱ (]ιο πγοεκ ἜθαςὮ 30Ε Ἴγουι δι 

. [ ΄ Ἆ . πώ . /’ 3 

ἑαυτῷ τιθέτω, θησαυρίζων ότι «ἂἀν' εὐοδῶται ἵνα μὴ 

Ἰμίνα ]ου δραῖ, ἴχγοβνιτίας πρ πἩΏπίανογ Ὦθ Ώιαγ Όο τοξρογεᾶ ἵπ, {]λαῦ ποῦ 

΄ ’ ’ « Φὶ / 

ὕταν ἔλθω τύτε λογίαι Ὑίνωνται. ὃ ὅταν-δὲ παραγένω- 
σοι Ι 1ΛΛΥ ζΟπιο {σι οο]]εσσίομς ἴπετο 5ποιι]ά 6. Απάα νπεπ 1 εἰ] ατα 

΄ - ο { 

μαι, οὓς ἐὰν" δοκιµάσητε δι ἐπιστολῶν τΌυτους πέμψω 
αχγ{νος, ΤΠΟΠΙΦΟΘΤΟΥ 76 11ΛΥ ΛΡΡΙΟΤΘ ὮΥ ερὶςζ]ον Πες 1 νῖ]] 5επά 

ο. Ν ’ « » « / . .. Δ π 

ἀπενεγκεῖν τὴν.χάριν.ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ' 4 ἐὰν.δὲ " 
{ο σα. 1γ τοιιτ Ὀουπίγ {ο 2 ογαδα]1επα : Άπά ΙΕ Ἱ ὃο 

-” ΔΝ /΄ ’ ΄ 

ἄξιον" τοῦ.κἀμὲ πορεύεσθαι. σὺν ἐμοὶ πορεύσονται. ὃ ἘΕλεύ- 
ειιἰίαυ]ο 2οΥ Ώ]ε αἰ5ο: {ο ρο, συ ἰε 11θ {πεσ 5Ώα]] ρο. 31 δν] 

σοµαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδογίαν διέλθω᾽ 
.ρομιοθ Ἰπαῦ ᾖἵο τοι πιηοαι  ἹΜποοαάοπία 1 5ηα]] Ἰατο ϱοπε {ΠτοΙρ] ; 

Μακεδογίαχ’.γὰρ διέρχοµαι. 6 πρὸς .ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ, 
4ου Α[ασσᾶοπῖβ, 1 4ο Ρο 1Πτοιρ]. Ἅπα σντῃἉ γοι 16 πιαΥ Ὀο 1 5ηλ]] εἴαγ, 

8 ΄ ” . / πο ο Ν 

ἢ καὶ παραχειµάσω, ἵνα ἡμεῖς µε προπέµψητε οὗ.έὰν 
οὗ ϱσεῃ 1 πα] σνπίετ, ταπύ τθ πι ἨΙαΥ βαΐ {ουνατᾶ ὙΤΠΟΓΟΞΟΕΥΟΣ 

, Ι , 3 « ν » . ὴὃ Σ. ν» .. ἐλ να 

πορεύωµαι. 7 οὐ-θέλω.γὰρ υμᾶς ἄρτι ἐν παροὀῳ ιοείν' ἔλπισω 
1 Ώιασ Ρο. Έος Ι πΥΙΙ που ὅγοα ΄"πον δη δραββίηςρ ορ, "Ι "ορ 
ὃν ΄ - Ν ” « « α΄ 

πρὲΙ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὺς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ᾿έπι- 
πραῦ α Ἀπιο Ἰσετέαϊπ {ο τεπιβῖπ πι τοι, 1 πο Τιοτά Ῥογ- 

ά ν Δ 1 ) / τη -” να 

τρέπῃ.ὶ 8 ἐπιμενῶ-δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστης 
11 ὔ, Έτ 1 8]ια]] τοπιαῖπ 1π Έμρμερας το. Ῥεηπιοθυσοςῦ. 

« θύρα.γάρ µοι ἀνέφγεν µεγάλη καὶ ἐγεργῆς, καὶ ἀντι- 
Έοσ α 49ος ἴοππε Ἠα5 Ῥεεπ ορεποᾶ ϱιοαῦ απᾶ οβεὶεηῦ, απᾶ ο}- 

πολλοί. 
Γανο] ΠιαΗΣ. 

Ἡ 2, , /” ΄ , 

10 ᾿Εὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφύβως γὲνηται 
Χου ἰξέ "σοοπιο "Τ{πιοί]οιι», εεθ ἐπαῖ τίτλοι Μεαῦ Τε τααΥγ Ῥοε 

8 ες -” . Ν η ” ος ΄ ) / ε κ σον Γη ’ ἤ 

προς υμας' το-γαρ εργον κυριου ἐργάζεται, ὡς “καὶ ἐγώ. 
Νιμ του; {ΟΥ ο ποτ ο [ίπε] Τοτᾷ ο ΝΝΟΓΧΚ5, 45 οτεῃ 1. 

΄ τε ” Δ Σο / ὅ ’ μ 5 Ν 

ΣΙ 10 τες οὖν αὐτον ἐξουθει ησῃ προπέμψατε.δὲ αυτον 
Ἄνοῦ ὀππγοπο 1{μογείοχο Ὠϊηπι 5ποι]ά ἀονρίσα; Όμῦ ευ {ου σνατά Ὠϊπα 

ἔν εἰρή}Ώ, ἵνα ἔλθῃ πρός ἱμε" ἐκδέχομαιγὰρ αὐτὸν μετὰ 
ἵπ ἍῬοασθ, Ἅᾖἴλαῦ Ὦθ πΙΑΥ «ΟΠΙΘ ᾖἵο 1ηΘ8 1οχ 1 απταἰῦ Ρΐπι σα 

τῶν ἀδελφῶν. 19 Περὶ δὲ ᾿Απολλώ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ 

κείμενοι 
Ῥυδοῦ» 

Μηθ Υοί]116Ἡ, Απά εοπσεγαίπς ΑΡο]]ος 1ηθ υτοῖπος, ποσο Ἡ 

παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν 
1 οχποτίιοᾶ Ὠῖπα {παῦ ο εὩοι]ά ϱο ἵο τοι πΙίπ Ἅᾖτἴλμο 

ν λ ν - λ ΄ 7 στ 6λ “ ” ἐλθ 

ἀδελφῶν' καὶ πάντως.ούὺκ ἦν θέλημα ινα νῦν έλσῃ, 
ὮγοιΏΠεῦΣ απᾶ ηοῦ αὖὔ αἱ] πας [Πῖ5] τσ] 

ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 
Ῥιέ νε ν’1]] 9ο1ης πΥΏΘΏ ο 5Ώα]] Ἠατε ουροταπ1{γ. 

ἐν τῷ πίστει, ἀνδριζεσθε, 
1 {ο ᾖΣαΠπ, ααὶἰξγσουχγεε]νες 1] ΤΙΕΗ, 

ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. 
ὅτοιις . ὃϊπ ἍΌοτο ὭΌες Όε ἆοπο, 

16 Παρακαλῶ.δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί' οἴδατε την οἰκίαν Στεφανᾶ, 
ἙῬιτ 1 εχποτῦ τοι, :ῬτυΏσθι, (σα Κπον ἴηπθ ἨΠομςδο οἳ ῥίορμαιας, 

ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις 

ἐπαῦ ΏοῖΥ Ὦς εΠοι]ά οοΠ16/ 

19 Γρηγορεῖτε, στήκετε 
Ἠγπίσεη τε; «είαπᾷ Τα50 

πι κραταιοῦσθε. 14 πάντα 
Ῥε βίτουρ. 2ΑΙΙ “πίηρς 

πας οἱ "Βνδι-(νι] 6 αΑοηαϊα'5, απᾶ 4ος :,πδεττίο «ο 5ο Όνι]ηῖς5 

ἆ σαββάτου 1,ΤΊτΤΑΥΡ. ε ἐὰν Ἰτ. { ἂν ΙΤτ. Ε ἄξιον ᾖ 11νΑ. 
} ἐπιτρέψῃ ΕΙΤΧΑΝ. κ κἀγώ ΙΤΊΤΑ. ὶ ἐμέ Τε. 

407 
Ρῖνοη οχἆσρ {ο Ίλθ 
«Ώπχοπος οἳ (α]πίϊπ, 
ετοηΏ 5ο 406. 2 Όρου 
ἔπο Βτοῦ ἄαιν οἳ ἴπα 
1νοοκ ]εί εγετγ οπθ οἳἑ 
γοιι Ίασ ὉὮ ἨὨίΐτπα ἵτπ 
εἴοτο, 48 «(ο ἹΠπίπ 
Ῥτοξρετοᾶά Ἠϊτα, ἴππε 
1Ώογτο Ῥο Ἡο ΡΛἴΠΟΤ- 
Ίηπσ5 Ὅλοηπ 1 οοιπο, 
ὃ Απά ππεηπ Τ οοπ]ο, 
πΥΠοππβοστες ο 5Ώλ]1 
ΑΡΡΤΟΤΟ Ὦγ γοιις ]εῖ- 
{ουν, παπι τν 11] Τ εεπἆ 
{ο Ὀτίας σοιιγ Ἰϊσοτα]- 
1{ψ απίο «δθχιδαίοπ, 
4 Απᾶ 1 Ἱῦ Ῥο πιοεῦ 
τπαῦ Τ ο α]δο, Πε 
Πα] ρο ΤΠ πῃο, 
ὃ Νου 1 π]Ι οοπ1ο 118- 
{ο τοι, ππει Τ επα]] 
ρα.5 ἴηπτουιρη ἨἩΜαςε- 
ἀοπία: Ίου 1 ἀο 
ραδςθ {πΏτοαρα ΆΙασε- 
ἁοπῖα. 6 Απι 1 ΤΙΛΥ 
Ὄο επαῦ Τ τσ] αὈῖςςε, 
ΥΕΑ, απᾶ π/ΙΠ{ογ πνΙτη 
τοι, ἴπαῦ σε ταατ Ὀτίπρς 
6 ΟΝ ΤΠ ΊΙΟΠΙΥΠΕΣ 
τυΏ{{Ποίδοενες 1 ῥρο. 
7 Ἐου 1 πΙ]] ποῦ -οθ 
σοι ποι Ὦγ πε ἵνα; 
Ῥαΐ 1 ἰταςί Το {αττγ ἃ 
πυπ]]α σΙ(Ἡ τοι, 1 τη 
Τιοτᾶ ρεγπα]Ώ. 8 Βαΐ Τ 
σνϊ]] ἵαττγ οὐ Ἐγρπεριαςξ 
πητ{] ΡΒεπίθοοςῖ, 9 Εογ 
Α ρτεαῦ ἆοογ απᾶ 6ἳ- 
{δοίιια] 15 ορε]θᾶ ππτο 
118, Αηπᾶ ᾖ{]6γο αιθ 
ΊΙ8ΏΥ Βἀάγεχββτῖθξ. 

10 Νον 1 Τίπιο- 
ἴΏοις οοἵπθ, 5εε ἴ]αῦ 
θε ΊηΑΥ Ὃο πΙπ τοι 
πιέποας Ίεατ: ος Τα 
τνοχκοιΏὮ {πε πιοτ]ς οξ 
ἰπο Του, ας Ι αἶβο ἄο. 
1] Τιεῦ πο πιαη ἴπενυ- 
{οτο ἀοερίςσε Ἠϊπα: Όιισ 
οομάιιοί Ἠϊπι ξοτελ ἰτα 
Ῥυαςςθ, ἴπαῦ Τε ΙΠΣΥ 
οος1θ Ἀπίο πῃπθ: Του Τ 
Ίοο]ἷ {σσ Ἠϊπα πυΙῖπ {πο 
ὈτέίΏχσοπ, 19 Ας5ἰοισῇ- 
Ἰησ οι Ὀτοίπος Αροὶ- 
1ο5, 1 σνοαίὶσ ἀοδίνιᾶ 
Ὠϊπῃ, το οοΙπο ππίο τοι 
νη ΠΠ {πο ὑτοίπγοπ: Όιιῦ 
Ὦ15 τν 11] τνας ποῖ αἲ αἲ] 
{ο οΟΏ1θ αἲ {Πῖ5 ἑΐτηας 
Ῥαϊῦ ο σν1]] οοπ1θ τη. ι 
Ὡο 5Ἠα]] Ώανο οοητοη{- 
ού 116, 15 ΊλαιτἉ 
πο, 5εἰαπά Εη5ῦ ἵη τΏθ 
ΣιἩΤὮ, από τοι Ἰίκο 
ΙΩΟΊ, Ὦε 5ίτοης. 14 Τοἳ8 
α]]. τοις πρβ 8 
ἆοπο ση]η οπανι{γ. 

15 Ι ΌὈῬεεεεοη τοι, 
Ὀτοίητοπ, (γε Ἴκεποῖν τΏς 
Ἠοιςδε οἑ Θερησπα», 
ἴπαυ Ἱὸο ἶἱ5 ἴπο Πτγεί- 
Στυ]ζς οἳ Αοπαῖε, απ 
ἴλαί Ί]Πεγ Ἠλνο α- 
αἰσίθαᾶ {λἩοπιρε]τες το 
της παϊπϊςιτν οἳ τ]θ 

γὰρ {ΟΥ αΙΤΊτΑΝΨ. 
ο -- [και] αΏα 1. 
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βαἱω{ρ,) 16{Παί ο ϱπὈ- 
πας σοιιγςεΙτθβ ππῖο 
ΒισἩ, οπὰ {ο ετοτγ οπθ 
υμπί Πο]ρείῃ ση] 8, 
Πππᾶᾷ Ἱαροιτείῃ,. 17 1 
ΑΠΩ ϱ]αᾶ οἳ {πο οοπιῖπρ 
οξ ΒἱερΏβΏπβ απᾶ ΕΟΙΓ- 
ζπηβύις αιωά Αςλα]- 
ουδ: 1ος; τπαῦ τν;ΠΙο] 
πγᾶς Ἰαοκίπρ οη τοις 
Ῥρατῦ ἴπεγ Πατα ευρ- 
Ῥηθᾶ. 18 Ἐοτ {λεγ 
Ἰωνο τοξγεβημθᾶ τα 
αρἰτῖ απ το}: 
«λεγοβοσο αοκπογγ]θοᾶσο 
νε ἴπεπα 1πβἳ ατο ΒΙΟΗ: 
19 Τηο οπιχολπθβ ος 
Ἀρὶα αυ]αΐίο τοι. Α- 
αι] απά ὨῬτὶδοϊ]]α 
Επ]ιιίο τοι ΤΠΟΠ 1η 
πο Ἰιοτᾶ, ἹτΙΓ Τἴπο 
οι ατοὮ ἴπαῦ {5 ἵπ ἐποίτ 
Ἡουε. 20 ΑΊ] {πε Ῥτείη- 
ΧΕΠ ρτεεῦ τοι. Ατεες 
Ψθ ΟΠ86 αποίΏθς σα 
8Η Πο]σ ἘΙρΒ, 

21 Τ]ο βα]η{αδῖοηπ οἳ 
4106 Ῥαα] τα πταῖηπρ 
ΟΠΏ Ἠρπᾶ, 22 Τξ ΒΏΥ 
ΩΦΠ 1979 ποῦ 11ο Τιογᾶ 
196515 ΟΕτὶεῖῦ, 1εῦ Ἠΐτα 
Ὦο Απαΐηεπι͵ ΜΑταη- 
βίΠ9. 253 Τηθ ρτασο οἳ 
ουχ Τιογά ᾖθ6βαβ σΠσὶας 
ο π]Ιτη γοι. 24 Μν 
Ίονε 6 πΙἩ τοι α]] ἵπ 
Οπτ]ςὺ ὀθεαβ, Απιθη, 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἩἉ, 1, 
ἔταξαν  ἑαυτούς' 16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς 

Σ1πεγ 3αρροϊηεᾶ Ξπεπωςε]τος,) ἴλαῦ αἷςο πο Ῥά ειισ/οοί 

τοιούτοις, καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. 17 Χαίρω 
Το 5ΠοἩ, αΑπΠᾶ 106ΥΘΙΨΟΠΘ Ψοτκῖηρ ση Ἡ Γαβ]απά ]αρουτίηρ. 31 ὑτε]οῖορ 

δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ "Φουρτουνάτου! καὶ ᾿Αχαϊκοῦ, 
αραῦ αἲ ἴπο οοπιίησ οἳ ΡΙΘΡΗΒΠΩΡ αηᾶ - Ἐοτίππαύῦιας Απᾶ Αολαίΐοις; 

ὅτι τὺ οὑμῶν" ὑστέρημα Ροῦτοιϊ ἀνεπλήρωσαν' 18 ἀνέπαυ- 
Ῥεσαιςξθ ποισ «ἀεβοῖεπογ τηοθδο Β]]εᾶ πΡ. 3ΤΠΕΥ "το- 

σαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν, ἐπιγινώσκετε οὖν 
ΣτοεΏοᾶ 'ΐος 1ΑΥ ϱρἰχ]ὂ βηᾶ γοισΒ »τεοοβηῖσο ΊΤΠοχοξοχθ 

τοὺς τοιούτους. 19 ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ασίας" 
ΒΙΟἩ. 5 5ρα]αῦε 8γοι 11Πο9 Ζᾳβεεπαῦ]ῖθΒ 308 “Αρα, 

αἀσπάζονται! ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ ᾿Ακύλας καὶ "Πρίσ- 
Ἀοςμ]π{ο Ἴχγοα απ [1Π6] 15Τιοτᾶ λ12ππαοἩ "Αφπί]α δαπᾶ οῬτῖς- 

κιλλα,' σὺν τῇ κατ οἶκον.αὐτῶν ἐκκλησίᾳ' 90 ἀσπάζονται 
οἶ]]α, ση Ἡ πε 31π 3υΠεῖτ Ὥοιξςο ἸαβεεπιΏ]γ. οα]α{θ 

ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι 
δγοι "πο Ἀρτείητευ Ἅα]]. ΒΘ]πίε7θ οπθ αποΐΏες ππ κα 3βΒ 

ἁγίφ. 
ος 

21 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ.ἐμῇ χειρὶ Παύλου: 29 εἴ τις οὐ φιλεῖ 
Πο βα]αίαἰίοα «Ὅγ{πιγ [5ου] "ματια 108 ἌῬαπ]. 1 ΛΏγοπε Ἴοτο ποῦ 

τὸν κύριον "Ἱησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα" μαρὰν ἀθά. 
ἴπθ Τιοτά 76βιβ Οατῖςυ, 16ἱ Ὠίπα Ὦ αοοαχξεᾶ: ἹἩΜβταητ αἴ]λα. 

ε / - / ” ” [ή | » « . ε 

29 1) χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ 'χριστοῦ' µμεθ ὑμῶν. 94 ἡ 
ΤΗθ ῥΡγποθ οξἴπο Τιοτᾶ 16818 Οητίεῦ [ρε] νηίπ Ἅγοι. 

ο πας. μετὰ πάντων ὑμῶν, ἔν χριστῷ Ἰησοῦ. Ἱάμήν." 
γ]1ογο ᾖ{ρε] ντα 3Α]1 ψοαι Ἱπ Οπτὶθ οεβαβ. ΑΠΙΕΗ. 

"Πρὸς Κορινθίους πρώτη ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων, διὰ 
3Ῥο {[ὅμια] “Οοτιπίμῖηης ᾖβτεῦ πι ιτεη το ἍΡΗΙΡΡΙ, Όγ 

Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου καὶ ᾿Αχαϊκοῦ καὶ Τιμοθέου." 
Βιερῆβηπας απᾶ Ἑοτίαπαία5 ἈΑπᾶ Ἅ«Αοἴικίοα8 απᾶ Τϊπιοίπειβ, 

“Ἡ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. 
τἩΕς ᾖ373το 

ῬΑΤΌΠΙ,, Απ αβοβί]θ οξ 
θρπς ΟΠπτ]βῦ Ὦψσ 1ἴπο 
νηϊ]] οἳἑ ἀοά, απᾶ Τὶ- 
πποίαν οµ Ὀτοῦπετ, 
ππίο ἴπο οἩιτοηι οἳ 
ᾳοᾶ π]ΠΏῖοα 15 αἲ Οο- 
τίπὮ, στα ϱ]] ἴπο 
βαϊηῖβ ὉΠΙοὮ το 1π 
α]1] Ασλαΐς: 2 ἄτασρ ὂα 
{ο του Αϱπά Ῥοβοςίτοπα 
64οᾶ οἱὐτ Ἐα/ίπεσ, θπᾶ 
Γγοπι Ὅπε Τιοτᾶ «ᾖθλιβ 
Ομτςῦ, 

3 ῬἩ]οεροᾶ Όε ασᾶ, 
ετεη ἴπο Ἐαίμεγ οἱ ους 
1ιοτά ᾖορας ΟἨτ]ςή, ἴπο 

α Φορτουνάτου ΙΤΊΤΑΥΓ. 
5 Πρίσκα Ἐτὶδοᾶ ΤΤγ. 

π ---- λε δα Ὀεογιρίίοη ΟΙΤΤιΙΥΥ ; Πρὸς Κορινθίους ά Α. [τηττι{α]. 

ΤΗΕ ΣΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ 3ΕΕΙΡΤΙΕ ΣΡΕΟΟΝΟΡ. 

ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Ὀ]ησοῦ χριστοῦ! διὰ θελήµατος θεοῦ, 
Ῥαι], 8ΡοξΏ]9 οἑύθυι οΟμτὶεὺ τσ ση]] οἳ ἀοᾶ, 
8 / ε 2 ιό ο” 3 / ” -” . ” 3 

καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἓν 
Απᾶ Τιπιοίμθιβ πο Ὦτοίπου, 31ο 1ΐπο ϱαβ5θπιρΙγ οἳ ἄοᾶ πηῖοι 1 

Κορίνθῳ, σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ Α- 
Οοτϊιπία, πι 3:Ἡο ραπ Ἅᾖῥ}81]  ἍἨὙπ]Ἡο 34θ ἀπ Ζγη]λοι 1{Πο [οξ]Α- 

χαϊῖᾳ᾽ 3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ «θεοῦὶ πατρὺς. ἡμῶν καὶ 
οΏβ]α, ἄτασθ Ίἴοτουι απᾶ ῬρθεβΎ ἆόπ ἄαοά οἆσ Ἐθίηοαν Απᾶ 

κυρίου ᾿Τησοῦ χριστοῦ. 
[1πΏθ] Τιοτᾶ ἆεξις Οπτίξί, 

9 Ἑὐλογητὺὸ  ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν Ἰησοῦ 
Ῥ]οςστεᾶ ᾖ{[Ὦε] πο ἄοά απᾶ ὮἘαίλμεΥ οἱ ουσ Τοχᾶ 16818 

4 ἀσπάζεται ΤΑ. Ρ αὐτοὶ ἴἨεγ Τ,ΑΥ’. 
σ--- ἁμήν 

ο ὑμέτερον 1 ΤΤΤΑΥΓ. 
ἕ --- χριστου ΤΊτΑ. 5---]ησοῦν χριστόν ΙΤΊτΤΑ. 

5 -Ι- Παύλου τοῦ ᾽Αποστόλου οἱ Ῥαι] ἴπε Αροβί]ε Ε; -- Παύλου οἱ Ῥαμ] ἆ; -- τοὺᾳ Να η 
Ώρος Κορινθίους β΄ ΙΤΤΓΑΥΥ, Ὁ χριστοῦ Ἰησοῦ ΤττΑ. 9--- θεοῦ Ἡ. 



ε. ετ οθεοισιτἩι τα νο, 

χριστοῦ, ὁ πατὴρ τὼν οἰκτιρμῶν καὶ θεὸς πάσης παρακλή- 

Οµτίβῦ, ἴἩο Ἐαῦλογ οξ αρα Ἀηπᾶ ΘΟῶοά οἳ Α11 μμ 

σεως, 4 ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ.θλίψει ἡμῶν, εἰς 
πηρΏῦ» πο τον πβ 1π ο οιυς ὑτιρα]αἴίοἩ, ΣΟΤ 

τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει, διὰ 
3{0 36 “401 15 ᾖΤοΕΠΟΟΙΓΑΡΘ ᾖ{λοβδθ ἵπ ϱ6ΤΕΙΥ ἰπίοα]αβίοἨ, ἴἩτοιρΏ 

τῆς παρακλήσεως ἡἧς παρακαλούµεθα αὐτοὶ ’ ὑπὸ τοῦ 
{πο εποοιχαρβεπιεπί ἹὙΙἩ ὙἨΙοἩ Ἠγ/θ Άχε εποοαχαρεᾶ οΟ1Ιβε]Τος Ὦν 

θεοῦ. 5 ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήµατα τοῦ χριστοῦ 
αοᾶ, Ἔθοβιι5δθ ως 88 αΏουπά τηθ ρε οξίπε Οπτὶςεῦ 

εἰς ἡμᾶς, οὕτως διὰ ὁ χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ “παράκλησις 
ἑουνατᾶ 18, βο ἐπτοαρἩ Οπτιςί βΡουπᾶς 15ο Δρποοπταρεπιεπύ 

ἡμῶν. ϐ εἴτε-δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν.παρακλήσεως 
1ο.  Βπί π/πείπετ πο ατο ἐτοιρ]εᾶ, [15 15] 1ος ποιγ εποραταφεπιθηῦ 

καὶ σωτηρίας, τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν 
ΘΠπᾶ βδβΒἱτβίίοἨ, Ῥεαε ποσρμς 1η ΓίΠε] επᾶάαταηοθ ΟΕ ἴποθ Β8ΠΙΘ 

παθηµάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχοµε"''' Εεῖτε παρακαλούμεθα, 
ρω σοσίπρς πυΏ]ΙοἩ 39ϊδο ᾖ3πθ 5αοτ, πυΏείηθγ Τθ 8Τθ οπσοπκαΕοη, 

ὑπὲρ τῆς ὑμῶν .παρακλήσεωςἳ ἔκαι σωτηρίας" Ἡ καὶ 1) ἐλπὶς 
[αῦ 15] οτ πουγ εποοαγαροπιθπῦ Ἀπά οαα]ταθίοη; (απᾶά "Ὥορα 

ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν!' Ἰ εἰδότες ὅτι Νὥσπερ' κοινωνοί 
αρατ [19] 5ατο 10ΟΥ ο. 2) Ἐποπῖηπςρ ἴπΠαῦ 88 μονος 

ἔστε, τῶν παθηµάτων, οὕτως καὶ τῆς παρακλήσεως. 8 Οὐ. γὰρ 
ψεατο ο ἰηπο ΑΡΙΠΟΤΙΩΡΒ, 5ο 8159 οἳ ἴπο επεοιταραεπιεηῦ. Έοτ “ποῦ 

θέλοµεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, Ἰὑπὲρ" τῆς θλίψεως ἡμῶν 
34ο πο ννῖδ]Ώ ος νι Ῥε ο αν Ὀτείητεη, 858 ἴο οι ὑτιρα]θΌίοι 

τῆς Ὑενομένης Χἡμῖν" ἐν τῇ Ασίᾳ, ὅτι καθ. ὑπερβολὴν Ιεθαρή- 
πιΏῖοὮ Ασε σα ἴοαἽς ἵτπ Αοΐα, Όπαῦ οτε πσεὶς ΥΕ Ν'6Γ6 

θηµεν ὑπὲρ δύναμι»,' ὥστε ἐζξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ. ἕρν' 
Ῥαχάεπεᾶ Ῥεγρα [οασ] παπίσν 60 88 ΣΟΥ 115 {ο ἀεεραῖγ ετεη οξ μας 

ϱ πἀλλὰ" αὐτοὶ ἔν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχή- 
Ῥαὸ οὐτδε]τες ἵπ οπσεε]τε» ἴ]θ Βεηπίειοθ οἳἑ ἀεβπίαῃ πε .. 

“ Ἡ , τ ο) 

καµεν, ἵνα μὴ.πεποιθότες.ὦμεν ἐφ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ 
Ἠαά, τηπαῦ πε 5Ποι]ᾶ ποῦ Ώατο ἰταςδῦ 19 ουὔβε]τεΒ, Ῥαῦ Τοὶ 

θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς' 10 ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου 
αοᾶ ππο ᾖ18ἱδ68. τΏθ ἀθβᾶ; πΙΏο ΕΓΟΠΙ 86ο ΡτοβΏ  ἀεδίι 

πἐῤῥύσατοϊ ἡμᾶς Οκαὶ ῥύεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν Ρότι' καὶ 
ἀε]ιγετεᾶ 18 βΠᾶ ἀοθ58 μσρες 1π Ὑῆοπαι πε Ἰβτο πο λαῦ π]5δο 

ἔτι ῥύσεται, 11 συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν 
50111 Ἠο νν1]] ἀε]ίτετ : 1αρουσίης μομοιος 3ρ]9ο 1γο ΣΟΥ 18 

τῷ δεῆσει ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς κ άρισμα 
Ὦγ 5αρρ]οαί]οπ, ἐπαῦ Ὦγ ρε] ΤΕΥΒΟΠΒ ιο οπαχᾶς 318 1ριῦ 

διὰ πολλῶν εὖχαρ ιστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν. 12 Ἡ 
ΣυητοαρΏ πια πιῖσηί 59 38αΏ]εοῦ 7οΕ ο κκσνύιε {ο η 

γὰρ κανχησις. ἡμῶν αὕτη ἐστίν, τὸ µαρτύριον τῆς συνειδήσεως 
Έος Φατ Ῥοβδίϊπρ υμ18 18, 1Ἀθ ἍΛΘ6ΒΙΙΠΟΗΥ οξ “οομςοίεηςθ 

ἡμῶν, ὅτι ἐν λἁπλότητι! καὶ Τεἰλικρινείᾳ! 3 θεοῦ, οὐκ ἔν σοφίᾳ 
χοατ, ἍΌπαῦ ἵπ. αἰπιρ]οιιτ απἆ βἰποεσ1τγ οἳ ἀοᾶ, (ποῦ 1π 2γνγϊβάονι 

σαρκικῷ, ἀλλ᾽ ἔν χάριτι θεοῦ, ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσµῳ, 
α1βοκΠΏ]γ, ναῦ 1π ρταοθ οξ ἄοάᾶ,) πε Ἰαὰ οἩσ οοπᾶάαούῦ ἵπ Τἵηπθ Ἅµτνποτ]ά, 

περισσοτέρως.δὲ πρὸς ὑμᾶς. 185 οὐ γὰ ἄλλα γράφοµεν 
εΈΏά πΙοτε αὈπηάαΏηῦ]γ ἰοπατάςβ τοι, Έος ποῦ οὔμοτ Όπίηρε ἆο τνε πτῖίθ 

4609 

ῬἘα{Ώογ οἳξ ΠΙΘΓΟΊΘΒ, απΏά 
ἵηο ἄοάᾶ οἳ αἰ] οοη]- 
ΣοτΏ; 4 π/Ώο οοπι{οτί- 
ολ 48 1η α]] ουσ Ότι- 
Ῥα]α{ίοἩ, {πα ῦ πγθ ΏιΑΥ 
ο αΏ]ο {ο οοπι{οτῦ 
ἴπετω ν/ΠΙΟἩ 8ΥΘ Ιηπ ΑΏΥ 
ἴτοιβ]θ, Ὦγ πο οοπι- 
4οτῦ ὙΠΠεγοενη]ίπ πα 
οχβε]νοε ατθ οοπιξοτῦ- 
θά οἳ ἄοσά. 6 Εοχ ας Τπθ 
βαΠετίπρ» οἳ Οπτὶξδῦ 
΄ΑὈοιπᾶ ἵη Ἠβ, 5ο ος 
«οΏβο]α{ίοι Άἱδο ϐἃ- 
Ῥουπάεία ὮῬσ Οπτῖρῦ, 
6 Απάᾶ ν’Πείπετ πο Ῥθ 
Α{Π1οίθᾶ, τί {5 Του 7ΟΙΥ 
οοπ5ο]αῦίοπ απά δ5α]-, 
ταθίοΏ, πΏϊεη 18 εξ- 
Σεούαα] Ίπ 1πε επᾶἩιτ- 
Ίησ οἳ ἴπε β8Ώιθ6 5 εΓ- 
Ίπρς πυ/Ώ]οὮ πθ 4ἱ5ο 
5αῇετ : ΟΥ π'Πεῦβεγ πε 
Ὦ6 «οπιξοτίθᾶ (ἵ 15 1ος 
γοαγ σοπβο]αΏίοα Ἀπᾶ 
ὁπ]να[ϊοηπ. 7 Απᾶ ους 
ἨΠορο οἳ τοι 18. 5τεᾶ- 
{80, ΚποσΙης, πβῦ 8 
Ψθ ΑΤΓ6 ΡΗΒΤΙΑΚΕΥ5 οἳἑ 
ἴηο ΒΙΤΕΤΙΩΡΕ6, 86ο 
5]ιαῖ] Φε ὃε αἱδο οἳ 1πθ 
οοπβο]αύ]οη, 8 Εος πθ 
πιοα]ᾶ πο, Ῥτείπτεα, 
Ὥατο τοι {βποτβΏ οξ 
οασς Ἅᾖἰουιβίε πΏισά 
οαπ1θ {ο ας ἵπ Αδία, 
ἐπαῦ νθ Ὕπετε ργεβςεᾶ 
οιιῦ ο ΏΙΕΩΒΙΤΕ, 4Όουνθ 
5ἰγοησίῃ, 1ΏΠΦΟΠΙΠΟΗ 
πα νε ἀεδρθ]γτεᾶ ετεπ 
οἱ Ιΐ6: 9 Ῥαΐῦ το Ὠπά 
τπθ εεΏίεποςρ οἳ ἀεβδῦα 
1π ΟΙΤΘΕΙΤΘΕΒ, ὑπαῦ πθ 
5Ποι]ᾶ ποῦ ἰταδυ ἵπ 
οιιχβθ]τα, Όαῦ {η σοά 
νυΏΙοἩ ταϊμεξΏ ἴπο ἀελᾶ: 
10 πο «ἄθε]]νγετεά 5 
1ΓΟΊΩ βΟ ρτεαῖ  ἀεαῖῃΏ, 
Απά ἀοΐίΏ ἀθ]ῖτεγ: ἵτπ 
ΨΏοπι πο Ίταςδι πας 
Ὦο σγι]] γε ἄε]ῖνετ 185 
11 τε 8189 Πε]ρίης ἴο- 
Ρείπετ Ὁγ ΡΙΑΥεΣ {ος 
Ἡ5, {παῦ Τογ ἰπε ρ][ί 
δοείοωεά προηυ Ἡς Ὦγ 
{Πθ ΏΠΙεβἨΔ5 οἳ ΠΙΒΏΥ 
ῬετβδοΏς ΤἨβΠΚ8 ΠΙΝΥ 
Ῥο ρίτεη Ὦγ ΠΙΑΠΥ οϱἩἳ 
οἆς Ῥεμα]ί, 12 Έος 
ουσ τοε]ο]οῖως 5 10115, 
ἴπο {εείῖπιονπσ οἳ οις 
οοπ»σἱεΏσθ, ᾖΌπαῦ ἵπ 
βἰταρ]1οίύ βπᾶ Ροᾶ]γσ| 
5ἱπιοθτίδγ, ποῦ ἹπΙῖἩ 
Πρθ»Ημ]γ π]δάοπι, Ῥαΐ Ὦγ 
{Πο Ρτασε οἳ ἄοά, πο 
Ώλτε Ἠδά ος «ΟΠΤΟΘΓ- 
βΑ{ἱοη 1π Τἴπο ποτ]ὰ, 
βΏᾷ Τηοτθ ο ΡαπάσλιΌΙΥ 
το τοα-πατᾶ. 195 Βου 
νο τις ηούπθ οὔπος 
{πίπρς5 απίοτοι, ἵπαα 

- τοῦ ἴΏο ατΊτΑ ΥΓ. 
{εντε παρακαλούµεθα .... σωτηρίας Ρίασεά αΓίέΥ ὑπὲρ ὑμῶν 11ν ΑΥΓ. 
Ὦ ὡς ΙΤΤΙΑΝΝ. Ἱ περὶ ΙΤΊτ. κ-- ἡμιν ΙΤΤΙΑΥΝ. 
- ἀλλ᾽ ιν ἃ ἐρύσατο ΤΓ. 
4 ἁγιότητι Ὠθ]11θβ8 1 ΤΤτΑ. ζεἰλικρινία Ἱ. 5. --- τοῦ ΙΤΤΤΑΥ. 

5 τῆς ἐνεργουμένης -- πάσχοµεν Φίασεᾶ αΓίετ παρακλήσεως ατ. 
Ε --- και σωτηρίας αΤ. 

1 ὑπὲρ δύναμιν ορόμς ΙΤ1γΑ. 
ο καὶ ῥύσεται πα υγ] ἀε]ῖνει [1]11τΑ, Ρ [ὅτι] 1 τε 



4τ0 

σΏαπῦ σθ τεπᾷ ος ας- 
Κιοισ]οάρε:απά Τίγια-{ 
σὸ Πα] αοκμονν]ςᾶρο 
ετοπ Το {μα οπᾶς 14 α5 
ΒΙ30 7ο Ἱατο αοκΚποτν- 
1:ἀσεᾶ π- η ρατῖ. ἴπαῖ 
Ῥνό ατο τοἉστοε]οἱοῖῃπς, 
ΕΤΟΗ α» Τθ α45ο ατα 
οἵιγ» ἵπ Τηε ἀἆαγ οἳ τε 
Τογά οὧεδαςδ. 15 Απᾶ 
η 1Πὶδ οοπΠάεποο 1Ι 
πας πιϊη(εᾶ {ο οοππθ 
ΠΠΙο Τοιι Ῥθΐοτε, ἐπαῖ 
Ψο αμίἰβΠῖ Ἠαβτε α 5ε- 
οομᾶ Ῥεπαβί; 16 απᾶ 
Ίο ρας ὑὈσ τοι 1πίο 
ἹΜασθεάοπῖα, απά {ο 
60116 αραῖπ οιῦ οἳ 
ΜΠαοεᾶοπία απίο τοι, 
αηπά οἳ τοι {ο Ῥε 
ῬνοπιρΏ{ οΏ ΠΙΥ τγαγ {ο- 
”γιγᾶ σιιᾶεα. 17 Ἠ απ 
1 {πετεξοτο ννβς {πας 
χη]μιάεᾶ, ἀῑά 1 αςξθ 
ἹϊσΏίπας ος ἍᾖΤπο 
άη]ηρς {Παΐ Ι Ῥαγροςε, 
4ο Ἰ Ῥαάτροςς ἁεσοτᾶ- 
ης ο ἴπε Πρ5ῃ, τπαῦ 
ππιῖΏ τηε ἔλετο 5ποι]ᾶ 
Ῥο τοεα ταα, απᾶ πιτ 
ἨΛΥ 2 18 Βαΐ αἱ ἄοά 
{ς ἴχιιθ, οασ τυοτᾶ 1Το- 
πυατᾶ τοι πναξδ ποί τει 
Απὰ παγ. 19 Ἐοσ πο 
Φοηπ οἳ ἄἀοά, σε5αξ 
ουτ]ςε, π πο τ/α8 
ῬρτοπςΏθᾶ ΑΠΙΟΠΡ τοι 
Ὦτ ως, ευέη Ὀγ πι απά 
ΒΙ]ταΏας απά Τίπιο- 
ΊπΠειςδ, τνας ποῦ τει 
απᾶ πα, Ῥαύῦ ἵπ Ὠϊπα 
τνας5 68. 20 Ἐοχ α]] ἴπα 
Ῥτοπιίβες ϱξ ἄοα ἵτπ 
Ἠϊπι αγ Υθα, απᾶ ἵηπ 
Ἠϊτα ΑΠΙΕΠ, ἀπίο Ίἴπο 
Ρὶουγ οἳ ἄαοά ὑπ τα», 
21 Νονν Ὦθ συ ΠΙοἩ εἰβ- 
115Πδ6ίὮ ας ση τοι 
1π ΟἨΠτὶςί, αμᾶ Ἠαίῃ 
αποϊπθεᾶ αδ, {5 ἀοᾶ; 
90 ννΏο Ἠαίῃ αἶἷξο 5εα]- 
εἁά ας, απᾶ ϱίῖτεη ἴπε 
εαγηεςῦ οἳ ἴπε δρϊὶτι6 
1η οἳσ Ἠεαγῖς. 

25 Μοχθοτεσς 1 οβ]] 
οᾶ {οχγ α τουογᾶ Προς 
ΏαΥ 5οἱ1, ΌΏαῦ ἴο 5ραΓθ 
-γΣου 1 «ππιθ ποῦ α5 τεῦ 
Γπηίο ΟοτίηἰἩ. 94 Νοῦ 
{ΟΥ ἴπβί ἵνα Ὥαστο ἆο- 
Γταϊηίοη οτε; τουσ 
ἐκαίῃ, Ὁαῦ ατθ Ἠείροτς 
οἱ τουσ Ίου: {ον ὮΥ 
Σα1{Ώ το δίαπά, 11. Βατ 
1 ἀείοτπι]πιοᾶ ΜΠ]5 ννΙἔἩ 
ΣΩΠΥΞΕΙΕ, ἑηαὺ 1 τνοι]ά 
χιοῦ οΟΠΠΘ αραῖη Το τοι 
ἵη Ἠεατίπεςε. 9 Εος 1ξ 
[Γ π]αχε τοι 5ΟΣΥΣ,/Ωο 
15 Πε ἴπεπ {Ώαί πιακοί] 
141ε ρ]αᾶ, Ῥαΐῦ ἴΏο 58Ώ1Θ 

Ἰησοῦς τ. 
6 εν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν ΕΙ11:ΑΥΓ. 

προς ςοσριπνοισοις Ιπῃ 
αὖ το ο Δι, 3 . . , α λα » . - υμῖν Ἱαλλ"" ῃ ἃ ἀναγινώσκετε, ἣ καὶ επιγιγώσκετε, ἐλπίζω δὲ 
Ίτογοαι Ῥαῦ πησῦ γε τεκαᾶ, ΟΣΓ ετοῦ τεεοσηἶζο; 80 1 Ἠορα 
ΑΒ πῃ] ε/ / ’ . η Ότι Ἱκαὶ ἕως τέλσυς ἐπιγνώσεσθε, 14 καθὼς καὶ ἐπέ- 
ἔπαῦ. τοπ Ἅᾖἵο [πε] επᾶ τε γψ!]] τεοοσπῖσε, Βεεοτάἶπς αἱ αἱςο το ἀῑᾶ 

ς ν . Δ / { ΄ - ΄ Ύγωτε Ίμας απὸ µερους, ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμεν, καθάπερ 
τεοοφηίσε Ἱ5 1η ρατΏ, ἐΠαῦ Ύγοιτ "Ῥοβείίπς ἍᾖΆνο-αιτθ, ετοῃπ 45 

με -” ε -” }- .. { / - ΄ στ 7 - π ᾽ και υμεις ημων εν τῇ Ί]μερᾳ τοῦὺ κυριουῖ Ἰησοῦ. 15 Καὶ 
85ο τε {[ατε] ουσς Ἱπ {πο ἄαγ οξίπε Τιοτᾶ ὧε5ας, Απά 

ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην Ἐπρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν πρότερο».Ἡ 
σι ε] ἐ]ι]ς οοπΒάεπςθ 1 ρατροςθά δίο ΄γοα 2ἱ0 30ο0π16 ΤῬγετίομς]τ, 
[έά / ’ ” Ν ” - 

ἵνα δευτέραν χάριν ᾖ7έχητε" 16 καὶ δι ὑμῶν Λδιελθεῖν" 
Τπαῦ τα 5εοοπᾶ {ανοιχ γε πι]σΗί Ώιτε: απά Ὁν τοι ᾖ{ο ραςδς ἴΠτοασῆ 

εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, 
Μο Μαοθᾶοπία, απάᾶ αραῖηῃ 1τοηπ; Μασοᾶοπία Ίοςσπο Το τοι, 

ας .. 3 .. ν . , -” 

και υϕ 'υμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν Ιουδαίαν. 17 τοῦτο οὖν 
απᾶ Ὁγ τοι ἵοῦ)εςεῖ {ογυαγᾶ το {πάρα Της ἐπετεξοτο 

βουλευόμενος, µῆ τι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην: ἢ ἃ 
Ῥατροεῖπς, ἈΙπᾶρεεᾶ Πσηιπεςς  ῄαάϊῑά 3131592 ο νηαξ 

βουλεύομαι, κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα παρ᾽ 
1 ραχροςο, βοοοτάϊηςσ {ο ΒεςΏ ἄο Ι Ῥάγρο»θ, {ἰπαί ἔπετε «Ποια]ᾶ ὃο τν 1 

3 ἃ Δ λ ιά ν Δ Ἆ ” ᾿ ᾿ ε ’ ε/ ε 

ἐμοι τὺ γαι ναὶ, και τὸ ου οὗ; 18 πιστὸς δὲ ὁ θεός. ὅτι ὁ 
ηΙ6 πες 768, αηπᾶά ΏΒΥ ΏαΥ 2 Νου {αἰτμξα] αοά [15], Ὅλαξ 

λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ Ῥἐγενετοϊ ναὶ καὶ οὔ: 19 ὁ “γὰρ 
οἳσ γγοτά το τοι ποῦ 1γγας 68, απᾶ ηαγ. Έος ἴηθ 

τοῦ θεοῦ" υἱὸς αἹησοῦς χριστὸς' ὁ ἐν, ὑμῖν δι ἡμῶν κη- 
306 ὁαοᾶά 8ο, 16518 ΟΠ]5ὺ,  Τ/Πο ΑΏΙΟΏΠ9ΡΥΟα ὮὉγ μ8 τιαδ 

’ Φα -” ν ” ΔΝ / ) . μ ν 

ρυχθείςο. δι ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιµοθέου, οὐκ ἐγένετο ναὶ 
ρτος]αἰπισᾶ, (Ώύσ πι απά ᾖῥΒϊταηας απᾶ Τιπιοίπεας,) . τας πο σεᾶ8 

Δ ” ᾽ Ν ν ὃν ) - , ε/ ) } ’ 

καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῳφ γεγονεν' 20 ὃσαιγὰρ ἐπαγγελίαι 
απᾶ πασ, υαῦύ Ὑτεα ἵπ Ἠϊπ Ἆας Ὀεεὴ. Έος πἩβίετετ Ῥτοιπίεες 

θεοῦ. ἐν αὐτῷ τὸ ναί, «καὶ ἓν αὐτφ' τὸ ἁμῆήν, 
οἳ ἄοά [ποτε αγθ], ἵπ ἍἨΠϊπ {[ς5]ίπε τεα, Αηά Τη Ἠϊτα πε ἍΑΠΙΕΗ;, 

τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι ἡμῶν. 321 ὁ.δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν 
δτο ΄4οάᾶ ος ριο Ὁσ τς. 39Ο0ἱΥ Ἡε πο ΟΟΠΒΥΠΙΒ πἹδ πλ 

ὑμῖν εἰς χριστόν, καὶ χρίσας ἡμᾶς, θεός' 29 ὁ καὶ σφραγι- 
σοι ππτο ΟἨλτίςέ, ἈΑπᾶ αποϊηίοά 5, [Πς]αοᾶ, πτΏο 15ο 5δεβ]εᾶ 

σάµενος ἡμᾶς, καὶ δοὺς τὸν Ἰάῤῥαβῶνα" τοῦ πνεύματος ἐν 
ᾱδ, αηπὰ Ρ34τθ9 ᾖἴλο εαγηεςσῦ οξ {Π6 Βρὶσϊὃ ει] 

ταῖς.καρδίαις ἡμῶν. 
ουσ Ἠθαγίς. 

99 ᾿Εγὼ.δὲ µάρτυρα τὸν θεὺν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν 
Ῥαε1 ὃς νΙίηεεΒ Σαοὰ 1ςα]1 προπ ΤΗΥ 

” ε/ ’ ” ι) [ή ” . τρ ο. 

ψυχήν, ὅτι φειδόμενος υμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον 
5ου], της ῦ αρατίης τοα τποῖγεῦ ἀῑᾶ 1 οοπιθ {ο Οοσιπ{ίἩ. 

24 οὐχ ὅτι κυριεύοµεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί 
Νοῦ {παῦ πε τα]θοπος τουσ Σ81{Ώ, Ῥαῦ ᾖ2ε]]ου/-πΓοτΚεΤΒ 

ἐσμεν τῆς.χαρᾶς.ὑμῶν, τῷ.γὰρ.πίστει ἑστήκατε. Ὁ ἔκρινα. δὲ 
8γθ ο Τοχ 107: 4ος Ὦγ ΣαῑίἩ πο 5εαπᾶ. Ῥαΐ 1 1αᾶρεᾶ 

ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ξἐλθεῖν ἐν λύπφ πρὸς ὑμᾶς.ὶ 
νν]ίἩ πιγςε]ξ τ{Πὶς, ποῦ αραῖη το «ος ἴπ ρτὶοξ το. οι, 

9 εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς Ῥἐστινὶ ὁ εὐφραίνων µε, εἰ μὴ 
Έογϊξ 1 µρτῖστο τοι, 38159019Πο εξ ἰπαί ρἰβάάεως 1, ετουρε 

εΓάλλ᾽]τ.; ἀλλὰ ΥΓ. ἴ 
πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν ΙΤΤτΑ ; πρό. ἐλθ. πρὸς ὑμᾶς γγ. 
Σ βουλόμενος 1 ΤΊΤΑ ΥΓ. 

ῦ ε διὸ καὶ δι’ αὐτοῦ ΥΠΕΤΕίΟΓΕ αἱ5ο ἑΠπτοιρΏ Ἠϊωι 1ΤΤΥΑΥΓ. 

ν--- καὶ ΙΤΊτΑ. » -- ἡμῶν (γεαᾷ οασ Τιογᾶ) [1,]ΤΑ. α πρότερον 
} σχῆτε ΤΤτΑ. Σ ἀπελθεῖν ἴο Ρ855 ΟἨ 1. 

ε τοῦ θεοῦ γὰρ ΙΤΤΤΑΥΓ. ἃ χριστος 
/ ἀραβῶνα ΙΤ. 

Ρ ἐστιν ἱ5 ΙΤΊτΑν. 

κ. ἐστιν 11 ΊτΑΥ. 



Π. 11 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝ6, 
ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; ὃ καὶ ἔγραψα ὑμῖν" τοῦτο αὐτό, 

ἹἩεπ]ο ᾖ ρτῖενοά Ὁ/ πιθῦ Απάᾶ 1 τυτοῖθ ίοτοι ᾖ1Πί5 64116, 
“/ ο 3 Δ / κ» ἹἹ ) 3 ” 

ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ὙΣέχω" ἆ ὦν ἔδει µε 
105 ἈὨατίπςρ οοπιθ ρτίοξ ΤΙ τπαῖσηί Ἰβτο Στοπ Γ1ποβε] οἱ ποπ} 16 Ῥε]ογθβ τρ 

χαίρειν᾽ πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς, ὅτι ἡ.ἐμὴ-χαρὰ 
{ο το]οΊσθ; ἐτυδ]ης 1π 3ρ]1 αγοι, {ἰλπβῦ πηΥ 1ο [μα 6] 

ορ ” . / ῃ - 
πάντων ὑμῶν ἐστιν. 4 ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς 
306 581] Ὑοι 119, Έοτ οαί οἳ παιιοἩ ἐτίρα]α οι απᾶ «ἀῑξδίτοςς 

, ” « -” 4 - / ο) / 

καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπη- 
οἑ Πεατὸ 1 πτοίθ ἴοτοα {πτοισἩἉ ΤΠΙΑΠΥ ΥΘΒΙΒ; ποῦ ἵππῦ τε ταϊρηῦ 

θῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισ- 
Ῥο ρτῖενεᾶ, Ῥαῦύ πο 3]οτο Σεηοῦ το παϱΒῖ Κπον νΏΙοἩ 1 Ώατο πΏΟξΘ 

/ 2 ς [οί ” κά ΄ ο) 3 

σοτέρως εἰς ὑμᾶς. ὅ Είδε. τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ 
βὈυαπάατί]σ {οπο-ᾶςβ τοι. Ῥαΐ 1 αΑπΠπσοπθ ἍἩἨπ8 ρτ]ετοᾶ, Ἀποῦ ὅπηθ 

λελύπηκεν, « ἀλλ᾽' ἀπὸ. μέρους, ἵνα μὴ .ἐπιβαρῶ, πάντας 
1με “πε “ρτ]ετεᾶ, ΌὈσό 1π΄ρατύ (υπαίῦ Ττηαµγ ποῦ ογεγοΏαβχρθ) α]] 

ὑμᾶς. ϐ ἱκανὸν τῷ.τοιούτῳ ἡ.ὀπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν 
1τοα. Βι{Ποϊεπῦ Το βπςὮ α οπε [18] τΠ]5 τερακθ Πίο 15] ο Ἅτἴπθ 

πλειόνων' 7 ὥστε τοὐναντίον "'μᾶλλονὶ ὑμᾶς χαρίσασθαι 
Ετεαίετ ρατῖ; βο ἴπαῦ ΟΠ ἴπθ οΟΠΙΤΓΑΤΥ ΤΠΕ γθ επου]ᾶ {οτρῖνθ 

καὶ παρακαλέσαι, µήπως τῇ.περισσοτέρᾳ λύπῃ κατα- 
αηΏᾶ ΕΏΟΟΊΤΕΡΘ, ]οςύ σπΙτΏ παποχο αὈαππᾶάαπό ρτῖεξ ελοτπ]ά Ὦο βπα]- 

ποθῇ ὁ τοιοῦτος. 8 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς 
Ἰοσγεά πρ 8αςἩ 8 0Π0, ἩΓπετεέοτα 1 εχἹοτῦ τοα ᾖἵοοοπβσπι “Ἔοπατᾶβ 

αὐτὸν ἀγάπην. 9 εἰς.τοῦτο.γὰρ καὶ ἔγραψα, ἵνα νῶ 
ΣΏΐτα 1οτο. Ἐος, 2ο 118 8ἱ5ο ἀϊά ΙΤ πῖζθ, ἐπαὺ Τ παϊραῦ Ἐπουν, 

τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε. 10 ᾧ.δέ 
τλθ Ττοοξ οσοι, 1 ἵο ετετγῃίπβ οὐθαίεπῦ 79 ατε, Ῥναΐ {ο πποπα 

τι κΧχαρίζεσθε, "καὶ ἐγώ'' καὶ γὰρ π. οεῖ κεχάρισ- 
ΒΩΤΥ{ΗΙΠΡ γε {οτρίτε, 81ο 1; ΣΟΥ 8159 

µαι, ᾧ κεχάρισµαι,' δι ὑμᾶς, ἐν προσώπῳ χριστοῦν 
Ρῖνεῃ, οἱ πποτα 1 Ώατο {οτβίτεη, [15] 2οχ βακθοξ τοι, Ίπ[ιπε] εγεοα οἱ Οµ11εί; 

11] ἵνα μὴ.πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ σατανᾶ' οὐ.γὰρ αὐτοῦ 
ἐπαῦ το εποι]ᾶ πού Ὀο οτεγτθβοΏθᾶ Ὦγ Ραΐαη, Σο ποῦ οἳ Πἱ8 

τὰ νοήµατα ἀγνοοῦμεν. 
ποιρ]ίς ατθ πε Ισπογθηῦ, 

12 Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρωάδα" εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Νου Ἠαβτ]ηπρ οοπ1θ Το ΄ Ττοββ 2ος «πο εἰαά 0ἱ41Πββ οξ ἴπθ 

χριστοῦ, καὶ -- µοι ἀνεφγμένης ἐν  µκυρίῳ, 19 οὐκ 
Οπτ]εῦ, 8150 8 40ος ἴο πιθ Πανίπρ Ώεεη ορεπεᾶ ἵπ [1πε] Τιοχᾶ, 5ποῦ 

τι 

ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ.πνεύματί.µου τῷ.μὴ εὑρεῖν.με Τίτον τὸν 
1 Ἠδᾶ θ8569 1π τιν ερὶτ] Βῦ πι πο Βπάΐπς ἀντήντ.) 

ἀδελφόν.μου' ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς, ἐξῆλθον εἰς Μακε- 
ΤΟΥ ὈτοίἨες ; Ῥαῦ Ἠατ]πς ἰακεη Ίεατε οἱ {πεπια, 1 νυ/επῖ οὐ ο ἍΜας- 

δονίαν. 14 Τῷ.δεθεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι 
άοπία, Ῥαΐ {ο αοάᾶ [6] ἰπαηχκς, πο ΑΙΨΑΥΒ 196βᾶ8 ἵπ ὑτῖαταρῃ 

ἡμᾶς ἓν τῷ χριστῷ, καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ 
ντ] 19η πο οΟἨπτῖεί, απᾶ ἵπθ οἄοισ οἱ ἴπθ Επονγ]εᾶρο οἳ Ὠϊτ 

φανεροῦντι δι ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳφ. 15 ὅτι χριστοῦ 
ΊηβΚθς πιαηᾖ{θ8ῦ ἴητοιδη τπβ ἵπ οπετγ Ῥ]αςς, Ἐοτ οἱ ΟἨτ150 

εὐωδία ἐσμὲν τῷ θεῷ ἐν τοῖς σωζοµένοις καὶ ἓν τοῖς ἀπολ- 
8 Ρεθῦ Ρετ{απαθ ΨΘ8ΙθΘ ᾖἴοοἆ ἵπ {ποπ ὮΛὈείηπρ 5ατεά απᾶ ἴηπ ἴποβ Ρετὶ5ῃ- 

λυμένοις' 16 οἷς μέν. ὀσμὴ 1θανάτου εἰς θάνατον οσἷς.δέ, 
1ης: νο ἔ]θ 9Π66, απ οἄοιτ οἱ ἀθβί]Ἁ -ἴο ἀθαίῃ, Ὀταῦ ο {πο οἴμεσα, 

18 απγτἰηῖπρ 1 Ώατο 4οςΥ-. 

47] 
ὉυΏϊοὮ Ἰς πιπᾶο βοςτΥ 
ὮῬγ πιο ὃ Αμά Ι υυτοί8 
Τηῖρ ΒΑΊΠπ9 Ἱπίο του, 
1950, σΏεη 1 οβΏ]α, Ι 
β]οα]ᾶ Ἠαπτο βοττον” 
άτοπα ἔΏεπα οἳ /Ώοπα Τ 
οαρΏῖ 1ο το]οῖος; Ἠπν- 
Ίησ οοπΠᾶεποςῬ ἵπ τοα 
811, ἴὈαῦ πιγ 1ο 1μ {6 
7οἡ οἳἑ τοι α]]. 4 Ἐοτ 
ουῦ οἳ πας] αΡΠΙοίῖοπ 
ΒΏᾷ αΠΡΙΙΞΏ οἳ Ἠεατί 
1 υτοῖθ ἀπίο τοι υπ] 
ΙΠΒΏΥ ἴθατ5; ποῦ Όληῦ 
γο εποα]ά ὃὋε ρτὶετεᾶ, 
Ῥαί ἴπβῦ το παὶρηυ 
ποπ {ῃΏ6 Ίοτο σ/π]σὮ 
1 Ώβνε ΠΙΟΓΘΕΑΌΙΏ αν 
17 απίο οι. ὅ Βιιῦ ἵξ 
ΘΩΥ Ἠατο οβιμεᾶ ρτίθΕ 
Ἡθ Ὠαίι ποῦ ρτίθνεά 
πηθ, Ὀα{ Ίπ ρατὺὸ: πας 
1 ΤαΑΥ ποῖ ΟΤΕΓΟΒΒΥΡΘ 
τοι α]]. 6 βαβΗοἰεπό το 
ΕΠΟ 8 ΠΙΑΑ ἵ8 ὉΠΙΒ 
Ῥυαπ]βΏτηεπῦ τν Ἠ]ο 
1ωα8 ἐηβίοιεὰ 6ξ τη. 
7 8ο ἴπαί οοπῖταγ1τνῖβθ 
«πο ομᾳὴέ τβῖΏοεχ Το {ος- 

νο πι, 8Ώᾶ οοπαξοτῦ 
ἴπα, Ιεβῦ ρετΏαρρς5αςσα 

οπθβποι]ά Ὀο β]11οτγ- 
εᾱ πρ ση οπετπιαο] 
ΒΟΙΤΟΣ. 8 ἸΓπετοξοτε ζ 
Ῥθβεεοὰ τοι Όπαῦ Υθ 
πυοι]ᾶ οοπῄγπι 1ο 
Ἴοτο «ἰονητᾶ ἍἈἨϊπῃ. 
9 Ἐοσ {ο {Πρ οπᾶ αἱβό 
ἀἱᾶ Ι νιτῖ, τπβδῦ 
πωὶρΏξ Ίεποιγ ἔπο ρτουξ 
οἳ τοι, ππείηθτ το Ὦθ 
οδεάϊεπί 1π αἲ] ἑπῖπρν, 
10 Το ποπ γε {ογβίτθ 
ΑΠΤ {πίπμ, 1 ουογσίυθ 
Α186ο: Το 1 1 {οτρατθ 
ΒΏΥ ΤἨ11Ρ, {ο πποπα Τ 
Σ0τρατο {ί, 1ος τοις 
βακθς /ογσαυο 1 { ἵπ 
9ῃΠθ Ῥεχβοηῦ οἳ ΟΠτὶςῦ; 
11 Ἰθεῦ Βαΐίαπ «ποπ]ά 
πσεὺ 5η εἈτηπίαρε οἳ 
18: ΣΟΥ πθ Λτο ποῦ 1ρ- 
ποτβηῦ ΟΣ Ὠ]5 ἀετίσεβ, 

12 Ευτίπεσπαοςθ, ΨΏεμ 
1 οἈπ1θ ἴο Ίτοιβϐ 1ο 
Άγεαςσλ Οητὶδύ5 ᾳο5Ρε], 
ΑΏά α 40ΟΥ π88 οροπεᾶ 
ππηῖο πιο οἳ πε ]ιοτᾶ, 
13 1 Ὠβᾶ πο τοςδῦ Ιπ ΠΙΥ 
βρὶγ6, Ώθοβαςα Τ {οαπά 
ποῦ Τ{ΐζ45 Ώιγ Ὀτοί]πες: 
οαί ἰακίπς πι Ίθυτο 
οἳ ἴπεπα, 1 π.οπῦ ἔτοπι 
ἴηθποθ 1ο Νβοθᾶο- 
η]. 14 Νου ἵλθηκα 
ὂε αππίο ἄἀοᾶ, υἨΠπῖςοἃ 
ΒΙΤΤΑΥΘ οδού Ἡβ Το 
ἐχίαπορΏ {π ΟἨτ]5ύ, απᾶ 
τιβκοίη πιβπ]{οβύ ἴηθ 
βατοιν οἳ Ἠἱ5 Ἐπον- 
1εᾶρο Ὦσ τς ἵη εΤετΥ 
Ῥ]αςθ. 15 Έοτ πθ ὀτθ 
ππίο αοά Αα 95Μθεῦ 8Α- 
ποατ οἳ Οπτῖε, ἵπ 
{πεπα ἐμβῦ Ἀτο εατεᾶ, 
Απᾶ 1η πετ ὑπαῦ Ῥε- 
τὶςη : 16 1ο ἴπθ οπε 106 

. -- ὑμῖν ΕΤΤΤΑΥ. ὰ σχῶ ΤττΑ. 1 ἀλλὰ ΤΤΊτΑΥΓ. 
Α ΄ ” ΄ 

ΣΤΤτΑΤΓ. «5 Ὀκεχάρισμαι, ει τι κεχάρισµαι ΟΗΤΊΤΑΥΝ, 
{τοσα ἀεαίη) 11ΤστΑ., 

το Γμᾶλλον] ΤΑ, 
Ρ Τρωάδα ΙΤ. 

3 κἀγώ 
4 - ἔκ (γεὰά 
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αγείπεΣσατοικ οἱ ἀεαί]α 
Ἀηπίο ἀθεαῖη; απᾶ ἵο 
Τπο οὗΏοτ ἴῃΠο δατοιχ 
οξ 11ΐε ἁπί{ο 1146. Απάᾶ 
υπο 5 βιΠοῖοπε {ογ 
ἴπεςο Ἰηπ]ηρς 2 17 Ῥοςτ 
πε 416 ποῦ 45 ΠΙΑΗΣ, 
π/η]οὮ οοτγαρί {ἴπε 
ν;οτᾶ οἳ οι]: Ῥαΐ0 8 
οἳ βἰποατῖῦγ, Ῥαΐῦ α5 οἳ 
αοά, ἵπ πε βἱρηί οἳ 
6ο Άρεακ νε ἵὮη 
Οπτ]ςη, 

ΤΙ, Ὄο πο ὈἹῬερῖπ 
ΘΡΑΙηὪ Το οοπιπεπᾷ 
οωγςε]τος 2 ογ πεθᾶ πε, 
85 50Π16 οἱᾖαεγς, ερίδ- 
τ]ο5 οἱ οοπιπιοηαθίοη 
νο γοι, ογ ᾖἰαίεις οἳ 
οοπιπιεηάα{]οᾳ άτοπα 
γοαῦδ 2 Ὑε ατθ οἱΓ 
ερῖςι]ο πτ]έίεη η ουσ 
Ἡθαχίς, ἘΚποπη αηᾶά 
τεαᾶ οἱ 1] πια: 370Τ- 
ασηιιε] αξ {6 αγ6τιαη- 
ἀ{θςε]γ ἀεο]ατεᾶ ἴο Ὦε 
1ποθ ερὶςί]ο οἳ Οπτῖςή 
παϊἸηἱκάθογεᾶα Ὁγ τς, 
πυτθίθι ποῦ Νας Ίπκ, 
αυ πηΙέῃ ἔπο ΒΡρϊχϊΙε οξ 
πο Ἠτίπρ ἄοά; ποῦ 
1 ἴ8ρ]ες οἳ 5ἱοπε, Ὀ0 
ἵηπ Ώεςηγσ ἴαῦ]ες οἳ ἴπε 
Ἠθαοτ,. 4 Απά 5αςἩ 
τταςῦ Ώανε πο {Πτοάςῃ 
ΟΕΩτ]ξ6 {ο ἀοᾶ-πατιὰ : 
ὃ ποῦ Όιβῦ σε ατθ 
ςεα/Ποιεπο οἳ οἩτ- 
«ε]τος ο ΌΠπῖπκ απγ 
{πΐηρ 5 οἳ οἱσςε]τος; 
Ὀπό οι 5αβΠοΙΘΠΟΥ 15 
οξ ἄοά; 6 πΠο αἱδο 
Ἠβίη πιαᾶρο 38 αὓ]θ 
τωϊη]ςίετς οἳ ἴπο ηθιΓ 
{εδίαπιοηῖ: ποῦ οὗ {ἶνω 
1εέζετ, Ὀαῦ οἳ 01ο αρὶι- 
χῖῦ: ος {πο Ιεμίετ Κ1]]- 
οἵιὮ, Ῥαῦ ἴπο οαρὶτϊιῦ 
ρινοίὮ 149. 7 Ῥαυ ἵξ 
πο πι]π]δίγαβίοη οἳ 
ἀεαίῃ, στ] ἔζειι απᾶ οἩη- 
6ΤΑΥΘὮ Ἱπ ΑἴΟΜΟ5, 8 
6]ογίοιβ, 8ο ὑπαῦ Ίἴπο 
οπι]άτόωι οἳ Ίδταο] 
οοα]ᾷ ποῦ κεἴεάξαςί]γ 
Ῥεπο]ά {πο ἴαποο οἱ Μο- 
βο5 ΤΟΥ {πο 6ΙΟΥΥ οἳ Ὠϊς 
«οΙΠ{εΠβησοΘθ: ὙΥΠΙΟἨ 
ϱΙογ)/ γ/α5 ἴο Ὦο ἄοπθ 
ΑπΑΥ: 8Ποσ βΠα]] ποῦ 
ἴπο πηϊπ]ςιταθίοη οἳξ 
1Ώο αρῖτΙῦ Ῥο ταίῃογ 
ρ]οτίοις 9 Έον 1 
ΤΏοθ Ἠηι]ηϊςίτα οι οξ 
οοπᾷεΙμηΏαΌΙΟΏ ὂ6 Ρ]ο- 
17, ΤΠΠΟΙΣ ἨΙΟΓθ6 ἀοίῃ 
{Ώθ πηἰπ]ςδυγΑβῦΙοη οἳ 
τ1σΠίθοιδησςς εχοεοᾷ 
ἵηπ ϱ]ογγ. 10 Έοχ ετεπ 
έπαῦ νυΏῖοὮ τνας τιαᾶς 
Ρ6]ογῖοι5 Ἠπᾶ πο π]οτγ 

τι, Π1. 
ἱκανόυς 

1Πὰὺςο {Πίπας π]Ἡο [15] οοπιρείεπίρ 

καπηλεύοντε τὸν λόγον 
Ῥιρκίησ ραῖη Ὦγ οοττηρίϊΐηςσ ἴηπθ ποτά 

τοῦ θεοῦ, ἀλλ! ὡς ἐξ Νεἰλικρινείας,! ἀλλ᾽ ὡς ἐκ θεοῦ, ἵκατ- 
οἑ ἀοᾶ, ὍΌαυ '4ξ ο 5ἴποοτίέγ, Ῥαῦ α οἳ «οάᾶ. δε- 

ενώπιον! Ἀτοῦ" θεοῦ, ἐν χριστῷ λαλοῦμεν. 

προς κοςἹἹνοτιτο Σ Ῥ. 
» 4 4 -” Α.Α 4 ΄ Ν Ν -” , 

ὀσμὴ ἃ ζωῆς εἰς ζωην. καὶ πρὸς «ταῦτα τίς 
8η οἶοαισ οξ Πΐοθ ᾖἵο 11{ε; απά Ἅ1οΓ 

17 οὐ.γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοί, 
Ῥοτ ῄποῦ 1σγρ "4τθ 5 1πθ' ΤΙΑΠΥ, 

ά0Υ8 ἀοά, απ ΟἨΠτὶς το ςβρεα]ς. 
) ’ 

 ᾿Αρχύόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς Ἱσυνιστάνειν!; εί! μὴ χρή- 
Ὢο υο Ὀδσίπ βσαϊηπ οἵ{βδοἷτας {ο οΟιπιησπά 2 τπ]εςδς ΥθΘ᾽ 

ζομεν, ὥς τινες, Υσυστατικῶν' ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς, ἡ ἐξ 
ηθρᾶ, Ἂ5 50116, «ϱοοπιπιεπᾶαίοτγ ερὶςύ]ο5 το σοι, ος ὁ7τοπα, 
ς ο -” ” ” 

ὑμῶν συστατικῶν!; 39 ἠ.ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε, "ἐγγεγραμ-! 
Άγοα Σοοπιπιρπᾶα{οΣΥ [70Π65] 2 Οµτ ερῖςσε]α γα 818, Πατῖτπς Ῥεειι 

μένηϊ ἐν ταῖς.καρδίαις.ἡμῶν, Ὑινωσκομένη καὶ ἀναγινω- 
Ἰηαοτ]ρθά 1π οατ Ὠθατῖς, Ῥεῖτς ΊσποτνΏη απᾶ νείπσ 

σκοµένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων Ὁ φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ 
τοαᾶ ολ 51] ΤΏΕΠ, Ῥεΐης πιαηΙξεδιεᾶ {παῦ τε ατθ 

ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ'᾽ ἡμῶν, 3ἐγγεγραμμένη" 
Ἑερίςε]α αοητ]»Ώς, πηἰη]ς{ετθᾶ τσ πςδ; Πανίηρ Ὀεεπ Ἰπςοτὶρεᾶ, 

οὐ µέλανι, ἀλλὰ πνεύµατι θεοῦ ζῶντος, οὖκ ἐν πλαξὶν 
ποῦ πΙὮ πε, ὉῬαυ πα [πε] βριτΙῦ οἳ Δᾷοἆ [11πε] 3Πνίπρ: ποῦ ον ἴαρ]είβ 

λιθίναις, ἀλλ ἐν πλαξὶν «καρδίας! σαρκίναις. 4 Πεποί- 
οἱ 5ἱίοπ6, Ῥαῦύ ο "αῦ]είς 398 [30Πο] Ώεατί ἍᾖΠε5!ηγ. Ἰροπῇ- 

θησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ χριστοῦ πρὺς τὸν θεόν’ 
ἄθπορο ὅαηπάᾶ  5ΠοἩὮ Ὥατο πε ἑΏτοιρΏ ἐπο Οπτίςσε τοπατᾶς αἀοᾶ: 

ὃ οὐχ ὅτι ἀϊκανοί ἐσμεν ἀφ ἑαυτῶν λογίσασθαί τιὶ ὡς ἐξ 
πηοῦ {ωπὺ οοπιροεζεπῦ πο αἴθ ΕΤΟΙΙ οωσσε]τες {οτεεκοι απγίηῖησας οἳ 

6έ ν Π 2 2 ες ος [ή ς - . ω - .ν 8 

ἑαυτῶν.' ἀλλ Ἠ.ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ' ϐ ὃς καὶ 
οἩτεσ]τες, Ῥαῦ ου} οοΏιρείεΏΠοΥ [15] οἳ αοᾶ: 1ΝΠΟ αἱςο 

ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὗ γράμ- 
χαπᾶο Ξοοπιροϊοπο "ὰ5 Γα5] βδειταηῦ5 οἳ α πο οοτεπαπῦ; ποῦ οἳ ]οί- 

µατος, ἀλλὰ πνεύματος τὸ.γὰρ γράμμα Ἰάποκτείνει,! τὺ.δὲ 
195, υιιῦ οἱ βρῖτ]ὃ: 1ος Ό]ς 1θε{6}) κΙ]]ς, Ῥαξ ἴα 

πνεῦμα ζωοποιεῖ. 7 Ει.δὲ ἡ) διακονία τοῦ θανάτου ἐν ἔγράμ.- 
Βρὶτις αἀἱοΚοπς. Ῥιιὴ 1 ἴπο κεεγτῖορ ο ἀθαία Ἅᾖπ 1οῦ- 

µασιν,' ἐντετυπωμένη Ἀἐν" λίθοι, ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥστε 
1615, Ἠαν]πς Ῥ6επ ΕΠΡΙΑΤΕΠ Ίπ ἍΑΒἴοΠ68, τνας ργοᾷισθᾷ την ΡΊοΥΥ, εοα 

μὴ.ἑύνασθαι  ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ πρόσω- 
δηοῦδίο 7ρ6540]6 5ὲο 19]οοχ 1 Ιπιεπε]γ 1ἴΠε ΞοΠΙ]άταοπ 3οξ “Ἱδτας] 1πῖο {ο 4808 

πον ἹΜωσεως, διὰ τὴν δόξαν τοῦ.προσώπου.αὐτοῦ, τὴν 
οἳ Μο5ε5, ΟΠ πεεοαπύ οἱ ἴπο µρ]οτ ἳ οἳ Πῖ5 {ποθ, τν Ὦ 1ο 

καταργουµμένην' 8 πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύµα- 
5 Ὀείης απηα]]οᾶ ; Ῥοιυ ποῦ χἈΐηετ Ἅ{ἰπο κβεττῖςθ ο πο Θρϊτϊσ 

τος ἔσται ἔν δόξῃ; 9 εἰ.γὰρ Σἡ διακονία! τῆς κατακρίσεως 
«Ἠα]] Ὀο ἵπ ρ]ουΥ 2 Έογ 1 πο κεεττῖοθ οἱ οοπάσαπαΏίοπ ΓΌο] 

, - - ’ ε Π - ’ 

δόξα, πολλῷφ μᾶλλον περισσεύει ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης 
ΡΙΟΣΥ, ΤΩΙΟΠ. ΤΑἴΠεΣ βὐουιμᾶς τπο βδεττῖσθ οἱ τἰρη{οοΙδηεςς 

Ιενὶ δόξῃ. 10 καὶ γὰρ "οὐδὲ δεδόξασται τὸ 
1π Ε1ΟΓΥ. Έοχ οσοι Ἠηοϊίπαεγ ημας 3ωοση πιαᾶο "ορ]οτίοις Σα ῦ ἌννΠῖςἩ 

α -- ἐκ(ρεαά ἔνοπι Π{ο) 1ΤΤιΑ. 
α. τοῦ Ιττ'[α]. 7 συνιστᾶν ΠΤτ. Ὁ ἢ (γεαᾷ οχ πηεεᾶ πϱ) αΙ/ΤνΑ. 
---- συστατικῶν ΙΙΤΤΤΑΥΡ. 

σἀλλὰ Ττ. ἕ κατέναντι ΙΤΤτΑ. 
ς -[πέρ]1. }συνσ-τ". 

6 καρδίαις Ὠθαχίβ Μ1ΤΥΑ. 4 (κανοί 

5 εἰλικρινίας τ. 

5 ἐν- Τ. υ ἀλλὰ Εαν’. 
ἐσμεν λογίζεσθαί (λογίσασθαί ΑΝ) τι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ΠΑΝ; ἂἀφ ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί 
τι ΓΊν. 

δετνίσθ ΙΤτς. 

5 αὐτῶν επ 1Τν. 
Ρ.--- ἐν (γεαί λίθοις ΟἨ 5{ΟΠ6ΕΣ) 1.09 Αν. 

Ι --ἐν (Γεω δόξῃ ἵΏ ΡΙΟΥΥ) ΙΤΊΓΑ. 

{ ἀποκταίνει 1; ἀποκτέννει ΤΤτΑ. Ε γράµµατι ΧΙΙ ΓΗ ΤτΑ. 
1 Μωύσέως ΕΙΤΤΙΑΝΓ.  Τῃ διακονία ΝΥΙῖ ὕι 

ου ηοῦ ΑΗΤΤΤΑΥ. 



Π1, 1Υ. 
δεδοξασµένον 

Σηα5 νου 

ΠΠ  ΟοπΙΝΣΤΗΠ ΑΝ 

ἐν τούτῳ τῷ µερει. 
δπηαιίο "σ]ογίοις Ἱπ ᾖ{ἐλμίδ 

βαλλούσης δόξης. 11 εἰ γὰρ 
Ρε Σαρ Ρ]ουγ. 

9. 

πένεκεν τῆς ὑπερ- 
τε»ροσῦ, ΟΠ αοσοιιπίέ οἳ ἴ]ο εΙΙ- 

τὸ καταργούμενον διὰ 
Έοχ 14 ἐλπαῦ υνΠῖοὮ 15 Ὀοίπο απηιι]]οά [σας] (Ώτοιρῃ 

δύζης, πολλῷ μᾶλλον τὸ µένον ἐἓν δύξζῃ. 139 Εχοντες 
Ρ]οῦγΦ, ΙΟ ταίηπον ἴγαῦ συῖοὮ τεππρίπς [1κ] ἵπ Ρ]οςΥ. Ἠανίπρ 

οὗν τοιαύτην ἐλπίδα, πολλῇ παῤῥησίᾳ χρώμεθα 19 καὶ 
ἔπονγοξογο 8ιἱο]ι Ίιορο, 1ΩΙΟ] Ῥο]άποςς πνθ 56: απᾶ 

οὐ καθάπερ υλ[ωσῆς! ἐτίθει κάλυµµα ἐπὶ τὸ πρόσωπον Ῥέαυ- 
ηοῦ αοςοτ( ης 45 Ἄ[οδες ραῦ 8 τεῖ] οἩπ 1πθ ᾷ809 οἳ Ὠϊπη- 

τοῦ,! πρὺς τὺ μὴ  ἀτενίσαι τοὺς-υϊοὺς Ισραὴλ εἰς τὸ τέλος 
ξο]ξ, ΣΟΥ 5ποῦ 5ἱο 7]οο]ς Σἰπίομτ]γ 1ἐποθ ὅδους 2οἱ"Ἴδγας] {ο ἴπο επά 

τοῦ καταργουµένου: 14 πἀλλ’' ἐπωρώθη τὰ.νοήµατα.αὐτῶν. 
ο ἰπμαῦ Ῥεϊησ αππια]]εᾷ. Ῥαῦ Ὕπετγο Πατάεποᾶ ΜΠεῖτ ἐποισβίς, 

-ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον" τὸ αὐτὸ κάλυµµα ἐπὶ τῷ ἀναγγώσει 
{ου ππξο {]ιο Ῥρχυ-οπῦ ἍᾖΤἴπο 54ΠΏ]ο ναι] αἲ Τπο τοβάϊἶηα 

τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον, "ὃ τιὶ 
οἑ ἴηθ οἰά οοτύυπαηῦ τεπιαίης, ποῦ ππςογετοεᾶ, ν/ΠίσἸὮ 

- -- - ) / 

ἐν χριστῷ καταργεῖται' 15 ἀλλ ἕως σήμερον, ἡνίκα ἵάνα- 
ἵπ Οτο  ρείνο αππια]]ες, Ῥαῦ απίο Ὥᾖ{ίς ἄαγ, π/Πει 18 

γιγώσκεται! ολ]ωσῆς,' κάλυµµα ἐπὶ τὴν.καρδίαν αὐτῶν κεῖται' 
τοιᾶ Ἀ[οςο», α ναι] προη νηοαίτ Πθδατί 1168. 

16 ἡνίκα τὸ ἂν' ἐπιστρέΨψηῃ πρὺς κύριον, περιαιρεῖται τὸ 
Βαῦ κν ποια 1 σ]αϊ] Ἠανο ἴιιγποᾶ ᾖἵἴο ο. Τιοτᾷ, 18 {α]κεη α ἵνα ἴπο 

κάλυμμα. 17 Ὁ.δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν οὗ δὲ τὸ πνεῦμα 
νοῖ]. Νοὶν ἴπο Τιοτά ἴπε Βδρὶνῦ 15: απᾶ ππετείπο Θβδρἰτιῦ 

κυρίου, "εκει! ἐλευθερία. 18 ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκα- 
ΟΕ [τ]ιε] Τ,ονά [15], ἔΠοτο [15] ἀτεαάοη. }αὐ νγθ α]] σν(Ὦ απι- 

λυμμένῳ προσώπῳ τὴν δύξαν κυρίου κατοπτριζόµενοι. 
οονοενο Τσο 1ἴποθ 61ο οξ [11ο] Τ,οτᾶ Ῥοπο]άϊπα α5 ἵπ α ΤΠΙΥΤΟΣ, [το] 

τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, 
τ]ιο 54118 ἴπιαρς ατα Ῥοϊηρ {ταπβξογιμιεά τοπ. Ρ]ο7 ἵο 61ΟΥ, 

καθάπερ ἀπὸ . κυρίου πνεύματος. 
ετοπα5 Έουι [μα] Ποτᾶ [πε] ΒρΙτϊζ, 

4 Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν.διακονίαν.ταύτην, καθὼς ἠλεή- 
ΤΠοταίογε, Ἰατίηρ 1115 εοττίἰςε, βοοοτᾶἰης α5 γ/ο το- 

θηµεν, οὐκ λἐκκακοῦμεν"ἳ 2 Σάλλ᾽Ι ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ 
σα ο ορ πο Σα)πῦ ποῦ. Ῥα0 πνε τεποιπσοεά ἴμε Ἠ]ᾷάετ {ἐπῖηρ8 

τῆο αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦν- 
ο 5ἨΠ1ο, ποῦ πα]κῖηρ ἵπ οταΕβίηεςς, 11ΟΥ {41511Υ- 

τες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας 
19Ρ ἍΊ]λο πτσοτᾶᾷ οἳἑ αοᾶ, ὃυαῦ Ῥτ υιλπ]{οβδία{]οη οἱ ἴπο [ο ντὴ 

2συνιστῶντεοὶ ἑαυτοὺς πρὺς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων 
/ οο ΙΟ 11Ρ ΟΙΙΥΡΟΙΥΕΞ {ο ΕΤΕΤΥ οοπςείεὦςθ ΟΕ ΠΠΕΠ 
.. , -” -” ἃ . 3 [ή 3 » 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. ὃ Εί.δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ εὐαγ- 
Ίηοξουθ 6ο. Ῥιϊῦ 1 α]ςο 18 οογετοᾷ 3ρ]1αᾷ 

γέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶν κεκαλυμμένον’ 4 ἐν 
ο ασησα 1ος,  Ἡ ἴλοςθ οπώες 16 15 οοτετεᾷ; 1Π 

να ὁ θεὺς τοῦ.αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν 
ολο ἵπο ροὰ οἳ τ115 ασθ Μπάεᾶ πο {ἴποιρ] 5 ο ἴ]ιο 
.) ΄ η] ) ι - υ 3 ” 

ἀπίστων, εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι "αὐτοῖοὶ τὸν φωτισμὸν τοῦ 
χυλωοµσνίηςσ, 5δοᾳ5 Ἀοῦ ο Όομιω Μου {1 {ο {λοα τπε χαίπΏπογ οἱ ἴπε 

᾿εχοο]]αίῃ, 

475 
ἵη ἡἐΠῖς τορρεοῦ, Όστοι- 
801 οἱ {]μο ρ]οτΥ Όλα ῦ 

1] ἘΈοτ ἸἩά 
ἐπαῦ σΥυΠῖοἩ ἵς ἆοηπο 8- 
πΙΥ Ίαδ µρ]οτίοιβ, 
ΤωΠΟὮ 1ΠΟΥΘ {Πα ῦ συ]λ]οἩ 
τοπιρΙποίῃ 1 ρ]οτ]οάς, 
132 Βοοίηρ ποτ (ηπῖ ν;θ 
Ἠανο 5ιιοἩ ἨὨορο, 1θ 
Ἀ5ο ρτοιῦ Ρ]αΙΏΠΟΡ8 ΟΕ 
5«Ρ θεη: 15 απᾶ πο 84 
Ἰο5ες, 101] ραΐ τι ναἲ] 
οτέσγ ἨΠίς Τασςθ, ἴ]αῦ 
{η οἩΙ]άτοι οἳ Ίσταοὶ 
οομ]ά ποῦ ἰεᾷ[ας6]γ 
1οοΚκ {ο ἐωρ οπᾷ οἱ ἴπι 
συ ΠΙοὮ 15 αΏο]μ»Πεά : 
14 τας {πεί πιῖπᾶβ 
πνετο Ὀ]ϊπαεά : Του α11ι- 
1] {Π]5 ἀπγ τεπα ιο Ἡ 
1πθ 88Πηθ να] τι όπκεἩ 
ΑΑΥ η 119 τεμάίπσ 
οἳ {Πε οἱἷᾶά {οβίπιπόπξ, 
συΏϊοὮ υαἲῖ 15 ἄοπο α- 
πναΥ ἵπ 6ΠἨτὶς0. 15 Βαΐ 
εγεΏ αήτο 9Πῖβ ἆπσ, 
Ὑνποα Μοςες ἵρ τεβᾶ, 
ἴπε τα! ἰς προηπ {πεῖρ 
Ἰοατί, 16 Νατογίπε]εββ 
πετ 105 5Πα]1 ἑάγπ ἴο 
ἔπε Τιογᾶ, ο να] εια]1 
Ὦο {ακομα τναγ. 17 Νουν 
ἴπε Τους 15 ὑπαῦ βρὶτῖξς 
αλά τν Ἠετε πο Βρίχ1ὔ οἳ 
{πο Τιογᾶ ἵδ. ἴποτε 18 
1Ὀοτίγ. 18 Ῥιιῇ τνε α11, 
πν 1] ορεΏ {ασε Ὀεπο]άᾶ- 
1ηπρ 48 1π α ρ]α.ς ἴπε 
5]1οΥγ οἱ ἴπε Τ,οτᾷ, ατθ 
ολαησοᾶ Ἰω{ο ἴπο ΜΒΙΠΙΘ 
ἴπιαρο 1ΓΟηΏι ϱ]οτγ ἴο 
61οΥΥ, εἷ6)ι 5 Ὦγ ἴλπθ 
Βρϊὶτϊ{ οἳ ἴμο Του. 

1ΙΥ. Τηποδγςίοτο β8θ- 
1ΏΠΡ πθΏα γε θ]ῖςδ πιῖπι- 
Ι6ί1γ, 45 Ἱθ Ἠανο Τθ- 
οεἰγθᾶ ΠΙΟΤΕΣ,ΤΥ6 Γαϊπῖο 
ποὺ; 2 Ῥιῦ τε τε- 
ηποιποθεᾶ ᾖἴπε Ἠ]άᾷᾶᾷστπ 
ἐπίηςσς οἳ ἁἀἰςποποςίγ, 
ποῦ γνα]κίηπςσ 1π οτι {ἱ- 
ὨΘΡ5, ἨΟΥ Παπ 11ης ἴπθ 
γγοτά οἱ ἀοἆ ἀοοοιῦ- 
χα]1γ; ὈὉυαῦυ Ὦγ πιπηϊ- 
{ο»(ιζῖοι οἳ {πο ἐταῖπ 
οοπαιησπᾶῖηρ οαγςε1γοΒ 
1ο ετοιν πιαἩη5 ϱΟΠ- 
εοίεποο Ίπ {πο 5ἶρηῦ ος 
6οᾶ. 3 Ραΐ 1Εουγ ϱος5- 
Ῥο] ο 13, 10 15 Ὠἷὰ το 
πετ) ἐραῦ νο ]οςέ: 4 πι 
οσα ἴηθ σοᾶ οἳ {]ιῖ3 
τυοτ]ά ἸιαίἩ λε 1θ 
πηϊπας οἳ ἴπεπι ν΄ ΠΙςτ 
Ὀε]ῖετο ποῦ, ]οῦὐ ἴμθ 
1ρπί οἳ ἴπο π]οτίοις 
Εοδρε] οἳ ΟἨ15έ, ππο 
ἵω πο πασο ο 
ο, αἰοπ]ᾶ «εΕἶπθ 

3 εἴγεκεν Τ1Τ-Α. ο Μωῦὺσῆς απττνΑγ’. 
Σ - μέρας ἀπν ΙΤΤτΑΥΥ. 
ν δε ἄν τι; δὲ ἐὰν Τ. 
1ΤΊΤΑ 

5 οτι ἴ)ιαῖ 10] αι ΤΤτΑΥΝ. 
Ν΄ -- ἐκεῖ Ι1Τ/ΑΥΥ. α εγκ- ΙΤΤΥΑΥΝ. 

ὃ ---- αυὐτοις ΟΙ.1ΗςΑΤΠ. 

Ρ αὐτοῦ (ος εαςᾷ 5 {ας6) 1/ΤΥΑΥ7. 4 ἀλλὰ τγι 

τ ἂν ἀναγινώσκηται ΤΩΑΥ Ὀ6 Το" Τ.ΤΤΥΑ. 
} ἀλλὰ ΗΤΤ{Α. Σ συνιστάντες 



474 προς κοΡΙΝΟΤΟΣ 1ν, 
Ἀπῖίο ἴποτ, ὅ Ἐος «ς) ΄ ο, ὅ . -. νά - ο ση. ον γ ο ὀρτελοΝ νου οῦν εὐαγγελίου στῆς' δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὃς ἐστιν εικων του 
βο]τος, Όαξ Ομσ]εί ζο- 5]αά υἰάΐῑπρ οἱ 4Πθ ϱ]οτγ ο ἴπο ΟἨχὶδ, ὙΝπο ᾖἵ {[πο] ἵπιαρο 
ευς ἴῃπο Τιοτᾶ; απά οἳΓ- υ. ” οἡ ς ν ζ : 3 . τὸ ας ο πο απέδν Ὃ ὅ οὐ.γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ “χριστὸν 1η 
{οτ Πθκῶς' βαχο. 6 Έος . ' Έος ον νο το Ἠπασέσαν ραῦ οσεας ας 

ο... ο... σοῦνὶ κύριον ἑαυτοὺς.δὲ δούλους. ὑμῶν διὰ [ησοῦν. 
ολη ο ια Ὃ ος ΒΙ8 1,οτᾶ, απᾶ οτδε]τες γοτσ Ῥοπάπιεη {05 ἴΠθ 5ακο οἳ οὦθδι5, 

᾽ ς ᾽ 2 , - , «ν 
επἰπόᾶ ἵπ οασ Ἠεατία, 6 ὅτι , ὃὁ θεὸς ὃ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς «λάμψαι,' ὃς 
{ο σῖνο ἴηε ΠρΒὺ οἳ 1Ώθ κ: : Ἱ οιρας σε Ἡεριοττ Ῥεοβιςο [15 15] ἄοᾶ ἩΠο βροκο ὁπῖ οἱ ἆπτ]επεξδβ 16Ώῦ  ἍᾖΤοςΏίπθ, ὙἩΤΠο9 

οἳ ἀοὰ Ίπ ᾖπο {ο οἳ έλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, πρὸς «φωτισμὸν τῆς γνώ- 
1θεις Οπτία. 7 Ῥαῦ  ἍὭαποπθ 1π ουσ Πεασίς, ΐος [1ηΏθ]. χμᾶίβηπογ οἱ ἴπο Ἱπρυ- 
στο Ἠβνο 1Π]8 ἔγοββυσθ αὰ Ἂ ε.- 2] . : ὦ] κα 
ἵπ ὀπτίμοπ τνοκοῖ σεως τῆς δόξης Ἰτοῦ θεοὈῦ! ἐν 'προσώπῳ Ε]ηῃσοῦὶ Χριστοῦ. 
ἴ]ιαέ ἴ]λο εχοε]Ίεπογ οἳ Ἰθᾶρο οἱ ἴηἩθ ρ]οτγ ο ἀοά ἵηω [119] 3806 οξύθνας  Ολτίςῦ. 
«πο Ῥούπες ΤΙΒΥ ὃο οἳ »” ο κ. Α ι » ; ῃ / , 
ἄοᾶ, απᾶ ποὺ σὲ π. 7 Ἐχομεν.δὲ τὸν. θησαυρὸν-τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις: σκεύεσιν, 
8 Ίε ατα ἰτοιὈ]εᾶά οἹ ἙῬιμΐὅ το Ώαγο {Πὶ5 ἵταβςατθ 1π 6ΝΥΓ]ΘΠ. το νοδρεὶς, 
οτοσγ ςἱά6, γεῦ ποῦ ἀϊδ- ε νε ον . , π - - λ . ὁν 
ἐτοκαοᾶ: 1ῶο αγ Ῥετ- ἵνα }) ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἩἨ τοῦ θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ 
ριεχεᾶ, Ῥυαῦ ποῦ ἵν αν τλαί 1ηθ ΕΙΓΡΑΡΣΙΠΡΕΠΟΘΞΒ ΟΕ ἴἩθ ἍῬοπες ΣΙΔΥ ὃὮθ οἳἑ ἄοᾶ, απᾶ ποῦ ἔΓγοια 

1 - 9 9 τ κ. 3 2 9 

Ὅαί πρὲ ξοσξακου; ασ ἡμῶν 8 ἐν παντὶ  θλιβόμενοι, ἀλλ οὐ στενοχωρούμεγοι 
ἄονηπ, Ῥιμῦν ποῦ ἄθ ἍἩς: 1η ΘΤΥ6ΙΥ [παγ] ορρτεξβεᾶ, Ὀαῦ ποῦ Βἰγαίζεπεςα; 

τος ρααι ΑΤὍηΣΕ ἀπορούμενοι, ἀλλ οὐκ ἐξαπορούμενοι 9 διωκόµενοι, ἀλλ᾽ οὐκ 
Ῥοάσ ᾖἴπο ἁγίης οἳ . Ρεγρ]εσεᾶ, Ῥαῦ ᾖποῦ. παἰίοσ]ν οὔ Β Ίοβ8: Ῥογβεοιιζθᾶ, ας αποῦ 

Πιο Ποτὰ θες, ου ἐγκαταλειπόμενοι καταβαλλόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύμενοι" 
βας πηὶρΏὲ Ὀθ τηδάθ ΣΟΣΡΑΚΕΣ ; ορβέ ἆοπι, Ὀπό τοῦ ἀθεἰτογεᾶ ; 
χαβηϊΕοβῖ ἵπ ουσ Ὀοᾶγ. . ἃ / - Ἡ πο αμ λος 
Ἡ Ὅρι ος πο το 10 πάντοτε τὴν γεκρωσιν τοῦ "κυριου" 1ησου εν τῷ σωµατι 
916 παν ἀθ]]τοτοά ος ο. σος ον τος : σος . . ίπθ ος 

Ἠπέο ἀρηίἩ ἔον 7οεπε’ περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν Ἰτῷ σώματι! ἡμῶν 
ὃς ο. τοῖρό Ὃ δα Ῥοβτίηβ ο. που ελα. μα ἁ 5. σσαὰ 1Π ; 3ροᾶν αρας 

πικᾶς τιαπ]ΜοεξΊπους  Φανερωθῇ. 1] ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παρα- 
ος πρ ὰ της Ὀθ πιαπϊξοσθᾶ; 205 ΑΙΝΩ ὙΠθ ἨἩΠο το ἵο «ἀθαίλ 916 ἀθ- 

πα, Ῥαξ Ἡξο Ίπ σοα. διδόµεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ]ησοῦ φανε- 
19 ο Ῥατ]πρ {Πθββτωθ ]]ψογοᾷ ΟηΏ δοοοαηῦ οἳ οὤεβαβ, ἍΤἴπαῦ βἶδο ἴπεο 1ΐᾳ οξ Ζ65815 τηΣΥ 6 
αρίτϊξ οἙ ΞΑΤΗ, βοοοσᾶᾱ- .ν 9 -- . τε .” ε/ ον. ν Τ , 
ἵπρ ος {6 {9 ντ]νοπ,Ι ρωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 19 Ὥστε ὁ Ὑμέν' θάνατος 
Ῥοιϊθνεᾶ, απᾶ ἴἨθεθ- πιρηἰξοςθᾶ ἵπ Σπιοτίαὶ 3Πθεμ ἍΊσοατ; 6ο ἐπαῦ Ξ ἀελί]ι 
{0:96 Ἠατο 1 6Ρο]εεπ; ντθ 
9Ίπο Ῥο]ονο, απᾶ ὑπότο- ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ.δὲ. ζωὴ ἓν ὑμῖν 19 ἔχοντες.δὲ τὸ αὐτὸ 
ΦογθβρεαΙ; 14 ὺπον πρ Ἱἵπ ᾖτἩβ πΙΟΧ6, αηᾶ 46 Ἱπ σοι. Απάᾶ Ὠβνίηπρ ᾖἴλο ΕΑΤΙΘ 
ἑπαῦ Ἡρ τσ/Πμ]οἩ ταὶδεᾶ -- α- , λ Ἡ , 2 αμις 
πρ πο ἸΤοτᾶ ἄοεις πνεύμα τῆς πιστεως, κατᾶ τὸ γεγραμµενον., Ἐπιστευσα, 
β]ια]] ταῖβο Ἱ1ρ Ἡβδ 81ο αρἰτὶῦ οἳ Σα16Π, αοοοτά(ης {ο πηαῦ Ἠβς Όδεη Ὑτίθθεηϐ, 1 τρε]]ενοᾶ, 
ὮΥ «θβιβ, απᾶ 5ἩΏβ]] .. Ιλ α κε ων , δι αλα] ἃ 
Ῥτοκοπέ 16 τν Ἡ σοι. ι0 ᾿ελάλησά, και Ίμεις πιστεὺυοµεν, ὁιὸ και λαλουμεν 
1δ Έοτ α1] ἔπίπρε αγε "Ἡετείοτθ 18βροΚκθ; Ἅ"βΙβο πο Ῥε]ετθ, {1ποτείοτθ 85ο ἍὙε βΡρεο]ς 

Ἱς σα, , ῃ , ” ι : ο» 

τν Ὃ ο λοαι ειδος 14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Ἀκύριονἳ ᾿Ιησοῦν, καὶ ἡμᾶς 
τωϊρηΏῦ Ίμτοιρβ]η ᾖ1πθ Ἐπουννίης 1λπβῦ Ἡρ π]Ἡο τα]δεᾷ πρ Ίλα 1,οτᾶ 7ε51Ρ, Αἶςο «ΙΒ 

Ὃ πα ος εως διὰ Ἰησοῦ ἐγερῖ, καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 16 τὰ 
οἱ ᾳοᾶ., 1πτοιβρι ὅεδιβ ψῖ] ταῖβε πρ, απά Ἅψ]] ρτθεθηῦ. πα σοι, 

- πάντα δι ὑμᾶς, ἵνα 1 χάρις πλεονάσασα 
ος α1] ἐπῖπρς Γατο] ο {πο ϱακο οἳ τοι, νπαῦ πο ῥρταοο, βρουπάίπρ 

διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν 
!{Ἡμτοπιρη πο Ὠιοβῦ, Διπαπκορ]νίης Ίχηβγ “ομ150 ῦο εχοεθᾶ {ο ᾖ1πθ 

δόξαν τοῦ θεοῦ. 
Ρ]οιγψ οἳ ἀοἀ, 

16 Ἐοσ π]Ώ]οἩἃ 99189 ω ας 
πα ἑωπέ πο δα 16 Διὸ οὐκοἐκκακοῦμεν'' ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄν- 
ἔποιρΏ ουσ οιτγγαγᾶ ΠπετθΕοσΘ πγθ Εαϊπῦ ποῦ Ῥαῦ ᾖ{ξ ἀπᾶεθά "ουυσγατά ους 

ον μον .. «νε, θρωπος διαφθείρεται, ἀλλ᾽ ὁ Ρέσωθενὶ ἀνακαινοῦται 
θἆ ἆπγ ὉΥ ἆπγ. 17 Ἐος Πιβῦ 19 Ῥοῖπςρ ὈτουρΏῦ νο ἆθοβγ, γεῦ ἴπο Ἱππατᾶ 15 Ῥοΐηρ χγοηθποὰ 

1 

ο τὸν ἴμο Ἑ. ἆ ]ησοῦν Χριστὸν.. ᾽ 9 λάμψει εἨα]] «Ἠΐηο 1ΤΤτΑ. { αὐτοῦ (γεαὰά 

Ἠ48 ϱ]οχγ) 1.. Ε ---᾿Ιησοῦ 111τΑ. Ἁ--- κυρίου αΙΤΊΤΑΝΥ. ἀ ποῖς σώμασιν Ώυβ1εβ Τ. 
Κ --- μὲν αιτττα τν. 1 -Ε καὶ 8ἱ50 π. τι [κύριον] ΤτΑ. η σὺν ὉΡΙΙΏ 1 ΓΊΥΑΥ. ο ἐγκ- 

1 ΤΤτΑΙ.  ἔσω πμῶν (}εαά ουχ 1ηπαχὰ [Τ8Ω]) 1Ττς; ἐσω[θεν] ἡμῶν Α. 



Ιγ, γ. 11 6ΟΕΒΙΝΤΗΙΑΚΝ6, 
ε , νε / . 4 ’ κ) Ν ” , 

ἡμέρᾳ. καὶ ἡμέρᾳ. 17 τὺ.γὰρ παραυτίκα ἐλαφοὸν τῆς θλίψεως 
ἆ4απγ Ὦγ ἆαγ. Ἐοχγ ἵπθ ἍἩἨπιοπιεπίατΥ ΠρβλΌηθβς οἳ “υχϊρα]α {1ο 

ἡμῶν καθ’ ὑπερβολὴν.είς.ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης 
1οας “εχουβαίτο]ν “Σατρλββίις ὃππ οἴετης] υεὶρηῦ οἳ Ρ]οΥΥ 

κατεργάζεται ἡμῖν, 18 μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπό- 
πΤΟΣΙς5 οι ΣΟΥ 185 Ἅπου ὁσοπβ]άετίπρ πιο ἴπο 1ΠΙπρΕ «ΒΘΘΏ, 

µενα, ἀλλὰ τὰ µμὴ βλεπόμενα τὰ. γὰρ βλεπόμενα 
ὍΌιας πο ἐπίπρε ποῦ ΒΘΕΥ. Γατε] 

πρόσκαιρα"  τὰ.δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια. ϱὉ οἴδαμεν.γὰρ 
ΤΘΠΙΡΟΣΑΣΣ, ΌῬαΐ 19 {πΙπρΒ ποῦ Ρ6Θ6}. εἴοχηκβ]. Έοχ Ἱνο ΧπουΥ 

ὅτι ἐὰν } ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκο- 
τοῦ 1 3θβΤΙΠΙΥ οἳς Ἠοιβθ οἱ ἴΠθ ἰπρογηαβοῖθ ,Ὦο ἀεβίτογθᾶ, α Ῥια]]ά4- 

δομὴν ἐκ θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον, αἰώνιον ἐν τοῖς 
πρ ΣΤΟΠ ἄοά Ἡθ Ὠανθ, α Ἠοιιδθ ποῦ πιαᾶς πηζΏ Ἠβπάς, θὐοτηβδὶ ᾖπ 1ῃθ 

οὐρανοῖς. 3 καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζοµεν, τὸ.οἰκητήριον-ἡμῶν 
Ὠθάνοιβ,. Έοτ 1πᾶεθά ἵπ Ἅᾖ1ἴΠπὶ5δ ππθ ΡΤΟΒΏ, ος ἀπνε]]ίπα 

ν ῃ ϱ - 1 ” ον) . αργνοἳ τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες' ὃ 3εῖγε 
πΏ]οὮ [15] ἔτοτα Ίθατθοη Ίο 3ρο9 "ο]ούπεά δι α1]οηρίήρ ; 16 ἀπάεθᾶ 

καὶ ἐνδυσάμενοι, οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα. 4 καὶ.γὰρ οἱ 
ΦΙ8ο ἍῬεϊηρ ο]οῦπεά, ποῦ Ἠπα]θᾶ Ὑτθ βΏα]] Όρο Εοαπά, Έοτ Ἱπάρθθᾶ Ἅπνυ]ο 

ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζοµεν βαρούμενοι "ἐπειδὴϊ οὐ 
Σρτο ἍΊπ 5ίΠο δπηοτηφοίθ Ἅᾖ31ν/θ ΡΤΟΒΏ Ῥεῖτπσ Ῥαταεποεᾶ ; βἶποο 3ὃποῦ 

θέλοµεν ἐκδύσασθαι, ἀλλ'" ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ 
1νιο ο πΥ]εὮ ἴο ο απο]οίπθᾶ, Ὀαῦ ᾖ{ο λε ο]οίπθάᾶ προἨ, ἔπαί ταβΥ Ρο ϱπα]]ου/θεᾶ αρ 

τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. ὅ ὁ.δὲ κατεργασάµενος ἡμᾶς εἰς 
Πθ ἹπηοτίαἹὶ ὮὉὮγ 146. Νου Ὦθ νπο ντοιβΏῦ οαῦ πδ 3ος 

αὐτὸ τοῦτο θεός, ὁ ἵκαὶ δοὺς ἡμῖν τὸν Ἰάῤῥαβῶνα!ἳ τοῦ 
ΤΗἱ5 68π1ο θΠίυρ [15] ἄοᾶ, ΊύΠο 88ο ῥρατθ Τἵο15β {ΤΠθ εβτηθΒίΏ οἳ πο 

πνεύματος. ϐ θαῤῥοῦντε οὖν πάντοτε, καὶ εἰδότες ὅτι 
Βρϊτϊν, Ῥοΐπρ "οοπβάεηωῦ 3ΊΠθγεξοτο ΣΑΙΥ/ΑΥΑ, Ἀπά Ἐπογῖπρ Όπαῦ 

ἐνδημοῦντες ἔν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου’ 
Ῥείηπρ αἲ Ἠοπιθ Π ἴπθ Ὠοάύ ἍἨἩΤο αΓθ ΣΤΟΠΙ Ἠοπιθ ΑΠΑΥ Έγοπι ΤἩθ ἍἸΤοτᾶ, 

7 διὰπίστεως.γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους' 8 θαῤῥοῦμεν δὲ, 
(άος Ὦγ {ασ το π/θ]]ς, ποῦ Ὦνγ βἰρηῦ;) ποθοτθοοπβᾶρπῦ, 

καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ 
Θμᾶ  ατθ Ρ]εαββθᾶ τ8ῦἨΠεςΓ  ἍΤο Ῥο {χοΙΏ οπιθ ομῦ οἱ πο Ῥοᾶγ απᾶ 
2 ὃ -” 9 8 ΄ Ἀ 3 ΄ 

ενδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον. Ὁ Διὸ και φιλοτιμούμεθα, 
το Ὦε αὖ Ποπ πΠπ ᾖ{ἴπθ 1ιοτᾶ. ἨΠΘΓΕζΟΥΘ 18ο 39 48Γθ Επι ρ]]οις, 

εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. 
Ῥ/πείμεν Ῥοῖπρ αὖ Ἠοπιθ οἱ ὮἸλθίπρ ΓΟΠΙ Ὠοπαθ, πε]]-ρ]εβεῖπρ ὗο Ὠῖια {ο ο. 

10 τοὺς.γὰρ.πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ 
Βονγιαι 1ν/θ .ρο ὁπιβη]ββοἰθᾶ ὅδπιιεῦ Ῥοδέξοτθ 119 

"βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κοµίσηται ἕκαστος τὰ 
ἁπάρπιεπῦ βεαῦ οξ {πο ΟἨσί, {πα "πιαγ 3χεοεῖτθ ᾖθ89Ά {Πο ἑπῖπρε Γἀοπο] 

Ν . η ε »ν ) ) Δ διὰ τοῦ σώματος, πρὺς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε 
ἵη ᾖΊ1πθ οᾶγ, ' Βοοοτάίπρ το π]λαῦ ο ἀἶᾶ, ανἨθίπες ροοᾶ ος 

“κακόν.' 11 Ἠϊδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου, ἀνθρώπους 
ονί]. Ἐπονίηρ ἐλεχεξοτε ἴἈο Ίἵθττος ο {πθ τΤιογᾶ, ἅταεη 

πείθοµεν, θεῴῷ.δὲ πεφανερώμεθα' ἐλπίζω.δὲ καὶ ἓν ταῖς 
1ννο “ρειδιαᾶθ, Ῥαΐ {ο ἀοἆ πνθ Ἠατθ ΌευἨ παπὶξερεθᾶ, απᾶ 1 Ἡορθ αἶβθο ἵπ 

΄ ε - ” " 3 

συνειδήσεσιν.ὑμῶν πεφανερῶσθαι. 193 οὐ γὰρ! πάλιν ἑαυτοὺς 
τοἳ} οὐἨΠδοίθΏοθΒ ἵο ηατο Ὀθθι πια]ξεβἰθᾶ. Έοχ ποῦ ' ΒΡΒίΏ ΟΥΥΡβΘ]ΤεΣ 

α : ον νο ν , ” , συνιστάνοµεν ὑμῖν, ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήµατος 
4ο πε οοπιπιθηᾶ Ίἴοτοι, ΌῬιαῦ οοοββδῖοη «χε ρ]τίωηρ ἴοτοι οἱ ὑοα8εθῖπρ 

ΒΕΘἨ ; ΣΟΥ ἴηο ὑπίπρβ 

τ ἐφ᾽ ᾧ {οΥ (Ώαῦ ΕΙ ΤτΑΥΓ. 5 ἀλλὰ Έτ. 4 εἴ περ Στ. 
 φαῦλον 11τ. ᾱ--- γὰρ {0Υ ΙΤΤτΑΝ. ν ἀραβώνα Τ. 

475 
οιιγ΄ Ἰρμι πβ]ἰοιῖοπ, 
Ὁπ]ίοἃ 15 πο Τοτ Αα 
ΠΙΟΙΙΘΠΟ, ΥΥοτ]κοίὮ 1οτ 
5 αΤ8Γ ΠΙΟΥΟ οχοθο- 
ἵῃπσαπα αείετηλ] πεϊσηο 
οἳ ρ]οτσ; 18 νυπῖ]ο ν8 
Ίοο]ς πο αἲ {πο (ΠΙπρβ8 
ν/Ώ]ση Αθ 89οἩ, Ραΐῦ ο 
{Πο ἰηῖησα γ/Πῖοη 4ἴθ 
πιοῦ βΘθεΏ: ΤΟΥ 118 1ΠΙΠΡΒ 
ΨΓΠΙΟἩ ΆΑτο 8ΒεεΏΠ ἆα6 
ἴθπιροτα]; Όαῦ τἴπο 
ἠμίπρνδ πΠϊο 4ἴθ ηοῦ 
5β60ϱη αγθ οἴογηβ]. 
Ὕ. ἘΈοτ πο Χηον ἴλπαί 
16 ουν θατΠΙγ Ποιβε 
οἳ « ἴπσετηπο]θ 
ν/εγθ «ἀἱβεο]τθᾶ, το 
Ώαβνο ο Ὀπ]]άϊπρ οε 
ἀοᾶ, απ ἨΠοιςο αοῦ 
τηβᾶρ ση Ἠθμάς, θ- 
ἴθτηβ] ἵπ ἴ1πθ ΠεβΥθΘΠΩΒ. 
2 Έον ἴπ ἐΠ]5 νο ΡΤΟΔΗ, 
εατηθβῖ]γ ἀοβίτῖηςρ ο 
Ὦο ο]οῦ]πθᾶ αροη σηῦα 
οἳσ Ἠοιβε ὙἨΠΏϊῖοὮ 18 
Στοπ Ἠθελγεπ: ὃ 1 5ο 
Ῥο τηπῦ Ῥεϊπς ο]ούπθά 
γγθ βΠΑ11 τοῦ Ῥθ {οαμά 
1β]{θᾷ. 4 Έοτ πο ἐπθῦ 
ΑΥθ ἵπ 1λῖε {ββθθτηβο]θ 
4ο ρτοβπ, Ῥοθΐηπς Ῥὴτ- 
ἄοηοᾶ : ποῦ {ος Όλαῦ ν/θ 
πγοα]ᾶ Ῥε απο]οῖ]λοάᾶ, 
Όαῦ ο]οῦπθοᾶ προἨ, ὑπαῦ 
πηοτυρλῦγ παὶρλύ 9 
Επγα]]οπγεά ὰρ οἳ 1149. 
ὃ Νοιυ Ἡο παπί Πα] 
πιπουρΏῦ 38 1ος ἴπε 
Εθ]έββπο ᾖἰπίπσ 
θά, πο 85ο Ἠβίν 
Ρ6Ίτεη Ἡππῖίο τἩςδ 1πθ 
οαχποβεῦ οξ ἴπο Βρϊτϊο, 
6 Τηποχοθίοτε 6 αἲε α]- 
ΤΤ8Υ8 οοπΏάθαῦ, ΚΙοῖγ- 
1ης Ίπαί, ση] πθ 
819 ϱἳ Ὥοιηο ἵη ΤΠ9 Ὦο- 
ᾱγ, νγθ αγρθ αὈβεΏῖ ἔτοπι 
τηρθ Τιοτᾶ: 7 (1ος Ὢθ 
σγα]]ς Ὦγ Σα10Ἡ, ποῦ Ὦγ 
βἶρΏῖ 9) 8 πο 419 60Π- 
Ἀάθιϊ, Γ5αγ, απᾶ ν1]]- 
ΠΡ ταῦΠΘΣ ο ο αὈξεπῇ 
άχοηΏι 1πο Ῥοᾶσ, απᾶ ἴο 
ὮὋθ Ῥτθρεπῦ πα πο 
Τ,οτᾶ. 9 ἨΓπεςςσίοτο τ/θ 
Ίαροις, ἐμοῦ, ν/πείμες 
Ῥτεβοηπῦ ος αΏβθηῦ, τ/θ 
ΙΙΑΥ Ὦθ ποοερῖεά οἳ 
Ἠϊτα, 10 Ἐογ πο πε 
8]] Ἄρρεςχ ὮῬεᾷοτθ ἴηθ 
ἠαάρπιθσηῦ ες ο 
Οπτίεῦ; {ἴπαῦ «ΘΥΕΙΥ 
0Ώθ6 ΙΩΑΥ τοσθῖτθ πθ 
τηίπρς 16 Ίτι 8 Ὃο- 
ᾱ4γ, αεοοτᾶῖηρ {ο ἴπαῦ 
Ὦθ ἨαίἩ ἄοπο, ὙΠείπθς 
τί ὂε ροοᾷ οἵς Ὀπά. 
11 ζποπνίωρ ἴΠογθΈος 
ἴπο Τεχγος ο ἴῃο Τιοτᾶ, 
πύθ Ῥοτβαβάθ Ίηεη; Όα{ 
τ/θ 419 1ηδᾶθ παρ] [εβῖ 
ππίο ἄοᾶ; θπᾶ 1 ταδε 
8150 399 πβᾶθ ΠΙΗΙ» 
4οεῦ 1π σοι) οοῃ- 
ΒΟΙ6ΏΟΘΒ, 12 Έογ ἩΝθ 
οοπιπιεπἁ Ἀηοῦ ΟυΣ» 
βε]τος δβαὶω μηίο τοι, 

ἑ --- καὶ ἰὶ 1 τ ΑΝ. 



4760 
Ῥιῦ σῖνο γοι οοσαςῖοἩ 
ἵο ΡΙοΙύ οἳ οἱ ὉΌς- 
Ε4]14, ὑΠαῦ το τιαγ Πατε 
εοπιθσπαῦ ἵο απδιωέεγ 
τΏσπι πλ]οὮ ρ]οτγ 1 
8ΡρεαχάΠος8, απ ποῦ ἵη 
Ὠθιγῦ, 19 Έον πΠΤε- 
ἴλογ πσο ὃο Ὀρεδϊῖζς οςτ- 
εα]τες, ἐέ ἵδ ἵο ἄοά: 
οἵ πυΏαίπεγ πε ο 5ο- 
Ὄεσ, ὲ ᾖἵ τοτ τουσ 
οπἱ5α. 14 Ἐογ {Πο ]οσε 
οἳ (Ἠσ]ςδί οολδίγαΙποῖη 
5: Ὀθοπαςο πο ΤΏΙ8 

Ππζᾷσοα, ἐωαῖῦ 16 ος ἀῑεά 
{οχ αἱ], ἴΏεᾳ τνετε αἰ] 
ἀθαά : 15 απᾶ ἐλαί Ὦςθ 
ἀἱσᾷ {ον α1], ὑλλαῦ τπογ 
τνΏίοἩπ το σεποι]ά 
ποῦ ἨΠεποθβξοτίη Ίντο 
απί{ο ΊΠειηρε]τες, Ῥυΐῦ 
πιη{ο Ἠΐωιν ν/ΠΙο ἄῑεᾶ 
ΣοΥ {Ώσπα, απ το-θ α- 
Ραΐη. 6 ἸΨποτείοτθ 
Πεποοξοσγίε] Ίπουν πνθ 
ΏΟ ΙΠ8Η α{ζον {Ώο Πος]Ἡ: 
νεα, ἴποιρη πο Ἠπτο 
Κπονπ ΟΠγῖσύ αξίογ 
Τπο ἍἨΒος5Ἡ, τεῦ ηονΥ 
Ἠοποείρτᾶα. πον τνα 
}η1η1 1ο Π10Υ6. 17 Τηετε- 
{οτο Ι ΛΩΥ Ώ]Π ὂᾳ 1π 
Οπτ]κε, }αῖδα πθὺ ο{Γθ8β- 
ἵαάτο: οἱᾷ τΏϊηπσ5 ατθ 
Ῥαςβθά απαγ; Ὀελμο]ά, 
α]] τ]ήησ6 4Γθ Ὀοσςοπ]θ 
11θἵΥ7. 18 Αι αἲ] λίπιρς 
αὐςο οἳ ἀοά, πο λαῦπ 
τοοοηο]]οᾶᾷ Ἡ5 Το Ὠϊμι- 
«οἰξ Ὁν ἄοεις Οπτὶνέ, 
πι Ἠωίῃ Ρῖτεπ ἴο τι8 
ἔἶνο υπ 15 οἳ 18ςο1Ι- 
οἰ]αθίοα: 19 ἴο Ἱνῖτ, 
έ]πι ἄοὰ σας Ἡ 
Οδ, τεσοοποϊ]ίηρσ ἴπο 
πνοτ]ᾶ αιιπίο Ἠλιδο]{, 
ποῦ Ἱπιραίίηπσ ῄΤ]οαῖγ 
{γοξραβσο8 ἁμίο ΤΠαη) ; 
Απᾶ Ἠπίηπ οοπιμοτετοά 
Πίο 18 {Πο ποτὰ ος 
τοςοπς 1 λ{ῖοπ. 20 Νοιπν 
έΏοη σο 4Γθ ΑΠΙΌΑΒΘΑ- 
ἆοις5 Τον ΟἨΠτῖςδι, ϐα5 
{ποιρ]ῃ ἄοά ἀϊῑᾶ Ώεβοσς] 
Φου Ὁγ 9: νε ρταΥ μου 
Ιπ Ομ)” βἰυκᾶ, υθ 
σό τεοομθ]]οᾷ {ο ἀοα. 
21 Ίου ο Ἠαία πιπᾶθ 
Ὠῖπι {ο ὃο εἵπ Έοχ τν, 
Ἅν]ο Κεν ηο 51; Έλα 
ὧνο ἨλΙσΠέξ ὃν πλω ο της 
τἰσ][δοιδησς5 οἳ ἀοά 
ἴπ ΗΙημ, 

σι. Ίο ιο, αξ 
ΝΝΟΥΊΚΕΥΣ ἑοσοξ]λεν 11:)ι 
λίπι, ὑοσυσο] γοι | -ο 
ἐλλ Υο τοσαῖτο ποξ ἔ]ιο 
Εταυς οἱ αοᾶ 1π ναίυ. 
2 (Εο8 Ίια μι 1]. 1 ατα 
Πποιγᾶᾷ τησο Ἡι α Εῖηια 
αοζσρτοςί, απά ἴπ {μα 
ϱ1}΄ ο μα]τατίου Ἱατα 
1 «ποσοιιγοᾷ πο: ὮῬοθ- 
Ἠο]ά. πολ {6 ἴπο ας- 
εερ/» ἐπος Ῥεβο]ά, 
11ολν ᾗν τ]ιο να. οἱ ελ]- 
νο τοῦ.) 3 αἰνίμρ ο 
ο Ίομςς 1π απσύλίαᾳ, 
Σλαῦ ιο παϊπῖνίτγ υθ 

ΠἩροΣς ΚΟΡΙΝΘΟΥ Σ ϐ, 

ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε 
1Π Ῥεπα]ξ οἳἑ τς, 

ντ τσ. 

πρὸς τοὺὸ ἐν προσωπῳ 
ἐλαῦ σα πλην Ἠπνο [5ιςἩ]} ἑοπατάς ἴἼορϱ "Ίπ ὀαρρεάίανες 

καυχωμένους καὶ οὐ! καρδιᾳ. 19 εἴτε.γὰρ ἐξεστημεν, 
αροαςΏῖης αιᾶ ποῦ ἵπ Πεαωτῖῦ, Έογ ἹνΏοῖπες πθ Ίνενε Ὀοείάε ον 

θεῷ' εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. 14 η. γὰρ ἀγάπι 
[16 πας) ἐο ᾷοά; ΟΥ ατε 5οῦοΥ-μαἰἀθᾷ [10 15] {ος τοι. Έον Τι 1οτο 

τοῦ χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, κρίναγτας τοῦτο, ότι εί! εἷο ὑπὲρ 
οξ {πο Οµτίςτ οοΏπρίχαΙΠπ5 Ἡδ, Ἠλανῖηπσ]ιάσεᾶα τς, ἍΌιαῦ ἵξ οπο "4ο. 

πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπεθανον' 16 καὶ ὑπὲρ 
541] Σᾷ1οᾶ, ἔπεπ α]ὶ ἀἷο]: αιμά τΤοτ 

ου ) , ια ... ” / ε - ν 

πάντων ἀπεθανεν, ἵνα οἱ- ζῶντες μηκὲτι ἑαυτος ὁἑῶ- 
811 Ὦε ἀῑεᾶ, ἐλαῦ ἔπογ πο 1ο ο ]οππος {ο τηαπικοίνος εποια]ά 

σιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. 
Ἠτε, Ῥιαί ᾖΤἴο Ἠϊπι Το {ΟΥ 1Ώθιη αῑεᾶᾷ αηᾶ τνας ταῖδεᾶ αΕιἲ1λ, 

16 ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδέγα οἴδαμεν κατὰ σάρκα 
5ο ὑηπβῦ πε ΤΓΟΩΙ ἨἩΟΙ Ἡηο0 Ο1Θ Χποι  αοοοτ(ΙἩς {ο Πορ]; 

εἰ δὲ! καὶ ἐγιώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν 
Ῥις 1ξ επεπ νο Πατο ΕΠΟΝ αοοοχάϊπρίο ΒωΗΠ Ομτ]5ῦ, σου 1ΟΥΝ 

οὐκέτι γινώσκοµεν 17 ὥστε εἴ τις ἐν χοιστῳ, 
πο 1οπσ6ς πεκπον [παπα], Φο ἐπαῖ 1ξ απγσοπο[υα]ῖὰ Ον] Γιπετο 15) 

καινὴ κτίσι; τὰ ἀρχαῖα παρ]λθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινὰ 
8 16 οτοβί]οη: ἴπο οἱἷά τηῖῃπσς Ῥηαδςεά αΝαγ: 1ο, Ώπνο ὑοσςοΏ]ς Πεν 

ὑτὰ πάντα." 19 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ, τοῦ καταλλάξαν- 
α]] ἐπῖπσς : απά α]] (μῖπσς [ατε] ος ἄωοά, Υπο τοςομο]]εἆ 

τος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ "ΙΠησοῦἳ χοιστοῦ, καὶ δύντος ἡμῖν την 
15 ᾖἵο Ἠϊπιςε]Ε Ὦν Ζεδι5 Οµχῖρ, απᾶ Ρβανο {ο 45 τῃα 

διακονίαν τῆς καταλλαγῆς' 19 ὧο ὅτι θεὺς ἦν ἐν χριστῷ 
5ετνῖςθ οἳ τοσοποϊ]α [οι : Που ἐλας ἀοά ἵνα. ἵν Ομτίςυ [πο 

κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζύμενος αὐτοιὸ τὰ 
πυοτγ]ά τεςζοιιο ης ζο ἡϊμαςα]{, ποῦ τοοκοηίηςσ Μο τΏοΠὰ 

παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέµενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς 
1Πείῖγ ο εμοσς, απά Πατίηρ ριτ. ἵπ τς πο ποτά 

καταλλαγῆς. 30 ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν 
ο τθοοπςοΙ]1α 6Ο, Έου 

πρεσβεύοµε», ὡς 
Ον] ἠπετείοτο πο α.ὸ ααιὑιιςξεαάο)», 45 1 ΝΟΥὰ 

τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι ἡμῶν' δεόµεθα ὑπὲρ χριστοῦ, 
αοᾶ εχποχιῖπςρ Ὦν ας, πο Ῥάσουυὰπ 1ος (ςΠν]κε, 

λλά ) θεῷ. 9 ας] καταλλάγητε τῷ θεφ' 21 τὸν.γὰρὶ μὴ.γνόντα ἁμάρτιαν 
Ἐο τασοποῖ]εά 1ο ἀο4, Έουχ Ἠϊπι 1νηο ποτν ποῦ ο τη 

ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵ'α ἡμεῖς «γινώμεθα" ἕὃι- 
{ΟΥ δας 561 1ηοθ "μμαάς6, ἵπαῦ Νε πιἰσ]ῖ ὑόσομαο τὶς ιῖ- 

καιοσύνη θεοῦ ἐν αὐτῷ. 
εοΙβε55 οἳ αοᾶ ἵπι ἨὨϊτα, 

νο { 4 ω 1 » 8 υ 

ϐ Συνεργοῦντες.δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν 
Ῥια8 τνοτ]κῖπρ {οφβοῖΠπος "α]δο 1τνο οσ! ογΏ Ἅλου απ ναι το 

χάριν τοῦ θεοῦ  δεζασθαι ὑμᾶς' 3 λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ 
βρτγασθ 108 "αοά δτο 1γεσοῖτε Ίγοι : ({οσ Ίιε Ξ4Υ6, ἆ1Π ο ἔἶμιο ασοορῖοιὶ 

ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι" ιδοὺ νῦν 
1 Ἡβίιοποςί το, ἔμσορ, απά {ν α ἆπσ οὗ δα]ν αΤἶοη 1 Ὠε]μειά ἍΊ]λοθ: 1ο, ἨοΟΝ 

καιρὺς εὐπρόσδεκτοςυ, ἰδοὺ νῦν Ηἡμέρα σωτηρίας ὃ µιδεμίαν 
[1πε] Μἴτλο πγο]]-αοσσρτοᾶ ; Ὀσ]ο]ά, ποὺν [ἐλο]άισ οἱ Σεπτ τῖο :) αοῦ 0Ἠ68 

ἐν μηδενὶ διδόντες προσκυπή», ἵνα μὴ-μωμηθῇ ἡ διακονγια" 
51π ᾽αὐγοῃηίηςρ Ὑ"σίϊνίπςσ λοῇσμος, στ] νο ποῦ Ὀ]αμισᾶ 1πθ δογνῖσε; 

(11. πού] σ) 
ϱ) , ην . - ε ε -” αι 

4 ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ᾿συγιστῶντεο! ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκογοι, 
Ῥαῦυ Ἰν οτυγιτμῖησ «οοιωηοπάῖησ σιιδοῖτος πα ἄοά5δ ασογγναηῖ», 

Υ µη ἐν ΤΤΊς. 
ΕΤΙΤΑΙΥ, 

Σ--- εἰ ΙΤΤΤΑΥ. 
4 ---- γὰρ {οὐ ΤΙΤΑΝ. 

4--- δὲ Ὀμί ΠΤΤΙΑ. 
ε γειώμεθα Ι1ΤΤΑΥΓ. 

υ..- τὰ πάντα ΙΤτιλ. ἵ-- Ἰησοῦ 
{ συνισταντες-Ι.1 ΓΑ Υ. 

' 



Ῥ]. ΙΙ σοΟοΕΒΙΝΤΗΙΑΝΡΒ. 

ἐν ὑπομονῇ πολλῷ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενο- 
ἵπ “οπάπταπσ πιπο], 1π εν ο, 1η πα ως 1π ποσημα, 

χωρίαις, ὃ ἐν πληγαῖς, ἔν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν 
τε ΡΤΙΡ65, 1 ΙΥΠρΡΤΙΞΟΠΠΙΘΠ{Β, 1 οΟΠΙΠΟΡΙΟἨΡΒ, 1π 

κόποις, ἐν ἀγουπνίαις, ἐν νηστείαις, ϐ ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, 
σας, 1π ἹὙπαςΠΙπρΒ, ἵπ ἍᾖΤβδῦϊηπρς, 1π Ῥπσεπ σαν 1π οποπιᾶςο, 

ἐν µακροθυµμίᾳ: ἐν χρηστότητι, ἐν  πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ 
ἀπ ἹΙοηρ-ευβετίης, ἵπ Κἰπάπεςς,  Ἱπ [πο] ον 1Ἠο]γ, ἵπ ἍΊοτο 

ἀνυποκρίτῳ, 7 ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν. δυνάμει θεοῦ, 
μπ/{6ἱσπεᾶ, 1Ἠ [116] ν/οτᾷ οἑ ἐταύ], ἵη ΓΠΠθ] Ῥοπος ο ἄοᾶ; 

διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, 
ἑΠτοιρ]Ἡ ἰπθ ατΠΙ8 οἳ τΙ1ΡΗΙΘΟΙΡΒΏΘΒΘ οἩ ἴ]ο τ]ρΠί Ὠβπᾶ απά 1εΜ5, 

8 διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφηµίας καὶ εὐφημίας ὡς 
νῃτοιρΏ ρ]οτγ απᾶᾷ ἐστι  οπεν ον!] τεροτῦ απᾶ ροοᾶ Ἱορονς ΠΒ 

πλάνοι, καὶ ἀληθεῖς' 9 ὡς ἀγνοούμενοι, καὶ ἐπιγινωσκόμενοι" 
ο μτ, Απᾶ  ἵτιιεας 88 Ὀοεῖηπςσ ΠηΠΚποπἩΠ, απᾶ τιε]]-]λο ση: 

ὡς ἀποθνήσκοντες, καὶ ἰδοὺ ζῶμεν' ὡς παιδευόµενοι, καὶ 
85 ἁγίπᾳ, Ἀηᾶ ο ποθ]τ; καβ πεεμά πηᾶ 

μὴ θανατούμενοι' 10 ὡς λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες' ὡς 
ποῦ ριαῦ {ο ἀεδίῃ; ΒΒ βοττοπεα], τί ΘΙΠΑΤ5 «αο]οίοίπρ; 485 

πτωχοί, πολλοὺς.δὲ πλουτίζοντες ὡς μῃδὲν ἔχοντες, καὶ 
Ῥοος, Ῥαῦ ΤΙΑΏΥ επτ]ομῖπρ; 88 πούὐμίῃπρ Πατίηρ, βηΏᾷ 

πάντα κατέχοντες. 
ΒΙ1 ὑπίπρβ Ῥοβδοδ8ίηβ, : 

1] Τὸ. στόμα ἡμῶν ἀνέφγεν πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, 
ΟαΣ πιο τἩ Ία8 Ῥεεπ ορθπθᾶ ᾖἴο τοι, κ ον 

12 οὐ.στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, καρδία-ἡμῶν πεπλάτυνται 
Ὑ9 4χθ ποῦ εὐγα]ίοπεᾶ ἵπ π8, οὐσ Ὠδατῦ. ας Ῥεεπ οχραπᾶεᾶ. 

” Δ 1 -” ΄ ) μ στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις.ὑμῶν. 19 τὴν.δὲ αὐτὴν 
Ῥαΐ γε τε 5ἰταΙεπεᾶ 1π σος Ώοιπε]β; Ότι {Πθ ΒΑΥ1Θ 

ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς. 
[5] τεοοἹπηροπεθ, (45 Το οπί]άτει 1 5ρε6ΆΚ,) ο εκραηᾶεᾶ Ἅ818οΟ 78. 

14 Μἠ.γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις Ἅτίς.γὰρ µε- 
Ῥε ποῦ ἀϊτετβε]τ σος εἳ ΟΠ απῬε]Ισγετς; 10Υ ππαῦ ΤῬας- 

τοχη δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωμία φωτὶ 
Πἱοἱραζίοη ον πκεαοσεασας Απᾶ Ἰατν]οββπεςς δ απᾶ ππαῦ Με]]ονςσηῖρ σας 

πρὸς σκότος; 16 τίο δὲ συμφώνησις ’ πο πρὸς ΧΒελίαρ!; 
νι  ἀατκποςς ὃ Απᾷ νηςί ᾿οοποοτᾶ Ἠτ]ςύ τη Ῥε]ατ, 

16 τίς δὲ Ἰσυγκατά- 
πα πΏαῦ βΡΥς6- 

ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 
ΟΥ ππαῦυ ρατῦ ᾖἴο ας Ὀοιίετεγ στὰ Αη πηρε]ίοτεχ 2 

θεσις' ναῷ θεοῦ μετὰ εἰδώλων; Ὠὑμεῖςὶ γὰρ  ναὺς θεοῦ 
Πιοηῦ α ἱεπιρ]ο οἳ ἄοά πα 14ος 2 3γο αοτ Αα Τειηρ]ε οἳ 3ᾳοᾶ 
πο ῃ υ . ε , ε/ . ’ ] 

έστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ θεός, Ότι ἐνοικύσω ἐν 
.ατο [116] ἈΗνίπα, αεοοτάῖης α5 "ρη]ᾶ αᾳοᾶ, 1 τι] ἀπνε]] απιοπΡ 

αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπατήσω"' καὶ ἔσομαι αὐτῶν' θεός, καὶ 
(πετ, απᾶ πρ]]ς ππποης ᾖ[ίπεπι]; απά Ἰ 11 ο ἍΌποαῖτ ἀοᾶ, απᾶ 

αὐτοὶ ἔσονταί Ύμοιὶ λαός. 17 διὸ 3ἐξέλθετε' ἐκ µέσου 
ολ 5Πα]] Ῥθ ἍᾖΤο πιο α ρεοΡΙθ. ἩΓπετεξοτθ οοιπθ οιῦ ἆάτοτῃ ἴπε πι]ᾶςῦ 

αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος, καὶ ἀκαθάρτου 
οἱ ἴπεπι απᾶ ὉῬὰ επασαιρα, ΒΑΥΡ [19] 1ιοτᾶ, απᾶ Γυπε] αποίοβι 

μὴ-ἅπτεσθε' κἀγὼ εἰσδεξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς 
{οιιο] ποῦ, Ἀπα Ι Ἅπτπ]]τοεσρίγα γα απά 1 πΙ]] Ῥο ἴοτοι {ος 

πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ µοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει 
Α ΣΑΊΤΏΟΙ, απᾶ }γθ ΡΏΦ]] Ῥο ἴο Π1θ {ος Ββοπ5 οπᾶ «ἄβιρλίεχα, 564Υ8 

Ὁ η τίς οὗ νηΏαῦ ΗΤΤΤΑΥ. η 1 χριστοῦ οἳ Οπτίδέ ττττΑ. 
τη μεις Υ76 1/11. 3 εσμὲν Ίττς, ο ἐν- Τ. Ρ µου ΟΕ ΤΘ ΙΤ19. 

Κ Βελίαλ Βο]ία] ΕΙ. 

477 
ποῦ Ἑ]αππεᾶ : 4 Ὀτις ἵτι 
Ἀ]] ἐλίπρς αρρτονίπς 
οιγρθ]τες α5 {Πο πα] πίς- 
νεγ8 οἱ ἄοά, ἵη ππαοἩ 
Ῥβ/ΐοπος, 1η αΏΠΠ1οίΙο15, 
1η ποεοθθβ](ῖθς, ἵπ ἀἷθ- 
{τοςξςες, ὃ {η αἴτῖρες, ἵπι 
Ἱτπηρτίςοπτπεη{ς, 1η {τ- 
πια]ζς, ἵπ Ἰπροιτα, Ἶτι 
ψ/βἰοἈίηρ», 1Π ᾖ{α5ἳ- 
Ίηρς; 6 Ὦγ ΡΙΤΘΏΘΒΒ, 
ϱγ Κπον/]εᾶρο, Ὦγ Ίοπρ- 
ειζοτίΏςσ, Ὁγ ΚΙπάποςΒ, 
Ὦγ ἴπε Ηο]σ ἄπορί, Ὁτ 
Ίοτο τιηπ{ο]σηοᾶ, 705 
τμο τνοτᾶ οἳ ἑσαίλ, ΤΥ 
{πε Ῥοπνθχ οἳ ἀοᾶ, Ὦγ 
{Πο αττωοασ οἳ τ]ρηί- 
εοςηςθςς οπ {πο τὶρΠῖ 
Παηᾶ ππᾶ ΟΠ {πο Ιαξὲ, 
8 Ὀγ Ἰοπουσ απάᾶ ἀἱβ- 
Ἠοποιχ, Ὁγ εν]] τεροτΏ 
ΑηΠᾶ ροοᾶ τοροτὺ: 48 
ἀεοθίΥεΙΓ5, απᾶ εί 
ἴταςῬ; 9 48 ΙΠΕΠΟΠΗ, 
Απάᾶ εξ πνε]] ΚηποΝη : 
88 ἀγίης, απᾶ, Ῥεπο]ά, 
πτο Ἰϊτε; α5 οΏηδίοπεᾶ, 
απᾶ ποῦ ΚΙεᾶ; 10 8 
ποττομ΄ἔα], σεῦ αἲ να 
χο]οἱρῖηρ; 45 Ῥοος, ο 
ΏΙΑΚΙΠΡ ΏΙΑΤΥ τίοῇἩ 8 
Ἠασνίὴβ ΠοῦβίΏς, απᾶ 
Φεί Ῥορεεβείης 811 
ΤΗΙΠΡΡΒ, 

11 Ο 49 Οοτἰπ{ιΠῖαἡς, 
ουσ ππουΏἩ ἶ5 ορεπ τιπ{ο 
οι, οτι Πεατί 18 επ- 
Αγρθᾶ. 129 Ὑο το ποῦ 
ΒἰταΙεποᾶ η α5, Ῥα5 
Ψθ 8ἴθ αἰτηϊιεπεᾶ Ἶτπ 
γοας οἵὗηπ ὮῬηούπθἱΒ, 
13 Νουι 1ούΓ Α ΤΘΟΟΠΙ- 
Ῥεπος 1π {ηΏο βατ, (1 
5ΡεΒΚ α5 ππίο {πι ομ]]- 
4ἵ63,) ῬὮθ γε εαἱδο επ- 
]βτρεᾶ. 

14 Ῥο το΄ ποῦ ππ- 
εαιβ]]σ τοκθοᾶ ἴορε- 
ἴπεχ νΙΕΏ απο] Ίετοσςς 
{ος ὙΠπαῦ {ε]]ον)β]ί 
Ῥα{Ἡ τ]ςΏ{ΘοΙβδ]ο58 
στη απτὶρΏίεοαβηςςς 
πα τνΏπῖ οοπιπΙΙΠΙΟηὮ 
Ἠβία ΠρΏῖῦ συ] ἀθτ]κ- 
Ἅεβοςῦ 1 απᾶ τΏβῦ 
οοποοτᾶ Ὠπία Ολπτ]ες 
νηϊτΏη Βε]]α] ους πηαῦ 
ρατύ ὨκίΏ Ἰε λαῦ ῶθ- 
Πεγοαί]ι ση Αη 1πῆ- 
ἀ4ε]2 16 απᾶ π]ῃΏαί 8- 
μρτοεεπιοπῦ Ὠβίπ ἍΤπο 
τεπιρ]θ οἳ ἄοά π]ῖιἃ 
14ο]ς 2 {οΥ Τε 416 {Ἠθ 
Τεπηρ]ε οἳ ἴπαο Ἠνίπς 
ἀοά; 45 ἄοᾶ ἨὨπίῃ 
εαὶᾶ, 1 τη ἅπνο] ἵπ 
Έοπι, απᾶ Ἱτα]]ς τπ 
ἔλιοπη ; αηᾶ 1 τννἹ]] Ὦθ 
{Παῖν ἀοᾶ, απᾶ ἴπεγ 
εἨα]] ο πι ῬεοΡ]θ. 
17 ἸΓπετείοτθ οοπαθ ου 
ΣΤΟΠΙ ΑΠΠΟΠΡ ΊἩθτη, απᾶ 
Ὃοθ το 5εραταίε, ΕλΊτ 
πο Τιοτᾶ, απᾶ ΊἴοποἈ 
ποῦ {ο ππο]οβἩ (πρ 
απᾶ Τ π]] τεσοεῖνθ 
τοι, 18 απάἁ πΠ]] ο 

ὰσυν- η, 
4 ἐξέλθατε ΙΤΤιΔ. 



478 
Ῥαΐπεγ ππίο τος, απᾶ 
Ψο βΏβ]] ο πιγ εοης 
απᾶ ἀπιιρΏίθγς, εαἲ(πι 
Όιο Τιοτάὰ Αἰπιϊσηιιγ. 
ΥΠ. Ἠανίης {ποετο[οτα 
πρςο ρτοπηῖσος, ἀεβγ]τ 
Ὀρε]ἱονοά, 1εῦ ας οὕρδαπςξα 
ομγεεῖνος ἴτοια α]] β]- 
εΠπίηθ»ς οἳ {19ο Ώο5ι 
παπά αρἰσῖθ, Ῥοχ[εοίης 
Ώο]ίποςς ἵπ {19 ἔοαςσ οξ 
αοα. 

2 Ἐοοεῖνθ ἩἹβδ; Ὑπθ 
Ίπτο πυτοηροεᾷ ΠΟΠΙΔΗ; 
πιο Ἠατο οοτταρίεᾷ πο 
1ηΑΠ, πο ηατο ἀείταιά- 
θὰ πο ΤΑΛΠ. ΦΤερεςκ ποῦ 
"ἐ]ήδ ἴο οοπᾶεπιπ {1015 
{ος 1 Ἠμτο αηῖὰ ῬΏθᾷοτθ, 
τπαῦ Υθ Ύτο ἵπ ους 
Ὠεατῖς {ο ἄῑθ απἆᾶ Ίϊτο 
νεα {ομ. 4 ἄτεαῦ τς 
ΤΩΥ Ῥοἱάπεςε οξ 5Ρεες]ι 
ἑοιυατᾶ σοι, ρτεβθῦ {5 
ΤΙΥ ρ]οτγίπρ οἔσοι: 1 
Άπω Π]]εά ση οοἵπ- 
4οτί, Ι ΑΠ «εχοθεαϊῖης 
Πογίέα] η αἲ] ους Γχὶ- 
Ὀπ]αίίου. ὄξου, πΏσηι 
νγθ Ἱνοχε 6ΟΠΠΘ ΊΠ{ο Αἷα- 
οεᾶουῖα, οἳ» βε5Ώ Ὠιιᾷ 
ΏΟ το»ῦ, Ὀπῦ νο ΠΟΣΟ 
ἐτοαρ]εά ον ετοτγ 
5146: π]ίποιῦ Ίσεγε 
Ἀρηίέίμςς, «ν Τί 111Ώ 10εγ6 
{6ΗΥς. 6 ἈΝοτογίμε]εςς 
ᾳοᾶ, ἴπαῦ οοπι{ογτθίΏ 
ἴποδο τΠππῦ ατο οασῦ 
ἀοννΏ, οοιω{οτίθιϊὶ 1158 
Ὁγ ἴπο οοπιῖησ οἳ Τ- 
τας; 7 απᾶ ποῦ Ὁσ Πί5 
οοιιῖης οΠΙΥ, Όαῦ Ὀγ 
τηε σοηςο]κεἶοἩ ἩἨοτό- 
ΥΙΓη Ὡς ας οοπωβοΓγῖ- 
εἆ ἵπ τοι, πΠθμ ηθ 
τοὶᾶ τ5 τοις εθΓηεςῦ 
ἀθ»δῖτ6, Τοῖιις ΤΙΟΙΓΗ- 
1ηψ, τοι Εεττεηίῖ πλἶπα 
τουνιχά τηθ; 5ο ὑΏαί 1 
χε]οὶοθᾶ πε ΤΠοΓ8. 
8 Εοντ {ποιρΏη Ι πιπᾶοα 
σοι ΦΟΣΥΥ να α ]εῖ- 
{6γ, Ἰ ἆο ποῦ τεραπῦ, 
«]οιπρΏ 1 ἀϊά τερεπῖ: 
{οτ 1 Ῥρετοεῖτο {παῦ {ῃθ 
βαπιθ ὀρϊςτ]ε βἴἩ ταβἆθ 
σοα 5οΠΥΥ, ἴποαιρα εξ 
1υεγε Ὀιὲ ΕΟΓ  5ΕΛ5ΟΠ. 
9 Νοπ 1 τε]οῖσε, ποῦ 
τηπύ ο Ἱνετε πιβθᾷθ 
ΦΟΣΥΣ, Ὀιιῦ ἑΠαῦ Σο 5οΓ- 
τονεᾷ ἴο τερεπίαηοο: 
ΣΟΥ Τε ΊΘΓΘ Ὠλλάο «ΟΓ- 
σΥ αξίες α Ροᾶ]γ η]αἩ- 
χιετ, Τηπί γε απ]ρ]ῖ Τ6- 
οεῖνε ἄπιιπσο Ὀσ 15 ἵπ 
ποίηϊπρ. 10 Ἐοτ ροᾶ]ν 
ΒΕΟΙΓΙΟΥ Ἱνογκείπ τες 
Ῥεπίπηςθ ο 5θ]τα]οἩ 
ποῦ {ο ὃε τεραπτεᾶ οἳ: 
Όαῦ τπθῬ 6οτγοῖν οἳ 18 
νγον]ᾶ ν’ογκοῖῦ]ι ἄθατηῃ. 
1] Ἐου Ῥεποιᾶ τοῖς 
βοἱξ-απιο 1Ππίΐηπσ, ἴπαῦ 
Ψε 5οτγοπεᾶ τες 8 
Ρᾳοᾶ]σ 5οτῦ, πΏπῦ οΛγε- 
Σ111ε5ς 10 πιτοιρΏυ ἵπ 
τοι, Υόα, 1ωλμαΐ ο]εατ- 

ΥΠ. 

οὖν ἔχοντες τᾶς 
3πετεξοχθ λπανῖης 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ὮἙ. 

κύριος; παντοκράτωρ. Ἱ Ταύτας 
[υπε] Τιονᾶ ΑΙπιϊσμῦτ. 3Τηες9 

ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωµεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς 
Ῥτοπλίςες, Ῥε]οτεᾶ, τνε 5Ποιι]ὰ οἼεάαπεθ ΟΥβ8ίΤτεβ ἍΤτοπι ϱτοτγ 

μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πγεύµατος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν 
ἀαεβ]αεπιοπὸ οἱ Ώες5ῃ αηᾶ αρἰσϊὃ, ρεσ{εοιῖπρ Ἀο]Ιπεββ τα 

φύόβῳ θεοῦ. 
416 οἳἑ οᾶ. 

3 Χωρήσατε ἡμᾶς' οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, 
Ἐεσείτο πδς ηόοπο ἀῑᾶ πνο τοσα, ηΟ 01Π9Θ . ἁἷᾶ πε οοττιιρῦ, 

οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν. Ὁ "οὐ πρὸς κατάκρισινὶ λέγω” 
ΏΟ 0Π6 ἀϊᾷ νε οτεττθαςῃῇ, ποὺ 1ος οποια ίίοι 1 5ροαχς, 

προείρηκα.γὰρ ὅτι ἐν ταῖς. καρδίαις ἡμῶν ἐστε εἰς τὸ συν- 
{ασ 1 πατο Ῥε[οτε-σαῖᾶ ὑππὺ ἵπ οἆσ Πεητῖβ Ψε 816, ΣοΥ το ἀἷθ 

5 ” Π] ’ 28) [ή ϱ Ν 

αποθανεῖν καὶ συζῃν.. 4 πολλη µοι παῤῥησία πρὸς 
1οσθίπες βπᾶ ᾖΤο ]1τε 1οροίΠεγ. ατεπὺ [15] ἰοπ1ιθ Ῥο]άποξςα ᾖ{ἴονατάς 

ὑμᾶς, πολλή µοι καύχησις ὑπὲρ, ὑμῶν πεπλήρωμαι 
{ο 16 Ὀοδδῦ]ης 1 Ἠατο Ῥεευ Π]]εᾶ 

τῃ παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῷ χαρᾷ ἐπὶ πάσφ τῇῷ 
πιξῃ εποοιιγασοιπεπ Ί οτοταοιιπᾷ στ 1ο Ὀλὴ β]] 

θλιψει ἡμῶν. ὅὃ Καὶ.γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν, 
οις τοπ] 91οἩ. ος ιᾶσεᾶ, “Ἠατίπς σοι 16 1ηΐ5ο. Μαοεάοτῖα, ια) 

οὐδεμίαν ' ἔσχηκενι' ἄνεσιν ἡ.σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ 
“ποῦ "ΑΠ "παᾶ 5εης5θ Σοασ "Πο»ῇ, Ῥαῦ ᾖἹἵπ ετεισ [παν] 

θλιβόμενοι έξωθεν µάχαι, φόβοι. ϐ ἀλλ᾽ ὁ 
Ῥοεΐισ ορργοςςθᾶ; πτποιιδ οοπίοπΙΙΟΠΑΒ, 18ΗΤΑ. Ῥαόὸ ο ππο 

παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ θεὺς ἐν τῇ 
εποοῖιιτἍσθς ἴποςθ ὈτοιιρΠῦ 1ουν ομσοπτασεὰ αδ--- ἀοά-- ὮΥ ἴ]ιθ 

/ ο Ἡ ε) ’ 3 ος / 3 Μ 2 ) 

παρουσιᾳ Τίτου 7 οὐ-μόνον.δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ.αὐτοῦ, ἀλλὰ 

τοι, ρτεαῦ Ἰπ τοδρεοῦ οἱ τοις 

ἔέσωθεν 
πλ πῖτ 

οοπιῖησ οἱ Τίτας; Ἀπά που οπ]ν μλε Ὠϊ5 οοιΏῖπρ, υιιῦ 

καὶ ἐν τῇ παρακλήσει παρεκλήθη ἐφ ὑμῖν, 
Αἶδο Ὁγ τμ ο πε σι λΕἩ τν πὶοὮ Ίθ "να οηποοιταςσεᾶ α5δίο τΤοῖ!; 

ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν.ὑμῶν.ἐπιπόθησιν, τὸν.ὑμῶν.ὀξυρμόν, 
τε] κας το 115 νοιτ Ἰοπσίης, γοιισ παοιισυηίηῃ, 

τὸν ὑμῶν .ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε.με μᾶλλο» χαρῆναι. ὃ Ὅτι 
ψοιΙτ Ζζ68]ἱ {οΥ πωθ; 50 48 {ΟΥ η]θ ΤΏθ Πιοτο Το ὃε τε]οϊσθᾶ. Έοτ 

εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ-μεταμέλομαι, εἰ καὶ 
1 αἱ5δο 1 ρτιθνεά τοι απ το ερὶδί]ο, 1 4ο ποῖῦ τερτεύ ΓΠ5], ΙΕ 6νοπ 

µετεμελόμην βλέπω. γὰρ! ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ πρὸς 
1 ἀῑᾷ τεριοῦ; ΣΟΥ 1 εεο τπαῦ ἐπαῦ ερῖ»τ]ς, εξ ϱτεηπ Του 

ϱ/ ο ΄. ε ” ” ΄ . ε/ ῃ ΄ ᾽ Ι 

ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς. 9 νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ 
πἩ ποιχσ, ρτἰεγεᾶ ρα Νου ἸΙ τε]οίσθ, που ἴΠπῦ γο τετο ϱτἰετεᾶ, Ὀιιο 

ὅτι ἐλυπήθητε εἰς µετάνοιαν' ἐλυπήθητε.γὰρ κατὰ θεύνι 
ἴπαῦ γε εχε ϱΥιετοᾷ {ο µτερεηίπησθε;ς ΤοΥ δα ν'οτα Ενονες Ἀαεοσμίς. ἰο αοᾶ, 

ἵνα ἐν μηξενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν. 10 ἡ γὰ κατὰ 
παῦ ἵπ ποτηϊῖπςσ το πιὶρηῖῦ 5αΏοτ ]ο5δς Ὁγ 8, Έου ἴα "ποοοτάϊς 19 

θεὺν λύπη µετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον Ἑκατερ- 
"αοᾶ ἍΆρστιοξ τερεπίβηπςθ ο βα]γανίοα ποῦ Μο Ὦε τεργεβτεᾶ ποτ] 

/ « Ν ΄ ΄ , ΄ 

γάζεται"' ἡ.δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται. 
οαυ Ῥμῦ τῃθ 2ο 3.Ἡθ Ἅπγοτ]ᾶ ἈΣρτῖοξ ἀθρίὮ τνοτ]κ» οιιξ. 

11 ον) γὰρ αὐτὸ.τοῦτο τὸ κατὰ θεὺν λυπηθῆναι αὑμᾶς,' 
Ἐον 1ο, ἴλΠίς Βὰ11θ ἐΠίπᾳ, αοσοσ]ἶπρ {ο 4ο 240 Ἠατε “ῦεοη Σρτὶοτεᾶ Ίτοι, 

πόσην Ἱκατειργάσατο' ” ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίανι 
Ἠοῦν 11οὮ 310 “ννογκεᾶ "οας  Ἀπογου 14ἱ1ψεπςσε, Ὁπὺὸ [πηςί] ἆἀθέεμσθ, 

; πρὸς κατάκρισιν οὗ Ι1ΤΤΤΛ. 
Ψ ἐργάδεται ΊΥΟΤΙΚ8 ΙΤΤΙΑΥΥ. 

5 συνζην Ι1ΤνΑ. ἴ ἔσχεν 1.Ττ. 
ᾱ-- Όμας ΙΤΤι[Α]. 7 κατηργάσατο Τ. 

7 --- γὰρ {ΩΣ [1]ής, 
. -- [εν] 1.. 



ες τα. 1Ἡἵ ΟΟΕΗΙΝΤΗΙΑΝΕ8Ε, 

ἀλλὰ  ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπύθησιν, ἀλλὰ 
Όαῦ ΙπϊσπαβΙο, νυῦ 103, ταῦ ]οηρίτᾳ, δα 

ζῆλον, Ἀάλλ'' ἐκδίκησιν; ἐν παντὶ συνεστήσᾳτε ἑαυτοὺς 
Ζοα], ναῦ τοπσοπποεί ᾖΙπ οΘΤΟΓΥ [πα] το }ρτοτοᾷ γοιΓςο]γεΒ 

ἀγνοὺς εἶναι δέν' τῷ πράγματι. 13 ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, 
ἆριχο ᾖ}ἱο”θο ᾖἵπ Ὥᾖἴπο ΤΩΙΤΙΟΓ. ΤΠοη 1 αἷςσο ᾖἸ ατοῖε ἴογοι, 

οὐχ «εἴνεκενὶ τοῦ ἀδικήσαντος. οὐδὲ «εἵνεκεν' τοῦ 
πιοῦ {ου τῃο βα]κθ οἳ Ὠϊπα ἵΥπο ἀἰά τος, ΠΟΥ ΤΟΥ ἴπο 5ηκθ οἳ Ἠϊπι πο 
” ; ᾿ / - . η 

ἀδικηθέντος" ἀάλλ᾽ὶ «εεἴγεκενὶ τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν 
ειιβοτεά Ἱνχοισ, ᾖΌῬιῦ ᾖΤος τῖ]ῃο 5αΚθ οξ Ἰρδίπρ πιππ]ξοεῦοᾶ Ξάϊ]ίποπος 

"εὐμῶνὶ τὴν ὑπὲρ ἡμῶν" πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 
1γοις ἈπνΠῖοΠ [315] ος δα το τοι Ῥο[ογο αοα. 

19 Διὰ τοῦτο παρακεκλήµεθα ἐπὶ ὃ τῇ παρακλῆσει 
Όµπ ποσοιιπί οἳ {Ππὶ5 νο Ίαπτο Ὀοοῦ εποοιταροᾶ ᾖἵπ ΞεπσοιιταβεπιοηΏ 

- - - , ᾽ σι - 

Ἑμῶν"Ἱ περισσοτέρως δὲ μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ 
1γοιτ, Αιιᾶ ιἱ1θ πιοτο αι απε]σ ταἴπος Ίνο το]οῖοοᾶ καν Τπο Ίος 

Τίτου, ὅτι ἀναπέπαυται τὸ. πνεῦμα.αὐτοῦ ἀπὸ πάντων 
οἳ Πτι, Ὁσοαιιδθ Ἆπς Όσοι τα[γοςπεᾶ Πὶς ερἰτϊ ολ ὰ α1] 

-” 2’ Λ « Γ τ -” [ή 

ὑμῶν' 14 οτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχηµαι., οὐ 
οἳ τοι]. Ὥροοπιιςο 1 απγἰΠίης {ο Παπ αΏοιῦ σοι 1 αντε Όου»ίος, 2ποῦ 

«κατμσχύνθην' ἀλλ ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν 
11 Ὄννα» Ρατ {ουβἈαπαο; ΌῬας π5 αἲἱ υμίηπρε Ἱμ ἔτπια τὸ 5ροΚκο 

ὑμῖν, οὕτως καὶ ἡ καύχησις Χἡμῶνι ὴ' ἐπὶ Τίτου 
Ίο σοι, 5ο 85ο Ίπο ὈῬοπβίϊπρ οἳ 168 συ ἩΙοὮ [σναξ] ἴο Τίταβ 

ἀλήθεια ἐγειήθη' 16 καὶ τὰ σπλάγχνα.αὐτοῦ περισσοτέρως 
τταϊα Ῥθεσσταο; ανά Πΐ5 Ῥουνε]β ΠΙΟΓΘ αὐαπάκνπὂ]σ 

εἰς ΄ ὑμᾶς ἐστιν, ἀναμιμνησκομένου τὴν πάντων ὑμῶν 
Ἰονατᾶάς τοι ΆΓ6, τθιηοποὈογίηρς Το 308 'α]] "οἳ ὅγοιι 

ὑπακοήν, ὧς μετὰ φάβου καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν. 
1οὈρᾶίοπσο, ἩἹοςυ πΙίΗ, 161ΙΥ απᾶ ἰτεπιυ]ίηπρ γε χεοοϊντεᾶ ἨΙπῃ, 

/ ] .”/ - Δ ” { -” 

16 χαίρώὠ Ἡ ὅτι ἐν παντὶ θαῤῥῶ ἐν ὑμῖν. 
Ἱτο]οῖσα Ίπαῦ ἵπ ετεττίλῖης 1 απι οοπβάεηῦ ἵπ 7ο, 

8 Γνωρίζομεν.δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί. τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν 
Ῥαἳ το π]ακο ΚΠΟΙΥΠ ἴογοια, ΌτειμτεἨπ, Τἴπθ ΕΡἴαςθ οἳἑ αοᾶ πΠΙςΠ 

δεδοµένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας' 3 ὅτι ἐν πολλῇ 
ὮἘπβ Ὀουη «ἴνοπ ἴπ Τπο βΞξ5οπιὈ]16ς οἳ Α[ασεάοπίι ; ἐππίέ ἵτ  ἍὮΏΙΙΟἨ 

Σοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς.χαρᾶς.αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ 
Ῥγουξ ο ἐτυι]α {οι {πο αὈιπάασπος οἱ ἰΠοῖτγ Ίο απᾶ 

βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς "τὺν πλοϊτον! τῆς 
349ερ βρονοτίσ λ{Ποϊτ αὈουαπᾶσοά πο. Ὅπο τῖςΏες 

ἁπλότητος αὐτῶν ο ὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, 
οἳ ὑπεῖτ 1 οτα]1{γ. Έογ Αοοογάἵπρ {ο [{Ποῖτ] Ῥοΐετ, 1 Όειτ π]ίπεςς, 

καὶ οὑπὲρ! δύναμιν αὐθαίρετοι, 4 μετὰ πολ- 
ΆΑπᾶ Ὀοποπᾶά [ἐΠοῖτ] Ῥοῦες [ἔπεγ νΥετε] π]]1ηρ οἳ ΤΠεΠΙςδε]τες, πΙΤΏ πας] 

λῆος παρακλήσεως δεόµεγοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν 
οπίτοπίσ ῬοκθευΏίπς οἱ 18, δἱηΠθ "ρτασς Ἰαπᾶ 3τπο 3δΣε]]1ον/5Ώῖρ 

τῆς ὑδιακογμίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους Ρδεξασθαι.ἡμᾶς'Ἱ 
Ἄυρβ 11τηο 131θγν]ορ 13υυΏίοὮ [1.5] 154οΥ 1911ο 1Τεαϊἰπίς 31ος 78 950 ΄χοοεῖτο, 

ὁ καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ’! ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶ- 
Απᾶ πο [οηπ]σ] βοοὐταΐπιρ η5 πα Ποροᾶ, Ὀιτιῦ {ποιιδε]τεΒβ ἴΠογ ρᾳτο ἍΑΕγεῦ 

7ον τῷ κυρίῳ, καὶ ἡμῖν διὰ  θελήματος θεοῦ ϐ εἰς. τὸ παρα- 
1ο τηε Τιοτά, αηὰ ἴοις ὮὉὮγ [πε] τυα]1 οἳ ἀοᾶ. ο τπεῦ Σεχ- 

5 ἀλλὰ ΤΤΊΤΑΥ. υ.---ἐν (}εαᾷ τῷ ἵπ ἴἨ6) [1,]τττΑν. 
ν ἡμῶν οχ Εα. Γὐμῶὼν Υοι Εο 
Ἀ ημων ο) ΤΙ ΥΤΤΑΝ. ἑ ος δὲ απά ΤΊΤΓΑΥΥ, 
[5 -ἰ- οὖν νῬοιείογε Β, 5 τὸ πλοῦτος ΙΤΊΙΑ. ΕΕ. ο παρὰ Ι11ΥΑΥ). 
οι ΓΙΑΝ. 4 αλλα Ί1Ττ. 
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ἵπσ οἱ γοπΓγςο]νου,τοα, 
αυ)ὲ Πιο Ιρωπ{ἴοὮ, } ΟΠ, 
τυ]αί Τεπσ, τοα, 0) έ 
γεημοπιοπύ ἀοβίτο, Το, 
Ίυ]λαί τοπ], γε, τυ]μαέ 
τετοηρο! Ἰππ]] {118 
γψεῄατε αρρτοτοεά Τοι!Γ- 
«ο]τος {ο Ὀο οἶθασ 1 
1Πἱ5 ΠιΛί{ογ. 12 Ἠ Ὥοτο- 
Ξ0Υ6, ἴΠοΙρΏ Τ Ἱνιυ[ο 
υηπίο τοι, { αἰά { πηοῦ 
{οτ Ὠίς5 οαἡ5ο τηπί ιά 
ἆοπο ἴπεο ΠΝΤΟΝΡ, ΟΥ 
{οτ 5 οπαρα ἴΠπαί 5ζ- 
{Συτοί ΠίΤΟΠΠ, Όατ {Πιτ 
οἵΓ σατε ΤΟΥ Του {η ἴ]θ 
εἱἰρῃηῦ οἳἑ ἄοά πιρης 
ΒΡΡΟΛΥ Ἀπίο ὙΤοι. 
19 Τηογε[οχο τνθ 1ν0ΤΓθΘ 
οοπιξοτἰιοᾶ π γσοις 
οοπιξογῦ : 7εΒ, αηά ϱκ- 
οθθάϊηςΙσ ἵμο πιογο 
1ογεά Ἡε ΕΟΣ {Πο 197 οξ 
Τι{α5, Ὀεοπιιςο Πΐ5 5Ρἰ- 
γὶὸ πας νο[γοκποὰ Ὦγ 
τοιι αἲ]. 14 Ἔον 4 ἵ 
Ώπγε Ῥοασίεά απγ{Πίησ 
ἴο Ἠϊι οξ τοι, 1 απι 
ηοῦ α»Παπιοᾶ; Ὀιῦ αξ 
ννε 5Ριικε α]] τΠῖπσς {ο 
σοι ιν ἔγιτῃ, ετέη 5ο 
οιιγ Ῥοβριίης, πΏίο Γ 
πιαᾶο Ὀείοτο Τ1τιιβ, 18 
{Σοιηᾶ α Ττιι{Ἡ. 15 Απά 
Ὠϊς ἱπγγητά αΏθοτίοῦ 18 
ΏΙΟΓΘ αὈαλάρμπί {ον ατᾶ 
σοι, πΠΙ]εί Ὡς τοπ]θπη- 
Ὀεγοίπ 1πθ οὔειίιεησθ 
οἱ γοι αἲ], Ώουν πῖτία 
ΣΕΛΓ ππᾷ ἴγεπιβ]ϊηπςρ γθ 
τοορἰτοᾶ Ἠϊπι. 16 1 τε- 
1οΐοο Τπετοίοτο ἴπβῦ Ι 
Ώαγτε οοηΠάεποο Ιπ γοι 
Ὦπ 1] 1λίπρς. 

υτΙΙ. ἸἼοτεοτος, 
Ὀτείπτεπ, π6ς 4ο νοιι 1ο 
συ οἱ Τἴποθ Ριασϱ οξ 
αοὰ Ὀρδείονεὰά οἩ Τ1θ 
οΏιτοπες οἳ ἈΠιιοθᾶο- 
ηῖα; 3 Που ἔλαῖ ἵω 8 
στοαί ἐτῖπ] οἳ αΠϊστίιοτ 
1Π9 αὈιπάαησςεοξ ἴΠεῖσ 
1907 Απᾶ τ]εὶσ ἀἆεερ Ῥο- 
τπυτίγ αὈοιμπᾶθά απῖο 
ἲπε τίσῃθς οἳ ἰΠοαῖτ Ἱ]- 
Ὀοτα] τσ. ὃ Έους ἵο 
{ιοί Ῥοΐνεχ, 1 Ὀ6αχ Τε- 
οογι], 768, απᾶ Ῥεσοπά 
{εν Ῥουνετ {)6ἱ 11616 
ντ] 11ης ο ἴπεπινε]το-; 
4 ρταγίπρ τας πητἩ πλ ο]ὰ 
Ἰπίτεαϊσ {Πλδί τνε νιουι]ά 
τεσοῖνε ἴπο ΕΠΗ:ί, απὰ 
ἰαᾗε ιὔΦροπ 15 τπο 1ε]- 
Ίοὴ/5ΠίΡ οἱ ἴΠο πι]η]»- 
τεγῖηρ ἵο ἴπε 5Ηα1Πί8, 
ὃ Απά {λί οι αἰᾶ, 
ποῦ 45 Υε Ἠοριᾶ, υαῦ 
Πχςδί Ραᾳτο 1ἴπεῖτ ΟπΏ 
5θ]το» {ο ἴπο 1,οτᾶ, αιιᾶ 
ἩΠτο 115 τσ 1]ο σν{]] ος 
αοά. 6 ΓπςοιΩΙ1οὮ {λα 
σι ἀεείγτεά Γή, Ὅἶπις 

ο μμ ο ολ ο ο ο ττµἌῬπ μμ ο υμμμμμυμυωμμμω  μωμυμω 

ο ἕνεκεν ΤΤΊτΑ. 
Ε -- δὲ αΏά (1Π) εογηππεπιοῖπρ α δεπίεποε αἱ ἐπὶ ΤΤΤΙΑΥΓ. 

κ ὑμῶν οἱ γοι 1. ο --- ἡ τ[τ.]. 
δ --- δέξασθαι ἤμας 
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ας Ὡς Ἰαᾶ Ῥεσπη, 5ο Ὦθ 
ψ.οα]ᾷ Ααἱδο ΠΠῖρη η 
τοα ἴπε 5ΆπΠιθ ΡΓ80Θ 
Ἀ]δο. 7 Τηοτείοςς, 85 
σθ πΏουμπᾶ Ιπ ετετΥ 
τ/ὔιᾳ, ὧι ΕβΙ9Ώ, ππᾶ αῦ- 
{δχαπςσθ, απᾶ ἆΚποι- 
1εάροε, απᾶ ἔπ α1] ἁλ]ι- 
6εποἙ, απᾶ {π γοασ]οτθ 
το 3, 566 ἴηπβῦ Τε κς- 
Ῥουπά ἵπ ἐλπῖς ργαςε 
Β]πο. 81 5ροακ ποῦ Ὦτ 
οοπωπιαπάπιοηξ, Ὀας Ὁγ 
οοοπςῖοα οἳ ἴπε 2οτ- 
σαχάηθεβς οἳ οἵπετς, 
ΑΠᾶ, νο ΡΤοτθ ἴπθ »ἶἱῃ- 
οοσίῖγ οἳ τοιΓ Ίοτε. 
9 Ἐοσγ το ἆΚποπη {ἴπθ 
Ρταςε οξ οἵις Τιοτᾶ οἆἷθ- 
Ρας Οητὶςί, πας, ἔποαρἩ 
Ἡρ Ὅας τὶςοπ, γεῦ ΐοτ 
ος ΑπΚες Ὦρ Ῥεοβπιθ 

ΟΣ, {Ώβῦ τε ἑπτοιςσ]α 
19 Ῥοτετίν πα]ᾳΏῖ Ὀο 

τῖοη. 10 Απά Ἠοτεῖη Τ 
Ρῖνο 3ι/ αἄνῖορ: 1ος 
τΠἱ5 ἶ9 οχρεᾶιεπὺ {ὸσ 
οι, Πο Ώβτε Ῥεραπ 
Ῥείοτε, ποί ϱΗΙΨ {ο ἄο. 
Ῥαῦ Αἰἱ5ο Το Ὃς {οτττατᾶ 
ΔΑ Σ6ΔΥΓ απο. 11 Νον 
{πετεξοτε Ῥεγέογπα ἴπε 
ἀοἵνρ οὗ εἰ; ἐπαῦ 38 
{λαγό 1υαξ Αα ταβᾶἼπεςβ 
{ο Ὁηὶ]], 5ο {λεγο πια 
ὃε 8 ΡογΕΟΓΠΙ81686 Ά15ο 
οι οἳ ἐπαῦ ΨΠῖοΏ τα 
Ἠατε. 12 Εοτ ἴξ ἴποτθ 
Ῥο Εξ α π]ὶ]]ῖηπσ 
τηϊηᾶᾷ, 2ὲ {5 ποοερίἰθᾶ ας- 
οογᾶῖηςσ {ο {πβῦ α πι 
ἹαίἩ, απάᾶ πο βοσοτᾶ- 
1πςσ {ο τπαῦ Ὦρ Παίμ 
χιοί. 15 ῬἘος 7 πιέξαἸ 
πο ἐ]λαῦ οἴπετ ταεη Ὦθ 
εαςεᾶ, αμᾶ το Ὦε Ότπτ- 
ἀσπεᾶ: 14 υαῦ Ὁγ 8η 
εααβΗ{γ, ἐμαί που αὖ 
Της ἠήπις τοις αΏπη- 
ἄαπεο πια! ὖεα ερ]: 
Σογ ἰποῖγ αυ, τηαῦ 
{πΠαῖτ αὈιπάαηΏςε αἱβδο 
ΠιΑΥ ὃε α δρί/ Έοτ 
τοιγ πναηῦ: ἴΏαί ἴπετθ 
ΙΩΗΑΥ Όε ϱᾳ απ111σ: 15 α5 
ὰτ ἶ5 νυτ]{ίοη, Ἡο πας 
]αᾶ σαἰλεγεᾶ ταποἩ 
Ἠαᾶ ποίΒΏΙης ΟΤΕΥΣ: αηΏά 
Ἡο ἰπαί ἠααᾶ σαἰλογεᾶ 
Πτέ]ε Ὠπᾶ πο Ἰ]αοξ. 

16 Ῥαΐ5 ἐμαηχκςα δε 1ο 
οᾶ, νηπῖοη ραῦ {πο 
ΒΗΠΠΘ 6ατηΏοξύ οΆτο 10ο 
{πο Πεατῦ οἳ Τίνας Σος 
οι. 17 Ἐοτ ΙἸπᾶεεᾶ 
ο αοοερίεᾶ {Πθ ΕΧΠΟΙ- 

ἐπεῖοη: ὉῬαῦυ ΌῬεῖπα 
Ώ)ΟΤΥΘ {ογπατᾶ, οἳ ἨὨϊ8 
οὗηπ αοσοοτᾶ Ἰς πεηῦ 
ππίογοα. 18 Απάᾶ πθ 
Ἰατεο «εηῦ τνΙΕἩ Ὠῖϊπα {πο 
Ὀτοίἤπος, ν/ηο5ε ῬΓβί5δθ 
ἐς Ἱἵπ ᾖἴπο 
ἑπτουιρποιυν 
οπιιγοπες:; 19 απᾶ ποῦ 
Όιαέ ́  οπ1γ, Ὁτπίό πο 
στα» Αἱδο 6Ποδαηπ οἳ ἴμθ 

προς κοΡινοτο ΣΣ” Ῥ. ΥΠ. 
Ν΄ : ον η ε, θά , ο κος 

καλεσαι ημᾶς Τίτον, ἵνα καθὼς προενήρξατο, οὕτως καὶ 
ἨΠοτίεᾶ 1ο Τΐτας, ΊΤπαῦ βοοογᾶΙΏς α5 θε Ῥεέοτε Ῥεσαπ', 5ο Ά]κο 

’ ν Λ 

ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν.χάριν.ταύτην. Ἰ ̓ Αλλ’ ὥσπερ 
Ἡε πιὶσΠέ οοπιρ]εἓς η] τοα Ἅαἱδο ΜΠῖ5 ρταςθ. Ῥαυς ετεη 88 
. Ν ΄ ’ ν 

ἐν παντὶ περισσεῦετε, πίστει, καὶ λόγῳ, καὶ γνώσει, καὶ 
ἵηπ οτε [παν] τε αροαπᾶ, 1 {4ΊΤΏ, απᾶ  πνιοτᾶ, απᾶ Κποπ]ρᾶρε, απᾶ 

πάσφ σπουδῃ,. καὶ τῷ ἐξ ὑμῶν ἔν ἡμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν 
Βἲὶ ἆἀϊαμεπορ, απᾶ ἵπ {Πο Ξέγοπι οι 3ο ᾖὅα8 1Ἴονθ, ἐπβί αἶκσο ἴπ 

ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε θοὺ κατ ἐπιταγὴν λέγω, 
τΠῖς 6ταςε γε ςμοα]ά αθοαπᾶ. ἨΝοῦ αοοοχγᾶϊπς ἔο Α οοπιπηαπᾶ ἄο 1 5Ῥοαξ, 

ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς "ὑμετέρας' ἀγάπης 
Ῥαί ἐπτοιρῃ {με "οξ Ξοίλπετβ 1άἱΗρεπορ απᾶ {πθ 30Ε3γοατ .Ίοτε 

γνήσιον δοκιµάζων᾽ 9 γινώσκετε.γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου 
1σοπαίπεηεςα τ)τονίηρ. Έοχ Υθ Επον {πο σταοθ οἳἑ Τιοτά 
ε -” 2 -” .” ή ” ί 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ χριστοῦ, ὅτι δι ὑμᾶς ἐπτώχευσεν 
1ος ζ{65υ8 Οµσὶς, ναί ος πο ὅεακο 5οξ Ίγοα "6 "Ὄεοιπιθ 19ροΟς 

” ” ” / ; 2 

πλούσιος ὦν, ἵνα ὑμεῖς τῷ ἐκείνου.πτωχείᾳ πλουτήσητε. 
2ΥΊο] αροῖηρ, ἴλαῦ 7ο Ὦν Πῖ8 Ῥοτετίγ τηῖσΏῦ Ὦθ οηι]ομοᾶ, 

10 καὶ γνώμην ἓν τούτῳ δίδωμι' τοῦτο-γὰρ ὑμῖν συμέέρει, 
Απά ο ἱαᾶρτηρηωῦ ἵπ ἍΠί6 1 ρῖτο, Ξοσ ἴΠῖς 2οΣ τοι ἶ5 Ρτο:ι.η)]6, 

/ ΄ ” : Δ μ ΄ 

οἵτινες οὐ µόνον τὸ ποιῆσαι, ἀλλά καὶ τὸ θέλειν προε)ήρ- 
πηο ποῦ οπΙσ ᾖΤἴπθ ἁἀοῖτπε, Ῥαῦ αἰςο {πο Ῥεῖπρ γ]]ησ Ώ8β ΑΠ 

ἕασθε ἀπὺ. πέρυσι 11 νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, 
Ῥεέοτθ Ά ΤΕΑΥ 8Ρο. Ῥπέ που Ἀἱ5ο”πθ «δάοΐπα Σοοτηρ]οτε; 

ὅπως καθάπερ ἡ προθυµία τοῦ θέλειν, οὕτως καὶ 
6ο ἐπί ετεπας [ἴπετθ πΑβ]{Πθ τεβθῖπες οἳ ἴπε Ῥείηρ τν Ί]]ίπςσ, 5ο αἶδο 

τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. 12 Ἐϊ γὰρ ἡ προθυμία πρό- 
{πθ οοπιρ]είῖηπσ οαῖ οἱ {λαί [σε] Ώατο. Έοχ 1ξ {πθ τεπκᾶϊμεςς 5 Ργς- 

κειται, καθὺὸ "ἐάν' ἔχρφ Ἱτιοὶ εὐπρόσδεκτος, οὐ καθὸ 
εεπί, καοοοτάίπση”  3ΠΙΑΥ 3μἨβτο Ίβηπτοπε [ηθ 15] αεοερίεᾶ, ποῦ αοοοτᾶῖτισ 88 

οὐκ.ἔχει. 19 οὐ.γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν 'δὲν 
ηε τας ποῦ, Έοτ [9 18] ποῦ {λαῦ {ο οἴμεσβ Γίηθχσο πιαγ Ῥ6] ο͵5δα, Ὀπῖὸ ἔογτοι 

θλίψις' ἀλλ᾽ εξ ἰσότητος, ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσ- 
Ῥγθδξυτο, Όαπῦ οἳἑ οαπα]ΐίσ, ᾖἹἵπ ἴηπθ Ῥτεδεπύ ἴπιθ τοιγ βΌυῃ- 

σευµα εἰς τὸ.ἐκείνων.ὑστέρημα, 14 ἵνα καὶ τὸ ἐκείγων περίσ- 
ἄβηποο 1ος τπεῖχ ἀεβοῖεπογ, ἳ ΜΠβὺ εἶδο Μηοίγ αραπ- 

σευµα γένηται εἰς τὸ ὑμῶών.ὑστέρημα ὅπως γένηται 
ἄφησθ ΏΙΑΥ 68 205 γοισγ ἀθεβοῖθησγ, 5ο {8βί ἴπετε βποιι]ᾶ ὃς 

ἰσότης' 16 καθὼς «γέγραπται, Ὃ τὺ πολὺ οὐκ 
εαυα]1ΐσ. Αοοοσᾶϊπς 5 1ΐ ας Ῥεεη πνσ]ίνεη, Ἡς ἐμαῖ [βαἰποτοᾶ] Ώ)ΙΙΟἩ "ποξ 

ἐπλεόνασεν' καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ.ἠλαττόνησεν. 
1ηαᾶ 9ΤοΣ, Αηᾶ ο ἐπαῦ [σαΐμογαᾶ] Ἠτί]α ἁἷὰ ποῦ ]αο]κ. 

16 Χάρις δὲ τῷ θεῷ., τῷ Σδιδόντι' τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ 
Ῥαό τπαπκ5  ἴοαοᾶ, ππο 6ϊτοας 1Πθ δαπΠ196 ἀϊίσοηπσο ᾖ{ογ 

ὑμῶν ἐν τῷ καρδίᾳ Τίτου" 17 ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐ- 
τοα Ίηπ ἴηπο ἨΠοαπτί οἱ ΤΙζΒ, Ῥογ τἵἴπε ᾿Ἰπᾶεεᾶ Ιεχποττατῖοπ ἍἾε 

δέἕατο, σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων, αὐθαίρεος ἐξῆλθεν 
χοοο]τεᾶ, Ῥαξ ποτε ἀῑ]Ισεπί ῶ68ῖπβᾳ, οἱ Ὠϊ5 ΟΥΏ αοοοτᾶ Ἡε πεηί ος 

πρὸς ὑμᾶς. 18 συνεπέµμψαμεν.δὲ Χμετ᾽ αὐτοῦ τὸν ἀδελφόν" 
το γοι. Ῥιιῇμ νε β0πέ ση Ἡ Ἠϊπα {πο ὈτοιΏος 

οὗ ὁ ἔπαινοι ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασών τῶν ἐκ- 
οἱ πΊοπα ἴπθ Ῥγαῖε ᾖΠπ5]ίπ {ιο ρ]αά ὑἰάϊησα {πτοαδιη αἲ ΤΠ κϐδ- 

κλησιῶν' 19 οὐ-μόνον.δέ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν 
5επιυ]]θς; αΏᾶ ποῦ οη]σ [5ο], Ὀαδ Ἅα1δο Πατίης Ῥεεη οΏοσειπ ὮὉὗ Ἅᾖἴπα 

πω ο νους μον μμ. ο ο ο ος 

ς ἡμετέρας οἱ ΟΙΓ Β. 
π δόντι ϱ.νθ Ἱ. Ρυὲ τη τι[Α]. 

ἔ-- τις (γεαᾶ ἔχῃη Ὦε ΤΙΔΥ Ἠατθ) ΙΤΈΤΑΥΓ. σ-- δὲ 
«τὸν ἀδελφὸν µετ΄ αὐτοῦ Τ. 

5 ἂν Τ. 



ΤΠΙ, ΙΧ. αἱ. σοΡΙΣΡΗΙΑΝΚ ΑΝ. 

ἐκκλησιῶν συνέκδημοςἡμῶν Σσὺν' τῇ.χάριτι.ταύτῃ τῇ 
Ἀββεπιρ]ῖος [15] οιιτ {ε]]οπ-υτατε]]ετ ἡπτ]ύ]ι {ΠΒ ρτΆοῬ, Πίο [19] 

διακονουμένῃ -α ος πρὸς τὴν Ἰαὐτοῦ' τοῦ κυρίου δόξαν 
µθττοᾷ το ἴλο δμ]πιςε]ξ 396 31π8 “Τιοτᾶ ᾿Ρ]οτγ 

8 / 

καὶ τοα ὑμῶν" 20) στελλόμενοι τοῦτο, µή 
οπὰ Γα, πηίηθας οϐ] Ἀγοεαάίπθβς 1γοιισ; ενος 1Η15, ο8ῦ 

τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τῇ- ἁδρότητι. ταύτῃ τῇ διακονου- 
ασε Ἡ6δ αΠποι]ά Ῥ]απαο τπτ {Π18 αὈιπάσποο π/π]οῖι [15] 5ογγοᾶ 

μένῃ κ ἡμῶν' 91 ὑπρονοούμενοι! καλὰ οὐ µόνον ἐνώπιον 
18; ως] {πϊηρς χ]ρΏῖ ποῦ οπ]γ Ὦοε{οτθ 

ον ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων. 393 Συνεπέμψαμεν-δὲ 
Ππο] Τιοτᾶ, Ῥυαῦ 8ἱ5ο ὮῬὨεξοτθ ΤΠΘΗΏ, Απά πο βεπὺ νΙτἩ 

αὐτοῖς τὸν. ἀδελφὸν ἡμῶν ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολ- 
έπεσα οἳχ ῬτοίΏες Ὅποπι 31 ρτοτοά 1π ΠΙΒΗΣ π]πρβ ο{ζει 

λάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ.δὲ πολὺ σπουδαιότερν πεποι- 
ἀἱ]Ιραεηῦ 1ος, απᾶ πού ΤΟΠ ΏΙοτο ἀΠ]ρεωῦ Ὦγ ἔπο Ίοοῃ- 

θήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς. 29 εἴτε ὑπὲρ Τίτου, 
Ώάεπορ ᾿μτοαῦ πτη]οα [15] ἰοπατᾶς τοι, ἨΓπείζποεγ 45 τερατᾶς ΤίύιΒ, 

κοινωνὸς ἐμὸς 
{ιο Ἱε] “ρβτίποες 

ἡμῶν, 
λος, 

καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός' εἴτε ἀδελφοὶ 
Απᾶ Ἅ1οΥ τοα α 1611ού/-ΟΥΚΟΥ; «ου Ἅ"ὐτείητειν 

ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα. χριστοῦ. 24 Τὴν 
[ίπεγ βτθ] πιθβδεΏροτς οἱ α55επιρ]ῖθβ, "ρ]οτγ "ΟΠτ]εῦ, Τηθ 

ἔνδειξιν τῆς. ἀγάπης. ὑμῶν, καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ 
αρτοοξ οΕξ τοιιτ ]οτε, ΆΑπά οἳ οἆις ΛῬοαε0ΐπς αροαῦ 

ὑμῶν, εἰς αὐτοὺς "ἐνδείξασθε' ἀκαὶ εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν. 
τοι, ᾖὅίο 6ίπεπι 1βΏοευγ 3Υθ απά ἵη {408 οξ {πο Ββ5εΠΙ91168. 

Ὁ Περὶ. μὲν. γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους 
Έοτ ο σα Τµθ βεγν]οθ πΏῖοἩ [15] {ον τπθ βαἰπ{β 

περισσόν µοι ἐστὶν τὸ γράφειν ὁμῖν. 2 'Ἴδα.γὰρ τὴν προθυ- 
σαποσα ΣΟΥ Το τν 158 πα πα Το Το. Έουγ Ι Κηοπ ᾿τοβαί- 

μίαν ὑμῶν ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὅτι 
ΏΘΒΒ Ἅγοας πΏῖοἩ εοπακστσα, .. 1 Ῥοββδῦ οἳἑ ἵο Μαορᾶοπίαης; ὑμαῦ 

᾿᾽Αχαΐα παρεσκεὔασται ἀπὸ. πέρυσι’ καὶ «ὁϊ Γἐξὶ ὑμῶν ζῆλος 
Αο]πίη β8ς Ῥεεη Ῥγεροχθεά 8 7ε8Υ 8Ρο, ἈΑπᾶ ᾖἴπο "οξ 3τοι 1π68] 

ἠρέθισεν τοὺς πλείονας. ὃ ἔπεμψα.δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα. μὴ 
Ῥύοτοκθ πο Ρρτεαίθς ΠΙΠΙΡΕΣ., Ῥαΐ0 Τ εεη{ ἴ]ιθ Ὀτείπτεα, 1εεῦ 

τὸ καύχημα.ἡμῶν τὸ ὑπὲ ὤν κενωθῇ ἐν τῷ 
οισ Ῥοδβύΐηπς πνΏῖο [18] αΌοαῦ γοα αποθι]ά Ὀο πιρᾶρ νοῖᾶ ἵπ 

μέρει. τούτῳ ἵνα καθὼς ἔλεγον, παρεσκευασµένοι ᾖἦτε, 
{Πῖς ο δ ἑΠαῖῦ αοοοτᾶῖπς 8 1 δα1ᾶ, Ῥτοραχγεᾶ πο ος νε; 

4 µήπως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες, καὶ εὕρωσι» ὑμᾶς 
1θ8ί ρεγτΏαρς 1 αποι]ᾶ οοπιθ πηΙἩ το ἸΜαοθάοπϊαηΒ, θπά Ἀπά τοι 

ἀπαρασκευάστους, καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ .λέγωμεν 
πεσει Ζᾳαποι]ᾶ 3ρ9 “Ρραΐ δἱο 3ΕΠαΙπθ ᾖπθ, (ποὺ σ/θ πα ποῦξαγ 

ὑμεῖς, ἐν τῇ.ὑποστάσει ταύτῃ Στῆς καυχήσεως.ῖ ὅ ἀναγκαῖον 
πε) ἵἸἨ {Π18 οοηβᾶεποθ ος Ῥοαςδίϊπρ. Νεοεβξατγ 

οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφούς ἵνα προέλ- 
ΤΠοτείοτο 1 οξίθεπιαά [Π0] το εχποτῦ πο Ὀὑτείηπτεαω «μαῦ ἴπεγ εποι]ά 

θωσι» λείο ὑμᾶς, καὶ προκαταρτίσωσιν τὴν Ἱπροκατηγ- 
6ο Ῥεΐίοτο ᾖἴο που, απᾶ εποι]ά ο μον ῬοξογεΏαπᾶ 340χ6- 

γελμένην! εὐλογίαν ὑμῶν ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς 
Βηηουποεᾶ αρ]ερείπς γουτ αγηίς Ἰχεβᾶτ 5ἱο.ρο6 ἴπὰ 8 

οὖν 
Ξιπετοείοτθ 

« 
υ 

48 

οἩιχοησβ {ο ᾖἵτατε] 
πνΙὮἩ ταψ ου 1Ππί8 
Ρτησ86, πο 18 εᾱ- 
πηϊηϊςσθοτοᾶ Ὦυ τμ το 
νηπε ΡΊΟΥΥ οἳ {πο ΒΛΠΙΘ 
Τ,οτᾷ, απᾶ ἀοοζαγα(τοιι 
ος γοισ τεπᾶγ π]]πᾶ : 
20 ανοϊᾶϊπρ {Π18, Όπαῦ 
πο πππΏ 5Ποι]ά Ῥ]ατωῬ 
τς Ἰπ {Π15 αὈτιπάαποσυ 
πυηῖοἩ 19 βἀπαϊπ]ςοτοᾶ 
ὮὉγ τι: 21 ρτοτίάϊας 
{ος Ἠοποθεῦ {ΠΙΠΡΑ, ποῦ 
οπ]γ Ίπ {πο βἰσηί οἳ 
ἴπο Τιοτᾶ, Ῥυαΐ ο18ο Ἱπ 
1ηπο αἱρῃύ οἳ ἨΏΙθἨ, 
22 Απᾶ πο Ὠατο 5επΏ 
πυλτ ἴποτπι ουσ Ὀτο- 
{Ἠςθτ, ΠΠοπι νο Ἠμτθ 
οξίθεη{ῖππες Ῥτοτοεᾶ αἵ- 
Ἱροπύ 1η ΤΙΑΤΠΥ {ΠἱΠΡΒ, 
Ὀαῦ ΏΟΥ/ πιμΟὮ Ώ}ΟΓ6 ἁἷ- 
Ἡροηῦ, προη ἴηο πτοπΌ 
οοπβάεπορο πτμίοα ᾖ 
αυο ἵπγοι. 25 ΊἨο- 
{πετ απγ ἄο ὕπαιῖγε οἳ 
ΤίύάΒ, 6 ᾖἱδ πι ρατῖ- 
ἩΘθΓ απᾶ Τε]]1ούππε]ρες 
οοποθΓΠΙΩΡ τοι: οὐ 
οασ Ῥτοίπτεη ὂο ᾖ- 
σιῖγεαᾶ οὗ, {ιεψ αἲε ἴΏα 
ΠΠΘΕΡΕΊΏΆΡΘΙ5 οἳ {πο 
οΏατςἩΘΒ, απ Ίηο σ]ο- 
1γ οξἑΟητ]ςί, 24 ΊἩετε- 
{09 5ΠΘΥΥ 7ο ἴο πει, 
ΑΠᾶ Ὀεξοτο {Πε οπατο]- 
65, ἴπο Ῥτουξ οἳ τοις 
1οτο, απά οξ οατ Ὀομςεῦ- 
1ης οἨ ουσ Ώεμα]{, 

ΙΧ, Ἐοτ 48 ἑοποΠμῖτπς 
{πο παἰη]ξ{ετίηρ {ο ἰπο 
βαἰτῖς, 10 ἶ5 ΞαρογβιοιΒ 
10ΟΥ τηθ ἵο πτῖίο {ο 
τοι: 2 2ος 1 Ἐπου {πο 
Σοτγγαχᾶησβς οἱ τοις 
πα]πᾶ, 3ος πΠίοὮ Ἱ 
υοββῦ οἳ τοι {ο ἴπεια 
οἳ Μασοεᾶοπία, ἴπαῦ 
ΑοηΏβία π/85 τεαᾶνγ 8 
Ψεβῦς ΡΟ; απᾶ ουσ 
πεθὶ ἨὨαβίπ Ῥχγοτοκεά 
ΝΕΙΓΥ ΠΙΑΗΥ. ὃ Υεῦ 
Ὠατο 1 βεηύ ἴπο Ὀτείὴ- 
τεΠ, 1950 οἆσ Ῥοαρδίϊπς 
οἳἑ τοι 5Που]ά ο 1π 
ταῖη ἵπ {Πῖς5 Ῥεμα] : 
μαι, 5 1 βοπἰᾶ, το 
ΏιαΣ ο τεαᾶτ: 4 Ἱεοῦ 
Ώαρ]σ 1 ἴπεγ οἳ ἡΐπ- 
οθρᾷοπίι οοπἹο πα 
16, απᾶ Ἀπά τοι υ]1- 
Ῥτοραχοᾶ, νο (Μαϊ ννο 
β4Υ πο, Υε) «ποι]ᾶ Ίνα 
β5Παπαθᾶ 1η 1Π15 Ρβαπιθ 
οοπΠπᾶ ιό Ῥοαδίϊην. 
ὃ Τπετοίοτο 1 ἰποπρηί 
16 ΏΘΕΟΘΡΕΑΥΥ Το οχΏοτῦ 
1πο ὈτείηχαοἨπ, {ἰΠππῦ 
ΤἩαγ ποι]ᾶ πο Ὀοε[οτθ 
ππίο τοι, απᾶ ἹΤπλ]κα 
πρ Ῥείογεπαπά τον 
Ὀουπίγ, ὙηΠοτοοἳ το 
Ἠηβά ποῖῖσς Ὀοίατε, τα 
{Ώθ 8ΑΠ1Ι6 1Π]οἩτ ο 
τεβᾶσ, 5 α πιαϊίθ» οὗ 

5 ἐν 1η 1 ταν’. π- αὐτοῦ ΗΤΓΑΥΝ. 
πνθ Ργον]ᾶςθ ΗΤΤΤΑ ; ο... γὰρα. 
ΟΙ ΤΤτΑΝ. ο τὸ Τ1γ. --- ἐξ (γεαὰ ὑμῶν οἳ γοι) 1.ΤΤι/ Α]. 
ἃ πρὸς ΙΤΕΥΓ. 1: Ὃ ορ οο Ῥοείοτθ Ργοπαΐδεα 1τΊτΑΥΓ. 

9 ἡμῶν ΟΙΙΥ αΙ/ΤΤΤΑΤΓ. Ὁ προνοοῦμεν γὰρ ΤΟΥ 
5 ἐνδεικνύμενοι ΒΏΕΝΊΩΡ ΕΤττΑ. ᾱ--- και 

ξ --- τῆς καυχήσεως ΟΙ/ΤΊΤΑΝ. 

τ1 
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Ῥοιπίγ, απᾶ ποῖ ας ο 
οοτοίοιιβηθ”. 6 Βαπΐ 
ολῖ»ς 7 αυ, ἨἩδ συ]Πῖοη 
Βοινεἰίῃ ρατῖπςσ]γ «Ἠα]] 
χειρ 8ἱ5ο 5ρατΙΗΡΙΣ; 
ΆΑτιά ας π/π]οη «οτνοῖ] .. 
Ῥοαπο{π]]γ 9πα]1 τες 
Άισδο οπή {α]]γσ. 7Ε- 
ΝΘΓΣ ΏΙΔΥ αοσογᾶϊτις 88 
Ἡο Ῥαγροδεῦμ τι ἨΠΐ5 
1εβΥῦ, 5ο 16ί μπι οἵυο » 
πού ϱτιᾶρίηρ]σ, ος ος 
Ἠεοθςςίσγ: ος; οᾶ 
Ἰοτοίῃ  οπεεσ{α] 
μ]νοτ. 8 Απᾶ οᾶ 8 
αὈ]θ 6ο πιρΚθ΄β11 ᾳτασθ 
Ἀροαπᾶ ἑοπατά τοι; 
«ιαῦ τε, αἴπαγς Πλτῖησ 
811 βυβποίεπου Ἰη 41] 
ἐΛΙπΦΕ, πιΑΥ αὈοαπᾶ ὗο 
ενετγ βοφᾶ ποτ]: 9(858 
15 ἶς υτ]ίεπ, Ἡο Πβίῃ 
ἀἱςεροτςθά αρχοπᾶ ; θ 
Ἠαίῃ σΊνεπ {ο ἴηθ Ῥοο:: 
Ἡϊδ τισΠίεοιςηθςβ Τοθ- 
παρϊπείη 1ος :΄ 6Υ16Γ. 
10 Νου Ἱο λα πιῖ- 
πιἰξ(οτοῖΏ «εεεᾶ {ο 1Ἠθ 
8Ο1νεΓ ὈῬοἱῦἩ τα]ΏΙβῦεΣ 
Ῥῶτοβά ἔοτ 40 {οοᾶ, 
βηᾶά πιαΗαρΙσ τσοιςρ 
εοοᾶ 5οπσΏω, απᾶ Ἱπ- 
οΓθ68ςο6 ἴπο ἐΣτυιζς οἳ 
γψοα» τὶρμίεοπςπθβε 2) 
11 Ῥεΐησ οπτῖοηΏεᾶ ἵη 
6Υ6ΓΥ πίπρ ἵο 1] 
Ῥοιιπ(1βμ]πθςς, συΏϊο] 
οβ5οίΏ Ὁπτοαρη τβ 
ἑΠαικερῖνῖηρ {ο α.οἀ. 
12 Ἐοτ {πο αἀπιϊπ]ςίτα- 
{1οπ οἱ {Πμ]ς 5ογγ]οε ποῦ 
οπ]σ αιπρρηΗεἵἩ ἴπο 
σπβηῖ ο Το βαἶπῖς, Ὀ0 
{8 αὈππᾶασπίύ φἶκο : Ὁγ 
Ττιβπν Ἰπαηκερῖνίπρβ 
ππίο οᾶ; 19 να ά]ος ὃν 
Τπο εχροτ]πιεπῦ οΕ 115 
παϊπϊείγα ]οη ΤἨεγ Ρ]ο- 
χ{γ ἄοά ἴοτ γοιιτ Ῥτο- 
Σοβςθᾶ ει Ὀ]θοίίοη απ{ζο 
1Πθ ροβρεὶ οἳ ΟἨηπὶςῦ, 
Ἁπά 3οτ 9οµ” 1ρο- 
χα] ἀἰθιτιοαθίοη ππζο 
έηεπι, απᾶ υπίο α] 
46; 14 θιιᾷ Ὁν ὑπεῖτ 

ΆγοΣ ΣΟΥ τοι, ΠΥΠΙΟΗ 
οας 32ἴεΣ τοι {οτ {πθ 

εχοθεᾶίηπςρ. ΡΤΑβςΘ οξ 
οᾶ ἵηπ τομ. 15 Τπαπ]8 
ὃε ππ{ο αοᾶ ος 18 
ππερεβκαρ]ο ϱὶ{0. 

Χ. Νο. 1 Ῥαα] 
ΙΩΥΒΕΙΕ ὮΌε5θθοἩῃ τοι 
Ὁγ ἴπε πηθθκλθεθς απᾶ 
ροπί]εποβε οἳἑ ΟΩμτίες, 
Ψ Πο 1π ῬΓΘΕΘΩΟΘ απι 
Ὀ85θ Απποης τοι, ας 
Ὀοῖπρ αὈξεπῦ ΑΠΩ Ὀο]ᾶ 
{οιγβτᾶάσοα: 2 Ῥαῦ Τ 
ΌοεεθθροἩ οι, Ὅπαυ 1 
ΏΙΑΥ ποῖ ο Ὀο]ά πε 
Ι οι ργθδεηύῦ ν{Ἡ (η ῦ 
οοπΏάςθπςσθ, πΠετο1ὔ]ι 
1 υΠΊπ]ς {ο ο Ῥο]ά α- 
Ραϊπιβῦ 50118, ἹὙΠΙοὮ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 8, 
εὐλογίαν, Χκαὶ! μὴ Ἰὥσπερί 
Α Ὀ]εεεῖῃπρ, απᾶ Ὥτποῦ 88 

λώρω 
πλεονεξίαν. 6 Τοῦτο.δέ, ὁ 

[οξ] οογείοαςπθςς, Ῥυέ ἐμῖς 1 8ασ], ηε ἐπ 

σπείρων φειδοµένως, Φειδοµένως καὶ θερίσει' καὶ ὁ σπείρων 
5ου’5 αραχίπρ]τ, ΒΡΗΤΙΠΡΕΙΥ  8ἱ5ο 5Πα]] τεβρ; απᾶ Το ὑλαῦ ε8εοτνβ 

ΕΙ] ) ” ολ 3 / ἃ 4 / ε/ ᾽ 
επ᾽ εὐλογίαις, ἐπ᾽ εὐλογίαις καὶ θερίσει. 7 ἕκαστος καθὼς 
ος ἍοῬ]θββίηρς, ΟἩἨ Ῥ]εβδίησς 45ο 5Ί8]] τοδ) : ο8οἩ καοοοτγᾶῖτπς ϱ8 

ππροαιρεῖται" τῷ καρδίᾳ᾽ μὴ ἐκλύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης' ἱλαρὸν 
ϱ Ῥιασροβθϐ Ἅᾖπ πο Πθατῦ; πού ΕΤΙΘΥΙΠΕΙΥ, ος οἳ πεορςεῖέσ; 3 οπεετέα] 

γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ θεός. 8 "δυνατὸς.δὲ" ὁ θεὺς πᾶσαν χάριν 
1ος µβἶτεςτ ἍἼογεβ λᾳοᾶ. Ἔοχ αὉἱθ ᾖΠ5] ἀ4οὰ «εἵἩθΓ Εταςϐ 

ω ω ” 9 Φν ”» 

περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν 
το πιακθ αὈοαπᾶ ὑἑοπατᾶς τοι, τΠαῦ Ἱπ ΘΤΕΙΥ [παν] 4188 811 

αὐτάρκειαν ἔχοντες, περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν" 
βιββοἴθ]ιογ Ἠαγίπβ, ύθ ΠΙΑΥ αροιπᾶ Ὁο ϱπετν νοτ]ς Ροοᾶ: 

9 καθὼς  «γέγραπται, ᾿Ἑσκόρπισενν ἔδωκεν τοῖς πένησιν’ 
360οΓΙΠΡ 5 10 Ώμ8 Όεεπ στ]6ὔοπ, Ἡθ 5οαὐύεγεὰ βὈχοβᾶ, Ὦε ΡΑΥθ ο ἴπθ  ἍΛῬοος, 

ἡ.δικαιοσύνη.αὐτοῦ μένει εἰς.τὸν.αἰῶνα. 10 Ὁ.δὲ ἐπιχορηγῶν 
Βἱ5 τἱρπίθοἅξπεξς 8Ώϊ49Β ΣΟΥ Θ6ΥεΓ. Νου Τε ἴπαῖ. 5αρρ]1θΒ 

οσπέρμα" τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν Ῥχορηγήσαι! 
εεεᾶά νο Ἠϊπι Ὠιαῦ  ΒοΠ8Β Απᾶ ὈὨχεθᾶ 1ος οαὐῖπρ . πιαγ Ἡο βαΡρρΙγ 

καὶ πληθύναι τὸν σπόρον.ὑμῶν, καὶ "αὐξήσαι' τὰ αγεννή- 
ΑπΠᾶ ταςΥ 1θ ταα]101ρΙΥ γοασ ΞοφΊσᾳ, ΑΠᾶ ΤΩΒΥ Ὠθ ΙΠπΟΣΘΕΣΘ ἴῃΠθ Στα]{β8 

µατα!ϊ τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν. 11 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι 
οξ τουσ τ1βΠἴΘΟοἩΞΠΘΕΞ: Ίπ ΘϱΤ6σΥ [παν] Ὀεῖπρ επγἰοηΏθά 

εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι ἡμῶν εὐχαρισ- 
νο ΒΙ1 ἨἩρογα Ην, πο ποτκε οι ἰἴπτοιδα τς τηδηκς- 

τίαν ἴἵτφι θεῷ' 19 ὅτι ἡ διακοµία. τῆςλειτουργίας. ταύτης 
βἰτίπρ πο 6ο. Ῥθοβαδθ πθ ἍεοττῖοῬ οἳ {5 τοϊπ]εἰταῦίοη 

οὗ µόνον ἐστὶν προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, 
ποῦ οΠΙΣ 18 οοπαρ]εἴθΙγ Β]]ϊπς πρ πο ἀεβοῖεποῖθς ΟΕ πο εδαϊπία, 

ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ θεῷ' 
ραῦ 8]5ο αὐοαπαῖπα ἵἩτοαρΏ ὮΤΙΑΠΥ τηβηκερ]νίηρα πο ἀοά; 

19 δἱὰ τῆς δοκιμῆς τῆς.διακονίας ταύτης  δοξάζοντες τὸν 
 ππτουρη, ἴηπθ ἍῬτουξ οἳ 5 βεγγῖο [υπεσ] ρ]οσίεψίπρ 

θεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῷ τῆς.ὁμολογίας.ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον 
.ςοᾶ αἲ ᾖἴπο εαβρ]εοθῖοηὮ, Ὦγ τοισ οοπ{οββίοΏ, το 1ἴποθ σ]αά ὑάίπσβ 

τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ 
οξ{μο Οπτὶςῦ, απᾶ ᾖἹΠρεταλῖν ο ἴπθ οοπαπαιιηπϊσοβΙοη {οτνατᾶς ἴπεπι απᾶ 

εἰς πάντας, 14 καὶ αὐτῶν.δεῆσει ὑπὲρ ὑμῶν, ἐπιποθούν- 
ΜοπβτᾶςῬ αἱ; Απά 1η Πεὶτ εαρρ]οβΏίοι Ίος τοι, 8 Ἱοπρίηπς 

των ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ θεοῦ ἐφ' 
{ο τοι, ΟΠ αοοουπῇ οἳ πο .. Φυτρηβείης ΡΤ808 οξἑᾳοᾶ προηῃ 

ὑμῖν. 16 χάρις.'δὲ' τῷ θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ. 
τοι. Νου ἴπβηκς [ο] {ο ἄοᾶ Σος ἈΙπάρθβοτίραΏιθ, ᾖ3Ηἱ95 Ἅἆτος ϱ]ΐς, 

10 Αὐτὸς.δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πρᾳό- 
Νοη Τωγβε]ε 31 Ῥαια] οκποτί ποια «.Ὦν 1ἴπθ 1ηθε]ς- 

τητος' καὶ ἐπιεικείας. τοῦ χριστοῦ. ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν 
ὨθΒ8 αηΏά ροηί]επο5δβ ΟΕ πο «ἨπΠεί, ὙἩἩΟ β5ἴο ΑΡΡΕΒΙΑΏςΘ [αγ] 

τε 3 : ον 2 η ι δεν Ε αν ϱ / η 
ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν.δὲ θαῤῥῶ εἰς ὑμᾶς' 3 δέοµαι.δὲ 

ΙΩΘΒΗ Άπιοης του, ΌῬαῦ αὈδεπύ απι Ῥο]ᾶ ἑοπατάβ τοα; ἍὭΌῬαΐ 1 ΏθβθεοἩ 

τὸ μὴ παρὼν θαῤῥῆσαι τῇ - πεποιθήσει ρ 

ἐλαῦ δποῦ 1ρεΐωρ Ἄρτεξεηπύ 3 "ΒΙοι]ᾶ Ὄε Ῥο]ᾶ ση ζ ἐπ οοπΒάεπο ΠΠ η πἩΊοἩ 

κ ππτττ) καὶ τ. 

Εου 19 αΌἱ6 ΓΤτια, 
ν!] πιυ]ΗρΙΨὅ ατα»; πληθύνει πωιι]1ρ]1θ5 τν. 

ο ε[τφ]τ. ἵματα ατα Ν, 

1 ὡς αΙ/ΤΤτΑΥΓ. τω προῄρηται Ὦε Ἠὰ8 ριγροβεᾶ 1ΤΤτΑΥΥ. η δυνατεῖ δὲ 
Ρ χορηγήσει Ὁ]] 5αΡΡΙΥ αΙ,ΤΤΓΑΥΡ. 4 πληθυναῖ 

υαὐξήσει ννλ]] Πιογοβδο ΕΙΤΊΤΑΝ. 3 γενή- 
Ν πραῦὔτητος 14ΚΑΥΓ. 

ο σπόρον ΙΤ. 

ν --- δὲ 11ον 11ΤιΑ. . 



Χ. πἹ οσοοτυτα τα ςβ. 

λογίζοµαι τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς 
Ιτεεκοη Ἅᾖο Ῥο ἀατῖης {οπαγᾶρ 5016 ΠΟ 1ΘΟΚΟΠ οξ π8 88 

κατὰ σάρκα περιπατοῦντας. 8 ἐν σαρκὶ.γὰρ περιπατοῦντες, 
Σπιοσοτάῖπς 3ἱο “βθ5Ἡ ατνα]κκίης, ΈοΥ 1π Πεδ] συα]κίης, 

οὐ κατὰ σάρκα στρατευόµεθα' 4 τὰ.γὰρ ὅπλα τῆς Ύστρα- 
ηοῦ αοοοτάϊπρ {ο Βες5Ἡ 4ο πθ παΓ. Έοχ ἴπθ ΑΓΠΙ8 οἱ Ἔγιαχ- 

τείας!. ἡμῶν - οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ πρὸς 
{Αγ χοπς [ᾳατο] ποῦ Βε5β]γ, Ῥαῦ Ῥοπετγεα] ἴπτουιεῃα ἄοᾶ ἵο ᾖ[πε] 

καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων: ὅ λογισμοὺς καθαιροῦντες καὶ πᾶν 
ε ονετίμτου οΕβίτους-πο]ᾶς; Στεβξςοπῖπρς αοτετιητουγϊῖπσ αμᾶ 6ΤεΙΥ 

ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ, καὶ αἰχμα- 
Ἠϊσα τπῖπσ ἸΠΕοίηΏρ 1ΐςε]ξ πρ Αραϊπςῦ ἴπο Ἐποπ]εᾶσο ϱ6 ἀοᾶ, απᾶ Ἰεαάῖτπα 

λωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, 6 καὶ 
οαρίϊνε 6Υετύ ἰποιρπῦ Ιπίο πο οὐεάϊεποῬ οξίπθ ΟπΠτΙβῦ/; απᾶ 

ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πλη- 
Ἆϊπ τεβᾶίηεβα Πβτῖησ ᾖἴἵο 8τεηΡϱοθ Β]1 ἀϊἱβοροεάίθηςς,  ὙΤΠΏΘΕΏ ΤΙΑΥ Ἠατθ 

ωθῷ ὑμῶν ἡ ὑπακοή. ᾖ Τὰ κατὰ πρόσωπον 
η 11131104 τοιτ οῬεάᾶῖεπος. Τμε {π]πρε βοοοτᾶῖπᾳ ο ΑΡΡΘΒΣΑΠΟΘ 

βλέπετε; εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι. τοῦτο 
ἂο σε Ίοο]ς ϱἲ 2 ΤΕ ΑΠΥΟΠΘ Ἱβ Ρεγβαβᾶεᾶ ἵηπ Ἠϊπβδε]ξ οὐ ΟἨτὶσύ ᾖἴοῦο, ΤΗ18 

λογιζέσθω πάλιν Σάφ᾽' ἑαυτοῦ, ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ, 
1εἱ Ἠϊτα τεοκοη αραῖπ οἳ Ἠϊπηςδε]ξ,  ὑπαῦ βοοοτᾶίπρ 88 Ἡο ᾖ{Π5]οξ Οπτῖες, 

οὕτως καὶ  Ἅἡμεῖς Ζχριστοῦ.' 8 ἐάν.τεῖ γὰρ Ὀκαὶ! περισ- 
βο 916ο [ατε] πτνθ οἳ Οητ]ςῦ, Έοτ απᾶ 1Ε Έτεη 1ΠοίθΘΑ- 

σότερὀν τι «καυχήσωμαι' περὶ τῆς.ἐξουσίαςἡμῶν, ἧς 
Ὀππάρπ{]γ βοπιεπΏςί 1 5ηποιἱᾶ Ὀομβῦ οοπεοτηΐτπρ ους ααζποτ]ζγ, συπ]οὮ 

ἔδωκεν ὁ κύριος ἡμῖν" εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν 
Άρανε 1ηΠθ 3Γ,ογτᾶ ἴοτβ {ο Ὀπ]]άϊηξ πρ απᾶ τοῦ {ο0Γ ονετίπτοπίωσ 
κ τα 2 ῃ , : ε; νι 9 ε απ. - 
ὑμῶν, οὐκ.αἰσχυγθήσομαι Ὁ ἵνα μὴ.δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν 
σοι, 1 εἸλα]] ποῖ ὃο ραῦ {ο 5ἨβΊΘ: Ἅᾖ1ἴλπβῦ Τ πΠιβΥ ποῦ β8ετ αθἰξ «ἀΕσηίθηΐης 

ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν. 10 ὅτι αἱ «μὲν ἐπιστολαέ, 
τοι ὮὉὮΣ 1ΠΙΘΑΠΑΒ ΟΕ εριβέ]οξ : Ῥεοβαεο ἴ]θ ερϊςί]θΒ, 

φησίνι ἡµβαρεῖαι καὶ ἰσχυραί' ἡ.δὲ παρουσία τοῦ΄ σώματος 
545 Ἠε, [.τε] πεἰρπῖν απᾶ ΑΙΤΟΠΒ, ΤῬπαῦ ἴἈθ Ῥχεδεποθ οξίπθ ἍῬοᾶγ 

ἀσθενής, καὶ ὁ λόγος 'ἐζουθενημένος.! 11 τοῦτο λογιζέσθω 
π/αρ]ς, ΑΏᾷ ΤἩθ βρεθοὮ πβτρηῦ. Τηῖ8 1εῦ “ΤεοκοἩῦ 

ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι ἐπιστολῶν ἀπόντες, 
α1βποξ. Ἆρ 30π6, ὑΠβῦ ΕποΏ 85 νγεατθ 1Ώ πγοτᾶ ὃν ερἰβῦ]εβ νεῖης αΏπεπθ, 

τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ. 132 Οὐ.γὰρ τολμῶμεν 
ΒΠοΟἩἈ ᾖ[πεο ατε] 85ο Ῥοῖπρ Ῥτοδεπῦ 1π ἀθεᾶ, Έουτ ὃποῦ 34λτο 1τιθ 

εἐγκρῖναιὶ ἢ Ἀσυγκρῖναι! ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συν- 
ΥΑΏ ΒΤΙΟΏΦ ΟΡ ΟΟΠΙΡΑΣΘ ἸψηϊἩὮ 19ΠΓβε]Υθ 8ΒΟΠΙΘ Ίο {Ποθπιεείγε οο)]- 

ιστανόντων, ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες, καὶ 
πιεηᾶ; οαῦ ᾖἴπεςθ ὮὉγ ἴπεπιεεῖτεβ ἴπεπιεε]τεβ τηθαθητίης, απᾶ 

Ἀσυγκρίνοντες! ἑαυτοὺς  ἑαυτοῖς, οὐ.συνιοῦσιν.! 19 ἡμεῖς 
37Π9 οοπιρητῖησ ἑπεπιςε]ταες πξΏ {Πθπαβε]τθΒβ, ἄο ποῦ ππᾶετ{αρπᾶ. 

πι ϊς 2 Ν Ι 2 3 ιά ΄ 7 4 4 

δὲ Νούχιὶ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόµεθα, ἀλλὰ κατὰ 
1ποι ποῦ ᾖΤο {πο ἰπῖπσς Ὀετοπᾶ ΠΙΘΑΘΙΣΕ6 Ἅπτ]] Ὀο8ςῦ, Ῥαῦ αοοοτᾶίηρ ἴο 

τὸ µέτρον τοῦ κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ θεὸς µέτρου 
{Ἠθ πηεβρατθ οξίπο τα] πΠῖον Αἀϊνὶάεά 3{ο Τα5 11Ππο6 "ᾳοά 3οξ "πιεαςαχθ 

ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν. 14 Ἰοὐ γὰρ ὡς! μὴ ἐφικνούμενοι εἰς 
ἕοτεποὰ {ο 1βΐ5ο το. Αποῦ 4ο: ϐ5 ποῦ τοποΏῖηπς {ο 
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ἐπίπχκ οἳ ας ας Τ{ νο 
σγα]]κοᾶ αοοοτάΐηπσ το 
{η9 ΒεβἩ. 3 Ἐοσ {ποιρα 
ν/θ γ/α]]ς ἵωπ πο Βε5Η, 
ππθ ἄο ποῦ ΤΓΒΙΥ 81ἴεΓ 
1Πθ Βθε5Ἡ: 4 (1ου {πο 
ππΘΑΡοΏΒ οἳ οἳς Ἱταγ- 
4ΑΥ09 αγο ποῦ ϱΔΙΏΑ], 
Ῥας παὶσπυν {ηπτοαρα 
4οᾶ ἴο {ἴπο ρα]]ΐπσ 
ἄοπη οἳ εἴτοπρ Πο]ᾶς;) 
ὃ οας(ῖηρ ἄοσ/π Ιπιβσ]- 
ἨΒΤΙΟΏΣ, Επᾶ ϱΘΤεττ 
ἨϊΡῃ ἐπίησ ἐπαί εχα]ῖ- 
εἵΏ Ιἴπε]ί αραϊπςεύ 119 
Κπουνγ]θᾶρε οἳ 49οᾶ, απᾶ 
Ὀτϊπρίηπρ Ιπίο οαρτ]ϊτὶ- 
ἴσ ετετγ ἐποιρΏτ {οἴΏθ 
οὈθάίεποο οἳ Οπτ]εύ; 
6 απᾶ Ἠπτίπρ Τη ϐ 
τθβᾶΙηθββ Το τθτοηπρθ 
ΒΙ1 ἀϊδοθρεά]επος, πιο 
γσοὰσ ορεάίεπςσθ 18 Σα]- 
ΏΠεᾶ. 7 ο τε Ἰοοκ 
ον ἴλμϊπρς αξίες 7πθ 
οπυπβτᾶ ΑΡρεατβηοσθ 2 
1 ΑΠ ΤιβΏ Ίταςδυ Το 
Ἠ]παβθ]ιξ ἴπαῦ Ἡο 5 
ΟπτίςΏ., 1εῦ Ἠϊπι οξ 
Ἠϊτωβε]ξ (π]πκ Όπῖς α- 
βαϊΐηπ, ἴπαῖ, 98 Ἡθ ἐς 
Οπτ]βζς, ετεΏ εο ας 
πο ΟἨχ]ςῦς. ϐ Ἐοσς 
ἴποιση 1 εποπ]ᾶ Όομςς 
βοπιθΏβῦ ποτθ Οἱ οἵις 
βααζποσϊῦν, Ὁπῖοα ηπθ 
Τ,οτᾶ Ὠβίλ σίτεη απβΕος 
εάϊβοα[1οπ, Απᾶ ποῦ ΞΟΣ 
ποιτ ἀθεβίτποθίοηυ, 
βΠοπ]ᾶ ποῦ 6 βξεΏβπι- 
ο: 9 ἐμδί 1 τα” ποῦ 
Βθεπι 5 ἵξ 1 ποπ]ᾶ 
θεττί{γ τοι Ὦτ Ιεῦδετβ. 
10 Ἐ ου ἠ18 1ε01ΕΥΓ5, ΒΑΥ 
ΤἨ6Υ, ατε πεϊρλίν απᾶά 
ροπεσέα]; Ῥυέ Λἱ8 Ὀο- 
αἴ]γ Ῥεθβεπος {8 ΥΘΔΣ, 
Απά ᾖἱ βρεεοἩ οοἩ- 
τεπαρ{1ρ]θ.. 11 Γιεῦ εαοῖ 
8Ώ οπο ἑἨΙπ]ς {Π15, πας, 
ΒαοἩ 5 πθ 89 1η πγοτᾶ 
Ὁγ Ιδεΐίθτα π/Ἡεη τνθ 8Τ9 
βὈξεωῦ, 5αοὮ "το Ίο 
ὂ6 α1εο ἵπ ἄθεᾶ ππεπ 
π/θ 8Υ9 Ῥεεβθηῦ. 12 Εος 
Νθ ἄβγε ηοῦ ΤΙΑἷΚΘΟΙΓ- 
πθ]τος οξ ἴηθ ππαπιδες, 
ΟΣ ΟΟΠΙΡΑΣΘ ΟΙΥΡΕΙτες 
πηΙῖἩ 8οΠ1θ {Ώαῦ οοτα- 
παθηᾶ ὁλιετηεε]τες: Όας 
ΤἨεγ πιρβδυσῖης {πθπι- 
9θἶτες Ὁτ {πεπιβε]τεἙ, 
ΑΏᾶ οοταρατίης ἴπετι- 
βε]τεξ ΑΙΠΙΟΩΡ {ἴπεπι- 
βε]νθΒβ, το ποῦ τν/ῖβθ. 
15 Βιαῦ πο πσ]] ποῦ 
Ῥοαςεῦ οἱ ἐπῖπρς σ]ίη- 
οιιῦ οι Ταηεβ51το, Όας 
βοοοτᾶῖτρ {ο {ῃπθ πιθα- 
81Τ9 οἳ ὕπε τιι]ο ὙγΠϊοἩ 
άοᾶ Ὠβυα αἰςιτιοαζεᾶ 
Το Ἡδ, 8 ΠΙΘΕΑΞΙΤΟ Το 
ΤΕΒΟΕἨἈ 6ΥΟΏ ππῖο Τοιι. 
14 Ἐοτ πθ ΕἰτεῖοὮ ποῦ 
οὐγβεῖτθς Ῥοψοπά Οι 
πιεαδιγε, 85 ἵποιρΏ ν;θ 

χ στρατιᾶς Ἱ. Σ ἐφ᾽ Τ1. Σ--- χριστοῦ αΓΤΤτΑΤΓ. 
Όττια. ο καυχήσοµαι 1 5Ἡα]] Ὀοαρβῖ Τ. ᾱ-- ἡμῖν ΙΤΊτΑ. 
(Φασιν 5ασ ἴηεγ 1) ΙΤτ;. { εξονδενηµένος 1.. Ε ἐν- τ. Ἀ συγ- Τ. 
κ οὐκ ΙΤΊτΑτ. 1 ὡς γὰρ (Υεαάἴπᾳ ένε Δεπίεπσὲ αξ α ο μεδίῖοη) 1. 

5--τεαηᾶ [τ]ττ[Α]. ο καὶ 
« ἐπιστολαὶ µέν φησιν 

1 συνιᾶσιν Ι1ΤΤτΑ. 



484 
τοβςλεᾶ ποῦ ππῖο Τοπ: 
ΣΟΥ Ὑθ 3ΔΓθΘ Ο00ΠΙΘ 88 
ΣΑΤ αξ Το Τοῖτι 81869 
1π Όγεαςλῖπρ ἴπο Ρο5- 
Ρε] οἳ Οπτ]ευ: 15 ποὺ 
ἨῬοβείϊηπσ οἳ τπῖπρς 
πνποιῦ ο” ΏΙΘΒΡΗΣΘ, 
{λαί ἶδ, οἳ οἑΏθΥ πιεπ΄5 
19Ώοασβ; Ῥαῦ Ἠανίπς 
Ὦο)ε, ππεπ γοιτ Τα1{Π 
45 ἰποτεαδεᾶ, ἴπαῦ πο 
ΕΏαΙ] Ῥο επ]αχρεᾶ Ὦτ 
που βοοοτᾶϊῖης ἴο ους 
11]θ αραπᾶάβηΘΙΣ, 16 ἴο 
ΦΙΘΒΟὮΏ ΊἩο Ρο5ραΙ ἵπ 
1πο /γερβίοπ Ῥετοπᾶ 
γόα, απᾶ πιοῦ το Ὀορβρβῦ 
11 ΑΠΟΤΏΘΓ τηςη)5 11πθ 
οἳ ἴπίηρς τβᾷθ τεβᾶγ 
{ο οἆσ Παπᾶ, 17 Βαΐ 
Ἡο ἴπαῦ ρϱτΤοτγΙθί!, 16ῦ 
Ἠῖϊτα ρ]οτΥ Ἱπ ᾖἴπο 
1,οτᾶ. 18 ἘΈος ποῦ Ὦθ 
{λπαῖ οοπιπιεπᾶεί] Πΐπι- 
Εθ]ξ 15 αρρτοτεᾶ, δι 
πυΏοΏι πο Τιοχᾶ οοπι- 
χηεπᾶεῖη. 

ΧΙ. ἹΠοα]ᾶ ἴο ἄοάᾶ 
γε οοα]ᾶ Ῥεαχ πϊτΠ 1αθ 
Ά Πεεε ἵπ πι {ο117: 
Ωπηᾶ Ιπᾶάρθᾶ Ῥεας ση 
116. 2 ΕΟΧ 1 Άτα ]εα- 
1ομιβ οσες τοι πα 
Ροᾶ]ψ Ἰεπ]οιβγ : 1ος Τ 
Ἠατε εβροιεθά τοι ἴο 
οπο Ἠαςραπᾶ, ὑπαῦ Ι. 
ΙΩΑΥ Ῥτεξεηῦύ Ίοµ αν 
 οΏαδίο τσὶιρϊπ {ο 
Οπτῖρς, 3 Βαν 1 4εαχ, 
1εξῦ Ὦγ ΕΠΥ ΠΙΕΒΠΒ, 88 
{μο βοτρεπ6 ΤῬερα]]εά 
Ἐτο ἰπτοαιρῃ Ὠϊ5 εαΏ- 
Μ110γ, 8ο τοις πα]μᾶΒ 
Εεποπ]ᾶ Ῥο οοτγαρϐεά 
Ίτοπι ἴπα αἰταρ]]οῖίσ 
ἐπαῖῦ ἶς ἵπ ΟΩτ]ςύ, 4 Εοτ 
4 Ὦο Ὥᾖἵἴπαῦ οοπιείἩ 
ΡΓεδοπείμ απούποετ ὅε- 
ΕΙΡ, ΊΠΟΠι Ὑθ Ἠβτθ 
αιοῦ ῬτεασΏεᾶ, ος {{ γθ 
τοοοίτθ αιοίπεσ αρίἰτίϐ, 
αν ΠΙοὮ το Ὠατε ποῦ τε- 
οεϊτεᾶ, ο; Αποίΐπετροξ- 
Ρε], τ/ΏΙοη σε Ἴβτο 
χιοῦ αἁοοερίεᾶ, τθ 
αηϊσΏῦ νγε]] Ῥεας πια 
Λίπι. ὃ Ἐος 1 5αρροξ5θ 
1 τνας ποῦ α πΏϊυ Ὦε- 
Ἠϊπᾶ {πα τοτγ οΠ]εξεξῦ 
βροβέ]ε5. 6 Βαΐ {ποιρα 
7 ὂε ταᾶρ Ίπ ΕρεεοΗ, 
γοῦ ποῦ 1η Κποπ]εᾶρε ; 
Όαίς πο Ἠατο Ῥθεν 
ττοαςΒΗ]σ τιβᾶρ πιβηῖ- 
Σεεῖ ΑΠΙΟΠΡ Τοα ἵη α]] 
{πῖηρς. 7 Ηατο 1 οοπι- 
πω]{1εᾶ 8π οὔεποςῬ ἵπ 
Ἀραξίης ΤΙΥςΘεΙΕ ἰπαῦ 
γὸ παϊσΏς ὃο οκα]{εᾶ, 
εοβτι5ο 1 Ἡατο ρτεβε]ι- 

ϱᾱ {ο τοι {πο Ρο5Ρε] οξ 
α.οἆ 1τεα]σ 2 81 τορρθεά 
οἵμαετ οἩατοῃος, ἰικίπαρ 
π/βξδες ο) {]επι, το ἆο 
γοα 5οχσῖοι 9 Απά 

πνος κορινοΙισ . 8. Χ, ΧΙ. 
ε -” ε [ή ΄ 8 ”. ” 

ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς' ἄχρι.γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν 
τοι ἄο πε οτετείτείοη οπτσξε]τες, (ογῖο 8ῑ5ο ΄τοα Φθ Ο8Π1θ 

ἓν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ' 1ὅ οὐκείς τὰ ἄμετρα 
ἵπ {πθ ρ]αᾶ {1άϊ:ππς οἑ ἴπο ΟΠτ]βῦ :) ποῦ 70ο -'μο “εΠΐπρε "Ώεγοπά πηραβατθ 

καυχώμετοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα.δὲ ἔχοντες, αὐξανο- 
αροαβτῖπ ᾖἹἵτπ οὐΏοεις) 18ςΏοισΑ, τας Ἡορα Πανῖης, 3ΐπογρ8ς- 

[ή -” ΄ « -” -” αν 

µένης τῆς.πίστεως. ὑμῶν, ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ 
ἶπς αγοιτ 3Ε81{Ἡ, ΑΠΙΟΠςΡ τοι το Ὀθ επ]αχσεά αοσοογᾶϊπρ {ο 

τὸν.κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν, 16 εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν 
ους τ1]θ νο αὐαπᾶφποσς, ἴο ἴπαῦ Ῥεγοπά τοι 

εὐαγγελίσασθαι, οὖκ ἓἔν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰ τὰ 
Το ΑΏΠΟΙΙΠΟΕ {πο σ]αᾶ 1άϊπσε6, ποῦ ἅπ “αποίΠοεσ5 5ταΙθ δα Τίο δίΠῖηρς 
[ή ’ Ἡ ΄’ 

ἔτοιμα καυχήσασθαι. 17 Ὁ.δὲ καυχώµενος, ἔν κυρί 
Στοβᾶγ 190 "Ρο85ῦ. Ῥαῦ Ἡοε {παῦ Ῥοβ8βίς, ἵη [1Ἡθ] Τιοτά 

καυχάσθω' 18 οὐ.γὰρ ὁ ἑαυτὸν Ἀσυνιστῶν,! ἐκεῖϊνός ἐστιν 
1εῦ Ἠϊπι ὈοαςῬῦ, Ῥοςχ ποῦ Ἠθ {ηβῦ Ηϊπαςε] οοΠιπΙεΠᾷΒ, ΜΠἱ5 Γοπ6ο] ᾖ8 

δόκιμος, Οἀλλ᾽Ἱ ὃν ὁ κύριος συνίστησιν. 
βρρτογτφᾶ, Ῥαέε ὙπΊοπα 1Ἡθ 1οτᾶ οθΠΙπΙεΠᾶΒ. : 

ο, ’ ν ο. » 

1] Ὄφελον µΡῬἀνείχεσθε µου μικρὸν ὰττῇ ἀφροσύνη' 
: 1 ποα]ᾶ γο πετο Ὀεβτίης πη(Ἡ τα κα 15519 1ἡ 4ο] 

ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ µου. 3 ζηλῶ.γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζή- 
Ῥαῦ Ιϊπᾶεθᾶ Όεας πι πθ, Ῥος 1 απ Ίεβ]οἳς 85 {ο γοι Αοξ δᾳοἳ ΣΙεῃ [πε] 

ο ε / . ε ” Δ ν) Ν 

λῳ ἠρμοσάμην.γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν 
316ΙΟ1ΑΣ, {ος 1 Ὠπτθ εεροιςδεᾶ τοι ᾖἶο υπθ ΤΙΒΏ Ἂ Ὀυιρῖπ δολμθξίθ 

παραστῆσαι τῷ χριστῷ' ὃ φοβοῦμαι δὲ μήπως ὡς ὁ 
ατο “Ρχθξεπίό [ὅγοι] ἴο {πο ὤΩπτῖαί, Βατ 1 {εαν 1]θςῦ ὮΥγ 8ΏΥ ΠΙΘΑΠΞ ας 119θ 

” » -” [ή ” ε/ 

ὄφις "Εῦὔαν ἐξηπατησενὶ ἐν τῇ.πανουργίᾳ αὐτοῦ, Ιοὕτωςὴ 
5πογρεπί "Ετο αᾷεεθὶνοᾶ Ὥ Ἠ]8 ογαξ{1πεςῬΒ, 5ο 

φθαρῇῦ τὰ.νοήματα.ὑμι ν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος" τῆς 
βποι]ᾶ Ὦο οοιγαριεᾶ τοι ἐποαρβηίβ ΣΤΟΠ Εἰπιρ]]οἳνγ Ἑ  ΠΊςὮ [15] 

εἰς Ὑτὸν!" χριστόν. 4 εἰ μὲν.γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν 
8Β5ΐο Τἴῃθ Οπμτῖςτ. Έος 1Ε Ιπᾶεεᾶ Ἶε ὑπβῦ  Ἅοοπ1ιθ8 Αποζϊπες «ἆεεις 

κηρύσσει ὃν οὐκ.ἐκηρύξαμεν, ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε 
Ῥνοσ]αΐπας ΤΏΟΠΙ τνε ἀἱά ποῦ ρτοο]αῖπα, ος α Ξαρίτις ΙάἱΒετεπύ τε τεοεῖνο 

ὃ  οὐκ.ἐλάβετε, ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε, 
πυΏϊῖοἩ Ὑο ἀῑᾶ ποῦ τεοείτοθ, ος ᾽ρ]αᾶ 3014ΐπρα λ1άϊἱ8εετεπί ν]ῖο]η το ἀῑᾷ ποῦ αοοερῦ, 

καλῶς ἉΧἠήνείχεσθε.' ὅ Λογίζοµαι Σγὰρὶ μηδὲν  ὑὕστερη- 
ππε]] πεχο Υθ Ὀεασῖης πΙτΏ [10]. 3] ὄτεοκοὮυ {ος Ἰη ποίΒΙπΡ 0ο Ἠατε Ῥεθρῦ 

κέναι τῶν ᾿ἸΤὑὐπὲρ.λίανὶ ἀποστόλων. ϐ εἰδὲ καὶ ἰδιώτης 
Ῥοβῖπά {ποςο 1π α ααγραδδίπς ἄερτορ ΒΡΟΣΙΙ65. Ῥυΐ 1ξ ετεη απρο]ςπεὰ 

τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῷ γνώσει ἀλλ) ἔν παντὶ 3Ύφανε- 
πι αρθεοῖ Γ1 Απα], πεί αοῦ ἵη Κπον]εᾶρε; Ῥαῦ {π ετειτ [παγ] τιθᾶθ 

ρωθέντες! ἔν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. 7 ἢ ἁμαρτίαν.ἐποίησα, ἐμαυτὸν 
πηβηϊ {ες ἵπ α]] ἰΠῖπρβ {ο Τοι. ος αἱὰ 1 οοπιπα1{ 5ἱΒ, 3τωγσε]{ 

ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε, ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ θεοῦ 
αημπορ]ίης ἴπβί Ὑο Ἁταηιὶρηί το εκβ]{θᾶ, Όεσαιδο ρταα]{ους]γ ἰπο 5ο8 “αοᾶ 

εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν; 8 ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα, 
αρ]αᾷ "ο]άϊπρς 1 πηποιηοσᾶᾷ νοτοι 2 Οἵπες αβδεπιρ]ες 1 ἀεεροί]εᾶ, 

λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν' 9 καὶ 
Ἠανίπρ χεσοθινεᾶ  ἩὙἨΑΒΡΕΒ ΣΟΥ Ἀμογγατᾶς γοι ᾖ35ετνῖοθ. Απά 

παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθες, οὐ κατενάρκησα 
Ῥεϊῖπρ Ῥτθβουύ τση τοι αηᾶ Ἠπνίηρ Ώεθη ἀθΠοίῖεηῦ, 1 ἀἷᾶ ]αᾳχῖ]ψ Ῥατάςπ 

Ὦ συνιστάνων ΙΤ ΤΙΤΑΝ. 
ἀφροσύνης ΕΙ ΤΊΤΑΥΓ. 

τῆς ἁγνότητος ἀλλὰ ἴπε ρυγ]ῦγ ΙΤτΑΥ’. 
δὲ Ὀμϊ 1. 

ετῆς Ε; 

δα. υΙ{Ἡ ΙΑ. 
Ὡηιαμ]{686 11 Έτ. 

4 -ἵ- τι ΒΟΠΏΘ (111016) ΕΙ ΤΤΤΑΥΓ. 
ἕ--- οὕτως 1 1ΊτΑ. ᾖᾗὉ -- καὶ 

 ἀνείχεσθε Ο1ΊΊΤΝ ; ἀνέχεσθε Υθ 
. φανερώσαντες Πανίηρ πη8ᾶθ [140] 

ο ἀλλὰ ΙΤΓ. Ρ ἠνείχεσθέ Ε. 
5 ἐξηπάτησεν Ἐύαν ΙΤΤΤΑΥΥ. 

Ἀ ----τὸν Τ. 
5: ὑπερλίαν ΟΙ1ΑΝΓ. 



ΧΙ. 

Ρούδενός Ἱ τὸ γὰρ 
ηΟ 916, (4ος ἴπο 

. 1 ” ᾿ 3’ 

φοὶ ἐλθόντες ἀπὸ 
ΧΕΏ ΤΥΠΟ ΟΠ Ἅ«14ζΓοΊ1 

ετ σος Εικ, 

ὑστέρημά µου προσαγεπλήρωσαν οἱ ἀδελ- 
ἀθΠοῖεπογ οὗ πιθ "οοτερ]οιοῖν "Β]]εᾶ ὅαρ τπο "“Ρρτεί]ῃ- 

Μακεδονίας καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ 
Μιιοθᾶοπ1β,) ΑΏᾶά η ετετγἰιηῖηπςσ ποῦ Ὀαχάσπδοπιθ 

εὐμῖν ἐμαυτὸνὶ ἐτήρησα ᾿καὶ τηρήσω. 10 ἔστι . ἀλήθεια 
ίοτουι ᾖ1Π78ε]{ 1 Κερι ΆΑπά µτυ]] ΚεεΡρ. -Ἡς [αηπο] αι 

χριστοῦ ἐν ἐμοὶ ὅτι ἡ.καύχησις αὕτη ἀοὐ.σφραγίσεται! εἰς ἐμὲ 
3ο "Οπτὶς 1π πιο Ίπαῦ ταῖς Ῥοαρύϊπς εΏα]] ποῦ Ὦε εεα]θᾶ 11ρ α5 {ο τιε 

ἐν τοῖς κλίμασιν τῆς Αχαΐας. 11 ἐδιατίὶ; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ 
19 νπο τεβΙοΏξ οἳ ΑΔολαία, πγ 2 Ῥεοβα5δε Ἰ ἄο.ποῦ 1ογθ 

ἡμᾶς; ὁ θεὸς οἶδεν' 19 ὃὉ.δὲ ποιῶ, καὶ ποιῄσω, ἵνα ῥἐκ- 
γου 2 6οᾶ ΠΟΤΑ. Ῥαΐό ννηΏαῦ 1 ο, ε8ἱο 1 ος 4ο, Όλαῦ Ί τηἉγ 

κόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν», ἵνα ἐν ᾧ καυ- 
οι! ο ᾖἵιπθ οοοβδίοα Οἱ ἴηοβ τνλκηίης 8Η οοοἁβίοΏ, ἴλπαῦ πυ]ογείη {λατ 

χῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς. 19 οἱ. γὰρ.τοιοῦτοι 
Ὀοπεῦ  Ἅᾖ«{ΤΠεγ πιαγ Ὦο {οαπᾶ αοοοτάίηρ ΑΒ 85ο Ἅήθ. που 5αςὮ ᾗ{[ατο] 

ψευδαπόστολοι, ἐ ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόµενοι εἰς ἀπο- 
ἆπ]1596 αροφί]ες, Ἄτν οςΚΘΥ5 ο ὰ δὰ, {ταπεξογπιῖ]ις Τπεπαδε]νες Ἰπίο Ἅ8Ρο- 

στόλους Χριστοῦ. 14 καὶ οὐ θαυμαστόν" αὐτὸς γὰρ -ὑ 
εἰ]ες οἳ Οητ]ςῦ, ἎἍπά που πυοπᾶεγξεα] Ἅᾖ{[ῖ8 15], ἔοχ "μΙπιςε]{ 

σατανᾶς µετασχηµατίζεται εἰς ἄγγελον Φφωτός' 16 οὐ 
ΘΑ ΤΤΑΠΘΕΟΓΏΩΙ5 Ὠϊπηςδε]{ 1Πίο Απ 4αηΏςο] οἳ 1ρ1ζ. [Πύ 15] ποῦ 

μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μµετασχηµατίζον- 
8 Επονε {πίπρ ἴπετεῖοτε 1ξ αἱ5ο Ὠἱ5 εοτταηΏῖξς ΥΤΒΏΕΖΕΟΤΏΙ ΤΏεταςε]νθἙ 

ται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης, ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ 
86 εετγαπίς οἳ τἰβΠίθοΙβρηθςΒΒ: οἳ πῆοπα ης οπᾶ εΏκα]] Ὀ6 αοοοτάἵρ ἴο 

τὰ ἔργα. αὐτῶν. 
{μεῖσ ΨΟΓΚΕ. 

16 Πάλιν λέγω, µή τίς µε δόξῃ ρονα εἶναι" εἰ δὲ 
ρα ασ υ Νοῦ πγοπθ ὅπιο 1β]ιοιι]ά αμαν ὁ Ὃ ἴοῦΏο; Ῥαῦ ς 

µήγε, κἂν ὡς ἄφρονα δἐξασθε µε, ἵνα Εμικρόν τι κἀγωὶ 
οίπεσ}ν1βεθ, ΕΥεΏ ϐ8 Α {οοἱ . τεοετθ ἩἨε, ἰη "Ποιιθ 18οπις 1 αἶδο 

καυχήσωµαι. 17 ὃ λαλῶ, οὐ Ἀλαλῶ κατὰ κύριον, 
ΤΙΑΥ Ὀοβεῦ, Ἠπαί 1 ι μαὰ 3ποῦ “4ο 11 5ροα]ς βοοοτάϊῖηρ {ο [πε] Τοτᾶ, 

ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως. 
τη18 πε ἴκήαπα . αοιν, 1η οοπβᾶεποθ οξ ποσα, 

18 ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ Ἱτὴνί σάρκα, κἀγὼ καυ- 
ΦΊ1ζ9 ἍΤΙΙΛΊΥ Ῥοεςῦ βοοοτάϊης {ο ΗεςΗι, 1 αἰ5ο 1] 

χήσόμαι. 19 ἡδέως.γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων, φρόνιμοι 
Ὀουαςῦ. ο Ἑοτ “Ε]ΙβᾶΙΥ 1νο δρεωχ υγ 750018 διπτε]]]σεπῦ 

ὄντες' 20 ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις 
Ἀρεϊηρ. Έοχ τε Ῥεαχ [16] 1 αηγοπο "τοι 1υτίπρ ΙΠῖο Ὀοπάβρο, 1 ΑΏγΟΏΘ 

κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, ἐἴ τις ἐπαίρεται, 
-ἄ4εφοιτ να» αΕ σότις ἴ8]κθ Τάτοπι τος], ἵε μΗσοµό εχα]{ ήπιςείΕ, 

εἴ τις Νὑμᾶς εἰς πρόσωπον" ὃδξρει. 21 κατὰ ἀτιμίαν λέγω, 
1 ΑΠΥΟΠ6 τοι ὅοηπη Ἅ«ἴπθ 5ἀέᾳο8 αροαῦ, Ας το ἀϊσηοποας 1 6ροι]ς, 

ὡς ὅτι ἡμεῖς Ιἠσθενήσαμεν'' ἐν φ.δ ἄν τι  τολμᾷ. ἐν 
8ς ἰηῦ Ὑτπθ ππετο πθακ; Ῥυΐ τυΏεγεῖτ ΒΏΥΟΠΘ ΠΙΑΥ ὃς ἀατίηρς, (1Ἡ 

ἀφροσύνφ λέγω, τολμῶ κἀγώ. 35 Ἑβραϊοί εἶσιν; κἀγώ' 
. 1ο1]γ 1 5ρεα]ς) Ἴρηι Δᾷατίηπς 1 αἱρο, Ἡερτεννβ αΓθ μου 2 1 αἱδο. 

π’]σραηλῖταίϊ εἶδιν; κἀγώ' ᾿Αβραάμ εἰσιν; κἀγώ' 
1δγλε]1{εβ Άχο ἴπεγ 1 α]εο, οἱ ΑΏγαβαπα Ώτε --- ὃ 1 εἰρο, 

κα 

ῦ οὐθενός ΙΤΤτΤΑ. 
ΕαΙ,ΤΤΤΑΥ. κε διὰ τί Ι.ΤτΑ. 
Ὦ κατὰ κύριον λαλὼῶ ΙΥΤτΑΝ”. 
καµεν Ὠὰνε Ὀ6εειμ) ψεα]ς Ι1Ττ, 

5 ἐμαντὸν ὑμῖν ΊΤΊτΑ, 
Γ οὐ θαυμα πο ποηᾶςς 1 ΤγΑ Ν. 

{ -- την της. 

πα ]σραηλεῖταί Τε 

4856 
σῖει 1 σα Ῥγεεεηῦ 
σπΙθ Το, ιΏᾶ πναμ{εᾶ, 
1 τνα5 οΠατροπΏ]ε ἴοπο 
ΤΩΒΏ: ος ἴπαίῦ π/ Πο 
πνβ8 ]αοκῖπσ {οπιο ἴ]πα 
Ὀταίητεη τν ΠίοἩ ϱΛΠΠΘ 
{τοπι Μαοράοπία 5αρ- 
Ῥριίεά: αΏά ἴπ α]] 1ἴπρ 
1 Ὥαβτο Κερί ΠιγςοΙΕ 
ΣΤΟΠ ὈῬεϊηπς Ῥατάεη- 
ΦΟΏ186 ΠΠ{ο τος, αὐά 5ο 
συ] 1 ἆἹεερ πιγβδε[Γ. 
10 ΑΑ ἴπο ἰταίηῃ οξ 
Οπτῖς ἶ5 {π πιο, πο 
ΏΙΑ1 5Πα]] 5ἴορ ταε ο 
τπ5 Ῥοαβύίπς ἴπ τΤῃο 
τεσῖοηΏς οἳ Αολαϊα, 
11 ἨΓπετεξοτε 2 Ώοσβαξθ 
1 Ίοτε γοα πού 2 ἀοᾶ 
ΚποπνείΗ, 12 Βια0 μι 
1 ἀ4ο, ἴπαῦ 1 τν!]] 4ο, 
νησί ΤπΏιαγ οαί οβοσσι- 
5ἶοη Στόπι πει ν/ΠίοὮ 
ἀεξῖτο οοοαβδίοι; ἴπβῖῦ 
νυλοαταῖτπ Όπαγ Ρ]οτγ, 
1Πα6γ ΠιΑΥ Ὀο {Μοιπάᾶά 
ΕΥΟηΠ 348 ἍπΝ6. 195 Έογ 
βαςὮ αἲε Τα]ἷςο αρος- 
1165, ἀεοθῖῦξια] πΥΟΓΊΚΕΤΒ, 
ἐχαης{ογπιῖης ᾖἴμεπι- 
5ε]τες Ιπίο {ῃΠθ αρο»δ{]εΒ 
οἳἑ 6πΠτὶςί. 14 Απᾶ πο 
ΙΗΑΥΥΕΙ:1οἱ βοίαη Ἠϊτῃ- 
5ε]έ 5 ἰταπςεογπιεᾶ 
1Π{ο 8Ώ ΑπΏςε] οἱ Πρηί, 
15 Τπετείογο εἱ {ἱδ πο 
Ρτεαῦ επίηρ 1 Ὠϊς παίῃ- 
18{ΕΤΑ 315ο 9 ἰχβῃς- 
Σοτηιεᾶ 46 ἴηο πϊηῖς- 
{εχς οἳ τίβµίεοικπεες : 
τυΏοςδε επα 5Ώιι]] Ὄε πο- 
οοτάίηπρ {ο 0]ιθίχ τους, 

161 δα; αραῖτ, Τεῦ 
ἩΟ ΙΒ {Πὶπ]κ πῃιθ 
χοο]; 15 οὐπεγννῖεα, γεῦ 
85 Αα Τοο] τεσείτε τηθ, 
{παῖ Τ Ώιαγ Ὀο8εῦ ΠΙΥ- 
βε]{ α, 105ἱ6. 17 Τηαῦ 
τ/ΏΙοὮ Τ 5ρεα]ς, Τ ερεα]ς 
δὲ ποῦ αξίεχ {πε Τιοτᾶ, 
Ῥαέ ας 16 π/ετο Εοο]ἰκἒ- 
17, 1π {Π]ςοοηῄᾶεηςε οξ 
Ῥοβδῦΐ1ςδ. 15 βεεῖπᾳ 
της ΏΙΑΗΨ 61ΟΥΥ αξίες 
ἴΏο Πεξῃ, Ι πν]]] ρ]οτγ 
Αἶσο. 19 Έοτ” γε »ιΤες 
Σοο]5 ΕΊ841γ, 5εείΏᾳ θ 
1/οι:5ε[ιθδ απο Ἱυεο. 
20 Έον το 5εαΠσγ, Ίξ α 
Ὠ]θ ὨὈτίπρ Ὑοιι 1πίο 
Ῥομάαρε, 1 Α ΠΙΒΏ 4ε- 
ποιγ φοιυ, 1ξ 8 ΙΙΒΏ. 
νΆκο ο γοι, 18 8 ΤΙΒΗ 
οχα]{ ΠΙπα»ε]Σ, 1 4 ΏΙ8Π. 
Βη]1{86 τοι Οη {Πρ 4406, 
21 1 5νοα]ς 38 ΟΟἩςΟΟΓΗ- 
11ρ τερτοαςἩ,4β6ΠοΙΚΊ 
πο Ὠπμᾶ Ῥθοευι Ἱποηυ]ς, 
Ἠοπ Ὀεῖς ἍἨὙυΏθτεί»ο- 
ἐνογ ΑΠΥ 1 Ῥοἱᾶ, (Ἰ 
κροα]ς {οο]Ιςη]σ,) 1 απι 
Ῥο]ά αἱ5ο. 22 τε ἴπεγ 
Ἠευτεννςῥεο απι]Τ. Ατὸ 
{που Ιβγπε]]έθ8 2 εοαπε 
1. Ατο {πεγ 6Πο βεεᾶ οξ 

ά οὐ φραγήσεται͵ βΗΦ]] ποῦ Ὦο6 5ἰορμεά 
ε κἀγὼ μικρόν τι ΟΠΤΊΤΑΥΓ. 

Χ εἰς πρόσωπον ὑμᾶς ΙΤΤΣΑΥΥ. 1 ἠσθενή- 
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γαι 5ο απε Π. 
-ὸ Ατοὸο ΤἴΠεγ πιϊη]-Τογ8 
οἳ ΟΠτγῖςε» (1 5ρεαΚ αβ 
Α Του!) Τ αἲπὲ 11ΟχΘ: 
ἵπ ἸπΌοιγ5δ πιοτο αρι1Π- 
μας, δύσ]ρέδ πΌογε 
πἹοπκιχθ, ἵὰ Ῥτίδους 
1η0ἵτθ Ἅᾖἀτομαηί, η 
ἀεαίΏς οἑῦ. 94 Οὲ πο 
«6ης Άσε Ώ1ἴηος 16- 
ουἶτοά 1 {ογυγ 5«Ώἶρες 
5δ8θνθ 9Ἠ6. 25 1Ἠγὶορ 
πας Ι Ῥεπίεη πΙξῃ 
τος,οπος τνας 1 εἰοπεᾶ 
τητ]ορ 1 5ευ{Τογοά 5ΠΩ!}- 
Ῥτροκ, ἃ Ἠηϊοηυ απᾶ 
ϱ] πατ 1 Ἠαγθ Ὄεεητ 
1π 1ηθ ᾖθερ; 26 ἴπ 
1ομΓΠπογΙΏΡ» οΕὔθἩ, ὕπ 
Ῥοσί]ς οἳ παῖεσς, 
ΡΙΓΙ8 οἳ τοβΏςΓβ, Τπ 
Ῥου]5 Ὦ πιῶιε οιυτι 
ο ΠΕΥΥΠΙΕΠ, {πι Ῥρεγῖ] 
Ὦγ 1Ἡθ ὨθαίΠε]ι, ἴπ Ῥε- 
τ]]5 1Ώ Της οἵ ο, 1311 ρε- 
τ115 ἵπ {πο νν1]άετηθςς, 
Όι ρετῖ]ᾳ Ἰπ᾽ {ωο 56α, {π 
Ῥοτί]ς απιοης Ἅᾖ{1π]εθ 
Ὀτείπτεη; 27 1π πθατ]- 
19658 θπᾶ ΡΗΙΠΕΙΙΏΘΡΒ, 
η γυαῦομῖπρε οξίεΏ, ἵπ 
Ἠάπσες απᾶ {Π]τεί, ἵπ 
ταξείηςς οΓίοἩπ, 1 οο]ᾶ 
Β5]ιᾷ πα]κοᾶηοςς. 28 ῬἘο- 
εἰάρ "ποβο {ἐΠίησς {πα ῦ 
819 ὙἨπ]νπουν, ἴπαῦ 
ΨυΠῖοὮ οοπιεῖη προῃπ 
Ίππο ἆἀπῖ]σ, ᾖΤἴπο «09 
οἳ αἱ ἴΏο οπιτοΠθβ. 
20 πο 16 π/θα]ς, απᾶ 1 
ΆΠΙ Ἰοῦ Ἰνθα]ς 2 νυπο 18 
οβομᾶεᾶ, απᾶ 1 Όατη 
ποῦ2 ὃθ0 1 Ι πιαςῦ 
πηουάς ρἶοσν, 1 νι] 
ΡΙοτγ οἳ ἴπο (Ππίηπσβ 
ἩΝΠΙοἨὮ ΟϱΟΠΟΘΙΠ ΤΙΙΠΘ 
{πβτηχ]δ]ος, 91 ΤηΠο ἄοᾶ 
Απᾶ Ἐαπίπος οἳ οι 
Τοτᾶ οὧεεας Οπλτὶςι, 
γγη]οὮ 15 Ῥ]οβςεᾶ ξος 
ΘΤΘΓΠΠΟΤΕ, Κπονγεῖη 
ταπῦ Ἰ 19 ποῦ. ὅδ]ῃπ 
Ώαπιαξβοις ἴπθ ϱοτοετη- 
ο; ιπᾶεγ Ατοίαςβ ἴπθ 
Κίπρ Κερί {πο οἵέγ οξ 
πε ὮΏΠΠιββοεηθς ση 
Αα ΡαΥΓίδοπ, ἀθεδῖγοαςξ 1ο 
Αρρτεμοηᾶ παθ: 385 ϱΠᾶ ᾿ 
{ητοαςΏ α ν]πᾶον 1η Αα 
ΡαΞδκεῦ ν;ας 1 1εῦ ἄοπηω 
ὃν {ῃο γνα]], απᾶ ε5οβ)ρ- 
εἆ Ἰπ]β Παπάς, ́  

ΧΙΙ. Τὸ 15 ποῦ οχγρο- 
Ῥεζεπύ {ος πιο ἀοιοι- 
Ίε5ς {ο ρ]οτγσ. 1 πῖ]] 
5οπ1θ {ο τὶβίοηΏς απᾶά 
τετε]αθῖοΏς οξ ᾖ37πθ 
1,οτᾶ. 2 1 Ἰποτ; α ΠΙΒΙ 
{π Οητῖςς Ἅθοτο Σοάζ- 
Τθεη ΤεβΓΕ 8Ρο, (π/Πδ- 
ἴμοδέ ἵπ {πθ Ῥοάσ, 1 «8π- 
ποῦ 16]]; ος ὙΠείΏεν 
οιῦ οἱ ἴηο Ῥοά, 1 οπἩπ- 
ποῦ 1θ]]: ἄοά Κπον- 
ία 5) 8οἨ ΑΠ ΟΠΘ 

» οχκοερῦ 

αχς Ἓρεμογας, [1π] ἴπο {Πῖπσς οοπεεγηῖης τη Ιπβσπιαϊίγ 

προς «κοΡιΙνσ οἩς χι τις 

20 διάκονοι Χριστοῦ εἰἶσιν: παραφουνῶν λαλῶ, 
Ῥοχγαπίς οἳ Οµεἱδύ Άτο ἔμεσ2 (85 Ρεῖας Ὀεσίᾶς πασδε]ξ 1 δρειξ;) 

ἐγώ" Ἱ ἐν κόποις περισσοτέρως, δὲν πληγαϊῖς ὑπερ- 
[π'θιςαχε] Τ Εσσ]ς΄ ἵπ Ίρνουσς. ΊΠΟΤΘ οραπζαηδ]ψσ,  ἵπ «αειίῖρες ΌΟΥΘ 

«βαλλόντως, ἐν Φφυλακαῖς περισσοτέρως,! ἐν θανάτοις πολ- 

ὑπὲρ 
4Όοτθ 

πηεβςμίζο, ἵπ Ιπιργὶδοπππεηῖϐ Ὠιοτο αρυπάκη{]σ, ἵπ ἀεΑίἩ οξἴεΠ, 

λάκις. 34 ὑπὸ Ιουδαίων πεντάκις Ῥτεσσαράκοντα! 
Έτοπι 16,8 Ώνο ἴϊπαες Σοτίγ [5τῖρος] 

ἅπαξ ἐλιθάσθην, 
1 να» εἰομεά, 

παρὰ µίαν ἔλαβον, 26 τρὶς αἐῤῥαβδίσθην.! 
σηο Ι τεσεἰνεᾶ. Τητ]ος Ι νγας Ὀεαίεη ὉΥΙ{Ἡ τοᾶς, 9109 

τρὶς ᾿ἐναυάγησα, νυχθήµερον ἐν τῷ βυθῷῤ πεποίηκα: 
{ηχορῬ {πηρα Τ τας εΠΏἱρυγεοκθᾶ, ς τι]ρΏί απιᾷ α ἀπγ ἵπ τηδ ἆ4εορ 1 Ἠατε Ρριβςρᾷ- 

26 ὁδοιπορίαις πολλάκις κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις 
{π ]ουμσησγῖπσϐ οξΐύθη, {η ρετῖ]5 οξ τίτετ», ἵπ Ρετί]ς 

ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, 
ΟΕ τοῦὈῦθεζΕ, 1Π ρεσί]ς {τοπα [ταν οσπι] ταοσο, 1ΠΏ Ῥοσϊ]ς ἔτοπι [{πε] τιατῖοπς, 

κινδύνοις ἓν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν 
1η Ῥετ]ς ἍᾖΙπ [πε] οἱζψ, πε 1 ΓΠίπε] ἀθεςεεσῦ, 1π Ῥροτί]ς οπ 

θαλάσσῃ, κινδύνοις ἓν ψευδαδέλφοις 27 "ἐνὶ κόπῳ καὶ 
[1Ἡο] π. ο ΒΠΙΟΠΡ {α]5ο Ὀτείῆμτεηῃ ; 1π Ίδυουις απά 

μόχόφ, { ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίΨει, ἐν νη- 
1η ο σος οΕίεΣ, 1Ώ Ἠπηρδες απᾶ Ὀν]σαῦ, {η {ασί- 

στείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι 38 χωρὶς τῶν 
1πρ8 -ΟΕΡΕΗ, 1π οοιά απἁ ο - Ῥεβίάρς ἴπε ἐπῖπσβ 

παρεκτός, Ἡ ἐπισύστασίς μου!ὶ ἡ καθ.ἡμµέραν, - μέριμνα 
πττλουὔ, Τηθ οτοπάϊπᾳ ΟΥ Ἠηθ ἀα1]σ, Ἡθ 30119 

πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. 29 τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ. άν τίς 
οοηοεγηίης Α]11πο καξειεπιο]1ο5. ̓  ο 15 νεα], απᾶ Ι πι ποῦ πθλ]ς ἡ πνηο 

σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ- ἐγὼ πυροῦμαι; 90 εἰ καυχᾶσθαι 
18 οβεηᾶεᾶ, Απᾶ ὁποί ὉἹ Σᾷο Ῥάτη 2 1ε  ὅδίο "Ῥουςδε 

δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας-µου καυχήσοµαι. ὃἱ Ὁ 
1 τν] ὈραςῬῦ. Τπο 

θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ.κυρίου. ἡμῶν! ᾿Ιησοῦ "χριστοῦ" οἶδεν, ὁ 
αοᾶ αππᾶ Ἐαίποες οξ οασ Τιοτά 1εδα5 Οπτσὶεῦ Ἓποης, Ὦςθ ννπο 

ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ.ψεύδοµαι. 9 ἐν Δα- 
16 Ῥ]εδ5εᾶ νο « ἴπο 8668, ἴποῦ 1 ἄο ποῖ 119, 1π ΌῬη- 

µασκῷ ὁ ο. ᾿Αρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν 
ΠΙΟ ᾖἵἴηο Ἅεἴπηβτοῦ οἳ Ατοζιος ᾖἴ]πθ κιπρ ΠΑΣ ριβτάἰΏΡ Ὦᾖἴπθ 

ΨΔαμασκηνῶν «πόλιν! πιάσαι µε "θέλων"Ἱ 98 καὶ διὰ 
308 3ἱῃ9 “ΏβΠΙΒΒΟΕΠΕΒ ο 5ἱο {αλ πιο ὄπ]δηϊηρ. Απά {ῃτοπρλ 

θυρίδος ἐν σαργάνφ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους, καὶ 
Αα πϊπᾶου η Αα Ῥαφκεῦ 1 παβ ]1εῦ ἄονππ {πτοιρ]λ {πο να], θπᾶ 

ἐξεφυγον τὰς.χεῖρας αὐτοῦ. 
εξεονρθά Ὠ]8 Παπάς. 

ἐλεύσομαι.γὰρ" 3 εἰς 19 Καυχᾶσθαι Σδὴ οὐ-.συμφέρει μοι" 
πο Ῥου5δῦ Ιπάεθᾶ 15 ποῦ ΡρτοβίαῦΏ]θ {οπ1Ἴ9θ; 2ος 1 πηΙ]] 9οπιθ το 

ὁπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου 32 οἶδα ἄνθρωπον ἐν 
τὶδίοΏβ απᾶά ͵ τεγε]αί]οπ8 οἱ [πε] Τιοτᾶ. 1 χ ποὺ Ά ΏΙ8ΒΏ 1η 

χριστῷ πρὸ.ἐτῶν δεκατεσσάρων, εἴτε ἐν σώματι οὐκ.οῖδα, 
Ομτὶς 3γεατβ 38Ρο Ζοασθοτι, ' (μρυμος ἵπ ΓἩθ] Ῥοᾶσ 1 Ἴπου ποῦ, 

εἴτε ἐκτὸς "τοῦ! σώματος. οὐκ.οἶδα" ὁ θεὸς οἶδεν' ἁρπαγέντα 
ος ους ος ἴηοθ Ὀοᾶγ 1 Κπονύ ποῦ, αοά Κποννς,) “οδαρβΏῦ Σ.ΤΑΥ 

Ἡ ὑπερεγώ 1. 
ἐν φυλ. ὑπερβ. Τ. 
στασίς µοι ΠιΥ ΔΏΧΙ6ἴΥ ΗΤΤΓΑΥΓ. 
» πόλιν Δαμασκηνῶν 1ΤΊτΑ. 
ἄν Ῥολονος [πε], μοῦ ρτοβίαΏ]θ [19 16], Ὀαῖ Τ ν΄Ἡ] οοσαε Ι1Ττ. 

ον φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν πληγαϊς ὑπερβαλλόντως ΕΛΤΑ; ἐν πλη. περισ. 

Ρ τεσσεράκοντα λδεν 4 ἐραβδίσθην ὨὩττια. -- ἐν Ι1ΊτΑ.Υ. 5 ἡ ἐπί- 
-- ἡμῶν (γεαςᾶ ἴπθ 1.1οιᾶ) ΕΓΙΓΑΝ.  Ἱ--- Χριστοῦ ΙΤτιΑ. 

} δεῖ, οὐ συμφέρον µέν, ἐλεύσομαι δὲ κ-- ο... ΙΤΤΙ[Α]Ν. 
5 - καὶ 85Ο. Ἁἃ--- τοῦ 1. 



ΣΠ. 

τὺν.τοιοῦτον ἕως 

α σοΕΡΙΝΤΗΤΑΝΡ. 

τρίτου οὐρανοῦ. Ὁ καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον 
1βἱ10Ὦ 3" 30Π9 νο Γ1πθ] Ο1]γά ἍἨθΒτεῃ, Απά 1 Ἐπον βαολ 

άνθρωπον, εἴτε ἐν ᾿.σώματι εἴτε Ὀἐκτὸς" τοῦ σώματος «οὐκ 
8 ΤΙΔΣ, (π]ιθί]πος ἵπ Γ1πο] υοάᾶγ ος ουζοξ Ὥᾖἴ]μθ Ῥοάγ Σποῦ 

«οἶδα”Ἱ ὁ θλὸς οἶδεν' 4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον, 
11 πουν, (ὁά ἆπονς:) Ἅἴπαῦ Ἰθ πας οιαρΏῦ απγΑΥ ἴο Ἑπηταᾶῖςο, 

καὶ ἤκουσεν ἄῤῥητα «ῥήμα,α, ἃ οὐκ.ἐξὸν ἀνθρώπῳ 
απά ἨἩθατά ππιύεταρ]ο βασῖηραβ,  ἹΠ]οἩἃ 19 1 ποῦ ρογπιϊ υθοᾶ το πιβΏ 

λαλῆσαι. ὅ ὑπὲρ τοῦ.τοιούτου καυχήσοµαι' ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ 
9οβρθαχ. Οοπορτπίπς 8ο] 8 0ἨΘ 1 πΙ]] Ῥο8βῖ, Ὦτιῦ οοποθεΠῖηρ. Ἰ1γ8θ]{ 

) ας . ἴβ . 2 χ ια 2 / ἆ ε|ἱ } 4 Ν) 

οὐ.καυχήσοµαι, εἰ.μὴ ἐν ταῖς.ἀσθενείαις ἅμουἳ ϐ ἐὰν.γὰρ 
1 σν]] ποῦ Ῥοαςῦ, πη]θ8ς Ἰπ ΤΩΥ ΤΡΕΒΗΘΡΞΘΒ, Έου 1 

Θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ.ἔσομαι ἄφρων' ἀλήθειαν.γὰρ 
1 εποα]ά ἄοβῖτο νο ὈομςῬῦ, 1 εΠα]] ποῦ ον τα 200]; {οΥ χα ῃ 

ἐρῶ᾽ φΦείδομαι.δὲ, µή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ 
Γ π]]βαγ;. Ῥαῦ 1 2οχῦθας, ᾖἸθ8ῦ ΑΠΥΟΠΘ Α8 ο πιθ β]οι]ᾷ χεοΚκοἩ 89οτο ππαῦ 

βλέπει µε, ἢ 'ἀκούει ὅτι ἐξ ἐμοῦ. 7 Καὶ τῇ ὑπερβολῇ 
Ἡθ 5668 1Πθ, ος ἼἨθατ απγηίησ οἳ 160, Απάᾶ Ὦγσ ἰπο ΒΙΓΡΑΘΔΙΠΡΠΘΕΒ 

» 2 λύ ευ Νε , . 3 / [ή 

τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ .ὑπεραίρώμαι, ἐδόθη µοι σκόλοψ 
οἑ ἴιθ τετε]αὔῖοηβ Όποί 1 παϊσλί ποῦ Ὦο εχα]ζθᾶ, Ἡ88 σίτεμ ο παθ Α ΤΠοΓΗΏ 

τῇ σαρκί, ἄγγελος Εσατᾶν"' ἵνα µε κολαφίζφ, Ἀἵνα μὴ 
ΣΟΥ ἴηθ Ώ6ΕΗ,  ΠΘβ6ΘΏρεςΣ οἳ βΑΐΑηπ, ᾖ{ἰπβῦ πιθ θ παϊρΏι ὈῬμβεῦ, ἐπαῦ Ξποῦ 

ὑπεραίρωμαι.' 8] ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα, 
1] Ἀπι]ρΗί Ῥο οχα][ρᾶ, Έος 1Πί8 ἍΤἨτίοθ πο ἍΤιοτά 1 ὈεβουρΏόῦ 
“ ν ο] ) ” ” ινὰἁ ἀποστῇ ἀπ ἐμοῦ 9 καὶ εἴρηκέν µοι, ᾿Αρκεῖ σοι ἡ 
τπαῦ 105 πι]ρΏῦ ἄεραχῦ Ίτοπι πο, Απᾶ 9 βαὶᾶ 0οππθ, ῥῬιῇῇσει {169 ̓  

χάρις-µου. ἡ.γὰρ δύναµίς ἅμουὶ ἐν ἀσθενείᾳ ἸἹτελειοῦται.! 
ΏΙΥ ΡΓ8ΟΘ; ΣΟΥ τηθ Ῥοππος οἱ πι ἵη ἍὙΤΟΘΗΊΠΕΞΒ 18 ροχ{εοίἰθᾶ, 

ἤδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσοµαι ἐν ταῖς .ἀσθενείαις." μου! 
Μοβί σ]αᾶ]γ ἐποτθξοδο ταί]Ἡθς σ]] 1 Ώομ5-υ ᾖἵπ ΏΙΥ ΤΥΘΒΙΓΠΘΒΞΘΒ 

ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ χριστοῦ. 10 διὸ 
'λας πια ἀπο]]  προπ πιθ ἴἨἩθ Ῥοπθς οἳ {πο Οπτὶεῦ, ΊΠΠοΘσΘξοσθ 

εὐδοκῷ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγ- 
1 ἴα]θ Ῥ]θαβατο Ίπ ἍἩὙΕΑΚΠΘΒΘΘ, π ᾖἸπβι]β, ὮΙπ πθοθςβίθίθβ, ΙΠ Ἅ)6Γ86- 

μοῖς, "ἐνι στενοχωρίαις, ὑπὲρ χριστοῦ' ὅταν.γὰρ ἀσθενῶ, 
ου{1οἨ18, ᾖ1π βἰταΙ{β, 40 σατῖεί : Σος ππεη ὮΙ τααγ ο ποα]ς, 

τότε. δυνατός εἰμι. 
ἴπεη Ῥροπεσέια] 1 πι, 

1] Γέγονα ἄφρων Οκαυχώμενος"ὶ ὑμεῖς µε ἠναγκάσατε. 
1 Ἠαβγτο Ὀούοπιθ « Εοοὶ Ὀοδδίίτς; 7θ  Ἠιθ οοπαρε]]εᾶ : 

3 .) 3 3” ς 2 « ” ιά . ) Δ 4 

ἔγω.γὰρ ὤφειλον ὑφ ὑμῶν συνίστασθαι οὐδὲν .γὰρ 
Το Ἡαγο Ῥ6εἩ οοπιπιεπᾶάθά; {ος ποϊηίηπς ᾷοχ 1 οαρπυ }ὶ τοι 

« { ” Ρ1, 3 λί | .. ” 2 8 ηδε α) 

ὑστερησα τῶν ὑπὲρ.λίανὶ ἁἀποστόλω», .εἰ καὶ οὐδέν εἰμι. 
1 πα8 Ὀρπίπᾶ {πος ἵπ α βατραββίπρ ἆφρτθο «δ4Ρο5ῦ1θΒ, 45 Ά]δο ποϊηῖηρ Τ ΑΠ], 

132 Τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου Ἱκατειργάσθη" ἐν ὑμῖν 
Τῃπο ᾿Ιπάθθᾶ 1βίσωβ οἳ ἴπο βΡο5{]8 πετθ ποχ]οά οαῦ Άπιοπςσ του 

ἐν πάσῃ ὑπομονῷ, 'ἐν' σηµείοις "καὶ! τέρασιν καὶ δυνάµεσιν. 
ἵπ αἲ οπᾶμταπσθ, ἵπ ΒΙΡΏ8 Αηπᾶ Ἱοπᾶᾷςιτβ απᾶ Ἱοτ]5 ΟΕ ΤΡΟΠΟΥ. 

19 τί.γάρ ἐστιν ὃ [ἠττήθητεϊι ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκ- 
Έος Ίπ πηπῦ 18 10 ἴππῦ ο πγετθ ΙπΕετίου Ῥεγοπᾶά ἴπθ τορί, [οξ πθ] εξ- 

κλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ. κατενάρκησα ὑμῶν; χαρί- 
Β6μο]165, ππ]θβς ηπδῦ 3πΠπιγςε]Ε 1 ἅἁϊᾶ ποῦ 14711γ Ὀατάεα του Ῥος- 

᾿ Ό τας αραχῦ ΓΓΟΏΙ ΤΤΤΤΑ. ο--- οὐκ Ὀοἶδα 1. 
Ί- 

"Του, 

ᾱ-- µου ΙΩΥ τα]. 
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οπαρ]Ἱθ πρ {ο {πο ἐ]ι]τά 
ἩἨθανοἨ., ἃὃ Απᾶ Τ Ἰςοὺν 
βαςἩ Α ΤΙΒΏ, (ν/Πειπος 
Ἰπ ἴπο Ὠοᾶγ, οἱ οιῦ ο 
ἴπο Ῥοᾶγ, 1 ορ πποῦ {ο]]: 
αοά΄ποποεία:) 4 Ἠοιν 
τπαῦ Ώρ ν/α8 οπαρ]ιῦ α 
Ἰπίο Ῥθχαᾶϊδθ, αι 
Ἠοατᾶ πηβδροβκι]ς 
πγοτᾶβ, πλ]οῖι 165 15 ποῦ 
Ἱασνέα] 4ου ἄ ἨΙΛΏ Το 

ὅ Οέ επον αι 
οηθ πῖ]] Τ σ]οτΥ : τοῦ 
οξ παγςθ] 1 τν] που 
ρ]οτγ, Ῥαῦ ἵπ τας ἵλ- 
Ἠτηι]98. 6 Έοτ ὑποιιρῃ 
Ί πιοι]ᾶ ἀεεῖτο 1ο σ]ο- 
1Υ, Τ εΏβ]] πο Ῥοϱ 
Σοο] ; {ος τν]]] ὁαγ {19 

᾿ππατη: Όας ποιο 1 ἔοτ- 
Ῥθαχς, 1650 αΠὖ ΤΒΠ 
5Ώοισ]ά ἰπϊπ]ς οἳ 119 
Άύῦοτο ἴπαῦ πΠῖοα Τθ 
5οοίΏ πο {ο ὅ6, οτ, μα 
Ἡθ ἨοατοῖῦἩ: οἳ 19. 
7 Απᾶ ]οεῦ Τ αποι]ά Όο 
οχα]ίεᾶ 4αΏοτθ Ίιεβ- 
81το {πτουρ]ῃ πο α- 
ὈιιπάσποἙθ οξ ἴἨπο 1θ- 
το]α{ἰοΏ8, Ἴπετο 88 
Ρῖνεηπ {ο Τηθ ὃ Πο ἴπ 
ηο Ώοθξῃ, ἴἨο πιοβδθι- 
μετ οἳ βαΐμλ το Ῥα1θί, 
τηθ, Ιου Τ ϱΠποια]ᾶά ο 
θοχβ]ῖοᾷ ἍΏοτο Ἱπον- 
81Το, 8 Έοσ πὶς ἰπίπς 
1 ὈεβδοαρΏῦ {ἴηθ Τιονᾶ 
άΠητίοο, ὑπαῦ Ἡ πιρης 
ἀερατῦο {τοπ ἍἨΠ]θ. 
9 Απᾶ Ἠοςαὶά 1ΠΊΟΙΠΘ, 
ΜΥ ρταςο ἵδ 5α{Ποἴθιιὸ 
ΣΟΓ Ίπεο: ᾖ3Τογ ἍἨΠΙΥ 
ΒἰτοηρίΏ 15 τιαᾶο Ῥεγ- 
18ο, Ίπ ἍὙΤΘΑΚΗΠΕΒΒ. 
Μοβεῦ ρ]αᾶ1]γ υπετοίοτθ 
ση] ΤΙ ταίπετ ρ]ουγ ἵπ 
πι ἹπβγπιΙζ]θ»,. πα ῦ 
1ῃθ Ῥοΐπετ οἳ Οπτίες 
ΤΙΑΥ τοῦ ἩΡοΟοΠπ 1Πθ. 
10 Τπετθίοτο 1 ἵἴπ]α 
Ῥ]6ββατο 1η Ιω βγπαϊθίος, 
1π τερτοπςΏςβ, ἵπ ηθ- 
οθ5β1 0168, Ιπ Ῥείβεοι- 
91918, 1η ἀἱδίτθςβςοβ 1ος 
Οµπβύς 8.]α: {ο ποπ 
1 απὶ π/δα]ς, μοι Άτα Τ 
ΒΤΤΟΗΡ. 

11 Τ απι Ὦθοοπιθ 8 
4οο] ἵπ μ]οτγίπρ; Τ9 
Ἠβνο οοπιρε]]οᾷ τηθς 
1ος 1 οὐισΏῦ {ο Ἠατο 
Ῥεθη οοπιπιοπᾶοά 08 
τοι : ΤΟΥ; ᾖπ πυπῖης 
Άπι Ἰ ΛῬεμιπᾶ Ἅᾖτἴλπο 
ΥΘΣΥ οπϊε[εςῦ αΡροβ{]6Β, 
νποαρ] Ἰ ὃο ποὐπίηρ. 
12 ται ᾖΤἴπο εἱρπε 
οἳ 8ηΠ αρο5δ]ο ποτο 
νπουρΏῦ Άπιοπς του 
ἵπ αἰ] Ῥραΐϊεποο, η 
81ρΏ8, Απά ἹΠοπάσγα, 
ΑΩᾶ πηιὶρηνν ἀοθᾶξ. 
19 ἘΈοτ ππαὺ Ἱἵ Ἡ 
Ῥ/πεσθΙη τὸ οεσθ 118” 
τὶογ {ο οὔπος οπσσο,σς, 

6 ---τι στα]. 
ιο ΙΏεχθίοτθ 1Τ[Α]. ϐε σατανᾶ 1ΤΤιΙΑ. ᾱ --- ἵνα μη ὑπεραίρωμαι [τ]τι[α]. ἵ -- [και] 

8η 1. Κ-- µου 1ΤΤΤΑ. 1 τελεῖται ΤΤΊΤΑ. α Γμον} Ἡ,. ἍᾗἩ καὶ ΔΙΙά Τ. 9 -- καυχώ- 
µενος αΙ,ΤΤτΑΥΥ. Ρ ὑπερλίαν ΟΙΤΑΥΡ. 4 κατηργασθη Τ. Γ--- ἐν ΙΤΊτΑΥΥ. .τε καὶ 
8η 8ἱδο τα. 6, ἠσσώθητε ΙΤΤςΑ. 
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εχοερῖ ἕέ ὃαε ἐπαί Ἱ 
ΙΩΥΕΕΙΕ σνας ποῖῦ ὈΓ- 
ἄεπεοπιθ ο τοι 2 {οι- 
Ρΐντεα πιε {Πῖ5 Ἡτοηρ. 
14 Ῥεποὶᾶ, ἴπε λπϊτᾶ 
Ὥτωρ ΓΙ απι τεαᾶν ἴο 
οοπ1θ 6ο τοι; απᾶ 1 
σπἹ]] ποῦ ο Ῥαγάεη- 
ΞΟΠ1Ι6 Το τοι: 4ος 1 
βοε]ς ποῦ τοις, ὈῬαῦ 
τοι: ἔοτ ἴπε οβΙ]άτει 
ουαρηῦ πού {ο Ίαγ αρ - 
1οτ ἴηπο Ῥρατουῖς, Ὀαῦ 
πε Ῥατεπῖς «ος ἵνα 
οβΙ]άτεπ. 15 Απά Τνή]1, 
νετγ σ]αά1]γ ερεπᾷ απά 
Ὃε ερεηῦ {οτ τοι; 
Τηοαβῃη Τπθ τπογθαΌΙ1]- 
ἀθπε]σ 1 Ίοτατοι, {πε 
1εςς 1 Ὀο Ἰονεᾶ. 16 Ῥπ6 
Ῥε 16 Ρο, 1 ἀῑᾶ πού Ῥαάσ- 
ἄεηπ τοι: πρτογίΒε- 
1655, Ῥεϊπρ ογαξίγ, 1 
οβαρΏύγοι πΙ{ῃ σα1]θ. 
17 Ὀιᾶ 1 τιακο ο σα]ῃπ 
οξγσοι Ὦγ ΒΠΥ οξ {παπα 
Ποσο Τ 6εη{ απίο σοι 
18 Ί ἀεδίτεᾶ Τϊέα5ς, απᾶ 
πνλταη ᾖῖπι Ἰ 5εηῦ 8 
Ὀτοίπετ. Ῥιά ἘΤ{ας 
1ηβκθ8 ραὶηπ οἳ τοι ὃ 
ν/α]]κθοᾷ ννο ποῦ 1η ἴῃο 
6.196 ερἰτΙ 6 τυαίκαοᾶ 
10ε ποῦ Ἰπ ΌπΠε Β8Πιθ 
ευερς 2 

19 Αραΐπ, ἰπῖπ] το 
{ηαῦ πο εχοαςξε οἱΓ- 
5ε]νες ππίο τοι 2 πο 
ερεαθξκ Ῥεΐέοτε ἀἄοᾶ ἵπ 
Οµτίςὲ : πό 1υε ὧο 81] 
ΜΠἵπρα, ἀεατ]ν Ῥε]ονεᾶ, 
1οτ ουχ οἁλγίης. 
20 Ἐογ 1 464, ]1ος5ῦ, η πετ 
1 «οπιε,] 5Ώα]] ποῦ απά 
σου 5ποἩ α5 1 που]ᾶ, 
ΑηΏά τλμαί 1 εΏα]Ι] ο 
Σοαηᾶ ππίο του 5ποἩ 
85 7ε ποι]ᾶά ποὺ: 1εεῦ 
1λ6}ο ὂο ἄερατες, 6Ἡ- 
ντίηρς, ὦταῖῃς, 5ὐτίέες, 
Ῥαοκρ]ιΐτπρα, π'ΠίδρεΓ- 
1ηρ5, Επε]]πρα, ἵαπ- 
πημ]ές : 21 απαἀ Ίεςι, 
Ὅπεη Ἰ οοπἹθ αραῖπ, 
ΠΙΥ ἄοᾶ νυη1] Ὠαπιρ]α 
13Ο ΑΠΙΟΝΡ Το, απᾶ 
ἴ]λαί Ἰ ᾿επα]] ΤῬεναῖ] 
ΙΠΑΏΥ ΥΠΙΟὮ Ἠατο 5εἶπ- 
πθᾷ αἱτεβαᾶγ, Αηᾶ Ώατο 
ποῦ τερεπἰθοά οἳ ἴποα 
πηο]εαΏηπεςς θηΏά {οζ- 
π]οβίΙΟη αηᾶ Ἰαοῖνῖ- 
οιιςεπθς5 ὙυΠΏϊοἩ 1Ίπετ 
Ἠανο οοπιπα1{{εᾶ. 

ΧΙΙΙ. Τηϊς {8 ἴπο 
ἑΠ]τᾶ {ἐἴπιο Ἰ ατα οοπι- 
1ΠΡ ἴο τοι. Ἰπ ἴμο 
πηοαζΏ ΟΕ ὕννο ος Έμτερ 
ν/]ἑήρςρδες εΠα]] επετν 
τνοτᾶ ὃο οεείαρ]»Ώεᾶ. 
2 Ἰ τἰο]ᾶ γοα ὮῬεέοςε, 
βΏᾶ {οτεζε]] τοι, ας 1 
1 ννετο Ρτεςεη, ἴπε 868- 
οοπᾶ ἐϊτπο; απᾶ Ῥεΐπς 
Αηδεηπό πο 1 νηοῖῖε 

α.-- τοῦτο ἴΠ]5 (ἐπ 
Σ --- καὶ 1111τΑ. 
απᾶ ---σ (εαὦ ΤιοῦΏβ 
1 ΤΊΤΑ Ν. 
1 ΤΤΤΑΤΓ. 

Σ ἀγαπῶ 1.1ουε Τ. 

{ ἔρις 5ἰχί{θ 1ωτ. 
ἶ ταπεινώσει 5Ώ 11 ανα υἱθ ΗΓΤνΑ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ἡ. 
’ ι] ’ ” 

σασθε µοι τὴν. ἀδικίαν.ταύτ 
Ε6ἱτο 1ο να] Ἰπ]αςύϊσο, 

ΧΙΙ, ΧΙΠ. 
ην. 14 ἰδοὺ τρίτον Ἀ ἑτοίμως ἔχω 

Ίο, α Ὀπιτὰ ἠἶπις τεαᾶσ 1 απ 
] - Ν « ”ν Δ 2 ΄ « -” Δ .. ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω ᾽ὑμῶν"' οὐ .γὰρ.ζητῶ 
το 9ΟΠ16 Το γοι, απά Ι ν]] ποῦ Ἰασ1]γ Ῥπτᾶεη τοι; ᾖ{ογἸ1 ἆο ποῦ 5θος 

η ε - . 7 ς ” , ο τα υμῶν, "ἀλλ" ὑμᾶς. οὐ.γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς 
{πε ὑπῖπρς ΟΕΥοΙ, Ῥυΐ οι: {ος “ποῦ οαρπὲ 11ο Ἀοβί]άτεπ {ος 116 

γονεῦσιν θησαυρίζειν, Χάλλ᾽! οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις. 1ὅ ἐγώ δὲ 
Ρατεπῦς νο ὕτεαςατε αΡ. Ῥαΐ6 {πο Ῥρατεηῖς {οτ ἐλπο οἩΙ]άγει. ΝΟΥ ΙΤ 

ε/ /΄ Δ ΄ Δ - -” 'Ἠδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 
πηοςῦ Ρ]αά1Υ Ἅπυ]] ερεπἁ απᾶ υπ] Τε αεξετ]γ «ρεπό Σ0ΟΣ Ἴεοα]5 
« ρ η] λ , ο τὸ ) . -- ο. υμῶν' εἰ Σκαὶ' περισσοτέρως ὑμᾶς Ζἀγαπῶν,! ἠττον! δἀγαπῶ- 
Ἴγοις, 1 Ένεη ποτε αραπᾶσπε]σ Ἴγοι α]ονίδᾳ, ΄1εςς 1 απι ]ογεᾶ. 

” / λ ε ” ΄ μαι. 16 "Ἑστω.δέ, ἐγὼ οὐ.κατεβάρησα ὑμᾶς' Σἀλλ᾽' ὑπάρχων 
Ῥυΐ Ῥεῖσρο, ἹἸ ἀῑᾶ ποῦ Ῥατάςπ σοι; Ῥαῦ . ρεῖηπς 

” ’ ε ” , ’ , πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. 17 µῆτινα ὧν ἀπέσταλκα 
οταΣίγ ση ραῖ]ε τοα 1 {οο]ς, Αην οἑ πποπι 1 ηατε εεηῦ 
ΔΝ « νά -” ” / 

πρὸς ὑμᾶς, δι αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς; 18 παρεκάλεσα 
νο σοι, ὮὉν Ἠΐτα ἁἷᾶ 1 οπεγτεβςἩ γοι 2 1 ῬεςοασΏό 

Τίτον, καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν' μή τι ἐπλεονέκτησεν 
Ταίαςδ, απᾶ 5οπῦ στη Ππῖπα] 6ἱιο . Ὀτοίπες : Ῥιᾶ “ονογγθαοἩ 
ε -” , - - ’ ’ 

υμᾶς Τίτος: οὐ τῷ αὐτῷ πγνεύµατι περιεπατήσαµεν; οὐ 
τοι 1Τιναι5δ ἨΝοῦ Ὦγ ἴμο 58Π1Θ ερίτ]6 υγβ]]κοᾶ πε 2 λος 

τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν; 
1Ώ ἴἩθ ΒΑΠΙΘ ευερς 2 

19 “Πάλιν" δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα:. Ἱκατενώ- 
Αραϊη ἆο τε ὑΠῖπ]κ {μαῦ ἴοτοα πε ϱΓθ πιδκίηρ α ἀεέεπου 2 Ῥε- 

ι 6 ] ω. 3} - - Ξ Δ Δ / ε) ’ 

πιονὶ Στοῦ" θεοῦ ἐν χριστῷ λαλοῦμεν' τὰ.δὲ.πάντα, ἀγαπητοί, 
{οτθ αοά ἵπ ΟἨμτὶδῦ πεερεα]ς: θπᾷ α]] ἑμίηρς, Ῥο]οτεᾶ, 
ε 4 -” ε -- ε) -” -” Ξ ΄ ’ 3 ᾽ 

ὑπὲρ τῆς ὑμῶν. οἰκοδομῆς. 20 φοβοῦμαι.γάρ, µήπως ἐλθὼν 
ΣΟΥ. τουσ Ὀα]]άϊπρ αρ. Έοτ 1 Σε.Υ, 1εςδῦ ρεγΏαρς ἨανΙΏβ «οπ1θΘ 

οὐχ οἵους θέλω  εὕρω ἡὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον 
ποῦ ΕΠΟΠ 5 1 πα 1 επου]ὰ θπᾶ τοι, απἀ]Ι οτε Ξοαπᾶ Ὦσ τοι εοἩ 8 

οὐ θελετε µήπως ἔέρειο,! ἔζηλοι θυµοί, ἐριθεῖαι, 
79 ἆο ποῦ πςῃ: 1ε5ύ ρεΓαρς [πετε Ῥε] εἰτῖζες, Ἰεκα]οισῖες. ΙπάϊβηβήΙοηΏς, οοΏηζεΠΡΙοΠΕ, 

καταλαλιαί, Ψιθυρισµοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι' 21 μὴ 
ον1] 5ρθαξῖπρς, ν/ΠΙΕΡετΙΏΡΕ, ρυαΏ]ηρς πρ, σοΏιπΙΟΡΙΟΠ5:; 1ε5ῦ 

πάλιν Ῥἐλθόντα με" ἱταπεινώσφῃ' Χ ὁ θεός µου πρὸς ὑμᾶς, 
αραἰπ. ἩἨβνίπρβ οοπιθ 'πηθ 3εποι]ᾶ ΄Παπιδ]θ «ᾷοᾶ πι αξίο τοι, 

καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν  προηµαρτηκότων, καὶ 
αηΏᾶ 1 εποα]ᾶ ΠΙοΙςΓΏ ΟΥΘΓ ΊἨΙΑΠΥ οΣ/Ποξδε ΦΠο ἍἨατε Ῥεέοτο βἶπησᾶ, αηᾶ 

μὴ µετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελ- 
Ώβγε ποῦ τερεη[εᾷ προπ {πθ Ἀπς]εβΏηθςβς Απᾶ {οτηϊοβΏ]οη αηπᾶά 1σοθηῃ- 

γείᾳ ἔπραξαν. 
{άοαςπθςς πἨ]οῖ ἴπεγ Ῥγασμϊςσᾶ, 

19 Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. ἐπὶ στόματος 
πῃΏϊς ἐλ]τά πι 1 αι «οπιῖπσ το οι. Ίπ (πε) ππιοιτΏ 

δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. 3 προεί- 
οἳ νο πίηθθες ος οξίλτθς εΠθ]1 νε εσίαυ]ἠςηθᾶ ενετσ πιβίϊίοτ. 1 Βατε Ὦε- 

ρηκα καὶ προλέγω, ὡς παρὼν τὸ δεύτερον, καὶ 
ἆοτθ ἀθο]ατεᾶ απά 1 5αγ Ὀοοτεβαπᾶ, ας ΤῬεῖπρ Ῥτεξεηῦ πε 5εοοπᾶ 61π1ε, Απά 

ἀπὼν ᾿ νῦν Ἰγράφω" τοῖς προηµαρτηκόσιν, καὶ τοῖς 
Ῥεϊης αὐὑεεπῦὸ ὨοΥ 1 νιτῖτο 3Ὁο ἴΠο5ε ππο Ίβτο Ῥθ{οτο ϱἶηηποᾶ, 8Ώᾶ ὕο ".ηθ 

τὰ πις) αιττι[ΑΊν. Ὁ --- ὑμῶν 1ΤΊτΑ. 5 ἀλλὰ ΙΤΤΣΑΥ. "ἀλλὰ Τττ. 
3 σσον ΙΤΊνΑ. Ὁ ἀγαπῶμαι; ΑΠ. ]ογύεά  τ. 5 Πάλαι 

4ϱο γε ατε (π]ηκίπρ, ὥς.) ΥΤΤΤΑ. ἆ κατέναντι ΥΤΙΤΑΥΓ. ο τε ποὺ 
Ε ζῆλος ]Ε8]Ω15Υ ΙΤΤΝΑΥ. «ή ἐλθόντος μον 1 Ἠαν]πῃ 9ΟΠΘ 

ΚΕ µε” ΙΤΙΤΑΥΥ. | --- γράφω αΙΊΤΑΝΓ. 



ΣΙ. ι σος ςστατακβ, 

λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ.φείσομαι. 9 ἐπεὶ 
3τοςῦ αρ], ας 1  Ιοοπιθ Ἱαραίπ 1 ν]] οῦ βρΗΥθ,  Βἱᾳσθ 

δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος χοιστοῦ, ὃς εἰς 
8 Ῥτοοξ τε 5οε]ς 41η ὅπῃιο δερεακίηρ 1οξ ΣΟΠἨτ]βΐ, (πο {οπατᾶβ 

ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ ἔν ὑμῖν' 4 καὶ γὰρ Πείὶ 
τοι 15 ποῦ γγεα]ς, Ῥαῦς ᾖβ Ῥοπεγεα] ἵπ τοι, Φ0Υ Ἰπᾷθεά  ᾖξ 

ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ Ζῃ ἐκ δυνάµεως θεοῦ' 
Ὦβ τας ογιοϊπεᾶ ἵπ ἍἨ3ΥΘΑΚΠΕΒΒ, πεῦ Ἡο9 το Ὁγ ᾿'΄Ροπες 1ᾳοὔς; 

καὶ γὰρ 3 ἡμεῖς ἀδθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ οζησόμεθαϊ σὺν 
{ογ ἰπᾶθεά ττθ 8ΥΘ π6α 1ηπ ἍἡἈλΠίπ, ταῦ πο βΏ8]] 11το Ἅµτσσ]ι 
ΡΟ , 2 τς ρρ η ος ε 4 ο 

αὐτῷ ἐκ δυνάµεως θεοῦ ΛΡείς ὑμᾶς'' Ὁ ἑαυτοὺς πειράζετε 
Ἠΐπι ὮὉγ 3ρογγες 1ᾳοὔ ἰογρτάβ γοι,) ΥΟΙΥΑΘΙΥΘΒ ὑγγ τθ 

εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζετε. ἢ οὐκ.ἐπιγινώσκετε 
Ἰξ γε Αθ ἵπ ἴποθ Εαϊῦαπ; 7οµγβε]τες Ῥτοτε : ος ἆἄο Το ποῦ τεοοβπἰπθ 

ἑαυτούς, ὅτι Ἱησοῦς χριστὸν! ἐν ὑμῖν "ἐστιν; εἰ µή τι ἀδό- 
ΤΟΊΣΒΕΙΥΘΑ, ἴπαῦ «ἆθεδιβ Ομτῖςε ἵπ τοι 18, 1Ώ]658 1θ- 

/ 3 3 / νε ΄ / ε ) 3 Δ 

κιµοί ἐστε. ϐ ἐλπίζω-δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ.ἐσμὲν 
1εοῦθᾶ το τοῦ ΝΟΥ 1Ι Ἠορο ἴπαῦ 7ο γ]] Κπου ὑπαοῦ πο Άχθ ηοῦ 

ἀδόκιμοι. 7 "εὔχομαι' δὲ πρὸς τὸν θεὺν µμὴ ποιῆσαι ὑμᾶς 
το]θοῦθᾶ, Ῥυῦ 1 ρτατ ζο αοά [ια] 3Υ08Υ 3ᾱο 7θ 

4 [ή ] ι, ε ” / .” 2 »/ ε .,. 

κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ’ ἵνα ὑμεῖς 
δενῖ] “ποίπῖηπρ; ποῦ ἴηπαῦ Ὑπο αρρτοτοᾶ Τα Ἅρρεας, ἘῬαῦ ἴηπαῦ 7θ 

τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν. 8 οὐ.γὰρ 
σπα Πε] τὶρηί -πιαγ ο, ΑἈπᾶνθ ϐ8 τε]οοζεᾶ ῶο, Έοτ ποῦ 

δυνάµεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, Ἰἀλλ”' ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 
Ἡατε πο Ἄροπογ 1βηΥ αραϊηβῦ ἴμθ ττατα, τας ΣΟΥ ᾖΤπθ ἐταζῃ, 

9 χαίρομεν.γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς.δὲ δυνατοὶ ἦτε' 
ου ποτε]οῖο ὙἩΠεη ἍἨὙἩθ ΙΑΥ 6 πθιχΧ, απᾶγθ ΤΡΟΠΘΓΕΙ] ΙΙΒΤ ο, 

τοῦτο.  δὲῖ καὶ εὐχόμεθα, τὴν.ὑμῶν.κατάρτισιν. 10 διὰ τοῦτο 
Ῥιἡ Πΐβ Ἅαβἱξο πε ΡΓΑΥ Σο5, σουτ ρεγ[θοξΙηρ. ΌΟπ {Π]8 ποοοαηῦ 

ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρή- 
έλεεο ἐΠπῖησα Ῥεΐηως αὈξεπί 1 πτίζθ, ἰἨπί Ὀείης Ῥγεσεπό ποῦ στη βετετγῖγ Ι πιβγ 

σωµαι, «κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν Ἱέδωκέν µοι ὁ κύριος! εἰς 
ἐχθηῦ [σοι], βοοοτάΐπρς {ο ἴπθ απποτΙόγ ν/Ώ]ο]ι. «749 '1Ώ9 "Τιοτᾶ 

οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν. 
Ῥυ]άϊηπρ πρ απᾶ πο 20; οτεγίΠτο{ηρ, 

11 Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, 
Έοτ {πο τοβῖ, Ὀτειπτεηι, τε]οἴο; Ῥο ρεγ{εοθεᾶ ; -Ὁθ εποογαρεᾶ ; 

τὸ αὐτὸ «Φρονεῖτε, εἰρηνεύετε' καὶ ὁ θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ 
09 -ραπιο εμιπρ Ἰπηπᾶ;  Ὅθβῦρεβοθ; Απᾶ ἴπο ἄοά οἑ1οτθ απᾶ 

εἰρήνης ἔσται μεθ ὑμῶν. 19 ᾿Ασπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγί 
Ῥθ8οθ 5Ώβ]] ο ση , τοι, Βα]11ΐτθ 0ηΠ6 Απούῦμεσ τϊ{Ἡ 4, Ἠο]γ 

΄ 7 / « ” ε ει κά ε ΄ 

Φιλήματι. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες. 19 Ἡ χάρις 
χ1ρ8, ΡΑΙ118 δγοι Λίπο δρβ]ηίς 141]. ΤΠο9 ρταβσθ 

τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ- χριστοῦ, καὶ ἡ στη τοῦ θεου, καὶ ἡ 
ο ἴπθ Τιοτᾶ 16ξεαβ Οπτίςε͵ ἈΑπᾶ πο ἍΊοτθ οξ ο, απᾶ ἴλο 

κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. άμήν.! 
Ξε]]ονυ5Ώπίρ οἱ πο Ἠο]γ πρὶν ᾖ{[ῇ06] νε 111 1γοι, ΑΤΩΕΠΣ. 

--- Κορινθίους δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων τῆς 
3πο [Γ9ηοθ] “Οοτ]ηὐμίαπβ 3Ἰπεοοπά ὙἈτίθιει Ίοπ ἍΕΡΗΙΠρρὶ 

Μακεδονίας, διὰ Τίτου καὶ Λουκᾶ.!" 
οἱ Μασθάοηῖς, Ὦγ Τις απᾶ ΤΜ0β86. 

"3σατθ 10ΥΓ 
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{ο ἴπεπι νγπῖο]ι Ἠεγείο- 
Σ0χ6 Ἠηγο βἱππεᾷ, πηᾶ 
{ο α1] οἶτετ, παί, 16 τ 
οοπιθ αραἶη, 1 ννΙ]] ποῦ 
8Ρρ4Γθ: ὅ βἶποῬ Τε «οεζκς 
8 Ῥτουξ οἳ Οπτῖεῦ 
βΡροβΚΙΏΡ 1η πηθ, ν/ΏῖοὮ 
το γοι-πατᾶ Ἱ ποῦ 
ππθβῖς, Ὀας 18 ταΙϱΏ!γ 
1π τοι, 4 Ῥοχ ἴΠοπρ] Ἰθ 
σιβς οτασϊπεὰ {πτοαρΏ 
π/εδκηθςς, Το Ἠε]]νεῦπ 
Ὦγ ἴπο Ῥουγ/εγ οἳ .οά, 
Ἔοχ ππθ 8150 το ππεα]ς 
1π ἨὨϊΐτα, Ῥαῦ νο 5Ώβ]] 
Ἠτο ση Ἠϊπα Ὁσ {πο 
Ῥούθγ οἳ θοᾶ ἰουατά 
τοι. ὃ Ἐκαπιῖπο γοιΓ- 
-εε]τεΒε, τ/ηθίποτ γε Ὦθ 
1π ἴμο {αἰτα; Ῥτοντθ 
ΨοιΓΟΥΠΗ 8Εε]Υθ6Ε. που 
γοποῦγοατογΏ 9ρ]τεε, 
ποτ ἐπβί ᾳεξας Οητὶςί 
18 1η τοι, οχοερῦ το Ὦ9 
τερτορβίεεί 6 Βαΐ 
ττααί ἴπβδῦ το επο]] 
ποτ γΠαῖ πε 8Το ποῦ 
τερτοβραίθ», Ἰ Νοπ 1 
Φχαγ ἴο ἄοά τῃΛβῦ γο ἄο 
ηο ατ]]; ποῦ ἴπαῦ πθ 
βποι]ᾷ αρρεαΣ αΡΡτοΥ- 
εᾶ, Ὀαΐ {παῦ το 5ποιι]ά 
ἄο ἴππύ νυΠΙοΏὮ 18 ηο- 
ηοςῦ, ΤλοαρβηΏ ππθ ο 48 
τερτοῦθαζθς. 8 Ἐοτ 1νθ 
Ο6ΛΊ 4ο ποῦηῖπρ αρα]ηςῦ 
τπε ἱταθῃ, Ὀαῦ Του ΤΠθ 
ὑγαῦη, 9 Ἐοχ το 8ΓθΘ 
ρ]αᾶ, ἹΠεηπ ὙἩθ Αθ 
Ῥ/θβ]ς, Ἀπᾶὰ υθ 4τθ 
ΞἴΤΟΏΠΡ: απᾶ 1Πἱ5 Α1βο 
ππθ ἹΙδΗ, ευεν }Υοιις 
Ῥοεγ{εοβίοπ. 10 Τπεχο- 
1οτο 1 τπτ] ἴπεςδθ 
ἑηϊηπρς είς αὈκεπῦῃ, 
1ε5δί Ὀεῖπρ Ῥτοδευῦ Τ 
ΒΠοι]ᾶ 5ο ΒΠΑΣΡΠΕΡΒ, 
ἈοοοτᾶἰΏρ {ο ἴπε Ροίες 
ὙυπΙοηὮ Όωπο Τιογᾶ Ἠβίτα 
Ρῖτεη Ίπθ Το οἄϊ[βοα- 
919ΟΠ, απᾶ ποῦ {ο ἆθ- 
βἰταοῖῦίοη. 

11 Ῥϊπα]]σ, Ῥτείητεπ, 
{ΑΤαπΥΕ]]. Βοθ Ῥετ{εοῦ, 
Ὢθ οἳ ροοᾶ οοπι{οτί, 
ο οἳ οιθ πμ, 11ο 
1η Ῥεβοο; ϱηά ἴπε αοᾶ 

ῷ οἳ Ίονε απᾶ Ῥοαορ 5Ἠς]11 
Ὦο υν]Ὦ τοι. 19 ατεοῦ 
οηό6 αποῦπες ση απ 
Ὠο]γ 1ῑδβ. 15 ΑΙ] ἴπο 
βαἱηῦς εβ]αίθ τοι. 
14 Τηπε ρταος οἳ ἴ]πθ 
Τιογᾷ ἆ6δα»5 ΟἨτίςί, ατιᾶ 
1πο Ίοτο οἳ ἄοά, απᾶ 
1ηθ οοταπιπηΙοη οἱ ἴπθ 
ἨοἽψ ποεί, ὂο πα 
σοι Α]], ΑΠΙΕΗ, 

τη ος εἰ [Τ,]ΤττΑ. ἡ «καὶ 4ἱ5ο Ε. ο ζήσομεν ΤΤΤτΑΥΤ. 
. - 3 . 

Ιησοῦς της, ζ ---- ἐστιν (γεαᾶ [15]) [π]ττι[α]. 
ντ --- δὲ Ὀαῦ 1ΤΤτΑΤΥ. δ ὃ κύριος ἔδωκέν µοι ΙΤΊτΤΑ, 
Βιεετὲρίίοη, αΙπΥΥ; Πρὸς Κορινθίους β΄ ΤιΑ. 

ς Ρ [εἰς ὑμᾶς] Α. 
5 εὐχόμεθα Ίνθ ΡΥΒΥ ΙΤΤΤΑΥΓ. 

Σ --ἁμήν ΟΙΤΊΤΑΥΥ. 

4 χριστὸς 
{ ἀλλὰ ΤΊτΑ. 

 --- ἐ]6 



Ἡ ΠΡΟΣ 
ΤΠΕ Το 

ῬΑΌΙ:ι, απ αροςῦ]ο, 
(ποῦ οἳ Πηεη, ηε]{ηετ 
ὃν ταν”, Ῥαῦ ὮὉγ ὀθ5ιβ 
Οπχῖςίς, απᾶ ἄοᾶ ἴ]πο 
Ἐπίπεγ, ἍὉΠο ταὶςδεά 
Ἠΐπν ἔτοια πο ἃἄθαα 5) 
2 Απᾶ εἰ] πο Ὀτείμτεη 
πυΏ]ο Άἴθ (απ 1ηθ, 
υπίο {πθ οἩιτοπες οἳ 
απ]: ὃ ἄταοε δε [ο 
γὸι αηᾶ Ῥθεαοθ ΈΓοπα 
6οά πο ἘβίΠεσ, απᾶ 
ᾖοπι ους Τιοτά ῇεεας 
ΟΠτίβε, 4 πἩο Ρ8Υε 
Ἠϊπιςδε]ξ Σο: Ο1Σ 8ἱΠΑΒ, 
ἐπβῖξ Ὦο πιῖρηῦ ἀθ]ῖτεσ 
5 Ίχοπι {Πῖς Ῥγεδεπῦ 
οτν!] τυοτ]ᾶ, βοοοτάϊπα 
{ο {πε πη]] οἱ ἄοᾶ ἀπά 
οἷις Εβίποτ: δἷο ποπα 
δε σ]οτγ ἔοσ 616Σ θλά 
Θ6Υ6Γ. ΑΠΙΕΠ. 

6 Τ πιρχτε] {μαῖ γο 
ΑΤθ 5ο 5οοη σθπιοτθᾶ 
έχονα Ἠΐπι λαῦ ομ]]εᾶ 
γοα Ἰμίο ἴΠθ ΡΤ80θ Οξ 
Ὀμείςεί απίο αποϊπεγ 
ΡοβΡε]: 7 νΏ]οἈ 5 ποῦ 
Ἀποϊπογ; Ῥαΐ0 πετ Ὦ6 
εοιπε ἔπαῦ τοιΏθ]θγοι, 
απιᾶ νυοι]ά Ῥεχνετῦ {ηθ 
ροξΡε] οἱ Ομεὶαῦ. 8 Βαῦ 
ἔποιαρ] πε, ΟΓ ΒΠΏ Β1ἨΡΘ] 
{ΓΟΠ1 ἨθΘΑΥΕΠ, ΤΓΕΒΟΠ 
ΑΠΤ οὔπεχ Ρο5ρο] πη{ζο 
σοι παω Όπαῦ υγΠ]οἩ 
ννε Ώβτο Ργθβοπεᾶ απί{ο 
σοι, ευ Ἠΐπι ο πο- ” 
οατεθᾶ. 9 Α5 πο βαῖᾶ 
Ῥοΐοτς, 5ο ΒΑΣ Ι ποι 
Αραίη, 1 απγ Ώιαι 
ῬγεβοὮ ΑΏΥ οἵπεχ ρο5- 
Ῥεὶ υπίο γοι ἴπαπ 
ἐπβῦ γθ Ἠατο τεοοϊτεᾶ, 
1εῦ Ἠϊπι Ὃδ αοοιγςεᾶ. 
10 Εος ἆ4ο Ἰ ποπ Ῥετ- 
Βιιβἀθ ΠΙΘΠΏ, ΟΓ ἀοά 2ος 
ο 1 εεεκ ο ΡΙεβξθ 
πηθΏ ὁ 2ο: 1 γεῦ 
Ρἰθμεεά παθΗ, 1 5Ποι]ά 
ποῦ Ὦθ ἴῆπθ βθεναπύ οἳ 
6ησ]εῦ, 

11 Βυΐ 1 εθτη{γ τοι, 
Ῥτοδί]τεΠ, ἑΠαύ {πε ρος- 
ρε] Πο] νἉς Ῥτεβοϊ- 
ἑᾱἆ οἳ πιο ἶ6 ποῖ αξίες Υ 
191. 19 Έον 1 ποῖ- 

ΓΑΛΑΤΑΣ 
Ξ4ΑΔΤΑΤΙΑΝ5 

ΕΠΗΙΣΤΟΛΔΗ ΠΑΥΛΟΥ. 
ΤΗΕ] ΣΗΡΙΣΟΤΙ ΕΒΕ 30Ε 3ΡΑ ΤΡΙ. 

δὺ ἀν- 
Ἡος Ίπτοιρ]ϊ 

πατρὸς τοῦ 

ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος, οὔὕκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων οὐδὲ 
Ῥκυ] αΡροξί]ε, ποῦ τοπ ΤΠΕἨΠ 
΄” 7 -” ” Ν ων 

θρώπου, ἀλλὰ διὰ ᾿Ιησοῦ χριστοῦ, καὶ θεοῦ 
ΤΩΛΗ, Ῥαῦ {μτουιρῃ αἆθβις Οπτῖς, απά ἄἀοά [1μ6] Ἐαίπαγ, ππο 

ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, 3 καὶ οἳ σὺν ἐμοὶ 
τηὶς5εᾷ Ὠϊπι 2ΡΤΟΠΙ ΑΠΙΟΠΡ Γυπε] ἀεαᾶ, Απᾶ 331Ἡο ἁτνὶπ ὅπια 

πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας" ὃ χάρις ὑμῖν 
1811 Ἀρτείμτεη, ἴο πο καξβθεπιὈ]{ες ’ οἳ ρ]αΐϊα, ἄῑταςθ. ἴογοα 

υ ως . 8 ” μ ς / « ” ἓ. μ 

καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χρισ- 
Απᾶ Ῥεμοθ 3τοπι 4οᾶ Γίπε] Ἐπίπες απᾶ '"]ιοτὰ ουσ ὖθδας Οπτίες, 

-” ” ’ ε Δ ε Δ » ς - ε - ε 

τοῦ, 4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑὑπὲρ' τῶν .ἁμαρτιῶν.ἡμῶν, ὅπως 
ΨΠἩΟ Ρατ Ὠίπιεε] «ος ουσ δίπς 5ο ὑδῦ 

] 7 « ” ἃ .ω . - ίσο . - 

ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ "ἐνεστῶτος μἰῶνος") πονηροῦ, 
Ὦςε παὶρηέ ἀα]ντοι Ἡβ ουῦ οἳ ἴπθ Ῥτεσδεπ "μμου-- ' αντ, 

κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, ὅ 
βοζοτάϊηρ {ο {πο πῖ]] οξ "οᾶ Δππᾶ “Ἐβίηον ους; ᾖἴο πλοπι [ο] 

ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν. 
{πε ϱ]οτύ ο ἴπθ 8Ρ68 οἱ ἴπθ «ΑΡ68. ΑΤΩΘΙ. ἳ 

/ ε ε , ΄ 

ϐ Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως µετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ 
1.πιοηᾶες ὑπαῦ ἵλπαβ απἱοΚΙγ το ατο Ῥείπρ οπαβπροθᾶά Ίτοπι Ἠἶω πἩο 

, ε ων , τω 
καλέσαντος ὑμᾶο ἓν χάριτι, χριστοῦ, εἰς ἕτερον εὔὐαγ- 

σ8]]θά ύοα ᾖἹἸπ "ργαυῬ αομτὶςῦς, ο α ἀϊΠετεηόῦ β]αᾶ 

γέλιον' 7 ὃ᾿ οὐκ.έστιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσ- 
ΦΙ1άΊηΠρς, πυἨ]οὮ 5 ποῦ Απιοίπετ; ὃῬιῦσ 3ροπιθ 1ηπετθ Ἴαγθ πο ἔτοι- 

σοντες ὑμᾶς, καὶ θέλοντες µεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιόν τοῦ 
Ῥ]9 σοι, βπά ἀθβῖτθ 6ο Ρροχγτετῦ ἴπο ρ]αά ὑλάϊπρρ οἳ ἴπθ 

ιστοῦ. «8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οἱ ῦ ἀεύ χριστοῦ. καὶ ἐὰν ημεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ "εὐαγ- 
Οοὐτ]αῦ: Ῥυιῦ ετευ 1 ππθ ΟΥ ΒΠ ΛΠΡεΙ οιῦ οἱ Ώθβτεη ΕΠοι]ά αἩΠ- 

’ « - - ι) εν / π -” ’ 

ελίζηται  ὑμῖν' παρ ὮὉὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα 
ποιησε Ε]ὰά ἐἱάΐπρφ Το σοι ΟΟΠΊΤΑΣΥ ῦο ὙΠαῦ Ὑθ βηποαποεά οσοι, αοοισβεᾶ 

ἔστω. 9 ὡς προειρήκαµε», καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις 
16ἱ Ἠ1πα ο, Α5 πε Ὠατο βθἰά Ὅείοτε, "Βἱδο Ίποῦ αρα 1, ΙΕ ΑΏΥΟΠΘ 

ε ” . ΄ ᾽ εν , . 

ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ ὃ παρελάβετε, ἀνάθέμα 
[ζο]σοια αππουποθς ϱ]αά μἱάΐπρβ οοπῦτϐχσ ἴο πΠἩβῦ 7ο τεοεϊτεᾶ, βοοιγχςεᾶ 

ἔστω. 10 ἄρτιγὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν θεόν; ἢ 
1εῦ Ἠϊπα ο. Έοτ ποἵ ΏΘΏ. ἆο [ ρετεικᾶς ΟΣΓ ἀοάδ ος 

” ] ’ Σο ” η 

ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν ; εἰ γὰρ' ἔτι ἀνθρώποις Ἡρεσκον, 
ἀο 1 βεε]ς ΠΙΘΏ Μο Ῥ]6βεο 2 ... Η τοῦ ΙΩΘΗ. Ί ποτθ Ρἱθ88Ίπβι 

χριστοῦ δοῦλος οὐκ.ᾶἂν .ἤμην. 
Οµτὶεϱς Ῥοπάπιαν 1 ΑΠοιι]ά ποῦ ο, 

11 Γνωρίζω «ἐδὲὶ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγ- 
2] 3τηηΚκο “Κποσππ "Ῥμῦν ἴογσοι, Ῥτθίμτεπ, ἴπο ρ]αᾶ ἰάίπρβ πλ]οι  ταβ 

ελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι οὐκ.ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον' 19 οὐδὲ 
Αηποιποθὰ ὉὮγ πιθ, πα 1 18 ποῦ αοοοτᾶίηπΡ ο ΙΩΒ], ῶΝοΙ{Ἠθὲ 

-υ-υἧὔὐόθὔ-θθθθθθθ------------------------------------α- -υ-υ-υ-υ--- 

 --. τοῦ ἀποστόλου ἴηε αροςί]θ Β; Πρὸς Γαλάτας ΤΤΤΓΑΥΓ. 
τοῦ ἐνεστῶτος ΙΤΤιΑ. 
Ε γὰρ {ΟΥ ΤτΑ. 

Ὁ περὶ ΑΙΤΊΤΑΥΝ.  ἡϐ αἰῶνος 
4 εὐαγγελίσηται Ί. 9 --- ὑμῖν Τ.. Γ--- γὰρ {ΟΥ ΙΤΊΤΑΥΡ. 



1, 11. ΑΙ ΑΤΙΑΝΒ, 
ἂρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, Λοῦτε' ἐδιδάχθην, 
πο τ Ἱτου ΙΠ8Η. τεοεὶγοεᾶ 16, ἩΟΓ ἩΤΠΒΒ 1 δαρΏῦ [5], 

) , ΄ -” - ” ΄ ἃ χ 

ἀλλὰ δι ἀποκαλύψεως ᾿]ησοῦ χριστοῦ. 15 Ἡκούσατε.γᾶρ την 
Όπου Ὦψ 8 τογθ]αύῖοἨ ο ὄεδας Οπτῖεῦ, Ῥοχ γο Ποαχά ος 

.] / - 2 .. -” 4 ) 

ἐμὴν.ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ιουδαϊσμῷ, ὅτι καθ. ὑπερβολὴν 
τΏΣ οοπᾶ μου οπςο «45Η, τπαῦ εχοερβεῖτε]γ 

ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτῆν' 
1 σ;Ἁ» ΡροτεεουΜῖίης 1πθ ΒΞΣΕ6ΠΙΟΙΣ οξία οά Αηπά ΤΕΕ ταΥβΡΙΩΡ 15; 

14 καὶ προέκοπτον ἐντῷ Ιουδαϊσμφῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας 
αμα πας αἀναποῖπς ἶπι σιάαΐδπ ὈῬεγοπᾶ ἨΙΩΑΠΥ οοπΡΟΠΙΡΟΤΑΣΙΕΡ 

ἐν τῷ.γένει.µου, πεβισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρι- 
ζοΝ]οΙΡ Ῥεῖπρ 4ο 5ΓΑΊΏΟΥ5 Ιηπ ΑΠΙΨ[ΟΝΊ]Τσθ, πιοτθ οραπάαΜΙΥ 

κῶν µου παραδόσεων. 1ὅ ὅτεδὲ εὐδόκησεν Ιὁ θεὺς' ὁ 
πηγ 1ΐέοτ [21Πε] 3ιγαᾶΙθΙοἩ5. Ῥαΐ0 νΏαεηῃ Ἔνας 3Ρρ]εβξεᾶ αᾳοᾶ, ὙΝπο 

ἀφορίσας µε ἐκ κοιλίας µητρός-µου, καὶ καλέσας διὰ τῆς 
ρε]οσυθᾶ πιθ 1τοηι ὀπγοπαῦο: Άπιγ "πιοίμεΓ’5, απᾶ ομ1]εά [πε] Ὀγ ' 

χάριτος.αὐτοῦ, 16 ἀποκαλύψαι τὸν.υἱὸν.αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα 
Ἠ]5 6γαςς, {ο τεογθα] Ὠ]5 ΒοἩ 1η πο, Όπθῖ 

» / πα] Ν 3 .. ” )) / εὐαγγελίζωμαι.αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν' εὐθεως 
1 οἹιου]ᾶ απποιὤμοθ ΗἰΠὰ Α5 {Πε ϱ]αά ἐάΐπδα 3ΒΙΟΩΡ ἴπο Ἅµπαϊδίοπς, ΙπιπιθάίαῦεΙσ 

οὐ.προσανεθέµην σαρκὶ καὶ αἵματι, 17 οὐδὲ Κάἀνῆλθον! εἰς 
1 οομ{εττοᾷ ποῦ ππῖτὰ ΏθςὮ απᾶ ὈῬ]οοά, ὨΟΓ πεηῦ Ι Ἡρ ἡᾖἶο 

τ λ Ν 5 4 Δ ) -. , ΄ 1ἀλ .ι 
Ἱεροσύλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλούς, ἀλλ 

1εγαξα]6εΙὰ το ἴποςῬε [Υπο νετθ] “Ὀθέοτο ὃπιθ α1αροςί]9ος, Ῥιῦ 
2 -” 1 / Δ / « , ΄ 

ἀπῆλθον εἰς ᾿Αραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.' 
Σ ψεηῦ ΦΨΑΥ Ἰπίό ἍΑταζθία, ῥπᾶ αραῖπ τεύαχθά ίο ὉὈαπιαβουν. 

18 Ἔπειτα μετὰ "έτη τρία! ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱσ- 
ΤπεἨ Ἀάῑε; γοεατ" 1:Ἴτεο 1 πεπί πρ ἴο ΘΓΙΞΒΙΘΏΙ. {ο ΏιαΚθ 

τορῆσαι "ΠΠετρον,! καὶ ἐπέμεινα πρὺς αὐτὸν ἡμέρας 
αοαιπἰηίαπορ πι ᾿ Ῥεΐες, Απά Ι τεπιβίηαά πα Ὠῖπα 34878 

δεκαπέντε 19 ἕτερον-δὲ τῶν ἀποστύλων οὐκ.εδον, εἰ μὴ 
αβ{ἱθ68ηΏ ; ναῦ οίμες ͵' οἳ ἴπθ ΒΡος{]6β 1 βαν’ ποῦ, οκοερῦ 

᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. 90 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, 
7411868 ἴηπηθ ΌὈτοῖῦπες οἳ ἴμθ ζποτᾶ, Νου ππαῦ (υπ πρς] Γτντίίθ 6ο σοι, 

ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, ὅτι οὐ.ψεύδοµαι. 21 Έπειτα ἦλθον εἰς 
]ο, Ῥεέοτθ΄’ αοᾶ, 1 119 ποῦ, Τπεν 1 οαπᾳθ Ιπίο 

τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας 392 Ίμην.δὲ ᾱ- 
ας [τσ υπ- 1ηθ τδρἰοΏ8 οἳ Ῥυτία απᾶ ΟιΠσίας 

γνοούµενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς 
Χηονι Ὦγ ἴβοθ ἵο πθ αββεπαΏ]]ες οξἑζιάδα Ἱπηὶοϊι 

.. ἓν χριστῷ' 29 μόνον.δὲ ἀκούοντεο ἦσαν, ὍΌτι ὁ 
{βτε] ἵ  Οπτ]αῦ, ομ]σ ἈἨθετίηρ ἍΆ3ΤΜΠεγ πι6χθ, ΤΠαῦ Ἡθ πο 

διώκων αμᾶς ποτε, νῦν εὐαγγελίζεται τὴν. πίστιν 
3ρεγεεοιεεᾷ μ8 3190306, ΠΟΥ ΑΒΗΠΟΙΠΟΘς {Πε ρ]αᾶ ὑἱάϊπρε-- ἴπο «Εαἰἴδ, 

ἥν .ποτε ἐπόρθει. 34 καὶ ἐδόξαζον ἐν εμοὶ τὺν θεόν. 
ὉἍΙρῃ οπσθ : Ὦθ τατὰρεά: ΑΏά ἴπεγ πενθ ϱ]οτὶξγῖηρ 3ϊπ 3πιθ αᾳοᾶ. 

” π , ο , » 
ϱ Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱε- 

Ίπει κα ξίετ 4ουΓίθΕΠ. ψεαι αραίῃπ Ι πεηῦ πρ ο ἆθ- 

ῥοσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, Οσυμπαραλαβὼνὶ καὶ Τίτον' 
ΤΙΒΒΙΘΠ  ολήἡ ΒΗΓΏΒΡΩΑ, βκίπσ σνα  [πηθ]αβ]ο Τίτις: 

.ν ν , Εμ) αμ Ν 
2 ἀνέβην.δὲ «κατὰ ἀποκάλυψιν, καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ 

Ῥι0 1 νυαπί πρ βοοοτάἰπρ ο ; τογε]α[ίοἩ, Δηᾷ Ἰβὶᾷ Ὠθίοτθ ἴπεπι ᾖἴπο 
2 - µ εν ” , / μ . εὐαγγέλιον: Ὁ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κατ’ ἰδίαν. δὲ τοῖς 
Εἰβὰ τιάίπρα πν]οἩ Ἰ ργου]αίτα ΘΠΙοΟΠΡ ἰπὸ Ἠηββίοης, Ῥραῦ ρτϊγαίε]γ {ο ἴποςθ 
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{Που τοσυα]τεᾶ Ἱἵν οί 
ΏΙῃΛΩ, Ὠο]ίηες να 1 
ἰααρΏί {, Ῥαυ Ὁπσ το 
χοτε]α!ῖοη οἳ εδια» 
Οπτῖςῦ. 15 Έοτγε Ώατθ 
Ποατά οἳ ΠΙύ ϱΟΠΤΕΙΓ- 
ςεαΏίοηΏ 1ω 01ὴθ Ρρεξδύ 11 
τπο ᾖ6υν 5) το]1ρίο1, ΠΟΥ 
πα Ῥογοπά ΠιελβΙΓθ 
1ροχβεοιίοι] τηε οπατοἩ 
οἳ ο, απιὶ πΥαδἰοᾶ Τε: 
14 απά Ῥτοβῦὺεά 1π. 1Πθ 
76πβ) τε]Ιο]οᾳπ αΏοτσθ 
ΠΙΑ πι εσυ] 
ὨΙΙπθ ΟΥ Ὠπ{ΙΟΠ, Ῥε- 
ἵησ ΠΙΟΤΘ .εκοθρεάΙηρ]σ 
πθβ]οι5 οἳἑ ἴπο ἰωπαῖ- 
νῖοπρ οἱ ΠΙΥ Σ8[Πο5. 
15 Βαῦ π/Ώον 1ὲ ρ]εωδεά 
ᾳοᾶ, ὙΤπο βερητιζεά 
119 ΕΓοΤα πι πιοίμετή 
ΥΝΝΟΠΙΡ, Απά οα]]εᾷ Ώι6 
Ὦγ Πῖ5 ρταοθ, 16150 τε- 
τεα] Ὠϊβ Βοῦ {1η πε, 
ην 1 πιὶρῃῦ ῬτεβοὮ 
Ἠϊτα ΒΙΠΟΩΠΡ [πο Ἠεα- 
ἴηαι; Ἰπιπιθᾶίαῦε]Υ 1 
οοπ{οιγθἀ ποῦ ἨηΙΙα 
ΒεξΏ απ Ὀ]οοί: 17 πεῖ- 
τπες ποπί Ι πρ {ο ἆε- 
τιιδα]οπα {ο ἴποεπι πγΏίο] 
ΊΥΕΙΓΘ αΡο5ύ1θ Ῥε{οτθ 
πια; Όας Ι πγεηῦ 1πίο 
ΑιαβἱΑ, απᾶ τούαχπθᾶ 
πβραϊΏ πηπῦο ΤΑΠΙΒΡΟΙ8. 
18 Τπεηυ -αξίες ἴπτοῬ 
Υθ8Γε Ι πγεπί γρ ἴο ὧὖε- 
Τ5α1επά {ο βεοθ Εεΐον, 
Απᾶ αΏροᾶθ πα Ὠίωι 
Π{µεεηπ ἆασβ. 19 Βιαΐῦ 
οἴπογ οἳ πε αροεῦ1θ8 
ΒΑ 1η0Π8, 8879 84168 
{πθ Τιοτᾷ Ὀτοίπογ. 
20 Νου {πο ἰπίπρθ 
συπῖονη Ἰ πε αηπ{ο 
ποια, ὮῬεπο]ᾶ, ὮῬοξοτθ 
οἆ, Ι 1ἱ96 ποῦ. 21 ΑΕ- 
{εγννατᾶς 1 ϱ.π1ιε Ιπῖο 
ἰλαο τορίοηπ5 οἳ Ὀττὶίὰ 
απᾶ Οἰ]οία; 22 απᾶ 
τις ΠΠΙΚΏΟΙΥἨ Ὦγ Τ80Θ 
πΠΤΟ {πο οἵπατοῃες οἳ 
ααάσθα, πΓΠΙοῃ νετο ἵμ 
Οµσὶες: 23 Ῥιαῦ που 
Ὠμᾶά Πεατᾶ ΟΠΙΣ, Τημέ 
ὮἩθ υνηπῖοα Ῥετεθοιιῦθά 
8 ἵ ΤΙΠΙΘΒ Ῥαβξῦ 11ο 
ῬτθμοΏεθ]α πο Εαἰῦα 
ννὩἰοὮ 910986 Ἡθ ἆἀθ- 
5ύτογεᾶ, 24 Απᾶ ἴΠογ 
ρ]οτίβεά ἄοά 1π πηθ, 

Τ1. Τπεπ ᾖΣουιτίεσα 
Ψθβ8Γ8 αΕῦετ Τ ποπῦ ἩῃὮ 
Αραϊπ {ο «εγΙβδβΙθεηΏ} 
μγὶιη Βατπαῦαβ, απά 
τοοὶς Τους τν πιθ 
Ἀ]5ο. Ὁ Απᾶ Ι νε 
αρ Ὁγ τοτε]αίθῖοα, απ 
οοπαπαιπἰοβυεᾶ ἀπίο 
ποτ ἍᾖΌπαῦ Εοδροὶ 
συΏίοἩ [ ρΓθᾶοἩ Πιο 
ἴπο ἀθπίΐ]θ5, Ῥαῦ Ῥρτί- 
τιίεΙγ {ο ἴπθπι πγΠΙο 
Ίνετο οἳ τερι(αὐἱοῦ, 
1εοῦ Ὦνψ ΑΠΥ Ίηθ8ης Ἰ 
ηοα]ά ταπ, ος Ὠπά 
ΣΕΠ, ἵπ ναἰπ. ὃ Βαΐ 
Ἠείθπες Τϊδμ5, ὙἩΊἩο 

ἃ οὐδὲ 1Τς, ἕ Σ --ὃ θεὸς (τεαἆ Ἡθ σας ρ]εαβδεᾶ) [1]τα. 
αλλὰ ΙΤΤΤΑ. το Τρία ετη Τ. 3 Κηφαν Ο6ρΏα6 ΙΓΤτΑΥ. 

κ ἀπῆλθον πγεηῖ 1 αν/ΑΥ ια. 
ο συν- ΤΑ. 
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σας πΙ(ἩΠ πο, Ῥεῖϊησ α 
τοε]ς, πας οοπιρε]]οᾶ 
ιο ο οἰγοαπιο]δθᾶ : 
4 απά ἴππαῦ Ῥεοβαςδε οἳ 
Σ8ΐ5ο6 ὈτείΏητεη Ίπβ- 
πναχες Ῥτοιρπυ ᾖἹπ, 
ν/Ώο οβπΏς 1Π ργ]ν1]γ ο 
ερ; οαῦ οἆς Πρετίν 
πιηιοὮ ᾗσο Ἠβντε ἹἸη 
Οπτ]ςὲ σεδας, μού ἴπεγ 
χηϊσπύ Ὀτίηπς τας 1πῖο 
Ῥομάαρθ: ὁ ο π]οπα 
τ/ο 64Υθ Ῥίασε Ὦγ 5αῇ- 
ἸοσῦϊοἩ, ο, Ὡοῦ ΣΟΥ ΑΗ 
ους; ἴπαῦ πο ταίπ 

οἳἑ ἴπο ποξρεἰ πιρηύ 
οοηῦἶπιαο ἍἨτνζῃ Το. 
6 Βαΐ οἳ ἴπεξβθ το 
εεοπιεᾷ {ο Ὦθ 86οΠ16- 
σλαῦ, (πἹἈαίξδοεγοες 
ἴπετ πετε, 10 τιβκείἩ 
ἩοΟ ΠΙβΤΓΕΣ Το πιο: ἄοά 
Βοοορίείη πο ἨπΠ8 
Ῥεγσοη’:) ΤΟΥ ἴπεσ ππο 
βοθπιεᾶ {ο δε 5οπιειυ]αί 
1π «ΟΏΠΙΘΓΕΙἈςΘ αἀάεᾶ 
ποῦμίπρ ἴο πε: 7 Ὀυ{ 
οοπίταγ{ν1δε, πΙΠΕἩ 
{Ποαγ 5απν ὑπαῦ πε ϱο5- 
Ρε] οἳ πο αποαϊτουπαο]- 
5Ίοη 88 οοπιπα]εθεᾶ 
ππί{ο πας α5 ἴλα σο5ροἱ 
οἳ ἴπο οἴτοαπιοϊβίοη. 
τυάξ πΏ{ο Ῥ6ἵεΣ ; 8 (Τος 
Ἡθ ἐπαῦ ιτουρηΏῦ εἴ- 
Σεοζαα]]γ ἵπ Τεΐεν ἴο 
{ης αροςἑ]ο5Πίρ οἳ πο 
οἴτοιπιοί5ίοἩ, Ώθ 5Ξ4ΊΏΘ 
αυ παὶρηῖγ ἵπ πιε Ὅο- 
πιθτᾶ ἴπαο (επῖῖ]εε :) 
9 απᾶ ΥἩΤἨΘΏ «8168, 
Ο6ρΗΏᾳς, απά ζομπ, πΏο 
5εειηοᾶ ἵρ Ὦο Ρί]]ασ5, 
Ῥεχοθρίγεᾶ πο ῥΡγβςθ 
ἴπαῦ παο5 οῖτεη αμύο 
πως, ἴπασ Ρ.ατθ Το πιθ 
Απᾶ Ἠαγππῦας Ἅᾖ1πθ 
τῖσΏί Παπᾶς οἳ Μεἶ]ουν- 
βΠἱρ; μπε πε εἡοιίαά 
ϱο ππίο Ί16 ᾿Πεβίπεη 
βΠᾷ ἴπαεγ απίο 119 οἵτ- 
οαπιοίβοι. 10 ΟπΙγ 
{λαο ισοαϊά Ὀπαῦ νε 
φΠοιι]ᾶ τεπιθΏιροσ Το 
Ῥοος; ὕπθ 54Π1θ π/ΠΙΟἩ Τ 
Βἱ5ο ἵνα Σογπητᾶ {ο ἄο. 

11 Βαΐς που Ῥεΐευ 
πΠβ5 οοπιθ Τζο ΑπΙοσΗ, 
1 τνΙεἈςδεοοᾶ Ὠϊπα Το 
ἴπθ 4ᾳοε8, Ὦθοβῖ5δο Ἠθ 
ὧῃπς ἵο Όε Ῥ]απιθᾶ. 
19 Ἐονγ Ὀθξοτε παῦ οεζ- 
{αΐη ο8ΊΠε ΕΓΟΠΗ 7 411168, 
Ἡο ἀἷᾶ οαῦ πι Ότα 
εμίίιε: Ῥυῦδ τπΠεη 
ΤΠεγ 3ὙΘΙ6 60Π18, Ἰθ 
τν Ιθάχειν απᾶ δ5ερᾶ- 
ταϊθᾷ Ἠϊπιβε]ξ, 1Τθατ- 
1πρ ἴῃοπα σνΏϊοἩ πετθ 
οἳ {πο οἰγοαπιοϊξείοη. 
13 Απᾶ ἴπε οἱπεγ ου 
ἀἱβδδρπιο]εά ἸἹκεντίεο 
ση τὮ Ὠϊπι; ΙΠΒΟΠΙΠΟΠ 
1πθῦ ΒΑΓΠΑΌΒΒ Α16Οο 
πο οπγτιεὰ ΒΠΑΥ 
νντ τα ἴπείν ἀἰδειπια]α- 
ἴίοι. 14 Βαὸ ππεπ Τ 
ΕΑ.ν ἰπθέ ἰπεγ πα]κεά 

Ρ καταδουλώσουσιν ἴπεγ 5λα]] Ὀσίηρ 1πίο Ῥοηάαρε 1ΤΊτΑΥΓ. 
τ-Ε μὲν ο[ 5]. 5 Ἰνάνης Τγ. 

ΠροΣσ Νας Τρ 
δοκοῦσιν, µήπως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἕδραμον' ὃ ἀλλ’ 
οξ τεραῦε, Ἰ]ε5δῦ ΦοπιεΒον” ἵπ ναῖπ ΤΙ αποιι]ᾶ Όο ταηπίηρ ος Ἰαά τΗἩ ας 

2 λ ΄ ς ΄ μ , οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην: ὦν, ἠναγκάσθη περι- 
ποῖ ετευ Τΐτας Πο [υ/ας] τν Ίνα πας, 3 "Ατεε]ς 1εἱπᾳ, Ίύας5 οοπιρο]]εά {ο Ὀθ 

τμηθῆναι. 4 διὰ δὲ τοὺς Ἠπαρεισάκτους 'ψευὸ- 
οἰγοιπασ]πεᾶ |) απᾶ Γ0πἱ5] ο βοσοαπί ο {πό -ΑὈτοαρῃί “Ίπ νεα] 112]ςΘ 

αδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν 
Σρτδίπτεη, Φ Πο «απο Ίπ ϱΥ 5ἰεα]ίἩ το ΕΡΣ ού Στεεάοτα 
ς ω εὶ »” : -- -” / - , 

Ἠιῶν ἣν ἔχομεν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶςνρκακαδουλώ- 
αοιχ νἨΏΙοὮ Ίνα Ἰατο ἵπ Οπτῖςυ 7εαᾳς, Ππαῦ τας Ὥἔπε ταῖρηε Ὀτίης 

σωνται"' ὅὉ οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, 
Ἰπίο Ῥομάββε; Το ΠΟ ποῖ 6νεΏ 40Σ απ Ἠοισ ἀῑά πο γὶε]ᾶ 1η δαῬ]εοί]ρη, 
ε/ ε 2 ΄ ' / ’ . ” ῃ 

ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαµείνῃ πρὸς ὑμᾶς. 6 ᾽Απὸ 
ὑλαῦ ἴμο ᾖ{ἴταῖπ οξίπε Ρ]αά ἠάϊπρς παὶρΏῖ «οπ{ΙΏπθ στη τοι. Ἔτοπα 

δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι,  ὁποῖοίπότε ἦσαν οὐδέν 
146 ἴῃοςθ τεραζεᾶ Ἕο Ὀθ βοπιεἰμβῖπςσ, ὙηΏαπίσοετες Πε πἩθτο "πο 

μοι διαφέρει’ πρόσωπον 3θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμ- 
[ο 3πιθ Ίπιακος 3418 εγεπος : [πο] ἍΡΘΙ5ΟΠ αᾳοᾶ ᾖΔοξὔπιαη ᾖδποῦ “ἄοςς 

’ - 3 Δ 1 -” 4 , 3 

βάνει' ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο, Ἱ ἀλλὰ 
βοοθρῦ ; ΣΟΥ {ο Πιθ 11ος οξτεραίθ ποιμῖης 6ΟΏ{ΕΓΥΘᾷ : τιν 

τοὐναντίον, ἰδόντες ὅτι πεπίστευµαι τὸ εὐαγγέλιον 
ΟἩ ἴμο οοΠ{σαΣγ, Πατίπρ 5εεη ἴλμαῦ Τ ηατο Ῥεεπ επἰταςδἰεᾶ πΙζἩ ἴπε ρἰαά υἰᾷῖημσς 
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τῆς ἀκροβυστίας, καθὼς Πετρος τῆς περιτομῆς' 8 ὁ 
.0ἱ πε αποἰχουιπαοϊςίοπ, βοοογᾶἰης 5 Ῥοΐος [ἐπαε] οἳ της οἰχοιπιοϊδίοἨ, (Ἠο νν]ιο 

ἂρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς, ἐνήργ]- η μης, ΥΊ 
1ΕΟΥ Ψτοαρηύ ᾖπ Εεϊες 40ςΓ αρὺςυ]ο»Ώίρ οἳ ἴπο οἰγοιπιοῖδίοῦι,  Ἱγοιιρηῦ 

σεν καὶ ἐμοὶὶ εἰς τὰ ἔθνη Ὁ καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν 
815ο 1Π παθ {ουαγᾶς {Πο πηῇΙοηις,) απά Ἠανίης Ι«ΠΟΠΏ Τη ἍΡτχάςε ἹΠίς 

δοθεῖσάν µοι, Ιάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ "Ιωάννης," οἱ δο- 
85 Ρἶτεη Το πς8, 72πιθς Απᾶ ΟΌεριπαξδ απᾶ 191, ἔπορ Τ6- 

κοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβα 
Ῥαΐζθᾶ Σρί]]ατε Σο 70ο, [υΠε]χὶρπὶ Παπᾶς 38Πεγ "σατε 3ΐο πιο Ἰαπᾶ "Βατπηνας 

κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς ἵ εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ. δὲ εἰς τὴν 
108 34ε]]ο5Β{Ρ, {ἐπαῦ υσο [εποι]ᾶ ϱο] {ο {Πο ΠδίΊοΟΠ5, απά ἰπεγ {ο ἴπα 

περιτοµήν 10 µόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ 
οἰτοπτηασ]ξίοη : ΟΠΊΥ 1ῃθ Ῥοος 18 νο 5Ώοιτι]ά τΘΠΙΘΠ4ΡΘΣ, Πο 

καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ.τοῦτο ποιῆσαι. 
8μ]ς5ο “1 δνγας 5ἀ1]]ρεπί τει τΠίπσ ἡ{ἰοἆο. 

11 “Ὅτε δὲ ἦλθεν "Πετρος! εἰς ᾿Αντιόχειαν, κατὰ. πρόσωπον 
Ῥυἡ πνΏεη "οβπιθ 1Ῥειεγ το Απιιοςϐ, {ο [1πε] ἔαςθ 

αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσµένος ἦν. 19 πρὸ.τοῦ γὰρ 
ηῖπα 1 πἑκίοοᾶ, Ὀδοφαςθ , Το Ὀε οοπάθιαπεᾶ Ἡθ Ἡ85: ἔοχ Ῥοΐοτε {πας 

ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ιακώβου, μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν’ ὅτε.δὲ 
308Π1θ Ἅ18601Πηθ γοπι «απο, σπάη ᾖ1πθ ΠΒΙΙΟΩΣ η ναδεαὐίπρ; Ὀμῦ γΠεΠ 

Νήλθονι ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος 
1Ἠεγ ο.π1Ε, Ὦθ Μει5 ἀταλγίπς Ῥαοὶ απᾶ γης δεραταϊίης Ἠπιδε]έ, ὈῬεῖηρ αἰγο]ὰ οξ 

τοὺς ἐκ περιτομῆς' 19 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ 
ἴποςο οἱ [1π6] οἰγοιπιοίδίοη; Ἀπᾶ οοπ/ οἴἵπ{]γ ἀἱβεεπιὈ]θεά ση τἩ Ὠίπα 85ο ἴηπθ 

λοιποὶ ᾿ἸΙουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν 
τοςῦ οἱ [1πε] ὧεπνς, Κο ἴ]μαῦ ετεπ ἍΆΈΒατηβῦας ἍἩὙ/Η5 οβΓτΙεά απναν πείς 

τῷ ὑποκρίσει. 14 ᾽Αλλ' ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ.ὀρθοποδοῦσιν 
1ογ ἀἰεβιπια]αὔ1οῦ." Ῥαῦο νήπεηυ 1 5αν {ἴπαῦ ΊΠεγ πα]κ ποῦ αρεϊςανΙσ 

πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ τΠέτρῳ! 
Αοσοχαϊηρ {ο ἴπθ χα τα οξ ἴπθ ρ]ααᾶ υἰάϊπρ5, ᾖ1 ςδαἰᾶ νο Ῥεϊοτ 

4 -- ὁ τ. ς κἀμοὶ ΙΤιΥΥ. 
σ Κηφᾶς ΟερΏαΒ ΙΤΊΤΑΥΓ. δ ἦλθεν Ἠθ ϱ8Ὦθ 11η, 

Σ Κηφᾳ ΟερΗΒΡ ΤΤΤτΑ ΥΓ. 



1, 1ΠΠ. ΑΙΑΤΙΑΝΒ. 
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ἔμπροσθεν πάντων, Ἐἰ σύ, ᾿Ιουδαῖος ὑπάρχων, ἐθνικῶς 
Ὦοδξοχθ α11, 1 ἴποι, -ᾱ 3φ ευ 1Ώ61ΠΡ, ΠΠ ΛΟΙΙ-]]κο 

Σζῆς καὶ οὐκ ᾿Ιουδαϊκῶς,ι Ἐτίϊι τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἴου- 
Ίνεςί απᾶ Ἁποῦ ΠδτνδΏ]γ, πἩγ ἴπο παὐϊῖοπ8β ἄο5ὺ ποια οοπιρε] {ο 1ὰ- 

δαΐζειν; 156 Ἡμεῖς φύσει ᾿Ἱουδαῖοι, καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν 
ἀαῖσε 2 Ἴνε, 3υγ Ξπβΐϊιχθ 1618, απᾶ τοῦ 3ο [2ίΠπε]”τιβὔΙο118 
« λ [ή 6 (ὃ ή 8 ϱ/ | ὃ -” ” θ . ” 

αμαρτωλοι, 160 εἰδότες ἃ Ότι οὐ.δικαιοῦται ἄνθρωπος εξ έργων 
16ΊΏΏΕΙς, Κποπῖηςρ ᾖ{ἰπβῦ 3ἱ5 “ποῦ ἠπςδΗβεᾶ Ίᾳ ππαπ  ὮὉγ ποτκς 

νόµου, ἐὰν.μὴ διὰ πίστεως Ὁ]ησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς 
οἑ 11η, νας ᾖἰἴλητοιση ᾖααῑϊπ οἱ ὧθδας Οπτῖςν, 815  τνθ οἩἳ 

χριστὸν ᾿]ησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως 
Οπτὶεῦ 16ειβ Ῥε]1ενεᾶ, ἴπαῦ το ταὶσηῦ Ὀο ]αςλβεᾶ ο «τα 

χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόµου «διότιϊ 3οὐ.δικαιωθήσεται 
οἱ ΟἨτὶθ, απᾶ ποῦ Ὦγ ποιυκα οξ]ατ; ἍΌΏεοβ1β εἨΏπα]] ποῖ Ὀο Πας Πεά 

ἐξ ἔργων νόμου! πᾶσα σάρξ. 17 εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι 
Ὁγσ ποτκς οἱ 199 Πες. Νον 1 κεεοκίπρ {ο 9 1α5υιβθά 

(158. αἲ1) 

ἐν χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμάρτωλοί, «ἆραὶ χριστὸς 
1π «ϱΟΠπτὶςύ το Ἄγγοτο “Εουππιᾶ 3415ο 1ομτβε]το  ΒΙΏΠΕΣΕ, [18] πει οΟμτῖςί 

ἁμαρτίας διάκονος» μὴ.γένοιτο. 18 εἰγὰρ ἃ κατέλυσα 
"39 3βῖτπ Στη]η]βἴοτ Να 1ὺ ποῦ ὃε ! Έοτ 1 πΊαῦ 1 {πτεη ἄοντπ 

ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν ἔσυνίστημι.! 
ἴ]ιθβο {Ππῖπρθ αραῖπ 1 Ῥα]]ᾶ, 8, ΓΏΘΡΙΘΒΡΟς 1Π7Εε]Ε Τ οοπςῦϊζπῖς, 

19 Ἔγω γὰρ διὰ νόµου νόμῳ΄ ἀπέθανον, ἵνα θεῷ ζήσω. 
ου Ι ἰπτουρῃ Ί8τ; {ο 11 ἀῑεᾶ, {παῦ {ο αοᾶ Ι τιαΥ 1ϊτο. 

20 χριστῷ  συνεσταύρωμαι' ζῶ.δε, οὐκέτι ἐγώ, ζῷ-δὲ 
5οΠτὶδί 1 "πατε 3Ὄθεῦ “ογιοὶβθᾶ Σνη(Π, γεῦ 1 τε, πο Ίοπρες Ἱ, ΤῬαῦ ”ἼϊτεΒ 

ἐν ἐμοὶ χριστός' ὃ δὲ νῦν ζῶ ἔν σαρκί, ἐν πίστει 
κι πε ᾖ᾿Ολμτίε; ΤῬαῦ ἴλαῦ ν/ΠῖοὮ που Ἰ το ἵπ ἈΒερβ, Ἱἵ «ἀααϊα 

ζῶ τῇ Ὀτοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ,' τοῦ ἀγαπήσαντός µε καὶ παρα- 
1 11τε, ἴπαῦ οἳ ἴποθ Ῥοπ οξ ἄ9οᾶ, τηο 1οτεᾶ 1ηθ θπᾶ 6ατοθ 

δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ εμοῦ. 21 οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ' 
1Ρ Ἠ1πδε]ξ {4ος 19, Τ ἄο ποῦ 5δεῦ αβιἀᾷς ἴπθ ῥρτ8ςθ οἳἑ ἀοᾶ; 

εἰ γὰρ διὰ νόµου δικαιοσύνη, «ἄρα Χριστὸὺς δωρεάν 
4οτ 1 ἰπτοιβα Ίαπ τὶρΠίοοπεπεΒς [15], ἴπεα «Οπτίεῦ Ἅίος Ὀποιρ]λῦ 

ἀπέθανεν. 
1ᾳ16ᾶ, 

93 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἑβάσκανεν Ἱτῇ ἀληθεί 
Ο Εοπεθἰθ (α]βίῖαπς, ἍΠπο του Ῥενιζοπεᾶ, “πο διταίἩ 

) πείθεσθαι »ἳ οἵι ᾿ ὀφθαλμοὺς ᾿]ησοῦ ) - μή πείθεσθαι; οἷς κατ ὀφθαλμους Ιησους χριστὸς προε 
ποῦ 390 30ΡεΥ2 ΊνποεβῬ 3Ῥεΐοτε ε768 165α5 ΟἨτῖςύ τας ορεΏΙΣ 

γράφη {έν ὑμῖνὶ ἐσταυρωμένος; 3 τοῦτο µόνον θέλω μαθεῖν 
εεῦ {ογῦἩ ΑΠΠΌΟΠΏς Τοι-- οτιοἰποά 2 Τῆηῖς οἩυΙσ ᾖἸτ]ῖβι 1ο ἼθατηΏ 

” ᾿ « ” 1 ” ’ 4 ανά 3 ΄ Ἅ 1 7 -” 

ἀφ ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόµου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε, ἢ ἐξ ἀκοῆς 
ΐτοπι τοῦ, Ὦψ Ἠποτκς οξ]αιν ἴηπθ δΒρὶγϊῦ τεοεῖνο 76, ο: Ὦγ τκεροχῦ 

πίστεως; ὃ οὕτως ἀνόητοί ἔστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι, νῦν 
οἳ {11 2 5ο 5εηΏδε]εβς 319 τοῦ « Βαν]ησῬροραπ Ἅᾖπ Φρίἰχσῦ, τιο 

σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε; 4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ; κεἴγε 
1Ώ Πεδῃ Ύτε τε Ῥεϊηρ Ῥετ{εοζθᾶ 2 Βο ΠΙΒΩΥ {π]ηρς ἀῑᾶ Φε 5αΏεσ η γην 18 Ιπᾶεοεᾶ 

καὶ εἰκὴ. ὅ ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα, καὶ 
8150 Ίη ναῖῃ. ἩἨε π]Ίο ἴπετοξοθ  Β5αρρ]ΙεΒ ἴογοι ἴπθ᾽ δρϊτιΐ, Ααπᾶ 

ἐνεργῶν δυνάµεις ἐν ἡμῖν, ἐξ ἔργων νόµου ἢ ἐξ ἀκοῆς 
πίοικ5 µτν/οτί5 οἱ ΡοποΥ Απιοης σοι, [18 10] ὺγσ ποτκς οξ]απ ος Ὦγ τεροτῦ 
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ποῦ πρτϊσΏε]γ ποοογᾶ- 
Ἰηρ.ζο ἴπο τα] οἳ {ηπθ 
σο»)ρε], 1 επἰἀ ἀπίο Ἑο- 
τοχ Ῥεξοτε ἴᾖεπι α]], 14 
ἴποι, Ῥεῖηπς α ὅὧενν, 
Ἠνοςξί αξίευ {πο Ώιβπ- 
ηθυγ οἳ ἄἀοθπίῖ]ε», ππᾶ 
ποῦ. 88 ἆο ἴπο ἆρθπα, 
πΙἩγ οοπιρε]]εδί ἴποα 
ἴλο 6 οη{1]εΒ {ο 1ΐτε 8 
4ο ἴπο ζεπθῥ 15 Ίο 
1ὐᾗο αγε ζεις Ὁσ η8- 
{1χθ, Απᾶ ποῦ ΒΙΠΠΘΤΒ 
οξ τπο επίί]6β, 
16 Ἐποπίηρ ἴηπῦὸ 8 
ΙΑΘΠ 16 ποῦ ]αβί1πεᾶ οτ 
1η9θ πποτ]Β οξ ἴπο Ίανγ, 
Ῥαυ Ὦγ 1ἴπο Σαῑυλ οἳ 
7655 ΟἨτίςέ, ετεη τ/θ 
Ώιτε Ὀε]ϊευοά Ἱπ 295118 
15, ἐπαῦ στο παῖρΏῦ 
Ῥο Ἰτπςυϊπεᾶ ὮΥ τἴπο 
Σπ οἳ ΟΠΕ, απά 
ηοῦ Ὁγ {πο ποτκβ οξ 
πο Ίαν: {ου Ὦγ 1πε 
πποτζς οξ 11ο Ίαν 5 α]] 
πο ΏεξΏ Ὢο Ἱιβϊπεᾶ, 
17 Ῥαΐς τε, ννπῖ]ε πθ 
5οο]ς {ο Ὦο ]αβϊβεᾶ Ὁγ 
ΟἸγίρι, πο οιΓο]τος 
4150 ατο Τουατπᾶ βἵπΏοτς, 
18 ἐπετείοτε Οὐτὶςῦ ἴηπο 
πηϊη]ςίοχ οἳ εαἶπδ ἄοάᾶ 
ΣοτΏιᾶ, 18 Έον 1 1 
Ῥαϊ]ᾶ αραῖη 1μο λίτρα 
πυΏίοα Ἰ ἀεκιτογεᾶ, 1 
1ΩΘΚΘ ταγΒεΙ{Ε Αα Τταης- 
στεβσογ. 19 Έονυ 1 
νατοαρ]Ώ πο Ίαπ α.Ὁ 
ἀεβθᾶ ο ἴπε Ίαν, ἴπαῦς 
1 παϊρΏῖ Ἠτε ππῖο ο. 
20 1 απῃ ογαοὶβοᾶ τι 
Οητ]βῇ: ποτετίπο]εες Τ 
πε; σεῖ ποῦ Ἰ, Όαῦ 
Οµτῖϱῦ Ἠπνεῖῦπ 1π τηθ: 
ΑηΏᾶ ἴπο 14ο πυπῖοα Τ 
ηουν 1γε Ίπ ἴλο Πεεῖι Τ 
Ίϊνε Ὁγ ἴπο {α1τπ ος 
{πο Έοπ οἳ ἄοᾶ, ππο 
Ιοτεοᾶ 18, απᾶ σατο 
Ἠϊπαςοα]Ε {ος ταᾳθ. 21 Τ 
ἂο ποῦ ἀ{τιξίταίο πο 
Εταςς οξ αοᾶ: {ου ἵξ 
τ1βΏίθοιΙξτθΒς οοππθ Ὦγ 

ᾧ το Ίαν, πει ΟἨτ]ςῦ 18 
ἀεθᾶ 1π ταῖη, 

ΙΤ. Ο 4οοΙ5α αφθ]α- 
Ματς, ν/ηο Ὠβίῃ Τε- 
τυ]νοΏεᾶ γοι, 1πβῦ το 
5ηοι]άᾶ πού οὔεγ ἴμε 
Ίταίπ, ὮὈείοτε ἩΊΟ5Θ 
εγες ὅθβις ΟΠτ]56 παἩ 
Ῥεευ οτἰᾶεητῖσ κεεῦ 
4οχῦἩ, οταςΙΠεά ΑΏΙΟΝΡ 
γοιδ 2 ΤΠϊΐ οπ]γ 
τνου]ᾶ Τ Ίεατη οἳ τοι, 
Ἱιεοεϊγεᾶ το 119 Βρ]τϊῦ 
Ὦγ ἴπο πογκς οἳ 1119 
Ίαπγ, ος ὮΥ ἴπθ Ἠεατῖης 
οἳ Ξ19Ἡ 9 ὃ Ατθ ΤεΡΟ 
Σ0Ο11Ώ 2 Ἠατίηπς Τε- 
ση Ίπ ἴρο βΡΙΤ10, 89 
γθ ποπ τηβᾷθ Ρεσ{εοῦ 
Ὦγ ἴπο Έε5Ώ, 4 ἨἩατο 
σθ ει ϐετεᾶ 6ο ἨΙΒΠ 
{πίηρα ἵπ ταῖπ ο 168 

Σ καὶ οὐχ (οὐκ ΊτΑ) Ἰουδαϊκῶς ζῃς ΙΤΤτΑ. ΄ 2 πῶς Ώου αἰτττΑγν. 5 -|- δὲ Ὁαί (ΚπονΏωρ) 
ο ηττΑνγ. 6 χριστοῦ Ἰησοῦ ττγ. ο ὅτι ΙΤΤτΑ. ἃ ἐξ ἔργων νόµου οὗ δικαιωθήσεται 
ΟΙ ΤΤΤΑΝ. «εἄρα1Ι.  ἕ--τ (πεαᾶ Οητὶθί [1] Ώ11εΏ ἆο.)1. Εσυνιστάνω ΕΙΤΊΤΑΝ. ᾖἉ τοῦ 
θεοῦ καὶ χριστοῦ οί ἀοᾶ απά ΟΩἨτ]δὺ 115. ἕ--- τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι ΟΙ ΤΊΤΑΥΡ. -- ἐν 
ὑμιν Ι1ΤτΑ. 
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ὃε γεῦ ἵπ ναῖπ. -δ Ἡᾳ 
Τπετεξοτο ἰππῦ τηϊηῖς- 
τογεῦὮ {ο γοι {πο βΡ]- 
τὶς, αηΏά τγοτ]κεξ]ι ταῖτα- 
065 Απποηῦς του, ἄοοίζι 
7ο εέ Ὁν πο πνογ]κς οἳ 
πα Ίανν, ος Ὦγν ἴπο 
Ἡθητίπσ οἳ τΕαϊη 2 
6 Έγτεηπ ἃἂςξ ΑὈγπῆαπα 
Ῥε]μετοά ἀοᾶ, απᾶ., 15 
85 «αποοοιηῖεά {ο 
Ἠϊπα ξοχ τἱΏ{εοπαξηθςα. 
Ἐποπη γο ἴΠεκεξογθ 

υλαῦ Τπεγ νΏ]οἩ αγθ 
οΓ {α19ῃ, Ώ1θ «8τΏθ 48 
υπο ομ{]άτεη οἳ . Α,τα- 
Ἡατι. 8 Απά {πο ςοτίρ- 
ὅπτε, Σοτγοεθεῖηπσ ἴπδῦ 
αοᾶ ποα]ᾶ 1α5τ1ῇγ ἴπο 
ἨΠεαίμεπ ἑῃτοαρῃ {ατῃ, 
ῬτγοποΏεᾶ -Ὄθίοτε τ11θ 
Κοξρε] απ{ο ΑΤτβΏατη, 
δαψῖπᾳ, Τα ἴμερ .βΠΑ]1 
81] παύῖοης Ὦο Ὀ]εςεεᾶ. 
9 5ο ἴπεη Τπεγ σνΏ]ο] 
Ὦο οἳ ξαΙ{ῃ αγθ Ῥ]θς5εά 
σπα αΣαηέα] ΆΑΌτα- 
Ἠαπι. 10 Ἐοτ 88 ΤΙΑΠΥ 
86 4ἴ8 ΟΕ ἴπο πογκς οἳ 
ΤΗε Ίαν ατα απᾶετ ἴηε 
οπχµε: τος 1 5 Ὅτὶί- 
{οπ, Οπχβθᾶ ᾖ5 ενετΥ 
οηπς 1ης οοηΙπαείηΏ 
ποῦ 1π ϱ1] τΏῖπσς τυΏῖο]Ἰι 
απθ πυτσίθη 1η νῃΠθ ὈοοΚκ 
οἳ πο Ίατ ο ἆο ἴπεπι, 
11 Ῥαΐ5{Παῦ πο τηαΏ 18 
ἠπ5ί]βεᾶ Ὦγ ἴπε Ί8τγ 
1Ώ 1η αἱρΏῦ οἱ ἀ.οᾶ, 1έ 
15 εν]ἰἀεηῦ: 1ος, : ΤηΠθ 
ἀαβῦ 5Π8]] ]1τε Ὀτ {αϊθἩ. 
12 Απᾶ ἴπε Ίατν 15 ποῦ 
οἳ Εα1{Ώ: Ῥα0, ΤΠΕ η]αη 
{ηαύ ἀοεῦΏ ἔπετα 5η] 
11νε Ίπ {πετα, 190ητ]ς{ 
Ἠαῦῃ τεάθεπαθᾶ α5 Έγοπα 
1Ώθ ο,τδο οἱ {πΠ9 Ίαν, 
Ῥεῖπρ πιαᾶς Α οαΓςε {ος 
πς: 1ος 19 1 υτίθίεηυ, 
Οαχςεθᾶ {8 6πετΥ οπΠ98 
τηςβῦ ἨἩαπρθϊῃ οἨη 
ἴτοο: 14 ηβδὺύ ᾖΤἴποθ 
Ῥ]ερβδίηπςρ οἳ ΑΤΏΓΑΠΑΠι 
απ]σΏῦ σοπΏθ ΟΠ ᾖΊπθ 
εηπίϊ]ες {Ώτοαιρη οἆε- 
55 Οπτὶςσο; ἰπαῦ τνθ 
χη]σΏῦ τεοεῖνο Όπο Ῥτο- 
χηὶ5θ οἑ ἴᾳπθ. Θρὶτϊς 
{Ώτοιρ]Ώ Σα1ὐΠ. 

16 Ἐτείητεη, 1 ερεα]ς 
Β1ΐἴ6Γ ἴηπο ΤΙΒΏΠΕΣ οἳξ 
πηΕη; ΤΠοάΠΡΏ ᾖ{ ὂ6 
Ῥαῦ 4 ΤΙβΠ)5 οοτεπαηῦ, 
γεῖ {7 ἐέ ὃε σοπβτιηεᾶ, 
ΠΟ ΤΙΒΏ ὀἠδαππια]]είἩ, 
οἳὗ αἀάείπ «ὑπετείο. 
16 Νου ἴο ΑΡΓαµβΒτα 
Ἀπάᾶ ΏΙβ Φοοᾶ ππετο ἴηθ 
ῬΤΟΙΗΙ8Θ6 Ὠπᾶθ. ἈἨθ 
βα1{Ἡ 1ιοῦ, Απιᾶ ο 5αεεᾶς, 
85 ο ΏΙΒΠΥ;: Ῥαῦ α5 
οἳ 91Π6, Απᾶ {ο ἴπσ 
5οθᾶ, π'ΠῖοὮ {5 ΟΠτὶςῦ. 
17 Απά 1Π151 βαγ, ἐλαί 
{ηΠο οοτοπβΏΏ, ἰπβύσταξ 
οοπΏτπιεᾶ ὮὈοθΐξοτο οξ 
αοᾶ 1π Οµτ]εί, πε ]ανν, 
πυΏΙοὮ πας ἔοασ Ώσπ- 

κ νὶοί εἰσιν ΤΤΊΓ. 
πᾶσιν 1Ἠ 8] 0Π1Πρ8) τττ. 

4 ὅτι γέγραπται 1 1ΤτΑΥ’. 
ὅ --- εἰς χριστὸν ΙΤΤΙΑ. 

ΟΙ ΤΊΤΑ ΥΠ. 

5 ἀλλὰ Ἱτ. 

όμος οὐκ.ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι 

πτπεοςτ ΓΑΛΑΤΑ Σ. ΠΙΙ. 
, . ” ’ - - ’ 

πίστεως } 6 καθως ᾿Αβραὰμ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη 
οἱ Εαϊσα 2 Ὥτεπ α5 Αγαβαπα Ῥοε]ετοᾶ ἀοᾶ, απᾶ 1ΐδ τας τουκοποεᾶ 

αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 7 γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, 
{ο Ὠίπι {ος τρΏίθοισηεςς, Ἐπον ΤΠεΠ {π8ῖ ἴπεγ {Παΐ οἳ Σ8τΏ 

στ ’ [η 7 . τ] η) ΄ .. - µ ε μ 

οὗτοί Νείσιν υἱοίὶ ᾿Αβραάμ. 8 προϊδοῦσα.δὲ ἡ γραφὴ 
[αγε], Όποδθ ΔΤ  Δ8ΟΠ8 οὗ ΑΌΤΑΗΔΤΩ; Αηᾶ “Τοτεβθεῖηρ 148Πε Ζεοτϊιρίατθ 

ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοὶ τὰ ἔθνη ὁ θεός, προευηγγελί- 
τπαῦ ον «ατα Σ]αςῦ1Πες 3ΐπο Α“παβΙοηΏΒ Ἰᾳοᾶ, ὮῬείξοσο Απποπποεά ρ]αά 

σατο τῷ Αβραάμ, “Ότι Ἰἐνευλογηθήσονται! ἐν σοὶ πάντα τὰ 
ἱάἴηρς ἴο ΑΡταββτη : ΡΗΑ]Ι1 Ὀο Ῥ]θεδεά ἀπ 1πε αἱ  ᾖ{πθ 

ἔθνη. Ὁ ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ 
ΠΘΤΙΟἨΒ, 5ο {παῦ ἴποςο ος ΣΑ19Ἡ Άτθ Ῥεῖης Ὀ]εβεεά ση {πο Ρρε]ενῖπς 

᾿Αβραάμ. 10 ὅσοι.γὰρ ἐξ ἔργων νόµου εἰσίν, ὑπὸ κατάραν 
ΑΡΤΑΠΒΤΗ. ΟΓ 45 ΠΙΑΠΥ 45 οἳ Ἠποικ οἑἶαἩ 8ἴθ, ἸἈπᾶθς κα ΟΙΙ58 

, ως ) » εἰ 

εἰσίν' γέγραπται.γάρ. ' Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμ- 
8ἴθ. Ἐοτ 16 Ώᾳς ΌθεὮ πντΙδίεἩὮ, 0ατεοᾶ {Π15] ετετγοπε πἩο "ποῦ "4οος 

µένει "ἐν' πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόµου, 
οὐπέίπαρ Ίπ α]] {Π]πσς πυΏ]οὮ Ἠμτο ΌθεἨ πγ]δίθη Ἱπ Ἡθ ἍΤῬοοῖς οἑἴμο απ 

τοῦ ποιῆσαι αὐτά. 11 “Οτιδὲ ἐἔν νόµῳ οὖὐδεὶς δικαιοῦται 
Μο ἄο  ΊΤΠοπι. Ῥυΐ ἐπαῦ Ίπ ν]τύαθ οἳ Ἰύ ᾖτποοτπςῬ ἶ5 Ρεΐίηρ {αςδεϊβεᾶ 

παρὰ τῷ θεῷ  ὃδῆλον' ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται' 
η ο λε] α.οαᾶ [15] πιαπ]{ος5ί; Ώθοβαςε ἴπο Ἱταςῦ λε τη εἳ 5Ηα]] τος 

12 ὁ δὲ νόμος οὐκ.έστιν ἐκ πίστεως, δἀλλ'Ί ὁ ποιῆσας 
Ὅτις ἴπο Ίαν 16 ηοῦ οξΕ ΣΑ19Ἡ : Ῥαῦ, ᾖἴποθ Ἔππο "αϊῑά 

αὐτὰ Ῥὄνθρωπος! ζήσεται ἐν αὐτοῖς. 19 χριστὸς ἡμᾶς 
Άμῃοςε Σ1Πΐηρ5 ΤΗΛ 5Ώα1] Ἠτε Ίπ τῖτίπο οἳ {Πεπη. οπν]εί 8 

ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόµου, γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν 
ταηςοπιαᾷ  «14ΓΟΠ1 ἴμο οἩΥξε οξ πο Ίαπ, Πατῖηρ Ῥεσοοπιθ Σο; ᾽ πβΒ 

κατάρα αγέγραπται.γάρ,' Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεµά- 
8 611156, (2ο 16 ας Ῥεεπ πτ]{ίεη, 6πτεεᾶ [15] 6τεχγσοποθ ΨἩο Ἠαπρ8 

μένος ἐπὶ ξύλου 14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Αβραὰμ 
οὗ κα ἴτεῬ,) πα {ο ἴηΏβ ηβῦΙΟΠ5 ἴηθ Ὀ]οξεῖης οἳ ΑὈταβαπι 

γένηται ἐν Σχριστῷ Ιησοῦ,! ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύµα- 
πη]σΏΏ οοΊηθ Ίπ Οπτῖςί ᾖθδαξ, ᾖἴπαῦ πο Ρτοπιῖδσ ο ἴπθ Βρϊτίσ 

τος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως. 
σγο ταῖρ]ηί τοσεῖτο ΤΠτοιρῃ . Σβ19Η. 

15 Αδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω, ὅμως ἀνθρώπου 
Ἐτείητεη, (ποσοτάῖτπς ο 1 απι ερεβζίηρ͵) ετεΏ οἳ πιΏ 

/ Δ - Ἆ ΄ ι 

κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ 'ἐπιδιατάσσεται. 
8 «οπβγπιθᾷ οοτεπαπῦ ηΟ 0ΟἨ6 ϱ5οῦ8β αεῖᾶῬ, ο βάᾶ5 τπετεῖο. 

ο) . 4 9) αγ π. τν ἃ / α -- / 

16 τῷ δὲ Αβραὰμ 'ἐῤῥηθησαν" αἱ ἐπαγγελίαι, καὶ τῷ σπέρµατι 
Ῥαϊ Το ΑταΏππι. 3Ἅ3Μετο »Ῥοκεηπ ᾖ1ἴπθ ἍΌῬτγοπῖςδες, Βπᾶ το 3ξεεᾶ 
- λ - ο Δ ” . 

αὐτοῦ" οὐ.λέγει, Καὶ τοῖς σπέρµασιν. ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ 
α1ηΐΑ: ρθ΄ἄοθβ ποῦ βαγ, Απᾶά Μο 56ε65, 85 οἳ ΙΠΒΏΥ /; ναῦ 

ὡς ἐφ ἑνός, Καὶ τῷ σπἑρματί.σου, ὃς ἐστιν χριστός. 17 τοῦτο 
88 οἱ ο0ἱΠ86, Απᾶά νο ὕΠσ 5εεᾶ; ἡπΏΙοὮ 18 Οπτ]εῦ. 3ΤΗΙ8 

δὲ λέγω, διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ είς χρισ- 
1ου; 1 5αγ, Πε] οοτεπαηῦ οοπΏγπιεά Ῥεξοτεπαπά Ὦγ 4οᾶ ᾖἵο Ομτῖςσε, 

τὸνϊ ὁ μετὰ έτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα! γεγονὼς 
ἴμο δαξίετ 19γο8Υ5 ὁΤοιτ ἸΠαπᾶτεά δαπᾶ Σπιτι Ἀνλπῖσν "τοοκ ΄Ρ]ασθ 

τὴν ἐπαγγελίαν. 18 εἰ 
8045 Το 1η8Κε οἳ πο εΏεοῦ ἴπθ Ῥτοη]βθ. 31έ 

τΙΒΏ 

Σ]Ανν ἆἀοες ποῦ πΏΙ1] 

πι --- ὅτι ἰλαῦ αΙΤΤΊτΑΥ. π--- ἐν (γεαᾶ 
Ρ --- ἄνθρωπος (2εαἆ ὁ ποιήσας Ἡε Ὑνπο α1ά) 

χ᾿]ησοῦ χριστώ ἸΓ. 5 ἐῤῥέθησαν Ι1ΊΤΑ. 
π τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη ΟΙΤΊΙΣΑΥΓ. 

| εὐλογηθήσονται Ἐ. 
9 αλλὰ ΤΤς. 



Πε ΤΤ. σα αΑτταςν». 
3 ΄ ε 4 ει ’ α 1 , 

γὰρ ἐκ νόµου Ἠ κληρογομία, οὐκετι ἐξ ἐπαγγελίας' 
1ο: ὮὉγ Ίαν ᾖ[ε]ίπο Ιππετίαμος, ΠΠ 15]πο Ίοπσετ ὮΥ Ῥγοη]ῖθε; 

τῷ.δὲ Αβραὰμ δι ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ θεός. 19 Τί 
Ῥαῦ ο ΑὈγαϊβτα Ἰμτοισῃ ἍΌῬργοηιῖ5θ ο 15] ᾿αοάᾶ, πγ 

οὖν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν απροσετέθη,! 
ἴπεπ {πε Ίαπ 2 5ιταΠΒΡΤΟΞΘΙΟΗΞ 3140 “τπο ἆβαἷκα οξ σας αἀᾶᾷςαᾶ, 

ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ἐπήγγελται, 
τη] 5ποα]ᾶ Ώβτο οοπιθ πρ 5θεᾶά νο πποτα Ῥτγοπιϊ5ο Ὠδ8 Όθοπ πιβᾶο, 

διαταγεὶς δι ἀγγέλων ἐν χειρὶ µεσίτου. 20 ὁ δὲ 
Ἠατίης Ῥεεη ογάρ]πθᾶ ἴπν πεα Ἀπησε]ς παπά 1 πιθᾶια[οτ’. Επί ἴπο 

μεσίτης ἑνὸς οὖκ.ἔστιν, ὁ δὲ θεὸς εἴς ἐστιν. 
1η 

ιθά]βίογ 30Ε”0π96 ᾖς5 Ἀποῦ, Ῥαῦ αοᾶ 3οπθ Ἅᾖ1β, 

21 Ὁ οὖν.νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν Στοῦ θεοῦ!; 
Της Ίαν ἵπεω {8 15] απσε τπθ Ῥγοη}ῖ5θ8 οξ 4οά ῇ 

εἰ γὰρ ἐδόθη νόµος ὁ δυνάµενος ζωοποιῆσαι, 
Έογ 1 παῬ ο η 8 ασ σΏίοη πας δΌ]θ νο απΙσκεΏ, 

ἵλ Ἆ } κ Δ [ 

ὄντως ἂν ἐκ νόµου ἠνὶ ἡ δικᾶιοσύνη’ 399 ἀλλὰ συνέ- 
1πάᾷθεά ο Ίαπ που]ᾶ Ἠπτο Όεεη η. η ραῦ 3η 

κλεισεν {) γραφὴ τὰ πάντα «ὑπὸ! ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία 

μὴ. «γένοιτο΄ 
ΒΥ ἵδ ποῦ Ὀο | 

“αρ Ίνπο “ποτὶρίατε αἲ] ὑπίπρ απᾶςς εἶἩ, τπαῦ η ΤῬτοπιῖδθ 

ἐκ πίστεως ᾿Ἰησοῦ χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν. 
στ ος ή οἳ ο ζὖθρις ΟἨπτὶδί ταϊσηί υε ϱᾳἶτοη {ούποςδε ἴπαῦ Ῥε]1ετο. 

25 Πρὺ τοῦ.δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν, ὑπὸ νόµον ἐφρουρούμεθα, 
Ῥιπι Ώεέοτθ βο08Ώιθ 1{ΑΙ{Ώ, απᾶῬϱτ Ίβπ πνε Ψετε σιατὰςᾶ, 

Ὀσυγκεκλεισμενοι" εἰς τὴν µέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι' 
ννεας Ῥεεπ «Ἠαῦ πρ ο ᾖἵἴπα ΛΑεῖπσ Ἰπβροας ᾖ}1π το Ὃθ ας 

24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς χριστόν, ἵνα 
«Νο ἴπαῦ {πθ Ίαπ Ἔταϊοτ χοατ ας Ῥεεπ{[αρ]ίο ΟΠτῖς, ᾖτἴπαῦ 

ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν' 395 ἐλθούσης.δὲ τῆς πίστεως, 
[ολο ΕβΙίἩ πε τηὶσηί Ὦο 1α5{1Πεᾶ, Ῥαΐ "Πωνίηρ Ἴοοπιθ 1ΕΑΙ{Η, 

οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. 960 πάντες.γὰρ υἱοὶ θεοῦ 
πο Ίοηπρεγ απᾶογ 5, τατοτ ππθ 816; {0οτ 1] 5δοης οἳ αοᾶ 

έστε διὰ τῆς πίστεως ἐν κ σα Ἰησοῦ) 327 ὕσοι γὰρ εἰς 
γερφτο {πτοιρῃ Σ8Ι{Ώ 1π Ὠτιςδῦ 16518. Έοτ 5 ΠΙΒΏΥ 5 Το 

χριστὸν ἐβαπτίσθητε, χριστὸν ἐνεδύσασθε. 38 οὐκ ἔνι. Ἴου- 
οητ]βῦ πγετο Ὀβρί]σοᾶ, Οπτὶίς6 ΆἎτε Ξ4ϊά ὁραῖ “οἩπ. Τπετε 15 ποῦ οὦεν 

δαῖος οὐδὲ Ἕλλην' οὐκ.ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος οὐκ ἔνι 
ΤΠεχε 5 ποῦ Ὀοπάπιβη ὨΟΣΓ ως, ἔῃατε 15 ποῦ 

ἑπάντες' γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν «χριστῷ Ἰησοῦ" 
ποτ Αἄγτεεκ; 

ἄρσεν καὶ θῆλυ' 
ΠιΦΙθ απά ΤΜεμΙβ]θ6; {οτ α]] ψε οπθ΄ .πθ ἵπ ΟΠτς οεδιδ: 

29 εἰ δὲ ὑμες Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ σπέρμα ἐστε, 
Ῥαῦ1ε γο ᾖ{[ατο] 0ητὶδῷς, πει Α τα Πατη8 βεθοᾷ πο 816, 

ἀκαὶὶ «κατ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. 
Απᾶ αοοοτάἶηρ {ο Ῥεοπαμ Ὠείτ, 

4 Λέγω.δε, ἐφ᾽ ὅσον Χχρόνον ὁ Ἱ.- νηπιός ἔστιν, 
Νοςπ ΤεβΥ, {ο 85 Ίοηᾳβ 338 πιο ἴπο Ὠεϊτ 8Ώ ἸπΤατπυ Ἅᾖδ, 

οὐδὲν διαφέρει  δούλου, κύριος πάντων ὦν' 9 ἀλλὰ 
- Τε ἀἴΠετς ἔτοπα ο νσαραι, εν σε "]οτά 308 “α]1] λνεΐπς; ΌῬαῦ 

ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας 
πηάετ ϱιατάΙαΏξ Ὢᾳθ 5 απᾶά  «βἴεπαγᾶβ ατΏτί] πο {πο Ὀείοτο αρροϊπ{οᾶ 

τοῦ πατρός. ὃ οὕτως καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἡἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ 
οἑ ἴπο 2Ξ4{Πο95Γ. 5ο 85ο πε, πυΏαη πε ποτε Ιπ{αηΠϊῖς5, Ἀπάᾶες ἴηθ 

4 ύτε δὲ ἦλθεν τὸ στοιχεῖα τοῦ κόσμου Ἱἡμενϊ δεδουλωμένοι” 
Ῥαῦ πΠεη ο8π18 Τἴμο εἰεπιαπίς οξίπο ποτά π/θζθ Ὠε]ᾶ ἵπ Ὀοπάᾶββρο: 

΄ Αραϊπβῦ ἴπο 

405 
ἄτοᾶ ππᾶ ἐΠίτίγ τοβτη 
βΕἴεσ,οθηποί ἀϊσαππα], 
τπαῦ Ἱ βποα]ά πιπ]θ 
ἴπε Ῥτοπιϊεθ οἱ ΏΟΠΘ 
εβοοῦ, 18 ἘΈοτ 1 1π9 
1ΠΠοχΙίβησε ὂε οἳ 1Ἠθ 
Ίαν, {έ {ἴδ πο πιοτθ οξ 
Ῥτοπαϊ5θ: Ὀπί αἄοά 
Ρατετίΐ {ο ΑὈταΏπτα ϱτ 
Ῥτοπαϊρο, 19 Ἠποτοξοτα 
Τπεπ δεγυεί] ἴπο Ίατν 2 
10 νας πἀάάεᾶ Ὀεσβαςθ 
ΟΕ ἱτβηδρτγοβδίοΏβ, 1111 
ΤἨθ 5εεᾶᾷ 5ποα]ά οοπιθ 
νο Ὅποπα {πε Ῥτοπαἱ5θ 
πας τηαᾶς; απά 1Τὲ Ίωαθ 
οτάβ]πεαᾶ Ὦγ απηρε]ς ἷπ 
119 Ὠαβπᾶ οἱ α πιεᾶ]α- 
νου. 20 Νον 3 τηεᾶϊα- 
Τοχ 15 ποῦ α πιεαἰαίογ 
οἳ οη6, Ὀαΐῦ ἄοά 18 οπΠ6, 

91 Ίο 1ο Ίαν ἔπεπ 
τοπ)]κοῬ 

οἱ ἀἄοάδ ἀοά Μοτοῖά: 
Ίο 18 Ίπετο Ἠαᾷ ῶευῃ 

Ίαν τει νΏΙοἩ 
οοι]ά Ώατε ρῖτετ 1469, 
πετ] τὶσμίθοιβηεόβ 
βποι]ά Ἠαβτο Όσει Ὦγ 
ἴΠο :Ίανν. 22 Βαῦὸ Όπθ 
βογΙ1ρύιτοθ Ἠαίπ οοἨ- 
ο]αὰθᾶ α]] ππάᾶετ εἶτ, 
τλμαῦ πο Ῥτοπαϊδε Ὁγ 
{απ οἳ ὧεδας Οπτὶ»δῦ 
πηϊᾳΏύ Ὄθ μρίτεη Το 
Τπεπι Όπαί ὮὈῬε]ίεταε, 
25 ῬΒαὸ Ῥεΐοτο ᾖ1Τα1τα 
68ΊΩ8, Ὑ/θ 16/6 Κερῦ 

"Ἅππαεσγ πο Ίαπτ, επαῦ 
πρ ιπίο ᾖἴπο {ΕΙ 
πιΏῖοὮ 5πΠοα]ᾶ αξίετ- 
πνατᾶς ὋὈρ τοτεα]εᾶ, 
24 ἨΓπεχεξοτο ἴΏε Ίατν 
παξ ος Βοποο]πιβξίος 
ἰο ὀγίφ ᾖτδ αππΌο 
σπτ]ςς, τΏαῦ τνο ταῖ]σΏῦ 
Ῥο ας βοά Ῥσ Σα1σα. 
25 Ῥπὸ αξτογ ἐπαῖ ἐπίτη 
16 ϱ60Π1Θ, :Π6 3Τθ ηο 
1οΏηρβες ππᾶεσ 3 5οΏοο]- 
ὨΙ85{6Υ, 26 Ἐ ΟΥ Τθ ατθ 
81] τπο οΏ1]άτεηπ οἳ αοᾶ 
Ὃγ 1α1{π 1π ΟΠτὶςί ἆο-) 
818, 27 ἘοΙί 48 ΠΙΔΠΥ 
οἳἑ τοι αβ Ἠατο Ῥεεηπ 
Ὀαρίιπθαᾶ 1πίο Οπτίες 
Ὠατο Ῥραῦ ον Οπτῖες, 
28 ἜΤ]θτε 15 ποεϊτποτ 
«9/6 που ἄτΤθε]ς, ΤΠεσθ 
15 ποεϊίπετ ὈῬοπᾶ του 
1τεςθ, ΊἴἨοτο 15 πεἰἰΠος 
1ηΒ]6 ΏΟΣ Μεηβ]ς : ΣΟοΓ 
πο ἆτο ϱ]] οπο ἵπ 0ητί5ῦ 
/θ5ι15, 29 Απᾶ Ἱξ το 
ο Οπτὶςί, ἴΏεηπ ατθ 
πε ΑὈγββαβπι) «ϱοεᾶ, 
ΑΏπᾶ Ἠείτς ποοοτᾶῖπς Το 
ΤΏο Ῥτγοτηςο. 

1Υ. Νοπ 1 εαγ, Τ]ιαΐ 
{πο Παίτ, α5 Ίοις 85 Ἠθ 
ἴ8 α οπΙ]4, ἀῑΠετοίΏὮ Πο- 
τπΙπρΡ ἔτοπι α βογταηῦ, 
τλοιβἩ Τε 6 ]ογᾷ ο 
1]: 3 Ὀαῦ 1 απάᾷες 
{19ΟΤ5 αηΏᾶ ΕΟΤΘΓΠΟΓ8 
απ{1] {μα πιο βρροϊπῦ- 
ϱ οἳ ᾖἵἴπε Ἅᾖ1Σ81ΤΙΟΓΣ. 
3 Ένοη 5ο πε, ἩΠ6Π 

α ἐτέθη Ἱυ ντα αρροίμίεά α. 7 [τοῦ θεοῦ] τ,. 
Ὁ συγ(συν- Τ)κλειόμενοι Ὀεῖης «ἨΏαῦ αρ ΗΤΤΤΑ. 
5 κατὰ τ. Γῆμεθα τ. 

ο ἅπαντες 11νΑ. 

Σεκ νόµου ἂν ἦν (ἦν ἂν τ) 1 ΤΤτΑ. 5 ὑφ᾽ 1. 
4... καὶ ΙΤΤτδ.' 
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Ὢνς ἹΠθ6θ οἨπϊ]άχαπ, 
Ὕνεχθ ἵω Ῥοπάφρο απ(]6Γ 
1ηΠθ οεἰεπιεηίς οἳ 1πθ 
πνοσ]ᾶς 4 Ὀιαῦ Πεμ γῃο 
Σι]λθςς οἳ ἴπο ὤὥταρ 
ΊΤΑ5 ϱοπ1θ, ἀοάᾶ 5οηῦ 
ΣοχῦΏ Ὠϊ5 80Π, πιαᾶς οἳ 
8 ΥΟΙΩΒΗΏ, Τιβᾷρ απάες 
Τποθ Ίαν, 5 {ο τεᾶεεηι 
τπεπα ἑπαῦ Ὕγεγε απ ηπᾷςθΥ 
119 Ίασν, ἐπαῦ νε παὶρΏ 
χοοεῖνο {πε αἄοριῖοη 
Οἱ 5ος. 6 Απά θεσαυξθ 
ΨΘ4Τ6 50µΗ5, ἀοά Παῦα 
ΕθηΩῦ ΤογίΏη ἰπο βρ]τίς 
οἳ Ἠΐ5 Βοπ Ἱπίο τοις 
Ἠεαχίς, οτγίης, ΑΡΌΑ, 
Ἐωίηες,. 7 ἸΝΠετεξοτθ 
{μοι αγ ΠΟ ἨΙΟΓς 8 
ς«ογναηῦ, Ὀαῦυ 8 8Ο0ΟἩἨ5ς 
απά 1 α 50Ἠ, Τποη 8η 
Μεῖγ οἳ ἄοᾶ {πτοαρα 
Ολτ]ςῦ. 8 Ἠονυεῖν 
ΤΠθη, πῆΠοη το Ἰπθιν 
πηοῦ ἀοᾶ, γε ἁῑᾶ 5εγ- 
νὶσς Ηπῦο ΈΠιθΏ} π/ηΙοὮ 
Ὦψ πβίιχο 34ἴ8Θ ηο 
μοᾶς. 9 Βαΐ πουγ, αξίες 
τηαῦ Το Ώαβνο ἘποπνηΏ 
οᾶ, οἳ ταίπαες 8γθ 
Ἐποππ οἳ ἀοᾶά, Ἠοπ 
ὑπχη τε αραῖη Το ἴπθ 
Ὅδυὶὺνὶ. απὰ Ῥερβρατ]ν 
εἰεπιεηῖς5, ἹπΠΏοθτεαηἴο 
γθ ἀθδίτο βΡ8ΙΠ ἴο Ὃε 
1η Ῥοπάφβε 10 Ὑο 
οὔΏβεινο ἆατε, απᾶ 
ΙΩΟΠΤΙΙΒ, απ (1ης, απᾶ 
8855. 11 1 4πι αξγαῖᾶ 
οἑ του, ]ε5ί 1 Ἠατο Ὦο- 
είοπ/θά προπ τοι |ε8- 
Ῥουις ἵπ ταῖη. : 

19 Βτδίητεηυ, Ι ὮἵΤε- 
Εθεοῃ τοι, Ώθ851Ι απις 
4ος Ἰ απι 35 Υθ αγε: 
σθ Ὠβνο ποῦ Ἱπ]ατοᾷ 
1πθ αἲ α]]. 15 Ὑε Κηποῦν 
Ἡον {Ώγοιρῃ Ιπῃγπα]ῖγσ 
οἳ {πε 4ε5η 1 ργεασπεᾶ 
τπθ ροερο] απίο τοα 
αἲ με Πτεῦ, 14 Απᾶ πι 
τεπιρίαῦΊοη π/ΠΙοἩ τας 
ἕπ πιΥ ΒεΡΗ γο ἀεςρὶδεᾶ 
ποῦ, ΏΟΣ το]εοῖεά : Ῥα6 
χθοεϊτεᾶ Πιθ 88 8ΠΏ 8Π- 
οἱ οἳ ἀοά, ἐνεπ «8 
Ἠτ]βῦ 1 εβις. 15 Ί/πετθ 

18 ἴπεη {πο ὈῬ]εδεεᾶ- 
χιθβς Υθ ερ8]θ οἱ 2 {ου 
1 Ῥε8βς τοι τοσοτᾶ, 
ἐπαῦ, 1 τὲ λαᾶά ὄΌεοπι 
οββίὈῖθ, το τσ/οι]ᾶ 
8το Ρ]αοξεά οί τοις 

ΟΠΠ 6768, απᾶ Ώανε 
Ρίτεπ ΌΠεπι ἵο 1ῃ6, 
16 Απ 1 {πεγεξοτθ Ὦθ- 
ουπιθ 7ουζ ΘΠΘΠΙΥ, Ὀε- 
ο8µ5ε 1 ᾖ1ε]] τοιι Τἴπθ 
ὑχυιηρ 17 ΤΠπεγ σεα]- 
ουκ] αβεεῦ τοι, διέ 
ποῦ πε]]; τεΒ, Τπεγ 
πυοι]ᾶ εκο]ιάε γοα, 
ἐποῦ σο ταϊρηὺ αΏεοῦ 
ἔπεπι, 18 Βαε τί ἓ 
ροοᾶ ἴο Ῥε σεα]οπδ]γ 
αβεοἰεᾶ αἶπαγςξ ἵπ α 
ροοά 1Λίπᾳ, ππᾶ ηοῦ 
οπἱσ ππεη 1 απι Ῥτθ- 

Εξ ἡμῶν ΟΥ ΕΗΤΤΓΑΥΓ. 
μὴ (γεαὦ τε ποῖ ὧο.) ΟΙ/ΤΤΓΑΥΓ. 
5 ὑμῶν γΟΙΣ ΤΤΤΑ; ὑμῶν τὸν Ὑν. 
Ἰαά Εἰνεη) ΙΤΤΙΑΥΣ. 

Προς λλντις 1Υ. 
πλήρωμα τοῦ. χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν.υἱὸν.αὐτοῦ, 
4111888 οἳ πο Ἅᾖτμπε, 3εεπί "ΕοτίἩα αᾳοᾶ Ὠὰς 89η, 

, 9 , η 

Ύενομενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόµον, ὅ ἵνα τοὺς 
οοΙπθ οἳ ᾖτνοΙβΗ, οοἵαθ Ἀπάες Ίφν, τπαῦ {ποβθ 

ς Ν / / ε / ΄ 

υπὸ νόµον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. 
απᾶες Ίαν Ἅθ πιίβΕῦ χΑΠΘΟΙΩ, τλαῦ Φάορίϊοτ τνο πιὶρΏῦ τοοεῖτνε. 

ε/ [ ε ΄ / ε 3 . -- 

ϐ ὅτιδε ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὺ πγεῦμα τοῦ 
Ῥαξ Ῥεσβια5ο 7θ 8Υ6 560Π8, 2φροπίῦ 3ΕογίΏ αᾳοᾶ ἴπεο δΑρίτῖς 

υἱοῦ. αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας 5ὑμῶν,ὶ κράζον, ᾿Αββᾶ ὁ πατήρ. 
οἱ Πἱς Φοπ ἍἀΙπίο 3Ἠθεγἴ5 αγους, οττίπϱ, ΑΡΡΑ, Ἐπίηετ. 

ε/ [ή ” ε/ » 

7 ὥστε οὐκέτι, εἶ δοῦλος, ἀλλ” υἱός' εἰδὲ υἱός, καὶ 
ΦΟ Ἡηο 1οΏηςεσ ἴποι ατὶ Ῥοπάπααη, Ῥαῦ ΒΟΏ: απᾶ 1 ροηπ 85ο 

κληρονόμος Ἰθεοῦ διὰ Χριστοῦ 8 ᾽Αλλὰ τότε μὲν οὐκ 
Πεῖχ οἳἑ ἀοᾶ ἴπτοαςφα ΟΠπεῖςῦ, Βαΐ ἴπεπ 1ᾶρεᾶ πος 

εἰδότες Θεόν, ἐδουλεύσατε τοῖς ἉἈμὴ φύσει" οὖσιν 
Κπονίης Αἀοᾶ, το πετε ἵπ Ῥοπάββθ {ο ἴποβθ πο ποῦ ὮΥ ἨΒίΠΤθ αΑἲθ 

θεοῖς' 9 νῦν-δέ γνόντες θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες 
Ρροᾶ5; Ῥαῦ τος, Πατίπρ Κποπηα «αοᾶ, Ῥαϊ ταῖπες ἹΠανίηρ Ῥεοη Κποιη 

ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ 
Ὦψ Αοᾶ, Ποπ 4ο σε ἴπτη Αξαῖπ ἵο ἵηπθ Ἠπεαὶς απᾶ Ῥωρατίγ 

στοιχεία οἷς πάλιν ἄνωθεν Ἰδουλεύεινὶ θέλετε; 10 ἡμέρας 
εἰεπιθηῖςβ {ο ΥΠΙοα αραῖη ΒΠΘΙ το ύε ῖη Ῥοπάθρε γε ἀεβίτο 2 ΡΑΥΑ 

παρατηρεῖσθε, καὶ µῆνας, καὶ καιρούς, καὶ ἐνιαυτούς.Ἡ 11 Φο- 
Υ9 οΏξετγο, Ἀπᾶ ΠΙοΠΊΗΒ, ΕπΠᾶ της, απᾶ ΨΘΒΣΒ.. 1 ατα 

βοῦμαι ὑμᾶς, μήπως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. 
Αῑταϊἁ οἱ τοι, 1εδῦ 5οπιεΒου ἵπ ναίπ Τ Ώατο ΙαὈουιτθᾶ 5 ἴο τοι. 

12 Γίνεσθε ὡς ἐγώ, Ότικάἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέο- 
Ἐο 858 1 [ατα], 20χ 1 βἱδο [4η] ϐ5 πε, Ὀτείητεηυ, 1 [ος 

µαι ὑμῶν' οὐδέν µε ἠδικήσατε. 19 οἴδατεδὲ ὅτι δι 
Β6ΕΟΝ τοι: 1η ποὐβῖπρ Ίιθ 7τθ Ἱτοηρεᾶ. Ῥαΐῦ το που {ππὸ ἵπ 

ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ.πρότερον, 
Ὥθακπθξςς οξίπο ΏεεΏ 1 απηπουποεᾶ {με ρ]αᾷ ἠ]άΐηπρβ ἴογοα καἲ πε Βτεῦ: 

14 καὶ τὸν πειρασµόν "μου τὸνὶ ἐν τῷ.σαρκί-µου οὐκ ἐἔξου- 
Απά Ξιεπιρίβίϊῖοηπ  ἍᾖΊταγ ἵτπ ΤΗΥ 65Η Ξποῦ 1το ᾽ἀ4θ- 

θενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, Ἀάλλ" ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐ- 
5ρἱδεᾶ Ώου τε]εοθεᾶ ση] οοπὑεπαρύ: Ῥαῦ 88 ΑΠ 8ηβθΘΙ οἳ ἀοᾶ το 

δέξασθέ µε, ὡς χριστὸν Ἰησοῦν. 1ὅ τίς" οὖν Ρήν! ὁ μακαρισμὸς 
χροεϊτεᾶ 1πθ, 85 «Ολτὶδὺ /ο5ᾳ158. Ἠπαῦ ἐπεη νββ 1Ρ]εςξεᾶπεςα 

ὑμῶν; μαρτυρῶ.γὰρ ὑμῖν ὅτι, εἰ δυνατόν, τοὺς ὀφθαλμοὺς 
1γοισδ -οτ 1 Ῥεας 3ν1ίΠπεββ Ίγοα (λα, 1 λῬοδ8ἱρ]ο, 3ργες 
ε ο” 7 ΄ ᾳ Ἁ η] ἐὸ ” ’ ϱ/ 1 ἃ 

ὑμῶν ἐξορύξαντες Ἱᾶνὶ ἐδώκατε μοι. 16 ὥστε ἐχθρὸς 
1τοισ Πατίη Ῥ]αοκεά ουαξ γο υοι]άΏατο ρίτεη [πεπι]{ο πο. Βο 1θηπρβπιγ 

ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν; 17 Αιηλοῦσιν ἍἉὑμᾶς 
γοις Ἠατο 1 Ῥ6σοπιθ βρεα]ίηρ ΌγαίἩ ἑογποαξ 3ΤΠαγ 8τε Ζθα]ος5 βΐί6: τοι 

τν - ”Σ 3 - τα ων / “ ” 4 

οὐ καλῶς, ἀλλά ἐκκλεῖσαι 'ὑμᾶς θελουσιν, ἵνα αὐτοὺς 
ποῦ τῖρΏυιψ, ὍὉὈπί ᾖἵο εχκο]αᾷθ τοα [άτοπι πβ8] ἰπεγ ἀεδῖτο, ἴπαῦ πετ 

ζηλοῦτε. 18 καλὸν.δὲ τὸ" ζηλοῦσθαι ἐν καλῷφ 
Τθ ΤΑΑΥ ὃε ἄεα]οις βΕἴεγ. Ῥυΐ τ1ςΏύ [1 18] το δε Ζ88]οιβ ἵπ α τἱρΏῖ ΓΠϊπρ] 

πάντοτε, καὶ μὴ µύνον ἐν τῷ.παρεῖναί.µε πρὸς ὑμᾶς, 19 ἵτεκ- 
5ὔ ΑΙ] 0Ἴπαεβ, απᾶ ποῦ οπ] π ᾿ τιΥ ΡείπΕ Ρτεβθαῦ πν]ίπ Ἅγοι-- "3μτ]θ 

γία' µου, οὓς πάλιν ὠδίνω Τᾶχριςὶ οὗ ορφωθῷ 
ΞᾳΠ1]άτοπ Ίπαγ, οἳ πποπι βραίῃπ 1 ἰταναΙὶ απο εΏα]] Ἠανο Ὀθευ ξογπαθᾶ 

| διὰ θεοῦ ἑπτοάρη ἄοά ΙΤτιΑ. κ φύσει 
| δουλεῦσαι ΤΤγ. ..» (γεαᾶ Ώο γθ οὔδθχνε ὥς.) α!τ. 

ο ποῦ Ν/Ώθτθ ΙΓΊτΑΤΥ.  --- ἦν ΙΤΊτΑΤ. 3 -- ἂν (γεαᾷ γθ 
.--τὸ ΙἨΊσΑ. ᾖἕ τέκνα ΟἨΏΙ]άτθηΏ 1 ΤΊτ. 7 μέχρις ΤΊχι 

Ὦ ἀλλὰ ΠΤΊτΑ. 

: ἡμᾶς 8 Ε. 



π τ. 

χριστὸς ἐν ὑμῖν' 90 ἤθελον.δὲ 
Οπητῖο Ἱ του: απᾶ Ι ΠΒ τ/ΙδΗηῖπρ Το ο ρτεβδεπί Ίνα 

ἀλλάξαι τὴν Φωνήν-μου, ὕτι ἀποροῦμαι ἐν ἡμῖν. 
{ο οΏαπρε ΤΩΥ τοῖοε, Σ0ΥΓ Ι ΑΠ ρεγριεχθᾶ 85ο Το. 

21 Λέγετέ µοι, οἳ ὑπὸ νόµον θέλοντες εἶναι, τὸν νόµον 

ΑΙ ΑΤΙΑΝΡ. 

παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι, καὶ 
τοα Ἠηοσπ, απᾶ 

ΤεΙΙ πιο, το ἩΏο ππάες ἍᾖΊαῖ πδΏ Τοῦθ, ᾖΤπο ἍΊαπ 
[ή ” ε/ 7 4 / { 3 

οὐκ. ἀκούετε; 3239 γέγραπται.γάρ, ὅτι ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς 
4ο 79 τοῦ ποτ Έοτ 1ῦ Ὠας ῬθῬῦ Ἱπτ]θίεὉ, ἴπαῦ ΑἈτβββτπι Ἅπο ΒΟΠ8 

ἔσχεν' ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης, καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας: 
Παά; οπθ οἳ πο τιβὶᾶ-βεγταπό, απᾶ οηθ οἳ {ἰλπα {τεθ [ποπιαη]. 

2 πάλλ" ὁ αμὲνὶ ἐκ τῆς παιδίσκης, "κατὰ σάρκα 7γε- 
Ῥυῦ ἍἎθ οἳἑ ᾖἴπο πιβ]ά-εεγγαπῦ, βοοοτάϊΐηςσ {ο ἨΠθξ5Π Ώα8 

γέννηται"ἳ ὁ.δὲ ἐκ τῆς ἐλευθερας, 'διὰ τῆς! ἐπαγγελίας. 
Ἓεεη Ῥοτη, απᾶ Ὦϱ ος τηθῬ 1696 ᾖ[ποπιαΠ], ποσα τηθ Ῥ{οππῇ5θ, 

24 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα᾽ αὗται.γάρ εἰσιν Δαὶὶ δύο 
ΤΓΠΙοὮ {Πίπρς ατθ Β]]οσοτίπεςᾶ ; {07 Ίπεδα 8τθ 1πθ πο 

διαθῆκαι' µία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς Ὀδουλείανὶ γεννῶσα, 
οωτοηαΠί5; οπθ 4χοτα πιουπύ βΦπΠ8, νο Ῥοπάασο ειπα ΣοτίἩ, 

ἥτις ἐστὶν ᾿Αγαρ. 256 τὸ .. ε"Αγαρ! Σινᾶ ὄρος ἐστὶν - τῇ 
πυΏίοη 18 Δρατ, Έοτ Αραγ βδ]ηα Ἱπιοιηῦ 38 

᾿Αραβίᾳ, ἀσυστοιχεῖ" δὲ τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ, ὀ λεν 
ΑΓΑΡΙΑ, βΏά «ο τερησᾶς νο ΤΏθ ποπ ύΦεγήβα]αεπι, 395ῃο 5 1 5ροπάαρο 

εδε' μετὰ τῶν.τέκνων αὐτῆς. 326 ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἔλευ- 
1απᾶ υΙη Τετ δν Ῥαΐς υπο Ἴαρογο α ργςα]οπαι, 24τθθ 

θέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν µήτηρ ἵπάντων! ἡμῶν: 97 γέγραπτᾶι 
518. πι Πα 8 πιοῖῃες οἳ ϱ1] οἳ πβ. "Ιὸ ημας εε Ὀυντ]έίοτ 

γάρ, Ἐὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ.τίκτουσα ῥῆξον καὶ βόησον 
1ος, Ἐε]οίςς, Ο Ῥβττεη ὑμαῦ Ῥθμτορῦ ηοῦ; Ότοακ ΤΜοτῦὰ απᾶ «οὐΥ, 

ἡ οὐκ ὠδίνουσα" ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ 
ἴηςδύ ἱταταί]εδῦ πού; Ώθσβαβθ ΤηΑΏΤΥ πο οΠ]]άτεπ οἳ ἴ]μο ἀεεο]αῖθ ΙΠΟΤΘ ΤΏατ 

τῆς ἐχούσηςτὸν ἄνδρα. 285 Ἡμεῖς' ορ ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαάκ, 
οΕΏεγυπαῦ ἎὮα5δ πο Παβραπᾶ, Ῥαῦ πε, άρα Ίκθ Ίςαας, 

λίας τέκνα Ἀἐσμέν"' 99 ἀλλ᾽ ὶ ἐπαγγελιας τεκνα "εσμεν ᾱ ὥσπερ τότε. ὁ κατα 
308 “Ῥτοπαϊ5ο "οΏϊιάτεπ το. 'Ῥυΐς 8 ἴπεη Το πἩο αοοοτᾶ(πρ {ο 

σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε» τὸν κατὰ πγνεῦμα, οὕτως καὶ 
ΏθξΏ 85 Ῥοἵὰ ΌῬετδεοαίεα Ἠϊτα ΓΡΟΓΠ] αοοοτᾶΙηςίο βδΡρίτ18, 5Ο Ἅ4ἱβο 

νῦν. 90 ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην 
ΠΟΥ. Ῥαῦ πνῃταῦ 8475 ἴπο 5δοτρίατθοὀ Οαβῦ οαῦύ ᾖἴπο πιβ]ᾷ«εεττεαπῦ 

καὶ τὸν υἱὸν.αὐτῆς, οὐ-γὰρ.μὴ Ἰκληρονομήσῃ! ὁ υἱὸς τῆς 
αιά πετ εοη., ΣΟΥ 1Ώ ηοΟ Ὢδ ἍΤηαΥ θἸηΠοτ]ὃ 11Ώθ Ἔποη 3οὲ ”τηθ 

παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας. 9] Κ"Αρα,ἵ ἀδελ- 
Σπιβ]ά-κετναΏηῦ στ 1ἴπθ 8οπ οἑ{ῃθ Ίτες [ποπιαΏ]. Φο "πετ, Ὀτοίῃ- 

φοί, οὖι. ἐσμὲν, παιδίσκης τέκνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας. 
τθη, 3Ίθ 8Γθ ποῦ 303 Μην παπα Ὄαῦ οἱ ἴΏο 4τθθ [πποΏπιατ]., 

6 Τῷ ἐλευθερίᾳ Ἰοῦνὶ Ἀφὶ Ἀχριστὸς ἡμᾶοὶ ἠλευθέρω- 
Ίπ Τπο Ἅἀτοεᾶοπι {ἴπετθίοτο πΠειοπΙι ΟἨΠτὶδό ἀ8 τηλᾶςθ Ἔτερ, 

σεν, 9στήκετε,' Ρ καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ αδουλείαςὶ ἔνέχεσθε. 2 ἴδε 
βἵαπᾶ Τα5ῦ, απᾶ ποῦ εν 1ῃ Α 7οΚκθ οἳ Ῥοπά8σο Ἅε Πε]ᾶ, Τιο, 

πο Παῦλος λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν περιτέµνησθε, χριστὸς ὑμᾶς 
Τα] 5ο Ττοτοι, ἰπαῦ τε πτοΆοοἰτοαπιοἰεεᾶ, Οπτίβύ 3γοα 

οὐδὲν ὠφελήσει' ὢ μαρτύρομαι.δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ 
«ποϊΠίηπρ 19Πα1] "Ρρτοβῦ. Απά Τ τες] Αραΐωη Το 6τετν ΤΙΒΠ 
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βοηῦ ΨΙίἩ γοα. 19 τν 
τί] οἨΏϊ]άτεπ, οξ 
ποπ ΤἸ {ἱταταί] ἵηπ 
Ἑϊτίη εραϊη ταπ{] 
Οητίβῦ Ὃο Τογπαθά ἵπ 
ποια, 20 Τ 4εβῖτο ο ο 
Ῥτορεηπῦ πΙίΏτγοι ηον, 
Απᾶ ἵο «ϱἨαηῃρο ταΥ 
γοῖοῬ ; {ος 1 εἰαπᾶ Ίω 
ἀοατὈί οἳ τοι, 

21 Τε]] παο, το πα 
ἀθβίτο ο Ὦο ππάογ ἴΏθ 
Ίβν/, ἆο το ποῦ Ώθασ 
ἔ1λο Ίαν Ρ 95 Ἐοτ' ἵὸ 18 
πππΙσίεὮ, ἴπαῦ ΑΡτα- 
Άρτα Ἠδά ἔγγο 8Ο, {πα 
9µΠ8 Ὦγ α Ῥοπάπιφ]ᾶ, {18 
οἵηετ Ὦγ α {ΓεθΥ/ΟΠΙΒΗ. 
25 Ῥαΐ Ὦρ 109 τας οἱ 
ηΏε Ῥοπάποπιβια παβ 
Ὄοτγπ αἴίογ ἴπο ΠεδΏ ς 
Ῥαύ Πε οἳ ἴῃο ἔτόεντο- 
ΤΙΘΏ Ί0αξ Ὦγ Ῥτοπβῖ5δθ. 
24 ΊΓΠΙοῦὮ 1Ππίηπρς ατθ 
ΘΏ ϱ1]εροττ : Τον ἴπεςθ 
3ΤΘ 1ηΏοθ ὕπγο οογεπαΏῦΒ; 
πθοηρ {τοπ {Πθτηοιιω{ 
ΒΙπβὶ, πυΠΙοὮ 5σεηᾶετ- 
εἵἩ {ο Ῥοπάφρο, πγΏϊοἩ 
15 Αρατ, 25 Έοτ 1Πῖ8 
Ασατ 15 πποιπύ Βἶηα] 
Ίτπ ΑταζΙς, αΏᾶ ϱΏΡΥΓΕΣ- 
εὔΏ {ος εταδα]επα τν ΏΊο]ι 
ποὺ 8, 8Ώᾶ 18 1Π ῬοἨή- 
ἄβρο πηϊπ Ὠςστ οἩΠ1]1ᾶ- 
τεη, 26 Ῥαΐ Πετιιββ]επα 
πτΏΊοὮ 15 4Ώοτο 15 τεθ, 
πΏΙοἩ 15 πο πιφύΏετ 
οἱ π8 α1]. 27 Έοτ Ἰΐ 18 
πυτΊθθεη, Ἐ,ε]οῖσθ, ἔλοιι 
Ώβχτουῦ Ίηπαῦ Ὀοεβτοςῦ 
ποῦ; Ῥτεα Μογίι απᾶ 
οΥτ, ἴποι παῦ ἱντατα]]- 
θ50 ποῦ: Του ἴπο ἀἆθβο- 
Ἰβΐθ Ὠαβῖἃ Πι8βΏΥ ΤΠΟΙΘ 
οπ1]άτεη Ίπαη 5Ώθ 
σ;ΏῖοὮ Παβία απ Ἰπις- 
ὮὈαπᾶ, 28 Νου πε, ΏΥθ- 
ΤΏτεηι, 88 Ίδα8ο ἩΠβΒΒ, 
8196 Τἴπο οἩμΙ]άτεη ο 
Ῥτοπιῖ5θ, 29 Ῥαΐ 48 
Τηπεηπ Ὦο {λαδῦ πας Ώουχι 
α{ΐεγ πε ΏεξΏ Ῥείβε- 
οαιεᾶ ἨὨϊτι έλαί Ίωαδ 
ὀογηῳ ΑΕἴετ πο Βρϊτϊε, 
6Υ6η βο ᾖ{ ᾖἵ ἩποΥ, 
90 Νετετίηε]ες» πηαῦ 
5α16π 1ο κπ5οτ]ρίέπτε 2 
0850 ουῦ ἵἴπε Ῥοπά- 
ΥΓΟΠΙΒΏ απᾶ Ἠθῦ 5οἨ : 
ΣΟΥ ἴπο 5ϐρη οἳ ἴπθ 
ῬοπάποταβΏη 5Ώα]] ποῦ 
ο Ἠοαῖτ πΙΤΏ ἴπο 5οἩ 
οἳ ᾖ7ἴπθ «2ΕΓθΘαπΟΠΙ8Η, 
91 ο πετ, ὨτοείΏτει, 
π/θ Ἀϊχθ ποῦ οἩ1]άτεη οἳ 
Πο ῬοπάποπιβἨἡ, Ῥαΐῦ 
ο πο {τεθ, 

Ὕ., Βιαπᾶ {β5ῦ 1Ώθυθ-/ 
άοτο Ίη 1ηῃποθ ἨΗἨρετίψι 
πγπετενγῦὮ ΟΩτ]ςύ Πα) 
πηβᾶθ τας Ττεε, απᾶ 9 
ηοῦ οηπζαησ]θᾶ αραῖτ 
νπΙξΏ πο Τοκο οἳ Ῥοή- 
ἆᾳβρο. 2 Βεπο]ά, 1 Ρδα] 

π ἀλλὰ τι. ὐ[μὲν]1, 1 γεγάνηται τν. : δι Τε, 
5--Άγαρ τ[ τσ]. 4 συνσ-τ. ϐ γαρ{ογ ατττΑτγ. 
ᾱ εστέ ἵττιβ. 1 κληρονομήσει 81ια]] Ιπ]πθγίς της. 
οἱ Την’. τι ---ᾗ (γεαά ει ἠ:εεάοπα ο.) ΤΤΊτΑ. 
(εοπιπιεποῖπθ α δεπίεποε αἱ Βναπα {98{) ἹτττΑ. 

8 ---. αἱ αΙ/ΤΤτΑΥΓ. 
Γ--- πάντων α[τι]τττα. 

Κ διό πνΏετείοτο 1 ΤΊΤΑ. 
π ημας χρνστὸς αΙΤΤιΙΑΤΙ. 9. 

Ρ -- οὖν ἵΏοεείογς 1 /ΓΤτΑΥ. 

Ὁ δουλίαν τ. 
Εξ ὑμεῖς γοι ΤΤΊΤΑ. 

Ἱ- οὖν 
στήκετε 

4 δουλίας τ. 

κκ 



408 
β0Υ απῖο του, ἐμοῦ {8 
γε: Ὦο οἰγσαποὶςθᾶ, 
Οὐτ]ςδὲ 981] Ῥτοβίγσοιυ 
ποίμῖηρ. 3 Εος 1 {θ8- 
τ{Υ οβαῖη ἴο ΘΥΕΙΥ 
τηλπ ἴπαυ ἶδ οἵτοαπι- 
οἱςεᾶ, ἰπαῦ Ἡο 5 ϐ 
ἀθὺξοςχ {ο ἄο λε π]ο]θ 
1τν. 4 Οπτὶςύ {5 ὃε- 
σοπ1ιθ 92 πο εβεοῦ ππ- 
ἴο τοι, πΠοροετεσ οἳ 
γοι απο ἠππϊαεᾶ Ὦψ 
ἴ]μο Ίανν; Υθ βτε'{α11εΠ 
4{τοΏι ϱρταςθ. ὃ ἘοῦΥ πθ 
τηἩχοιρα {πο Βδρὶτϊιδ 
πνκὶσ 1ος 1ηθ Ἠορο οἳ- 
τἱρΏέεοιβπθΒς ϱΥ {1112Η. 
6 Ῥος ἵπ ὦεειε Οπτίες 
πεϊτπετγ οἴτοατασίβῖοι 
αταἰ]εῦἩ αἩπγ 91ηᾳ, 
ΏΟΣ ταιποϊτοαπας]δίοὮ ; 
να ΕαΙΕἩ Ώ]οὮ πνοσκ- 
οἵἩ Ὀσ.1οσθ. 7 Σο ἀῑᾶ 
πυΏ Ὑπε]]; Ὑπο ἀῑᾶ 
Πϊπᾷετ τοα ἴπαῦ Ύθ 
Εποα]ᾶ ποῦ οὗεγ {πθ 
ἐχα(α 8 ΤΗϊ8 Ῥετ- 
ειιβσίοη οοππεί} ποῦ οἳ 
Ὠΐπι ναί οα]]6ἳἩ τοι. 
9 Α. Ι{ί]ο Ίεατει 
Ἱεατοπείη ἴμο πποῖθ 
Ίππιρ. 10 ΤΙ Ώφαγο οοἩπ- 
Ώάεποο ἵπγοα Πτοαρῃ. 
ἔπο Τιοτᾶ, ὑλπαῦ το νι] 
Ὃοδ ποπθ οὐποσνγῖβθ 
χηϊηᾶεᾶ : πό Ἡθ ἐπαῦ, 
ἐτοιρ]είῃ γοα. εΏα 
Ὄθας ᾖἡὴῆῖςδ- Ἱαάστπιθηξ, 
ἩΓΏΟΒΟΘΤΕΣ 9 6. 

11 Αά Ί, ῬτοίπτεἨ, 
15 1 γοεῦ ῬτεαοἩ οἵτ- 
ουταοῖδίοἩ, ὙἩσ ἄο Τ 
γεῦ ευΏεσ ρεγδεοι {ο 
Τηπθη 15 {πο ο εποῬ ΟΕ 
ἴηθ οΓ058 οθαςεᾶ. 12 Τ 
πγοι]ᾶ ἴπεγ πετο ΕΥεΠ 
οιαΐ ο πυΏ]οὮ ἔτοιρ]θ 
γοι. 195 Ἐος, Ὀτέίητεηυ, 
Ὑε Ἠατοθ Ὄεει οβ]]οά 
τγπίῖο Ηροτῖσ ; ου] 56. 
τιοῦ Ἠετύγ Σ0ΟΓ 8Ώ οο- 
οα5ῖοη.ζο {ῃθ Πε«Ὦ, Ῥαῦ 
Ὦγ Ίοτο 5εγτθ οηθ ϐΠ- 
οἵΏοθγ. 14 Ἐοσ αἰ] ἴπθ 
Ίατυ 16 Ξα]β11εᾶ ἵπ οπε 
πγοτᾶ, ἐένεπ Ίη ἱΠ18; 
Τηοα εΏα]ύ 1ογο 1Ἡγ 
ηεϊσΏρους ας ἴΠγβε]ξ. 
15 Βυΐ 1 το Ὀ1ΐ{θ απά 
ἀετοιν ϱ9ἩΏθ6 ΑΠοίΠες, 
ἴἉβκο Ὥοθοά {ἴΠηαίῦ το ο 
ποὺ οοπβαπιθᾶ 919 ΟΕ 
Ααποίμοτ., 16 118 Τ αγ 
{ηεπ, ΊΓα]]ς Ίτι ἴηο δΡ]- 
χ1ΐς, απᾶ ὙΥο εΏα]] ποῦ 
41Η] {πο Ἰαςδῦ οἳ ἴηθ 
Βεςη, 17 Ἐοσ ἴπε Πεςῃα 
1αβίείΏ αραηξδῦ Τηο 
Βρϊτ{6, Απᾶ ἴπο ΒΡΙτϊς 
βσαἰπβῦ ἴηπο 8εςἩ : απᾶ 
Ἐπεςο αἴθ οοπῖχασγ ἴπθ 
οηΏθΘ Το ΤἴηΠθ οἵπεσ: 5ο 
{Παῦ Υθ οππποῦ 4ο ἴπο 
έπῖωρς ἐπαῦ το ποι]ᾶ. 
18 Ῥαΐ 1 το Ὀο 1εᾶ οἳ 
ῶηο ορὶτῖό, γθ 8ἴθ ποῦ 

προς κλικ. γ. 
; , / ῃ , 2: αἱ τε ο κά ῃ ο 

περιτεμνομένῳ, ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι. 
δεΐπρ οἰτουπιοίςσοᾶ, ἴλπαῦ κα ἀεὈίος πο ἶς 3πΨΠοθ 1ἩΗἩ9 Ίαν {ο ἄο. 

4 κατηργήθητε ἀπὸ Στοῦ! χριστοῦ, οἵτινες ἐν νόμῳ δι- 
Ὑο ατο ἀερτὶτοᾶ οἳ αἱ εΏεοῦ τοπ ᾖΊπθ «Οπτίβ, ὙἹΆΊοβοθγες ἵπ Ίου ατθ 

καιοῦσθε, . τῆς χάριτος. ἐξεπέσατε' ὅ ἡμεῖς γὰρ πνεύµατι 
Ρεϊπρ Ἰαςϊβεᾶ:; 6τασθ ο 4611 έτοΏι, Ἐοτλνθ, ὮΥ σα, 

ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα. 6 ἐν.γὰρ 
[ολ ο ΣΑΙ ᾖ[1ηπθ] Ἡορε οἱ τὶισΠίεοιεΏεΒΒ αιγαῖζ, Έος 1π 

χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία, 
Οατὶει :ερας πεϊίμες οἰτοαπισ]βίοι 8ατιΥ 1ἱ9”0ί 20Σ09, Ώος ἩἈποχουταδίδΙοἩ 
ἀλλ 4 [ς ὃ ̓ 5” ’ Ξ ει) / » ο ος - 

ἀλλά πίστις δι ἀγάπης ἔνεργουμενη. 7 ἛἜτρεχετε καλῶς 
Ῥαῦ 411 Αγ 5Ίονο . Αποτξίηρ. Χο ποτε τιαηπίησ Ἱπε]]: 
[ὸ ε ο ” , . , ; 

τίς ὑμᾶς "ἀνέκοψενὶ τῷ! ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι; 8 ἡ πεισ- 
πο ΄γοα αηιπᾶετοᾶ 519 Ἠιταία ᾖ3δποῦ “το 5οῦεγ Τ19 ρεσςπαδ- 

δ] 9 .  ” : ν ε 4 φις οφ ονἡ οὐκ ἐκ τοῦ Καλοῦντος ὑμᾶς. 9 Μικρὰ ζύμη ὅλον 
βἶοα . [18] ποὺ οἳ Ἠΐπα πἩο σ811β τοι. Α. Ἠ05]ο Ίθατεη 3Υ/1ο]θ 

τὸ φύραμα ζυμοῖ. 10 ος πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν Ἁκυρί 
31ηΠθ “Ίππαρ 11θΑΤεΠΓΒ. 8πα ρεγβααᾶεά βίο γοα ᾖπ [πο] Τιοχἀ, 
| ο. . 9 » . 4 ’ ” / .] 

ὅτι «οὐδεν .ἄλλο.φρονήσετε, ὁ.δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ 
Ὅλαῦ «ο ψ]] Ώβνο πο οἴ]ος σαὶπᾶ, απᾶ Ἡθ ᾖἵτοπιρήηᾳ Ὑοα εαἰα]] Ῥους Ίἴχθ 

κρίμα, Όὅστις -ἂν' ᾖ. 
ἠαάρταθηῦ, πύποβοετες Ἡθ τΙΑΥ Ῥθ, 

11 Ἐγὼ.δὲ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώ- 
Ῥυῦ Ἱ, ὮὈτοίητει, 1 οἰτοαπιοϊδίοηᾳ τοῦ 1 )Ῥτουιαίτα, ἩπἩΏν τοῦ απι]Ι 

κοµαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. 
φεγθεοα{ίθά 2 Τπεπ Ίβ8 ῬεῬη ἆοπθ ΑΠΑΥ ἴλμθ ο οποσθ οξ ἴλθ οτο8ς. 

3 , -. 

12 ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες 
1 ποτπ]ά ἔθτοη 14Ἠ9Υ7 Σγγοα]ᾶ ουὲ ἔπεπωεε]τοθς ο πὙπο ἔπχουν ἍΙπίέο ΞοοπιξαβΙΟΣι 

ε ε - 4 Ε , , ’ η ὑμᾶς. 19 Ὑμεῖς.γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφα' μόνοι 
1γο. Ἐοχ Υθ 4ος ἀτεθᾶυπη  ἨὙεχτθ οβ]]θᾶ, Ὀτοθίητευ: οπ]ν 

4 , 9 ων - , 4 ” 
μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῷ σαρκί ἀλλὰ διὰ τῆς 

[αφδο] τοῦ ἵἴπἩθ «ἀτεεᾶοπα 40ΟΥ «8Ώ. Ο00Ω8ΙΟΏ Το ἴπο Άθξῖι, Ὁαπυ ἍᾖἵὉν 

ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις. 14 'ὁ γὰρπᾶς νόμος ἐν ἑνὶ 
1οτθ ΒΕΙΥΘ7θ ϱΟ0ἨΠ0 ΕποίΠος. Έοχ {πε π]ο]θ 1ρνγ Ίπ ΟΠ6 

λόγῳ πληροῦται,! ἐν τῷ, ᾿Αγαπήσεις τὸν.πλησίον.σου ὡς 
πποτὰ 18 {α]1β]]19ᾶ, 1 Τποι εΏα]ὺ 1ο Ἅᾖ{ἴπν πθἱβΏροας 88 

ε / - . Φ ω / 4 /΄ [ή 

σὲαυτόν.! 156 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε 
ΤΏγβε]ής Ῥαΐ6 1ξ 9η9 ΑποῦἨος 7ο ϊίθ απὰ ἄθτοις, ἴοχκο Ποθά 

ἡ Σὐπὸἳ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 
οὗ 5Ώυ οπε Ἰαποίπες 19 1.9 οὐπβατηθά, 

[ή ’ ” 

16 Λέγω.δε, Ἰνεύματι περιπατεῖτε, καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς 
Ῥαΐὺ 1 ραγσ, ἩὮγ [ίπε] ΒρϊσϊΙ6 ᾽ πθἰκτθ,  απᾶ αἀεβίτθ 146ςἩ8 
1 ; ” - 

οὐ.μὴ τελέσητε. 17 ἡ.γὰρ, σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύ- 
ἵπ πο πᾖδο ϱποα]άᾶ ο Ξα1β]. Ἐοχ ἴπθ Άθεὶπ ἀεβῖτθν αεβραϊπβὺ ο ῥρὶτϊϊε, 

µατος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός ταῦτα “δὲ δάντί- 
Απᾶἴηο οΒρὶτί αραἰηεύ ἴηἩθ 3881; μες "Ἴμ]ηρς ΣΑμᾶ Αἴθ ΟΡ- 

κειται ἀλλήλοις,! ἵνὰ μὴ ἃ. ἂν' θέλητε ταῦτα ποιῆτε. 
Ῥοξεᾶ {1ο 9ἨΠ9 ΒΠΟΐΠΗΕΣ, τλαῦ ποῦ ν/Πβύβοετεσ Υ6ΤΙΑΥ ἩΙςΏ {λοςε ἵἨίηρς γθρΒοι]ά ἄο; 

18 εἰ δὲ: πνεύµατι ἄγεσθε, οὐκ.ἐδτὲ ὑπὸ νόµον. 19 ο οροας 
τα 18 Ῥτ [ίπε] ΒΡρΙτΙσ γθ ατο ]θᾶ, το χο "πο "πλᾶες 17’. 3ΜαΑπὶξεθε 

[ή ” ” / ’ δὲ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν ἁμοιχεία, πορνεία, 
1ΠΟΥ Ατθ ἍᾖΤΠθ ἨΟτΚ5 ο{ 1ο 3ε8εῃΏ, ψ/Ἡίοι Αθ  Δ4π1ΙΘΙΣ, {ἀοσηπϊοβἑῖοη, 

ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 90 εἰδωλολατρεία, φαρμακεία, ἔχθραι, 
πτηάςχ ἴλθ]ανν. 19 οτι ἘποἱθάηηθβΒ, ΜοεπΘΙοΙβΠΘΕΑΒ, ὰάο]αῦσγ, «ΒΟΣΟΕΣΥ, εηπα1 165, 

ς---τοῦ τπτ ΑἸ.ι «8 ἐνέκοψεν ΟΙ ΤΤΤΑΝ. ῥᾖἵ --- τῇ ττι[α]. τσ -- [δὲ] Ὀαῦ τ, π ἐὰν 1ΤτΑ. 
« πεπλήρωται Ὠδ8 Όεεν ΓαἱΠ]]εὰ τττγΑυ. ᾿ } σεαυτόν ΟΙΤΤΤΑΥ. Σὐὑπ ΙΤτγ. 5 γλρ {ος 
ΣΤΤΤΑΥ. ῦ ἀλλήλοις ἀντίκειται ΑΤΊςΑΥΓ. ο ἐαν [1]τττα... ᾱ---. μοιχεία ΟΙΤΊτΑ ΥΓ. 



σι. ἄλΙΑΤΙΑΚΝΡΒ. 
.. » , ε ῥρ 

εἔρεις, ζῆλοι," θυµοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρἒσεις, 
καὐτίέο5,  Ἰοα]οιδῖοδ, ἹπάϊΙσπαβίω]μδ, οοΏπ{σΠ{ΙοηΒ, ἀϊνΙδΙοἩς, μθοοίς, 

, , ῃ ” Π , . 

21 φθόνοι, φόνοι, µέθπι, κῶμοι, καὶ τὰ Όμοια τούτοις 
εμνγ1ςδς, ἨΙΙΓάΕΥ5, ἀχιππ]επηςβρες, 19Υ61»5, απά ἐπῖπσς χα 1856; 

ἃ προλέγω ὑμῖν, καθὼς Εκαὶ! προεῖπον, ὅτι οἱ 
ας {ο πν]ιῖοα 1 ἐ6]] "ωοίοτοΏαπᾶ Ίγοι, 6ὕε1 85 4ο 1 βπὶᾶ Ὀσίοτς, ἐλαῦ ἴΠογ πο 

τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ.κληρονομήσουσι». 
δυο] ὑῖπσς ἄο Ἀκιηράοιπι.  Ἰᾳοῦ)5 5Πα]] ηοῦ ΙπΠοεγ16. 

93 ὁ δὲ καρπὺς τοῦ πγνεύµατός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, 
Ῥαὺ πο ἍἀΕταῦ οἳ πο Θρϊτϊο 18 Ἴοσθ,-. Ἅ1οΥγ, Ῥεπος, 

ακροθυµία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 3285 Ἀπραότηςι! 
οηπσ-αΠετίΏς, ΚΙπάπεςς, βοοᾶπαςς, ΞΑ101, ΊΩΘΕΚΩςΕΕ, 

ἐγκράτεια' κατὰ τῶν.τοιούτων οὐκ.ἔστιν νόμος. 34 οἱ δὲ 
5ε]{-οοπίτο]ι: αραϊπςῦ ΒΙΟΏ (πῖπσς ἰπογοῖσπο Ίαν, Ῥπΐ {πετ ἰΠαῦ [ατο] 

τοῦ χριστοῦ ὶ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήµασιν καὶ 
οἱ ίπο ΟἨν]5ῦ Ξψιο 3Ποβα αργιοἰπεά  υίω τἴπο Ῥα»ΑἶΟΠ8 απᾶ 

ταῖς ἐπιθυμίαις. 95 εἰ ζῶμεν πνεύµματι, πνεύματι καὶ 
[ὴ ετοὶ ἀθδ]τος. 1 νε]νε Ὦν [ίπε] Βρισίό, Ὦν [16] Βριτῖῦ 415ο 

στοιχῶμεν. 326 μὴ. γινώµεθα µκενόδοξοι, ἀλλήλους προκα- 
ντο «ποα]ᾷ πυ]]ς. Ίεςποια]ᾶ ποῦ Ῥθσοπιο ταἰπ-βΙοχΙΟ15, Ο9ἨΏ9 αποῦἩετ ῬΓΟποκ- 

λούμενοι, Κἀλλήλοις! φθονοῦντες. 
196, οπθ πποίΏες επνγῖηρ. 

” / ο Ν -” . 

ϐ ᾿Αδελφοί, ἐὰν καὶ Ιπροληφθῇ! ἄνθρωπος ἔν τινι παρα- 
Ἑγείμητομ, 18 ϱτεη Ὃε ἴακει ΠΠ 1η 8ΟΠΙΘ οἵ- 

πτώµατι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν.τοιοῦτον ἐν 
Έεηποο, σθ, ᾖἴπο αρ]τ]έπα] [οηπο5], τοετοτθ 5ά6Ἡ α 0Π6 1η 

΄ .”» ῳ ΔΝ 

πνεύµατι Ἀπρᾳύτητος, σκοπῶν σεαυτὸν μὴ καὶ σὺ πει- 
α δρἰτϊὍ οἑ πιρεκηςςς, οοης]ἀατῖηςρ ΤΠγεε]ξ ευ α4ἱξο ἴποι ορ 

.”» » ΄ /΄ Ν ε 

ρασθῇς. 9 ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως Ἀάνα- 
τεμχρίοας, ΟΌπο Α1ΟΓΠΘΓ8 Ῥιατάςηβ Ἠεαχ 6, απά Όπαβ Σ]- 

πληρώσατεϊ τὸν νόµον τοῦ Χριστοῦ. ὃ εἰ.γὰρ δοκεῖ τις 
8] ἴπθ Ίαν οἳ ἴπο Οπτὶςῦ. Έογ ΙΕ ἈΠίηπχκα Τ1Αηγοπθ 
τ / δα ” ο« Δ τας [ Δ Λ ” 

εἶναι τι . µηὐέν ὧν, “εαυτὸν φρεναπατα' 4 τὸ. δὲ ἔργον 
{ο Όο 5οπιεῖμίτσ, ΣποίΏίηρ ΤῬείπςρ, ἨΠϊτηδθ]ξ ςβ ἀθοθίτοΒ : σας ἴωο ποτ]ς 

ε ” ’ ’ ΄ 3 ΄ 

ἑαυτοῦ δοκιµαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν µόνον τὸ 
οἳ Ὠϊπαρθ]ιξ ἹΙεῖ Ἔρτοτο 1686Ἠ, ΑΠᾶ Ίποη αδίο Ἠϊπιδε]ί αβἰοπθ Όηο 

καύχηµα ῥἕξει, καὶ οὖκ εἰς τὸν ἕτερον' ὅ ἕκαστος.γὰρ τὸ 
Ῥρβρνιίηπσ ἍἎς π]]] Ὠανο; απᾶ ποῦ 85ἴο ΑπΠΟἴΠΘΣ. Έου ε8οὮ 
” / ΄ 

ἴδιον φορτίον βαστάσει, 
Ἠϊς οινω Ἅᾖ]οαά 5Ώα]] ῶθα5. 

ϐ Κοινωνείτω.δὲ ὁ κατηχούµενος τὸν λύγον τῷ 
Του Ίεῃατο αρίπα 3ρδίπρ ὑέαιραῦ απ δ5δίΠοθ Ἀποτᾶ ου Πίτα ἐπαῦ 

κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. Ἰ μὴ.-πλανᾶσθε, θεὺς οὐ µυκ- 
ΤθλσΏος ἵπ τα ροοᾶ ΤΠΙΠΡΒ. Ῥε ποῦ πη]ς]θᾶ ; αοά ὅπου 18 

; [ μ Ὀν 4 3 / ” -” 3 

τηρίζεται ὃ.γὰρ.Ρἐὰνὶ σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερί- 
πιοςκοᾶς {ΟΥ ὙυὨπίξοεγεγ ποαγ “ρου Ίᾳ πιβη, {παῦ αἈἰδο ε 5Ώα]1 
δ . [ή « ΄ ᾽ λ ” ο] Ας 

σει’ 8 ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν.σάρκα ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς 
τόαρ. Έοτ Ἡο ἰπαῦ 85οΝ5 το Ἠὶ5 οτ/Ώ Πο5Ε, 4γοΟΠα πο ΏρθςΏι 

θερίσει φθοράν  ὁ.δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα, ἐκ τοῦ 
ΕεἩπ]] τοαρ οουτιπρθίοα; Ῥαΐῦ Πο (μβῦ  α8οῦσνβ ἵο πο Ὥδρϊτίς, ΣΥΟΠΙ ἴπθ 

, ͵ Δ , 4 Π 4  ω. 

πγεύµατος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. 9 τὺ δὲ καλὸν ποιοῦντες 
Ρρ150 ϱΏα]] τεαρ Ἅᾖ149 οεγπα] : ραῦ απ] τνε]] ἀοῖηπς 

409 
{πο νοχ]ς οἳ ἴπο ΠεςἩ 
8Γο πιαπ]{οςῦ, ὙνΏΙο 
Άγο {ᾖ6δε; Αάπ]τετγσ, 
{οτη]οβθ]οἩ, ἀμε]εαι- 
Ὢθ98, ἹΙαδοϊνιοιςιςςΒ, 
20 Ι4οἰαίτγ, η (οπογαξῦ, 
Ἠαΐϊχγεᾷ, νατίαπος, εΩ1- 
1αβί]ομπς, νυταῦη, 5υτ]άᾳ, 
ΒΘΚΙΡΙΟΠΑ, Ἠθγοβδ]ο», 
21 επνγΙηΡΒ, ὨιΙΤάςΓΒ, 
ἀτιαηπ]έΩὨΘΒΒ, Ί1θτε]- 
1πρςδ, αΏά 8ΙςὮ Ἰκο: 
οἱ ἴπο υΠίοα ΤΙ {ει 
γοι Ὀεξοτε, 5 1 Ώπτο 
8169 {ο]ά σι 1π 11πιθ 
ρβ5ῦ, λαῦ που ν/πίςὮ 
4ο 6αοἩΏ {πίπσς 5Ώα]] 
ποῦ 1Ππῃοατ]ς ἴπο ΚΙπΡ- 
Όοπι οἳ οάᾶ. 35 Βαΐ 
Τηε Εγαϊἰῦ οἳ 1μο ΞΡ]ΤΙ5 
15 Ἰοτο, 195, Ῥεαοςθ, 
]οηωρςιβοτίηρ, ΡεἸιΌ.θ- 
ΊΘβ5, Ροοᾶπεβς, Σπ1ΐἨ, 
29 1ηθΘ6]ΓΩΘ55, Όεπιραί- 
απΏςςθ: αραϊηςύ δ81ΙΟἩ 
{πογθ 15 πο Ίανγ. 24 Απ 
1Παγ {παῦ ατε (Ἠν]ςυ8 
Ἠπτο ογιοϊρᾷ πο Ώο5Ἡ 
πνΙξΏ επ ιβ οοιΊοης πΏά 
11ςί5. 25 14 τνο Ίἶτο ἵπ 
ἴπο ΒρὶτΙ6, ]εί ας α]σο 
σγα]] Ἱπ ἴπο Βρὶγϊτ. 
26 Τεῦ Ἡ5 που Ῥο ἆε- 
βίτοας οἳ ταῖη ΡΊΟΣ7, 
Ῥτογοκίπο 96 ηΠΟΓΏςΣ, 
επνγίηςδ οἩης απΠΟῦΙΘΥ., 

γ]. Βτείμτου 1 8 
ΤΙΘΏ ὋΘ ΟΤΟΥΙΑΚΟὮ ἵἨ 
ἁαια]ῦ, πο ἹληΙοἩἈ 3468 
ερϊγῖαα], τοξεῖογε 8116 
8Ώ οπε η ἴπε ρίἰτἰὺ οἳ 
1ΏΘεΚΏΘΣΣ; οοπ»]ιογϊῖηπς 
1ΏγςθἱΜ, Ἰο5δύ ἴ]ιοι αἱ5ο 
Ὦο ὑοπιρίοά. 2 Βειιν χο 
οπθ Ιποίπογ”5 Ὀλιχάώιὸ, 
παπά 5ο {11841 ἐῑιε ανν οἳ 
Οπτ]ςί, ὃ Εοτ ΙΕ 3 Ἠ)1ΙὮ. 
θΠ]ω]ς ἨΠ{ωδο]ξ το ο 
βοπτπυ ΏΙηΡ. νΠθη Ἰπε 15 
ποίμῖαᾳς, Ἡο (εσοϊτοί] 
ἨὨϊπβδο]ά, 4 Ἑπυ Ἰ]οῦ 
6ΥΟΥΥ πιπΏ Ῥ10γ6 Ἠῖ5 
οπη Ἱοτ]κ,. απά Το 
βΏα]] Ὦο πατε το]οἶἱσῖας 
ἄπ Ἠϊταβε]Ε α1οΠ6, π]ιᾶ 
ποῦ 1π αποῦθηετ. ὃ Έοτ 
ΘΕΥ6ΥΥ ΠΙΩΠ 6Π41]. Όσοι 
Ἠἱ5 οὗη Ὀατάςὴ. 

6 Τιευ Ὠϊπ ἴπαῦ ἵΒ 
νθαυσηῦ Ίπ τᾳο πνογᾷ 
οοπιπιαπ]σα ο πητο 
Ἠ]ιη παῦ ἑεφοποίη ἵα 
Α]] ροοᾷ {ἐΠίπρς. 7 Ῥο 
ποῦ ἀεσοο]νοαᾶ; ἄἀοᾶ 18 
πηοῦ παοςκεᾶ: ΤΟοΥ πν]λδυ- 
ΒΟΟΥΕΣΓ Α ΏΊαπ 5οινείἩ, 
τπαῦ 5Πα]] ηο α]5ο τεαΡ. 
8 Ἐουγ Ἐε {παῦ 5δομοῦἩ 
{ο Ἠϊς Ποδῃ επα!] οἱ {πε 
ΏεςδΏ τθοαΡρ οοτταριυϊῖοη 
Ῥαῦ Ἱιο τἴῑαῦ βοσνοτῃ 
νοῦπε βρ]Ιγ]0δπα]] οἳ {ηθ 
Βρϊτϊτ τεαρ 146 ετοτ- 
]αδήῖηςσ, 9 Απάᾶ Ίου ας 

6 ἔρις, ζηλος βἰτί[ε, ]εαίοαςν 1ΤΤτΑπΥ. { --- φόνοι [1]τ[ττΑ]. Ε-- καὶ [Ἡ]τητ. ὮἉἩἃ πραύτης 
ΙΤΤτΑν’. Ἰ 4- Ἴησου ἆ 685 [1.]1ΤτΑ. 
Ὦ πραύτητος ΤΤΓΑΥΓ. 
ὕηττΑ. Ρ ἂν Ότε. 

ξ ἀλλήλους 1.,, 
Ὦ αναπληρώσετε Υ68 8]ια]1 {α]Η1 ΙΤ. 

Ιπρολημφθή ΙΓ Α. 
9 φρενσοπατᾳ ἑαυτόν 



500 
ποῦ ὃς Ίγοασγ ἵπ πποῖ] 
ἁοῖης : {6τ η ἄπς 5εα- 
Ροῦι Ἰζθ .5Ώβ]] τ6εΒΡ, 1Ε 
πο Εαϊπὸ ποῦ, 10 Α8 
πο Ἠανθ {Πρταξοτο ο)ρ- 
ῬοτίαπΙ τσ, 1εῦ 5 ἀ4ο 
Ροοᾶ υΠῖο 11 πιεη, εξ- 
ΡεοΙβΙΙΥ απίο Ίἴῆεπα 
πγἩο ἆἴθ οἳ 1Ἠθ Ἡοπβθ- 
Ὠο]ά οἳ {8191. 

11 Ὑο «ερ ού Ίατρο 
4 Ιεῦζετ 1 Ἠανε πτ]ύδει 
ππῖο του ση ππ]ηθ 
οὗΏ Παπά, 19 ΑΡΒΤΙΒΠΥ 
88 ἀεβε]τεῖο τηα]κθ ο Σαἱτ 
5ΠΏθιν ἵω 1πθ Π65Η, ἴπεγ 
οοηξίταϊίπ τοι. "ο ὮῬο 
οἰγουτασίδεά ; οπ1γ ]εςξί 
ἴπετ 5«Ποα]ᾶ 8 8εχ ρετ- 
εθο{]οη Του ἴηρ οΓΟ5Β 
οἳ Οητ]ςό. 15 Ἐοσ πεῖ- 
που 1Πεγ ἔπεπιεο]τες 
πἩο Άτα οἰτοιπιοῖσεᾶ 
Κεερ 1Πε Ίωπ; Ῥιαῦ ἆθ- 
εἶτο ο Ώλτο σοι οἵτ- 
οπτηςἰδεᾶ, 1ἴπαῦ Όπετ 
ΙΩ3ΑΥ ΡΙΟΥ Ἱἵηπ τους 
Βεςηῃ. 14 Ῥαΐ ἄοᾶ Σοτς- 
Ρἱά ἔπαί ΤεΠοτ]ά ΡΊοΥΣ, 
5Άνο ἵπ {πο οΓο5 οἳ 
οαχ Τιοτᾶ ὀε5δας Οητ]ςὲ, 
Ὦγ π]οπα ἐπθ πποτ]ᾶ ἶ5 
οτιο]βθᾶ Ἠπίο ταθΘ, Απᾶ 
1 απῖίο ᾖἴπο ποτ]ά, 
16 Ἐοτ ἵπ ΟἨτ]εῦ 5ε5ας 
πθίζωος οἰτοιπιοῖδΙοἸ 
Αταϊ]είᾗαΏγ {Π1ΠΡ, ΠΟΥ 
παποϊτοιπιοἰδίοἩ, Ὀαῦ 8, 
ηθιΥ οτεαῦμτθ. 16 Απᾶ 
85 ΤΙΔΏΥ 45 ας αο” 
οογᾶ]τσ {ο 1πῖς τλ11ε, 
Ῥεμοθ 6 οἩἳ ἴΠεπι, αηΏᾶ 
ΙΠΘΙΟΥ, 8πά Ἱροπ ἴηθ 
1δταρί οὗ ἀοᾶ, 

17 ἜΈτοπα Ἠεπορεξοτί]ι 
196” πο τιαπ ἴτοιρ]θ 
1ηθ: 05 1 Ώθας η Τα 
πα {π9 ταατ]ς5 οἱ {ηθ 
ογά ἆΊθδας. 18 Ἐτε- 

1Ώτεπ, ἴῃο 6γαςθ ο οΆς 
1ιθτά «θ5αξ Ομτὶβὺ ὂ6 
πι γοις ερἰσ, Α- 
ΙΠΕΏ., 

ΠΡΟΣ 
“ΤΟ 

ῬΑΤὉΤ;, απ αροβΏ]θ οΕ 
ὖθδας ΟἨτ]ν Ὦψ ἴπο 
σῖ]] οἳ ἄοᾶ, ἵο πο 
αμἰπίς ἹΏϊοἃ 4Α1θ αἲ 
Ερηεβα8, απᾶ {ο ἴπε 

4 ἐγ- 1 ΤΙΤΑΝ; ἐν- Τ. 
6 διώκονται ἆτο δείηρ ρετ5εςυθεὰ τ 
(πεαὰ ἴο [011ε]) τπττΑ. 
δ -- κυρίου ΙΤΤΊτΤΑΥΓ. 

8 .-ν τοῦ Αποστόλου οΕἴ{πθ Αροβί]θ ΕΒ; Πρὸς Ἐφεσίους ΙΊΤτΑΥΓ. 
9 [εν Ἐφέσφ] 1Α. 

ΠΡροΣ ΓΛΑΛΑΤΑΣ, τι. 
μ . ο” ” ’ . 

μὴ Δἐκκακῶμεν Ἱ καιρῷ-γὰρ ἰδίῳ θερίσοµεν, μὴ ἐκλυόμενοι. 
νγο βΠοι]ά ποῦ 1056 Ἠεατο; {οσ 1π "Ἠἶπαρ "4πο 3ψο δςΠα]] Ίτοαρ “ποὺ ΞΕαἰπϐΙΗΡ. 

10 ἄρα οὖν ὡς καιρὸν 'ἔχομεν! ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς 
Βο ἴπειπ 45 οὔοββίοΏη Ὑθ Ἠβγθ πο εποα]ά ποτ] βοοᾶ ᾖἹΤοπατάβ 

’ Ν » / . ’ 

πάντας, μάλιστα.δὲ πρὸς τοὺς «οἰκείουὸ τῆς πίστεως. 
8], απιᾶ ερεοῖα]]1ψ ὑοπατάςβ 11959 οξ {πο Ποιςοπο]ᾶ οἳ {α1{Η. 

” / αι όν , ο ο. 
11 Ἴδετε πηλίκοις Ὁυμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ.χειρι. 

δεο {η Που 1169 το 3γοι ἍἈείίζετς ΣΤ δυυτοῖε πέηἈ παγ [ουπ]Ώαπά, 

12 ὕὅσοι εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι 
Ας ΤΙΑΠΤΥ 88 νο Ἠβτο Αα Σαϊγ ΑΏρεβταπςθ 1π [πε] Άεςῃ, ἴπεξθ 

ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέµνεσθαι, µόνον ἵνα "μὴϊ τῷ 

θέλουσιν 
ππιδηΏ 

οοΏιρε] ψοα Το 09 οἰτουπαεῖϊςρᾶ, ου] νηαῦ αοῦ 23οΥ τ1θ 

σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ" Ιδιώκωνται." 19 οὐδὲ γὰρ οἱ 
οἵο5 ο ἴπο Οπτ]δύ {Πεγ τααγ Ῥοθ ρετδεοπἰθᾶ. .Ἔοσ ποεϊτμοτ ἴπεγ πΥπο 

Ἀπεριτεμνόμενοιϊ αὐτοὶ νόµον Φυλάσσουσιν ἀλλὰ θὲ- 
8το Ῥείης οἰτοιτησὶδεᾶ {πεπαςε]τεῬ [πο] Ίαν Κεερ; Ῥαῦ6 ᾖ1ἴπεγ 

λουσιν ὑμᾶς περιτέµνεσθαι, ἵνα ἓν τῇ.ὑμετέρᾳ.σαρκὶ καυ- 
5Η τοι το Ὀο οἰτουχποίδεᾶ, ᾖπαῦ ἵπ τουσ ΏεςΏ. 1Πογ 

χήσωνται. 14 ἐμοὶδὲ μὴ.γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ. ἐν τῷ 
τη]σΏξ Ῥομρβῦ. Ῥυῦ ος πιθ πιαγ 10 ποῦ ο {ο Ῥορβῦ εκοερύ ἵπ ᾖἴΠθ 

σταυρῷ τοῦ κυρίου.ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ὃδι οὗ ἐμοὶ 
ΟΓΟΞΒ οἳ οἳσ Τιοτᾷ {685 Οπτὶ; ᾖπτοιβἩῆ πἩοπα Το παρ [πε] 

κόσμος ἐσταύρωται, κἀγὼ Ἱτῷ! κόσμῳ. 156 σὲν γὰρ χρίστῷ 
πτοτ]ᾷ ὮΒ5 Ῥ6εη οχαοῖβεᾶ, ΑπαΙ {ο ΐπθ ποτ]ᾶ, 31π ορ Όδπιξε 

ι] -”- ν , 

]ησοῦ οὔτε µπεριτοµή Ἆτι Ἁἰσχύει! οὔτε ἀκροβυστία, 
7ε5α5 ηθίίπες οἰτοιπησίδίοιᾳ 3απγ ᾖ8 3οξ 40:06, ποτ πποϊτομτηςϊδίοη ; 

ἀλλὰ καινἠ κτίσιο. 16 καὶ ὅσοι τῷ.κανόνιτούτῳ στοι- 
ραῦ Ὦγ ἰΠ1β τα]θ 5ηα]11 

χήσουσιν, εἰρήνη  ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ 
σπα], φθ86οθ [ῶθ] προπ πετ απᾶ ΊΠΘΙΟΥ, απᾶ Ἴροῦη {πθ ἍΊΙρτποὶ 

τοῦ θεοῦ. 
οξ ἀᾳοᾶ, 

17 Τοῦ.λοιποῦ, κόπους µοι μηδεὶς παρεχέτω᾽ ἐγὼ.γὰρ τὰ 
Ῥοτ ἰποχοςδί,  δίτοιβ]ες 5ἱο Ἴτηθ "πο ἆοπθ ᾖ31Ιεῦ 3ρίνε, χος]Ι  Ὥτπθ 

στίγµατα τοῦ Ἱκυρίουὶ ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί.-μου βαστάζω. 
-. Ῥταπᾶς οἱ ἰπθ Ἰοτά θεα παΥ Ῥοᾶγ ρεατ. 

18 Ἡ χάρις τοῦ.κυρίου.ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ µμετὰ τοῦ πνεύ- 

8 Ὥοι «αγΕεΒΤΙΟΗ, ΑπΠπά 5 ΥΙΒΏΥ 88 

ΤηΠο9 ρταοθ οἑ οασ Τιοτᾶ ᾖεδαιδ Ομτὶεί [ρ6] πι Σαρὶ- 

µατος ὑμῶν, ἀδελφοί. ἀμήν. 
τις Ἄγοισ, ὮὈτείμτοῃ, ἍΑΠΤΙΘΗΏ., 

Πρὸς  Γαλάτας ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης." 
Πο Ππε] α]αθίαης πτιθίθη τοπ ἍΆἈἘο9οπθ, 

. ! 
ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ.’ 

[ΤΗΕ] «ΒΡΗΕΡΙΑΝΕ ΕΡΙΕΤΤΙΕ 20Ε “ΡΑ"1,, 

ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Ῥ]ησοῦ Χριστοῦ! διὰ θελήµατος πλ 
Ῥαα], 8ροςξί]θ οἳ ζεδιβ Οητ]ςύ [ολ ά ση] οἳ ἀοᾶ, 

τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν «ἐν ᾿Ἐφέσφῳ' καὶ πιστοῖς ἔν χριστῷ 
Μο {Ἡθ βαἰπ ἩὙπΠο 8ΥΘ᾽ αὖ Ἐρηοβαβ Ἀπᾶ ᾖἆΣαπέαΙ ἵπ Ομγὶκό 

τς ἔχωμεν πε ΙΠΒΥ Ὠαπε Τ. . μὴ ρίαοεᾶ αΓίεγ χριστοῦ 1ΤΤτΑ. 
α περιτετμηµένοι Ὠανο Ὀεε]μ οἰτοαπιοίδεά !τ. Ὁἵ -- τῷ 

Ψ οὔτε γὰρ Ἐου ποθίίηευ ΤΊτά. τι ἐστὶν 15 ΑΏΥ(ΠΙἨΡ αΓΤΤιΑΥ. 
Σ--- ο δυὐδογρίτοη οιτν’ » Πρὸς Γαλάτας ΤτΑ. ᾿ 

Ὁ χριστοῦ Ιησοῦ ΙΤΤΤΑ. 



. ΕΡΠΕΡΘΙΑΝ ΑΡ. 
-” ΄ - 4 ᾿ ’ Λ ” Ν ε » 4 

᾿]ησοῦ' 9 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὺςημῶν και 
Ίθ98.5. Έτασαο {ογοι απᾶ ρου τοπ ἄοά ους Εαΐπες βπᾶά 

κυρίου ᾿]ησοῦ χριστοῦ. 
Γ11ιο] Τιοτά ᾖ6δα5 Οπτῖίςύ. 

Ν ε Ν Ν . [ ε ” ι] . 

8 Εὐλογητὺς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ.κυρίου-’ημῶν Ἰ]ησου 
Ῥ]οξςοᾶ {Ό6] ἴἩο ἄοά απᾶ Ἐαΐπογ οἱ οισ Γιοτᾶ 16818 
-” ε ΄ ' ” ῤ ’ » ) 

χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῃ ἐν 
ΟπνΙ5ὲ, Ὢππο. Ὀ]εςδεῖ π5 τση 61ΟΥ υ]οδεῖίησ αορἰτ]θυπ] ϊτπ 
.” . ’ -” ι [ή { ” 3 ι] .. 

τοῖς ἐπουρανίοις ἃ χριστῷ, 4 καθως ἔξελέξατο ημᾶς ἐν αὐτῷ 
ἴπθ Ἠθβτομ]ίθΒ πιΙ(Ὦ Ομτὶςός αοοογάΙΏης 45 ο οΏοβθ πρ ἩἹἩα σα 

8 -” . ’ στ ε ” ε 3 η) ’ 

ποὸ καταβολής Ἱκόσμου, εἶναι μας ἁγίους καὶ ἁμώ- 
Ῥεέοτο ({π6] {οαπάαίίοα ΟΕ [πε] ποτ]ᾶ, 195 5 {ο Ῥο Ἠο]γ ΔΏᾶ Ὦ]4π1ο- 

΄ 3” ” ΄ ΄ ε ” 2 

ους κατενώπιον αὐτοῦ «ἐν ἀγάπῃι' ὅ προορίσας μας εἰς 
εςς Ῥεξογα τα 1π 1076; Ἠατίπς ργοἀρθβ]παίεᾶ τς {0Υ 

υἱοθεσίαν διὰ ᾿ησοῦ χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὔδο- 
αἀορίίοη ΤΠτοάιρη οε5αβ οπτ]ςυ ὶο Ἠἱπιδε]ξ, αοοογᾶ(πρ το ἴπο 5οοᾶ 

κίαν τοῦ.θελήματος αὐτοῦ, Οεἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάρι- 
Ρ]οαξατο οἳ Πἱ5 ση]], 1ο [0πο] Ῥγαῖδο οἳ [πε] σ]οιγ οἱ Ἔργασθ 

τος σὐτοῦ, [ἐν ᾖ' ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημενῳ᾽ 
1Ἠ18,  ν/Πογείη Ὦθ πιαᾶθ "ου]οοῦς 3οξ "ρταοο "15 Ιπ {πο Ῥο]οτεᾶ : 

7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ.αἵματος.αὐτοῦ, 
1π ΠΟΠ πο Ὠατθ χε(οηΏυρΏΊοΠ. {μγοὧσηα Π15 υ]οοα, 

τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωµάτων, κατὰ ἔτὸν πλοῦτον'" τῆς 
τμ τεηχἱ5δΊοἩ οἱ οΏΐοποσθς, αοοονἀ]ἶπςσ {ο Ίμα ΤΙΟ6ΠΘΕ 

χάριτος αὐτοῦ 8 ἧς 
ΟΕ Ἠϊ5 ΡΥας6; 

σοφιᾳ καὶ φρογΏσει, 
πδάοπι οπᾶ Ιπίε]]ροτος, 

θεληµατος.αὐτοῦ,, κατὰ 
οἳ Πῖς τν 111, βοοοτάῖτς ἴο 

ἐν αὐτῷ 10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, 
1π Ἠάπιςε]{ {ος [018] αάαϊπϊδυγαθῖοη οἳ {πο {ά]πθ55 οἳ ϊπαος; 

ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ χριστῷ, τά.Ἀτεὶ |έν 
{ο Ὠοσά αρ α]] πίηος Ἱπ {πο Ομτῖςί, ΤῬοίμ πο ἐπίησς η 

τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς' 11 ἐν αὐτῷ, ἐν ᾧ 
τηθ Ἡομτεπ5 απᾶ {πο ἰΠίπσ5 προπ 1ἴμο οὐτία ; ἵπ Ἠπ, ἃπ πΠοπ 

και ᾖΓΚἐκληρώθημεν,. προορισθέντε «κατὰ πρύ- 
8]5ο πε οὈίαϊποά αη ΙπἩογίέαποθ, Ῥαΐπρ Ῥργεαεςυ]πκεεᾶ αοοοτάϊἶης {ο [πε] Ῥρασ- 

θεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν 
Ῥοξςθ οἱ Ἠϊπι πἩο ὅΣα]] Δηίπσς ΝΟσ]ς5 βοοογᾶιιςσ ο πο οοιηςε] 

τοῦ.θελήµατος.αὐτοῦ, 132 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον 
οἳ 5 σνΙ]1, 20Γ 310 -ΌὌο 15 ἵἴο[ίιε] τσρταῖσθ 

τῆς! δόξης αὐτοῦ, τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ χριστῷ' 195 ἐν 
ΟΕ Ὠ]5 ΡΊοΥΥ:; πἩο ἅἨατε έοχε-υταδιθά ἵη ἴπο «ΟἨπχὶθῦ: 1η 

ᾧ καὶ ὑμεῖς, ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὔαγ- 
ὉύΠΟΠα 2ἱ5ο τε, Ἠαν]πς Ἡθαχτᾶ ᾖἵἴποθ πτποτᾶᾷ οξίπο ταί]π, ἴπθ σἰαᾶ 

-” ’ « - κά Ν () 

γέλιον τῆς.σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντερ ἐσφρα- 
τά αρε οἑ τοι βα]ταἴίοι--- η νΥΠοΠα ἆἱξο, ὨανΙαρ Ὀο]ίοτοιί, τε τνετο 

ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ 
πυΏ]ςὮ Ἑς «παδοᾶ {ο αὈοαπᾶ {οπατᾶά ας 1η 81] 

Ὁ γνωρίσας ἡμῖν τὸ µυστήριον τοῦ 
Ἠατίης 1πα]ο Κποππ {ο 15 ἴπα ΙΗΥΞ{ΟΥΥ 

τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ, ἣν προέθετο 
Ὠϊ5 σοοᾷ Ρ]θαδ1τε, πυΏῖο]ι Ὦο ριαγρο5δοἆά 

ἡ 

γίσθητε τῷ πγνεύµατι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 14 Ὁός! ἐστιν 
εοα]οὰ πν]λἰἩ ἐπο βρίἰτιῦ οἱ ΡτοΏιῖβο {πο Ἠοίγ, πηο ᾖδ 

ἀῤῥαβώὼν τῆς. κληρονομίας ἡμῶν, εἰς  ἀπολύτρωσιν τῆς 
Γ1πο] οαγποςς οἳ οἆς ΙπἩοτίζαπος, {ο [πο] τεάοπωρτῖοη οἱ Ίο 

περιποϊιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς.δόξης.αὐτοῦ. 
ασ αἱχθά ῬοξδοδδίοἩ, δο Ῥρταῖ,ο οἳ Ἠΐ5 ϱ]οΥγ. 

4 -ἵ- ἐν ἵΏ (0Ἠτ]ςς) ἙαΙΤττΑΥ/. 
ἧς νυΏΊοὮ (γεαᾶᾷ ἐχα. Ἡθ Ετθε]γ Ὀθβεοινεα ΟΙ) ΤΤΊτΑ. 
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αλλα] ἵπ Οπτῖὶςέ ᾖο- 
85: 2 ἄγπος ὂε Το γοπ, 
8ΒΏά Ῥοπσθ, Έγοπι (οά 
ουχ Ἐαίποτ, απά {οι 
{πο Τ,ογά ἆοθας Οβτί»ς, 

3 Ῥ]οβ5οᾶ δο ἴπο ἄοᾶ 
ΑΠπά Ἐπίπον οἳ οἆσ 
Τιοτά ᾳοδας(ςΠτῖὶδέ, πο 
Ἰαίπ Ῥ]εςδςοᾶ τς τν] 
1] βρ]Ιγ]έαα] Ῥ]οςείπσα 
ἴπ Ποπγομ]γ Ώίασον Ἰτπ 
Οπὐτ]ςῦ: 4 ποοοτάϊῖης 458 
Μο Ἠπίῃ οἱοδοιτ 5 1Π 
ἨίΏι Ῥο[οχθίλο {ουπᾶλ- 
11ου οἳ {μο πνοτ]ᾶ, ἔ]λαῦ 
πνο 5Ώοι]ά Ὃο Πο]σ απά 
που Ῥ]απιο Ῥε[οτα 
ΠΠ 1Π Ίοτε : ὃ Πατίησ 
Ῥτεᾶθξϊπατοᾶ 8 α]{ο 
ἴπο αἀορίϊοη οἱ οΠΙ]- 
ἀτεη Ὦγ ὄεσας Οὐτίαῦ 
νο Πϊπιςε]{, αοοοταῖπςσ 
το {πο σοοᾶ Ρ]οαδιιγο οξ 
Ἐ]5 ππΙ]], 6 {ο ἴπο Ῥγαῖδα 
οἳ ἴῃμο ρ]οτγ οἳ ἸῖΒ 
Ρτασθ, Ὑ/ὨθγοίἩ Ὦρ ἨδίὮ 
πιιβᾶε Ἡςδ αοοορίθά 1 
ἴπο Ῥε]ογοά. 71η πποπα 
πθ Ὠανο τοβεπιρύῖοἨ 
τηΏτοιρ] ης Ῥ]οοά, ἴπα 
{ογσΊγεηςςς οί 8ἱἨ5, αο- 
οοτάῖΊπρ {ο ΤἴπΠοθ ΥΊ6ΏθΘβΒ 
Οἱ Ἠΐ5 ϱγβςε; 8 ἩΊΤΕΓΕ- 
1η Ἡε ἨὨαδίπ αὈοαπάεᾶ 
νοπατά ας 1η αἱ] τνὶς- 
4οπι αππᾶ Ῥτιάοεποθς 
9 Πανίης πιαᾶρθ ΚΠΟΙΥΠ. 
Ἀπηίο τς ἴπε ἨΠΙτδίθΥΥγ 
οἳ Πῖ5 τυ]]], αοοοταΐησ 
ἵο ἨὨϊ5 ροοά Ρ]ειςδατο 
τ/ΠΙοὮ Ἡθ Ἰα{] Ῥιιγρος- 
εᾱ ἵπ Ἠϊπιξο]Ε: 10 1Παῦ 
1π ἴμο ἀἱδροῃδαάοη ος 
τηο Τα]ηοθς5ς οἱ Τ1Πι68 
Ὦο απὶρηί σαῖἩΏαγ ΊΤο- 
Ροαΐπογ 1 οἩς 411 Τηἴηςσ8 
1η ΟηἨτὶ»ε, Ῥοις συΏῖο 
ΤΘ  Ἡθατοῃ, απᾶ 
πύΠϊοὮ ατο ΟΠ ΘΛΥΙΗ ; 
ειτε ἵπ Ἠα: 1 1η 
ΥΝΏΟΠΙ 4ἱ5ο πδ Ώπνθ 
ορίαϊηοά απ ΙΠπλετὶῦ- 
Άηρςθ, Ῥοῖΐπς Ῥτγοάεςίϊ- 
πβίθᾶ αοσοοτᾶ1ης {ο ἴΏα 
Ῥάγροδο οἱ Ἠϊπι τνΠο 
πνογΚκοίη αἰ] ἰπίησα 
αΓἱἴθγ ἴλπο οοππςε] ο 
Ὠϊς οἵνΏ ππὶ]] : 12 {πας 
ἵνο ΑΠοι]ά ὋῬο {ο ἴπα 
ΡΓγαῖςεοξ Ὠϊς σ]οτγ, πο 
Ἀγδί ἐγαδίεᾷ ἵπ Οητ]ςυ. 
19 Τπ πποιι 7ο α]ξδο 
ἐγιιδίεᾶ, αξίενγ ΌΠαῦ το 
Ὠθατά Ίἴπαο ποτᾶ οξ 
Ὅταία, {πο ρο5δρεὶ οξ 
τουσ βα]τατίοα: ἵτπ 
πυποπι 8ἱ5ο αἲἴοντ ἐπαῦ 
πο Ῥο]ϊογνοᾶ, τὸ ὙΝΟ9Θ 
5ου]ας τν] {παῖ Ὠο]γ 
Βριπίῦ οἳ Ῥτοπ]ίΣο, 
14 νΥΠὶοΏ 15 {Πο εαγτας6ς 
οἳ οἱΥ ΙπΠοδτ]ίαηποο 4η- 
ῦΙ] ἴπε τοάσπορίίοηπ ΟΕ 
νπο Ῥιαχγομβξεᾶ Ῥοβξας- 
810ΗΠ, Ιπίο πο ῥργβῖσθ 
οἳ Ἰϊς ϱ1ΟΥ7. 

ε, ἐν ἀγάπῃ (1εαᾶ 1Ώ Ίοο Πανίηρ ργεἀθθυἰπαίεᾶ 45) αττ. 
Ε τὸ πλοῦτος Ι.ΤΤΤΑΝΥ. Ν. τεὈοῦι 

ἐΤτιΑΤΙ ἵ ἐπι ΙνΟΠ ΕΤΤΤΑ. ὅ ἐκλήθημεν Νε ΝΕΤΕ σα]]εᾶ 1.. ἵ--- της ΙΤΤΤΑΝ. Ἡ ὅ νυν Πἰο]] Τ/Α. 
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16 Γποτείοτε 1 αἶςο, 

ΦΤτογ Ι Ὠεατά οἳ τοις 
Σ.ΙΤΏ ἵπ πο Τιοτὰ ἆᾖο- 
8115, βηά Ίοσ6 1ιπζο αἱ] 
τλιο εαἱΠῖς, 16 οεα5ε ποὺ 
{ο ρίτο ἴπαπκς {ογγοι, 
χηβ]Ώης πιεπῦίοη οἳἘ 
τοι 1Ἠπ ΤΙΥ ΡΙΑΨΕΙΒ/ 
17 τπαῖ πο αοᾶ οἳ ος 
Τιοτὰ ἆθξαςδ ΟηἨτίςς, Ίλια 
Έβἴεγ οἳ 51057, ΠιΑΤ 
σῖνο απῖο νοι ἴμε δΡἰ- 
τὶς οἳ πν]ςάοτη απᾶ το- 
πε]αβίοη 1Ώ {πο Κποτί- 
]οεάρο οἳ Ὠίπι: 18 πο 
6708 οἳ τοὰτ ΙΠάεγ- 
εῖαιπαϊπςσ ὮὈῬείπρ εἩη- 
Πρητοπεά; τΠαῦ τα 
ΊΙΑΥ Κποῖν πΏοῦ 18 Πο 
Ἰορ" οἳ Ἠϊ5 οα]1πς, 
βηΏὰ πηαί 1Πε τίσ]ιες οἳ 
τηε ρ]οιγ οἳ Πῖς Ἰη- 
Ποτίταπισο {η ἴῃεα 5α]πίς, 
19 απὰ πΏαῦ {6 {μο ϱς- 
οορᾷῖησ σγοαδίπεβθΕε ΟΕ 
Ἠϊς Ρροπος {ο α»- ατα 
πυηο ὮῬε]ετθ, αοσοοτᾶ- 
11Ρ ἴο {πο σνοχ]εῖπςσ οξ 
5 πτηϊὶρηῖγσ ΛῬούνεΣσ, 
20 πνΏ]οι Ἡθ Ὑτουϱ]ῦ 
1η Ολμτὶοί, Ὅπεα θ 
χαϊδεᾶ Ὠϊπα ἔγοπι Τπο 
ἀσαᾶ, απᾶ «ει Λίπι αὖ 
Ἠϊ» οὗ η τὶρΠύ Ώαπά 1π 
{πο Ἠεανοαμ]γ ΌίαςσεΒ, 
21 ἔαγ 4Ώοτε α1] ργϊηοϊ- 
φαΠΐσ, θπᾶ Ῥοπες, απᾶ 
πταῖρφΏῖ, αιιᾶ ἆοηπΙπΙοΙ, 
ΦΊὰ 6ΥΘΙΥ ΏΦβΠΙ ἴμαῦ 
16 παπιεᾶ, ποῦ οηἳ]ν ἵπ 
τΏῖς υνοτ]ᾶ, Ὀαῦο αἱ5ο 
τι ἴλπαῦ συπίοα 15 {ο 
«ΟΠ: 29 απᾶ Ἰαῖα 
ρυῦ αἲ] {λίπος απᾶᾷοτ 
Ὠἱ- ἐσαι, αι σατο Ἠίπι 
{ο ὃο τΏε Ὠεπὰ ΟΥ6Γ α]1 
ἔλήγισς ἴο ἴπο οματ2Ἡ, 
20 ΝΠΙοὮ ἶ5 Πῖς Ὁοάγ, 
Τπε {αἱμοεςς ο ΠΠ {Πα 
Β]]οίἩ ο]] 1π α]]. ΤΙ. Απά 
σοι Λιαίλι ᾗιο αιεζολρεῖὺ- 
θα, π'νῖο Ἡπσοθ ἀθαᾶ 
41 ἵγαςραςςες απᾶ 5ἱπς: 
2 ππεγεϊη ἵηπ Ό1πμε ραςῦ 
πε ν/α]κεά αοοοτάϊπς 
το ἴπε οοµσς5ε οἳ {Π18 
π;οτ]ᾶ, αοοοτάϊηρ ᾖἵο 
πο ΌῬτίμοθ οἳ Τἴπο 
Ῥουσνεσ οἳ {Πε αἲσ, ἴπο 
δρἰτἰῦ (πθῦ ποῖν ΥοΓΚ- 
εἵΏ ἵη ἴηΏε οΠἱ]άτοι ος 
ἀἱξουεάίεηος: ὁ απιοης 
ΥΥΙΙΟΙΏ 86Ο π/θ α]] ηαὰ 
οὐχ οοηγετεπῦίοα πι 
1ΐπιο Ῥηξσύ ἵπ ᾖΊ1πμο 
150» οξ ος Ποθςῃ}, {υ]- 
π]]τωπρ {πο ἀθδίτεἈ οἳ 
119 Ώθξη απά οἳ ἴπο 
πη]ηᾶ ; Ἀπᾶ νΨετοθ Ὦγ 
1ιβύυχθ ἴπο ομϊ]άτοη οξ 

π--- την ἀγάπην 1[Α]. 
κεν Ίθ Ίωὰ8 ΨτοαρΏῖ τα. Σ ἐνήρ 

«Ν --- αὐτὸν ὨΙΠῃ Τ. 

ΠΡοΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ. 

1 Διὰ τοῦτο κἀγὼ ἀκούσαςι τὴν καθ ὑμᾶς πίστιν ἐν 
Ῥεοιμδο σὲ τπῖ 1 4ἱβδο Ἠατῖηρ Πθατᾶ οἳ ἴπο ΄απαοῦς «μμ αραϊτα ᾖἵπ 

τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ, καὶ τὴν ἀγάπην' τὴν εἰς πάντας τοὺς 
Πθ Ἰοτᾶ ἆὧθδι, απᾶ ᾖ{ἰλο Ίοτο :᾽ υλΠίοἩ [1] ἰοπατᾶά αἩἳ τηο 
ε » ΄ ΄ ”» 3 - / ον) 

αγίους, 10 οὐ παύοµαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, µνείαν οὐμῶν' 
βαϊηπῖς, 4ο ποῦ σθαδθ βἰνίηρ τΏαηΚςβ 10; γουι, ποθηϊίοη οἔσοα 

ποιούµενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν.µου’ 17 ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου 
πιακίηρ 1π ΤΗΥ ΡΓΑΥΟΤΕ, ἔλαῦ {χο ἄοά ος "Τιοτὰ 

ε » -” ε - ὁ ε - ” 

Ἰμῶν ᾿Τησοῦ χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, ὃφη ὑμῖν πνεῦμα 
αριβ «εσας ΟΗτῖςί, {πο Εαΐπες ΟΕ ΡΊΟΣΥ, ΤηςΥ ρἱνο ἴσγοι [{πε] ερίἰτῖς 

᾿σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν  ἐπιγνώσει αὐτοῦ, 18 πεφω- 
οἳ πϊδᾶοπα απᾶ τογε]αθ]οη Ἰη [01Ώε] Ἐπον]εᾶσο οἳ Ὠίπι, δρεῖπα 

τισµένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς Βδιανοίας' ὑμῶν, εἰς τὺ εἰδέναι 
Ἰεη]ἱσΏυεπεᾶ Ίτπο Ξ07ε5 5παϊπᾶ 5οἱ”γουτ, {ον 3ο «Κπουγ 

ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, καὶ! τίς ὁ πλοῦ- 
Ίγοι πσνπαυ δ πο Ἠορο οἳ Πίξ οβ]11Ἡς, Απᾶ πΠαῦ ἴῃπς τίοῃοΒ 

τος τῆς δόξης τῆς.κληρονομίας.αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, 19 καὶ 
οἔτπο 5σ]οιγ οξ Πἱ9 Ιππετίζαηοθ 1π ᾖ1πο οδαϊπῖς, .;. ΑηΏᾶ 

τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς.δυνάµεως.αὐτοῦ εἰς «ἡμᾶς 

1, 11, 

πππαῦ ἴπο ευτραςδείης ΡτθαἲΏΘΞΒ οἳ Ἠὶ5 Ῥοπος νοματάς ταβ 

τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς 
ν/ηο Ῥε]ίαοτο βοοοτᾶῖηρ {ο ἴ]λο ΝΟΓΚΙΠΡ οξ ἴπο Ἁτπὶσηῦ 

ἰσχύος αὐτοῦ, 320 ἣν Σἐνήργησεν' ἐν τῷ χριστῷ ῥἐγείρας 
οἳ Μὶ5 5τεηςτῃ, ΠΙΟ Ἆε πυτουσαῦ 1η Τπο ΟἨπτί, Πανίηρ ταὶςοᾶ 

αὐτὸν ἐκ 5 νεκρῶν, καὶ ᾿ἐκάθισενι Ἱ ἐν δεζιᾷ 
Ἠϊτι 1ΓΟΠ1 ΑπιοΏρ [πο] ἆἀθαᾶ, 8πά Ὦς 5εῦ [πιπι] οὐ 3τὶρηυ 3παπᾶά 

αὐτοῦ ἐν τοῖς .Ἱἐπουρανίοιςο! 321 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς | 
αηι ᾖἹπ ᾖἴπρ ΄ πεβτεπ]]ες, ; 3Ῥοτθ στετγ τυοτποῖρα 

καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος, καὶ παντὺς ὀνό- 
Αηπά «αειτΠοτίίγ απά Ῥούπες απᾶ Ιοτάξηίρ, Απὰ  ϐΘΤΟΙΥ ΏβΙηΦ 

µατος ὀνομαζομένου οὐ µόνον ἐν τῷ-αἰῶνι.τούτῳ, ἀλλὰ καὶ 
πβπιρᾷ, ποῦ οπἱἰτ 1η τΠά5 6ο, Ῥαῦ αἷνο 

23 καὶ Σ πάντα ὑπεταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας 
απά αἱ] ἰπίησς ος ραῦ πηάος 3εεεῦ 

αὐτοῦ" καὶ αὐτὸν ἔδωκεν  κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκ- 
αμ1ς, απᾶ "Πα '᾿ 'ρ8τε [ίοῦε] ἨΠενά 9Υἱ6Σ αἲ] {Πίηρς ἴο ἴπθ 88« 

κλησίᾳ, 25 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα. αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ 
εεπ.ῦ!γ, ψ/ΠΙεα 8 Πὶς Ῥοᾶγ, ἴπθ Ἅἆἀαΐποςς ο Ἠἶπι γιο 

Υπάντα ἔν πᾶσιν πληρουµένου ϱ καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς 
811 τπ]πσς 1π 811 ]]δ--- Αηπᾶ του είς ἀεαᾶ 

τοῖς παραπτώµασιν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις, 39 ἐν αἷς ποτε 
1η ο θποθς βπά δἶπς, 1π ὙπΠΏηΙο οπςθ 

περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ.κόσμου.τούτου, κατὰ 
γε πα]κεᾶ Αοεοογζίπρ το ἴπε ἆ8βε οἳ τΠἱ58 ννοτ]ἀ, βοοοτᾶΙηρ ἴο 

τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν 
νμθ χά1ε οξίμο αιτποτὶνγ οΕἑ ίπο αἲτ, ἴπο οριτῖς τηαῦ ποπ 

ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας' Ὦ ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς 
ποτ] 1η ᾖἵἴπο 650ηΠ8 οἳ ἀἰδοὈεάίθωσςθ: ΑΠΙΟΠΡ πΙΏοΠα 8ἱ5ο 6 

πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς 
811 ηαᾶ οἳσ οοπἀιοῦ οπσο Ἱἵ «πο ἀεδίτος οΕ “ΒερἩ 

ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήµατα τῆς σαρκὸς καὶ Τῶν διανοιῶ», 
1ος, ἀοῖπρ {πο ἐπῖπρς ν]]]εᾶ οἱ ἴπο 3Ώε5δᾶ απ οξ{ίλθ 1λποιεληίς, 

ἐν τῷ μέλλοντι) 
1Π πο οοπιίπασ [οπθ]; 

Ρ καρδίας Ἠθαχέ αΙΤΙΑΝ. Ἂ-- καὶ ΙΤΤΤΑ. 
Γ καθίσας Ἠανίηρ 5εῦ Ι1ΤΓΑ. 

} - τὰ ΟΙΤΤιΑΠ. : -- ὑμων 

ο--- ὑμῶν ΙΤτιΑ. 
5 -- τῶν ἴπθ ν). 

ν οὐρανοῖς ΏΘΑΥΘΏΒ 1. κ -- τὰ Ἡ. 
(πεαά γυαχ οΏθιορθς απά 8118) εττι[α]. 



11. ΕΡΗΕΡΘΙΑ Ν ΕΒΘ. 
, - Δ { - « Δ ρ 

καὶ "μεν" Ὀτέκνα φύσειὶ ὀργῆς, ὡς καὶ οἱ λοιποί’ 4 ὁ.δὲ.θεός, 
αΏᾶ ΄γετο οπί]άτοι, ὉΥ παίωτθ, οἱ ΨσατἩ, 85 6ΥεΠ ἴηθ τορῦ : Ῥαῦ .οᾶ, 

’ . . / 3 4 , ’ ΠὨ - 

πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν αγππην αυτου 
ἈτίοὮ ανεῖης Ἱπ Ἰπιθτο7, Ῥοσβιςδθ οἳ Ἀρτρβῦ 3]Ίοτο 1118 

3 ΄ « ” 8 ε ” η] - 

ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, ὅ καὶ ὕντας ηἡμᾶς νεκρους τοις 

πυΏεγειν1ϊπ πε ]οτεᾶ τς. 3λ]5ο ὁυὐοίις πο ἀεπά 
΄” 

- δρ ’ ψ 3 

παραπτώμασιν, συγεζωοποίησεν " τῷ χριστῷ᾽ Χχαριτι εστε 
1π οἴἴεμοθς, ααἱοκοπος {ια15] πα: ᾖἴθ ΟΠτί, (0σβτ8βοθ 59 49 

/ Δ ’ 5 ᾿ ϱ 3 . -” 

σεσωσμενοι" θ καὶ συγγειρε’, και συγεκάθισε» εν τοῖς 

βατοᾶ,) αλιᾶ ταϊςεᾶ [15] αρ ἸοσθίΠασ, απᾶ βεαἰεᾶ (15] ἰορείπος ἵπ ἴλθ 

ἐπουραχίοις ἓν χριστῷ Ἰησοῦ. 7 ἵνα ἔνδείξηται ἐν τοῖς 
Ἡθατεη]]ο8 ἵπ  Οπτὶςῦ 1ο5ᾳ8, ἐπαῦ Ίο πιὶσηῦ 5Πεν ἵπ Ἅ3πθ 

.. » . αν. ἡ 
αἰῶσιν τοῖς  ἐπερχομένοις Ἱτὸν' ὑπερβάλλοντα πλοῦτον 
Ώρε8 ἐπαῦ [τε]: οοπαῖπς τηο βαγραβδίπς  π1οΏθΒ 

- ωϱ. ) [ » « δω -) .ς 

τῆς. χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἓν χριστῷ Ἰησου 
οἳ Πὶ5 ϱταοθ ἵπ ᾖΚἰπᾷπες5 ἰοπατά 35 ἅπ ΟἨτὶδῦ 278515. 

8 τῇ γὰρ -χάριτί ἔστε σεσωσµένοι διὰ ἑτῆς' πίστεως καὶ 
Ἔος ὮὉγ Εταςθ γε ατθ βανεᾶ {πτοαρη. Σ9ΤΏ ; Ααπᾶ 

δω ) 1 ς ” ” 3 ο ώ η] α) ” / 

τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον' 9 οὐκ ἐξ έργων, ἵνα 
εηῖ τοῦ ο γοµτςε]τος; [10 15] ἀοἆ”8 ρ]εῖ : ποῦ οἳ ποτκ  ἴλπμυ 

µή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ.γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθεν- 
τοῦ ΒΩΥΟΠΟ πιὶσ]ῇ Ὀοαδῦ. Έοτ Ἠἱς  ᾖπτο 3πτθ ἸπγογκτιβηβδΗϊῖρ, οτγεβῦεᾶ 

τες ἐν χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίµασεν ὁ 
1π Ολμτῖςυ Ἴθ69θιβ {2ος 3ποτΕΒ λσοοᾶ, π]Πῖοι “Ώ6έοτθ 3ρτορατθᾶ 

θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωµεν. 
Σὰᾳοά ἴλπαί ἵπ τπεπι ν8 ποιι]ά τνα]]ς, 

1] Διὸ µμνηµονεύετε ὅτι ᾿ὑμεῖς ποτε" τὰ ἔθνη ἐν 
ἩΨΠΘχΘέοτθ ἍΤΕΠΙΕΠΙΡΕΣΓ Ενας 7ο οπσθ ᾖ1ἴπθ παθῖοη5 1π [πε] 

σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκρυβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτο- 
ΏεςἩ, ὙΝΠοΟ 3τε ολ]]δτάᾶ ταποϊχοππιοῖαῖοᾳη Ὁ ᾖ{ἴπαῦ οα]]εά οἸτοάπη- 

μῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου, 12 ὅτι ἧτε Εἐνὶ τῷ.καιρῷ.ἐκείνῳ 
οἱβίοπ η [Πο] Βε5ι µπικᾶἆο Ὁγ Ἠημᾶ--- {παῦ το ππετο αἳ ἔλαῖ Ό1υχθ 

χωρὶς χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοιτῆς πολιτείας τοῦ Ισραήλ, 
ΘραΥῖ Έτοτα Ομτῖςῦ, βαΠοπαίειὶ ἔτοπι ἴπο οοπιπιου ος] τ]ι οἱ Τ5τπο], 

καὶ ζενοι τῶν Ἀδιαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχον- 
απά βἴταηροςς ἔτοιπῃ ἴηθ οοτθηαῖΒ οἳ Ργοπαἱ5θ, Πορο ποῦ,  Ἠατ- 

τες, καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμφ' 19 νυγὶ δὲ ἔν χριστῷ Ἰησοῦ, 
1πρ, αηᾶ πὶιηοαῦ ἄοᾶ η ἵἴἩο ποτά: ναίποςυ ἵπ «ΟΠπτὶσ οὦθδαβ, 

ἡμεῖς οἱ πυτὲ ὄντες μακρὰν Λἐγγὺς ἐγενήθητε" ἐν τῷ αἵματι 
ύθ ἩὙΠΊΏοΟ Ο9Π06 ἨἩετθ ε818Γ ο Ὠ(βΓ ἍΑἴθ Ὀθοοπθ ὮΥ ἵἴπο ὭὈ]οοὰ 

τοῦ Χριστοῦ. 14 αὐτὸς.γάρ ἐστιν ἡ.εἰρήνη.ἡμῶν, ὁ ποιήσας 
οξάπο ΟΠτ]εῦ, Έος Ἠθ 18 οἳσ ρ98οθ, Ψύηο ἈἘπᾶθ 

τὰ ἀμφότερα ἕν, καὶ τὸ µεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας" 
ου 9Π6, απᾶ {Πθ πι]άᾶ]α πα]] οξίπο 1εποῬ Ῥτοκε 4οπἩ, 

16 τὴν ἔχθραν ἐν τῇ.σαρκὶ.αὐτοῦ, τὸν νόµον τῶν ἐντολῶν 
5ἵηο Ἰεηπι γ 31η «ηϊς "βεε,, 5:19 Σαν 1ορξ Σλ1οοπωτηβπιάπηθη 8 

ἐν δόγµασιν καταργήσας' ἵνα τοὺς δύο κτίση ἐν Ιέαυ- 
τα -..4θεγεεΒ αηανίης "αππι]]θᾶ, ἴπαδῦ ᾖἴηπθ πο Ἡθ ταῖρΏῦ οτοβίο 1η ἍὭἈἨϊτη- 

τῷ' εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον, ποιῶν εἰρήνην' 16 καὶ ἀπο- 
ΕΙ Ιϊπῖο οπηςθ ηοθισ ΠηΑΗ, ΙΠΑΚΙΠΡ ΎῬθ8σθ; Απᾶά ὭταὶσΏῦ 

καταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρρυς ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ 
χεσοποῖ]θ Ῥοί]π 1η ,0Ώ9 Ῥοᾶγ νο αοἆ {λτοιαρ] ια 

σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ' 17 καὶ ἐλθὼν 
ος988, Ἠατίπρ βΕ]αϊῃπ ᾖἴπο επί Ὁν Απᾶ Ὠανίπρ οοπιθ 

. 1τοπι Τπε 
᾿πυθα]{] οξ]βταε], υπᾶ 

508 
ψυτη!Ἡ, 97ο6Ἡ Λ8 ΟἱΠογα, 
4 Βυΐ0 ἀοᾶ, πο {8 τίς 
1Ώ ὨΙΕΧΟΥ, ΞΟΣ Ὠἶβ ρτεπίΏ 
1ογο Ὑπ]λοτοπ{Ἡ Ἰι9 
1οτεᾶ 08, ὅ 6ἵεπ πηθἃ 
σγο Ἴνοχο ἀθφά ἵπ αἶτα, 
ἨαίἩ ααἱοκοηπθά πβ {ο- 
Ροΐποτ σύ ΟπτῖἝς, (0 
ΡγΑβοθ Ὑθ απο Αβτεᾶ |) 
6 απά Ὠπία τηῖδοά 18 
πρ/ορείΠμος, απά πιλᾶθ 
Ώι8 βἷό {οσοίμποετ πι Ίεα- 
ποη]γ ϱίασεδ ἵπ ΟἨτ]56 
ᾖθ6βας: 7 ἴπαῦ ἵπ 119 
8568 ἴο 60Π106 Ἡο πι]σΏῦ 
ΕεΠΏθν {ἴπο :. οχοθρᾶίπρ 
ΤΊ0Ώθβ οἳ Ἠϊ5 ρτποθ ἵπ 
λΐα Ἐἰπᾶποβ» ἰούψνωτά 
τ8 {πτοιξ] ϱἨΠτὶεί ἆ769- 
βα8. ϐ Ἐοτ ὮΥσ ρτποθ 
Άχθ Το ϱατοᾶ τἩτουρ] 
Σα1ἱΠ”: απᾶ Όλαῦ που 
οἑ γοιΓβε]τος: Τέ {8 τα 
σὶεῦ οἳ ἄοά: 9 ποῖ οξ 
ΤΥΟΓΙ5, 1ε5ῦ ΑΠ Τα 
Εποα]ᾶ Ῥοπςβ0. 10 Έοσ 
πο 419 Ἠϊβ νΓοΓΚΤΙΒΏ- 
εΏῖρ, ογορ{οά Ίπ Ομτίςδε 
{/εβαςαπίο σοοᾶτνοτκς, 
σιπ]οηι ἄ4οά ἨβπίΏ Ὦο- 
ᾷοτο οτᾶα]παᾶ ἴπαῦ ν;θ 
ελοτ]ά νγα]]ς {π ἔλρπα. 

1] ὉΓπδγθίέοεθ τ9- 
ΙΠΘΠΙΡΟΣ, {Παῖ το δείισφ 
1η πιο ρ8β50 επί]]θβ 
1π ἴπο Ποςε], π/Πο ΆαΓ8 
οπ]]οᾷ Ὁ ποϊἰτοιπιοϊαίοηι 
ὮὉγ ειαῦ σνΏῖο]ι 14 ορ]]δά 
πο «Ιτοππιοίδίοι 1π 
πθ ἨΏοςηπ αιπιᾶο Ὦγν 
«Ἠππᾶς; 12 ἐπαῦ οὐ ἐλαῦ 
νΊπιθ Υθ το σποιιῦ 
Οητ]εὺ, Ῥοείπρ αἱϊεηβ 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ- 

ΒΙΓΑΏΡΟΘΓΒ Στοπ 1ηἨε οο- 
γεπαηῦς οἳ Ῥτγοπαίδο, 
ἨαβνΙπρ πο ἩὨορο, επᾶ 
πηιυποιῦ ἀοά Ίπ ἴ]με 
υποτ]ᾶ : 15 Ῥαῦ που 1π 
ΟΠτὶδύ θθαιβ το π]Ἱο 
βοπιθῦῖχωθς 3Ἱοτο {αγ 
ο ατθ πιβᾶο πἰση Ὦγ 
πε ὈὨ]οοᾶ οἳ Ομτὶεῖ. 
14 Ῥοτ Ἡο 18 οασ ροθαυσο, 
ΥΠΟ ἨβῖἩ πιράα ὈοῦἨ 
9Ἠ6, οπᾶ ἨσπίΏ Ώτοκεπ 
ἄοππτι ἴπο πι]άά]ο6 σνα]] 
οἳἑ Ῥαγζϊθίοπ ὀσοέιωμθεπ 
αά ; 15 Ἠανίηρ ἈὈο]ῖει” 
εἰ 1π Ἠῖ5 Πε5Ώ τΏθ ϱ1ι- 
ΠαΙ{γ, 6ἵεπι πο Ίαπ οἳ 
οοπιπιαπάπιεηίς οσπ- 
ἑαΐπθα ἵπ οτάίπαηοΕΒς 
Έος ῦο πιλκθ 1π ἨΙτηβε]Ε 
οἳ ἵτ/βἶη ος ΠΘΙΥ ΠΛΗ, 
ΦΟΠΙΒΚΙΠΡ Ρεαοε; ]6απά 
ἐπαῦ ορ παὶρμίέ πθσο0η- 
οἱ]θ Ὁοῦξ απο ἀοά ἵπ 
οπ6 Ῥοᾶγ Ὁγ {Πο οτοςς, 
Ἠανῖηπρ β]αίη ἴπο επ- 
πηῖεν ἴποτεῦτ : 17 ἀπᾶ 
68Π19 Επᾶ ῥρτθβολοθᾶ 

5 ἦμεθα ΤΊττΑ. υ φύσει τέκνα 1.. 
--- τῆς ΙΤΤι[Α]. Γ ποτὲ ὑμεῖς ΙΤττΑ. 
Ὦ ἐγενήθητε ἐγγὺς 1ΤΊτΑ. ὶ αὐτῷ ΙΤΤτΑ. 

9 4-- [ἐν] 1.. ἆ τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος ΙΤΤΤΑΥ.. 
ε --- ἐν (γεαᾷ τῷ κ. ἐκ. 8ὲ ἴηβί, 18) ΙΤΤΓΑΥΓ. 



δ04 
Ῥθμοο Το τοα ἹπΠἩΙοἩ 
Ίπετο αξατ ο, απᾶ {ο 
ΤἨεπα ἴΠαῦξ ππετεο ηἰρη. 
18 ἘΈοτ ἵητοαση ἨὨϊπα 
πνε ῬοῦἩ Ὠβτο 8οεεςς Ἀγ 
οπςο Βρϊγϊὲ πη{ο {Πο Ἐαὰ- 
'πετ. 19 Νοπ ἴπετε- 
2οτε Ὑε 3Τε ΠΟ ΤΙοτθ 
Εἰταηρετς απᾶ {οταίρῃ- 
ετς, Όαῦ {6]]οποιθῖσεης 
τν τ {πε εαἰτπίς, απᾶ 
οἳ ἴπε Ποτπςεεμο]ᾶ οἳ 
οᾶ: 20 απᾶ Άτε Ῥα1]6 
προπ {πε θοαππᾶκθῖοτ 
οἳξ ἴπθ αροσίέ]ες βπᾶ 
Ῥτορῃδίς, ᾗο5ας ΟἨτ]ςό 
Ἠϊτιςθ]ί ὈῬοῖησ πο 
οΏῖθξ ϱΟΤΠΕΥ δἴοπθ6; 
21 η στο α]] {πα 
Ῥαϊ]άϊηπς Πέ] Ετατπεᾶ 
{ορετῖπετ στοπείΏ ππ{ο 
8η Ἠο]γ {οπιρ]θ ἴτπ {πο 
Τιοτᾶ : 92 ἵπ πΠοτι Ὑθ 
98ἱ5ο ατο Ῥιυ1]ά4εᾶ {οσε- 
{Πετ{ογ απ ἨφὈ]{αΙοτι 
οἳ ἄοά ἰἵπτοαβα {πο 
Βρϊτ]ή, 

ΙΙΙ. Ἐοτ 1ἰΠῖς ος πβθ 
1 Ῥαπ], ἴηπο Ῥρτίξοποθσ 
οἳ 5 εεας Οµτὶςσέἔογγοα 
6 απίί]ες, 2 1 το ανα 
Ἠεατά οἳ Τηθ ἄἱδρεπςα- 
θίοηΏ οξ ἴπε ρταςς ο 
ἄοά πΠῖοἩ 15 ϱἴντεπ τηῬ 
ο γοα-πατά: ὁὃ Ώου 
νπαῦ Ὁγ τετε]α{ῖοη ςθ 
χηβᾶθ ΕΠΟΣ ππῖο τρ 
ἲποθ πγείετγ; (α5 ΤἸ 
Ὁπτοῦύς 41ἴοτο ἵτπ 1θ6π 
ποτᾶς, 4 ἩἹἩηετεῦγ, 
πΏεπ τε τεβᾶ, Υθ ΠΙΑΥ 
ππαετσίαπᾶ τισ Κποπ- 
1εᾶρε ἵπ {πο πιγςίετγ 
οἳ ΟπἨτίςθ) ὃὅ πυΏϊοἩη 1π 
οἵπεσ 4ρθ5 σας ποῦ 
πηβᾶθ ποσα ππζο {πο 
5ΟΠ5 οἱ ΤΊΕΏ, α5 16 5 
Ώου τετεα]οᾷ απο Ἠϊ5 
Ἠο]Ιγ βΡροξ{]θε8 βπά ρτο- 
Ῥπεῦς Ὦγ ἴπο Βρὶγϊίς; 
6 ἰπβῦ πε (επίῖ]εΒ 
ϱΠοι]ά ο {ε]]ουγηεῖτς, 
ἈΑπᾶ 02 {με ε8πῃε Ῥοᾶγ, 
Ἀπά Ῥατίβκετς οἳ Ἠϊ5 
Ῥτοπαῖθε ἵπ ΟἨπτίεέ Ὦγ 
{πε ρο5Ρε] : 7 ο βολεος 
1 παξβτηβᾶε Α το]η]κίος, 
Βοοοτᾶῖηρ {ο {πο ιό 
οἳ {πε ρταοθ οἳ ἀοᾶ 
βῖτπεη αηπίο πιο Ὦτ Ἴηθ 
εβεοίαα] πγοτκῖησ οξ 
Ἠϊς Ῥοσγετ. 8 Ὁπίο τηε, 
ΦΓΠΟ απι 1055 ἴπατ {πθ 
1θμξύ οἳ 1] 5αἱπίβ, 18 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 11, ΠΠ. 

εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν: καὶ 
Ἡθ απποπηοεᾶ {πε ρ]αᾶ ἐάϊΐπρς-- πυρ ἴοτοα πἩο εποιὴ βατ ος απᾶ 

τοῖς ἐγγύς, 18 ὅτιδι αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ 
Μο {Ἠοςξε ηἨ68Υ, Έος ο κα Ἠῖπα πγθ Ώατθ Άσοθςς - 

ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύµατι πρὸς τὸν πατἐρα. 19. ἄρα οὖν 
ῬοῦἩ Ὦσ οπηθ μα το πε ὮΕαίπετ. 5ο {ποτ 

οὐκέτι ἐστὲ ζενοί καὶ πάροικοι, Ιάἀλλὰ! πι "συμπολῖται! τῶν 
ἩΟ ΙΟΏΡΟΣ 8Τε Υθ ΒΙΓΑΏΡΕΣΕ αγά ΒΟΙΟΠΣΠΕΣΕ, ταῦ Σε]]ον/-οἰέάσοτις οἳ {πο 

ἁγίων καὶ οἰκεοι τοῦ θεοῦ, 390 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ 
5αϊπίαβ απᾶ οξἰΠθ Ποιξεπο]ά οἳ αοᾶ, Ρεῖπς Ῥα1]6 αρ οηἳ -τμθ 

θεµελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀάκρο- 
Σοιπᾶαθοη οἳ ἰμοα 8ΡΟΞύ168 Απά Ῥτορπείς, Αρεῖηρ [5{Πε] «οοτπος- 

- ςπ 

γωνιαίου αὐτοῦ Ἱησοῦ χριστοῦ,' 21 ἐν ᾧ πᾶσα Ρὴϊ οἰκοδομὴ 
5ίοπθ ΣΏϊτιςε]ξ Ίσεεας "Οπτῖςῦ, ἵπ πηοπι αἲ] ... Ῥυ]άΐης 

συναρμολογουµένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιρν ἐν  κυρίῳ, 93 ἐν 
ς Ἀννεά ρς 1ΠΟτοΟ85εΞ {ο Α ἠγδπαντε 1ΠοΙγ Ἱπ [όλο] 1οτᾶ: ο ττε 

καὶ ὑμεῖς συνοικοδοµεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ 
Ώρα Άἱ5ο γε «το Ῥείηπρ΄Ὀα]ὲ {οβείπετ 2ος 8 ὨαὈΙζαἴ1οἩ οἱ αὐά 

ἐν Ἠπνεύµατι. 
1ωπ [πε] Βδρίτϊξ, 

Ὁ Τούτου.χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσµιος τοῦ χριστοῦ αΤη- 
Έοτ {Πῖς «8 π5θ Ῥαπα] Ῥτίξοπεσγ οἑ {πο οΟπτῖςεε ζε- 

σοῦϊ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν Ἰθνῶν' 2 εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν 
ΕΠΒ 1ος τοι ὨΠβΛΙΟΠ5, 1 Ιπᾶάθεᾶ θ Ὠεβτᾶ οἳ {πε αἀποιπ]ςίγαίΙοἩῃ. 

τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης µοι εἰς ὑμᾶς, ὃ ότι 
οξίΠθ ῥ6τα8οθ οἳ Ὁοά π]ίο τνας 5ίτεη ἴοππε ζοπατᾶα τοα, λε 1 

κατὰ ἀποκάλυψιν Σἐγνώρισένὶ µοι τὸ µυστήριον, καθὼς 
ελ τετε]α{1οη Ὦε πιαᾶςῬ Ἐποσγη {ο τηε 116 ΠΙΥΞΙΕΙΣ, (αοσοτᾶῖπς 88 

προέγραψα ἐν.ὀλίγῳ, 4 πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγιγώσκοντες 
1 υτούῦε Ῥείοτε ἍΌὈτίεβγ, Ὢσ ὭἩπΠΏηῖοἩὮ τε ατο 9Ρ16, τοβᾶῖης Πε], 

νοῆσαι τὴν.σύνεσίν.µου ἔν τῷ µυστηρίῳ τοῦ. χριστοῦ' ὅ ὃ 
Μο Ῥεγοείτο πιν απάετείαπᾶίπς ᾖἹἵπ ἵπθ µτπιγείετ οξίῃμο ΟΠτίςί,) ππἩῖο 

ἐν" ἑτέραις γενεαῖς οὐκ.ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώ- 
1π οἵπεςτ µρεπεγβῦΙοηΏ5 σ/α5β ποῦ πιβᾶθ Κποσγη΄ {ο {Πε 5οΠ58 οΕΠΙεΣ, 

πων. ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ 
88 ηονυ ᾖδ τας τεεβ]τᾶ ᾖἵο 3ο] Σαροςξί]ὲς 1ης απᾶ 

προφήταις ἐν πνεύμµατι ϐ εἶναι τὰ ἔθνη Ἱσυγκληρονόμα" 
Ῥτορβεί5 ᾖἹπ [1186] οδρὶτ]ϐ, 5ο 99 1119 "πβίΙοπς 1οἶπί-Πεϊΐτα 

καὶ "σύσσωμα! καὶ Ἰσυμμέτοχα" τῆς. ἐπαγγελίας Σαὐτοῦ" ἐν 
Ἀπᾶ κα Ἰοϊπί-ροᾶγ απᾶ ᾖ1οἰπί-ρβΓΙΑΚΕΤΒ οξ Ε15 Ῥτοπαῖ5θ ἵπ 

στῷ' χριστφ”, διὰ τοῦ εὐαγγελίου, οὗ "ἐγενόμην" διάκονος 
ἴηο «ΟἨεῖσε {μτοαπρῃ ἰπθ ρ]αθᾶ εως : οἳ πηῖο]α κατ» εετταπΏ 

κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ Ὀτὴν δοθεῖσάνἩ 
βοοοτᾶῖπρ {ο {πο ρ]ει οΕ{ηπθ 6τ80θ οἳ οά Εῖτεη 

μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς.δυνάμεως.αὐτοῦ. 8 ἐμοὶ 
ἴο ππθ, βοοοτᾷῖπς ἵο {πο πνοτκῖτπρ : οἳ Ἠϊ5 ΡοσγεΣ. Το πηθ, 

τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων "τῶν! ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, 
ας. Ρτβοθ λα τ186 {πο ἸἼθ5ς ἴμαπ ἐῃπο Ἰθαςί οἳ 81] ἴπθ εαϊἰπῖς, Ὑ88 βίου «ΠΒ βτθοῬ, 

14 ο... ἂν ; 
ἴμο ἄοπθ]ος νο απ. ΟἐνΙ τοῖς ἔθνεσιν  εὐαγγελίσασθαι ετὸν" ἀνεξιχνίαστον 
εεβτοΏβΏ]θ τἰοἈεβ Οἱ ΑΠΙΟΏΡ ἴἨπθ ἍἨΠβΤΙΟΠ8Β {ο βΏποπποςῬ {πε ρ]βδᾶ Μάΐπρε-- ἴπθ τηξῬθε8τςμβΏ]θ 

ὰ -Ε εἰρήνην Ρθ808 1ΤΊτΑν’. | ἀλλ1. Ἡ - ἐστὲ Υθ 8ΤΘΤΤΤΤΑ.  Ἀσυν- τα. χριστοῦ 
Ἰησοῦ Ιπτα. 5 --- ἡ (πεαά [1πε]) τηττασγ. α---Ἰησοῦ πα]. { [ότι] . ἐγνωρίσθη 
ο ος ΚηονΏ ΟΙΤΤΤΑΝ. ᾗἵ -- ἐν (γεαᾷ ἑτέραις ἴο ος) αΓΤΊτΑΙ. Ἱσυν-τ. Ἱ σύν- 
1ΤΤτΑ. 

. η 1 ΤΤΓΑΥΓ. 
ζω τΏθ) στι. 

--- αὐτοῦ (γεαἆ οἱ ἴπθ ργοταῖβε) ΕΤΤτΑ. -- Ἰησοῦ 7ε5υβ ΕΤττΑ. 
---- ἐν (Ρεαά τοῖς 

σ--- τῷ ΤΤΤΓΑ., - 

ῦ της δοθείσης ΑΙΤΤΤΑ. ε.-- τῶν ΟΙΤΊτΑΥΓ.. 
9 τὸ ΙΤΊτΑΤ/. 



ΤΠ, ΤΥ. ΕἘΡΗΕΡΙΑΝ ΑΟ. 

επλοῦτον! τοῦ χριστοῦ, 9 καὶ φωτίσαι Επάνταο" τίς 
Σ6]Ἠϱ8 οἱ πο Οπτῖρτ, απᾶ {ο οπ]ρΏίοἨ 41] ᾖ{[α8 0 ὦνΏλατ [15] 

ἡ Ἀκοινωνίαὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν 
-1πθ 1ος οξ{πθ πΠιγδί6Υ ὙυΠΙο 85 Ῥοεῃ Πἰάᾶεα τοπ ἴ]μθ 

αἰώνων ἐν τῷ θεῷ, τῷ τὰ.πάντα κτίσαντι 'διὰ ᾿Ιησοῦ χριστοῦ, 
ΑΡο5 1η αοᾶ, πο αἲ] τλῖπρς οτερί{οά Ῥγ οεδις Οητ]»ε, 

10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν 
τπαῦ ταῖρῃτ ο Κποσνη πού Το πο Ῥγιποϊρα](ήθς απά 1ἴηοθ απἰποτ]]ες Ίπ 

τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία 
τηοθ Ἠθατεπ]]ε ἵπτουιρῃ {πο ΑβεεπιὈΙψ {πο πα] {ατ]ίοις Ὑπ]δάοτα 

τοῦ θεοῦ, 11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων, ἣν ἐποίησεν 
κο ᾳοᾶ, αοοοτᾶῖπρ {ο [116] Ῥασμηςρ οξ ἴτπο ΑΕΕΒ, πυΏϊοἩἃ τε 1ηιιᾶθ 

ἐν ξ χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ.κυρίῳ.ἡμῶν, 13 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παῤ- 
1π Οὐτ]ςῦ 1ε5ιαβ οατ Τ,ογα, 1ἨΠ ὙΓΏΠΟΏ πθ Ώλνθ Ῥο]ά- 

ῥησίαν καὶ Ἰτὴν' προσαγωγὴν ἓν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως 
ὨΕΒΕ Αηᾶ Άοσεςς ἀπ. οοπβᾶεησθ ὮῬυ Ὦἴλο {Α{1Ἡ 

2 ωά Ν σω Δ Τη η) ο - Ι .] - ’ Π 

αὐτοῦ. 19 διὸ αἰτοῦμαι μὴ πΠεκκακεῖνὶ ἐν ταῖς θλίψεσίν 
ο6 Ἀΐτη, ἩΓπεχθίέοτο 1 Ὀε5δεθοὮ που] ποῦ το {αϊπί αἲ Αμγιρα]αξίοηβ 

μου ὑπὲρ υμῶν, τις ἐστὶν δόξα ὑμῶν. 14 τούτου.χάριν 
ΙΙΥ «105 τοι, τΓΠΙοἩ ϊ6 σας βιθσφ. Έοτ 1Π]5 ο. α5θ 

κάµπτω τὰ.γόνατά-μου πρὸς τὸν πατέρα Ἰτοῦ.κωρίου-ἡμῶν 
1 Όου Ὁ άΏΥ ΚποθΒ ἴο πο Ἐαΐμετ {οισ Τ,οτᾶ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ," 15 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν  οὐρανοῖς καὶ 
16815 Οπτῖει, οξ ὪΠοπα επετ Ἅᾖαπῖ]γ ᾗἹπ [πε] ἨΏθανεπ απᾶ 

4 9 -.ω 3 / ο ο νβ Ἱ « - 4 Ρ τὶ 

ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, 16 ἵνα δφηὶ «ὑμῖν κατὰ οστὸν 
9ηΏ ϐΘΑΥΤΠ 16 Ὠβτηφᾶ, τπ8ῦ Τρ ΤΙΑΥ Ρρῖτο τοι αοοοτάῖηρ ἴο ἴπε 

πλοῦτονὶ τῆς δόξης.αὐτοῦ, δυνάµει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ 
119ΏΘ8 οἱ Ὠϊ5 Ρ61οΣΥ, σγϊὮ Ῥούθς Το ο Ξἰχοπρίπεπεά ὮὉὮγ 

πνεύµατος.αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 17 κατοικῆσαι τὸν 
η5 δρὶτϊ6 1ηπ ᾖἵἴπο 1ηππεγ ΤΗΑΗ ; [1ος] 3ΐο "ἀνγε]] ἍὭ1πε 

ιστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς.καρδίαις.ὑμῶν' 18 ἐν ἀγάπῃ 

ἵ 

30ΠἨτὶςί, {ητοιρη Σ811Η, 1η πονς Ἠεατίς, 1η 1ογα 

ἐῤῥιζωμένο. καὶ τεθεμελιωμένοι ἵνα  ἐξζισχύσητε κατα- 
Ὀεϊηρ τοοίθᾷ βπά Σοιιπᾷςᾶ. ἴλαῦ το πιαγ 9 ΣΗ11Υ αΏ]θ ἍΤο α}ρ- 

λαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ µῆκος 
Ῥτεπεηπᾶ πι αἱ] πο οβαϊπίς ληαί [15] ἴπθ Ῥτεβᾶάίπ απηᾶ Ιεωρία 

καὶ Ἰβάθος καὶ ὕψος 19 γνῶναίτε τὴν . ὑπερβάλλουσαν 
βηᾶ ἀερῦΏ απᾶά ο, ἈΑπᾶ {ο ποτ {πο βατραρρίπε 

τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα. πληρωθῆτε εἰς πᾶν 
ο κπονγ]εᾶρε Ίοπε οἱ ἴπο ΟΠμτὶξ: Ὥτἴπαῦ τετηαγ ὃο Β]]εά ἀπίο αἱ] 

τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦὈ. 20 τῳ.δὲ δυναµένῳ ὑπὲρ πάντα 
{Ώηθ τΤ1]πεςῬς οἱ ἄοᾶ. Ἐπί ἴο Ἠϊπι Ψπο ᾖδ αΌ]α 8Ώογο αἰ1 {πίηρς 

ποιῆσαι Τὑπὲρ.ἐκ.περισσοῦ" ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν,. κατὰ 
{ο 4ο ΕΝ 8Ώοτο ππαῦ ᾖὙσο αοςδκ ΟΥ τλῖπ]ς, αοοοτάΙπρ {ο 

τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, 31 αὐτῷ ἡ δόξα 
τηε Ῥροπαος ἨὙἈπηΏῖίση πΙΟΥΊς5 1π 18, το Ὠα [ρε] ῥβ]οτγ 

ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 5 ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, εἰς. πάσας τὰς γενεὰς τοῦ 
Ἱπ ἵΏε απεεπιὺ]ν Ι Ολτὶδύ Ἴεδμ5, ἵἴο 811 ΤηΠθ ρεπεταῦ]οηΏης οξ νΏθ 

αἰῶνος τῶν αἰώνων. ἁμήν. 4 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ 
8Ρε οἳ πο ΒΡΕ», ΑΙΠΕΠ. 1 οχποτῦὸ Ἅ«ἴπετείοτο γοι, 1 

ὁ δέσµιος ἐν κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως 
πε Ῥχίδσοπες Ίπ [1πε] Τιοτᾶ;, ἈντοτίΠΙ]γ 1{0 "ννα]]ς οἱ ἵηθ «οσα]]ἡπρ 

ξ πλοῦτος ΤΤΤτΑΤΥΓ. ξ -- πάντας [1]τ. 
ὰ--- διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ ἘΙΤΊΓΑΥ. κ τῷ ΙΤΤΤΑ. 
ἐν- Τ. δ--- τοῦ κυρίου ἡμων ᾿]ησοῦ Χριστοῦ ΤΙΣΑ ΥΓ. 
Ίλια’. 4 ύψος και βάθος 1.1τΑ. { υπερεκπερισσού αΙ.ΤΊΓΑΥΡ. 

σ05δ 
Οπητ]ςί ; 9 απᾶ {ο]πηχθ 
β]] Πιό 5δὀο Ἀλιιτ 
{πο {6]]οιΥ5μῖρ οἳ {]ιθ 
1ΩΥΦΙΘΥΥ, Ἱλ]ο Τγοια 
{λε Ῥοριπηϊης οἳ ἴμθ 
ν/οτ]ᾶ Ὠαί Ὦ Ώοσπα Ἰιἱ ἆ ἵπ 
:ἄοᾶ, ἹΝ Πο οτε αἱ1 
{πίπρς Ὀγ ὦᾖο5ιις (Ἠγ]ςί: 
10 ἱο ἴ]λο Ἱπῖοπί τηπΏ 
ΠΟΥ Ἠλῖο ἴ]ο ῬΥΠιοὶ- 
Ῥα] 1165 «πιά Ῥούν ους 1Π 
Ἠοαγεπ]σ 2αοσς πρ] 
Ῥο ἆΧπονπ Ὁν τι] 
οΏιτοὮἨ ἴπο πιαπί{ο]ά 
Ὑ/]5άοπι οἳ αοᾶ, 11 ἃς- 
σοτάᾷϊηρ {ο ἴ]ιο οίοτηα] 
ΡΙΥΡΟΡΘ. τυΏ]ο]ι Ὦο Ρρίιτ- 
Ῥοδοά ἵπ ΟΠπι15ύ οἆς- 
845 ουχ Τοτά: 195 ἵπ 
ΨΙΠΟΠΙ πο Ὦλγνο Ὀυο]ά- 
ηθ85 θηΠᾶ 4οςσβ8ς σνΙυῃ 
οοηΏάσποο Ὦγ {ποίαϊα, 
οἳ Ὠΐπι, 15 ἸΓ]οετε[οτθ 
1 ἀερῖτο {Ώωπῦ το {6 
ποῦ οὐ πατ ὑγῖσα]α11οΏβΒ 
ἆοτ το, ΝΠΙοΠ ἶδ γοιγ 
Ρ]ουγ. 14 Ῥου {Π]8δ.οπαςθ 
1 Ῥου τπαγ Ίποςς ΙΠ{ο 
τΏο'ΕβίΏεχσ οἳ οαχ Τ,οτᾶ 
θδα Οπτίρί, 15 οἱ 
π/Ώοτι ἴΏο ππο]ο {α- 
πηῖ]γ Ἱπ Πεαντεπ πμᾶ 
εατίΏ 15 πατηεᾶ, 16Μππῦ 
Ἡθ πυοι]ᾶ ρταπί τοι, 
βοσοτᾶῖηρ {ο ἴπε τῖοηες 
οἳ Ἠϊ8β ΡΊΟΑΣ, ἵω ἴθ 
Εἰτεωρίπετπεά ο η 
πωϊἰρΏί Ὁγ Πῖς Βρϊτϊς ἵτ 
ΤΏοθ ΙΠΏΕΣ ]αὮ :17 τη 
ΟἨτ]αῦ πιαγ ἀννο]] ἵπ 
γοαχ Ἠεατίβ Ὁσ Τα ης 
{μαῦ το, Ῥείηπρ τοοῖεᾶ 
Απᾶ ρτοαπᾶεᾶ 1π]οτε, 
18 ΏΙΑΥ Ῥο αΡ]ε {ο σοπι- 
Ῥτεβοπαά σηῖθ]ι ο] 5.1 {8 
πιηαῖ ἴ ἴπο Ὀταβάία, 
απάᾶ Ἱεπρίῃ, απᾶ ἀαρί]ι, 
αηᾶ ἨαείρΏῦ; 19 αιᾶ 
το ΚΠΟοὶ {πο Ίοτε ος 
Οπσ]ςδέ, πυΠΙοὮ Ῥραςκεία 
Ἐπου]εᾶρε, {ἴπαὶ γο 
πηϊσΏῦ Ῥα ΕΠ]]εά τν λίἩ 
Μ11 πε Μά]ηποςς οἱ αοᾶ. 
20 Νοπ ἀπίο ΗΙη τΏαῦ 
16 αὈ]θίο 4ο εχοθεᾶίπαᾳ 
ΑὈαπάβΏΤΙΥ 8Ροτο αἱ] 
ἐπαῦ ἵνο ΣΚ ο ἐλίπχς, 
βοσογάΙηρ Το {Ώεροποτ 
της πνογκείὮ ἵηω τιβ, 
21 ππῖο ἨΙπχ δε ρπ]οτγ 
1η ἴΏο «ΏιιχοὮ Ὁγ ΟἨτῖςδο 
φθ65ας ἰΏητοαρποαῦ αἱ] 
8Ρε5, Ὑοτ]ιᾶ υ]ί]μοαῦ 
οηᾶ, Απιεπ, ΤΥ,. 1 
ΤΠςΤΕΞΟΤΕ, ἴΠθ ΡΥΊ5ΟΏΠ6Σ 
οἳ ἴπε Τοχᾶ, Ὀδεεςς] 
γοι {Παῦ τε πα]κ 1ποτ- 
τΏΥ οξ ἴποα τοσλθῖοι 
νυΠεγανγἰ{Ώ Τε ατθ οβ]]: 

Ἀ οἰκονομία αἀπωϊπὶ]βίταβοη αΙΤΤΣΑΠΥ, 
ο -- την Ιπτι[Α]. 

ο δῴ Πτα. 
5» καὶ αΏᾶ ππτι[Α]. 

πα «γ- ΤΤΤΑΥΓ 5 
Ρ το πλοῦτος 



606 
εᾱ, 2 πα α]] Ιοπ]ῖ- 
Ἡθ8βς Απὰ ἸἨΠθεκπεες, 
πγϊειη ἹΙοηρςαβετίτηρ, 
{ΣοτΏοβτίης ϱ0πΠε 8ἩἨ- 
οἴηεν Ίπ Ίογε; ὁ επ- 
ἀοανουτίπςρ Το Ἐεερ 
{πο απίῦγ οἱ πε δρίτιο 
1π {πε Ῥοπᾶ οἳ Ῥε8ςθ. 
4 Ί'ιογο ἶ5δ οηπε Ῥοᾶγ, 
ἈΑπᾶ οηςο βΡΙγϊξ, ΕΤΕΠ 368 
σθ ατα οα]]οᾷᾶ 1π οηθ 
Ὥορο οἳ τος οα]]ῖης : 
ὃ 9168 Τ,οτᾶ, οπο {αἴ{ῃ, 
οἳςθ Ῥαρτίστα, 6 οηςθ 
6οᾶ οπά Εαΐπετ οξ βΙ], 
πυο ἔς αὗοτθο αἲ], απά 
{πτοιρἩΏ π]11, απιά ἵπτοι 
Αα]. 7 Βιΐῦ απῦο 6ΥΕΤΥ 
οπθ ο 18 ἱ5ρίτεπ 6Υ808 
Φοοοτζ1τπρ {ο 0ο ΤηθΏ- 
εατο οξ ἴπο σἰῖς ο 
Ομ. ϐ ἩΓΠετοξοτθ 
Ίο θαἴτα, ΊΓπεη Ἡο 5- 
οοπἀεᾶ αρ οἩ ΠὶςδἩ, Ἡθ 
1εᾶ οαρτϊνΙῦγ οαρτίνο, 
ϱηᾶᾷ ῥρᾳνο ΕΡἱΕ5 ππῖο 
ΙΠΘΏ. Ὁ (Νου {μαῦ ορ 
βεοεηπάθᾶ, Ὁπαῦ 15 ἵο 
Ῥαῦ τπαῦ Ἡρ 3ἱξο ἄε- 
Εοθμᾶεά Ὠτςῦ Ιπ{ο ἴπθ 
Ίοΐνεν ρατίς οἳ ᾖ1ἴπθ 
θατίῃ ὃ 10 ο {παῖ ἆθ- 
βοθμᾶεᾶ 156 1ἴπο 84Π18 
8]5ο ἴΠπαῦ β5οθπᾶεᾶ αρ 
ΣΑΓ 4Ώοτο α]] Ώθβτεπε, 
τπαῦ ες πηὶρηὺ ΕΙ] αἲὶ 
{Πίςδβ) 1] Απᾶ Ίο 
634Υθ6 80Π16, βΡοβί]ες; 
Ά]ιᾶ 80Π16, Ῥτορηθίςδ; 
θπιὰ 80116, οταηςε]ἰςίς; 
βηάᾶ 50116, Ρ4ΞΕΟΥ5 απά 
{οβοΠΏθίΒ; 1220Σ ἵπερετ- 
Σθο[ῖπρ οἳ ἴπο θαϊπίς, 
χογ ἴηπα ποτχκ οἳ ἴπο 
πιἰηΙςίχσ, Τους {ο εα]- 
Στίηρ οἳ 1Π96 Ὀοάγ ος 
Οπνὶς: 19 011] σνε 81] 
ϱΟΏ1θ ἵπ ἴπεα απ{ίγ οΕ 
ιο ἑαϊίαπ, απᾶ οἳ ἴπθ 
Κπον]εάρο οἱ {Ώθ.5οπ 
οἑ ἄοά, ἀπίο α ρεγ{εοῦ 
ΤΗΦΏ, Ἱ]Πίο {πο πιθβ- 
βυτε οἳ {πο 5ὑαύμτο οἳ 
{Πο {α]ποσε οἳ ΟΩτίςί : 
14 (μας σνο ἠεποεΓογί] 
6 1ο ΠΙΟΣΘ ομ]]άτει, 
{οβεοᾷ {ο απᾶ {το, απᾶ 
οαυτὶιθά αΌοιῦ υπ 
6Υοττ τν]ηᾶ οΓ ἀοοίτίπε, 
Ὁγ ἰπε αἰείσῃυ οἳ ΏΙεΠ, 
απα ουηηπίησ οταξ{]- 
ὧεςς, Ὅνλεγεὺυσ ἴπεγσ ]θ 
1ηΠ υναῖῦ ο ἀθοεῖνο; 
15 Ῥαΐς ερεα]είπρ {πα 
ἐτυθα ἵω Ἰοσο,. Ώιαγ 
Ρτοπ Ἡρ Ιηίο Ὠϊπι ἵη 
Α]] πίηρς, υΏῖοηἃ 18 
ἔμο Ἠθαα, ἑεη Ομτὶεῦ: 
16 Έτοπι ΊΏΟΠπι Τἴμθ 
πυηΏο]α Ὀοᾶγσ Πι]σ Ιοῖπ- 
θοἆ {ορεῖΠεγ απ ο0Π- 
Ῥβοίοά Ὁγ ἰπαῦ πυΠῖοΠ 
ετποιγ Ίοιπί 5αρρ]ἰθίῃ, 
βοοογάϊπς Το ἴηπο οϱ- 
Σθοξυπὶ νου κίης η {πο 
ΣΏΘΔΒΙΙΥΘ ΟΣ ΕΤΕΤΥ ῥραχ8, 

προς ἘΦφΕΣΙΟΥΣ, ΙΤ. 
3 3 ΄ 4 ΄ ρ 4 ΄ 

ης  ἐκλήθητε, 3 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ ἵπραό- 
πνλετθυ/1{Ἡ γε πγοτο οα]]1εᾶ, τση α]] Πιυπα] τσ θιᾶ Ώιθε]ς- 

τητος,' μετὰ µακροθυµίας, ἀγνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 
η6ΕΒ, στα Ιοηρειβετίηβ, Ῥοατίηρ νν]τὰ οπο ἀποῖἩΠες {π Ίοτε; 

9 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ 
Ῥοΐπςσ ἀ]ρεπί {ο Κοορ τΤ]λθ ππιίγ οξ {1ο δρϊτις 1π ᾖ{ἴιθ 

, .. . [ εν -” Ν τν -” ὦ 8 

συνδἐσμῳ τὴς ειρηνης. 4. Ἐν σῶμα και εν πγευµα, καθὼς καὶ 
οπᾷ οἳ Ῥθας6. Όπο Ῥοάψ απᾶ οπο ρἰγίϊί, ϐ6ἱ6ηΠ 48 αἶσο 

ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς.κλήδεως ὑμῶν' ὅ εἷς κύριος, µία 
γε πετο ολὐ]εᾶ ἵπ οπε Ίορε οξσοισ οβ] 11ης; οπ6 Ἰιοχᾶ, οἨΏθ 

πίστις, ἓν βάπτισμα" ϐ εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ. 
4ΑΙ{Ἡ, οπθ Ἱαρύίσηι; οπθ ἄοᾶ απᾶὰ Ἐατμες οἱ αἲ], πο [15] 

3 Ν / 8 ῤ ΔΝ ] ω - 

ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐπ πᾶσιν ἵυυμὶν.ὶ 
οτοςγ 911, απᾶ {λπτοαρηΏ α]], απᾶ η Ξβ]11 Ἴτοα, 

7 ἐνὶ δὲἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη Σἡ'" χάρις κατὰ τὸ µέτρον 
Ῥαΐ {ο οαοΏ οπς οἑ ας ΊπαςῬ σίτου 6ταςθ βαοοογᾷἶπρ {ο Τε Ὠιοὰς5ιαΓΘ 

τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 8 διὸ λέγε, ᾿Αναβὰςο εἰς 
οξἑ {πο ρἰΕ6 οξἑίπο ΟΠτίὶςύ. Ὑ/Πετείοσθ 9 5475, Ἡατίης αδοομάθᾶ αρ οἩἨ 
ϱ/ , ’ . ΄ 3 ” Π -” 

ὕψος χμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, Χκαὶὶ ἔδωκεν δόµατα τοῖς 
Ὠϊρη ηθ ]εᾶ “οαριίνο λοβρθϊνιϊγ, Ἀβπᾶ Ρατο διέτ5 
1 ’ Ν Ν ’ ΄ «/ « ά 

ἀνθρώποις. 9 Τὸ.δὲ ἀνέβη, τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη 
Το ΠΙςῃ. Ῥυΐῦ {πα η αβδοεπᾶςᾶ, ππαῦ 5 ὭὃῬαί {ἰπαῖ αἱ5ο Ὦρ ἀαεοεπθά 

Σπρῶτον' εἰς τὰ κατώτερα Ζ μέρη" τῆς γῆς; 10 ὁ καταβὰς 
τες 1πίο {ηθ ᾖΊοπνες Ῥαχίς οξ ἰπθ θµτίη 2 ἩἨε {μαῦ ἀεεοεπάεᾶ 

αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, 
Ἀγῃθ 3βαπ1θ 15 815ο πιΠο αξοεπᾶςᾶ 8Ώοτο β]1 Τηπθ ἍἨθΘΒΤΕΠΒ, 

ἵνα πληρώσῃ τὰ.πάντα. 11 καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς.μὲν ἀπο- 
ὑπαίῦ Πο πι]ρΏῦ ΒΙ1 αἲ] ἐμΐπρς: Βηά ηοϱ 6ατο 5ΟΏ]6 8Ρο- 

στόλους, τοὺς.δὲ προφήτας, τοὺς.δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς.δὲ 
αί]ος, 8Ώά 50Π16 ῬτορΏείβ, ' απᾶ 580Π19 εταηρε]]ςίᾳ, ΑΠά 50Γ19 

ποιμένας καὶ διδασκάλους, 19 πρὸς ἡτὺν καταρτισμὺν τῶν 
βαΠαριετᾶς απᾶ ΨΘ8ΕΗΘΤΑ, πίἩ α νίειν ἴο {πο ρετγ{αςιῖπς οἱ ἴῃπθ 

ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοξομὴν τοῦ σώματος τοῦ 
βθϊηίς; Τος Ἱοεικς οἱ [ίΠε]βετνίοθ, ἔογ Ὀπϊ]άϊῑπς πρ οξίπο Ὀοά ο ἰπθ 

χριστοῦ' 19 µέχρι καταντήσωµεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα 
Οητίσές υηπΌ] νεα ηγγίνα αα]] Αὖ 1πο υπ] 

τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα 
οἑ ἴπο6 Ἅᾖταἰ(Π ΑΠᾶ οξἑ ἴπο Ἀποπ]εάρο οξίπο Βοηῦ οἳ ἀἆοᾶ, αἲ α “ΠΛΗ 

τέλειον, εἰς µέτρον  ἍἡΜλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ 
Σει]|-στονΏ, αὖ [πε] Ώωθαδαγε οΕ [ίπε] βίαίυτο οἳ ἴπθ {άἱηοβς οἳ {πθ 

ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόµενοι καὶ 
Ῥείηρ {οδςθά βπᾶ 

ο, 14 ἵνα μηκέτι 
Ηγ198: ἐπαῦ ηΟ ΙοΏ6ΕΣΓ Ίνθ ΠΙΑΥ ο ΙΠΕΑΠΙΕ, 

περιφερόµενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ "κυβείᾳ" 
οιγτιθά αΌοιῦ ὮὉὮγ ετετ Ἅπὶπᾶ οἳ ἴπθ {εαοηῖπς 1η ἴηπο κεἱοὶἰρΏΏ 

τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν Ὁμεθοδείαν' τῆς 
οξ ΏΙεΠ, Ιπ οτγαξίίπε ΠΙΙΗ Α τἰθὶπ {ο πε αγείειπα{ἰσίης 

πλάνης' 16 ἀληθεύοντες.δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν 
ΟΕ ΘΓΓΟΓ ; Ῥαΐ Ποϊἰάΐπρ πο ἐταίῃ 1η  ἍἸοψθ ἍἨὙπο ΠΙβΥ Ρτοῦ αρ Ιπίο Ἠίπα 

4 , «/ 2 « , ος , 3 ες. - 

τὰ.πάντα, ὃς ἐστιν ἡ κεφαλή, “ὁ' Χριστός, 16 ἐξ οὗ πᾶν 
ἵπ α]] ἰΠίπρςβ, πὙΏο Ἱ πο ἡμεαά, ἴπο οΟπτῖδυ: {Τοπι τΏοπα α]] 

τὸ σῶμα συναρμολογούµενον καὶ Ἰσυμβιβαζόμενονϊ διὰ πάσης 
ἴ]ιεθ Ῥοάγ, Ἠνίθᾶ ἰορείΏοθς βπᾶ οοπιρβοῖοᾶ Ὦν οπειγ 

ἀφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ 
ἀοϊτς οἳ »αρρ!ίσ ποοοτᾶϊηῃ Το Ππε] ποτκῖηπς ἵπ 116] πιθβξδΓθ 

{ πραὔτητος ΤΤΤΑ. 
Σ -- πρῶτον ΟΙΤΤΙΑΥΥ. 

4 συγ- Τ. δ--. ο ΙΤΙΤΑΥΓ. 

κ ---- καὶ ΙΤΥ’. π --- ἡ Ιτι[Α]. 

ῦ µεθοδίαν Τ. 
σ--- ὑμῖν ΙΤΊτΤΑ; ἡμῖν 45 αν’. 

5 κυβια Τ. Σ--- µέρη (2εαά [ρ8τῖβ]) νν. 



ΕΡΗΕΒΙΑΝ ΟΡ. 

σώματος ποιεῖται εἰς 
Ῥοάύ  πιακο {ος 118ε]ξ 6ο 

ΙΥ. 
ΔΝ , 4 /» - 

ἑνὸς ἑκάστου µέρους, τὴν αὔξησιν τοῦ 
οἱ επσα οπς Ῥασι, ᾖἵπθ Ίπογειβδε οἳ ἴε 

: οἰκοδομὴν «ἑαυτοῦ" ἐν ἀγάπῃ. 
[116] Ὀα]άΐπρ πρ οἳ Ι98εΙέ Ἱπ ἍἸοτο, 

- ἀἍ / Ν / ” , 

17 Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι έν  κυρίῳ, µηκετι 
ΤΠϊΦ {ποτοίοτε 1 Φα, ατιά {ο5είξγ 1η Γιο] Ἰ,οτὰ, -πο Ίοπβες 

.- ο -» Λ ἵ ” - 

ὑμᾶς.περιπατεῖν. καθὼς καὶ τὰ λοιπά ἔθνη περιπατεῖ ἐν 
1τηαῦ Ἴτο τγα]]ς ετθοΏ 45 αἱ5ο ἰπθ τεςδ, [ἔ]πισ] πηΜίοἩ5, ατε να] κπςσ Ιπ 

µαταιότητι τοῦ νοὺς αὐτῶν, 18 δἐσκοτισμένοι' τῇ δία- 
(πε] ταπ1ἰτγ οἱ {ποῖσ παιὶπᾶ, υοΐπσ ἀατκέπαά Ίπ τῃο πλάες- 
να , ΄ - -- - -- Δ 

νοίᾳ, ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ, «διὰ 
οἳ 6οᾶ, οἩ ασσοαπ! οἳ 

τὴν πώρωσιν 
εἴιμάίπς, Ὀείπς β]]έπατοά Έγοτη πο Ἅ1ΐο . 

τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἓν αὐτοῖς, διὰ 
τε Ίσποταπς ἩΠΙΟΗ κ ἵπ «πει, ΟΠ πεσοιηῖ οἱ ἴπε Ἠανάπευς 

τῆς καρδίας αὐτῶν 19 οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς 
οἳ {πεῖσ Πεαττ, πιο ἹΠανίης οαδί ο αἲ] Μεε]ῖτπᾳ, ἴλπειηνείτες 

παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς  ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης 
68τε πρ το ΠσεπέΙοαςηεΒς, Μος [116] πιοτκῖης οἱ “απο]ειππεςς 1911 

3 ’ « κ» . 2 ε/ αν . , ἐν πλεονεξίᾳ᾽ 20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν χριστὀν, 
σι οτατίπρ. Ῥαῦΐγο ποῦύ δίπας ᾖῄΙεβτηεᾶ ᾖἴπο Οπσὶςί, 

21] εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς 
18 ἱπᾶθοθά Ἠίπι ψε Ἠεωτά ΄ απᾶ ἵπ ἈἨΠίπι ἍἨπετε ἰααβηί, αοοοτάίης 3 

ας 2 , ε] ο) ὃν ιός ζ η , ε .- 4 
ἐστιν ἀλήθεια ἓν τῷ Ἰησοῦ 329 ἀποθεσθαιὑὐμᾶς κατὰ 
8 ᾖ[ἴπθ] τα ζεβας; Σοχ οι {ο Ὠατο ραΐ ο αοοοτάῖπρ Το 

τὴν προτέραν ἀναστροφήν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, τὸν 
{9 ΣΟΓΠΙΕΣΓ οοπᾶάαςὗ Τπθ οἱά ΤΙΒΗ, ν/Ώ]οἩ 

. 3 . 4 αν «--. 3 ΄ . 2 ΄ - 7 

Φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίὰς τῆς ἀπάτης' 329 ἀνα- 
18 οοτταρ  καοοοτᾶϊπρ ο ἴλθ ἀθβίτοἙ οἳ ἀεοεῖς; } "ο 36 ’χε- 

νεοῦσθαι δὲ" τῷ πνεύματι τοῦ.νοὸς ὑμῶν' 94 καὶ ἐνδύσασθαι 
πενγεά αβΏᾶ Ίππο ερἰὶτίὃ οἳ γουχ πα]ηᾶ ; Απᾷ ἴο Ἠατε ραῦ ΟἨ 

τὸν καινὸν ἄνθρωπον, τὸν κατὰ θεὺν κτισθέντα ἐν ὃι- 
119 Ὥηθὶν ΤΗ, πυΏ]ο] αοοοσᾶΙΏς ο ἄοᾶ Ὑββ ογεατεά ἀπ ᾖτὶρηπί- 

καιοσύνῄ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας. 36 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ 
θοΙςπεςς Ξηᾶ Ἠο]ίηος οἱ ἐτα{ἩΏ. ἨΓποτείξογο Ὠκτίηςρ ριαΐ ο 

ψεῦδος, λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ.πλησίον.αὐτοῦ" 
{αἱ5ο]οοά, 5ρεα]ς ΣταῦὮ εαοῖ στη Ἠϊβ πείρΏυοας, 

ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων µέλη. 96 ᾿Οργίζεσθε καὶ μὴ ἁἆμαρ- 
Ῥθομιδθ πε 816 οἳ 0Π6 βΠΟἴΠΘΓ ΠΙΟΠΙΏΘΣ5, Ῥθ αΠΦΊΥ, , απἀ Ξποῦ οσο Ἡῃ 

τάνετε' ὁ ἥλιος μἠή.ἐπιδυέτω ἐπὶ Ἰτῷ' παροργισμφ.ὑμῶν, 
51196 ὅαπ 3190 “ποῦ βεῦ ἩΡοΠ. γοιτ ῬτοτοοαβίοἩ, 

27 ἵμήτε! δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. 398 ὁ κλέπτων μηκέτι 
πεϊίπεε µἰτο Ῥιαοθ {ο ΐπο ἁἀθτί]. Ἡο ἐλαῦ βίθαὶς πο Ἴπογθ 

κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ κοπιάτω, ἐργαζόμενος Ἱτὸ «ἀγαθὺν 
α]οί “Πῖπι 3εέθα], Ὀπί ταῖΏος ̓  16 Ἠΐπα ]9ῦοις, πγοτεῖηής πιΏαῖ [15] σοοᾶ 

ο) / / ” , οὁ ο / » 

ταῖς χερσίν, ἵνα ἔχη µεταδιδόναι τῷ µΧχρείαν ἔχοντι. 
ση Ἡ [η15] Ἠβπᾶς, ἔπαῦ Ἡθ τΏαΥ Ὠατθ Ἅᾖ{Τοἰπιρατῦ ἴο Πίτα ἰπαῦ "πεοά μας, 

2 πᾶς λόγος σαπρὺὸς ἐκ τοῦ στόματοςὑμῶν μὴ ἐκ- 
τς Απ ἍἸποτᾶά «οοτταρῦ 19οαί 11ο 13γοιτ 1ὁπιουί]Ἡ Σποῦ ᾖ3]ο6 
(11. οτετγ) .- 

, 3 , Ν 2 Δ ” 
πορευεσθὼ, ἀλλ᾽ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, 

δυ7 
πηπ]κοἰ]ι {Πῃστοπςο οἳ 118 
τος αΠ{ο τῃς ο [σ1π8 
οἳ 118εἱΕ 11 10Υ6, 

17 ΤῆΙΒ 1 βατ 1Π6Γθ: 
109, αηᾶ {εβΏ1{τ ἵπ ἴπο 
1ιοτά, ἴπΠαῦ γο Ἰεηςε- 
ΣοσίἩ γνα]]ς μοῖ πε οέποχ 
σοπεῖ]ο5 τνα]]ς, πι ια 
γοηῖίψ οἳ ὑπείγ παῖπᾶ, 
18 Πανῖηρ ἴπο αμάᾶοςχ- 
5εἰαπάϊΐωπσ «ἀατκοποᾶ, 
Ῥοίαςσς α]]οηπβίοᾶ ΕΓοιὸ 
της 1Εεοξ αοᾶ (πτοαρα 
Τπο Ισποχαπος {]αί ἶ8 
1π Ἰῃηεπα, Ῥοσπά5ο οἳ 
ἴπε Ὀλπάποςς οἳ ἐ]οῖσ 
Πειτὸ: 19 π]ο Ῥεΐπς 
ρηςῖ {εε]ῖπρ Πατορίτεα 
νπόπιρε]τες οτες Ιῖο 
1β5οἴἵτΙοαβΏοδ5,ἔο Ἱογ]ς 
81] τιπο]θαπποθςς να 
Ρρτοεᾶῖπεςς. 20 Βπαῖ το 
Ἠαγε ποῦ 5ο Ἱεαγποᾶ 
Οπητῖςδί; 21 ἵξξο ὃς {πας 
πο Ώπτο Ἠθαγα Πἶπια, από 
Ἠαβτο Ῥεεν {αυισπῦ ὮΥ 
Ἠΐτα, ας ἴμε ἑτιίη ἶ5 ἵω 
Ίεδας: 29 ἰποῦ τε ρας 
ο οοποετπῖίησ τῆς 
ΣΟΥΠΙΘΓ ΟΟΏΤΥΕΓΕΑ{ΙΟΙ 
ἴπο οἷά τααΏ, σγα]οΙ ἵς 
οοτταρῦ αοοοταῖωςσ Το 
τε ἀθοε]θεια] ἸΙπςδίς; 
25 Απᾶ Ὦθ τεποτγεᾶ ἵπ 
πε αρἰτὶι οἳ Τοιγ 
τηῖτιᾶ; 24 απᾶ Ίλοαῦ γο 
ραῦ οἩἳ τηο Ώαὶ Ώληπ, 
πιΏῖοὮ αξτε ἄοά 
ογεαῖεά ἵπ τὶσπίεουξ- 
1ιθ55 αηΏᾶ 1119 Πο]ίπεςβ. 
2ὔῦ Ἠπετεξοχο Ῥυ της 
πα ἹἸΙγίαπρ, δρεας 
6ΥετΥγ Παπ ἵγαίὮ συ 
Ἠϊ5 πεῖσΏροις : {ΟΥ 1νθΘ 
4Υ86 ΤΙΕΠΙΡΟΤΞ οπε ο 
ΑΠΟΌΠΕΓ. 26 Βετθ 8Π- 

ΞΡΤΣ, Απᾶ 8ἱΏ ποῦ: ες 
ποῦ 1ηθ 819 5ο ἄοσπ 
Ἄροα τοις ὙἩταίὴη : 
27 Ὡηοεϊίπεχ ϱἶτο Ῥίαςς 
το ἴπο ἀετῖι, 28 Τεῦ 
Ὠϊτη ἰμαῦ 5{ο]θ 5ἴθ6β] πο 
Ἱπποτο: Ῥαῦ ταῖπεσ ]ες 
Ἠϊπα Ίαρους, ποτεῖηπςσ 
επ Δ Ἠαππᾶς 1Τπθ 
1τἨῖπρ τ/πϊοα 18 ροοᾶ, 
τπαὺ Ἡρ ΠΙΑΥ Ἠαπτο ἴο 
Εἶτε {ο Ἠϊπι {παί πεεά- 
εἵἩ. 29 Τιεῦ πο οοτταρί 
οοπαπιλπἰοβΡ]οη ΄Ρτο- 
οεϱᾶ Ὁαῦ οἳ οασ 
πποι{Ἡ, Ῥαῦ γα τΥ ΏΊο] 
5 ϱοοά {ο Τἴ]θ 189 οἳ 

5ρο ΞΕοτί1ι, υαπυ {4 ΑηΥ ῥροοὰ ΐος Ὀπ]]άίης πρ ΊΠ χεδρεοῖ οί πεθᾶ, 17 οι ἡμαῦ 16 ὃν ος, 
ϱ - ο -- πα π μα.  ΣΩΙΠΙΒΙΘΥ ἈἍςσο Ἀπτο ἵνα ὃῷ Χάρι τοῖς ἀκούουσιν. 90 κἀὶ μὴ. λυπεῖτε τὸ ἔλο Ἠομχοις, 58 Απᾶ 
ἐλαί {6 πια ρίτὸ Εταοθ {ο έἨθτα {λαύ Ἠ6αβ}. Απά Ρτίθτε πού ᾖΊἴ]μθ πτίοτο ο ο ο. Πο]τ 

-” ΔΝ - .”. 5 1π10 Ε ο] 

πνεῦμα τὸ ο τοῦ θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητεεί ἡμέραν Ίγγο ατο κολ]οᾶ απίο 
Βρϊσίυ τε οἱΙγ οἱ ἀοᾶ, Ὁγ π]ίοᾶ γο πγέτο 5θη]εᾶ {ος [ίπε] ἅαγ 9πο ἆαγ οξτεάθπιρίίαιι. 

5 αὐτοῦ τ. {---λοιπᾶ ΙΤΊτΑ. 8 ἐσκοτωμένοι ΗΤΊτΑ. [δὲ]. | --- τῷ ΙπτήΑ]. κ μηῃδὰ 
ΕΤΙΑΝ. ταῖς ἰδίαις νηὶζὮ Ὠἷ8 ου (--- ἰδίαις Α) χερσὶν τὸ ἀγαθόν ἱτττΑΝΜ. Ὁ ἀλλὰ Ίτε. 
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9] Τιοῦ α]] Ὀϊίογποςς, 
ΒηΏά στα, οηᾶ 8ΏΡΟΣ, 
ΒΏᾶ οΙβΤΙΟΙΣ, αιιᾶ ετ1] 
Εροακτπς, Ῥο ραῦ παν 
4τοπι τοι, σνλ{1ι α]] πια- 
1ϊο8: 35 απᾶ Όθοτο Κἰπά 
οπ6 {ο αποίηΏος, Τἴεη- 
ἄθγ-πεατίοα, Τοτρ]νίπρς 
ὀπθ ΠΟίΠΘΥ, εγεη 388 
α4οάᾶ {ον Οµτιδῷς 6ακο 
Ἱιαῦι ᾖ{οτρῖνεη τοι. 
Ψ. Β6 τε {πετείοτε Σο]- 
Ίοποχς οἳ ο, α5 ἄεατ 
οΏ]]άτειπ ; 2 απᾶ πα]]κ 
ᾶπ Ἴοτο, ας Οπμγ]ςῦ αἷξ5ο 
Ἠαϊπ ]οτοᾶ υ5,απᾶ ἨαίἩπ 
ρῖτεηυ Ἠϊπαβε]ξ {ος τβ 
8Ώ οΏργῖης απᾶ α 8β- 
ογίβορ ἴο ἀοά 1οῦ 8 
Ευγεείαπιε]]ήηρ ββτοίς, 

ὃ Ῥαΐ {ογπίοββίοἩ, 
οπᾶ α]ἱ ΙΠςΙΘΑΏΠΕΒΒ, 
ΟΥ οοτθεἰίοιβηεςα, 1εί 16 
ποῦ 6 οπσθ παχησᾶ 8- 
ΙΩΟΠΡ ος, 88 Ὀεοοπι- 
οἵὮ βα]πῖρβ; 4 πε]ίΏετ 
Ἠ]{Πμίπεβς, πος Τοο]]ε] 
{α]]εΐπρ, ποτ Ἰερίίπα, 
ὙιΠ]ο] το ποῦ «ΟΠτθ- 
η]οπῦ: αἱ τοίπετ ρίτ- 
Ίπο οἳ {ΠβΏΚΑβ. ὃ Βογ 
άΠῖ5 το ἘποὙν, ἰΠαῖ πο 
ΤΥΠΟΓΘΠΙΟΏΦΕΥ, ΏΟΓ 1ἩΠ- 
ϱἼθαΏ ῬθΓΕΟΠ, ΠΟΣ 60Τε- 
{ουδ ΤΠ, ὉΠο ἶ5 απ 
14ο]αΐθυτ, Ἠαίῃ απγ 1η- 
Ἱογ]ίβποε {η {πε Ἐϊπρ- 
ἆοπι οἳ ΟΕτὶδὺ απά οἳ 
ἄοᾶ. ϐ Ιιεῦ πο ΠΙΑ 
ἀεοείτθ τοι σΙῖἩ ναῖη 
πνογᾶβ: {ου Ῥεοβι5ε οΕ 
1Ἠθ5ο6 {Πίπσβ οοπιοίἩ. 
1ῃο πταῖἹ οἳ αοά προσ 
1Ώ9 οΏΙ]άταπι οἱ ἀϊβοῦρε- 
ἄἼεησα, 7 Ῥο πού το 
{Πεχείοτθ τῬατίακετς 
πνλτἩ ἰποπι. 8 Ἐον το 
σπετθ εοπιεί1ήμθβ ἀαγκ- 
Ἡ685, Ὀυμῦό ΠΟΠ αγε 4 
Ἱρηπί ἵπ πο ἹΙιοτά: 
σιυα]]ς ας ολ]]άτειπ οἳ 
Ἱριι: 9 (ος {πε ἐτια]ή 
οἳ Πο βδρἰτσϊε ὅ5 ἵη α]] 
Ρ6οοάπθββ απᾶ τἱβηί- 
θοµ5πθ55 απὰ {τατὴ ) 
10 ρτοντίπς σλαῦ 15 
αοοερίαΏ]οθ Ἀαπίο 11ο 
1οτά, 11 Απά Πανὸ πο 
ΣεΙ]οπδΏίρ πια ἰπο 
υπ εταΙτ{α] ποχΚκεθ οΕ 
ἄατκλεςδς, αυ ταίἩετ 
ΥΘ6ΡΓΟΥΕ ἔἶμεπι 12 Έοτ 
19 15 Αα ΞΏΑΙΩΘ ΘγεΏ 1ο 
Ερεα]ς οὗ μοβ ἁΠίπρε 
πυΠῖοη ατα ἆοπο οἳἑ 
Τηθπι 1π 5εοτοῖ. 15 Βιαΐ 
811 {π]πρς ἐπαί αΓθ Τε- 
χονθᾷ ΑΥε Ιηδάε πιαρ]- 
Ἑεῦ Ὦγ {πο Πρηί: {ος 

π/Ώβίδοθτεγ ἀοῦα πιθκθ 
πηβη] τε  ἸΠρηί, 
14 ἸΓΠποτείοτο Το αα{ χι, 
Αννακοίποι (πβῖ 5]εερ- 
ος, απᾶ αγἱ59 ἔΓοπα 1Ώθ 
ἀεβᾶ, απᾶ Οπτῖεῦ εμα]] 

δω δὲ ΑΏς 1, 

Προς ΕΦΕΣΙΟΥΟΣ. 
φ , ” Γι 4 4 ᾿ ] : 8 Π 

ἀπολυτρώσεως. 9] πᾶσα πικρία καὶ θυμὺς καὶ ὀργὴ καὶ 
οἳ τεᾶσπιρΌῖοἩ., ΑΙ ἍᾖἉῬίεγπθςξς, θπᾶ ἹπάϊρπαίΙοῦ, αιιᾷ ΝΤΗΙΗ, πιτε] 

κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ' ὑμῶν, σὺν πάσῃ 
ΟἸΑΠΠΟ«Σ, αοπᾶ οτΙ] εροαΚκίπρ ει Ὃο τεπιοτθοᾶ Ίτοπ τοι, την] 8] 

κακίᾳ' 99 γίνεσθεδὲὶ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, 
1ηΒ]10θ 5 απά Ὦο ἵο οἩπθ αποϊπες Κιπᾶ, ἐεπάᾶογ- πεατταᾶ, 

χαριζόµενοι ἑαυτοῖς, «καθὼς καὶ ὃ θεὸς ἐν χριστῷ ἐχαρί- 
{οτρ]νίης 686] οἵπος, ααοοτᾶῖπρ 58 4ἶξο ἄοά Ἱἵπ ἍοΟπτςς 4οἵ- 

ς ” / 9 ο, .”, 

σατο οὑμῖν.ὶ 6 Γίνεσθε οὖν µμιμηταὶ τοῦ θεοῦ, ὡς τέκνα 
Ρατο τοι. Ῥοσο Ἅᾖ1πετείοτθ Ππι]νβίοΓ5 -οξ ᾳοᾶ, ας ΟΠϊ]άτεπ 
2 / .. - ΄ 9 8 ἀγαπητά΄ 3 και περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ χριστὸς 
Ῥε]οτοά, Ααπᾶ να ]]ς Ίπ Ἅᾖοτο, εγεΏ ας αἱποιίο Οπτ]εῦ 

ἠγάπησεν Ρὴμᾶς,ὶ καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ αἡμῶνὶ προσ- 
1ογεὰ 18, απάᾶ ΕΑΤτε πρ Ἠϊπιβε]ξ 1ος π8, 35 οἵ- 

φορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. 
4ΘΥΙΠΙΡ απιᾷ α ΑΑΟΓΙ809 το ἄοάᾶ {ος αή οὖοασ ο α 5πεθῦ βπιο]]. 

ὦ Πορνεία.δὲ καὶ Ἱπᾶσα ἀκαθαρσίαὶ ἢ πλεονεξία μηδὲ 
ἙῬιί {ογπ]οπέ]οη Απᾶ 81] ἈἨΠΟΙΕΑΠἨΠΕΘΑ ο; «οοτείοβηεςΒβ ποῦ ετεα 

, ” / ΄ 

ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις 4 "καὶ! αἰσχρό- 
1εῦ 1ῦ Ὦε παπιεᾷ ΑΠΙΟΠΡ τοι, ΟΤ6Π 85 15 ὈοοοπαῖΏρ {ο εα1υ{5 βπᾶ αιι]- 

της ἵκαὶὶ µωρολογία ἢ εὐτραπελία, "τὰ οὐκ. ἀνήκοντα,' ἀλλά 
Ὢηθδς απᾶ {οο]ϊδι ἰα]κίπρ ος Ιθσίΐης, ὉιμΙοὮ ατο ποῦ Ὀθοοπιίπρ; ΌῬιαῦ 

μᾶλλον εὐχαριστία. ὅ τοῦτο.γάρ Σἐστε.γ/»ώσκοντες! ὅτι πᾶς 
χθίηοετ Ἱηπαπκδρ]τίηρ, ΄Έου 18 γο ΙςΠΟΙΓ ἐπαῦ αηΥ 

(1. άτετγ) 
/΄ ΔἎ  / θ Ἆ ὰ , χο τν 2 2 ; 

πόρνος, ἢ ἀκάθαρτος, Ώ πλεονεκτης, Σὸς' ἐστιν εἰδωλολά- 
ΣΟΥΠΊΙΟ8ΊΟΣ, ΟΥ ἨΠΟΙΘΑΠ Ῥεσδοῦ, ος  οοτείοιε, ππΠο 8 8η Ιάο]βίες, 

τρης, οὐκ.ἔχει κληρονοµίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ 
Ἰ18β 1οῦ ΙπΏρτίίβησθ  Ιπ πο Κἰππάοπι οἑἶπο ΟΠτι απᾶ 

θεοῦ. 6 μηδεὶς ὑμᾶς ἀἁπατάτω κενοῖς λόγοις' διὰ 
οἱ ἄοᾶ. 3Νοὀοπθ ὅγοι εί “ἀεοείτο ΥΠ επιρἰγ Ὑποτᾶάς; 2οτ δαοοουπῦ “οξ 

ολ ἓν ”. ο Ν ω 
ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆὸ 

διεςο 51Πΐπρδβ "1ος  Ἅ«Ο0Π188 1πθ πτοί] ὃξ ἄοᾶ προπ ᾖ{ἴπθ 8οπ5 

ἀπειθείας. Ἰ μὴ οὖν γίνεσθεΣσυμμέτοχοι! αὐτῶν. 8 ἦτε 
οἱ ἀἱδορεάίεπος. 3Νοῦ 3.9εγείοτο 36 ἍᾖἹοϊπι-ραγίακετβ πι Ώ ἐμετῃ; 3Ύθ 3γγετθ 

γάρ ποτε σκότος, νῦν.δὲ φῶς ἐν µκυρίῳ' ὡς τέκνα φωτὺς 
1{0Υ Ο0Π0θ «ἄΑΙΚΠΕΒΑ, Ὀυέπονυ Πραί ἵπ [πε] Τιοτᾶ; 8 «οΏϊ]άχει οἳ Ἱἱρωῦ 

περιπατεῖτε' 9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ “πνεύματος! ἐν πάσ 
σα], (1ος ἴποθ Ἅ«ἀτυϊῦ οἳ ἴπθ Ερϊτ]ν Πα] ἵπ 811 

ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ' 10 δοκιµάζοντες τί 
Ροοᾶπεξβ Ἀπᾶ τρΠίεοιβηθβ! απά τι) Ῥτοτίηπρ σπα 

ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ. 11 καὶ μὴ: συγκοινωνεῖτεϊ τοῖς 
18 πγε]]-ρ]θαδίπρ Το ἴπο Ἰοτά; Ἀπά Ίατο πο Τε]]οπυνΏῖρ πι Ἅᾖἴπο 

ἔργοις τοῖς ἀκάρπὸοις τοῦ σκότους, μᾶλλον.δὲ καὶ ἐλέγχετε' 
Ἄπνοτκϐ απ {το εξ] οὗ ἄατκπεςβ, , ας ταίμετ 8180 τορτονθ; 

19 τὰ.γὰρ ἡὈκρυφῆ!ὶ γινόμενα ὑπ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ 
{οτ ημο ἰπίπρς 1τπ βεογτοῦ Ῥδϊηρ ἆοπο ὮὉγ έπαπα βΠαωπιθξέα] ΄Ιδ 15 ενεπ 

λέγειν. 19 τὰ.δὲ.πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦ- 
10 ΒΑΥ. Ῥυαἱ α11 οἳ Έπεπα Ῥεϊπῃ τερτογθᾶ Ὦν ᾖ{ἴποθ 1ρΠῦ .γοπιβᾶρ πιαπῖ- 

ται  πᾶν.γὰρ τὸ «φανερούµενον φῶς ἐστιν' 14 διὸ 
{ααῦ ; Τοσ “ετετγυλήτπρ "ὑλαὺ "νγη]οα Όπαακες πιρπὶ{εςεύ Ἰηρπι 588, ἨΓπετδίέοτθ 

λέγει, "Ἐγειραιὶ ὁ καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν 
Ἡθ Εα75, Άτοιςδα, [ἴποα] ἰπαῦ εἱθεροςῦ, απᾶ τῖεοιρ 1ΓΟΠΙ ΑΠΙΟΠΡ {ῑθ 

οἡμιν 181. Ρ ὑμᾶς γοι ΤΤτΑ. 4 ὑμῶν ο] Α. τ ἀκαθαρσία 
πασα ΙΤΊτΤΑ. 1 01. τῇ οτ 11. ν ἃ οὐκ ἀνῆκεν ΙΤΊτΑ. π ἴστε γινώσκοντες 
Ψ9 4ἴ9 απναΤθ οἵ, ζποπΊπρ ΕΙ/ΤΤΓΑ ΥΓ. χ ὅ {μαῖ 1ΤΤτΑ. 7 συν- ἈΑ. Σφωτὸς ρε 
ας ΤΑ ΥΓ. συγ- Τ. υκρυφη 1, « Ἔγειρε αὐΤΊτΑΥ. 

ΙΥ, ν. 



ΕἘΡΗΕΡΙΑΝ ΑΟ, 

νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. 1ὅ Βλέπετε οὖν 
ἀεαᾶ, απᾶ θ]ια]] βἨΏῖπο Ἡπροι ἴπορ πο ΟϱΟΠτὶδί, Τακο Ἰοεά {Ποχοίοτο 

” ” -” η] φ ” ’ ζω ΄ 

ἁπῶς ἀκριβῶςὶ περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ ὡς σοφοί, 
Ἡοιν Βοοπταῖε]γ γο ππα]]ς, ποῦ 45 ἸἈπνίδς, Ῥαῦυ αᾱ Ἠπίθ, 

16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πογηραί εἰσιν. 
ταησοΏλίης Ίπθ πο, Ῥεσοπαςδθ {ης Ἅ«ἆαγ5 Ξεν!] 119, 

17 Σιὰ.τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ «συνιέντες τί τὸ 
Οµ 15 αεοοαπῇ Ὄο ποῦ Σοο]15ῃ, υαὸ παπᾶρτβδίιαπά ης σν]αῦ πο 

θέλημα τοῦ κυρίου. 18 καὶ μὴ.μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ 
υπ] οἑ τπθ Ποτά [18]. Απά Ῥο πού ἀταπ]ς πλ πο, η πνλῖοὮ 

ἐστιν ἀσωτία' ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύµατι, 19 λα- 
15 ἀἱδεο]ιίεηπςξς; Όαῇ Ῥο ΗΕΙ]εά πα [1πε] οῬρίτιϐ, 5ροακ- 

λοῦντες ἑαυτοῖς ἔ Ψαλμοῖς καὶ ὄμνοις καὶ ᾠδαῖς ἔπνευματι- 
ἴπσ {ο εαο] οἵμες Ίπ Ῥοπ]πς απά Ἠσπιὴς απά ᾿δομσβ Ἱερίτίταα], 

καῖς.' ἵδ ; : {λλ ος ας δίιαἲ ὑμῶν τς ς ς, ἄξοντες καὶ Ψάλλοντες "εν τμ καρθιᾳ υμων τῳ κυριφ, 
ςἱησίησ απά ρταϊδίωρ στ Ξμεατυ γοσ ἰοτπς Ἰοτᾶ; 

: » , Π ΄ » , ” 
20 εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν  ὀνόματι τοῦ 

ρἶνίησ {παπ]κ5 αἲ αἲ] ἠἼππεβ ἵοτ αἱ] ἰμΙπρς ἵπ [119] παπιθ 

κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί 21 ὑπο- 
οἳ ος Τ,ογᾶ φο5α58 Οπτὶδί {ο Ὠἶπι πΠο [15] ἀἆοά απᾶἆ Ἐαίπετ, βιιὈιπ]{- 

τασσόµενοι ἀλλήλοις ἐν «φόβῳ Ηθεοῦ.ὶ 
εἴηπρ τοιχβε]τες {ο οπθ οποίο {π [1πε] {6Η οἳ ἀ.οᾶ. 

92 Αἱ γυναῖκες, τοῖς.ἰδίοις ἀνδράσιν ἡ 
Ἰανοβ, νο τοισ οπἩ 

νι. 

ὑποτάπσεσθε,' ὡς τῷ 
Παδραπᾶςδ . αὈπτ Τοιχρε]το5, α5 ἴο 1πθ 

ιό ο ε/ πι ε ] ] ΄ 3 (λ 4 ” ΄ ιά 8 

κυρίῳ᾽ 25 ὃτι πὸϊ ἀνήρ ἐστιν κεφάαλὴ τῆς γυναικός, ως καὶ 
Τιοτᾶ, 40ΟΥ ἴπο Ὠαςδραιᾶ ᾖΒ Ὠεπᾶ οἱ {ο Ἅπ]6, 38 315ο 

ὁ χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, "καὶῖ αὐτός δἐστινὶ σωτὴρ 
ἰπο Οπτὶδ [18] Πελά οξίπο αδεεπιδ]γ, απᾶ Ὦοθ 15 ΡΑΥΊΟΙΙΓ 

τοῦ σώματος 94 Ρἀάλλ᾽ὶ αὥσπερ' Ἠ) ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ 
οἑ ἴπθ Ὀοά. Ῥαῦ 676Ἡ 88 116 αδβδθιμΏΙΣ 16 αυ]αοσοιεᾶ Το 1ἴιθ 

χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς. ἰδίοις! ἀνδράσιν ἐν παντί. 
σπνεί, 5ο 8ἱ5ο ΊΝΙΥΕΒ το ὑπαεῖγοινιπ ἨΠπαδοαπᾶς 1 6γειγίλμῖηρ, 

25 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναϊκας ἑαυτῶν,! καθὼς καὶ ὁ 
Ἠτυδυαπᾷς, 1οτο ουσ ΟΙΥΏ ΊΥΊΤες, 6τπεΠ 45 8]5ο {πο 

χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἑαυτὺν παρέδωκεν ὑπὲρ 
αμχ]ςί 1οτεά ἴἩθ Ἅαβ556ΙΙΩΙΣ, απ Ἠϊπιδο]Ε βατε πρ 40Υ 

αὐτῆς 20 ἵνα «αὐτὴν ἁγιάσῳμ,  καθαρίσας τῷ λουτρῷ 
18, τπαῦ ἵὸ ΄. Ἡθ παϊρηῦ δαποῦΙ{Σ, Ὠσνῖης ο]εαηδεά ΓΠ1{] Ὁσ τπο πναδηΙηρ 

τοῦ ὕδατος ἐν µῥήματι, 27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὴν" ἑαυτῷ 
οἳ τυκίετ Ὦσ [πε] πονᾶ, τηαί ορ πιϊσΏί ρτεδεη {6 1 {ο Ἠ]ιαςδο]Ε 

ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ ῥυτίδα 1 τι 
Σᾳ]οτίοις πο ἍΔΒδεΏπιΒΙΥ, τποῦ Ἀπτίπς εροῦ, οὗ ΙνΤΙπΕ]ς, ΟΥ ΑηΏΥ 

τῶν.τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ἁγία καὶ ἅμωμος. 38 οὕτως 
οἳ 5αοὮ ἐπῖηπρς: ναῦ ἴλπαῦ 10 πα]βΏῦ ο Ἠο]γ ᾿ απᾶ Ῥ]απιε]θςς. 5ο 

τὀφείλουσιν Ἡ οἱ ἄνδρες' ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν.γυναϊκας ὡς 
οαρΏῖῦ Παδραπά5 το Ίογο {ηοῖσ ΟΥ/11 πΙΥΘ8 88 

τὰ ἑαυτῶν σώματα ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν 
ἐπαῖν ον η Ὀοᾶ]θ5: 9 ἴπαῦ Ίοτοξ Π15 ο/η ος 3Ἠ1παραιξ 

ἀγαπᾷῷ' 39 οὐδεὶςγάρ ποτε τὴν.ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσῃσεν, 
1οσεβ. ΈοΥ πο ΟΝΘ καἲ ΑΠΥ Ἴπθ ἍὮἨϊδοπῃπ Πεδα Πα)εᾶ, 

σ0ο 

σίτο ἴ]οε 11ρ]Ἡ{. 15 Ξσθ 
ἴηστ ἴπαί το τνα]]ς οἶτ- 
οι1Ώ]βρθο:ΙΣ, ιοῦ α8 
40915, Όιν 5 ἩἨπ]-6, 
16 τοάοροπιῖηπς τηθ 
τίπηθ, Ό6οβ 15ο 1Πθ ἆπγ5 
Άτο ον]]. 17 ἨΠετα[ογθ 
Ῥο 7ο ποῦ 111156, ια 
πηζοτείαπᾶίηρ πΠηπῦ 
{πο να] οἳ τπο Τιοτά 
ἵδ. 18 Απᾶ ο ηοῦ 
ἀγαηπὶς πνΙίἩπ Ἅπῖπε, 
πογδ]η 15 οχος»ςς; Ότπέε 
νο ]]αά πν]ίἩ {πο δρί- 
πιῦ; 19 εροπκίηρ {ο 
ΥΟΙΙΕΟΙΥεΣ ἴχ Ρ581Ώ19 
απάᾶ ἨγψιιΏΒ απᾶ βδΡὶΙΓ]- 
{π81] 5οηΏΡΒ, εἰπσίηπς αηᾶ 
Ἰλακίησ Ὠηιε]οάγ ἴπ 
γοιιτ ο ιχή {ο {Ἠο Τωοχς 
2ὺ ρινῖηωσ {παπκα α]- 
πΙΑΥ5 Του αἲ] (Ππῖιςσ5 
ηπ{ο ἄοᾶ ιπᾷ {πο 1α- 
{Πεχ ἴπ {πο Ἠαπιο ος 
ουχ Τ,ογᾷ ἆοσις ΟΠτὶςί; 
91 ευυμαϊτ]ησ τοιι- 
5ε]γο5β οπο {ο αποί]ιος 
1 1ηοθ {όατ οἳ ἀοἆ. 

22 Ίϊτο6ς, -ευ τοῖς 
ΥοιΙβε]νος υπίο γοις 
οη Ἠαδραπάβ, α8 Ιιπῖο 
ἐπο Τ,οτᾶ. 28 Ἐοτ 1πθ 
Ἠαςραηᾶ 5 {πο Ἠεπά 
οἳ ἴ]θ π]{θ, ετειι 88 
Ομτίςί 15 {πο Ὠρβᾶ οξ 
ἴπο ϱ«άτοἨ: απᾶ Ὦο 18 
ἴπο βανίοαχ οξ 119 Ῥο- 
ἆγ. 24 Τποτε{οτθ α8 
νηο επιιτοἨ 15 ϱαὈ]εοῦ 
απο ΟἨΥ15ἳ, 5ο {εί 9 
π/Ίγες ὂε {ο τπεῖτ οσἩπ 
Παδραιᾶ»  ετεχγ 
ὀωμίηρ. ὁὂ ἨΠυεραιςς, 
Ίοτε τοισ πν1νθξΒ, εΤοιι 
α5(Ἠτῖθί α19ο ἱοτοᾶ τα 
οΏιιτοὮ, απᾶ ψατο Ὠϊπη- 
5ε]{ {ου 16: 6 ἰπαῦ Ὦθ 
πηϊρηΏῦ εαπουίσ απᾶ 
οἸεπωδο Ισ πια 1ῃθ 
πυοςηίης οἳ πιαίενγ Ὁγ 
πο πσνοτᾶ, 27 {λα ηςα 
πηϊρΏῦ Ῥτεςοπό ἹΙὺ το 
Ὠϊπηςσο]ξ α ]οτῖοι» 
οΏιχΟἩ, ποῦ Ὠακνίησ 
βροΐ, οὗ. πτϊικ]θ, οὗ 
ΒΏΥ 5ιιοὮ τΠπῖπς; ας 
τπαῦ 10 ΞπΠοι]ᾶ Ὦο Πο]Ιγ 
απᾶ νητηοιῦ Ῥ]οπιίδῃ. 
28 9ο οισ]ς παθη {ο 
Ίογο 1Ποαῖν πἼνερ 48 
τπείσ οὐνΏ Ῥοᾶϊ65. 9 
τηαῦ ἸοτείὮῃ Ἠϊ5 τνὶῖθ 
ἸοτείΏ Ἠϊπιδο]{, 99 Ἐον 
ΤΟ ΤΙΒΏ ΘΥΕΥ γεῖ Ποίεᾶ 
Ἠὴ5δ οπη Ώερα; δῬιαῦ 

ἆ ἀκριβῶς πῶς Ἱτ.  ἓἑσυνίετε ἀπᾶθτβίαμά ΙΤΤτΑ. 
Ἀ. ἐν (τεαά ντ γοιχ Ἡθδατί) τ[ττἍ]. 
ατΊττΑΥ. 

βαὈτωϊῦ 6Πεπβδε]τεβ) 11. --- ὁ (γεαά ἃ Ὠαςραπά) ΟΙΤΤΙΑΝ. 
ο --- ἐστιν Ι1ΤιΑΊΝ. Ρ ἀλλὰ ΤΤΤτΑ. 4 ὡς 88 ΙΤΊΤΑ. 
ΙττιΑ. ο. ἑαυτῶν (/εαᾶ ἴηΏθ νὶν ος) 1 ΤΊτΑ.. 
οι τΊταΥή. σ καὶ (189) οἱ ἄνδρες ὀφείλουσιν ΠΨ. 

{..- [ἐν] 1,ιΔ. 
Ι ταῖς καρδίαις Ὠεατί5 1, 

Ε Γπνευματικαῖς] ΤΑ. 
κ χριστου οἱ Ομτὶςδε 

Ἱ--. ὑποτάσσεσθε ΤΑ; ὑποτασσέσθωσαν (γεαᾶ ἴο ἴπεῖγ οὗ Ώ Πιιβρααᾶς ]εῦ ἔμαπα 
Ὦ κ καὶ ΟΙ,ΤΊταΝΓ. 

ζ--- ἰδίοις (εαᾶ ἴο ἴΏο Ἠα5Ώαιιάβ) 
{ αὐτὸς (γεαὰ Ὡς παῖφΏῦ Ππιδθ]{ Ῥτεδς6) 

π --- καὶ 8ἱ5Ο ΤΑ, 



510 
Πποισ]ςἩοίὮ απά οπε- 
γἱςπο]ι Ττ, οσοΏ 45 ἴπθ 
Γ,οτᾶ ἴἩο οΏιιτοῖὮ: 30 1ος 
πς αἴθ ΏΙΟΏΙΌεΓ5 οξ 
Εὶς νόσάςσ, οἳ Ἠῖς Πες, 
αιιά οἳ ΩἨϊς ὭΌοπος. 
31 ΕουΥ ε]ιῖς οβά5ς ϱπα]] 
α Πια1ι Ίοανο Ὠϊς {αΐγιου 
Άπα πιοἰἩοσ, ομᾷ θα 1 
Ὃε Ιοϊποᾷ απίο 5 
νέο, θά ἴπεγ Όπνο 
κΏα]Ι] Ὃο οπς Πε.Ἠ, 
90 Τηϊς ἶξ αστεαῦ ΠΙΥ5- 
ἵετν : Όταέ Τ 5ρεα]ς οοἩ- 
οεταῖτπς ΟΩχ]ξί απᾶ ἴπθ 
«ΏατοἨ. οὁδ ἹἩοτετίπε- 
19655 66 ϱΤοσΥύ οπε οἳ 
οα 1η Ῥατιϊοα]ατ 5ο 
οτο Ὠϊβ πνῖζο εΤπεηΏ α58 
Ἱήπαςε]ξ; απά {πε σνῖΤθ 
2ε6 τπαῦ 5«Ώο τατετεΏςθ 
Λε παεραπᾶ. 

ΤΙ. ΟΠΙ]άτει, οἩΏεγ 
ος Ῥαχτεπὺς π ιηΏθ 

οτᾱᾶ: Ίο 1ἴπῖς 15 
χ1ρΏῖ. 2 Ἠοποιτ ην 
{01Πος απᾶ ἨΠιοῦΠθΓ ; 
τΠ]οη 5 πο Ετεῦ 
οοπαπιαπᾶπαεπό πα 
Ῥτοπαίβε; ὃ ὑπαῦ 1ῦ 
ΏΙαΣ 9 πθ]] π1{Π {πςε, 
απά ἴποια πααγοξύ Ίτοε 
Ίου οἩἳ ἴηο εατίῃ. 
4 Απᾶ, το {8ἱΠ6Σ5, ΡΤο- 
τοκο ποῦ τουσ οΒῖ]- 
ἄτεῃπ. ἵο Ὠπταία: Ῥαῦ 
Ῥτῖησ ἴπεπι πρ 1η ΤΏθ 
Ώπυχίπτο απᾶ αἁπιοπί- 
Μϊοπ οἳ ἐπο Τιοτᾶ, 

5 βοτταπῖς, ϱο οδεᾶῖ- 
ο Το ἴπεπι ἐπαῦ ατθ 
Ίο} Ἱιβδίει5 αοοοτᾶ- 
Ίτιφ Το ἴηθ Ώ65Ἡ, τν 
4θαΥ απά ΊτεπιΌ]ηᾳ, 
{π ϱἹπρ]εηθςς οἱ Τους 
Ἠθατῖ, 5 απίο ΟἨτ]εέ; 
6 ποῦ πε εγεεετνίοθ, 
86 Ὡιοπρ]εβδετς»Σ Ῥαῦ 
α» ᾖΊπε εοσταπίς οἳ 
Οητ]εῖ, ἀοΐπρ πο π1]] 
οἱ ἄοᾶ Ίτοπ Ίππο 
Ἠεατι; 7 ν/ Ροοᾷ 
υν]] ἀοῖηπρ κφεττίοε, 88 
ἰο ἴμθ Τιογᾶ, απᾶ ποῦ 
ο ποπ: 8 Κποπίπς 
ἐπαῦ ν/Ώβίβοσγεσ ϱοοᾶά 
{Πίηπρ απγ παπ ἀοείῃ, 
{Ἠθ Ρ4Ώ1θ «Πσ]] Ὠε τε- 
οαοῖτε οἱ ἴπο Τιογᾶ,νπε- 
ἴπετ ᾖ6 ὃε Ὀοπᾶ ος 
4τεθ. 9 Απᾶ, το Π]βς- 
ἴρτ5, ἄο Τπο βΡΑΠΙΘ 
ἐπίπρς απ{ο ΤἨεπα, ζΟΓ- 
Ῥθαγίπς Ππτεατεηίης: 
Κπονπῖπςρ ἴπαῦ σουτ 
ἈΤα»ρίθγ 41ο 15 1η Ἠεα- 
νεη; ποαϊηες 15 ἴπετᾶ 
πεςρεοῦ οΕρεΓ6ΟΏΦ τυΙϐἩ. 
λΐτα, : 

α ἀλλὰ Ι1ΊτΑΤΥ. 
1ΤτΑ. Ὁ ω-- αὐτοῦ ΤΤΊΤΤΑ. 

Εε -- ἐν κυρίῳ Π[ΤΓΑ]. 
Ἱ-.. τοῦ ἴΏε ΙΤΤΤΑ ΥΓ. 

Πρ) ΤΑ) ἐάν (ἂν Ττ) τι (----τι Όττ) ΤΤΤΤΑ ΥΓ. 

{[εις] 1,Α. 
δουλίαν Τ. 

προς Ἐδεςεεον ας, πα 
) » 3 , Δ ΄ ΄ ο Σάἀλλ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Σκύριος" τὴν 
ας ὮἩποµΓίδῃες απᾶ οἨεγῖ»ηος πε εΤοΏ 38 αἶκο {Πο Τον ε]να 

9 ’ 1 ΄ » Δ -” [ὸ ; 

ἐκκλησίαν. 90 ὅτι µέλη ἐσμὲν τοῦ.σώματος αὐτοῦ, Σεκ τὴς 
αδεεπιυ]σ: ΣΟ: Ὠ]επΙΌοτε τνθ ατθ ο Ὠὶ5 Ῥοᾶγ, οξ 

Δ ιν) συ Ν 2 ο” ’ -” 

σαρκὸς.αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν.ὀστέων. αὐποῦ.ὶ 91 ᾿Αντὶ τούτου 
Ηὶς Ίο»Ἡ, απά οἳξ Ἠὶς Ῥοηπος. Ῥουιιςο οἳ ᾖ{ἐλπί8 

; ” ρω Δ . 

καταλείψει ἄνθρωπος "τὸν! πατέρα δαὐτοῦ! καὶ 'τὴνἳ µητέρα, 
) βαεηα]] «]σινο κ “πιαπ 5Εηΐπες 5η15 απά ΏλοίΠεν 

-, , 4 ” . - : 

καὶ προσκολληθήσεται ἀπρὸς τὴν γυναϊκα! ἑαὐτοῦ.! καὶ ἔσον- 
απᾶ 5Πα11 Όθ {οἶποᾶ ἴο 2ννῖξο αμΐς, ΄. απ ο «κηπΙ] 

ε - 2 / [ή ΄ -” 

ται οἱ 9ύο εἰς σάρκα µίαν. 92 Τὸ.μυστήριον.τοῦτο μέγα ἐστίν' 
“ρε 1119 Ξἴπνο Σου: 3Πεςη Ἅᾖ1ο9Ἠ8. Της πιγςίετγ Σρτεπύ Ἶς 
. ἃ 8 / » ο: Ἀ 3: . [ὸ 3 

ἐγὼ.δὲ λέγω εἰς χριστὸν καὶ Τεἰς' τὴν ἐκκλησίαν. 88 πλὴν 
Ῥας1 ε8ρεακ αξῖο Οπμτρῦ αηπᾶ α5 ἵο ἵΠθ αβΕβ5οπηβ]τ. Ἡονετετ 

νε » « Σο ῃ ι ” - βία 
καὶ ὑμεῖς οἱ καθ ἕνα, ἕκαστος τὴν.ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως αγα- 
Ἀἱσο τε ετετγοτε, 3θ8ςἩ "18 Σο’ δυηὶξε 7809 )εῦ 

/ ς { ’ Ν ” 4 

πάτω ὡς ἑαυτόν' ἡ.δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 
.Ἴοτε αδ Ἠϊπιςε]ξ; απᾶ ἴπο πο ἴπαῦ 5Ώθ ταΑΥ Σε; ἴπο ΠἨαευαιιᾶ, 

[ἃτ { ’ ο ” ” 

ϐ Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν.ὑμῶν Εἰν κυρίῳ" 
ΟπΙ]ἄτεα, οὖεγ γοὮςσ ρατεΏῖΒ Ἰπ [1Πθ] Τοτᾶ, 

τοῦτο.γάρ ἐστιν δίκαιον. 3 Τίμα τὺν.πατέρα.-σου καὶ τὴν 
ΣΟΥ 916 18 ἀαςι. Ἡοποας {Ἠγ Σαἴπετ Απᾶ 

- ϱ/ 1 Δ . μ / 

µητερα” ἥτις ἐστῖν ἐντοὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ' 8 ἵνα 
πηοΐποτ, πτνΏίοα 18 λΣοοπιπιαπάπιεπὺ 1116 "Πτεῦ τν Ἡ α Ῥτοπαῖςο, τηαῦ 
ο. ’ . μ. 

εὖ σοι Ὑγένηται, καὶ έση  µμακρυχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆ 
ππε]] σπΙτἩ ἴπθο 16 τααγ Ῥθ, απᾶ ἴποιι πιαγοςῦ Ὀθ ο. οἩ ο) άν 

4 Καὶ οἱ πατέρες, μὴ.παροργίζετε τὰ.τέκνα ὑμῶν, Χἀλλ᾽' ἐκ- 
Απᾶ Σ44ΠΏ6ΕΤ5, 4ο ποῦ Ῥτονοκο ψουχ οΠΙ]άτοιι, Ῥαΐῦ Ἰτίηρ 
/ / ἃ ; / 

τρέφετε αὐτὰ ἐν  Ἠπαιδείᾳ καὶ νουβεσίᾳ. κυρίου. 
πρ ἴμετι Ίτπ [πα] ἀἱ5οῖρ]]ωπθ απᾶ αἀπιοπ]ξίοι οἳ [έμ6] Τ,ογᾶ, 

ὅ Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς Ὀκυρίοις κατὰ σάρκαὶ 
Ῥοπᾶπαεμ, οῦοετ [γοιιτ] Ἰηβ8ί6Υ5 αποοογάϊπς {ο Ώοβῃ 

δι) , τ ’ ) } »ν ’ κ ε 

μετὰ φόβου καὶ τρόμου, ἐν ἁπλότητι Ἱτῆς' καρδίας ὑμῶν, ὡς 
πα 4θΑΤ απᾶ ἵτεπιρ]Ἠς, η εἰπιρ]οῖῖγ οξ τοι Ἠθατί; 88 

τῷ Χχριστῷ' ϐ μὴ κατ’ Σὀφθαλμοδουλείαν! ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, 
τοῖἴπο Οπτῖδέ; ποῦ (η εγε-ξεγνίοῬ 85 ΤΙΘΊ-ΡΙΘΒΡΒΘΤΑΕ ; 
Ιλλ᾽ ε ὃ Ὀλ | Γι - - ᾿ / ” - 

ἀλλ ὡς δοῦλοι ᾿τοῦ' χριστοῦ, ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ 
Ῥαῦς 5 Ὀοπάπιααι ο{ίπο Οπτῖςῦ, ἀοῖηςρ πο πα] οἳἑ αοά 

3 ” , / .. ’ Δ 

ἐκ ψυχῆς, 7 μετ εὐνοίας δουλεύοντες Ἡ τῷ κυρίῳ καὶ 
Στοπι [ηἩ6] βοι1, νο ἴ]λθ Τοτὰ απᾶ 

2 2 θ ’ : 8 (δὃ δν ε/ ην σ ε/ Ί / 
οὐκ ἀνθρωποις είόοτες Οτι 30.εάν.τι ἑκαστος ποιηση 
ποῦ Το ΤΠΕ ; Κποπίηρ ἴπαῦ ὙΠαϊβοθτες εαοὰ ὅπιβγ ΄Ὥπτο "ἆοπθ 

ή ο -” ἃ ανά .. ” ῬὋ .. 

ἀγαθόν, τοῦτο Ὀκομιεῖται!ὶ παρὰ Στοῦ!ϊ κυρίου, εἴτε δοῦλος 
Ροοᾶ, 1Ἠ15β Ἶςψ 5Πα]] τεοεῖτο τοπ πο 1ιοτᾶ, Ὑνηπείπεσγ Ῥοπάπιπά Ί : 

εἴτε ἐλεύθερος. 9 Καὶ οἱ κύριοι, τὰ.αὐτὰ ποιεῖε πρὸς 
ΟΥ 4τ99, Απᾶ ΙΙΒΦΐΘΙΕ, 1Ἠο9 5απ1θ ἐπῖπρα 4ο ᾽ Τοναγᾶθ 

αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν' εἰδότες ὅτι καὶ ὑμῶν αὐτῶν 
ἴηεπι, εΙντίπρ Ἠρ {ητοαίοπϊἩς, Ἐποπίηπςρ ἰλαῦ αἱνο γσοιςσ ΟἵνΏ 

ὁ! κύριός ἐστιν ἐν  οὐρανοῖς, καὶ 'προσωποληψία! οὐκ.ἔέστιν 
τηβδίες ᾖδ 1Ώ [πο] Ἠθατοῦς, οηᾶ τεερεοῦ ΟΕ Ῥ6ΙΓ5ΟΠ5 {ποτε ἶ5 ποῦ 

παρ αὐτῷ. 
σι ἍἈἨΠϊπι, 

ππΙΏ ροοᾶ πΙ]] ἁἀοῖτπρ βεττίςθ 

Υ χριστὸς ΟΕτὶςῦ οι ΊΊτΑΥΓ. 3-- ἐκ τῆς ἴο ειᾶ ο) ε/5ε τα]. 3 --- τὺν 
ε---. τὴν ΗΤ:Α. ἆ τῇ γυναικὶ ἵο ἰΩθ πν]{ 1Τατ.  --- αὐτοῦ τ. 

Ἀ κατὰ σάρκα κυρίοις 1/ΤΤΓ. . ο τῆςτ. ᾖἆἕ ὀφθαλμο- 
τι -- ὡς 85 ΟΙ ΤτΑΥΓ. η ἕκαστος ὃ (--- ὃ (γειώ 1 απν- 

ο κοµίσεται Τ,ΤττΑ. Ρ --- τοῦ (/εαά [ε116]) 

αι ττιΑτπ. 4 αὐτῶν κἀὶ ὑμῶν ὁ οἱ ἴπεπι απᾶ οἴσοι ης ΗΤΊτΑΙ/, Σ προσωπολημψία 1ΤΤΤΑ. 
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10 'Τὸ λοιπόν,! Ἰάδελφοί.μου,' ἐνδυναμοῦσθε ἐν  κυρίῳ, Ὃ ο πας 
Έοχ {λο τ1οαῦ, 1ΩΥ ὮτείΏτεῦ, Ῥο επιροπετεά ᾖπ [1πε] Τιοτὰ, {πο Τοτᾶ, ια πι τς 

καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς.ἰσχύος αὐτοῦ. 11 ἐνδύσασθε τὴν παν- Ῥοπο οἳ 5 παίσην. 
Απᾶ ἵπ πο τπῖσηυ οἳ Π18 βἰτεπρίἩ. Ῥυαΐ οἩἳ Τπθ σαπ- σι ώ ΑΓΠΙΟΤιΙΓ οἳ οᾶ, ἴπεί 

οπλίαν τοῦ θεοῦ, πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς Υ9 ΊωΑΥ Ῥο ΑΡ]ὲ ο 
πε, 3 βἰαπᾶ ασαϊῖησι ᾖ1μθ ορ] οἳἑ ἄοᾶ, ᾖ{οτ ἓο ρε “40Ώ]θ ο » Το «ἴαπᾶ ο πμ εντος πο ον 

ᾶμεθοδείας! τοῦ διαβόλου’ 139 ὅτι οὐκ.ἔστιν Σημιν' ἡ πάλη 15 Ῥος πο Ὑτεε]θ 
ΑΥῆΙ80ε οξ {πο ἀετί]: Ῥεοβιςε 35 πο "ος 11μεΣντες] ης ος τας νάνος 

πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς Ρεϊποϊρα]είοε, Ἀβαἰτιςύ 
βραὶ τ]οοά Ώο5ᾳ, η Ιποίρα]1δὶ : ΡΟΥΥΘΙΞ, 8βΡἱΓ5υ τΏθ ρα]πεῦ οοἆ απά 68 να βΕα]πεῦ υπνο ιο ας λος ν ο Ἔμοι ἄθτις 

ἐξουσίαο, πρὸς τοὺς κοσµοκράτορας τοῦ σκότους Στοῦ αἰῶνος' πεβ οξ Εμῖς πνοσ]ᾶ, κ- 
ππιμοσμοα, ασαϊπςύ ἴλε πποτ]ᾶ-ταΙετς  οἳ ἴ]ο ἄαγ]κτιθς οἑἼρρε ΕΑ]Ππδϊ βρἰτιήα] τη]ο]- 

Ὡ ! εἀάπΏεςς 1π Ὠϊρ]ῃ ΏίασεΒ. 
τούτευ, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς έπου- 119 ἸΓΠποετοξοτο ἵακο ππ- 

αρβῖς, αραϊπσί ἐπ  ερἰτίίαα] [ροπεις] οἱ πἰοκεᾶπος ἵη {ἴμθ Ἡθα- Το Του ἰπε γπο]ε ϱΓ- 
πποιτ οἳ αοᾶ, ἴπαῦ τθ 

ρανίοις. 19 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, τααγ Ῥο αΡ]ο Ἐο πάν, 
τεη]1εςῬ, Ῥθοπιςο οἱ Όιίς ταθκε πρ τηθ ΡΑΠΟΡΙΣ οἳ ἀοᾶ, βἰαπᾷ ἵπ {πο ετῖ] ἄαγ, 

ὣ ρῇ μποτ, ἈΑπά Ἠατίης ἆοπο αἱ], 
ἵνα «δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρα τῷ πονηρβ. καὶ ἅπαντα {ο εἰρπᾶ, 14, Βιπᾶ 

8 τηΑδί το πο Ῥο αΌ]θ Το πλ Πςδίαπᾶ Ίπ Ίποα αρν]1], Απᾶ αἱ] αρη {ποετείοτςθ, Ἀβν1Ώρ ΤΟΙΣ 
1οἱ Ἱτί αὈουῖ ντ 

κατεργασάµενοι στῆναι. 14 στῆτε οὖν περιζωσάµενοι τὴν τκωεὶ Εἶτέ αῬουέ νετ] 
γ τταίἩ, Επά ἨατΙπς ΟΝ 

Ἠατίιισ υυοτκαεά οαῦ Το 5{απᾶ. Ῥυβπᾶ -ἐπετοῖοτο, πατίης ειτί αΌοαί 1Ώε Ὀτθββίρ]βίε οξ 

ὀσφὺν ὑμῶν ἓν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς Ὄος ος ελρὰ πὴ 
τοιισ 1οἱπς πηλίαπ τα, Απᾶ ἨΠατίηρ ραῦ οα πε ὭὈτεαείρ]αῦθ τΏρ ῬτθραγατΙοῦ οἱ ἴηθ 

δικαιοσύνης, 15 καὶ ὑποδηαάμενοι τοὺς πόδας ἐν έτοι- πας Ὃ ώρας 
οἳ τιϱηΏίεουξποςς, βπᾶ Ὠατίησ 5εποᾶά τπθ 19ος σῖΏ [1Ἁ6] Ῥτθ- ᾳἨ]ε]ᾶ οἳ ̓ ΕκίΕἩ, Ἠθιθ- 

µασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης' 16 ἐπὶ πᾶσιν ἀναλα- το πῶιομ αἲλ τλο. δες 
Ῥαταθίοη οἱ ἴπε ε]πά θἱάΐπβε οξ ο] Ῥερίᾶθβ 811 Ἠανίηπς ἁρτίς οἳ το π]σκεά, 

βόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνῄσεσθε πάντα. ο 

ἵακεπ πρ ᾖἵἴπε επἰο]ά οἳ ζα1τλ, - τα πνΏ]ο]Ὦ γε ηϊ]] Ὃε 99]θ 81] κα ασ οε πας αρίσὲ 
4 -” -” Γ . . - 

τὰ βέλη τοῦ πογνηροῦ ὑτὰϊ πεπυρωμένα σβέσαι 17 καὶ ΨΠίοΕ 18 ἴἶνο πγοχᾶ οξ 
11 "ἀατίς 3οὲ ΄Τπε Ἀυγῖοκοα ὅωπθ λρατηίης ἵο 4πΠθηςἨ, Αἶκο ἀοά: 18 ρτατῖης Α]- 

: ; ες - αλ Ψ/ΑΥ5 ΙΕ 811 ῬΓΗΥεΣ 
τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν µάχαιραν απᾶ παρρηοαίίου ἵπ 
πε Πα]πιεῦ οἳ εαἰγλίίοη τοοεῖτθ, απᾶ ᾖ{ἴ]θ ποτά {πο ΒΡΙΣΙΐ, απᾶ τναΏοῖι- 

1ΏΠ6 Ἰποτοαπίο πι 
τοῦ πνεύματος, ὃ ἐστιν ῥῆμα αλ 18 διὰ πάσης προσευχῆς αἲὶ Ρεισενεγποο Απᾶ 
οἑ πο . Βρίτν, ὙΠίοι 18 Ἄπγοτᾶ 1ᾳοᾶ)ς τσ 811 ῬίΑγετ βαρρΗΙοβτῖοη {ος 8ἰ1 

ν εαἶτπίςδ; 19 απᾶ {ος πηθ, 
καὶ δεήσεως προσευχόµενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνξευματι, τπαῦ πἴτεγαηΏςε ΤΙΑΥ 

Άπᾶά εαρρ]ἱσαἴ]οτ Ῥταγίπς 1Ώ ϱοΤΕεΙΤ7 8Βθα5ου ἆἄπ {[ίπθ] Βδρὶτϊὃ, νν ο στου ο 
α 3 ᾽ . 2 - 9 , 8 

καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο" ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσφ προσκαρτερήσει πιοπέ Ῥο]άἹγ, ἔο πλακα 
Απᾶ ππῖο {Πῖς τεττ ἐπίπς πριοπῖπς σα αἱ] ῬΡεγεεγεταΏδθ κλνς τπθ οι κν ος 

/ . , » , ἳ ῃ 1 ”. ὃν 5 - 

καὶ δεῆσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων, 19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ ἵνα Ὃ παρα τσι ο δας, 
βηᾶ βιρρ]ΙοβίΊοη {40ΟΥ 811] ςβἰηωίΒ; ΘΙ1ᾶ 10Ο: Ἱπθ ᾖ1ἴπβῦ εοᾶος ας ον 

, ο ” , , 3 ἐπετθῖη 1 τααγ 85 
µοι Ἀδοθείη' λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ.στόματός.µου ἐν Ῥοιαν, ..τ νε 1ο 
{ο 1τ4θ ΤΙΑΥ ο ρῖτεη πήθετατςς Ίπ Γπ9] ορεπῖπς οξ τα το {]ι ᾽ππιὮ βρεαῖς, 

ε ’ ’ . ” - 

παῤῥησίᾳ, Ὑνωρίσαι τὸ µυστήριον «τοῦ ο 20 ὐ -- 
Ῥοἱάηεβδα ᾖΌο τηλκε Ἐποπτπ ἴτπθ ες οἑ ἴπο ρ]ᾳα δναα, 

οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτφ παῤῥησιάσωμαι 
συΏΙςἩ Τ απι ΑΠ απηΏβεςπᾶος ἵπ ϐ οπαίπ, ἴπαῦ ἵπ 10 1 ταν Ὦο Ὀο]ά 

ὡς δεῖ µε λαλῆσαι. 
85 10 Ώ6ῃοτθΒβ πι Τ7οβρεΣΕ, 

21 "]να.δὲ ῄΙΓεϊδῆτε καὶ ὑμεῖο τὰ κατ Ἂᾖἐμε, τί 
αἱ {λαὲ, πιαΥ “Ίκπου 3959 59 . τβῖηρς ο οσώηςς 1ης, σλαῖ ΕΚ, Ῥαΐ {λβὺ τε 4ἶδο 

ἁπρασσω.- πά ρ Τ Ψ Κηποὺνν τισ αξηϊτς, 
ρ 9 γτα ἕΣυμῖιν γνωρίσει! ) ικὸς ὁ ἀγαπητὸς στα που 1 4ο, ΤγοΠὶ- 

1 ατα ἀοΐπρ, ϐ]] μηρβ {ο” ποια υὶ]] πιακε ποσα ἘΤτοηβῖςαβ {πο Ῥε]οτοά ος, 8 Ὀε]οτεᾶ Ότοιμες 

ἓ τοῦ λοιποῦ τΤΤτΑ. --- ἀδελφοί µου 1/ΤΤΤΑ. Ὑ µεθοδίας Ί. ἡμῖν {ο σοι 1. 
ὃ---- τοῦ αἰῶνος (πεαᾶ οἱ ἴΠῖς ἀλακποςο) αΙΤΊΣΑΤΥΓ. ---- Τούτου (γεαά οἳ ἄατ]κηεςξθ) νι. 58ἐν 
1η ττε. ὃ --- τὰ 1ΤτΑ]. --"τοῦτο πετγ ἴπίτηῃ ΤΤΤΤΑ. ἆ δοθῇ ΟΙ1ΤΓΑΤ/, ε [τοῦ εὔαγ- 
γελίον]1. {καὶ ὑμεῖς εἰδῆτα ΩΤΊτ. Ε γνωρίσει ὑμῖν 1Τ1:. 
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απᾶ {ρ]θπεα] ταϊπϊςίεγ 
1Ἠ {ηε Τ,οτᾶ, 5πα]] πλακα 
ποννπ {ἰο το αἱ] 
ΜΠΐισς: 3299 νποιη Ι 
Ἠπνο 5απέ απίο τομ 
30ΟΥ ἴῃΠο 5απ1ο6 Ῥπτρογ-θ, 
ἴΠαῦ Το μμ]σης Κποιν 
ουσ αΠΑΙΥΤ5, απᾶ {ἐλαὲ 
Ίο ατηῖθηυ οοπιξοτῦ 
σοατ Ὠεαγί8. 

23 Ῥοπου ὅ6 ἴο ἴπο 
Ῥτγείητει, απᾶ Ίοτο 
πγ]θ]ι ἑαϊδα, ἔτοηι αοἆ 
ΤΏο Ἐιίποτ απᾶ ἴπο 
1,οτᾶ ὅστνιςδ ΟΠπτίες, 
94 ἄταοσος ὀθ6 υπ αἱ] 
{ἔπεπι ἴπαῦ Ίοτο οἱις 
1ιουὰ ὧόεις 0η] 
ΒἰηορΓΙἑγ. ΑΘΗ, 

προς Φις στο», α, 
᾽ κ. 3 Δ ΄ ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν  κυρίῳ' 93 ὃν ἔπεμψα 
Ῥγοίπος απά ἀαπίιμέα] 5ετταπῦ 1π Ππε] Τιοτᾶ; ποσα 1 5επ6 

πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ.τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ 
{ο δοα Ίος {Πῖςνετν πίπς, ἐλαῦ γε παῖᾳΏέ πουν {πο ἰΠίπσς οοποεσπίπσ 

ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας .ὑμῶν. 
Ἡ5 απᾶ Ἡθ πιὶσηΏύ εποοσΓασε σοασ Ὠεατία, 

 Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς .καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ 
Ἔοασε Ἅᾖἵο ἴηΠθ ὮὈῬτθίητεῃ, απὰ Ίογα  ο1λεὶ Σαἳτῃ {ΥΟΤΑ 

θεοῦ  πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ. 94 "Ἡ. χάρις μετὰ 
αοα [Πίπε] Ἐπίμες απά Τιοτᾶ ζφεςαβ Οητὶςυ, ἄταςς πα 

πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν.κύριον.ἡμῶν Ἰησοῦν χριστὸν 
α1] Πιοςε ἐπαῦ 1οτθ ουσ Τιοτᾶ 7εσαβ Οητὶεε 

ἐν ἀφθαρσίᾳ.. πάμήν.! 
ἵπ Ἱποοτχαρβῖοη, ΑΠΙΕΗ, 

Πρὸς  Ἅ᾿Εφεσίους ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης, διὰ Τυχικοῦ." 
το [πε] Ἑγρπεδίαπς Ὑτίείεη χοπ Ἐαπιθ, Ὁν Τγολίοαβ, 

π-οο- ο «σαασαο ο - 

κΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.Ι 
της «το ΞΤΗΕ 

ΡΑΤΤ,απᾶ Τιπιοῖπεις, 
{πο 5ο να) ῦς5 οἳ ὧᾖε5δια5 
Οητὶςῖ, το αἲ] ἔπο 5α {5 
1π ΟἨτ]ςδὺ ἆθδας κνπῖοἩ 
Άατο αἲ ΡΕ ρρῖ, ντα 
τὴς ὈΙ-1ορς απά ἆεα- 
οοἳς: 9 ἄταςε 06 ππίο 
σοι, αμᾶ Ῥεαςε, ΈΥΟΠ} 
αοἀά ος Ἐαίηςυ, απά 
Άονι {πο Τιονᾶ ὦ2ε50β 
Ομτῖεί, 

3 1 {παπ]ς πι ἀοά 
Ἡπρομ ετοτγ τεΏ]επ]- 
ΏΌγαησε οἳ τοι, 4α]- 
ύΑΣ5 ἵηπ ΘΕΥΕΣΥ ΡΓΑΨΕΣΓ 
οἱ παῖηπθ {ογ τοι αἱ] 
πια]κίησ τεαιιθδύ πΙτΏ 
197, ὃ {οσ Υοισ Με]]ουγ- 
ΒΗΙΡ ἵη {ηο ϱο5Ρε] {τοπ 
ἴπε ἈἨτςύ ἅπτ απ] 
ΠΟΥ’; 6 Ῥεῖης οεοπβᾶάση 
οἳἑ τΠίβ τετ ἰπῖπςσ, 
ἴπβῖ Ώε π’ΠΙεὮ Ἠαίπ Ῥε- 
6ΗηΠ Αα ροοᾶ ποςτκ 1π 
σοι. ππΙ]] ῬετέοτΏι τ{έ 
πηοτ1] {πρ ἄαγ οἳ ζσοξας 
ΟΩτὶςί: 7 ετεηπ α5 18 18 
σποθῦ {ος πας ἴο ἐπίπχς 
επῖὶς οἱ τυα αἱ], Ὦε- 
οβ5ε 1 Ἠαταγσοι ἵπ ΠΥ 
Ἠεατί; πβςπηπςοὮ 38 
Ῥοί]ι 1Π παιΥ Ῥοπάᾶβ, απᾶ 
ἵπ 11ο ἆἀθέειοο απὰ 
οοπβγιηαί]οη οἳ ᾖ1λθ 
Εοβροα], Τε αἰ] ατο Ῥατ- 
{8ΚΘ6Υ5 ΟΕ ΤΙΥ ΡΤ868., 
8 Έος ἀ4οᾶ 5 ΠΙΥ χ0- 

3ΕΗΙΠΗΕΕΙΑΝΡΘ ΣΕΡΙΡΤΤΙ.Ε. 

ΠΑΥΛΟΣ καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Ἰησοῦ χριστοῦ,! πᾶσιν τοῖς 
-: Ῥαα] απά ΤἘμποίπεας, Ῥοηπάπιεπ οἔσεεας Οπτῖςί, το 81ἱ ᾖτἴπε 

ἁγίοις ἐν χριστῷ ᾿Ιησοῦ τοῖς αὖσιν ἐν Φιλίπποις, σὺν 
βαϊπίς Ἱπ «Ολτῖςσῦ Ζθε515 ἩὙἩΠΠο αἲθ πι ΣΠΙΠΗρρί, ψίἩ ΓΠο] 

ἐπισκόποις καὶ διακόνοις' 3 χάρις ὑμῖν καὶ- εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
Απᾶ ἐποςε γ’Σο5ετΥθ.  ἄταςε έογοι απᾶ ἍΎῬε8ς9 40 οά ΟΤΕΤΡΕΕΣΓΣ 

πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἀ’]ησοῦ χριστοῦ." 
οασ Εαΐπες απᾶ [ίπε] Τ,οτᾶ ζἼ65δα5 Οπτίςε, 

ὃ Ἐὐχαριστῶ τῷ-θεφ-μου ἐπὶ πάσῃ.τῇῷ µνείᾳ ὑμῶν, 
ΓΙ ὥαπκ τησ 4οἆ οη  Ἅἴ]μοθ πΠο]θ ΓΕΠΙΕΠΙΟΓΑΠΟΘ οἳ τοι, 

4 πάντοτε ἐν πάσφῃ δεῆσει µου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ 
ΑΓ ΤΑΥ8 ἵπ 3θνετγ “5εαρρ]ϊοαεῖοη Ί1ΠΙΥ {ος Σα] τοι πσνίέἩ 
-” π / Ν -- ’ « . πι 

χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούµενος, ὃ ἐπὶ τῇ-κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς 
1ο Αειρρ]ϊσα{Ιοη. πιακίης, {ος σοιισ 4611ονΥ5Ώῖρ ἵπ 

τὸ εὐαγγέλιον, ἀπὸἈ πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν' 6πε- 
{πο οσ]αὰ τἰάϊΐμςδ5, άτοπι [πε] Ετςυ 4ασσ τητ1] ΠΟΥ} Ῥεῖης 

ποιθὼς αὐτὸτοῦτο ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον 
Ῥεγςιβᾶεᾶ οἳ {Πῖ5 τετΥ μίπρς, :ἴπαῦ Ἡε πΠο Ῥυσαπ ἵπ γοι α ποτκ 
.] , / ” ε / ι) - κα 

ἀγαθόν ἐπιτελέσει ᾖ9δάχρις' ἡμέρας |]ησοῦ Χριστοῦ "ἳ 
1σοοᾶ πῖ οοπιρ]είε 1] απο] [πε] ἅἄαγ οἳ ὧεδιι5 Ον δες 

7 καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, 
88 1015 τἱἰβΏύεοαβ Έογταθ {ΠΔ ὭᾖἵοτΠΙπκ α5δίο 3811 γοι, . 

διὰ τὸ ἔχειν µε ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν.τε τοῖς.δεσμοῖς µου' 
Ῥεσοθαςθ Ἅμανο ὅπια Απ 59 “Ἠεατί 1γ8θ, Όοτῃ ἵπ 11Υ νοπάᾶς 

καὶ ὃ τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου, Άσυγ- 
Απᾶ η Τῃθ ἄεδεποος Ἀπᾶ οοπβγπιαὔίοἩπ οἳ ΤΠ ρ]αὰ 9141ἨΠΡΒ, {θ]]ονγ- 

- ’ / ος ε ” ” 

κοινωνούς' µου.τῆς.χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. 8 µάρτυς.γάρ 
ΡΕΓίΒΚΕΓΒ οξ πιγ 6140ε 811 νο 818, Έος "γγίζηες5 

Ἀ--. ἁμήν ΟΙΤΤΤΑ. !---ἔλε εαβεοτὶρἔϊίοηπ αΙΤΥ; Πρὸς Ἐφεσίους ΤΑ. 
κ. Παύλον τοῦ ᾿Αποστόλου οἱ Ρα] ἴμο Αροδίε Ε; -ἕ- Παύλου α; -- τοὺς Κα" Πρὸς 

Φιλιππησίους ΙΤΊτΑ ΥΓ. 
9 ἄχρι ΙΤΑ, Ώ1θ ΕΤΤΙΑ. 

ιστοῦ Ἰησοῦ ΙΤΤΤΑΥΓ. Ὦ χριστοῦ Ιησοῦ Υ/. -ἕ της 
Ρ -- ἐν ἱΏ (τέαὰ τῇ 1) [1]τττΑνν. 4 συν- Τ. 

Ἶ 
' 



1. ΡΗΤΗΙΡΡΙΑΝΕΑ. 

σα σὲστὶν! ὁ θεός, ὡς ἐπιποθῶ. πάντας ὑμᾶς ἐν : σπλάγ- 
316 αᾳοᾶ, Ἠον 1 1οης αξὗες 8] Ίγοα 1η [έμο] Ῥουνο]β 

-- «]ησοῦ χριστοῦ.! 9 καὶ τοῦτο προσεύχοµαι, ἵνα ἡ ἀγάπη 
οἳἑ ὖουας Ομτὶςῦ, Απά ἍΌπ8 1 ρταγ, ἴπαῦ Ίοτο 

ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον “περισσεύῃ' ἐν ἐπιγνώσει καὶ 
γοῦ ΠΙΟΥΘ αηπά  ΊἹιοτθ ΏΙΑΥ αὈοαπά ᾗἹπ ἍΚΠΟΜΙοάρε απᾶ 

κ 

πάσῃ αἰσθήσει, 10 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ δια- 
811 Ιπθε]Ι]]ροηπος, 40Γ 300 3αρρτοτα ῶγοαι ἰποα νήπια τηαῦ ατο 

φέροντα, ἵνα ᾖἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν 
᾿εχοο]]εΏηῦ, Ἱἰπαῦ γε πιαγ Ῥο Ῥατο απᾶ πνηοαῦ οΏοπορ Σος [πε] ἅαπγ 

χοιστοῦ, 11 πεπληρωμένοι Ἱκαρπῶν' δικαιοσύνης τῶν! 
οἳ Οητῖ5ί, Ῥοῖηπρ Β]]οᾶ πντὮ Εγαῖῖς οἳ τἰᾳΏίθοιβπθβθβ Ὑ]ληϊο]λ Γατο] 

διὰ ᾿Ιησοῦ χριστοῦ, εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ. 
Ὁσ «ἆσοκας ΟἨτῖςι, ἵο "π]οι ὃλμᾶ Ῥργαϊσο }4οᾷ”8. 

2 

12 Γινώσκειν. δὲ ἑ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ 
Ῥιιτ "το ὀκποπ ὅτοα ΟΙ 3ψἱ5Σ,  Ὁτείηχεη, τλαῦ ἴπε ὑΠίπςς οοποετπΙπΏ 

ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκυπὴν τοῦ εὐαγγελίου -ἐλήλυθεν' 
παρ ΤΩΤΠΟΤ ἴο [πε] αἀταποσπιομῦ οἳ πα ρ]ααὰ ὐἰά1πςσ8 Ίβτο {ατησᾶ ομῦ, 

{ 

19 ὥστε τοὺς.δεσμούς.µου φαγνεροὺς ἐν χριστῷ γενέσθαι 
80 45 ΤΙΥ Ὀοπά5 Ἀηαρηϊ{εςῦ δη δΟἨγΙςὺ {ο ”΄Ἴανο ΄Ῥεοοπιθ 

ἐν ὕλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν' 14 καὶ τοὺς 

ὑμῶν 
1τουτ 

ἵν Ξπν]οῖο 11116 Ῥνθρίοτίαπι απά 6ο”μθ τεςῦ 111 ἈΑπᾶ ᾖΤἴπε 

πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πο βόκας τοῖς δεσμοῖς 
τηοςῦ ὁ8 ἰπο Ὀτείπνοα "π [ὅΠπε] “Τιοτὰ α{χαςίῖηρ ΤΥ “Ῥοπάβ 

μου περισσοτέρως τολμᾷν ἀφύβως τὸν λόγον Χλαλεῖν. 16 Τινὲς 
2ηωνΥ "πιοτο ᾽αὈαπάαέ]γ - ἆάντο 19 ορκαη δίηπε πνοτά Ἅδ5ἱο Ίδρεα]ς, ΒΟΙΩΘ 

μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι εὐδοκίαν τὸν 
Ἱπάθεᾶ εγεπ τοπ οπττ απᾶ εαἰτ]ΐθ, Ὀμὸ 6ΟΠ16 θἱ5ο Έτοπα ροοᾷ-πνΙ]] πο 

χοιστὸὺν κηρύσσουσιν. 16 οἳ μὲν ἐξ ἐριθείας Ττὸνὶ χριστὸν 
Ολιτὶςε ατα ρτου]αίπλίηρ. Τ]οςς Ιπάοεᾶ ου ῦ οἱ οοπίοπΜ]οπ πε Οπτ]ςὺ 

[ 2 « . δα λ ; 8 αι / ] 

καταγγέλλουσιν οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλίψιν 3ἐπιφέρειν 
419 αΠΠΟΙΙΗΠςΙΠΡ, ποῦ Ῥατε]γ, 5αρρορίαησ ᾖΌγοα]αΜῖοι {ο αἀᾶ 
- -” οἱ ε ῃ . η] / α ε/ » 2 

τοῖς .ξεσμοῖς-μουἹ 17 οἱ δὲ σἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἆπο- 
{ο πι Ῥοπάς, Ῥαΐ {ῃποςβε οαί οἳ Ίοτο, Ἐποπίηπρ ἴπαῦ {ού ἀθ- 

λογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι.! 19 τἰ.γάρ; πλὴν Ὁ παντὶ 
Σεπιοςθ οἱ ἴποε σ]αᾶᾷ Οάϊπδνδ 1 απη κο, Ὑπαῦ ἴπεπ ὁ πενοτίῃε]ε»ς ἵπ επετσ 

τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, χριστὸς καταγγέλλεται’ 
λε ππεϊηες Ἰη ρτεἰεσν ον Ἶπιταίῃ, οτε 15 αηπουτοεᾶ ; 

καὶ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι. 19 οἶδα.γὰρ ὅτι 
αππᾶ 1π ᾖἰῖδ 1 το]οῖςς, σον 85ο 1 ππ]]] τε]οίοο : {οτ 1 πουν ἴπαῦ 

τοῦτό µοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν.δεήσεως, 
επί 1ος Ώ]ο 5Ώα]] (ατα οαῦ το απ]ντατίοη {λχοασηι ποὰτ 5ιιρρ]]οβ11οἩ, 

καὶ  ἐπιχόρηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ χριστοῦ, 20 κατὰ 
Απά [11] 5αΡρΡΙγ οἳ ἴπθ Ρρϊτ{6 οέ σεδας "Οπτῖςὲ: βοσοτᾶῖηρ {ο 

τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα µου, ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθή- 
Ξοατηεςῦ ροκ βπᾶ το αγ, παν ἵπ πούπίης 1 5πα]] ϱο 

σοµαι, ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ παῤῥησίᾳ, ὡς πάντοτε, καὶ νῦν µεγα- 
ΔβΠβπαθᾶ, Ῥαῦ Ἱπ 811 Ῥο]άπεξδε, 5 ΒΙΝ/ΑΥΕ, Αἱ5ο ηόπ κ5Ἡμα]] ϱο 

λυνθήσεται χριστὸς ἐν τῷ σώματί.μου εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ 
πιβσπὶποᾶ Οµτῖες παγ Ὀοᾶσ ππείπεν Ὁυσ 1849 ου τν 

θανάτου. 21 Ἐμοὶ.γὰρ τὸ ἕῷν ριστός, καὶ τὸ ἀποθανεῖν 
ἀεαίὴ, Έοτ {ο ηιθ {ο 1τε [15] Ολιτ]ςί, βηᾶ το ἀῑθ 

.Ῥοᾶγ, 

σ15 
οογᾶ, Ὦοπψ ρτεαί]ν ΙΤ 
1οηρ. αἴτεγ τοι αἲ] Ἱπ 
ἴηο Ῥοσπε]ς οἳ οὄεσις 
Οπτ]ί. 9 Απάᾶ τη] Τ 
Ῥταν, ἴλπαῦ τοισ Ίοτα 
ΏΙΑΥ αῬοιιπά γοῦ ΠΙοΤθΘ 
απᾶά πποτο ἵη Ἰποιν- 
Ἰεᾶσο απᾶ ἴπ αἰ] 1ιᾶρ- 
πηθηῦ; 10 ἐπαῦ το 11αΥ΄ 
ΑΏΡΤΟΤο {ἰπίησς που 
4Υ6 εχοθ]]επί; ἰπαί το 
Ώ]αγ ὂΌ6θ εἰπσσογο αΠᾶ 
ψυιποαυ οἴοπέε τ]1 
νηθ ἄαγ οἳ ΟΠι]σί: 
11 Ὀεῖηπσ Π]]οᾶ σι ςἩ 
πο ἀτυϊιίς οἳἑ τὶσηῖ- 
ΘΟΊΘΏΘΘΞ, π/Ώῖο]Ἡ αγο Ὦτ 
{6ε5ας Ομτὶςδὲ, απ{ο ἴπο 
ΕΙΟΙΥ απὰ Ῥταίσο οἳ 
οᾶ, 

12 Ῥαΐὸ 1 νοπ]ᾷ το 
5λοα]ά αποογξίαπ, 
Ῥτοείητεηῳ, {ἴπαῦ ἴπθ 
{ηῖης5 το]εῖο]ι ιαρρεπσᾶ 
πΏῖο ηλ Ὠπτο {α]ίοηἨ 
οαῦ ταίΏογ ᾽απίο τηα 
ΣατίΏοταΏςε οί {ο ρος- 
ρε]; 195 5ο ἴπαῦ ΠΙΥ 
Ῥοχάᾶς ἵά ΟΠτὶςῦ ατο 
πτηρηϊτοςδῦ ἵη αἰ] {πο ρα- 
Ίασ6, απᾶ ἵπ α1] οἵ]αν 
Ῥίασσ8; 14 απᾶ Ὦηπητ 
οἳ ἰπο Ὀσείμτοι ἵπ {ῃθ 
1ιοτᾶ, Ἱπασῖηπςσ οοπῇΠ- 
ἀετπί Ὁγ πισ Ῥομάς, αἆτθ 
ΠΩΙΙΟἨΏ πποτοθ Ὀο]ά το 
«ρθαΚ ύΏε ποτᾶ π]{ποι ο 
Τε. 156 βοιπθ Ιπεοά 
ΡταοπεὮ ΟΠτ]δῦ 6Υεη οἳ 
εΏωσγ απά βἰτ]ῖο; πυᾶ 
8ΟΠ196 4159 οἱ ϱοος σν!]]: 
16 {πο οπθς }ῬργοαςἩ 
Οπτ]ξί οἳ οοπἱουτίοἩ, 
πηοῦ βἴπορθτε]σ, 5αρΏρος- 
Ίπς Το αἀά αβ]]οίῖοη το 
ΤΙΥ Ῥοπάς: 17 Όπῖ ἰθ 
οὔπετ οἱ Ίοτο, Ιουν πιρ 
ἐλαῦ 1 ατα «οί {ο 1]ιθ 
ἀεξεηοο οἳ πο ρο-ῦε], 
18 Πα {πετ} ποῖ- 
τηΙΠδίβΠΙΩΡ, ΕΤοΟΥΥ 
πναγ, ὉΝΠείηπογ 1π Ῥγθ- 
ίεῃπσθ, ος ἵπ ΙΙΙ, 
Οπτὶδὺ 5 Ῥτοβσλμεί 
απᾶ Τ ἰπεταῖπ ἄο τε- 
1οΐσθ, 68, απᾶ τν]!] το- 
Ἱοΐςςθ, 19 Έον 1 που 
τοῦ {Πῖς 5Ώα11 {τιν {ο 
ΤΙΣ δα]ταὔίοη τΏΥοσΙ 
ποαχ ΡΙΑΤΕΣ, ο) 118 
ΞΙΡΡΙΣ οἳ ἰπο ρίτῖ6 οἳ 
ᾖσο5ας ΟΠτ]ςε, 20 ας- 
εοτᾶϊπςσ {ο ΤΙΣ ΟΑΥΠΕΣΌ 
εσρεοία[ῖοη απᾶ 3 
ἨοΡθ, ὑλαῦ ἵπ ποίΏῖς 
1 5Πα]] Ῥο αξΏππσεά, 
Ῥαῦ έλα ὑννΙ] α]] Ῥο]ι]- 
ηεξςδ, 85 Άννας, δο 
ΏΟΤ Ά]5ο ΟΠτὶςύ 5Ώα 11 
δε παβρηὶβεᾶά Ίπ 17 

πνΏσδίπες 1 .ὀ6 
Ὦψ Ἠ{6,.ου Ὦγ ἀοαίῃ, 
21 Ἐος ἴο της ἴο 1ῇνε {8 
ΟΠτ]ςδί, απᾶ ο ἆῑε {5 

Σ---- ἐστὶν (γεαᾶ [15]) [τ.]τττΑ. 5 χριστοῦ «ζησοῦ ΟΙ ΤΊτΑΥΓ. 
πὺὸν (ντα) {ποῖῦ αι ΊτΑΤΥ. ᾗ τὸν (πεαά Ὑν Ισ [19]) α[τ]τττα νν. 
Σ υεγβες 16 αιιζ 17 1) ος εωεερέ οἱ μὲν αγιά οἱ δὲ αἰ)τΊτανν. 
{ο αΓΟοΙΕΘ ΙΤΤΤΑΥΝ. υ -- ὅτι ἴπαῦ (Ρεαά πλὴν εκοερῖ) ΙΕΊΓΑ. 

Γπερισσεύσῃ 1. 
Σ -- τοῦ θεου οἱ 6οά ΗΤΤΙΑ. 

: [τον] 1ΤΑ. 

Ἱ καρ- 

5 εγείρειν 

1, Ὦ, 



514 

ραϊπ. 29 Ῥαΐ 1ΕΙ το 
1η ἴλο Βοδη, πὶς {6 ἴ]θ 
ἀταϊς οἳ Πγ ΊβροιΓ: 
τοι πΏπυΤ5Π8]] οΏοοβδε 
Ἰ ινοῦ ποῦ. 25 ΕογΤ απ 
Ἰν Α. οἰταῖῦ Ῥουπ]σύ 
ἴτνο, Ἠμνίηπς Αα ἀεξίτο 
{ο ἀεραχῦ, απᾶ Το Ῥο 
πυϊτἩ ΟἨτ]ςύ; πΠῖοα 18 
ΣαΥ Ὀείίετ : 94 ηθτεί- 
ἰπεῖοςς {ο αὈϊᾶ9 ἵπ {πθ 
ΏθςἩὮ ᾖδ πιοτο ποθᾶξα] 
Σογτοι. 26 Απά Ὠατ- 
Ίπρ ἐΠῖς οοπβάσποθ, Τ 
Ίξεποιν ἴπαῦ 1 επα]] α- 
Ῥϊᾶρ απᾶ  οοπ{ῖπαθ 
γη τοι α]] Τογ τον 
ΣΙΙΣΠΟΓΑἨΠςΕ απᾶ 1ο5 
οἳ Επί; 26 ἐπαῦ τουσ 
τα]οἰοίπςσ ΙΙΑΥ Ὦς ΠΙΟΣΘ 
αὐππάασηὶ 1π αἆθδάθ 
Ον] {ος πιο Ὁγ ΠΙΥ 
οοπαῖπᾳ {ο τοιι αρα]Ἡ. 
27 ΟπΙΥ ]αί τουσ οοἩ- 
ψογβα[Ίοη 6 85 10. Ὦθ- 
οοπαοίὮ {ηε 5ο5ροΙ οξ 
Οπτῖςε: ἴοαῦ νπείηογ 
1 οοἵης απᾶ 8εοθ οι, 
οΥ 6ἶ5οθ ορ αὔσενι, Τ 
πΙΑΥ Ίεατ οὗ τοι} αξ- 
ΣΑΐτν. Όηαῦ Ὑο βίαπᾶ 
{αξ0 1π οπε ορὶγ16, πνΙ(Ἡ 
ους παὶηά «εἰτιτίησ {ο- 
ροΐπεχ Σος 119 ΓαϊζῃΏ οΕ 
ΤΏθ ρο5ρεΙ: 286 απά 
Ίπ πομίησ {ογγ]βοά 
Ὁγσ τοι; πἀγειδαγίθΒ, 
πτΏϊοὮ 15 Το ἴΠοιη 4Ἡ 
ογἰᾶοης {ο]κοπ οἳ Ῥοί- 
ἁἱίάοπ. Ῥιπό {ο τοι οἳ 
5α]ταίίοᾳ, αιά Ίἴπαί 
οἳ ἄοᾶ. 29 Ἐον απίο 
τν 16 ἶς ρίτοη 1η ἴ]οα 
ολα] οἳ ΟἨτῖξδέ, ποῦ 
ο] ο ἼἸωσ]οτο οἩἳ 
Ἠϊπῃ, Ὀιιὸ α15ο {ο τι Τος 
4όΥ Ὠϊβ βη]ο; ὁ0 Ἰατ- 
1Ἠρ ἴπο 5πΠπο οομβἰοῦ 
ἙπΠίοὮ το βπὶν ἵπ 1π6, 
απᾶ ΠΟΠ Ἠθ8Υ {ο ὂε 1η 
Ίη6Θ. 

ΤΠ. 18 {Πογε ὃ6 ἰποχοθ- 
4016 ΑΗ οοΠ5ο]η{ἶοη 
{π Ομτ]ςῖ, 1 αἩγ οοἵη- 
{οτί οἳ Ἰοσε, 1ξ ΑΗΣ 
Σο]]ουνςμῖρ οἳ ἴπο Βρ]- 
χὶὲ, 1 αηγ«υοσνοἷς 
πηοτοῖος, 2 {111Π] γο πιγ 
1οΥ, ἔλμαῦ ο Ὀο Ἰϊκε- 
πωϊπᾶεᾶ, Ἰανίπς {πο 
ΞΛΏΙΟΊοτ6, ὑαῦισ οἳ οιςο 
βοσοτᾶ, οἳ ομς αλϊᾶ, 
ἃ )εεί ιοϊλμϊῖηα ὃο ἄοιιε 
{πτουρΊΏ εἰσί{α ος ναῖη- 

προσ ΨΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ. 1, τΠ. 

κἐρδος. 22 εἰδὲ τὸ ζῷν ἓν σαρκί, τοῦτό µοι µκαρπὸς ἔργον" 
ραΐῃ; Ῥις 1ξ  Ἅᾖ{ο το Ίπ ΠΘΗ, ἍᾖΤπὶδ Τοτπιθ[ε] Στις οξ]αροαςς 

καὶ «τί αἱρήσομαι «οὐ.γνωρίζω' 3285 συνέχοµαι "γὰρ" ἐκ τῶν 
απᾶ σ]αί 1 βλΑ]] οΏοοπε 1 ποπ ποῦ. 3] 311 “Ῥγοςςοά Ίξος "γ΄ {πθ 

δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι, καὶ σὺν χριστῷ 
ἴπγο, "ἴπθ 3ᾷεεΊτο Ἱπανίηπρ 1ος το ἀθρατί, απά πι ΟἨλτὶςὲ 

εἶναι, πολλφὰ μᾶλλον κρεῖσσον 34 τὺ. δὲ ἐπιμένειν εἐνὶ 
Μο Ῥο, [1ος 10 ἶ5] ΕΣΥ πιαοἩ Ὀεέίεσ; Ὀαῦ {ο τεπιβῖτ 1η 

τῇ σαρκὶ ἀναγκαϊότερον δι ὑμᾶς' 396 καὶ τοῦτο 
ἴπθ ες [5] πιοτε πεςεδβασΥ Ἅο5 {με 88Κθοἳ Του; απᾶ ᾖ{πΠῖ5 

ο ) ε ” Φε . ο να ͵ 

πεποιθὼς  οἶδα ὅτι μενῶ καὶ ᾿Ἰσυμπαραμενῶϊ πᾶσιν, 
Ῥεῖησ Ρρογ5ααᾶθᾶ οξ, Ι πουν {παί ΙΤ 5Ώα]] αὈἱᾶάρ Απᾶ οοπύῖπας ση 5811 - 

ὑμῖν εἰς τὴν. ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 96 ἵνα' 
σου; 1ος γοιιτ αἀναλοθιπεπί Φπᾶ 1ου ος {ατα υλαῦ 

τὸ καύχημα.ὑμῶν περισσεύῃ ἐν χριστῷ Ισοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ 
γοισ Ῥοδβέϊπς ΙΙΑΥ οΏουιπά ἵπ Ἅ«Ολπτὶςῦ εσας π πιο ἴλῃτοιρ]ι 

τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 327 Μόνον ἀξίως τοῦ 
ΏΙΥ ῬγοδθηΏςθ Αραΐι ἍἡπυὶἩη τομ. ΟυαΙσ τσογΠμ!]γ οἳ ἴμθ 

εὐαγγελίου τοῦ χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθών καὶ 
σ]αάᾷ ἐῑάϊησ» ο ἴπο ΟΠτὶξυ οοπᾷιοί τοιΓεε]νος, {παῖ πΥπείπες Ἠαρτίπρ 6ΟΙΠε απᾶ 

ἰδὼν ἡὑμᾶς, εἴτε ἀπὼν Εάκούσωϊ τὰ περὶ ὑμῶν, 
Ἠανίηρ βεόηπ τοι, ος ΤῬοῖΐπσ αὈςετπῖ Τ παϊςσμί πεατ {Πε ἐπῖπσς οοποεγηῖτπςρ τοι, 

ὕτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύµατι, µιᾷ ΨψυχΏ συναθλοῦντες 
ἴΠαῦ γε 5ὗππά {η5ί ἵπ οπο 5ρί1ξ, πνΙ(η οποθ σου] εἰτὶνίης {ορεῖΏες 

τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 28 καὶ μὴ πτυρόµενοι ἐν µη- 
πν]Ώ πο «Εαν οἳ ἴπο εἶαα ἐἰαίπρς; Ἀπᾶ Ῥεϊίπρ ΕησΏἰεποᾶ ἵπ Ἅτο- 

δενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων' ἥτις Ἀαὐτοῖς μέν ἐστιν' ἔν- 
ΤΠίηπσ Ὁγ ᾖἴποςο πο οβΏβο-8: ν/ΏΙοἩ Ἅᾖ1Το 1Ώεπι ἶδ αἃ ἄσπιοη- 

δειξις ἀπωλείας, ὑμῖν! δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ' 
ΕἰγαῦΙοη οἳ ἄθ-ϊχαοῦῖοη, 5ο Ίου "Ῥαΐέ οἳ 5α]ταίῖοη, ἁμᾶ Ἅᾖἴπ τοπ οά; 

99 ὅτι. ὑμῖν ἐχαοίσθη τὸ ὑπὲρ ὭΧχριστοῦ, οὐ µόνον τὸ 
Ώθσβαςθ {ο γοιι 15 1γας ϱταμέσᾶ οοποσιηῖπσ ΟΠ, Ἅτποῦ οη]σ 

εἰς αὐτὺν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν' 
3ρη μη Ἅᾖ31ο9”3θ6ἱατθ, ἍἡἨµἘιμῦ Ἅκαἶδο οοποεγηίης Επι {ο 6ΙΙ1Ίοσ, 
9) . Δ ε) ο » .α κ” η 2 . / Ν - 

τον) αυτον αγωγα έχοντες οιοΡ ἴδετε εν ἐμοι, και νυν 

πε 8Β8ΠΙ6 οοπβΙοῦ λἹΠατίπς 8ΒΙΟΠ 88 ΤΘΡΑΠ η Ἅᾖ3Ἡπ, ἀΔδπᾶ 1ΟΠΥ 

ἀκούετε ἐν ἐμοί. 
Ώσαχ οἳ ἵ ΤΘ, 

ϱ Ἠϊ τις οὖν παράκλησις ἐν ριστῷ, εἴ τι παρα- 
ΤΕ 3ΠΥ "ἴΏοη εποοιταφεηιαεπῦ [ἔποτο Ὦ6] ἵπ Οπν]ςύ, 1ξ αηΠΥ οΟΠΡΟ- 

µύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος, εἴ τινα" σπλάγ- 
Ια0ἱοτ. οἵ]οσθ, ᾖξ αγ {ε]]οπεἩῖρ ο [έπε] Βρϊτην, 1 αηγ Ῥοπο]α 

ον 1 , ’ Ἅ 

χνα καὶ οἰκτιρμοί 3Ὁ πληρώσατέ µου τὴν χαράν, ' ἵνα 
απά οοιαΡΗΣΝΙΟΠΒ, 14181 ΙΗΥ 195, Όιαέ 

τὸ αὐτὸ. φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, ᾽σύμψυχοι," 
Υ6 1ΗΥ Ὀ6 ΟΕ ΤΠθ 5ΞΦΠ1θ Πι]πᾶ, 1Ώθ  84Π18 Ίοπε  ἩΠανίης, 1ο]πεᾶ ἐπ οι], 

τὸ ὃἓν «φρονοῦντες Ὁ μηδὲν "κατὰ" ἐριθείαν οἢ' κενο- 
118 οπε ὑπίπσ ἨὨμαίπΡ-- ποίλμίης βοοοτᾷῖηπσ το οοηπ/{θητΙΟΏ ος ταῖη- 

Ίο; ὈΌπε ἵπ ]οιν- ν . - ο 
Ἱπουα οἳ πηϊπᾶ Ἰε δοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερ- 
οποἩ ο5ὔεεπι ο πανε 61ου, ραῦ 19 Ἠυα11τσ οηΏςε Αποίπετ εβἰθοιηῖπρ Β- 
τε ΑΛΑ Τηο]ηδε]νες. .” ος 

4 τους τοῦ οτογ 11ΛΠ έχοντας ἑαυτῶν. 4 μὴ τὰ :. ἑαυτῶν  }Ῥἕκαστοςὶ 
οἩ ον {ΗΩΡΒ, ὑπό Ῥοσε {λθηιδεί]τος, Αποῦ “πα 5εηΐησα δ5οξ ΤιΠειηρβε]τθβ Ἀραο] 

Εμμ οσον ο ο ο ο ο ππιπταππητοποστοστοπωτοττποττπππαπατσταποτποατετηττπωσπσττπσπ ση στπηστη-- πππητττττετττ-ο-----πστττς--τ.. 

ο δὲ Ὀμῦ αττΊτΑΥ7. 4 -- γὰρ {ου ΕάΙΤΤΓΑΥΓ. 9 --- ἐν (γεαᾶ τῇ ἵΏ {πθ) τ. Γπαρα- 

μενῶ ουπ/{ιαθ (γεαά πᾶσιν ὙνΙθ]ι 911) 1 1ΤτΑ. 
ἵ ὑμῶν (ρεαά Ὀιμε οἳ γοιιγ 54) να ΓΙΟ) ΤΤΤΙΑΝΝ. 

σ μηδὲ κατὰ ΤΟΥ ἁοςοχά1ΏΡ 00 ΤΥΤΙΑ. Ἡ κατ ΤΤΙΑΥΝ, 

Ε ἀκούω ΙΤΤΓ. 
κ εἴδετε 1 ΤΤιΑ ΤΝ. 

η ἐστιν αὐτοῖς ΑΙ,ΤΊΤΑΝ. 
1 τις αἲΤΊΤτΑ. Ὦ συν. Το 

Ρ εκαστοι 1 ΤΊτΑ. 



ΡΗΙΠΙΕΙΡΡΙΑΝ ΑΒ. 

ἑτέρων τἕκαστος.ὶ ὅ Τοῦτο 
1846Π. "Τπἱ8 

᾿ιησοῦ, ϐ ὃς 
δεις [πας]; Ὑπο, 

11. 

ασκοπεῖτε,! ἀλλά καὶ τὰ 
}οοΏΒΙά65, Ῥαῦ Ἅβ]5ο 3119 "πίπρς Σοξ 5οὔΠοεσβ 

"γὰρ φρονείσθω! ἐν ὑμῖν ὃὉ καὶ ἔν χριστῷ 
κο; Ἅ«9]θί τιϊπᾶ ο ἵπ του ψΠ]οἩἃ Α15ο ἵπ ΟΠμτῖςῦ 

ἐν µμορφῇ θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμὺν ἡγήσατο τὸ εἶναι 
ἵπ [119] ἔοσπι οἱ ἄοά καιαὐδίριίπςσ, ὅποῦ ΑχΑΡΙπΠθ  Ἰοβυεεπιθᾶ Α1ῦ το ο 

εἶσα" θεῷ, Ἱ ἀλλ” ἑαυτὸν ἐκένωσεν, μορφὴν δούλου 
θα σα] π]ίἩ ἀοά : Ῥαῦ "πιπαιβε]ξ Λοιαρι]οᾶ, Ίέογπα δα δροπάπιβη)Β 

λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος 8 καὶ σχή- ν, μοιώμ γενόμ 
βηρνίης “ΊΑΚΕεΠ, Ίπ [με] 1κεπεςβ ΟΕΊΠΠΕΠ ἍἉἨανίης Ῥεσοπθ; απᾶ πι 

ματι εὑρεθες ὡς ἄνθρωπος, ἐἑταπείνωσεν ἑαυτόν, γενό- 
Άριιτο Πανίπε Ῥεει ἐουιπά 88 8 ΤΙ8Η, Ίο Ὠἀπαρ]εᾶ Ὦ πιδε, Πανίηρ 

µενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου.δὲ σταυροῦ. Ὁ διὸ 
Ῥοσσπιθ οροαΙεπύ .ππῦο ἀθαί]ῃ, θυΥθηῦ ἀθαῦα οἳ [1Πε] οἱοβ5. ἸΓποτθίοτθ 

καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ Ὁ ὄνομα 
8]6ο 6οᾶ Ἠΐπα ΠἱβΗΙγ εκω]ίεά αιά ρϱταηίθϱᾶ το ΠΠ 8 ΏΒΙΠΘ 

τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα" 10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν 
συλῖο] [15] αΌοτὸ οτετγ' ΏΔΠ]Θ, τλβδύ οὐ πο ΠβΙπθ οἳ ζ6βιβ 9Υετγ 

γόνυ κάμψφ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων’ 
Κποθο βοι]ά Ῥου οἱ [Ῥεῖπρβς] ἵΏ ΏθατεἨ ππἁ ΟΠ ΘΑΤΙἩ απᾶ Ἠππάετ {πο θατ{Ι, 

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα Σἐξομολογήσηται! ὅτι κύριος Ἰησοῦς 
Ξηᾶ «τει  ἴοπρταοθ ΒΠοιι]ᾶ οοπ{θ5Β ἐπαῦ [315] “1ιοτά 116858 

χριστὸς εἰς. δόξαν θεοῦ πατρός. 
20Ἠτῖθῦ ᾖἵο [πε] σ]οτ οἳ ἄοᾶ [1Ἡε] Εαίλογ. 

19 Ὥστε, ἀγαπητοί.μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ 
Βο Μηαῦ, τλγ Ὀο]οτεᾶ, Θἴ6η45 ΔΒΙΠΑΥ8 γο ορογαᾶ, ηοῦ 

ᾳ ν -- αεί ΄ 7 4 -- -” - . 

ὡς ἐν τῇ.παρουσίᾳ.µου µόνον, ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν 
Ας ἹἸπ τα ΡΓΘΡΕΏΟΘ οΠΙΣ, Ῥαῦ ποπ ΠΙΟ ΣΑΌΠΘΥ 1π 

τῷ .ἀπουσίᾳ.µου, μετὰ φόβου καὶ τρόμου 'τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν 
ΤΑΥ 8Ώδεπος,; η τετ . απᾶ ἵτεπρ]μηπς γοῖιγοπη 5α]ταῦῖοι 

κατεργάζεσθε' 19 Σὸ' θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ 
ποτ] ουῦ, ξοχ αοα 15 186 πο ποτκς Ἱπ τοι ῬοίἩ 

θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. 14 πάντα 
{ο τν] απᾶ νο πνοτ]ὶς ἀοοοχάῖηρ ὕο Πὶ5] Ροφᾶ ρ]εβεατθ. ΑΙ] 3μΐπσς 

ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν, 15 ἵνα "γένησθεϊ 
4ο Αρατὶ ἔτοπι 1πάγΠΙΙΙΠρς απᾶ ΥΘΗΞΟΠΙΗΡΑ, "Ἐλθῦ ΥΘΤΑΑΥ Το, 

ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα θεοῦ Ἀἀμώμητα! Ὀὲν  «μέσφ' 
Σα11ἱ033 απᾶ Αβἰπρίθ, «οἨΠ]]άτεπ οἳἑ ἄοά ηβ]απιπθ]ο ᾖἅπ [πε] παϊᾶςυ 

γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραµµένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς 
οἳ Α ρεπεγαῖΙοι οχοοκθά απᾶ Ῥεχτοτίεᾶ ; ΔΠΙΟΏΠΡ Τ/ΠΟΠΙ Υθ 8ΡΡΕΔΓ 5 

Φωστῆρες ἐν κόσμῳ, 16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχηµα 
Παπαϊπατῖος 1π [πε] γγοσ]ἀ, [πε] πποτᾶ οἳ 116 Πο]άϊπρ ΤοχύἩ, {ος κα Ὀο8δ5ῦ 

ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς 
ίοπιο 1 4 ἍΟμΓΙΦ08, Ίἴπαί ποῦ 1π' ταῖπ 11, Ἡηος 1π 

κενὸν ἐκοπίασα. 17 «ἀλλ᾽' εἰ καὶ σπένδοµαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ 
τα ἹΙαροιχθά, Ῥαύυ ᾗἸξ αἱεο Ι αηΏι ροιχθᾶ ουιῦ οἩ. ἴηο β8ογίΏοῬ απᾶ 

΄ αι, ΄ πε - ΄ Γ ΄ ε ” ; 

λειτουργίᾳ τῆς.πίστεως-ὑμῶν, χαίρω καὶ Σσυγχαίρω" πᾶσιν 
πηϊηἰβ τα ο. οἳ τοιν {βἱ{Η, 1 τε]οίοθ, απά τε]οῖορ πα 8]1 
« - ἵ) Ν 3 - / / 

ὑμῖν' 18 τὸ.ΞδΊ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ Ἰσυγχαίρετέ! µοι. 
γοι. Απᾶ π 1Ἠθ 6ΒΠ4Θ 41ο γε αχο]οίοο απᾶ το]οῖος τη πιο, 

” ’ / ο. / 

19 Ἐλπιζω-δὲ ἐν  Ἱκυρίφὶ Ἰηαοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι 
Ῥυιΐ 1 Ἡορο ᾖπ [πε] 1Τιοτά θεα ὉΤαπιοῦηεις Άροοπ ᾖίο “βεπά 
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Θ7Υ6ΘΥΤ ΤΙΒΏ 4150 οἨ {ηθ 
τπίηπσ» οἳ οίΠοτΒ. ὅ Τ,οῦ 
ΤΗΠ18 πα]πᾶ Ῥο 1π τοι, 
πνἩ]οῖ Ὑπ8ββ8 αἆἱσο 1π 
ΟΕΠτῖὶςεύ ἆοξδαςδ; 6 ηπἼπο, 
Ῥείπρ 1π Τ]Ἡο ΕοτΏ οἳ 
αοά, ἐποιφΏπῦ 10 ποῦ 
τοῦΏετγ {ο Ῥο εαπς] 
πια αοᾶ: 7 Ῥαῦ πιαᾶθ 
Ἠϊπιβο]{ οἳ ηο τερµία- 
9ΊοἨ, απᾶ Ίἴοοὶς προῦ 
Ἠϊπα Τπο Τογπι οἳ «9 
βεγγαΏζ, απιά γ/αβΤηβᾶθ 
1Ώ {πε ]1ΚκοηΠοθβ5 ΟΓΠΠΕΗ: 
8 απᾶ Ῥοδΐηρ {οιπᾶ 1η 
Ξ88ΏΙΟἨ. 45 ᾱ ΠΙΛΏ, Ὦθ 
παπιρ]θᾶ ἨἩϊπηβε]{, ατιά 
ῬΏθσβπῃο οὐεά]οπύ Ππίο 
ἀθβῖἩ, ετοὮι ἴΠο ἀεαίῃ 
οἳ πο ογο55. 9 /Πογθ- 
096 ἄοάᾶ 45ο Ὠαῦμ 
Ἠϊση]ν εκα]ίιοά ἈἨϊτα, 
θΏᾶ ρἶταη Πἶπῃ Αα ΏΒΠΙΘ 
πγΏϊοὮ 15 βΏοτο ΕΤεΙΥ 
ΊΙ8ΠΙΘ: 10 {ἐΠαῦ αἲ ὕιθ 
ΏΒΊΩΘ οἳ ὦθβις τει 
Έποο βΠοι]ά Ῥου, οἳ 
ἐλῦιρς ἵπ Ἠεατοῦ, απᾶ 
ἴλῶιρς ἵπ ϱεαῦἩ, απά 
ἐλίπσς απᾶςχ {πο αχ ὔ]; 
1ἱ απ ἡΌιαίΐί ετετν 
Τοηπραο 5Ἡοιι]ά οοΏΣΘΡΒΒ 
ἐλαῦ ἆθβας Οτο {8 
Τιοτᾷ, ο ἴπο Ρ10ΙΥ ος 
ᾷοάᾶ ἰμε Εαΐμος. 

15 ἸΓπεταίοτο, ΤΙΥ 
Ῥε]οτθοᾶ, 88 Το Ίπνθ 
βἱτταΥ5 οβρογεᾶ, ποῦ 98 
1π ΤΟΥ ῬτθδεποῬ ΟΠΙ5, 
ας Ώου ΤαΊ1ο] πιοτθ 1π 
ΤΗΥ 3Ώβεπορ, ποσ]ς ους 
γοιςσ οπΏ 5β]γαῦ]οη. 
σπα άἴθατ απᾶ, ἱτεπι- 
ης. 19 Βοτ 1515 ᾳᾷοἆ 
ν/ΏΙοἩ ποτκεία Ίηπ τοι 
ῬοίΠ {ο σνΙ]] ατιᾶ ο 4ο 
οἳ ἠῖς ροοᾶ Ῥιεβδάτς, 
14 Ῥο αἲ! τηϊησς ση ]- 
οαῦ πωἀτιωμτΙηΡς απά 
ἀϊεριῖηπρς : 1ό Ἴμαῦ τθ 
1Π4Υ Ῥε Ὦ]απιε]εβς απά 
ἨΏβΥΠΙ]Ε5Ε, {πε 5οπ5 ος 
ἀοᾶ, πηποαῦ τεραχκα, 
1η Τἴηωο πι]ᾷςῦ οἳ «8 
οτοοκεᾶ απά ΡεΓΥΕΓΞΘ 
ἨΒΤΌΙΟἨ, ΒΙΩΟΠΡ ΠΥΠΟΠΙ 
το βΠίπο Ἂς Ιἱρ]ίς Ίπ 
ἐμο ννοτγ]ᾶ ; 16 πο]άϊπβ 
ΣογῖᾖἩ ἐπο πγοτᾶ οἳ 11ο: 
τηςί Τ τααΥ το]οῖορ ἵπ 
΄119 ασ οἳ Οµτ]ςῦ, ἵπας 
1 Πανοεποῦ ταπίῃ ναῖπ, 
πθἰηπος Ἰαυοιχεά ἵπ 
γβῖη. 1{ ὧὙαθα, αμᾶ ΤΕΙ 
Ὀδ οπετοὰά προηπ {ῃθ 
Βαοτ]Ώου βηλᾷ βετνΊσθιοξ 
τοις {α19Ἡ, Ι 1ος, απά 
τε]οίοθ πι τοι α]]. 
18 Εοτ ἴπο ΡΑΠ1Θ «31158 
8160 ἄο το Ίογ, απά Τε- 
Ἰοΐος π]ίὮ 11ο. 19 Βαΐ6 
1 (σας 1π με ἹἸιογᾶ 
{θ818 {ο ϱοπᾶά Τΐπιο- 
πεις ΕΑποτυΙγ απίο 

5 . ο. 
4 σκοποῦύντες οοηβΙάεσΊηρ αΓΤΤτΑΥ. α ἱάθς ς ἕκαστοι Ι,ΤΊτΑΥΓ. 

ἔτσα ΙΤΑΥ, ταλλὰ ΙΤΊτΑΥ. π -- τὸ {Πθ (παΏ]θ) τΤτι[ΑΊν. 
βἰιι]] οοέθΒ ταν.  ὅ-- ὁ ΌπητΑΥ’. τἦτετ.. 3 ἅμωμα ΤΤΊΤτΑ. 
πιάρῦ ΤΤΓΑΝ. Ἂ-ϱ ἀλλὰ ΙΗΤΤΤΑΥ. ἆἀσυν-τ, ο δὲ τι. ᾖ{χριστῷ 

5 φρονεῖτε (οπιζέ 601) 1ΤΊτΑ. 
” ἐξομολογήσεται 
Ὁ µέσον [1ω Ω)ε] 

Ομμ1εν 1. 



510 
τος, ἐλαί 1 αἶἷξο τηατ 
υθ ο .«σοοᾷ οοπιξοτῖ, 
ΦΏεα ἵ ἆπουν τοις 
ρῖαῖθ, 20 Έοτ Τ νατο 
Ίο 11η ᾖἸκοηπιϊπάσα, 
πο τσ] παὔιιτα]]σ 
οπτο ος τοιτι; δῖαϊς, 
21 Ἐοχ αἲ] εεο]ς ὠπεῖτ 
οπη, ποῦ {πο ἰπίησς 
πν{ο]ι οννο 2 ε5ιι5 
6π1ι505, 299 ἘἙιποὸ το 
Κποῦνν ἴπε ρτοοξ οἱ ΠίΠα, 
τλας, 45 ἃ 5οἩ Ι{Ἡ ἴπθ 
4411οΥ, Ὡς ὨαίΏ 5εττοεά 
πιΙΤΏ πιο 1π ΤΏθ ποξΡε]. 
25 Ἠϊπι τπετοίξοτο 1 
ηορο {ο 5επά ΡΓοξδεΠ{1γ, 
50 Ξοοη 45 Ι 5Πα]] 5ε6 
ον ο σ]]] σο πα 
της, 24 Βαΐ 1 ὑταςυ ἵπ 
{πο Τιοτᾶ ἴπαῦ ΙΤ αἶξο 
1ΙΥΞΕΙΕ ε5Ώα]] οοπιθ 
εἰιοτί]σ. 25 Υεϊ Τ 5αρ- 
Ῥοδεᾶ 1ῦ πεοεςσατγ ἴο 
Ξαπᾶ {ο τοιι ΕΡραρΗτο- 
ἁἶτας, ΙΥ Ὁτοτηεσ, απᾶ 
οοπιραΏίοὰ 1π Ίασοαν, 
αιιᾷ {ε]]οτνςο]άϊοτ, Όα 6 
Ὑοιιγ Ὠιέδεεηςσεσ, απά 
ο ἴπαῦ παϊηίδτεγθᾶ Το 
ΏΙΥ πβηΠῖ5, 26 ἘοΓ Ὦο 
1οισεᾶ αξίαον τοι α]], 
βΏά πας Εα]] οἳ Ἠεατί- 
Ὠθς». Ὀεοβ15θ ἴΠαῦ τε 
Ἠαά Πεαγά ἴπαῦ τε Πα ᾷ 
Ῥεθυ εἰοκ. 27 Έοτ ἵπ- 
4ειᾗ Ὡς τνας 5ἱοἷς τσ] 
Ἠτο ἄεατῃπ: υαῦο αοά 
Ὠσπά 1Ἡετοσ ΟΠ Ἠϊπῃ : 
ΑΔ ποῦ οηΏ Ἠϊπι οἨΙΥ, 
Ῥιιτ οη Ώ]θ α]5ο, Ἴο5τ Τ 
εΠοα]ᾷ Πατεςοττοὶν ρ- 
Ο) Ξοττοῖν. ο 1 5εηῖ 
ὨΙ1ά τ1θγ9{οτο ἴ]ε Π1Ο1Θ 
οι ε{α]1σ, τπαῖ, ΤΘ 
το «θθ ἨΙπι ασαίμ, τθ 
ΤΠΣΥ τε]οίσθ, απ τΠαῦ 1 
πΙΣΣ Ὀ6 {16 Ίος5 5οΓΤΟῖΥ- 
Σα]. 29 Ἡεοεῖτο ἨὨϊπι 
ἔ]ιεταξοτο 1 ἴπο Τιοτᾷ 
ΙΤ δ11 ρ]αάπεςς; αιιά 
1ο]ά 5ος ἵπ τερυία- 
τῖοιι : 90 Ῥεσοβαςο {ο 
{16 τνοτ]ς οἳ 6Ωτῖξὺ ο 
πας πῖση απῖο ἄεαῖη, 
11οτ Τεστ τισ Πῖς Ἰ1ΐᾳ, 
το «πρρὶσ τοις ]αοἷς οἳ 
εοττίορ ξονατᾶ π1θ, 

πια. Ενα παν. 
ὮῬναετητεἨΠ, το]οῖοο Ἰπ 
ἐλο Τ,οτἆ. Το τυτγῖ{θ ἴπθ 
ΕεαηΠ]θ τΠῖησς Το ΤοΊι, το 
Ώ]ο ἰπάεειὶ ἵ5 ποῦ στΊετ- 
οι, Ὁαῦδ {ου τοι 
{5 «αξο. 5 Βεπατο ΟΕ 
ἀοσ5. Ῥεπανο οἳ οτῖ] 
ΤΥΟΓΚΘΥΑ, Ὀεσναχθ Οἱ {πα 
οοποἰἱδίοηι. ἃ Εογ πνς ατθ 
τῃο οἱγοιιιποΙςίοτ, τν ΠἱοὮ 
τον ΗΙρ ο ἵπ ἴπο 
ερὶτἰο, απᾶ χα]οῖοο ἴπι 
Οπτγίςέ ᾳοθδιις. απι] Ώπτο 
πο οοηπβζεπσο 1π τῃο 
Ποςῃ. { Τποιισ]ι 1 ωωσΏ 
8]60 Ὠανε «ομβάεπςς 11 

ΠΡροΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ. 11, 111. 
Φ ”ω , .) .] -” .] 

ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ, γγοὺς τὰ περὶ 
ἴο σοι, ἴ]ιαῦ Ι 85ο πααγ ὃε οἳ ϱοοά «οἵχᾳςε, Ἠανίης ΚποπἩη {Ἠο τμ]ησς οοπουτηίτς 
ε -” - 1 / ἀ ” 2 ’ ε’ ΄ 

ὑμῶν. 320 οὐδενα.γὰρ ἔχω ἰσόψυχον, ὅστις γνησίως τὰ 
Σο. ΈοΓποομε Ίπτο 1 ΙΚο-ωϊπάσά, ὙπἩο µΡεπι]ηο]σ τᾳθ τηῖησς 

ε .ν , ε ; 3) Δ » 
περὶ ὑμῶν µεριμνήσει 2] οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν 

χε]ατνείο τοι Ἡπὶ]] ο8β)ε 1οΓ. Έου α]] Τπο ἐΠίηπσς ΟΕ {Ποπιςο]τος 

ζητοῦσιν, οὗ τὰ Ἀτοῦ' ὶχοιστοῦ Ἰησοῦ"' 93 τὴν δὲ Σοκιμὴν 
8ο 56δεΚίἩς, ποῦ {πο (Πῖπσς οἑ 6πν]5έ 216515. Ῥαῦ {πο Ῥτουξ 

αὐτοῦ γιγώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον, σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν 
ο Πίπ τοαἆκπον, {ἴπαί, 45 το “α Εαΐπεςσ τς "οΏ]]ᾶ, σπἰζ τπαθ Ἡςθ 5εγτοᾷ 

εἰς τὸ εὐαγγέλιον. 39 τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέµψαι ὡς 
{οτ πο οσ]αιὰ τιάίηρς, Ἐῖωι νπετείοτε 1 πορο {ο 5επᾶ ὃπ]εη 

ἂν ῄἸἀπίξωϊ τὰ περὶ ἐμέ, ἐξαυτῆς 394 πὲ- 
] 5εἨα]] «Ώαγνο Ἴδεεπ {πο ΣεΠΐηςς 19οοποεγηῖηπς 11Ππιθ Ίαν 3οησς: το ᾗ ντ 

ποιθα δὲ ἐν  κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι. 
α5ροτςιαᾶαᾶ 15ραΐέ ἵπ Γεπ6] Τιοτὰ ἐπαῦ αἶξδο “πωσεε]Ε 

95 ᾽Αναγκαῖον.δὲ- ηγησάμην ᾿Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀξελφὸν καὶ 
Ῥαΐ πεςθδ5δαΥΥ 1 εε(εοπιεά ΓΠ0] ΣΕραριτούῖσαα, Ἰρτοίπες ὃδαπά 

συνεργὺν καὶ Ισυστρατιώτην! µου, ὑμῶν.δὲ ἀπόστολον καὶ 
»Ε6]]οττ-ινοιγ]κκετ 19ᾳΠᾷ 114611οιν-εο]άϊετ δπαγ, ""οιῦ 1ὅγοατ "Ὢρεςξθηρες α5απᾶ 

Δ -- ’ έ ” 

λειτουργὺν τῆς.χρείας-µου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς' 326 ἐπειδὴ 
α1δπι]η]ςίετ 11ρ8 ἴδμιτ 19ποφά, 1ο "εεπά  Ἅὅτο τοι, 5ίποῬ 

ἐπιποθῶν ἡν πάντας ὑμᾶςα, καὶ ἀδημονῶν διότι 
ξ]οηπσίπς "αΐτατ 1Ώο ὄννας 5α]1 δτοι, απᾶ [πας] ἄεερὶγ ἀεριεςςσεᾶ Ὀεσααςθ 

ἠκούσατε ὅτι ἠσθενησεν᾽ 27 καὶ γὰρ ἠσθέενῆσεν παραπλήσιον 
πε Ἠθαγά Τπαῦ Πο πας ΣΟΚ; {οτ Ἰηπάεεᾷ ο πας δἷοἷς Ὥχκε 

θανάτῳ' αλλ ὁ θεὸς αὐτὸν ἠλέησεν,"' οὐκ.αὐτὺν.Σὲ µόνον, 
το ἀσατῃ, Ῥιαῦ αοᾶ Ὥ]πι αι] Ίηετογ ο, απ χιοῖ Ἠϊπι  ἍαἉἱοπο, 

ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ Ῥλύπῃ' σχῶ. 398 σπυυ- 
ριις 31δο 116, ΊἴΠπαί ποῦ 5ΟΓΥΟΦΨ ἩΠοΠ 5οττον 1 πηὶσηί Ἠατο. ΤΠε π]ογθ 

δαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτόν, ἵνα ἰδόγτες αὐτὸν πάλιν 
ἀϊλλσεπι]σ {ποτοίοτο 1 5ευιῦ Ἠϊπι, ἰπαῦ  «εεοῖπς Ἐν ΐτα ασαϊι 

χαρῆτε, κἀγὼ ἀλυπότερς ὦ. 399 προσδέχεσθε οὖν 
ο πιίσΏτ τε]οῖοθ, απά Ι ΊΠε Ί6ς5ς 5ογγοῖν {11 πιὶσ]ί 6. Ἠεοείτο ΜΠπενοίοτε 

αὐτὸν ἐν  κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους 
Πϊπα 1η [1πθ] Τιοτᾶ σπιτι 81] 197, αηᾶ στο οἳ 

9 , ” . ϱ/ ὃ ν) νι, α κ τς ι 

ἐντίμους ἔχετε 90 ὅτι ιά τὸ έργον Ἀτοῦ' Τχριστοῦ 
1η Πομοας ἍἈἨΠο]ά; Ῥεοα 156 ΕΟΥ {ο 5ακθ οἳ ἴποθ ποτκ οἱ τῃα οπτίςε 

µέχρι θανάτου Ίγγισεν, "παραβουλευσάμενος τῇ ψυχῷ, 
πητο ἀθαί]α Ἡθ ποεηῦ ηθας, Ἠατίης ἀϊἰδτεσατᾶεᾶ Πιῖς] μ1ο, 

ἵνα ἀναπληοώσῃ τὸ ὑμῶν .ὑστέρημα τῆο πρός µε λειτουργίας. 
{λαῦ Ἡθ παῖρΏτ 811 πρ γοιχ ἀεβοίεπο  "οξτῃοΓουννατς πο "πι]πΊςίχάΤΙόΝ. 

) , ν ΄ Ν ο 

3 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί.μου, χαίρετεέν µκυρίῳ' τὰ αὐτὰ 
Έοτ ἴἩθτοδί, ΤΙΣ ΡτετΗτεη, τθ]οιος 1π [1Πε] Τιοτὰ: ἔπε ξαπιοτηιησα 

άποοα 31 55μᾳ1] οοΏ]θ: 

Ι 

γράφειν ὑμῖν, ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές. 
το πτίτο Το τοι, ἴο Ώ]θ Π18] ποῦ ΙΥΧ5ΟΙΠ6Θ, απᾶ {Τον τοι εΐο. 

9 βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἑἐργάτας, βλέπετε 
Φεο {ο ᾷ4ος, «οο ἴο ετἰ] πιοΓΚΕΥΣ, 5εε {ο 

τὴν κατατοµήν΄ ὃ ἡμεῖς.γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή, οἱ πγεύµατ 
ἴπο οοπεἰςίοη. ἘΟΤ τνθ ατθ ἍᾖΤπε οἵτοιηισιςίοΏ, πΠο 3ἱΠ εριγιῦ 

(θεῴὶ λατρεύοντες, καὶ καυχώµενοι ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ οὐκ 
Ἑαοά 16016, πιά Ῥοαςῦ ἵπ Ολτ]δε ὀεδαδ, απᾶ ποῦ 

ο -υἃΓ-υἅΓ-υΓ-Γ ξῬῬθθθβθθφθθφθθθφθ 

Ἡ ---- τοῦ αι τττλτν. 

Ὦν --- 
α -- τοῦ ἔἶιε ΙΤΤτΑ. 

Γιδεῖν] ἴο 888 1. 
κ ἀφίδω ΤΤΤΤΑ. 1σννσ- ΙΤΤΤΑ. 

ο ἠλέησεν αὐτον Ι.ΤΤτΑΤΥ. Ρ λύπην ΟΙ ΊΊταΙΥ. 
5 παραβολευσάµενος ὨἨΝΤΙΠΡ Ὠβζατάθά ΟΙΤΊΤΑΝΝ. 

1 Ἰησοῦ χριστοῦ ΟΙΤΓΑΥΓ. 
η ἀλλὰ ΙΤΊΤΑΥ. 

ζ --- χριστοῦ Α. 
ε θεοῦ (γειά 5ετνο 11 [πε] δρ]γήτ ο{ 6ο) ΙττιΑτ’. 



111. ΡΕΤΕΤΡΕΣΤΑΝΡΒ, σ17 
- . , οσα . “Ωὶ ὁ πο ἤοςἩ. ΤΕ ήπσ οἴλον 

ἐν σαοκι πεποιθότες,.” 4 καιπερ εγω εχων πεποίθησιν κανε 11211 ΟΚ εΙἩ ερό ηθ 
1π ἨΛεθῃ τταςῦ, Ίποιςσαπ 1 πατε ἐτιιςῦ ετεη ἵπ Ίρίῃ πΠεγεοξ Ίο ιωὶρηῦ 

ο ο. ς η «{. ἐνὼ μᾶ) ». τις ἵπ το Πεξ]ι, 1 σαρκί: ἵεἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἔγω μᾶλλον" πες Ίππο ον 
Ώεςεα: 185 απσ "ταίηκς 1οἴ]ες το χαςῦ 1π ΑεςΗ, 1 ταῖἩετ: {ης εἴσλι]ι ἀπσ, οἳ της 

ὅ Ὑπεριτομὴ᾽ ὀκταήμερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, Φυλῆς 5ἴοος οἱ Ι5ΓΔοΙ, ϱ/ τό 
ῥ τγῖυο οἳ Ῥθιι]α1ΙἨ, : 

[ᾳ5 ἐο] οἰγοιιοῖςίοἨ. οἩ [1ο] εἰσ]ιτῖι ἀαπσ; οἳ [11ο] Ίαο οἱ15ταε], ο [τε] ττῖωε Ἡοῦχον, ο πο Ἠα- 

ΣΒενιαμίν,' Ἑβραϊος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ  νόμον Φαορισαῖος, Ότονς; αξ . Μοιοβίης 
οἳ Βεπήσωίη,  Ἠευτεπ οἳ Ἠευτετς; αοεοοτζ(ηρί{ο [ίμο]ίατ α Εμαχίκεε, ο ο ος ο. 3 

ϐ κατὰ υζῆλονὶ ἑιώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύ- εεοιείΏς {μο οσο 
ἱ 5 ἱ Ὁἷσ: ΄ αοοοτᾶϊίπρ ἔο χἱᾳμίεοας- ἵοιολίπς ο βοοοτάῖης ἴο Ἅᾖ788], ρεγβεου{ίὰς {πο αδδεη)Ὀ]σ Ε 5 Ὃ οσα μιας 

νην τὴν ἐν νόµμῳ γενόμενος ἄμεμπτος. 7 Λἀλλ᾽' «ἅτινα Ίανο, ὑἸαπιε]εςς, 7 Ῥαῦ 
Ώοςς πυλἉῖοἩ [15] τα Γεπε] να Πατίης ροοσπαο Ὀ]απιε]θςς : Ῥας πΏατ αν, ο ος τα 

ἠν μοι κέρδη, ταυτα Ίγημαι διὰ τον χριστΟον Ίου» ξος Ομχῖςι, 8 Ὑθβ 
ππεγθ ἴο πι ῥΡαἶπ, ἴῃεςθ 1 Ώατο εξἰοεπιθᾶ, ΟἩΠ ποοοαηύ οΕ ομτῖςε, ας. τν ον 

- Δ « - ’ ΄ . δδ 

ζημίαν' 8 ἀλλά ὑμενοῦνγεϊ καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν ἴλο εχοεί]εηος οἳ τΏθ 
το 1055, Ῥυὴ γθ8ς Ι8ίἨοχ, 35ο 1 απι εετθοπιίης αἲ] 1ΐ1δθ 105 ἈἘΚποπ]εάρε οἳ ΟἨτὶεῦ 

Ἂ ας ἁρό τε ; -- , ο ο. -. «6515 ΏΙτ Τιοτᾷ: 405 
εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως ὃ χριστοῦ 1ησου πν]οπι1 Ἠατο «αβοτεᾶ 
το Ὀο οἨ αοοοιπῖ οἱ ἴπθ . εχοεΙ]οπογ οἱ ἴπο Ἰποιπ]εάρε οξ «]χίς ὅεεις Ἅᾖἴπε]οςς οἱ αἰ] 1Πίης5, 

Απᾶά 4ο οοιηῦ Ίπετι ΄ - / ’ Ν 3 / 1 ΄ κοκ - 

του.κυριού.µου, δι ὃν τὰ.πάντα ἐζημιώθην, και 1)γου- Όδιὲ ἀππᾳ, τπαῖ 1 πια 
τησ Τιοτᾶ, οἩ αοοοαηῦ οἳ πΏοπῃ α]1 ἐπίπρς 1 5ιῇοτεᾶ Ίο5ς ο, απὰ εΞῖοεπι τείπ ΟἨγίςι. 9 απὰᾷ Ὦ8 

/ ν , ον « ». Σοα1μᾷ 1η Ἠϊπι, ποῖ Ώβτ- µαι  σκύβαλα ἀεῖναι, ἵνα χριστὸν κερξήσω, 9 καὶ εὑρεθῶ ως τοίπο ονα τα. 
[ἴπεπι] τείαςθ 9οῦς, ἰπαῦ Ομ 1 τιν ραίὮ; ς απᾶ ὂε 1ουμμᾶ Θοπςπεςς, π.μ]οἩ ἵ5 ο - : : : . ολλ ἔΠείατε, ιτ τα ὲ τν Ἡ] ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν.ξικαιοσύνην τὴν ἐκ νόµου, ἀλλὰ ς ἰἸχοικὴ εἰς ἔωιτα οξ 

η ἍµἉἨΠῖπ, τποῦ Ἠμνίης τσ τἰβἩίεοιβηεθς ἹπΠΙοΠΠς5]οί ανν, Ὀμῦ ϱλεῖνε, τηε τίρμέεοις- 
ι λ / -- ν 2 5. . πο ὨὭεςς πΏῖοὮ 15 οἱ οᾶ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ πο ο ρωωα 

τπαῖ τυΏ]οἩ Ὦγ ΞΑ11Ώ οἳ Οὐτὶςὲ [15], ἴποθ 3ο ὃᾷοᾶᾷ ἈἸτίβητεοΙξπεςξβ ΟΠ πια πο Ἠίη, απᾶ 
μνμσες - - ΜΕ λ λ ΄ οκ. ο {πε ΡοσΥ6} οἳ Ὠϊ5 ΓΟΣΙΙΥ- ) ανα- Ῥ 

τῇ πιστεε; 10 τοῦ Ἱ ο ον ο ο ται δύ ο μα κα ΧΘΟΙΙΟΠ, απᾶ τηε 4εἰ- 
ΣπΊτῃ, το πού Ἠϊηι απᾶ τηθ Ῥοσνεσ ! σε στο Ἰονννμὶρ οἳ ῖς ςαξ- 

στάσεως αὐτοῦ, καὶ «τὴν! κοινωνίαν τῶν" παθηµάτων. αὐτοῦ, Ὃ ος οθας 
Ὡ τν - . -- τς 8 1 

χΕΟΞΙΟΊ νε, Ἀπᾶά  ἴπο ο οπνσῳ Ἡ : οἱ Πὶς εαειίηρς, : ἄθαιλ; Ἡ 14 ὃς απ 

Εσυμμορφούμενοςὶ τῷ .θανάτφ-αὐτοῦ, 11 εἴπως καταντήσω 1ηθβις 1 ταῖεῃς αἰταία 
Ῥοίἱηβ’ οοπξογηιεᾶ {ο 5 ἀαεαίἩ, 18 Ὁσ ΑΏΥ ΏιχεβΏς 1 η]ασ αγτίνθ ώρας 

εἰς τὴν ἐξανάστασιν Ἀτῶν' νεκρῶν. 139 οὐχ ὅτι Ί]ξη ἔλαβον, ας ἔλοικα Ἰ Ἠδά αἰ- 
Αα ἴπο Ἁτεβδατγεοτίοη οἱ ἰπθ «ἀεαά. Ἆου έἶιαῖ Σα]γεβᾶς ']τεοεῖτθᾶ, Σ8άσ ατιαϊηεᾶ, εἶἴπες 
Ἀ ο. , η 3 Αχ νι ; πετθ αἰτεκίσ )ρετ- 
ἡ Ίδη Ἅτετελείωμαι' διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω 4εοῖι Ῥαι 1. Εοί]οτ 
ος αἰγεκάτ Ώατε Όεεπ ρογξεοῖεᾶ; Ὀαῖ 1 απι ρυγςαίπρ, 1ξ αἶξο 1 πιασ ]ασ λο]ᾷ, 8ξἴεΓ, 1 τμαῖ 1 τπασ 
.» τ αχ , Πες κ ος -- η) ή τν ΑΡΡΤΕέΠεηά τ]ᾗαῦ ἔοτ 
ἐφ᾽ᾧ καὶ "κατελήφθην" ὑπὸ ᾿τοῦ' χριστοὺ ' [ησοῦ." 19 «δελ- πο αἶκο 1 απι 4Ρ- 

1οτ ἴπαῦ 8ἱ5ο 1 τνας ]αἱά Ιοὶἱά οἳ Ὁσ ἴπθ οπτίςῦ 285118, Ἔτε- Ῥτεπεπάεᾶ οἳ ϱἨπχγ]εξ 
αλ νο. ον ον ορ ῃ . ῃ ὦ ο»: 18815, 15 Βτετητου, 1 

φοι. έγω εμαυτὸν 'οῦ λογιζομαι κατειληφέναι ἐν. 6ὲ. οραπῖ ποῦ πιγεεῖέ το 
ολμτεα, Ἰ Ώιγςε]ξ Ἀποῦ Ιάοτεοκοη ᾖἴἵο Ώατε ]αἱὰ Ποιά; Ῥαΐῦ ομε τηίτκ--- ὦ αρρχσέεπομᾶθά: υπ ς 

4 ῃ ΣΙ Ν. , - ι ” ἐ)ΙΣ οπς τλίης ᾖ7 ἆο τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, τοῖς-δὲ ἔμπροσθεν Εουµειεῖνς τοις είισὸ 
{πε {ΠΙηρ8 ῬεΏ]πᾶ Σοτςεί{1πβ, Απᾶ ο Ίπε ἐπῖπρς  ὭοὈείοτε τν μΙοὮ αγο Ὀελμ]πᾶ, ἁἂπά 

, 4 ἂν 3 ν μ - πολι 

ἐπεκτεινόμενος, 14 κατὰ σκοπὸν διώκω δἐπὶ" τὸ βραβεῖον τας παμαις 
ειγείοΏῖπς οαῦ, {οπατᾶς [1πε] ροα] 1 Ριπεδιε ἆοτ τπε Ρτίζε Ῥοΐωτθ, 14 1 Ῥτεςς το- 

Ἶς «ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 16 Ὅσοι ο ο μη: 
οἱ τε ου “Πίβα "οα]]ῖπς οἑ ἀοἄ ἵπ ΄ Ομτὶς ζεσα5. Α5 ἨλαΗΣ 85 Ίηρ οἱ αοά ἵπ Ομ ]εῦ 

νο --- η π . ; εἶ γε Ὄσδις, 1ο Τμοτ αν ἴπενε- οὖν σέλειοι τοῦτο-φρονῶμεν' καὶ εἴ τος κ να ας 
ἔπετυξοτε [Γατε] Ῥρετεοῦ «ποι]ά Ὦε οἱ ταῖς παπά; απά ΠΕ [1η] απτιηίησ ἀῑπετεμτίσ Ἑοον, Ἑρ μυς να 

φορονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει. 16 πλὴν εἰς εὰ: αμᾶ 1 ἴν α.Υ, 
ν : 3 αμ; . ; : : τΏίπρ τε Ῥο οἱβεγτ15θ Σε 4τθ πι]πάθᾶ, ΄8ἱ5ο ΄"9Π]8 αοά ἴοτοι πνὶ]] τεγεω. Ῥαῦ πι πεγεξο 

- 

5 Το γεαᾶ αξ ροΐϊπ{εὰ {π λε ἄγεεῖ οι ὉλοαρΏ 1 Ἠανο ὥς. ἐο τολαί Ῥγεσεάεξ, οοπιπιεποίπᾳ α 
εεπέειιοε αἲ εἴ τις. Ἡ περιτομῇ ΑΙΤΙΑ. 3 Βενιαμείν ΙΤητ. 3) ζηλος ΙΤΙΤΑΥ. : 2 ἀλλὰ 
[απ πτα]» -- ἀλλ τ. αμοιῆνι. Ὁ μὲν οὖν ἴπεη 1μάεεὰ ΟΙ ΤΤΑΝ. κ -- τοῦ (γεαᾶ οἳ ἴῃ6 
Οοτ150) τ ἀ---- εἶναι ΤΤΤν. ε -- τὴν Όττι[α]. ἕ--- τῶν ΤΤτ. Ε συμμορφιόόμενος 
(συν- Ἑ) ΕΤΤΙΑΥ. Ἀ την ἐκ ΓΓΟΠΙ αΠΙΟΙΙΡ [1Ώε] 1 τττΑυ’, --- και Τ. κκατελήμφθην 
ἨτττΑ. Ἱ.--- τοῦ ΟΙΤΤιλν. αν --- Ἴησου ΑΠΤι ΑΥΓ. Ὦ οὕπω πο γοῖ Ἱ. «9 εἰς Ι11Α, 



δΙ8 

πηϊπᾶεᾶ, ἀἄοᾶ 5Ἡα]] το- 
τεα] ετεη {πῖς απίο 
τομ. 16 Χονετιπο]θβς, 
πγπετθῦο νο Ὠατο αἱ- 
τεαάγ αὐίαϊπεά, 1εῦ ας 
ππα]]ς Ὦγ {Πο 5βΙΙΘΤυ]6, 
1εῖῦ 5 παϊπᾶᾷ ἴηο 5απιθ 
{πίης. 17 ΕΒτείητοαπ, Ὦθ 
40ἱ]ονγεχς ὑοβείπογ οἳ 
Ἡιο, απᾶ τιητκ επ 
Ὁ Ὠ]οὮ να] 5ο 85 το 
Ἠαλνε Ἡ5 {ου απ ϐϱη- 
β4Ώ1ρΙ6. 18 (Έοτ πΊαπΥ 
σπολ]ς, οἳ πΠοπα Τ Ώωνα 
196]ά τοι ο{ζόοπ, απά 
ΠΟΥ ᾖἴθει] τοι οθτοη 
τυεορῖης, ἔλαί έλμεύ ατθ 
ἔπο θπεπαὶθ5 οΕ {Ώθ ογοβς 
οἳ οητ]ςύ: 19 τοξο οπά 
ἓν ἀθδίγιοξίοῦ, Ίποςθ 
αοά 8 Πεῖγ Ὦε]1Ψ, απᾶ 
141086 6ΙοςΥ {5 ἵπ ἐπεῖτ 
ΒἨΦΙ1Θ, ὙἩΝΒΠο Ἡπι]πᾶ 
εκατ] ἐπ1ης8,) 20 Ἐογ . 
ος οομγεγξα {ου 15 1 
Ἡθοωνεν ; τοπ ππθποῬ 
85ο πο ]οο]ὶς {ος ἴπεα 
Βαν]1οῖισ, ἴπε Τιοτᾶ ὕε- 
εα5 ΟἨπτῖαῦ: 21 σιπο 
5Ώ.]] οΏαηπρο ους τῖ]α 
Ὀοςσ, ἔλαῖ 15 πααγ ὃο 
Σα5ΠΊοπιθᾶ χο υ11{ο ἨϊΒ 
Ε]οτῖοιιβ Ὀοάγ, ασοοτᾶ- 
1ης {ο ἴπε ποτκίηρ 
ψ/Ώθγϱῦτ ο ἶ5 Ώ]εετεηπ 
ἰο εαυάπο αἱ] ἐπίπρβ 
αηὔο ΠΙπ1βθ]{. 

1Υ. Τποχείοτθ, ΤΙΥ 
ῬχοίΏνει ἀθιχ]γ Ὦε- 
]1οτεᾶ απᾶ ]οηπφεᾶ {ος, 
ΙΩΥ 107 ἡλιᾶ οτοἵύἩΏ, 59 
βία Τα5ῦ 1η πο Τομ, 
Άι/ ἀειτὶγ Ὀε]οτοᾶ. 21 
ΏεβοεςοἩ Μιοᾷῖας, απὰ 
ῬθεεεσὮ βγπίγομο, Όπλα ῦ 
«πΠογ ὃορ οἳ ἴπε 88πΠιθ 
παῖηᾶ ἵπ ἴπο Τιογᾶ. 
ὃ Απά 1 οπίτθοαῦ ΌπερῬ 
Ἀ]5ο, ἴταθ γοκείο]]οτή, 
Ἰα]ρ , ἴπος5ςφ ἍἩὙΤΟΠΙΕΠ 
Ὅιπῖσα Ἰασουσθᾶ συν - 
119 Ίπ ἴηθ ροβρο!, {υπ 
Οἰθιιεηῦ 8199, απᾶ ουτε 
οἵπες τν {1εΙΙοπ]α- 
Ὦοἱιν6ΓβΒ, ΊύΠοςθ ΠΠΙΠΘΒ 
αγ Ία {πθ Ῥουχκ οξ 139. 

4 Ἑο]οῖοςῬ 1η {πο Τιοτᾶ : 
αἶπαγ: απᾶ αραϊω Τ 
βα7, Εε]οὶσθ. ὃ Ἰ1μεῦ 
ψοισ πτωοᾶθτβ!ΙοΏ ὃθ 
ποπ Ώ ΙΠΤΟ 41] ΏΙΕΠ. 
ΤἨε Τιοτᾶ 186 αΌ Παπά. 
6 Ῥο ουχοξα] 3οχ ηο- 
τπνις; Ῥαῦ 1π οτετγ 
{Ππήηισ ὮὉγ Ῥίασες βπᾶ 
5εαρρ[οα Ίο σηϊτἩ 
ὑπανλκαρ]τῖηρ 1εῦ τοις 
τθαιιοβίβ ὃθ τιβᾶθ 
Ἐπονω Ἅαιπίο Αἄοά. 
7 Απᾶ ἴλο Ῥεπςο ος 
αοᾶ, πΠἰοῖ ῬββδοῦἩ αἰ] 
αλ θτγβίβλιάΙἩς, 5Ώα]] 
Κοερ τουσ Πεατύβ απ 
ηλ] ἑπτοιρὴα Οητὶςῦ 
295115. 8 Εἰπα]11γ, Ὀτεί]ῃ- 
ΤΘΑ, νΠβῦδοετοι {πίπρβ 

' 

Ρ --- κανόνι, τὸ αὐτὸ φρονεῖν αἰΤτιΔ. 
τἘὐοδίαν ΒαΙΤΊΤΑΥ. . αὐτῷ Ι1ΤνΑ, 

ᾶσυν- ΤΤΙΑ. 

Προς ΦιιλισΠασ τοῦ ς, ΠΠ. ΙΥ. 

ἐφθάσαμεν, τῷ αὐτῷ' στοιχεῖν Ῥκανόνι, -εὸ αὐτὸ φρονεῖν.! 
ν/θ αὐτα]ποᾶ, Ὦγ ἴΠθ ρΡ81ηἛθ "ο Ἀψα]]ς αχ]Θ, το Ὀθ οἱ ἐλθ β.πιο πλ]τιά, 

17 αΣυμμιμηταί µου Ὑγίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε Γαὺς 
ΣΤπυϊζαίοςς “ἑορείμοσ “οξ ηθ 109, Ὀχείμχεπ, απᾶ οοηθἰἀρς ᾽ λος 

οὕτως περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς. 18 πολ- 
τμυξ πια] ξεῖης 88 πθ Ἠατο [25ο5] ὃς “ραζΐζετη ας: 5ΠηΑΠΥ 

λοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ 
Ἔον 818 πα]κίησ ᾖ{Γοξ]πποπ οξδεπ 1 ἰο]ᾶ γου, απᾶ που 

καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ στανροῦ τοῦ 
εγεπ πεερῖησ 1 {ε]] [ψοα, ίπεγ αχθ] ἵἴπθ οπεπιθι οΕἱΠθ οΓο058 

, ο τ η / ῃ χ. ς 9 λ « , 
χριστοῦ' 19 ὦν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὶς ἡ κοιλία, 
οἳ Οπτ]ρί: γη ο5θ επά [95] ἀεβτασίῖοπ, ος (οά 18] πο 38], 

καὶ ἡ δόξα ἐν τῷ-αἰσχύνῃ.αὐτῶν, οἱ τὰ.ἐπίγεια φρονοῦντες. 
ΆΑπᾶ {πο σ]οτγ ἵπ εῃοθῖτ «Ώατως, ἩἩο εασΏ]σ τΠπίπρβ πηϊηά : 

30 ἡμῶν.γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ 
ΣΟΥ οἳ 15 Πο ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥΕΦΙ{11 ἵπ [πο] Ἠθατεπς οχ]εῖς, Έτοπι νλΏῖολ 

καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν χριστόν, 9] ὃς 
8]5ο [48] ΒατΙοισ το 4χθ Αα γαϊθῖηπςσ [119] Τιοτά ᾖθδις ΄ Οπτίείς, πνἩο 

µετασχηματίσει τὸ σῶμα. τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν, "εἰς τὸ γε- 
ο 1 ἐταπβξοσΏν 3ροᾶγ 30Ε “Ππυπαϊ]αίοα ος, 40ος 1ο 

, θ } || ᾳ / ι] ΄ ” ὃ ἕ ) νά Ν 

νεσθαι αὐτὸ! Ἱσύμμορφονϊ τῷ σώματιτῆς.δόξης.αὐτοῦ, κατὰ 
Ὢρεσοοπο ᾖῦσ ΄ «οοπ{ογπιθά {ο “ροᾶσ 30 "Ἠϊ8 ΄Ρ]οσγσ, καοοοτάίπρτο 

τὴν ἐνέργειαν τοῦ.δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι "ἑαυτφὶ 
Τη9 πνονγκίηπς οἳ ΠΡ ροπες εγεη ᾖἵο ειρἀάαθ {ο Ὠϊηιθεὶξ 

τὰ πάντα. 
ΦΗ 1Π1πΠρΕ, 

ε/ 2 ῃ ελ 4 να .. , - Ν ἃ 
4 Ὥστε, ἀδελφοί.μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ 

5ο λαῦ, τιν ὈτείἨητοἨ Ὀε]οτεά απά ἸΙοηρεᾶ ος, Ἀ]ογ ὃαπᾶ 
, ” «/ ιά η / 2 [ή ι 3 

στέφανός µου, οὕτως στήκετε ἓν  κυρίῳ, ἀγαπητοί. ο Εύω- 
ΑΡΤΟΙΥΏ. 1ΩΥ, ἴππβ Ἁβἰἴπηπᾶ {950 Ίηπ [υπο] 1,οτᾶ, Ἰονεᾶ. Ἐπιο- 

δίαν' παρακαλῶ, καὶ Συντύχην παρακαλῶ, τὸ.αὐτὸ φρονεῖν 
ἀἱθ 1 εχ]οτῦ, Ἀαπᾶ Βγτπῖγομθ 1 εχΏοτσύ, ᾖτἵο Ῥ6 οἱ πε β4Π1θ πηϊά, 

ἐν  µκυρίῳ' ὃ Ἱκαὶὶ ἐρωτῶ κα σε, σύζυγε γνήσιει! 1συλ- 
ἵπ [19] Τιοτά. Ἀπά ᾖ1Τ85ίς καἱ5ο ἴπθρ, 3γοκε-{ε]]οπ ᾿ίτπο, Δα- 

λαμβάνου! αὐταῖς, ᾽αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν 
βἱςῦ ἴπθεβθ [ποπιθΏ], πο ᾖἵηπ ἴμθ β]βά Μάΐπμβ Εἰτοτο {οροῦμος. 

μοι, μετὰ καὶ Κλήμεντος, καὶ τῶν λοιπῶν σα ους 
νη(Ἡ ταθ; πΙἩ Άἷπο «Οιἰθπεπί, απᾶ ἵηπο . τοβῦ ο ΠΙΥ2611ΟἵΥ-ΠΓΟΣΙΘΣΒ, 

ὦν τὰ ὀνόματα ὁὀν Ἅβίβλῳ ζωῆς. 
πἩοβθ ΏΒ1λθ {[8τε] {η [ἔπο] Ῥουκ  οἳ 1149. 

4 Χαίρετε ἐν µκυρίῳ πάντοτε πάλιν ἐρῶ, 
Ἐοθ]οῖοο Ἶπ Π11ε] Τιοτά ΒΙΥΑΥΕ : 

ὅ τὸ. ἐπιεικὲς. ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ κύριος 

χαίρετε. 
Αραΐπ Ι ὉΨ]] εαγ, τε]οίοθ, 

τος ἈρεπίΙεηθβε ἍᾖΙεῦ Ὀο Κποπια ᾖἴο α]] 1ΠΘΗ. Τ]ο Τιοτά [15] 

ἐγγύς. 6 Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ ἐν παντὶ τῇ-προσευχῇ 
ἨΘ8ΒΓ. Νοίμῖπρ ὃῬο οατεξα] ἄρουιῦ, Ῥαῦς ἵη οτετγμῖηπρ Ὦψ ΡΓ8ΥεΣ 

καὶ τῷ.δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωρι- 
απᾶ ὮΥ βαρρ]Ιοαθῖοιπ πλ {ἰπαπκβριτίης 3τοιχγ ὀχοαιθρίς Ἅᾖεῦ Ὀρ πιβᾶθ 

ζέσθω πρὸς τὸν θεόν' 7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα 
ποπαπ ο ᾳοᾶ: Ἀπά {Ώθ Ῥθαςθ οἑ ἀοᾶ τνΏῖοὮ  κβαγρ85ςθἙ 

πάντα νοῦν  «Φρουρήσει τὰς.καρδίας.ὑμῶν καὶ τὰ νοήµατα 
ετετυ απάετείαπάϊηπᾳ εΏα]] ραρτά πους Ἠθατίβ θπᾶ 3ιπουρΏἴΒ 

ὑμῶν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ. 8 Τὸ.λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα 
τοις ἵπ Ομτὶεῦ Φε5ιβ. Ῥος {πο τραῦ, Ὀτθίλτοα, Ὑ]αίσοοτες [ζ πρε] 

4συν- Τ. 

Υ ναὶ Υ88 ΟΝΤΊΤΑΥΓ. 
:--- εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ ΟΙ/ΤΊΓΑΝΓΟ 

Ἡ γνήσιε σύνζυγε ΙΤΤΙΑ. 

βλ 

ο ο 

να μα 

εν ν 

ο Μλλ κό ο -κᾱ--ι 

5 σας αν ΕΝ. 

ο ᾱ υ ο Μα... 

κν 



18, 

ἐστιν ἀληθῆ, 
8γε ἴταε, 

ῦσα 
πι Ππίροετος 

ΡΕΤΕΕΡΕΡΤΑΝΕ. 

ὕσα σεµνά, ὅσα 
Ἡπαϊζςοστος τεπρταῦ]ςθ, ἹνΠαίδοετοες ν.Παΐδοετος )ριτθ, 

προσφιλῆ, ὕσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις 
1οτοίσ, υνΠβίβοστοχγ οἳ ϱοοᾷ τοροτὲ; 1ξ απΥγ τὶτίιο απά ἵξ ΑΠΥ7 

ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε' 9 ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρξλάβετε 
ρταϊΐςδο, ἴῆπο-ο (Ππίπσ5β οοπδἰἀ6ς, ἩγΠπαῦ αἶσο το Ἰθαγποά απᾶ χοσεϊτοᾶ 

καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε' καὶ ὁ θεὸς 
2πά Πεατᾶ απᾶ βαν η πθ, ἴποςο πηρε 4ο; 8Ώᾶ {π9 ἄοάᾶ 

τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ) ὑμῶν. 10 ᾿Εχάρην.δὲ ἐν  κυρί 
: οἳ ρεαοθ εΏπ]] ορ πίτα τοι, Ῥαΐ 1 το]οϊῖοασᾶ ἵπ Γ1πθ] Τιοτάᾶ 

µεγάλως, ὅτι ᾖδη.ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν' 

δίκαια. 
1456, 

“/ { 

οσα αγνα, 

πτεαθῖσ, Ίἴπαῦ ποῖ αὖ Ιεπςσί]λ το τοτἰγοᾶ [σουτ] 30Ε ο "πιπκίης; 

ἐφ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσθε.δε. 11 οὐχ ὅτι 
α]θ]ιοιιπἩ αἶςσο 76 Ἴοχο ΓΠ]ηίπς, Όπέ το τνογο Ἱιο]είπς ορροσζαπ1ζγ. Νοῦ {παύ 

καθ’ ὑστέρησιν λέγω’ ἐγὼ.γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς είμι, 
α»ἴο αἁἀαςι]ἑαιίοι 1 ερειξ; ΣοΥ 1 1εαγποᾶ ᾖπ πνηπῆ [οἰγοαπιβίαποες] Τ 811, 

υτά ἷ 19 οἶδα.Σδὲϊ οὔσθ ἷδ ὶ αωταρκ)]ς ειναι. οιόα./ε τατπει/ουσσαι οιόα.και 

οομίοπ το Ῥο9. Απάᾶ 1 Χποπ ποπ] {οσο Ὀτοιισητ 1ουΥ, απᾶ 1 Ἐποπ Ποπ] 

περισσεύειν΄ ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι καὶ χορτά- 
το αὈοαπά, Τη οτετσίΒίησ απᾶ 1Ππ αἲ] Πΐη1ςσ5 Τ ΑΠ. Πηϊεῖαξεᾶ Ῥοίτ τὸ 9 

ζεσθαι καὶ πεινᾷν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι' 19 πάντα 
{α11 Ἀπᾶ ἴο Ἠπηρες, Ὀοίὰ {ο αὈοαπᾶᾷ απᾶ {ἴο το ἀεβεῖίεπῦ.  δ5Α1ΙΙδιµίπσε 

ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί µε ̓ Αχριστφ.' 14 πλὴν 
ΣΙ "ανα 3είτους “Εος ἵπ {πθ 3ἜψΏορ 38ΠΙΡΟΠΕΤΑ “Πω ᾖ}ΟΠτὶςῦ, Ῥα0 

λῶς ἐποιή . ἷ εοῖ ῇ θλί 16 οἵδ καλως εποιησατεν συγκοιγωγηήσαντες μου τ1) ιψει. οιόατε 

π οἱ] το αῑά, εἨπτίηρ {6]]οτυ5Ηηῖρῖῃπ ἍἩιΥ {πιοα]αΌΊοἩ, 3ἜτιονιΥ 

δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, 
1απᾶ αἶδα 7ο, Ο ΡΠΙΠρρίαμς, ᾖἴπαί ἵπ [πε] Ὀδοιπηίης ΟΕ {πο σ]αά τἰάΙπΡΒ, 
{/ } -” 2 Λ Φ ή α΄ / 7 ’ 1 

ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία µοι ἐκκλησία ἔκοι- 
ν/]οι Τ οππιθ οπῦ ἔτοπ Ἀ[ποοᾶοπί8, ποῦ ΑΠπΥ ΑπΙΏ 3παθ 1Α5θεπιοθ]σ "Ἠδά 

νγώνήσεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήψεως, εἰ μὴ ὑμεῖς 
ΞΕα]]οιν5Πῖρ τν] τορατᾶ {ο 4Ἡ ποσοιιπ6 οἳ βἰτίηπς απᾶά µτεοβἰτίΏηςβ, εχοερῦ 7θ 

μόνοι 16 ὅτι καὶ ἐν θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς δείς! τὴν 
α]οπο; Ώθοβιξε 85ο ἵπ Τποδβι]οπίοι Ὠοίῃ οπΠς9Φ απᾶ ἴπίορ 405 

χρείαν.-µοι ἐπέμψατε. 17 οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὺ δόµα, ἀλλ" 
ΏιΨ πεεά γο 5εἩῦ, ποῦ ἰπαῦ 1 κεεκ αξίοτ σιες, νας 

ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον.ὑμῶν' 
1 εεεῖς αξίος Σταῖῦ τα ῦ πΌουπάς το τοασ βοεοοαπῦ, 

18 ἀπέχω.δὲ πάντα καὶ περισσεύω πεπλήρωμαι, δεξάµενος 
Ῥαϊ Τ Ώατο αἱἰ 1Ἠ1πσθ απᾶ αδοιπᾶ; «1 αη) Σα], Ἠπτίηρ τεοεὶτοᾶ 

παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρ ὑμῶν, ὀσμὴν  εὐωδίας, 
χτοπι Ἐραβητοᾶίταςδ πε ἴπίηρς ἔτοτπ τοι, αἩ οὖοας οἳ α 5ηεθῦ 5τηοθ]], 

θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῳ. 19 ὁ δὲ θεός µου πληρώσει 
8, 5αοτ]βςθ βοοερίβὈ]ς, πΥε]]-ριεαδίπς ᾖἵο αοά, Ῥαῦ ταν ἀ4οᾶά τσ] 81 πρ 

πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ «τὸν.πλοῦτον].αὐτοῦ ἐν δόξφῃ ἐν 
811 τοις πεεά Βοοοτάἰπρ {ο Ἠ15 τῖσΏμθς 1π ΕΙοτΥ 1ῃπ 

-. ) - - μ ” Δ Δ { ”. « / Ε 

χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 390 τῷ.δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν  ἡ δόξα εἰς 
Ομτ]δε 278518, Βαΐ {ο {πθ ἄοά απάἀ Ἐβίηπες ο 18 09] Εἱοτγ ἴο 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν. 
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ΒΥΟ {τάα, ΠΠηαίδοστοι 
ἰπίηπσα αγθ Ἠομοςς, 
π/Πβίξοστεγ τε] 
αγε Ἰτδί, πΠαβύδοοτος 
τηΙηΡ8 αγ Ρράτθ, ΥΠη[- 
8ο8ΐος (ἰπῖησ5 ἄαγε 
]οτε]π, πιΠηίδοεντος 
ἴπῖησς αγ ο Ροοιί τυ- 
Ῥοτί; 18 {λεγο Όο ΙΙΠΥ 
τ]τίαθ, θΏᾶ ἶ{ {λο)ο ὂθ 
ΒΏΥ Ῥταίξε, ἴΠίηπκ οἩἳ 
1πθ56 πίτσα. ϐ9- Τιο-θ 
ΤἨΙΠΡΑΒ, πΥΠΙΟἩ γε Ἠπνο 
ῬοίἈ Ἰ]θατταά, απά το- 
οε]τοᾶ, απά πεπτᾶ, απιᾷ 
866ῦ 1 πιθ, ο: αιιά 
{πο 6οἆ οἳ Ῥοᾶσο 5Ώμ 11 
ο π]ίἩ τοι. 10 Βιαΐ 
1 τε]οἰοοᾶ 1Π ἴπο Τιστὰά 
ΕτεβΏ]γ, ἴΏαῦ πον π6 
1πθ ]α5δῦ τουσ ομτρ οἳ 
πηθ Ἠαίπ Ποὐτὶρποά 
βραἰΏ; ππετρίη γε π/οΓθ 
Αἱ5ο οατεξα], Όιτ το 
Ἰβοκοᾶ ορροτιμη]τγ. 
11 Νοῦ (ηαί Ι 5ρ.οκ 
τοβροοῦ οἱ γαλ: Ε9Υ Τ 
Ώβτε Ἰθεβγπος, ἵῃ πυπαῖ- 
«εοθΥτες; εἰβίο 1] απ, 
{θεοί ἵο Ὦθ ουΠ- 
τεηῦ, 12 1 πουν Ὀοτ]ι 
Ώοιν {ο Όε αὈαςοᾶ, αιιά 
1 Εποῦν Ἠστυ {ο πὈοιιπά: 
ετοτγ νΏετε αιιά ἵνα αἲ] 
{Π1Ώρβ5 Τ α1. Ππβιτισϊοά 
ῬουτὮ {ο Όε Σα]] απ ἴα 
Ῥθ Ἠπηρτσ, Ῥοῦμ το 
βὈοιιπά Επά Το 5υῇΐες 
ηθοᾶ., 15 1 οἳἩπ ἆο αἱ] 
τπίτρς {πτοιρα ΟΡτγῖκν 
πυΏϊον βτγεςστ]οιιι τΏ 
ΤΘ, 14 Νοενν 1]ιβτιιιιά- 
1ης το Ὠβτο το]! ἆοηε, 
τπαι σε ἁἷά οοιΏλι- 
ηϊοπῦο ση Ὦ 11 βΗἶο- 
τίοΏ, 15 Νου το Εἰ- 
ρρίατς Ἐπουν αἶκο, ταν 
1π [πο Ῥοβ]μμῖης ο 
1πθ ϱοβρε], πιο Ι 6θ- 
ραωτίθὰ τοι Ἀἴιος- 
ἀομῖα, πο οἨιιγο]Ὦ οοπι- 
πιαηῖοβ[θᾶ αν 1ΕΓῃ η] π5 
οοποογπ!ηρ ϱἰνίης αιι 
τεοεΙτΙης, Ὀμῦ το ο. 
16 Ἐοχ ετυπ ἵι Τηες- 
5α]οηπῖοῃπ θ 56υῖ ο,σθ 
Απά αριῖτπ Ἀπίο Ἠισ 
ηοεοεβεΙῖσ. 17 Νοϊ Ὁς- 
οπἆ56 1 ἀεδίτε α ρ]έτ: 
Ῥαῦ 1 ἀεβίτο ἐταϊς τπαυ 
ΏΙΔΥ αὈοιπᾶ ἴο τουσ 
Βοοοιπῦ, 18 Βπΐ ΤΏατθ 
811, βπά ΑὈοιιπᾶ : 1 8Ώι 
Συ]11, Ὠαστίηρ τοοσῖτεᾶ 
οἳἑ ἘραρΏιτοαβϊθας ἴπθ 
τΠίΏρβΒ τοσο] 19929 5οιὲ 
ΣΤοΏ}ΤΟΙ, 4Ώ οάοισ οί 
απτεθῦ 5ηχε]], κών ιβος) 
βοοερἰαὈ]ε, πε]]ρ]εαδ-' 
1ης ἴο ἀοᾶ, 19 Βατ τιν 
αἀοά επα]] εαρρὶσ αἰΙ 
οὐ πεθὰ βοσοτάΙπᾳ το «1πθ «ρα ο ἴλθ 8ρος, ο . ο. : το. ο ο... ος 

21 ᾿Ασπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν χριστῷ Ἰησοῦ. ἀσπάζον- ΟἨτῖςί 1εςας. 20 Νον 
5Α]αΐθ ετετγ καπ ἵπ Οπτῖςς 29518. δα. Ἱπῖο οὰ απ ος Εµ- 

ο ος ες , σος : ε : 3 Ανν ῤ 1πετ δε ρ]οτγ Τος 6τεγ 
ται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί. 322 ἀσπάζονται ὑμᾶς πάν- απᾶ εσετ. Απωθι. 
1αἱθ οα 14139 Σπ «πιθ ᾖ3ὐχείἨτεη. 1οσα]αίθ α1τοα 18] οἱ Ρβ]αῖθ ετετγ »αἶπς 

7 καὶ ατττΑνγ. ---- χριστ (γεαᾶ τῷ Ὠϊπω) Ο1/ΤΤΤΑΤΓ. .συν- Τ. Ρ λήµψεως ΙΤτια. 
ε[είς]1. ἍἊἆ ἀλλὰ ΙΤΤΤΑΝ. τὸ πλοῦτος ΙΤΤΙΑΥΨ. 
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ἄν ΟΠτὶςσύ ἆοαᾳπς. Τη9 
τοίχο νο αἲθ 
τν {τη Πχ ρισεῦ ΤΟΠ. 
3» ΑΙ] {πο 5ο 1πές 5α]ιιόθ 
τοὮα, «)ΙεΠγ μεν ἐπὰῦ 
3ο οἳ Ο5ατ5 ἨΠοιςξε- 
Ὠο]ᾶ. 25 Τηο ρτασε οΕ 
ουχ Τ,οτᾶ ὧεειις ΟπΏτῖςο 
ὃο ψ]Ιίπ τοα α]. Α- 
ΙΩΘΗΏ. 

επ ΠΡΟΣ 
ΤΗΕ 3ΤΟ 

ῬΑὉΙ,, Αη αροςέ]θ οἳ 
ὧθεις Οπτίε ὮΥ ἴπο 
πν1]] οἳ ἀοᾶ, απά Τί- 
χαοϊησιις οι2 Ὀτοῦμετ, 
9 το ἴπο κφαϊπίς απᾶ 
απ τμεα] Ὀτοίητευ Ἰπ 
Οπν]ς6 πΠΙοη 41ο αἲ 
Ο0ο1οξςα: ἄτασα δε αηπ- 
{ο σοι, «πᾷ Ῥεαςσα, 
Ίτοιι ἀοᾶ οιῦ ἘΕαίποες 
βιᾶ ἰπο 1οτά οὅεδαβ 
Οωτ]εῦ, 

3 Τε ρῖτο {ΠληχΚ5 Το 
6οἆ απᾶ {1ο Ἐπί]οτ οἳ 
οἳσ Τιοτᾷ ὧᾳεειις ΟἨτ]5ῦ, 
μῬταγΙης αἶσνασς Του 
χοιι, 4 5ἶποε 6 Πεατά 
οξ Τοιιτ ξαΐτλ ἵπ (Ἠτὶςό 
165115. πιά οἳ {λε 1οσθ 
τὐ]ιίο]ι Ίο λαυε ἴο αἱ] 
ἴμο καϊηῖς, ὁ Τοτ ἴπα 
Ἠορε πΠΙο 15 1414 αρ 
{ως τοι Ἱπ Ἠεατομ, 
πεἨοτοος τε Ἠεατᾶ Ῥε- 
{οτε ἵηπ ΤηΠεθ ποτά οξ 
τπο ἴτιι]ι οἱ {Ώθ 6ο5- 
ρα; 6 πνΠῖεἩῃ 15 ϱΟΠ18 
ἨΠ{ο γοι, 5 ἐέ {5 ἵὰ α11 
{λε τνοτ]ὰ; απᾶ υτίηρ- 
οἵἩ ἔοτια ἐτιῖξ, α5 ἐΐ 
οί] α]ξο ἵπ γοι, 5ἶηςσθ 
έῃο ἆαγ γα Πεατᾶ ο) 1ὲ, 
απ πουν {πο ρταςε οξ 
6οά Ίπ (γαίἩΠ : 7 45 το 
8ἱ5ο Ιεαγησά οἳ Έρα- 
ΡηΓΑ5 οἳις 4εαχ Το]]οιν- 
εετταπί, Νο ἱ5έοττοι 
ϱ αλλα]. πηη]δίετ οἳ 
Ομτῖσ; 8 π]ο αἰξο 
ἀες]ατοᾶ αηΏίέο τις τοις 
1οτο ἵπ {πε Μρίτϊὔ, 

ΤΗΕ] 

προς ΚΟΑ ΕΣΣΑΕΓΣ. τν 

τες οἱ ἅγιοι, μάλιστα.δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσᾶρος οἰκίας. 99 Ἡ 
Σο παἱηῦ», απᾶ θ5ροοία]]σ ἔποσα οἳ {πε 5ο ἔσφεαχ λποιεομο]ᾶ. Τη 

χάρις τοῦ.κυρίου ἡμῶν" ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ  µμετὰ Εἔπάντων 
σταοο᾽ οἳ οτιγ Τ,οτᾶ 16.515 ΟΥ] Γο6] πα 1ρ]] 

ὑμῶν.ὶ Ῥάμήν." 
1γοι. ΑΤΩΘΗ. . κεά 

1Τρὸς Φιλιππησίους ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμηῃς, δί Ἔπα- 
Το ᾖ[ἴπε] 

φροδίτου.!" 
Ῥητοαἱίαθ, 

ΕἉρρίαης νχ{νίεη Ίτοπι ἍἜοπαθ, Ὁτ Ώρα- 

--- 

ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ.’ 
5ΞΟΟΙΟΡΡΙΑΝΣ5 Σ.ΕΙΡΤΙΙΕ ΟΕ 3ΡΑΤΙ. 

’ η) ο - ω 

ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος " Ιησοῦ Χριστοῦ". διὰ θελήµατος θεοῦ, καὶ 
Ῥαια] βροςτ]θ ο ζεξας Οπτῖςε τσ Στ] 149478, απᾶ 

Τιμόθεος ὃ ἀδελφός, 3 τοῖς ἐν ἈΚολασσαῖς! ἁγίοις καὶ πισ- 
Ῥ]πιοίπεας {πο ὮὉῬχοῖβεςσ, {ο {πο τπ Ῥ0ο]οςςε αεα]ηπίς "απά δξαΙτῃ- 

τοῖς ἀδελφοῖς ἐν χριστῷ Ἡ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸὺ θεοῦ 
Σαἱ «νχουπεα Ἡπ οοὈλπτίςυ, ἄταςθ ἴογοι αμᾶ ' Ῥρεαςθ «3:09 6οᾶ 

πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ.ϊ 
οασ ΕαίΠΕΣ Απᾶ [πε] Τ,οτᾶ ὖεσας Ολπτὶςίε, 

8 Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ Ῥκαὶ! πατρὶ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν Ἰη- 
Ίο σἶτο Τ]απΚκ5 ἰἴοΐπο οἱ αιᾶ ὮἘβίπετ οἱ ουΥ Τ,οτά 7ο- 

σοῦ Χριστοῦ, πάντοτε Ἀπερὶ' ὑμῶν προσευχόµενου 4 ακού- 
515 οπή], οοπεϊπια]]σ "ος ὄγοα αρταγ1ης, Πατίῖης 

σαντες τὴν.πίστιν.ὑμῶν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ τὴν ἀγάπην 
Ἠεατά ο τοι’ Εαῑτλ 1η οπτὶςύ φεδᾳα5, απᾶ Ἅἵπεα 1οτε 

στὴν!" εἰ πάντας τοὺς ἁγίους, ὅ διὰ τὴν ἐλπίδα 
πυἩΙοἩ [σε Ἠατοα] {ονατάς αἱ] τηε εαἱηπῖς, ΟΠ αοεοαπῦ ο ἴπο πορα 

τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε 
πυΏ]οῖι [15] 1αϊά αρ ΣΟΓΥ7οι ἵηπ ᾖἵηθ Ἠεατεπςδ; πΠἰοἩ τε λεατᾳ οἱ Ῥείουθ 

ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου, 6 τοῦ παρόντος εἰς 
1π ἴ]μθ Ὑποτὰ οξἑ {πο {τα οἑ {πο σ]αάᾷ τιάίπςς, τν ΠΙΟἩ αὖἲθ «ΟΠΕ το 

ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσµῳ, "καὶ" ἔστιν καρποφορού- 
τοι, εγτεΏ 45 38ἱ5ο ἵπ αἱ πε ποτιᾶ,, απᾶ 8Τ8 Ῥτϊπρίπς Σοτ{]Ἡ. 

μενονὶ, καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ 
Σγπῖξ, 6ετεΠ 45 4ἰξεοππιοπσ τοι, {τοπ {Πε ἄπγ η πἩ]οἩ σε Ἰεατά απᾶά 

ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ' 7 καθως Ἀκαὶν 
Κηει 1πθ εΕτὰος οἳ αοά ἵη ἐτοῖῃ : ὀτεΏ 45 αἱξο 

ἐμάθετε ἀπὸ ᾿Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὃς 
γο ]οπγπεᾶ 1τοπι ΕΡΑΡΗΓΑΡ - Ἔρε]οτεά  "Σε]]οι-Ῥοπάπιαα Ίου, ὙπἩφ 

ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ "ὑμῶν" διάκονος τοῦ Χριστοῦ, 8 ὁ καὶ 
ϊ5 ΣΕρϊιμέαϊΙ οσους Ἴγοα τα εεγταπύ -οε ΔΟἨσὶ5, ἍἨὙ]ο 8]5ο 

δηλώσαο ἡμῖν τὴν.ὑμῶν.ἀγάπην ἐν πνεύματι. 
αἰσιωϊῃπεᾶ Το π5 γουχ Ίογε ἵπ [1πε] Βδρϊτϐ, 

{- . ἡμῶν (γεαᾶ οἳ ἴπο Τιογᾶ) ΤΤΤΤΑΥΝ. 
Ἡ --- ἁμήν [τ]ττι[Α]. 

Ε τοῦ πνεύματος ὑμῶν γοισ βρἰσῖἓ ΙΤΊτΑΥ’. 
{, έλε διιὐςογἐμέῖοπι 6119; Πρὸς Φιλιππησίους ΤτΑ. 

Κ..- τοῦ ᾽Αποστόλου οἳ ἴπεο ΑΡροβδῖϊε Ε; Πρὸς Κολοσσαεῖς Ετ; Παῦλου ἐπιστολὴ πρὸς 
Κολοσσαεῖς Α; Πρὸς Κολασσαεῖς ΙΤτΑΥΓ. 

α 4- Ἰησοῦ σε8ιι5 1. 
το αοά [116] Εαμει) ΤΑ. 

{-- καὶ αὐξανόμενον 8ΠΑ ΡϱΤΟΥΙΠΡ ΕΙΤΊΓΑΥΓ. 

Έωσα ιν 

1ΤΓΓΑΛΝΥ. 

15 1 Τγὰε 

! χριστοῦ ᾿]ησοῦ Ι.ΓΤΤΑΥΥ. τι Ἰζολοσσαῖς 
ο--- καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ α[τ]τττανν. )--- καὶ (/εαά 

α ὑπὲρ ΙΤΓ. τ ἣν ἔχετε ΨΠΙΟΗ γε Ώανε ΙΤττΑΝ. ᾗ3-- καὶ 
Ἡ--- Καὶ ΙΤΤΓΑΥ. 5 ἡμῶν 

πο ο ο 

κ ουκ ωδόὁ μωὔζἁ «“ώθίδωω λλες, 



σ6Ι ΟΡΒΙΑΝ ΑΒ. 
Π ” Π ο ἐν ο ο 3 ε ’ η Π 

ϱ Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἀφ ἦςἡμέρας ἠκούσαμεν, 
ὋΟν ποσοις οἳ [ωῖ» 8ἱ-ο ῄτνε 1τοιἨ ἔπο ἄπγ Τη σνηΏῖοἃ ῄτνο Ὠοντά Γοξ 1ξ], 

΄ ευ . ’ . “ 

οὐ.παυόµεθα ὑπὲρ ὑμῶν πρυσευχόµενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα 
ἆο ποῦ «οπ56 3{οΥ δγοα αρταγ]πσ απᾶ αοκίης πού 

-” ’ -” ” - αν 

πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ.θελήματος.αὐτοῦ ἓν πάσῃ 
Σ6 11αΥ ϱο Π]]οᾶ τνΙ{Ἁ ἴπο Ἐπου]εᾶσθ οἑ ὨῖςΒ τν] ἵπ αἱ 

’ - Γ { ” 

σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, 10 περιπατῆσαι "ὑμᾶς' 
Ἠηὶδᾶοπι απᾶ Ααπάοιρίαιιᾶαϊπσ Ἀερϊτίζαα], δµο ὄσγα]]ς [58ογ] "σοι 

ἀξζιως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν Σἀρέσκειαν"' ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῳ 
ΤΙΟΥΤΗΙΙΥ οἑτπθ Τοτά ἡτἵο β]1] ρ]εαδίπς, 1η 6Υο6Τγ "ννοχς 1ροοά 

καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι 7είς τὴν ἐπίγνωσιν! τοῦ 
υγπσίτπρ Σοτία Στις απᾶ ρτοπίης 1Πίο πο Κπον]εῖρο 

θεοῦ' 11 ἐν πάσφ δυνάµει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος 

ε 

οἱ ο; πια αἱ Ῥοῦυνος ὈῬεῖηρ 5υτευρίποπεα αοοοτάΐπς {ο {πο Ἠηι]ρμῦ 

τῆς.δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μµακροθυµίαν μετὰ 
οΕ Πἰξ ϱ]οτγ το α]1 οΏάμΓβποο απᾶ Ἱοησεαβοτίησ να 

χαρᾶς' 139 εὐχαριστοῦντες τῷ πατρί, τῷ” ἱκανώσαντι "ἡμᾶς! 
197; βἰτῖηρ (Παπκ5 {ο ΐπε Εαπίμετ, πο πιπᾶθ "οοπιριξοπῦ 1118 

εἰς τὴν µερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, 19 ὃς 
ἔοτ ᾖΤπθ 5Ἡαγθ ο ἴμο Ἰηππει]ίαποῬοοξ ΓΠθ εβϊηύς Ἱπ Τποθ ΙΠσηῦ, ππἩο 

ὑεῤῥύσατοϊ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους, καὶ µετέστη- 
4εμνρτεᾶ τπδ. Ίτοτια ἴπθ κααἰποσῖῦγ οἱ 4πχχηεςδς, απᾶ Τ8Η8- 

σεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης.αὐτοῦ, 14 ἐν 
1ατεᾶ Γα5] ϊπίο ἴπθ' ἸΚϊισᾷοτ ο πο Βοηπ οἳ Ὠῖ5 Ίοτε : 1η 

σς 3 4 ο ΄ σ 4 -” / 7 ” Ι Δ 

ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν "διὰ τοῦ-αἵματος.αὐτοῦ,. τὴν 
π/Ἠοια νο Ἠρβτθ τεάσπαρ[ιίοη ΊΠτοιρἩ ηϊ5 Ὀ]οοᾶ, τρθ 

ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν' 16 ὅς ἐστιν  εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ 
18ΏΙΊ5510Ἡ. οἱ 5ἶη5; πππο ᾖ ᾖ[ίΠπο] ἴπιαρθ οἱ αοᾶ ἴποα 

ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως 16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐ- 
1πγ]5ί0]6, Πτδύροτηα οἳ α]] οτεα{ῖοη Ῥοσα1ιβθ Ὁσ ἍἨΐπι ποτθ 

κτίσθη τὰ πάντα, Ἀτὰ" ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἅτὰ! ἐπὶ τῆς 
οχεπὶοᾶά αἱ] ἰπίησς, ἴπο {πΐηςς ἵπ 1Ώθ Ώθβνεπε απᾶ {πε ἰΠῖησς5 ἆροπ πο 

γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες 
εαωτίἩ, ἴ]μο τὶ»ίρ]θ απᾶ πο Ἱπτίδὶρ]ε, ππείπετ {πτοηςθςδ, οτ Ἰοτάδηϊῖρς, 

εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξζουσίαι τὰ πάντα δι αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν 
ος Ῥρτϊποϊρα]1δᾳ65, ος αιὐΠοτ]ίες: Ἅαἱ1] ἴπιπσς Ὦγ ἈἨὨϊπι απᾶ Το; ἍἈὨϊπι 

ἔκτισται 17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων, καὶ τὰ. πάντα 
Ίατο Ῥεοπ ογοα{εᾶ, Απᾶ το ΐ5 Ῥεέοτεθ 811. οηᾷ αἲ] {πῖησα 

ἐν αὐτῷ συνέστηκεν' 18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώμα- 
11 Ὠ]ην 5α05ί5ῦ, Ἀπά  Ἡθ 15 πο Πεαιᾶ οξἴπο ἍὮλοᾶγ, 

τος τῆς ἐκκλησίας' ὃς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ 
ἴηπθ αξξειιοίσ; υπο ᾖ [ίπα] Ὀορίπηίης, Ἠτείῦοτηω 1τοπτι ΑΠΙΟΠς 

τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς  πρωτεύων' 
Τηθ ἀθαᾶ, ἴπαῦ “πιϊσπυ 3ρο Ίτπ Σα]] δυΠίπρς 'Ἡο ἍἨΠο]άᾶϊησ {ο ἤτδίύ Ῥ]αος; 

19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι, 
Ῥεοβιςδο η ἍἨϊπ ἅπας Ρ]εαξδαά 1] 2τμο δία]πεςς {ο ἄννε]], 

20 καὶ δι αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρη- 
Απᾶ ὮὉγ Ἠῖνα το τοσοολοῖ]θ 81] τπ]ηρς ο δε] Πατίπς 

6 ’ . / ” -” -” ” 

νοποιήσας διὰ τοῦ ᾽αἵματος τοῦ.σταυροῦ.αὐτοῦ, ἵδι αὐτοῦ," 
πηβὰθ Ῥεαος Ὃψ Ἅᾖτἴπο Ῥ]οοᾶ ΟΕ Ὠ15 9058, [ολα Ἠϊτα, 

εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, εἴτε τὰ ἔν τοῖς οὐρανοῖς. 91 καὶ 
ππετπετ {πο {Πίπρς οι ᾖ1πθ θατίἩῃ, ος ἴῃπθίπῖπρς ἵπ 1ἴπθ ἨθβΤΕΠΒ. Απά 
« .ν ῳ / Δ -- ’ 

ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῷ διανοίᾳ 
σοα οπςθ ὭὈεῖπς βΒΠεπαίεά Απᾶ επεπα1εΒ 1η ποϊπᾶ 

π ---ὑμᾶς ΟΙΤΊΤΑ. ἆ αρεσκίαν Τ. 
Σ -- καλέσαντι καὶ οδ]]οᾶ απᾶ τ,. Ἔκ : ὑμᾶς του τ. 
αὐτοῦ αΙτΊτατγ. ἆ --- τὰ ἵττς, 

Ὢ ερύσατο ττγ. 
6---- τὰ [τ]τ[ττ]. 

δρ] 

9 Ἐον {Πῖν οπ1156 πνθ 
9ἱ5ο, 5ἶησο ἴλμο ἄαπγ 1ο 
Ἠθαγᾶ 1, ἄο πιοῦ οθἈΞ5θΘ 
Το Ῥταγ Του τοι, ππᾶ 
{ο ἀοξὶτο(παῖ γτεπιϊσηῦ 
Ὃο Π]]οᾶ τν] τι 
Ἰκποτν]οᾶσο οἳ Ὠϊς συ 11] 
ἵπ αἱ πδᾷοπι απᾶά 
αρϊτίθια] απειυςδίαπᾶ- 
Ίπςσ; 10 Παΐτο παϊσ]μὃ 
τνα]]ς ν/ονίπσ οἳ 1πθ 
Τιοτᾶ απίο αἰ] ρ]επβ- 
196, Ὀοΐτς {ναιοεα] ἵη 
ΕΥΕΙΥ ροοᾶᾷ ΠΟΥΚ, πιά 
Ἰποτεηξίῃπσ Ἱπ ἍΤπθ 
Ἐπουνν]οίσο οἳ ἄἀοάς 
11 εἰτεηριποπεᾶά πα 
11 πιὶσΏξ, αοοοτάϊπς' 
{ο Ἠϊ5 σ]οτίοἈα5 Ῥοΐνετ, 
πηΠ{ο π]1 ῬαΐΐετποῬ αιιά 
Ἰοηπσδιβοτίπςσ συν 
1ογ{α]πεςδβ; 12 σἰνῖπς 
ἵπαμ]λκς πηπ{ο ἴμο Ἐπ- 
{Ἠ6ς, πΠῖςοὮ Πβ{Ἡ ταν ἆθ 
8 πιοεῦ ἴο Ῥο Ῥραί- 
ἴακενς οἳ ἴπο ἹπΠοαγϊῦ- 
8ηΏσο οἳ ἴπο 5αἶπῖς 1π 
ἸσηΏί : 19 πυΏο ἨαίΏ ἆθ- 
1νετεᾶ τι5 ἆτοπι Τπθ 
ΡοπεΥ οἳ ἀἄπτκποςδς, 
απά Παπ ἰταπδ]ατεᾶ 
118 Ἰπίο {Πο Κϊπσάᾶοπα οἳ 
Ὠἱβ ἄεατ Όθοη: 14 ἴπ 
τΠοτα Υθ Ἠατο τε- 
ἀεπιρίῖοη {λτοιρ] Ὠϊ8 
Ὅ]οοά, ϱ6υεπ 1ηΠο 1ΤοΓ- 
Εβϊνοηποξξοξρίης:]ὸ πΏο 
15 ἰΠο ἴπιησε οἳ ἴπο ἵπ- 
τὶξδὶν]α ἀοά, ἴπαο Πγςί- 
Ῥουγπ οξ ετοτγ «οτεᾶ- 
11ο: 16 Έοτ Ὁγ Ἠϊπι 
ΊΥΘΥΘ αἲ] τΠπῖπςσ5 οτε- 
βἲεᾶ, ἴπαί ατο ἴπ Ἠθμ- 
νοΏ, απά τω ατθ 
Ίπ θατίἩ, τὶδιυ]ο απᾶ 
Ἰπν]5ί0]9, πνπείηεν 
ἴ]ιεΨ ὂο Ίπτοπες, οἵ 
ἀοπιϊμῖοης, ος Ῥτ]ηοϊ- 
ῬΑ]111068, ΟΥ ΤΡΟΤΕΙΒ: 
8Ι] 1Πῖηρς ἹπΘΓθ ϱΓ6- 
αἰεᾷ ὉῬσ Ἠϊπα, απᾷ {9Υ 
Ἠῖτα-: 17 απάᾶ Ὦο ἵ5 Ῥο- 
108 α]] {Π]πσς, απά Ὦγ 
ἨϊΏν αἱ] 1Ππίησς5 ο0ἱ- 
αἷσ. 18 Απαᾶ ο 18 
{πο Ὠεαᾶ οἳ {πο Ῥοᾶγ, 
ἴμεθ οἩιτοὮα: πο 18 
Τη ὈῬεσϊπηϊησ, ᾖ1πθ 
ὮΏχειθΌοτωη ἍΊΤτοπι {Τπθ 
ος; τηαῦ 1ω α]] {18 
Ίο πιὶσηῖ Ώατθ {ηο ΡΓε- 
εΠΙΊΠΕΠςΘ. 19 Ἐοτ ἵς 
Ῥ]οπεεά με Γαί/μεγ 
τΠαί Ἰπ Ὠῖπα «εΏοπα]ά α11 
{α]τποςς ἀπτγε]]; 20 απᾶ, 
ἨατνΙηπςδ πιαᾶῬ Ῥειποθ 
ΜηΏτοιρβΏ Τπε Ῥ]οοά οἳ 
Ἠϊς 9ΓΟ55, Ὦγ Ἠϊπα {ο Υ68- 
οοποῖ]ε α1] ἐπίηρς απῖο, 
Ἠ]πιβθ]!; Ὁγ ἨὨϊνω, 7 
δα, πΠοίΏςσς 1)6Ψ ὂ6 
ἴπ]ησς 1π ϱβτίΏ, ος 
Μηήηρ6 η ἍἨθΘ8τεῃ. 
21 Απά τοι, ἐπαῦ ννετθ 
5οΏχείίπαθ β]]εηπηβ{οᾷ 
Άπαᾶ επεπιῖος ἵπ {Οι 
πωὶηᾶ Ὦγ π]ο]εᾶ πγοσχς, 

Σ τῇ ἐπιγνώσει Ὁν ἴμο Ἰςεπον]εᾶσθ αΤΤτΑΊΝ. 
5--- διὰ τοῦ αἵματος 

{ -- δι αὐτοῦ Πιτ. 



ο» 

γσοῖ πο Ἠπί]λ Ἱο τε- 
οοπο]]εᾷ 95 1Ἡ {πε Ῥοῦγ 
οἳ Πϊς Ώο-Ἡ ἵπτουισ] 
ἀθβί], ἴο Ῥργεκυπῖ τοι 
Ἠο]γ απᾶ απ Ῥ]απιεπΏ]θ 
αηΏά υιηχερχοτεβῦ]ο 1π 
ἨϊΕ εἰσΏί : 25 179 οοἩη- 
ἶπας ᾖἵί ἴιο χΣαΙΠ 
ρτοιηᾶεά απἀ εεὐν]εᾶ, 
Απάᾶ ὂθ6 ποῦ παιοτεά 8- 
σαν ΤΓΟΠ1Ι {Πο Ἱορο οξ 
{πε ρο5Ρε], σνΠῖυπ το 
Ἠαγνο Ὠορτᾶ, απ υυΏΙοἩ 
πας ρτοαςΏθὰ Το 6τεσΥ 
ογεβίιγε πΠΏΙοὮ 5 1Π5 
ἄες Ἠεαγεπ; Ὑπ]θγροξ 
1 Έαυ] ἃπι Ὠηιβάθ Α 
ταιη]ςίος : 

24 πο ποπ τε]οἶοθ 
1Ππ τισ ευβετίηρε {ος 
σοι, απά Β]]/πρ ἰπαῦ 
ὍυἨ]οἩ ἶΒ Ὀεμ]πά οξ ἐπθ 
α{Π]ο(ίοης οἱ ΟΩτ]ςίέ ἵπ 
ΏΥ ΠεςἩ Εότ ί5 9οάγ8 
κεηῖκθ, ὙἨΠΙο!μ 5 ἰλπο 
οἩχοἩ : 26 Φ/Πθγθοξ 
ΒΠΙ πιπᾶθ Α ΠΙΙΠΙ5ί6Σ, 
βἐοοτάϊηρ {ο ἴπο ἆἱδ- 
Ῥεηκαίίοι οἳ ἄἀοά 
συ ἨΏ]οῖι 19 ρίτεη Ίο πιθ 
Σοχ τοι, ἴο Σα1Π] πο 
π/οτᾷ οἳ ἄοᾶ; 26 ευετ 
πο ἍὨὩιγείετγ π]ηίοα 
ἨαίἩ Ῥεειν Πὶᾶ τοπι 
Ώρες απά 4ΓΟΠΙ 6ΕΠε- 
ΣΑΤΙΟΏ, Ῥπς που Β 
Ἑηλδᾶς πιαηΕθεῦ {ο Ἠϊ5 
βηϊηῖὺς: 27 {ο πΠοΟοΙΙ αοά 
πιοι]ά Ίηλκθ ἘπΠΟὗΦΠ 
συηΏβῦ {8 {πο τίο]μες οξ 
1ηθ ϱ]οτγ οἱ ἐΠὶς πιτθ- 
16ΓΥ ΠΙΟΗΡ {πο ἄςθπ- 
611ες : συπῖοα Ἰς ϱΠτῖςέ 
Ἰηπ τοι, ἴπο Ἠορο οΕ 
ρ]οτν : 28 πΏοπι πε 
ῬτεασΗ, πναΓΠΙΠΡ 6ποτΣ 
ΙΗΛἩΏ, απᾶ ἰθβοβίηρ 
ετεισ π8θῦ ἵπ αἱ] 
πν]βάοπα; ᾖ{ἰπαῦ πο 
πηΑΥ Ῥτοβδθοηῦ ϱτετν 
ΙΩΑΠ Ῥεγ{εοῦ ἵπ Οηγὶςυ 
Πεεαξ: 29 π]Ώετγοιπίο 
1 αἶεο Ἰασδοας, βἰγῖν- 
1ΠΡ Αοοοτάἶτπρ {ο ἨὨϊ5 
σιογ]κῖπς, συηἰοἃ πνοσ]κ- 
εἴαπ ἵπ πιο παὶρΏΗ1]γ. 

11. Έος Ι που]ᾷ {λα ῦ 
ψο ΚΠεΠ π]ηαῦ ρτεαῦ 
οοπβ]οί 1 Ἠατοξος γοι, 
Απιᾶ 70γ ἴπεπα αἲ ,],8ο- 
ἀΐσθα, απᾶ ΟΥ 89 ΠΙΛΗΥ 
Ὢ8 Ἠβνθ 10; 8866Π ΤΙΥ 
{08 1π {Πε ΠοςἩ; 21 
ὑπεῖχ Ἠθατίς παὶσΏί Ὦο 
οοπι{ξοτίθά, ΡῬεΐπρ Κπῖς 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑ ΕΠ Γµπ, 

ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς. γυνὶ δὲ ξἀποκατήλλαξεν" 93 ἐν 
ωοσ Ἐνποτ]ςς απγ]ο]κοᾶ, γεῦ πουν Ἡθ τοςομςσ ]θὰ ἵπ 

τῷ σώματι τῆς.σαρκὺς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτοῦἳ, παρα- 
τηο Ῥοάγ οἳ Πὶς Ώο5Ἡ {πτουρα ἀεαί1ι, {ο Ρ:6- 

στῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώ- 
5επί γοι Ἠοιὶ απ απθ]απιαδ]ε απἁ απίπιρεπεπαῦ]θ Ῥοίοςθ 

πιον αὐτοῦ". 329 εἴγε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι 
Ἠΐπι, 14 Ιπᾶᾷεεᾶ γε οοηίίππο 1π {πε Εαίπ 4οαπᾶεᾶ 

καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ µετακινούµενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ 
απᾶ Άτπι, Απᾶ ποῦ ῬΡείπρ πιονοά πα Ίτοπι ᾖἴπθ ας” οξ {9 

εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἓἔν πάσῃ Ιτῆι 
ε]αά εάΐῑπαβς, τνΏ]οᾶ γο Πθατᾶ, γπίοὮ Ίετθ ορια ἵηπ α1ι η οζ-] 

κτίσει τῇ ὑπὸ Τὸν οὐρανόν, « οὗ ἐγενόμην απ. Παὔλος 
ογεαἴ]οη πΥἙ]οἩ [15] υπιᾶες Ἠεητεα, οἳ πΠῖοι ἔθεσαπιθ Ῥαα] 

διάκονος. 
εεγταΏῦ. 

24 Νῦν χαίρω 
λοπ, Ι απι τε]ο]οίπρ ἵπ 

»” 4 « ΄ ” 4“ υ. - 

ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ χριστοῦ 
1 απ. β]]1πς εν τας πνΏίο  ᾖψ Ῥεπίηᾶ οἱ έπε ἐγρα]αέίοη5 οξίηπο ΟἨπτὶςσε 

ἐν τῇ.σαρκί.µου ὑπὲρ τοῦ.σώματος.αὐτοῦ, ὃ ἐστιν ἡ ἐκ- 
1π πι Βεςὴ ρου Ἠἱ8 Ῥοᾶγ, πιΏ]οὮ 5 ἴπε αβ- 

κλησία' 326 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος - κατὰ τὴν οἰκονο- 
ΒΕΠΙΟΙΣ; οἱ ππῖο] “Ῥεςβπιθ οί 5ογγαηῦ, καοοογάΙαρ {ο {πθ αἀπι]πὶς- 

µίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν µοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν 
τταθ]οτ. ΟΕ ἄοά σ/Πῖςοῃ Πρ] βίτεν πηθ {οπατάς τοα ᾖἴἵο εονρισις 1θ 

λόγον τοῦ θεαῦ, 396 τὸ µυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ 
ποτά οἱ ἀοἀ, ορ πἠγοίετν ὙπΏΙΟἩ 88 Ῥεεπ Π]ά θε ΣΤΟΠ} 

τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, Ἰνυκὶ' δὲ ἐφανερώθη 
πΡΘΒ απᾶ Έτοτα Ρεηπεγα!ίίοπς, Ῥπῦ ποπ ἵα5 πιβὃ πας 

τοῖς.ἁγίοις αὐτοῦ" 397 οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι 3τίς 
ἔο Ὠίς εαϊηίς; 1ο π]οπα 341 Ἀννι]] 14ο {ο τας Ποπ πΠαῦ 

ὁἳ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ.μµυστηρίου.τούτου ἐν τοῖς ἔ- 
1πθ Ἅτἶσπθς οξίπο ρι]οτγ ΟΕ {18 παγείατγ [βτ6] απιοηπσ {πο Ἡτῃ- 

θνεσιν, "ὃς! ἐστιν χριστὸς ἐν ὑμῖν ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης' 28 ὃν 
νι πιπ]οἃ 18 Οµτῖε 1 τοι {πθ πο οἴ ρ]οτγ: ἩὙπ]ἩοΠι 

ἡμεῖς καταγγέλλοµεν, νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον, καὶ 
1νΘ ο αομσίσα, Ἀθειασήκηίας ΕΤεΙΥ σιαα, απά 

διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παρα- 
ο τσινα θγετΥ ν γε] 1π αἱ σηϊδάοπι, ἴππῦ πε ΏΙΑΥ 

στήσωµεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἔν ἆχριστῷ 9]ησοῦ." 

ἐν τοῖς.παθήμασίν "μου! ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ 
ΤΙΣ 5υβΘΓ1Ρ8 41Ο τοι, απᾷ 

Ῥτοδεπί ΕΥΟΙΥ ΏΙΛΗΏ ρετ{θοῦ ἵπ ΟἨπτὶσς 216818. 

ὧν) εἰς καὶ κοπιῶ, ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαι 
ἨΠετειπ{ο 81ο Ι μοι “ ανασα βοοοτάῖπρ {ο Ἀννοτκίης 

αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. 

1ἨἱΑ πΠ]οἩ ΨΟΓΚ8 η Ἡπιθ {η ο ος 

9 Θέλω.γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω Σπερὶϊ ὑμῶν 
Έοτ1 νε Ὑσοἆ ᾖ1οΚκποἩ Ἠον ργεαῦ οοπβῖεῦ 1 Ἠθντο 1ος τοι, 

καὶ τῶν ἐν ἁλαοδικείᾳ,! καὶ ὅσοι οὐχ. ἑωράκασιν! τὸ πρόσω- 
τν ἴποεξο Ἰτ ο. βΠά 858 ΤΙΛΠΥ 38 ἍἨατε ποῦ ΒΕΘΧ "λοθ 

πόὀν µου ἐν σαρκί, 32 ἵνα παρακληθῶσιν αἱ.καρδίαι.αὐτῶνν 
ὪΥ 1 ἍΒεδβ; ἴπαῦ τισ Ὦο εποοἁταρθοᾶ {Πεῖτ Ἠθατίς, 

6 αποκατηλλάγητε Ἠ6ε σε Τεοοηο]]θᾶ 1.. 
Κ--- µου (/εαᾶ ἴΏε βαΠεγίπρβ) ΟΙ,ΤΊτΑΥ. 

9.-- Ἰησοῦ ΑΙ ΤΊτΑΥΓ. 
1 ΤΊΓΑΤΥ. 

3 ὃ ΤΤΤΑ, 
ἑόρακαν Τ. 

 - Γαὐτοῦ] (γεαᾷ Ὠὶδ ἀεαῖβ) 1. ;--- τῇ 
Ι νῦν ΤττΑ. πι τί τὸ ΥΤΤΤΑΥΟ. 

Ρ ὑπὲρ ΙΤΤΙΑ. 3 Λαοδικίᾳ Ί. 5 ἑώρακαν ΙΑΝ ἡ 



11. σΟΙ ΟΘΒΙΑ Ν ΑΕ. 

«συμβιβασθέντων! ἐν ἀγάπφ, καὶ εἰς ἱπάντα πλοῦτον' τῆς 
Ὀοῖὴρ Κπὶῦ ἰορθίπες ἵπ ονθ, ἈΑπᾶ ᾖἵο 81] χἱοΏθὸ οἳ ἴηθ 

πληροφορίας τῆς συνέσεως; εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου 
Σι] ψὸςπταποθ οἳ απἀετείβπάϊΐπςρ; ἴο [11νε] Κπον]εάρο οἱ ἴπε ὮΠγδίετγ 

- - 3 ο) πα Ἡα Ξ 2 τοῦ θεοῦ Ἱκαὶ πατρὸς καὶ τοῦ Ἀχριστοῦ, Ὁ ἐν ῳ εἰσιν 
οἑ ἄοά απἀ οἑ [1πε] Ἐδίηετ απᾶ οἳ {ηθ Οατ]ςύῦ; Ὦ ὉνΠ]οἃ ΑΓθ 

’ τ ο -” : ’ Π ” , 2 / 

πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς, γνώσεως ἀπόκρυ- 
811 {πθ ᾖ1τθββασθ οἱ νηδάοπα απᾶ 1! οἱ Κποιν]εῖρο η]ᾶ. 

- . ” ’ 5 
φοι. 4 τοῦτο.Σδὲ! λέγω, ἵνα μὴ τις' ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν 

Απά ὑπ] Τα, ἴὍπαῦ ποῦ ΑΠύΟΠΘ 7ου ΏιΑΥ Ὀερυῖ]ς [ολ 

πιθανολογίᾳ' ὅὃ εἰγὰρ καὶ τῷ σαρκὶ .ἄπειμι, ἀλλὰ τφ 
Ρετ»μα»1γθ ϱρθεοἩ, Έοτ ἵξ Ιπᾶεεᾶ ἴπ ἴποθ Βε5ι 1 απι αὐθεωῦ, τεῦ 

πγνεύµατι σὺν ὑμῖν εἰμί, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν, 
Ίπ αρὶτι πι του Ταπ, τε]ο]οίπς απᾶ κεεῖηρ τοατ οτἆςς, 

καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς χριστὸν πίστεως.ὑμῶν. ϐ ὡς οὖν 
21 {Πθ ΆΓΠΙΠΘΒΒ π ᾖὁοητὶ]κῦ χο ΄γοιτ 35411. Απ {Πετείοτθ 

παρελάβετε τὸν χριστὸν Ἰησοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῷ περιπα- 
γε τοοθὶνεά {πο Οπτῖεῦ, 716ε18 ἴπθ Τουᾶ, . 1πΠ.8 Ὠἶτα τα], 

τεῖτε, 7 ἐῤῥιζωμένοι καὶ ἐπρικοδρμούμενοι ἔν αὐτῷ, καὶ 
Ἠανίης Ὄεει τοοῦεᾶ απά Ὀεῖηρ Ῥα1]6 πρ 1π Ἠΐπα, απᾶ 

βεβαιούµενοι 3ἐνὶ τῇ πίστει, καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες 
Ρεϊΐης οοπβτηιθᾷ  ᾖπ ἴπο {8ἱ1Ώ, 6ΤεΏ 85 Το ήπετο ἰβαρῆῖ, Αρουπᾶῖπρ 

Ρὲν αὐτῃ' ἐν εὐχαριστίᾳ. 
1η τή στὰ ἐπαη]καρ]τίηρ. 

8 Βλέπετε µή τις “ὑμᾶς ᾖἔσταιὶ ο συλαγωγῶν 
ΤΈακο Ἰθεᾶ 1εβὺ ΄Απγοπθ 10σοι 11πετο Ξε]ια]1 .ρο δπηο ὅπιακος Τα 8ρτογ 508 

διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παρά- 
{ηνοαρα ῬΠΙΙο5οΡησ απᾶ επιρ ἀεοεῖῦ, αοοοτάϊῖπρ {ο ἴμθ 1ΥΑ- 

” ” . -”. -” Αλ Λ 

δοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ- τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, καὶ 
ἀϊῖοηι ΟΕΤΩΘΗ, Ἀοοοτᾷ(πρ Το ἴποθ «οἰεπιεπίβ οἳ πο ποτ]ᾶ, απᾶ 

οὐ κατὰ Χριστόν’ 9 ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα 
ηοῦ ποοοταϊπςσ {ο Ολπτῖεῦ, Έον ἵπ Ἠϊπι ἀνγε]]β 811 ἴπο {111θ5Ε 

τῆς θεότητος σωματικῶςι 10 καί ἐστε ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι’ 
οξ {λε ἀοἆλεμά Ῥοάἱ1ψ; απὰ σθ 8τθ ϊπ "Ἠΐπα αοοπχρ]είο, 
ι μή πμ 2 « Ν ΄ ε) ” κ , . 3 

ὅοὶ ἐστιν ἡ κεφαλή πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας 11 ἐν 
πΨπο ᾖ ᾖἴπθ ἸΙεπά ο α]] ρτϊποῖραΙίγ απᾶ ααζποτΙ(γ, {πι ννηοπι 

καὶ περιεµήθητε  περιτομῷῦ ἀχειροποιήτῳ, ἐν τῇ ἆἁπ- 
815ο τθ πετο οἰτουπασίὶδεᾶ ΄ πΙΏ οἰχοιπιοῖβῖοη ηοῦ τηβᾶς Ὦγ Ἠαηᾶ, ἵπ ἵἴπο τραί- 

εκδύσει τοῦ σώματος «τῶν ἁμαρτιῶνὶ τῆς σαρκός, ἐν τῷ περι- 
ὑἶπρ οβ οἱ {ηθ Ῥοᾶσ οἱ ΤἩθ 5ἶΏ8 οΕἵπε Βε5Η, ᾖπ {πε οἰτοιιπι- 

τομῇ τοῦ χριστοῦ, 13 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ Ιβαπτίσματι"' 
οἰδῖοι οξἑ ἴπθ ΟΠτῖθὲ; ἨΠανίης Όεει Ὀμτλεά ση Ἠϊΐτα Ἰτπ Ῥαρίϊαπι, 

ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἔνερ- 
ἵἨ πἨῖοἃ αἶἷςο Τε Ί/θγε τα]ςθᾶ ντ] [Ππ1πα] ὀλτοαρ]ι ἴπθ Σαλ οξῖἴμθ ποχκ- 

γείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ ἔτῶν' νεκρῶν. 
1πρ οἑ ἀοᾶ πο τα]ὶςεᾶ Ἠϊπι 1ΕΤΟΏΙ ΑΠΙΟΠΡ ΤἨθ ἀεπᾶ, 

19 καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας Ἀἐν' τοῖς παραπτώµασιν καὶ τῇ 
Απά τοι, 34εαᾶ αρείπρ 1η ο εηποεβ απᾶ Ίπ τῃΏθ 

ἀκροβυστίᾳ τῆς.σαρκὺς ὑμῶν, Ἰσυνεζωποίησεν" Ἐ σὺν αὐτῷ, 
πηοϊτοΙΩοΙδ1ΟΠ οἑ τουσ ΠοξΏ, Ὦ9 αι]οκεπεᾶ {ορείπες ση ὮἨὨῖτπι, 

625 

{ορθίΏεσ {η ἸΊονθ, ππᾶ 
υη{ο α]] τίἰοιθν οξ 11θ 
Συ]] αββπταποοῬ οἳ πἩ- 
ἀειείαπᾶίασ, ἵἴο ΤἴἸπθ 
Βοκπογ/]εᾶρθπιοπί οἳῦ 
ἴπε πιγρίοτγ οἳ ἄ4οἆ 
ΑΠά οἳ {πθ ἘαίΠπεσ, απᾶ 
οἳἑ ΟΕΠτ]ςί; ἃ ἵπ πΏυπα 
ΤΘ Πἱᾶ α]] 11ο ἴτει- 
βιγες οἳ πδάοπι απηᾶ 
Κπον]θᾶρε, 4 Απᾶ ἴπῖβΒ 
1 5αγ, Ιεδῦ ΑΠΤ ΤΙΔΏ 
ελοα]ά Ῥεριί]οθ τοι 
σπα οη(]οῖπρ γ/ογᾶβ. 
ὅ Ἐον ᾿ ἴποιρα 1 ο 
βΏδεηῦ ἵπ ἴπο Ώο5Ἡ, τοῦ 
8Π1 Ι ση το {μ 1ηΏθ 
ρϊτῖο, 1ογίης απᾶ Ῥθ- 
ἨΠο]άϊπςρ τοαν οτᾶεχ, 
ἈΑπᾶ Τηο 5ἰθᾷξβξ5ίηΘΕΒ 
οέτοιτ Εα1ἴἩ Ἱπ Οητ]εῦ, 
6 ΑΑ΄ το Ἠβτθ 1ΠθΓ0- 
40Υ96 τεσοε]γοᾶ Οπτίες 
7688 {Πο Τ,οτᾶ, 8ο πα]]ς 
ο η Ὠϊπι: 7 τοοίεά 

ἈΑπᾶ Ὀιυ]ὸ πρ ἵη Ἠϊτωι, 
θπᾶ ἱλὈ]φηθοᾶ 1η 119 
Σα1ἴῃ, 88 Τθ Ὠατο Όθεη 
ἐβαρΏῦ, αροαπάῖης 
Μηετεῖη Ἠη(ὰ ὑπαη]κη- 
Εεἰτίηρ. 

8 Ῥθπατο ]6βῦι ϐΏ 
πια εροϊ]τοι αουμ 
ΡΠΙΙΟΞΟΡΗΨ ανά τναῖἩ 
ἀθοεῖῦ, αξίες ἴπο ἕτα- ΄ 
ἀἰπίοᾳ οἳ πε, αξ- 
νεσ πο ταάἰπιεηῖς οἳ 
ἴηο ποτ], απᾶ ποῦ 
ἈΕύεχ (Ωτὶδί, 9 Ἐογ ἵπ 
Ἠΐνη ἀπνε]]οίλ α]] ἴ]θ 
{ΙἱηθξΞς οἳ ἴπο (οάᾶ- 
Ἠθεαᾶ Ὠοᾶ1]σ. 10 Απᾶ 
δν 36 οοπαρ]είο 1η 
ἴπι, νΠΙο] ἶ5 πο Ὠοςαᾶ 

οἱ α1] ρεϊποἰραὲν απᾶ 
ῬοπεΓ: 11 1η πΏοπι ϱ]- 
6Ο Τθ 4το οἰτοαπισί5θοᾶ 
ππΙ η ιο οἴγοιπηςσϊβΙοἩ 
πιά Νν ποαῦ ἨΠαπᾶς, 
1απ ρα Ίτρ. οβ {πε Ὠοᾶ 
ΟΕ {19 βἶπε οξ ἲηα βος] 
Ὦγ ἴπο οἵγοιπιοίβΙοη ΟΕ 
Οητὶςί : 12 Ὀιτὶεᾶ σπΙτ] 
Ἠϊπα 1π Ὀαρίίαπι, ππετε- 
1η Αἱ5ο Υθ ατε ΤΊ5ΕΠ 
συίὮ Λ1ηι τπτοαρῃ ἴπθ 
ΜαϊτΠ οξ ἴπο ορογβῖ]οη 
οἳ ἀοᾶ, Νο ΠαιΏ ταῖς- 
εἆ Επι {γοπι 1π9 ἀθαᾶ. 
13 Απᾶ τοι, Ῥοίΐηρ ἀ4εαᾶ 
ἵπ τουγ οαἶηπς απά 
ἴηπο αποϊτοαπιοϊείθη οἳ 
τοις 65Η, Ὠκίπ Τθ 
αιϊοκοπεᾶ  Τορείπετ 
σ/λζΏ Ἠΐπα, Ἠατίπρ {Οχ- 

. συµβιβασθέντες 6ΙΤΊΤΑΥΓ. ἔπαν (-- τὸ {ο [τε] ν/) πλοῦτος 1ΤΤτΑ Υ. ) σ ΝΔ 

---Κκαὶ πατρὸς 
καὶ τοῦ (γεαά [ενεν] 6Ἠτὶϱ0) αμτηταν. ᾗ-- χριστοῦ 6Α. α ---τῆς ΙΤΤτΑ. Υ --- δὲ 8ιιᾶ 
π]τι λ]. { μηδεὶς Ι.ΤΤΤΑΥ. 8--- ἐν (γεαὰ τῇ ἵη 0) 1 ττι[α]. υ--- ἐν αὐτῇῃ Ττι[ λα]. 
ε ἔσται ὑμᾶς 1. 4 ὃ 1, ε --- τῶν ἁμαρτιῶν ΟΙΤΤΥΑΥΓ. { βαπτισµφ Ττλ. α -- τῶν 
(ειιιῖ 1116 |) απ[ΑΊ]ν. Ἀ.---- ἐν (εαᾶ παραπ. ἵΏ οΏεΙΙςΘΘ) της, 
κ -- ὑμας γοι ΙΗ1ΤιΑΥΓ. 

| συνεζωοποίητεν ΑΙ ΤΊΤΑΝΗ, 



ῦρ4 ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ. Π. ΠΠ. 
οι η ος χαρισάµενος ἡμῖν! πάντα τὰ παραπτώματα" 14 ἐξαλείψας οιτ ἴμο Παπᾶπτίθῖπρ Ἠατίηρ Ξογσίτεπ 8 81] Ὥᾖἴπο οιεηποθᾶΒ; Ἠατίηρ Ὀ]οξερὰ οαξ 
οἳ ὀτάἹηκπεσς ἐμαύπνας τὸ καθ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγµασιν, Ὁ ἦν ὑπεναν- Ἀἰπςδύ Ἡς, πιΠηΙοὮ τνας ν ορ Β ον κας ας τς, απᾶ {πο δαραϊηςυ δις Ὠαπαάντϊίης 3Ιπ 3νπθ “ἀΘοΥΘ6, πΠηῖοἃ τς  καἄτετςρ 
ἴοοκ 1έοαύ ο ἵπο παγ, τίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ µέσου, προσηλώσας Ὠηα]]]ης 16 {ο Ἠϊς οχοςς5ς : : ο πᾶ Ἠανίηα «ο - ἴο α 8]5ο ἳν ηθ - ἔαΚκεηπ οαῦ ο ἴπθ πας,  Πατίπρ παὶ]θοᾶ 
ϱὰ ῬεϊποϊραΗίῖοι απά αὐτὸ τῷ σταυρῷ, 16 ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς 
ἀῑιδνν σὲ ποπ 16 ο τηθ ΟΣΟΞΕ; : Πανῖης ναι τά τα Ῥρηϊποϊρα]1θῖθς απᾶ ᾖ1ἴἨθ 
ἑπἰαταρμίηῃ ους έλαια ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν.παβρησίᾳ, θριαμβεύσας 
Ἱη 1, Β0ΠΟχΙ16Ε, Ἡθ χηβᾶθ Αα 5ΠΟΥ/ Γοἳ ἔπαπι] ῥαῦμσ]σ, 1θαάΐτπς ἐπ ὑτιάπιρῃ 

αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. 
ἃ: τηε πα, 

16 Τιοῦ πο πια {Πθγθ- ΑΣ : ο , Έοο ἠπᾶπο σόι 6 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει "'ἠ! ἐν πόσει, 
πηθαῦ, ος ἵηπ ἄγ]π]ς, ος ΣΝοῦ 3““Πετεξοχθ ΄ΑΠΨΟΠΘ ὅγοι 3166 3ηπᾶσο ἵπ Ὥτπιραῦ ος η καἀτίπχε, 
1η τεερεοῦ οἳ απ Ποἷγσ- 3 / « ω. Ἆ ; Ἆ , ιν 
ἄαγ, ο ϱΕ πο πάς η εν µερει εορτης η "γουμηνίας! ἢ σαββάτων' 17 οἅϊ ἐστιν 
ΧΠΟΟΠ, οἵ οἳ {πο «αἩ- ΟΣ 1π τεερεοῦ οἳ 2985ὔ, ος ἩΘΥ ΠΙΟΟΏ, ΟΥ βαὈρδ{ηΏς, πΏΙοἩ ατθ 

9 Ἱ 4 ” ή μ ο - ” 

ο μάκ λος σκιὰ τῶν.µελλόντων, τὸ δὲ σῶμα Ἅτοῦ! χριστοῦ. 18 µη- 
{ο οοπιο ; Ῥαὅ ἐμο Ῥοᾶγ 8 μα θμα οἳ {ηπ]πςς ἴο ο0πιθ ἃ Ῥιαῦ0 ἴποθ τας [15] άν ἴπο Οπτὶςς, ! 3ΞΝο 

ες οἳ ΟἨτίσε Ἰδτοίπο δεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θελων ἔνταπεινοφροσύνῃ καὶ 
ος ρω ην ολο . δγοα ο... ρχϊσο, ἄοϊῖτςρ ΓΠπ18] όν ων πισιαν θπᾶ 

αμίαχν Παπ Πέ απά αθρησκείᾳ! τῶν ἀγγέλων, Ὦἃ μὴ" Σἑώρακενὶ ἐμβατεύων 
ποτςΏϊρρίησ ο 9Ώρο]ς - προς ὰς μα αν - ποιό πίταδϊης Ἱππίο οσο ο -- τ.ε προς ο -- ποσα ηοῦ ὅηο ας ο. “ππσασῖπς 31π6ο, 

ὑλπρς πυη]οἩ Ἡθ αν εἰκη φυσιούμενος υπὸ τοῦ νοὺς τῆς.σαρκὸς.αὐτοῦ, 19 καὶ οὐ 
ο. ας μη ταϊπ] ριαβρά τρ , Ὦν ᾖἵἴπο πιπᾶ οξ Ἠΐς Βος]ι, Απᾶ που 

19 απᾶ Μοῦ Πο]άϊπσ ία Κκρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἀφῶν 
Ἡεαᾶ, ΊΤοπι ὉΗΙΟΗ 811 Ἱο]άΐπρ {αςῦ ἴπθ Ἠραᾶ, 2χΟπΠ1 πνηοπι 1] {προ ἸῬοάσ, ὮὉσ {ο 1οἰπίβ 
τηςθ Ῥοᾶσ λὰ 1οἵηῦς βπᾶ η ; 3 ῃ νε , Π 9 - 

Ῥαπᾶς Πατίηρ πουτίεα- καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ ἵσυμβιβαζόμενον,! αὔξει 
χηεηῦ παη]ςθρχεᾶ, Απᾶ απᾶ Ῥαπᾶς υείπρ 5εαρρ]θά απᾶ Ἐπὶῦδ ΜοβείΏες, ΙΠΟΓΘΔ5ΘΒ8 
Κηπῑῦ {οροίΏοες, 1ΠοΓ6βΒ- , » -- ο 
οὐἩ νγῖθ] πο Ίποχθεαςθ τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ. 
οἑ ο. "πΙυα] ὑμοθ Ίποχθαςο οἳ ἀοά. 

: μα τς Ἕ, ο θ ’ 4 τπτ νι αι . ο. ΄. 

0 ἸΓΠποχοίοτο 1ξ σθ 0 Εί ουν απεσαγνγετε συν τρ χριστῳῷ απο τωγ στοιχειων 

Ῥε ,ἀθαᾶ σης Οησὶςή Πε τπεη πο ἀϊθᾶ πσιιῃπ ᾖἴπο ΟΕμτὶςῦ Ἅ«1χοΏ} πἩθ «οἰοπιοπίβ 

ο ον οἱ τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογµατί- 
ἐποιισὰ Πνίπρ ἵπ {πο οἳ ἴπθ πον]ᾶ, ἩπΗΣ α5ἲξ αἱτο Ἂπ[πθ] ποτ]ᾶ ἄο σε 5αῇ]θοῦ γοιι5εΙνθβ 

1 1 σσ, μ] , ῃ / ποτία, Ατοσομηασέσ κσρεις οἱ ιά μηδὲ. γεύση, μηδὲ θίγῃς' ογάίηπαποθΒ, 21 (ΤΓομοῖι 
ποῦ ; ἰαθίθ ποῦ ος 10 ἄεοτεεςῬ 2 Τπου πιαγεςδί ποῦ Ώαπᾶ]ε, Τποα πιαγεςύ ποῦ ἑᾳσέο, ΤΠοἩ παασοβύ ποῦ {οποῖι, 
ποῦ; 295 πΠΙοὮ 811 89 9ο ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει’ κατὰ 

ο της κ. (πΠ]ΙοἩ ἐΠπῖπσς ατο 91] ππῦο οοΥγαρίῖοη 1Π πο αδ]ησ,) βοοοτγᾶῖπρ {9 

νε αν. τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων" Σ 989 ἅτινά 
Ελίρς Ἠατο Ἰπᾶρθά α πο Ἰπ]πποῦίοπβ απᾶ ὑραςΠίπσ8 οξ α1θλι, ν/μ]ο 

εΏοιν οἳ π]κάοπι ἵπ ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν 7ἐθελοθρησκείᾳϊ 
σστ]] ππογδΏϊΡ, βαηΠᾶ ῃ- ος 4η 1ηλς]ο 1 ἵλ 3 ὶ ταϊ]{έγ, απ πεσ]οοίπς 319 "43 Ἄρρεασαπορ 1ηᾷορᾶ "Πατίος οἳ πδάοιι ν Ὁ το]αμὔαΣΥ ποΓΦΗΙΡ 

οἳ εἰς Ῥοᾶσ; ποῦ Ίπ καὶ ταπεινοφροσύνῳ Ἱκαὶ  "ἀφϕειδίᾳὶ σώματος». οὐκ ἓν 
ΑΠΥ Ἠοπουσ τηθ Ἡ - : σι πας αἳ ὰ ο: απᾶ ΠπυτααΗίγψ ἈΑπᾶ παπερασίηρ ὑγεβίπιεηί, οἳ [πε] Ῥοᾶγσ, ποῦ ἵπ 

ρω 4 ἀ ” , τιμῇ Ἅᾖτινι πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός.Σ 
111. 1 Ὑο ἴποη Ὦο ἆμοποιγ Ἰᾳ Σοογίαῖπ 3ος  καἲϊκαοῦῖοπ Οἱ Πο Βεςῃ, 

χΐδεηυ πΙζΏ ΟἨτίςῦ, «εθ]ς . - , τας - ι ν ω 
ἔμοςο ἐμήπρα πΠίοὭμτο «ϱ Μί οὖν συνηγέρθητε τῷ χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, 
4ῦΌοσε, ππετε Οπτὶςῦ Τὲ {Ἡογοβοσθ Σθ πνετο σαἰφεά πνἩ  ΟἨτὶῖςῦ, 3919 Σ1μΐηρς “9ροτο ᾿56ες, 
ΕΙ{{εΡΗ ον ἴπο τίριῦ κ ΑΣ ώ ω -” - 1, 
Ἠαπᾶ οἳ ἀοά. 5 Θο οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τυῦ θεοῦ καθήµενος' 
σοι; αΏθοδθίοῃ οἨη ὙΨἩθχθ ἴπο Οπτὶςε 15 Σρ0 [3ἱπα6] ΑγϊσΕῦ δπαπᾶ 50Η Τα οᾶ ας] ε]ηρ : 
τηΐησ5 αὔοτοθ, ποῦ οἩἳ π », ω ι ι δια ο πιο. 
ἐπίπεε οἳ {μθ,οχίι. 2 Τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. ὁ ἀπεθάνετε 
4 ΕΟΣ 7ο 89 ἀοθᾶ, απᾶ 51η9 19(Πῖηρε 1140ογθ Απαιϊπᾶ,  ποῦ {πο ἐπίπρε οη {πο θατίΗ ;- 37ο 41964 

1 ὑμιν τοι ΕΣ. π καὶ ΑΠᾶ Α. Ἡ ψεοµηνίας ΙΠτ. 9ὅ ΙΑ. ϐ -- τοῦ (γεαᾶ οἳ ΟΠτἱ68) αγγ, 
4 θρησκία Τ. τ.. µη (γεαᾶ ἐμβ. ᾿ΒεάΠπάιηρ ο) [1,]ΤΊτΑ. 5 ἑόρακεν ΤΑ. ἔσυν- 1Α. 
ν-- οὖν ΟΙ. ΤΤτΤΑΥΥ. Ἁ --- τῷ ΕΙΤΊΤΑΥΓ. α ϱοπίῖπε φιιεδίΐζοηι ἐο οπιὰ ο) εΥΑε 31 αν’, {ο επά 
ϱ” υε18ε 22113 ο επᾶ ο) υέ)8έ «9 Α. 7 ἐθελοθρησκίᾳαἹ. Σ[καὶ]1. 3 ἀφειδείᾳ 1, 



1]. 

γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν 
Ὁἳ, απᾶ γοισ 49 

Ο6ΟΙΟΡΘΡΒΘΙΑΝΡΒ., 

κέκρυπται σὺν τῷ χριστῷ ἓν τῷ θεφ' 
Ἡββ Ὀ6θἩ Ἠἱᾶ πα ἴπθ Ομτὶεῦ οά. 

4 ὕταν ὁ Χχριστὸς Φανερωθῦ  ἡζωὴ δἡμῶν,ὶ τότε καὶ 
/μεπ ἐπο Οπτίθέ 3πιΑΥ “90 ὁπιαπ]ξεβίθά 1ουσ 249, 11επ 4180 

ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἔν δόξφ. 
ο Ἅἡπτυ Ἠϊπαἃ βΠα]] Ὦο πιαπὶΣρ8δίεᾶ ἵπ ΡΙΟΣΥ. 

ὅ Νεκρώσατε , οὖν τὰ µέλη «ὑμῶν' τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, 
Ῥταϊ {ο ἀθαί]ῃ Βιοτοέοχθ 3ΤΩΘΙΩΡΟΣΒ Ίγους ἍὙἩΝἨίο] [αχθ]οπ ᾖἴπθ εστί, 

πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν,. καὶ τὴν 
Εοτπ]οα/]οὮ, ἩΠςΙΘΒΏἨΕΒς, Σ8βΕΙΟἨ, Ξᾳοδῖτα αρν1], απᾶ 

πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, ϐ δι αλ 
δογεὔοιβηΏθβα, ΤΠ ἍᾖΒ Ι4ο]αῦτγ. Οπ αοοοαπύῦ οἳ π]ι]ο]ι {Ππ1πρβΒ 

ἔρχεται «ἡ' ὀργὴ τοῦ θεοῦ [ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας'Ἱ 
ΟΟΙ16ΘΒ ἴπθ ἹππταίἩ οἳ ἄοᾶ προπ Ἅἴ]πο 5οη5 οἳ ἀϊἱδορεᾶϊεπορ, 

7 ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσᾳτέ ποτε ὕτε ἐζῆτε ἐν 
ΑΠΙΟΠῃ Υ/ἨΟΠΙ 9180 7 πγα]κοᾶ οπσθ ὙἈΠεπ 7θ πετο Ηνίπρ Ἰπ 

ξαὐτοῖς'' 8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, 
ἴνθεο ΓΗ1ΠΡΒ, Ῥιαῦ ποτ”, Ῥαῦ ο 35ο σε, κα] [ζμθ5ε] ἰΠήπρε, πταίἩ, 

θυµόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόµα- 
Ἱπάϊρηβίίοπ, τηβ]]σθ, ΏΙΒΕΡΗΘΙΗΩΥ, Σο] ἱαηριαβρο - ουῦ οἳ ΞπιουίἩ 

τος ὑμῶν. 9 Μἠ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν 
1γοιτ, Ὁ ο ποῦ 119 ἵο οπθ αποῦπες, Ὠατῖηρ ριῦ οἙἳ 1ηθ 

παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς .πράξεσιν.αὐτοῦ, 10 καὶ ἐνδυσά- 
οἷᾶά ΠΩ. π  Ἡ Πἱ5 ἀεεᾶς, απᾶ Πανίας 

µενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ' 
ρυαύῦοητ πο πεν Όπμαί 15] Ῥεῖης τεπεπγθᾶ Ιπίο Ἐποπ]εᾶρο αοοοτᾶῖτπρ ἴο 

εἰόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν 1] ὅπου οὐκ-ἔνι 
[1Πιϱ] Ίπιαρθ οἳ Ἠϊπα ππο οτεαεᾶ πι: π/πετο {λετο ἶς ποῦ 

Ἕλλην καὶ ἸΙουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, 
ἄῑθοὶζ απᾶ Πενν, οἰτοιπιοϊδίοΏ απιᾶ αποϊτοαπιοδίοι,  ὈῬατρατίαπ, 

Σκύθης, δοῦλος, Ἁ ἐλεύθερος᾽ ἀλλὰ Ἱτὰ' πάντα καὶ ἐν πᾶσιν 
Βογίπίβηῃ, λοπάπιαἨ, 4χεθ; ραῦ 8911 "οηάίπρβ ὁΣαπᾶ δι ἍᾖΤα] 

:.. χριστός. 
[514] ΄ ἸΟηε]εῦ, 

12 Ἐνδύσασθε οὖν, ὧο ἐκλεκτοὶ Ἀτοῦ! θεοῦ, ἅγιοι καὶ 
Ῥυαῦ οἳ {πετείοτεθ, 88 ε]θοῦ οἱ ἄοᾶ, Ἠοι απά 

. / ΄ ο 

ἠγαπημένοι, σπλάγχνα Ιοἰκτιρμῶν,! χρηστότητα, τΤαπεινο- 
Ῥε]οτεᾶ, ὮὈοσνε]ς ΟΕ οοΠΙΡΔΕΞΙΟΏΒ, Ἐϊπάπεςα,ι -Ἠαπι]- 

φροσύνην, "πρᾳότητα,! μακροθυμίαν' 19 ἄγεχόμενοι ἀλ- 
Ἠτγ, Ἠηρε]-Ώεςς, Ίοηρ-πιετίπρ: Ῥεατίπρ τν νεο) 

λήλων, καὶ χαριζόµενοι ἑαυτοῖς, ἐάν τις πρός τινα΄ ἔχ 
ΒΙΙΟἵἨΘΥ, απᾶ  ᾖ1οτρ]νίης Θ86Ώ οίπατ, 18 ΑΠΣ ραπ ΑΠΥ 5Ποι]ά Ἠβτο 

Γ η ες 3 ἳ , έ- ο ϱ/ 9 

µομφήν καθὼς καὶ ὁ "χριστὸς) ἔχαρίσατο υμίν, ούτως και 
Α οοπιρ]α]Ώωῦ : ετεη α5 Α]ξο πο ΟΠτῖςξε {0ΥΡΑΥΘ τοι, Ρο 8159 Γᾶο] 

ὑμεῖς' 14 ἐπὶ πᾶσιν.δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, οἥτιοὶ ἐστὶν 
γο, Απά ἴο α]] {ῃπθςο [αᾶᾶ] Ίοτε, ὉυΏιοα ᾖ1 Γύπε] 

σύνδεσμος τῆς τελειότητος' 15 καὶ ἡ εἰρήνη Ρτοῦ θεοῦ" βρα- 
Ῥοπά οἳ ῬειΓεοῦπςςβς, Απᾶ πο Ῥεαςο οξ αοᾶ 1εῦ 

βευέτω ἐν ταῖς.καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώ- 
ΡῬτθεϊᾶά ᾖπ ποτ Πεατῖς, το ΤΠΙΟἨ αἱ5ο 76 1νογε ομ]]θ6ᾶ ἵπ οηθ 

µατι' καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε. 16 ὁ λόγος τοῦ χριστοῦ ἐνοικείτω 
Ῥοάγ, απᾶ Όὑπαπκία] ρθ, Τ]θ ποτά οἳ πε Οπτὶςς 1εῦ ἄπνε]] 

5 ὑμῶν (γεαᾶ γοιχ 1/6) την. 

[η]. ω 
τοις Ι.ΤΤΤΑΥΓ. Ἀ -- καὶ ἀπᾶ 1. 
αΙ1ΊτΑν’. τι πραύτητα ΙΤΤΧΑΥΥ. 
οἳ υπε ΟτὶΕῦ αΙ1ΊτΑ ΥΓ. 

. --- τὰ τ. κ --- τοῦ τ,, 
Ὦ κύριος 10ΟΥ 11ΤΑ, 

«11ο, 

“3Β ἴπο οἱἷεοῦ οἳ 

τουσ Ἠ{θ) τη. ο. Ὁ-- ὑμῶν (τεαᾶ ἴπό πΙεΤΩΡΘΥΒ) ΤΤτΑ. 
{--- ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας (}εαᾶ ἐν οἷς 1Ώ πυΏϊοῦ {μήποβ) [τ,]τττΑ. 
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τουσ 149 ἵᾳ Ἠ]ᾶ ντα 
ΟΩτ]ςί ἵπ ἀοᾶ. 4 Τπευ 
ΟΩτ]εί, Όλο ἵἩ ους 
Ἠ46, εἩβ]] αρρθας, {Πεη 
βΏα]] το Α8ἱξο αΏρθΑΓ 
σπα Ὠἶπι 1π ΡΙΟΙ7. 

ὃ Μοτιῖγ ἰποχοίοσε 
ος πιεπιΏεγς ν/ΠΊοἩ 
Άτο πἹροιπ ἴπο θατσίῃ ; 
Σογπ]οαβῖοηῦ, Ἱπο]εβη- 
ηΦΘΡΒ, 1πογά]παίθ αΤεο- 

οτί] οοπουιρίβ- 
οεηΏσθ, Ααπᾶ οονείοιΒβ- 
ἨΘΒΕ, Ὅ/ΠΙοηὮ 15 1ᾶο]α- 
ἵτγ: ϐὁ 1ος ΠΙΟΣ 
{Π]ηρς) βακο {Πο πταῦἩ 
οξ 4οᾶ οοπιείΏ Οη 1Ἠθ 
ομ1]άτετ οἳ ἀλκορεᾶί- 
οποϱ: 7 ἵπ 11ο τΠΙοὮ 
Ψθ 85ο πα]κεᾶ βοπιθ 
άἼπης, πΠει το ]ϊνεᾶ ἵπ 
ἔπετι, 8 Ῥιΐῦ ποπ το 
8189 Ῥιὸ οἳ α]] ἴποεε ; 
ΒΏΦΕΣ, Ὅταίη, Πιη]ἱο8, 
Ὁ]αβρΏθΘΏΙΥ, Β11Ἡσ οοἵη- 
Ὠλαη]ορτίοη οαῦ οἳ 
ψοῦτ πποπῖἩ. 9 116 ποῦ 
016 ἴο αποἰΒοτ, εεοῖης 
ἔΠαῦ τε Ἠρτο ραῦ ο 
τηπρ οἷά τησ σης] Ὠ]8 
ἄθεάς; 10 απᾶ Ἠβτο 
ραῦ οἩ πο πετ ΙάΤε, 
πΏ]οὮ 1Β τεπεινεᾶ ἵπ 
Ἐποπ]εᾶρο αἴῖοτ ἴπο 
1πιβρο οἳ΄ Ἠϊπι ἴλπαῦ 
οτεαεᾶ Ὠϊπα . 1] π]εγθ 
ἔπετε 18 πεΙἔἸενγ ατεε]κς 
ἩΟΥ ὦε6τν, οἰτοιτηοἱξδίοἩ. 
ΠΟΥ ἩἈποΙγοαΏιοΙδίοἩ, 
ῬατολτῖαἨ, Βογίπίαη, 
Ῥοπᾶ πογ Ίτεε: Ῥαῦ 
Οητ]βί {86 811, απᾶ ἵτπ αἳ]. 

12 Ῥυΐ οἩ {πιοτθβοτς, 
αοᾶ, 

Ἠο]σ απᾶ ὮλῬε]οτεᾶ, 
ὍΌουνοῖὶς οξ πιοτοῖο8, 
ἘΙπάπ6ΡΒ, Ἠππιρ]οπεςβ 
οἳἑ τη]πᾶ, ͵ ΏΙΘΕΚΠΟΕΒ, 
Ἱοηρευιβοτίης ; 15 ἔοτ- 
Ὀδαχίπρ 9ηΏ6 ΑΠΟΙΠΕΣ, 
Απᾶ «{οτρίτίιης οπμθ 
Αποΐμοτ, 1 ΑΠ ΤΠ 
Ώβνεο α απαττεὶ αραϊηκῦ 
ΒΏΩΥ:Ι 6Υοη α5δ Οµτ]δ6 
40ΙΡΩΤθ τοι, ΞΟ 15ο 
ο Ὑο. 14 Απᾶ πΏοτο 
81] {ῃΏεδο ἐπῖπσς Φιΐ οτε 
οΏατ1{γ, πνΏίοὮ 15 1Ἠθ 
Ὀοπᾶ οἳ }ρεγ{οςῖπθςδς, 
15 Απᾶ ]εῦ ἰπε Ῥεα8οῬ 
οἳ ἄοᾶ τα]ο ἀπ τοις 
Ἠθατίς, Τἴο Πο πΠΙοΕ 
8ἱ5ο Τε ατο οα]]εᾶ ἶπ 
9Ώ6 Ὠοᾶγ; Αμᾶ Ὦο το 
ἑπατπ]κέα]. 16 Τεὺ ἰπε 
πγοτᾶ ος Οηγὶςσυ ἀπγε]] 
ἵπ του τίοΏ]σ ἵπ αἰ] 

ὃ πΠΙοὮ Α. 
5 τού- 

;. 1 οἰκτιρμοῦ οἱ οοπιραδδιΌΏ 
οο ΏΤΊτΑΥ. Ρ τοῦ χριστοῦ 
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ψνικοπῃ: ἐθαοπίησ απᾶ 
βἀιποη]σαῖιις οιἳς αἩ- 
οιἶιος η Ῥνη]]ης απά 
Ἱσιάππς αμᾶ ερἰσ]έαςὶ 
βοηςσ»”, βἰπσίπο τν] 
Έτιισο Ιπ τοισ Πεατίβ 
{ο τΏθ Τιοτᾶ. 17 Απάᾶ 
Ὑ/Παίβοθγσες το ἆο ἵηπ 
π/οτᾶ ος ἀ4εθᾶ, ἄο α)] ἵπ 
ένα Ώβιπε οἳξ ἴπο Τιοτά 
ὦᾖθ6ρας, ρῖτίησ {παηχΚα 
{ο αοαᾶ απ {πε Εαίτθς 
Ὁγ Πίπη, 

18 τος, αι ρταϊ]ξ 
Ψψοιγαε]τὸς υπίο γουσς 
ον Ὠυμβρβηάς, 55 190 18 
πι ἵπ {ῃθ Τιοτᾶ, 19 Ηαξ- 
Ῥβ1ά4Β, Ἰοτο 43ο 
π/νθι, απᾶ ο ποῦ 
Ρϊζΐέοςγ ασαϊηπςσυ {πετ 
20 ΟπΙ]άτεηπ, ΟΡεγ 
φοι Ῥαχεηίς 1η αἱ] 
{πῖημεα: {οσ {Π15 15 στε]] 
ρ]εαςἰπριιπ{ο {Πο 1,οτᾶ. 
ΦἱΙ ἘαίΠΘΥΑβ, ῬΓΟΤΟοΚΘ 
πο τοις οΠμΙ]άτεη ἔο 
αλσετ, Ιεεδὺ Ίἴπεγσ ὧὂο 
ἀἱ5οοασαρεᾶ. 22 ΒΘεΓ- 
ταηῖς, οὖεν ἵη α]] 
ιπίηρς 3ο απβξίθογς 
ποοοτά(ηρ {ο {πο Πεςῃη; 
ποῦ τση εγεξεστίορ, 
886 1ΙΠ6ΠΡΙΘΩΣΕΥ5; Ῥιαῦ 
1π εἴπρ]οπεςβς ο ἨθαιὉ, 
Συιτῖης ἄοᾶ: 28 απᾶ 
ὈΠηίςοετοατ το ἆο, 4ο 
ἔι ὨεβχίΙ]γσ, 98 ἴο ἴπα 
1ο, απὰ ποῦ Ἀπίο 
ΏΙΕΩ ; 94 Κπογῖης ἴπαῦ 
οἳ ἴπο Τιοτά το 5Ώα]] 
χοοεῖτο ἴπο τοπατᾶ οἳ 
1116 ἸηΠετϊταπος : ΤοΓ7ε 
6εκτο ΤἨθ Τιοτὰ Οµτί»ῦ. 
20 Βαΐ Ὦο ἰηπύ ἀοείμ 
πτοηυς βἨπ]] τεσεῖνα 
ΣοΥ ἵΏρ ὉτΟΠΡ ΝΗΙΟἩ 
Ὦε Ὠκτηα ἆοπε: απᾶ 
Φηετε ἶ5 πο τεερεοῦ οἳ 
ΡΟΙΒΟἨΕ. ΤΥ. Μαρβίετς, 
ρῖτε απίο 3οιγ 85εΓ- 
ναπῖς {ηαῦ πυη]οι 18 
}αδί απᾶ εαπιβ]/; ΚΠπαΣ- 
Ίηρ ΤτΠπί πε 8ἱ5ο Ἠθνθ 
π Μαβίοσ 11 ὨρΑβΤΘΗ. 

9 Οοπ{έΊπιο Ιπ ΡΓΑΣΕΣ, 
αιιά σγαῖςΠ πι Τηε 58π18 
τη ᾖὉπαηκερίτίπρ; 
3 τηλ] Ῥταγῖηρ 9ἱ6ο 
έογ 5, ἰπαῦ 6 οἆ τυου]ᾶ 
ΌΡΕΠ 11Π{Ο π8 Αα ἆοος οἳ 
ἨΤύθ6ΓΑπΠΟθΘ, ᾖὗἵο ΒΡΕΑΔΙΚ 
ψη6 πηγβῖουγ οἳ (Πτίςέ, 
Σοῦ τν ΠΙοὮ ΤΙ απι 86ο 
ἵπ. Ῥοπάς: 4 ἰΠπαῦ 1 
ΣΙΑΥ Ώη]αΚο 1ὗ πιαη]{αβῖ, 

4 --- καὶ ΙΤΤΤΑΥΓ. 
αΙτττΑαΊγ. 

Σ --- καὶ ΙΤΊτΑΥΓ. 
πυΙνεβ) 1,. 

1ιογᾶ οι, ΤΊτΑΥ. 
1 ΤΙΤΑΝ. 

τῷ θεῴ {ο ἄοὰ 6ΙΤΊΤΑΥΓ. 

5 εὐάρεστόν ἐστιν ΙΤ11Α. 
ε ὀφθαλμοδουλεία εγε-βοτνίοθ 1 1 ὀφθαλμοδουλίαις Τ. 

Ἀ ὃ (σα νκΏαίενοτ) ΙΤΊτΑΝ’ 
! γὰρ (γεαά ἴου ης 6)8{) ΤΤΓΥΑΥ”. 

ο οὐρανῷ Ἠθβνθι 1ΤΊΤΑΝ, 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ 111. ΙΥ. 

ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσφ σοφίᾳ' διδάσκοντες καὶ νουθε- 
ἵη γοι 1ςΠΙΣ, ἵτ αἱ  πράοα; τθαςΠῖπς απᾶ αὔπιοιπ- 

τοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς «καὶ! ὄμνοις τκαὶ! ᾠῥδαῖς, πνευµατι- 
19ΠΊης ουοὮ οὔπες 1πΠ Ρβ8ΒΙΠΙΒ απᾶ ἨσπΙηβ απἁά 3β0ΠΡΒ ααρἰτ(πο] 

.- ΄ 3 - , ” - , 

καῖς ἐν » χάριτι ᾷδοντες ἐν ἵτῷ καρδίᾳὶ ὑμῶν ὑτῷ κυρίῳ" 
Ψ(Ἡ  ϱτ8οῬ βἱηρίης {η "Ἠθατῦ 1γοιχ ᾖ{9ο πο Ίος 

17 καὶ πᾶν Όὅτιπᾶνὶ ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἓν ἔργῳ, πάντα 
Απά ονοτγΌἡῖπς, πΝΏαίβοεγοες Ψθ ΤΙΑΥ 4ο ἵπ πποτᾶ ος ἵηπ ποτχκ, [ο] αἱ] 

΄ , , ) ” ΄ ” τὰ - ᾽ 

ἐν ὀνόματι Σκυρίου Ἰησοῦ εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ ΣκαὶἩ 
1η Γ1Πθ] Ὥαπαθ ἍοΕΓίΠε] Τιοτὰ ὄεβιβ, Εἱντῖηρ {Πβαπ]κα {ο αοᾶ απᾶ 

πατρὶ δι αὐτοῦ. 
[πο] Ἐπίπες Ὁν ἍἨϊπι, 

18 Αἱ γυναῖκεςρ, ὑποτάσσεσθε τοῖς Σἰδίοις!: ἀνδράσιν, ὡς 
Ὑ/νες, εαὈ]εοῦ γοισρε]νες {οτουιγονπ ἸἩΠπδρηπᾶς, 88 

ἀνῆκεν ἐν µκυρίφ. 19 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας" 
16 Ὀδοοπαῖηπς 1π [πο] Τ,οτᾶ. Ἡιβδραπάβ, Ίοτο ἴπθ Ἠπῖνες, 

καὶ μὴ.-πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. 320 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε 
απᾶ Ὀο ποῦ Ρ15058Γ αραϊπεῦ ἴΠθπι, ΟµΙ]άτεη, ΟΡεγ 

τοῖς γονεῦσιν κατὰ. πάντα" τοῦτο-γάρ Ὀὲστιν εὐάρεστον" ετφὶ 
1ηἩθ ρατεπίς -ἵτπ α]] {ηῖηπρς:; «ΣΟΥ ΕΠ]8 15 πε]]-ρ]εββῖπσ {ο ἴηθ 

κυρίῳ. 21 Οἱ πατέρες, μὴ. ἱἐρεθίζετεῖ τὰ .τέκνα.ὑμῶν, ἵνα μὴ 
1,οτᾶ. :Ἐαίμοτς, 4ο ποῖ Ῥτοτοκθ τουσ οπ]]άτθι, ᾽ ἴπαί 'ποῦ 

ἀθυμῶσιν. 39 Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε. κατὰ πάντα τοῖς 
1{ΠεΥ 0ο ἀϊεποεατίεηεᾶ. Ῥοπάᾶπιεη, οὖεγ 1π α]] πϊπρ  ᾖἴ]θ 

κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἓν «ὀφθαλμοδουλείαις' ὡς ἀν- 
Ζβοοογᾶῖπρ 3Ίο “ΏοΡΏ ᾖἈἸπηβνίθσ», Ἀηοῦ στ εγθ6-5θγνίοςθς, 88 

θρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽Ι ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι ἔτὸν 
ΥΠΕἨ-ΡΙΘΑΒΕΣΒ, Ῥαύ 1η αἰπιρ]οιίσ οἱ Πεατή, Σερτῖης 

θεόν." 329 Ἀκαὶ πᾶν. ὃ.τιὶ ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς 
αοᾶ. Απᾶ νγΏβίβοετεσ γε πΙΑΥ ἆο; "Ππεκτη]τ αιότχ, 88 

τῷ: κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις' 24 εἰδότες ὅτι απὸ  µκυρίου 
το ἴηπο Τιοτᾶ απᾶ ποῦ ᾖΤΟοΠπεμ; Κποτννῖπρ {ηαὺ Ττοπι [ίΠθ] Τιοτᾶ 

Ιάπολήψεσθεῖϊ τὴν ἀγταπόδοσιν τῆς «κληρονομίας' τῷ. γὰρὶ 
το 5Ὠα][] τυσεῖνο τηε ΤΘΟΟΏΙΡΕΠΡΘ ΟΕ 196 Ἅᾖ1ΠΠεγίτ8ηοσθ, 40ΟΥ τηθ 

κυρί ὅ δουλεύετε. 95 «ὁ1δὲ ἀδικῶν "κομιεῖται: ᾧ χριστῳ ὀουλεύετε. «0. 0ὲ ἀδικῶν "κομιεῖται: 
1ιοτά Οπτ]εῦ 7 βεστο. Ῥυΐ Ἐθ {αν ἆοθΒ Ίντοης ΑΒΗΒΙΙ χεοεῖτο [ος] 

ελ ἠδί Ν ” ” η λ κό Π] ε ’ 

ὃ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ.έστιν "προσωποληψία.ὶ 4 Οἱ κύριοι, 
σ/ηαί Ὦθ ἀῑά ΤΥΤΟΠΡ, πἝπαᾶ ΊἨΠετε ἶ6δ πο τεβςρεοῦ ΟΕ ΡΕΓ5ΟΠ8. ΜΑΣί6ΣΒ, 

τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις 
{παῦ νπῖοἃ 15] {αυ απᾶ {ἴπαῦ πΠΙοη Πε] εααὶ ἵο Ῥοπάπιεπ 

παρέχεσθε, εἰδότες ὅτι και ὑμεῖς ἔχετε Κύριον ἔν  9οὐρανοῖς.! 
6ἱτε, ἘπονίηΕ ἔλαῦ 41ο γε Ἠατο ϐ Μαείετ 1π [{ηο] ΕΑΥΕΠΡΒ. 

2 Τῆ προσευχῷ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἓν αὐτῷ ἐν 
1η ψταγεγ εἰεάξαςι]γ οοπἶηυς, παὐομίηρ ν ἶ π 

εὐχαριστίᾳ' ὃ προσευχόµενοι ἅμα «καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ θεὺς 
ἐπακδρ]νίης: Ῥτασ{0ς ση] 8150 1ος Ἡ8, ᾖἴλδῦ «οὰ 
ε) / τ -” / .” [ά κ .” 4 ΄ - 

ἀνοίξφ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ µνυστήριον τοῦ 
ΤΩΑΥ ΟΡΕΠ 3018 8 4ΟΟΓ οξίπθ ποτᾶ Ίο ϱρθ8ὶ ᾖἵἴπο απγδίοτ οϱφξτῖπθ 

χριστοῦ», δι ΡΟ! καὶ δέδεµαι 4 ἵνα φανε- 
Οµτ]Αΐς, οἩ βοοοαπῦ οἳ πΠΠοἩ αἷ5ο 1 Ώατε Όεσοη Ῥοσπᾶ, υπαῦ Τ πιαγ πηθ]θ 

Σ--- καὶ ΕΤΊτΑΥΓ. 5 -- τῇ ΙΤΤΤΑΥ. τ ταῖς καρδίαις Ἠθατίβ 
π ἐὰν 1. Ἰησοῦ χριστοῦ οἱ ὀεδυς Οὐτ]ςῖ 15. 

Ξ--- ἶδίοις (γεαᾶ ἵο ἴπε ὨἨυευαπᾶβ) ΑΙ. ΤΤΙΑΥ/. 5 -- ὑμῶν (γεαᾶ ποισ 
ο ἐν ἵη [1Ώε] αι τττΑν’. ἆ παροργίζθτε 1. 

{ αλλὰ Ττ. (ξ τὸν κύριον Τηθ 
1 ἀπολήμψεσθε ΙΤΤιΑ.' Ἅᾖκἆ--- γὰρ 1ος 

πι κοµίσεται 1.. Ὦ προσωποληµψία Ι1ΤτΑ. 
Ρ ὃν ἨΛΟὨΩΙ 1. 

ᾗ 
: 
4 
. 



1Ν. 
΄ . ο αν 

ρώωσω αὐτο ως 

ΟΟΙΟΡΒΡΒΡΙΑΝ ΑΡ. 

µε Χαλῆσαι. ὅ Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε δεῖ 
πηιμΙΓεῦ ας 10 ΏθΠονθϐ Πιθ ή{1ο 8Ρο6ΠΙ, Ίπ πυπ]ὶβδάοπα πυβ]]ς 

Αν 3 3 Ν νι 3 ΄ ε ’ 

πρὰς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι. ϐ ὁ λόγος 
{ουνηνὰς ἴποςο π]μουῦ, "πο δίπιθ 1γβΗΒΟΥΩΊηρΡ. [1μει] 3Ἀπιοτᾷ 
"ας ” / 0 ϱ 

ὑμῶν» πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδεναι πῶς 
ατουισ [ο] Α1πΑΥ5 πι ρτασθ, πια 3Μα]6 βεηβοποά, το ΧΠπούΥ Ἠοπ 

δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. 
19 Ώοποτες τοι 3θαοὮ “οπῬ . 110 ΛΏΒΥΥΟΓ. 

ο τὰ κατ ἐμὲ πάντα  Ὑγνωρίσι ὑμῖν Τυχικὸς 
3ΤῃΠο "πίπρς “οοποεγηίπρ ο 11 Ἱν]] ὅπιακο Ἱκποιγη 1980 11τοι «Τσολίοιβ 

ὁ ἀγαπητὸὺς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ 'σύνδουλος 
πο ὮΛῬε]οτοά «Ὀτοίπετ απᾶ Σαἰμ{αΙ κεγνηπῖ Ἀπὰ 2ε1]ον/-ΡΟΑΠΙΛΠ 

ἐν κυρίῳ, 8 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ. τοῦτο, ἵνα 
1η Γυθ] Τιοτά; πνποπ 1 5ου το τοι  3Τογ ΌΠίς τοισ ἐπίης, ἴλβῦ 

αγνφὶ τὰ περὶ "ὑμῶν' καὶ παρακαλέσῃ τὰς 
ηο πιὶ]ρμὺ ποπ ἴπο {μῖπσαβ οοποογπΊπσ τοι, Ἀπᾶά ἍἩπι]ρηί ϱΠπςΟΙΤ4ΡΘ 

καρδίας ὑμῶν, Ὁ σὺν ᾿Ονησίμῳ, τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ 
γοισ Ὠορτίς: πε ΟπΠοβΙΠΙΗ8, πο ᾖ{Γαἰὐπ{α] απᾶ Ῥο]ογοά 

ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν' πάντα «ὑμῖν Σγνωριοῦσιν! 
.Ὀτοίπογ, Ὥπο δ οἳ τοι. «ΑΙ πηρε Σοὔτοι “ἴπαγ δυγ1]] ὄπιλκε ἸΚπονα 

τὰ ὧδε. 
1ηρχο. 

7 / « ” ” / « ΄ [ χα 

10 ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς ᾿Αρίσταρχος ὁ.συναιχμάλωτός.µου, καὶ 
394111168 τοι ᾖΑτἰδίατοΏαβ 3τηγ ὀ{ε]]ουν-ΡΓΙΞΟΠΟΣ, βηᾶ 

Μάρκος ὁ ἀνεψιὸς Ἡαρνάβα, περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς' 
Μαχ]ς, ᾖἴπο οοιςδίῃ οἱ Βατηβῦας, οοτοθγΏηΙΏΠβ ΠΟΠ Υο τοσεϊνοᾶ οΓἀάςτΑΒ, 

ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν 11 καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγό- 
(18 ἩΏρθοοιπε {ο του, τοροῖτθ Ἠλπι,) απᾶ «ἆθβιβ οβ]]εᾶ 

µενος Ἰοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ  µπεριτομῆς' ἳ οὗτοι μόνοι 
οιιδίτς, ὙἩο 41 οἳ [πο] οἰγοιπιοὶἰβίοΠπ.  ΤΠε5θ Γ.το πε] οπ]σ 

συνεργοὶ εἰο τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν 
{ο]]1οτν- Ὕογκοατς {ου Ίλμο ΚΙπράοτα ο ᾷοᾶ,  ὙΝπο π/θγθ 

µοι παρηγορία. 139 ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν 
{ο Π16 4 οὐη5ο]αΦΙΟοΠ. Σα] τος ὅγοα "ΒραρΏητας π]ῃο [Π15]οξ τοι, 

δοῦλος χριστοῦἩ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς 
Α ὑοπάπιαηυ οἱ 0Ἠτ150, ΒΙΤΥαΥ5 βἰτιτίησ {ΟΥ τοι 

προσευχαῖς, ἵνα Ἱστῆτε' τέλειοι καὶ πεπληρωμένοι! ἐν 
ΏΙΒΥΟΣΣ, ππῦ γο ΙπΑΥ 5ὐαπᾶ Ῥετ[ῖεσῦ απᾶ οοπιρ]είθ 1η 

Ν ΄ -” -” -” δ) 2 ου ”/ 

παντὶ θεληματι τοῦ θεοῦ. 15 μαρτυρῶ.γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει 
ετειγ πνἽ]] οἳ οἆ. Έοτ Ἰ Ὄεαυ σν1ίηθβς {ο Ὠῖτα ἴπαῦ Τε Πββ 

χζῆλον πολὺνὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Σλαοδικείᾳ! καὶ τῶν 
Ἀπεα] απηΠΟ 4ος τοι απᾶά ἴΏοπι 1 Τ,ποᾶΐσαον Απᾶ ΊΏετα 

) « ΄ 2 ΄ « υ ” ς 2 Δ ε ῳ 

ἐν Ἱεραπόλει. 14 ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὺς ὁ ἀγα- 
ἵπ ἍἨιεταρο]ϊς. 55α]11{ο5 δτοι 11ο πε ΑΡΏΥΣΙΟΙ8Ώ 3ρο- 

πητός, καὶ Δημᾶς. 15 ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Σλαοδικείᾳῖ ἀδελ- 
]οτοᾶ, Απά ΌῬοπῃας, Φα]ιιζθ ἴπο 3π «ὁΤιαοάῖοει αρτοίἩ- 

ῤ Ν ἆ ” ἡ 4 4 Φ: 8 2 | » , . 

φούς, καὶ 3Νυμφᾶν' καὶ τὴν κατ.οἶκον. αὐτοῦὶ ἐκκλησίαν 
τοη, Αηπᾶ:. Νγσπιρηββ, απἀ Τηθ 3Ιπ ΞὨὶς “΄ηοιξθ 1βΕΒΘΠΙΟ]Υ. 

16 καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιῆσατε 
: Ἀπά πΊεη ΙΠΑΥ Ὀε τεαᾶ ΆπΠπλοπς τοι , πο ερὶδί]ο, οβ.156 

ἵνα καὶ ἐν τῇ  Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ 
ἴπαῦ ΆἉἱπο Ἱπ ᾖπο 3ο [πε] “Τιβοάίοθαπς 18β5οπαΏΙγ ᾖ6 πιαγ Ῥθ τονᾶ, απά 

α γνῶτε 9 τηὶρηῖ ΚΏον ΜΤΊτ. τ ἡμῶν 8 Τη, 5 γνωρίσουσιν 1, 
γεαά Τ]εσο οηΏ]ν πρ 419 οἳ ἴμθ σἰτοιιηιοϊδίοη [ατθ {πΠε] ὅο. ΙΑ. 
νσταθητε Ττγ, Ὢ πεπληροφορηµένοι {1Ι1γ α5διιγεᾶ ΙΤΊΤΑΣΝ. 
ΟΙ ΤΊΤΑ: πόνον πολὺν Ὑν. } Λαοδικία.Τ. ; 5 / 

:Νύμφαν ΧΝΥΠΙΡΠα Η, 
Ώοιθε) Ἱιφ αὐτῶν (γεαά ἴῬεῖγ ΏοιΙδε) τητΑ... 

ὅρ7 
Ας 1 οιιβΏί {ο εΡρεα]ς, 
ὃ Ἰγα]]ς η σνῖβΊοηι {ο- 
πγαγᾶ Τπσπα ΤΏπῦ ατθ 
συἰἐχιοιῖ, τεάερπιῖπρ 
Ίπε {ἶπιαα, 6 Τοῦ τουσ 
ΒΡΟΘΟἨ δ6 Ἁἶναν νΙτπ 
Ρταοθ, ΒθΒβοπθοά τη 
5810, {πβδίγο Ώ]ΑΣ ΚΏΟΤΥ 
Ώοὶ Το οἀἹρΏί ἴο βη- 
ΒΊ/ΟΓ ΘΥΘΕΥ ΠΒΗ, 

7 ΑΙ] πι εἰαΐο εΠἩα]] 
Ττοπῖοις ἀθο]ατο απο 
γοι, 1010 18 Ῥε]οτοά 
ὈτοίΏες, απά α {αἶτ- 
{υ] Ὠοϊλ]δίετ απᾶ Τε]- 
Ἰουυβδογναπύ ᾗἹπ Ὥἴμθ 
1ιογᾶ : 8 πποπι 1 πανο 
βεηῦ υαηῖο τοι {ος ἴ]οθ 
ΒΑΊΊΘ ΡΙτΡοςβε, ἐμαῦ Ἰθ 
πηῖρΏί ποὶν Το ϱ85 
αΐθ, απᾶ  οοπΙΤοτὸ 
γοιισ Ἡθατίβ; 9 ση] 
Οπθβίπιαβ, α ἑαλπει] 
βαπᾶ Ῥε]οτεά Ῥτοίπος, 
πίπο 18 οπε οἳ οί. 
Ἴμπογ βΠαϊ] τιακθ 
Χποπηπ απίο τοι π]] 
ἀΠίπρα πτἨ]οι αγε ἄοπε 
Ώθγο, 

10 Ατκίητοηας ΤΙΥ 
2ε]]οτνρτίβοπετ βα]ιιέ- 
εἰἩ τοι, Απά Ματοιβ, 
ΒΙ5ΏεΓ95 ΒΟΏΠ Το Έπτηα- 
ὮΑ8, (ἴοισπίησ πποτι 
γο τοσθῖταᾶ οοπιπηβηᾶ- 
ΥΙΘΠΊΒ :-1{ Ὦς οοτης ππ- 
1ο τοι, Τθσθίγε Πίπα 1) 
11] αΏᾶ ἆ6βυς, πλ]ῖοι 18 
οα]]1εᾶ ο τιδήις, π]ο 89 
οἱ 119 οἱγοιπιοῖβῖοη. 
Ἴηο98ο6 οη]σ αγτε πι) 
186110 π/οίκοῖτς ἍἨατιίο 
Τπε ΚΙπράοσπα οἳ ο, 
πυΏ]οἈ Ὠανο Ὄθεα ᾗπ 
οοπα{ογύ πη{ο1Π6, 12 Ε)- 
ΏΑΡΗΤΑ8, Ίο 16 ο0Π6 
οἳ τοι, α βογταπ! οἳ 
Οπτ]αῦ, εβ]ι{οί τοι, 
ΒΙΙΝΑΥ5 ]αρουτίηρ 16Γ- 
τοπί]γ 1ο: τοι Ἱῃπ 
ΡΙ4Ψ6ΘΣΕΒ, ἴπαῦ Το ΤΙΑΤ 
Βίαπὰ ρογ/{6οί αηΏᾶ οοπι- 
Ῥ]εῖε 1η α]] {ηΏο σΤ]] οἳ 
ἀοά. 19 Ῥογ 1 ὑοαγ 
Ἠάπη τουοτᾶ, {παι Ἶς 
Ὠβίτ α ρτοαῦ σοα] Του 
σου, Απά ἰΠεπα {]ιαί ατα 
1η Ταοάίσεα, 8Ώά ὑποπα 
ἵπ Ἡιοταρο]!ς. 14 Τ1κο, 
πο Ῥε]ογεᾶ ΡΠηγβίοίαἩ, 
ΑΠ Ώετηςς, ργεθῦ γοι. 
15 Βα]αΐο πο ῬγείΏτεια 
ΤΥΏΙΟΏ Τε 1η Τ,βοᾶΐσοα, 
Άπά ΑΥπΠΙΡΗΒΣ, Απῷ1ῃΏθ 
οαγοὮ γ/Π]οὮ 196 Ίπ Ὠϊφ 
Ἠοίβδθ. 16 Απᾶ ν'Ώοηυ 
της ορὶδύ]ο 15 τοβᾶ α- 
ΙΙΟΏΡ τοι, ομάεο παῦ 
16 ο τοβᾶ Α15ο 1Ππ {ῃΠθ 
οΏιχοὮ οἳ ἰπο 1μαοᾶ]- 
Ο68Ε8ΗΏ8: απᾶ ἴπεαῦ τε 

τ Ῥιμωιοίμαίε 5ο αξ ἰο 
α -- Ἰησοῦ ᾳ6ερις 1ΤΊτΑ. 

κ πολυὺν πόνον ὨΠλΙιο]ι ]αὈοιν 
3 αὐτῆς (»εαά ὧθς 



28 
Ἡ]κοτνῖςο τοβά ἴπθ ὁ- 
Φε] ἔτοτι Τιβοβ8ῖοθΒ. 
17 Απᾶ 5αΥ ἴο Ατοθὶρ- 
δᾳ5, Ταίθ Πθεοεᾶ ζο ἴπθ 
τηϊηϊςδίτν πΠϊοἃ Όπου 
Ἱαξῦ τεσοεϊγεᾶ 1π ἴπα 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΑΛ. ἃ, 

τὴν ἐκ δλαοδικείας! ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε' 17 καὶ εἴπατε 
νπαὺ ἔτοπα Τιαοᾶῖσεα ὑλαῦ 91ο το ΙΠΑΥ τθβᾷ. Απά εαν 

᾿Αρχίππῳ, Ἀλέπε τὴν διακογίαν ἣν παρέλαβες ἐν 
{ο Ατοβίρρας, Ταχο Ἠθεᾶ ἴο ἴπθ κ βετνῖοο -πΠΙοἩβ ἴποα ἀῑάδε τεσεῖτο ἵπ [016] 

Τιοτᾶ, ὑιαέ ἔμοα Ξ1β] κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. 18 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ-ἐμῇ-χειρὶ 
ὃν ο να ον υμὸ Τιοτᾶ, "ια ᾖἹῦ ἴποι Εα]β]. πε κεα]αἰαίθίοη σ ΄Ώιγ [οππ] δματπᾶ 

Ῥαπ]. Ἐρπιεωνοςτιν Παύλου. µμνημονεύετέ µου τῶν δεσμῶν. ἡἢἡ χάρις  µμεθ' 
Ῥοπάᾶς. ἄτασε 06 γη α αοε2Ρραπ. Β ΕΙΠΕΙ1ΏΕΣ ΤΙΥ Ῥοπάς. ἄταςοο [πε] νηέΒ 
σου. ΑΠΙΘΗ, ος νι 

ὑμῶν. «ἀμήν. 
ποι. ΑΠΙΕΗ, 

Πρὸς  Κολασσαεῖς ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης, διὰ Τυχικοῦ καὶ 
Ίο ᾖ[1πε] Οοἰοβῖαιπς πίνει ΈΌοπ Έοπο, Ὦγ ’΄ Ἰγοπῖοας απά 

᾿Ονηδίμου.! 
Οπρβίπιας, 

εΠ ΠΡΟ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ 
πας "το τα Ε] ΤΤΗΕΡΡΑΠΟΝΙΑΝ5 ΞΕΕΙΡΤΙΙΒ 30Ε ΤΑ, 

ΗΡΩΤΗ.Ι 
'ΕΙΕΡΤ. 

ἘΑΌΤ, απᾶ Νναπα, ΤΓΑΎΛΟΣ καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος, τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσ- 
σῶν οματοῖ σε -1πθ Έλα] ) μα ΒΙ]ταπαβ μα Ταταοίμεας, Το ἴπε ιο --. 

Τποκκα]ουίστις οίοὰ ὅ σαλονικεων ἐν θεῷ πατρὶ καὶ  µκυρίῳ Ἰησοῦ χριστφ' 
ο. Ἔλο ο ὰ τότας Μαλοπίπ  ἰπ ἄρά [Νο] Ἐαήμος απά [μια] Πονά σεις Ομ 
Οµτίςς: ἄταοο ὃ ππίο χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς. ἡμῶν καὶ κυρίου 
πο, απᾶ Ῥεασε, Έγοτα 
6οᾶ ουν Ἐαΐποετ, απᾶ 
{πο Τιοτᾶ ὧθδις ΟΠτ]εῦ, 

2 Ίο ρῖτο ἵπαπχε Το 
ϱοᾶ αἶπανς ἔου τοα 
9ἳ], πιακῖηρ ΤΙΕΠΡΙΟΏ. 
οἱ τοι ἵη οὰΣ ΡΓΑΥΕΙΒ/; 
3 τοπιεπιρετῖηπρ υιζη- 
οτῖῦ «θρββῖπρ τοις ποσ]ς 
οξ Εβ1ΜΠ, ΑηΏάᾶ Ίαῦοιτ οἳ 
1ογθ, Απᾶ Ῥαΐϊεηπςο ος 
Ἠορο ἵπ οἳσς Τιοτᾶ ὧε- 
5α5 ΟἨή15µ, ἵτι ἴμε αἱραῦ 
οἳἑ αοὰ απᾶ οἆς Έα- 
{ΠΘΓ: 4 ἘποτΙΏηρ, Ῥτε- 
Τητου ὮῬε]οτεᾶ, τουσ 
ο]εονίοη οξ ἀοᾶ. ὁ Έοτ 
ουσ Γο5ρε] οἈδ1πθ ποῦ 
πΒ{ο οι ἵπ νγοτᾷ οἨΏΙ5, 
Όαῦ «5ο 1η Ῥοσεςσ, απᾶ 
1η ἔμο Ἠο]γ αποςί, απᾶ 
{π πηΙΙΟὮ Α5ΕΙΤΕΊΏςΕ; 858 
γο]ω οἳ πΠαῦ ΤΙΑΤΜΙΕΥ 
οἳ ΣωεΏ Ὑπθ Πετε ᾱ- 
ππορς του ᾖ1ογ τοασ 
5δθΚ., 6 Απᾶ το ῦε- 
σαχας Το]]οστοις οἱ πΒ, 

ἄπβοθ {ἴοτοαι απᾶ Ῥρεαωςθ τοπ ἄοά οἳς Ἐαΐπος απᾶ [1πε] 1,οτᾶ 

Ἰησοῦ χριστοῦ.! 
2688 Οπτίςῦ, 

” -” - χ ” 

9 Ἑὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν, 
Πε ϱ]τε {παηχκς νο αοᾶ Ἅαἰναγ5 οοποεγπίπς αἱ] τοι, 

« ”  εαςὴ ο. ” η 

γείαν ξὑμῶν' ποιούµενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ὃ ἀδια- 
“πιεηῤοηπ 3ο 3γοα ατηαίπρ αἲ οἵσ ΡίΑύετς, πη- 

λείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ 
οἙεβδΙΏΡΙγ χεππεπαρεχίηρ γοατ πγοσ]ς οἑ {ΑΙ{Ἡ απᾶ 

κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου 
1αροτς οἱ]1οτ απᾶ επᾶιταησθ οξ Ώορε οἱ “Τιοτά 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν" 
1οασ 76ρτιβ Οπτ]εῖ, Ῥείοτα αοά δαπᾶ “Εαίπες οἱ; 

4 εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ ὃ θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμᾶν΄ 
Ἐπονίης, ὈτειΏτεῃ Ῥε]οτεάᾶ τσ ᾳοᾶ, γοιχ ε]εοβίοἩ. 

ὃ ὅτι τὸ. εὐαγγέλιον.ἡμῶν οὐκ.ἐγενήθη Ἱεἰςὶ ὑμᾶς ἐν λόγῳ 
Ῥεοβαεξθ ος ρ]αά θΙάΐπρβ οβΊαθ ποῦ το τοι Ἱπ Ὥποτᾷ 

µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν  πνεύµατι ἁγίῳ, καὶ Σέν 
οΠ1Σ, αυ αἱδο 1πΠ. ἨῬοψες απᾶ 1π[ίπθ) “δριπὸό 3ΗοΙψ, απᾶ Ἶἵπ 

πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν Ἰἐνι 
211] "ῃδειταπςς :΄ ἸΤηΠΟΏ, ετεη 48 Τε που πΠαῦ σγθ ὙγεΓθ ΠΙΟΗς6 

ὑμῖν δι ὑμᾶς. ϐ καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε 
ποια {4ος {πο 5ακθ οἱ τοι: απᾶ πθ ἀπιιαζοτς οἳ 468 Ῥεσαπαθ 

Ὁ Λαοδικίας Τ. ο--- ἁμήν αΙΤΊΤΑΥΥ. ἆ Πρὸς Κολοσσαεῖς ὧο. Ε; --- έλθ Φιθεογέρέίοτι 
611Τν; Πρὸς Κολασσαεῖς ΤιΑ. 
«9 Ἑ τοῦ ᾽᾿Αποστόλου {Ὠθ ΔΡροβί]θ Ε; Πρὸς Θεσσαλονικεις α΄ ΙΤΤΤΑΤΓ. 
οὗ σ61”8ε [1.]ήΤτΑ. 
[ἐν] τη, 

{-- ἀπὸ θεοῦ ἴο επὰ 
6 --- ὑμῶν Ιτητ[α]. Ἀ -- τοῦ τ. 1 πρὸς 1., κ-- ἐν τ[τε]. 
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καὶ τοῦ κυρίου, δεξάµενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῷ Ἀπᾶ οἱ ἴμο Τοχᾶ, Ἀου- 
8πά οἱ {με Ἰοχᾶ, Ἱαγτίπρβ βοοθριεᾶ 1Πθ ἨΠποτᾶ ἅ Λτίζμ]αιίοη πιμοἩὮ ορ αι πας 

μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου, 7 ὥστε γενέσθαι ὁ τς πιτύπους! ΙΙ 19 ο πο Ἠοὶ 
πμ 1ος οξ [ειο]“δρίείς "Ἠοὶψ, ο ὑμαί “νοοαπιο ρα ζέθσι το ας τοδα 
πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ἔμ τῷ Μακεδονίᾳ καὶ 3 τῷ ᾿Αχαΐᾳ. λαοί Ῥο]ίονο ἵπ Μπος- 

Ἡ ἀοπία απᾶ Αολαία, Μο ο] . ἴποςβο ακοις 1η Μαοεάοπίι ΒηΏά Αολαβίῖα : Β Έος ἔτοτα Τοὰ εοππά: 

8 ἀφ ὑμῶν.γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὐ µόνον ἐν ο οπῦ ἴηο γ/οχᾶ ο ἐλθ 
Σο 4ΓΟΠ17οα 88 ποιιπᾶθᾶ οαέ ἴμπο Ὑνοχᾶ ο ἴπθ Τιοτᾶ ποῦ οπ]ν η. εν νεο μα 

τῷ Μακεδονίᾳ καὶ 9᾿Αχαΐᾳ, Ράλλὰϊ «καὶ! ἐν παντὶ τύπῳ ἡ Ὀπί οἷκο ἵη ογετγ Ρ]ποῦ 
ἸΜπορθᾶοπία απᾶ ΑοΏαίαι, Ῥαΐ 91ο ᾖἵπ ϱ6ΤΕΙΥ ΛῬ]80θ γους ΣΕ ἴο οά-) 

: ὁ .. πατᾶ ἶβαρτεβᾶ αὈτοβᾶ; 
ιπίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ {ο ἴἔλαί Ὢνθ πεοὰ ποὺ 

σοιαχ {811 τλίοὮ [15] ἑουγατᾶς 6οᾶ Ἰβ8 Ροηθ αΌτοαά, 8045 ᾖὅπο ἵο ΒΡΘΑΚ ΑΠΥ ἴΠίηρ. 
.. ἤ . ο ας: σϱ 9 Ἔοτ πετ {ῃΏετηβε]τεβ 

χρείαν ἡμᾶς. ἔχειν λαλεῖν τι 9 αυτοι.γαρ περι βΠο6υ; οἳ τιβ τ/Ώαῦ ταβ1- 

ΞποἙᾶ ᾖ4ογ -π5 5ΐο Ὥβτο {ο βατ σας . 1ο Ίπετπιβε]τοἙ ο τος Ώεχ ΟΕ εηΤετίηρ Ίτι πθ 
λλ ὃ ο. Ὠπᾶ ἀπίοτοι, ππᾶ οι Ἱ- ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον "ἔχομεν' πρὸς ὑμᾶς; το ἑαχτιθὰ ἔο ᾷ-οά Έτοτα 

τε]αίθ ππαθῦ επίχαπορῬ ἵπ πε Ώανθ το τοα, Ὥ14ο]β {ο βεσγτο ἴπο Ἰϊν- 
; ᾱ ᾱ- καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὺν ἀπὸ τῶν εἰδώλων, δου- Ίρ5 κεὰ νο τω ἕνό 

Ἀπά Ἠου γε ἑατποᾶ το αοᾶ {τοπι 14918, ο Ἠϊβ Βοη {τοπ ἨΘβΤτοΠ, 

λεύειν θεῷ ζῶντι και ἀληθινῷ, 10 καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν ἵνα ἀοκὰ, σωμα σενα, 
6ετο αἃ ́ αοάᾶ ας Σρπᾷ κο Απᾶά ὭᾖΤο απαῖς 35οι τνλ]οη ἀε]γοτοᾶ «αβ 

αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν Ίγειρεν -ἐκ Ἐ γεκρῶν, Ἱη- Ὃ τοι 
ας τοη ἴηθ τν πΏοπα Τε ταϊβεᾶ ΣΤΟΠ ΒΙΩΟἨΠΡ [1ο] ἀεαᾶ--- 29- 

σοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς Τάπὸϊ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης. 
818, ὙπἹο ἆἄε]τετβ υ8 ἔτοτα ᾖἴπο "υταῖίῃ 160ΙΩ πρ, 

2 Αὐτοὶ.γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν.εἴσοδον-ημῶν τὴν 
Σ. 1 Ἐποπτ, ὈτθίΏχεη. ος επἰχαποθϊαπ  τλῖολ [στο ηαᾶ ος ποστες ΤθΒ 79 ν 5 οϐ [ ] τι, ς Σος ανα, 

πρὸς ὑμᾶς, ὅτι οὐ κενἠ γέγονεν. 3 ἀλλὰ “καὶ προπαθόν- Ότο πο ος 
το τοι, Ίλππί ποῦ τοῖᾶ 15 Ἠββ Ῥ6εῦ; ταῦ 815ο Ἠπτίηρ Ῥθέοσο βΠξ- ον 1π ππῖο γοα, 

ζ ἐμαῦ 6 πθβ ποῦ ἐπ 
τες καὶ ἡὑβρισθέντες, καθὼς οἴδατε, ἐν Φιλίπποις, ο η ο πποξ όρατοε 
4εγεᾷ αηΏᾶ ΠἨανίηρ Ῥεεηπ Ιη5α{θᾶ, ετεη 88 7ο ἆποτσ, αὖ ΡΕΙΠΗΡΡί, σο {πδῖ πο ᾷβά ιά ετοᾶ 

ῥησιασάμεθα ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον νο ες 
πγετε Ῥο]ᾶ ἀπι ουχ αοά το βρεας νο ποια {πο ρ]αά νους 88 7θ πουν, οὐ ΡΗῖ- 

τοῦ θεοῦ ἐν πολλῳ ἀγῶνι. ὃ Ἡ γὰρ παράκλησις ἡ ἡμῶν οὐκ Ὃ οπως 
οἱ ἄοά ἵπ τις «οοπβ]οῦ, Έοτ ᾿εχποτίαίοι οις [παβ] τοῦ γοα {ο ροβρε] οἱ ἀοᾶ 

ἐκ πλάνης, οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας, Χοῦτεϊ ἐν δόλῳ, 4 ἀλλὰ καθὼς το ρα κο και 
οί ΕΙΤΟΣ, ποτ οἳ ἩἈΠΟΙΕΒΠΊΘΕΒ, πο; 1 Ρᾳ1]θ; Ῥαῦ ἍΘΤΕΠ 8 (υᾳᾳ ποῖ οἳ ἀθοεῖξ, Ώος 

᾿δεδοκιµάσµεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον, πα νο ος 
ππε Ώατο Ῥεεπ αρρτογεᾶ ΡΥ ἄοᾶ {ο Τε επἰταξιεᾶ πΠζἩ ἴπθ μρἰαά ἰά4ΐπρα, Ἐν σα οἳ ασᾶ 

οὕτως λαλοῦμεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἄλλα τω ο επ Ὁ 
5ο πο ϱρθαΚ; ποῦ 38 ΤῃΘΏ αρ]θββίης, Ῥαῦ Ἡθ ΡοδΡεΙ, 6ΥΕἨ Ρο πο 

Α ον - ερεαξκ ; ποῦ 5 Ῥ]εβείτπα 
θεῷ, τῷ δοκιµάζοντι τὰς καρδίας "ἡμῶν." ὅ Οὔτεγάρ ποτε πει, Ρας αοά, πΆ]οΒ 
οᾶ, π Πο Ῥτοτες ἰπθ Ἠθατίς οξ 18, Έοτ πείέμεσ αξ ΑΏγ πιο Ὀσ]εῦα ος Ἀρατίς. ὅΈοτ 

ς - δε . ς ο ῶ πε]Ἀθς αἲ ΑΏΥ Ττιθ 
ἐν λόγῳ Σκυλακείας' ἐγενήθημεν, καθως οἴδατε, οὔτε ππεᾶ πο ἍΕαἰίείης 

ψ/ϊθ πτοχᾶ οἱ ΠΑί{ετΥγ πεοπο [πλ γοι], ετεη 38 76ΊΠΟΠΝ, πος ΟΣ4Β, 88 γε ἆπον, 
5 , /) . , αν σα ὮΏΟΙς 4 ο]οκό οἳ- οοτεῖ- 
ἐν προφάσει πλεονεξίας, θεὺς µάρτυς, ϐ ὀῦτε ζητοῦντες οπβπθε; θοᾶ ὢ πηήί- 
ψηἩ α Ῥτεϊεχύ οἳ οοτείοᾶβΠΒΒΒ, οᾶ [1] πἰίτπεςς : πο  οθεκίῃπς | Ώ8βΒ: 6 πος οἱ ΏλΘΏ 

ῃ η [ ͵ » κε ο » ) »» πουιρΏίξ πθ ΡΙΟΣ7, πεῖ- 
ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ ὑμῶν οὔτε ἀπ᾿ ἄλλων, ἴπες οἱ γοι, Ίοχ {οί οἳ 

Ίτοπι  ΤιεΏ ΕΙΟΙΥ, πεϊίμεχ ἔτοπι γοι ἍἩος 1τοπ οἱἩθΓΒ, [ἰποαρ]] οὔ]ιατβ, πεη νο ταῖρ]ηθι 
ὃ λ η Ι Ἠβγθ Ὄοει Ῥατάει- 
υνἀμενοι ἐν.βάρει εἶναι ὡς χριστοῦ ἀπόστολοι; 7 δάλλ᾽' κοπιθ, ας Ίο βΡοσέ]ος 

πας Ῥοπες ο 140309 ϱϐ5 Οπτ]βῦϐ ΒΡΟΣΊΙΘΒ; Ὀαυ οἱ Οµτὶαε, 7 Βπί πο 
-- ο Ἱ ος θάλ Ψετθ ΡΒεΠίΙθ Απιοηᾳ 

ἐγενήθημεν “ηπιοι! ἐν μέσφ ὑμῶν, ὡς ἀᾶν! τροφὸς θάλπ τς. Ψοα, θΜΕΠ 88 8 ΠΊΓΕΘ 
πο πετθ ρεηί]ο ἵπ τοις, 5 8 Ώυσ5θ ποι]ά οπεγίςα οπαχ]βαεῖα Ἡθιτ οἨΏί]- 

τι τύπον ἃ Ρ8ΌΤΘΤΩ ΙΤΤτΑΥΥ. 5 -- ἐν η ΠΤΤΤΑΥΟ. ο -- ἐν (1) τῇ 9. Ρ ἀλλ) ΤΑ. 
4 ---καὶ ΙΤΤΤΑΥ, τε ἔχειν ἡμᾶς 1.ΤΤΓΑΥΓ. Σ ἔσχομεν νγο πα αΤΊτΑΤΥ. ἍὉ - τῶν ἴμθ 
απΤτιΑ. Ἅ"εκοιί οΓΤΊτ. -- καὶ ΟΙ ΤΊτΑΥΓ. α οὐδὲ ΙΤΤΓΑΥΓ. Σ --- τῷ [1]ήττα. 
ἡμῶν ο{γοι ν. 5 κολακίας Τ. υ ἀλλὰ Τττ, 6 νήπιοι 5ΙΠ1ΡΙε α. ἆ ἐὰν ΙΤΤιΑ. 

Μα 



δ90 
ἄτεη: 8 ϱο Ῥοΐηρ αἲ-- 
{ροϊιοπαῦε]σ ἀθείτοιβ 
οσοι, πς ΠΘσθ π{]]- 
Ίπρ {ο Ὠπτε Ἱπιρατίεᾶ 
ππῖο τοι, ποῦ {πε Ρρο8- 
ρε] οἳ ἄοάᾶ ου1γσ, Ὀαῦ 
Ά]εο οὗσ οπἩ ΒΟΠ18, 
Όεοκαξο Το πετο ἆἄθατ 
Ἰηίο ἩΒ. 9 Έοτ τε τε- 
ΙπεἘΩΡοτ, Ὀταίμτεη, οἳς 
1αροάς απᾶ Ἱταταϊ]: 
4ο; Ἰαρουτῖπς πῖση ο 
ΕηΠᾶ 4ΑΥ, Ὀθοβιβθ Ίθ 
πγοι]ᾶ ποῦ ὃρ οΏαβτρο- 
8Ό]θ ὐίο ΑΠ οἱ τοι, 
νο Ῥτεβεπεᾶ ππίο τοα 
1η ροβρεΙ, οἳ ο. 
10 ὙΧε αγ Ὑ1νπθββθἙ, 
Άπᾶ οᾶ αἶσο, ἅἄρτ 
Ἠο]]σ απά 1πββ]γ απᾶ 
πηῬ]ΑπιεαβΙ πθ ὮῬε- 
ἨἩβτεᾶ οπχβεῖτοβ α- 
χποΙς τοι {παβῦ Ῥε- 
Ίεγε: 1] Αξ το Επον 
Ἠοπ πε οχηοτεᾶ βπᾶ 
οοπι{οτίθᾷ απά «Ώβτρεᾶ 
ετετγ οηε οΕΤοἩ, 58 8 
Σιίπογ αοίλι ΠΒ ολῖ]- 
ἄτοη, 12 {παῖ το ποι]ά 
υγα]]ς ποτέ οἳ ο, 
Ὢηο Παῖηπ οβ]]εᾷ τοα 
πηίΐο 15 ΚΙπράοπι απᾶ 
Ρ]οτ5. 15 Έοσ 18 
«α1ςε 815ο ἵπαπ] πθ 
αοά π]ιποαῦ ορββῖτπᾳ, 
Ῥθοβί5δθ, ΊνΏεηπ Το τΤε- 
ορἱνεᾶ ἴπε ποτᾶ οξ 
4οά πἙ]εἩ γε Ὠθατᾷ 
οἳ ας, τε τεσεϊνεᾶ {ἐξ 
ποῦ ἄξ ἴπε ποτά οἳ 
πηθΏ, Όαῦ ος ἵν 18 1π 
ἑταίῃ, 1πθ υποτᾶ οξ 
ᾳοᾶ, π]Ώ]οᾖ εξεοίαα]1γσ 
ποικοῖῦῖι 81βο ἵηπ τοα 
ἴππὸ Ῥοδἱοτο. 14 Έοτ 
σε, ὈτείἨχεῃ, Ώεσβπιθ 
1ο]1οπετβ οξ ἴπο 
οΏιτο]θς οἱ 4οᾶ νπῖσἃ 
1η οπάδα ατο ἵπ ΟἨτ]5ὺ 
ᾖεβαβ: {ου το αἄἶδο 
Ὠπνο ααβετεά Ἰκο 
επίηπρθ οἳ τοις οΥΠ 
οοππύτΥτηεἩη, ετεη 88 
ἴπεσ ἠαυε οἳ ἴπε Ζουν: 
15 πηο Ροῦς ΕΙΙΙεά {πα 
Τ,οτᾶ .σ6δας, απᾶ ἐλεῖτ 
οπω ὭῬΡτορηείβ, απᾶ 
Ἡβνο Ῥρετρεοι{εά τς; 
ΑΠᾶ ἴπεγ Ῥἰεβςθ. πν” 
ᾳοᾶ, απᾶ αἴθ «ϱο0Ἠ- 
έγατγ ΄ ἰο α]] Ίπεη: 
16 {οτριάᾶιπρ ταβ ἴο 
5ρεαζ {ο {πε επόϊ]ες 
τηαῦ ἴπεγ πιὶϊσπύ ο 
βανεᾶ, ἵο 41] αρ Όπειτ 
εἶης αἶπαγ: Του ἴηο 
γα 5 οΟΠΙθ Τροη 
ἴπετι Το ἴπο παζίετ- 
1ΩΟΞΡ0. 

17 Ῥαῖ πο, Ὀτείμτεη, 
Τ98ς:Ρ ἰαξεπ Ετοπι τοι 
405 8 5Ώοτὺ πιο 1π 

ο ---. 

ε ὀμειρόμενοι ΟΙΤΤΤΑΥΓ. 
Ὦ μαρτυρόμενος ΤΊΤΑΙΝ. 
αὐτὰ οΙΤΤΥΑΥ. 

Προστ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α. 

“βἱο οἳς 

᾽αμέμπτως 

11. 
Λε ” αξ 8 . 6: η [] ε ” 9 -. 

τα-.εανυτης Τεκνα. ουτως "ιμειρομενοι υμων, εὐδοκοῦμεν 
Ἠετοπω «οἨΠί]άτεη. ΤητπΒ γθΑΓΠΙΩΡ 0Υες ψοαι, ὙἍπο πετα Ρ]εβξεὰᾶ 

μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ µόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ 
ἰο Ώατε Ἱπιρατίεᾶ ἴογοα ποὺ οΠΙΥ 1πθ ροσ]δά ἠάϊπσε οἳ ἀοᾶ, Ῥαῦ 

καὶ τὰς ἑαυτῶν ψΨυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ᾿γεγένησθεῖ 
ο Ἠνες, Ῥεοβαβθ µΛῬε]οτοεᾶ ἵο ΠΒ 7θ Ἠπτο Ῥθ6ςοΠΠΘ. 
” / Ν / ” Β 4 ΄ 

9 μνημονεύετε.γάρ, ἀδελφοί, τὸν. κόπον-ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον' 
Έοχ γθΕΠΙΕΠΙΟΕ6Ι,  ὈτείΏτεμ, οἳσ Ίβρους Απᾶ ἴπο ντοῖ], 

κ. 4 ΔΝ « ; 4 .) -” 

νυκτὸς.Ξγὰρ' καὶ ἡμέρας ἐργαξόμενοι, πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί 
40Υ πηὶρΏῦ 8ΞηΏᾶ 4βΥ πποτξΙης, {ος ποῦ {ο Ῥαγάεηυ 

τινα ὑμῶν, ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 
8Ώγοπθ οἱ γοαι, πο Ρτος]αἰπεᾶ {ο σοι {πο ϱἰβᾶ άίπρε οξ ἀ.οᾶ. 

10 -- µάρτυρες καὶ ὁ θεός, ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ 
) [το] Ὑ1ίΠθΘΕΒΕΕΒ, απᾶ ἀοᾶ, Ἡονυ Ἠο]]σ απᾶ τὶρµίεοας]γσ απἁ 

ε - - φ ΄ 

ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν, 11 καθάπερ. 
Ῥ]βτηε]οβεΙσ ἹπΠΙίΏ τοα 4παΐῦ Ὀε]ῖετο πγθ ὙΤΕΓΘ: ΘΥεΠ 5 

οἴδατε, ὡς ἕνα.ἕκαστον ὑμῶν, ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ, παρα- 
πο Κποὶ, Ποπ «ο8ὀΠ 9οηθ οέτοι, 88 α {αΐπετ Δομ1]άτεη 1Π15 Ίοψῇ, εκ- 

καλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούµενοι 139 καὶ Ὁμαρτυρούμενοιι" 
Ἱοτῖας τοα απᾶ οοπεοΙΙπρ "Ἀπᾶ {θαυιΕσίτς, 

η] η ” ; ” ” ”» - 

εἰς τὸ Ἱπεριπατῆσαιὶ ὑμᾶς ἀξίως τοῦ θεοῦ τοῦ καλοῦντος 
{ος Σο ΄Ὥατε Απα]κθεᾶ αγοαι ποτ] οἳἑ ἀοᾶ, σ]λο οβ]]5 
ς ” α ”. [ή λ ’ -. 

ὑμᾶς εἰς τὴν.ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν. 19 Ε Διὰ τοῦτο 
γοα ο Ἠϊδοπτ Ἑἰπράοπ απᾶ µῥΡ]οτγ. Ῥθοβιςο οἳ {Πῖ8 

καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλα- 
81Ο Ὑπθο Εἶτο ἴπαπχκβ {ο αοᾶ αποθββῖπρ]νσ, ᾖἴπαί, ἨΠατίηρτε- 

βόντε λόγον ἀκοῆς παρ ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ 
οθἰτεᾶ [υπε] πιοτᾶ οξ [πε] τεροτῦ 3µγ 2.8 αρέ Ζᾳοᾶ, γο αοοερίθοᾷ ποῦ 

λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς, λόγον θεοῦ, ὃς 
Ἀπγοτᾶ ατηρη΄ς, Ῥαῦ ετεητα8 Ἱν ]8 ἔχα]γ, Ἀγνοτᾶ "4οᾶ8, νΏῖοῖ 

καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 14 ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ 
81560 πτοςΚ8 1π τοι ὙὉπΠο Ῥε]ετο, Έυτ γα ΙΤΑΙΤΘΤΟΤΒ 

ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ 
Ῥεοαταθ, ὈτείΏτεη, οἱ {πο αβδεπιΏ]1θΒ οἱ αοᾶ πΏῖοἃ ατα 1π 

Ἰουδαίᾳ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι ἸἹταὐτὰϊὶ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς 
οαπάδα ἵ οΟπτὶευ Ζε5δαβ; Όεοβτςε ἴ]θ εαπ.ο {πίπρς "εαβετοᾷ "α]εο τε 

ὑπὸ τῶν.ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἴου- 
χτοπι .σοατοπη οοΏἳτγΙΙεἩ 88 Ά9ἷςο Ἅᾖ3Ἠεγ ἍΊτοπι ἴπο ᾖὄενα, 

δαίων, 16 τῶν καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων ᾿ἸΙησοῦν καὶ 
Ὢππο Ροΐλμ 3ἱΠ9 ἍΑ]ιοτᾶ ακ1]]εᾶ ζθεδι5 παπά 

τοὺς. Ἀἰδίους! προφήτας, καὶ "ὑμᾶςὶ ἐκδιωξάντων, καὶ θε 
Μπεῖτ οσΏ Ῥτορβείβ, απᾶ οι 1ᾷτοτο οαῦ, απᾶ ΄᾿αοά 

μὴ.ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσι ἀνθρώποις  ἐναντίων, 16 κω- 
14ο “ποῦ 3ΡΙ6856, απᾶά -“α]] 8µο3Ίπ1επ [146] ΖοοΠίτΑΙΥ, ΄ ΣΟΓ- 

λυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς 
ῬιάᾶΊπς π5 ολο ἨΠβΏοπβ Το ερεακ {ἴπαῦ {πετ ΠΙΑΥ ὃε 5ατεᾶ, 14ος 

τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε 9ἐφθᾶσεν' δὲ 
το 81] πρ Μηείχ Εἶπβ ΒΙΠΕ : Ῥα0 16 «ΟΏθ 

ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς.τέλος. 
Ἄροῦπ ἴμετπι {πο πτβῖΌἃ Το {1ο αὐζεσπιοβῦ. 

17 Ἡμεῖς.δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες ἀφ᾿ ὑμῶν πρὸς 
Ῥυΐ πε, ῬτείἨτεα, Ἠατίηρ Ῥεεη Ῥετεπτεά οξ τοα 4ος 

Ε -- γὰρ {ος αΤττα 7. 
κ «ἵ- καὶ 8) ΙΤΤιΑ. Ἱτὰ 

. 5 ἡμᾶς 16 ΕΟΙΤΤΤΑΥ. 

{ ἐγενήθητε γθ ΏΘΟβΤΩΘ ΙΤττΑΥ’. 
1 περιπατεῖν "το "ν/θ]]ς ΈτττΑν’. 

ποιος ἰδίους (γεαά ἴηε Ρτορλείβ) αΙΤΤτΑΊ/ 
ο έἔῴθακεν Ὠὰ5δ 6ΟΤηΘ 1. 



1 Πω, ΙΙ ΤΗΕΘΡΘΑΤΟΝΙΑΝΡΒ. 

καιρὸν ὥρας προσώπῳ οὐ καρδίᾳ, περισσοτέρως ἐσπου- 
{πας οἑ 4η Πόισ ᾖπ{α0ς, ποῦ Τη Ἠθβτί, Ίος αΡαπάαηύ]σ πἹΘτθ 

δάσαµεν τὸ. πρόσωπον.ὑμῶν ἰδεῖν ἓν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ' 18 1διὸ' 
ἀϊλρεηί τοτχ {409 νο 569 ση] ΠΙΟ] ἀθβίτε : πύΏετεξοχθ 

ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ 
σσ π βΏεᾶ Μο οΟΙθ Το τοι, 1 ΙπᾶεοἝᾶ Ῥαπ], ῬοἱίἩπ οποῬ 

καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ σατανᾶς. 19 τίς γὰρ ἡμῶν 
Ααπᾶ ἴπί]ος, απᾶ "ἨΠϊπάρτθά 19ΔΤΕΤ ; Έοχ νπβῦ [1] ουσ 

ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος καυχήσεως; ἢ  οὐχὶ καὶ ὑμεῖς 
Ἡορθ ος 107 ΟΥ οσα οἱ Ῥοαβίϊπᾳῖ ος [αχθ] ποῦ ϱ16η 7θ 

ἔμπροσθεν τοῦ.κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ "χριστοῦ! ἐν τῇ αὐτοῦ 
Ῥεέοτε οἳσ Τιοτᾶ 76818 Οτ]ςύ πτή Ἠ18 

4 [ῤ « - ’ 3 « ΄ ε ” « / 

παρουσίᾳ; 320 ὑμεῖς.γάρ ἐστε ἡ.δόξα.ἡμῶν και ἡ χαρά. 
οοπαῖηρ 2 ΣΟΥ Υθ 819 ουσ ΡΊοΥΥ᾽ βηΏᾶ 197. 

Ὦ Διὸ µηκέτι στέγοντες, "εὐδοκήσαμενὶ καταλειφθῆναι 
ἸΠετείοσθ πο 1οΏρεσ {ο Ῥε 16Ε6 

ἐν Αθήναις µόνοι, 3 καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τὸν ἀδελφὸν 
1π ἍΑἴπεην 81999, Απᾶ ποτ ΤΙπαοίπεαΒ 3ρτοίπες 

ἡμῶν καὶ ᾿διάκονον" τοῦ θεοῦ καὶ συνεργὸν ἡμῶνὶ ἐν τῷ 
οι”  απᾶ βετγαπύ οἳ ἄοᾶ απᾶ 34{6]]ου-πογκετ 1οασ 1η Τἴπο 

εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι 
Ρ]πᾶ ὑ]άΐπρς οἳ {πο ὀμτίε, ΣΟΥ {ο θο5ὐβΏ]ΙΕἩ τοι απᾶ ᾖἴο ΕΠΟΟΠΤΔΡΕ 

Ὀὑμᾶς' Ἀπερὶ' τῆς.πίστεως ὑμῶν ὃ Στῷὶ "μηδένα σαίνεσθαι' 
ποι αοοποεγηῖπΡ ποτ Ε11Ἡ τλαῦ ἩΟ ΟΠ8 Ὦθ ταοτεᾶ 

ἐν ταῖς θλίψεσιν ταύταις αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο 
ολ {πεςο ὑχ{ρα]αθἷότς, (Έογ γοισβε]γθς Έποη Ἁἴπαῦ Του ἍᾖΌΠπί8 

κείµεθα' 4 καὶ.γὰῤ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, Ἠπροελέγομεν ὑμῖν 
πνο Απο 8εί;  Ἅ«0ἵΓ 860, ὪΊθη ὉΙίἩ γοα ἨὙπεύετθ, πθ {ο]ᾶ "Ρεξοτεπαπᾶ τοι 

ὅτι μέλλομεν θλίβεσθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἵ- 
νθ «τε αΏοπὸ ἴο 518εγ ἐπί ι]αΐοπ, ετεηπ 88 4160 Ἱδ οβΏΙθ ὕο ρ855 απᾶ το 

δατε'. ὅ διὰ τοῦτο κἀγὼ µηκέτι στέγων, ἔπεμψα εἰς τὸ 
Κπον.) ῬΒεοβαςο οί 1Π1Β. 1 915ο πο ΊοΏβθς επᾶυτίπᾳ, βεπό Σος 

γνῶγαι τὴν.πίδτιν.ὑμῶν.. µήπως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ 
1ο ΚΏηοῦν ψουτ {α19ἩὮ, 1950 Ῥετηαρς “ἄϊᾶ διεππρύ οι πο Ζφπο 

πειράζων, καὶ εἰς κενὸν γένηται ὁ.κόπος ἡμῶν. ϐ ἄρτι.δὲ 

επάτντίηρ, ππο ἰποιρβΏῖ ροοᾶ 

Ξµοταρίς, βπᾶ ποὶᾶ εποα]ᾶ Ῥεοοπιο οἱἆς 14Ρος5. Ῥαῦ που 
λθὸ π θε ῃ : ν ο ος 4 2 
ἐλθοντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ' ὑμῶν, καὶ εὔαγγελισα- 

3ηανίηα ὃροπηε ΤΙταοίπεις ᾖἴο 18 «4τοΏ τοι, απᾶ Ἠατίηρ βπποιποθᾶ 

µένου ἡμῖν τὴν πίστιν Καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ ὅτι 
Ε]αᾷ Οάΐπρς ἴο 18 [ος] Αα 3Επᾶ “Ίοτο 1γουτ, απᾶ Ἰπαῦ 

ἔχετε µμµνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε, ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς 
7ε Παγα “τεπιεπιργαπορ “ΟΕ ας "Ροοᾶ 141ΥΥΑΥΑΕ, ]οηπρίης 5ης 

ἰδεῖν. καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, 7 διὰ τοῦτο παρεκλή- 
140 35686, ΘΥ6Π 48 ΑΟ ἩὙἩθ ποια: ἍῬΏθοβἽβθοξ ἍΠπί6 πο πετο εποοι]- 

θηµεν, ἀδελφοί, ἐφ᾽ ὑμῖν, ἐπὶ πάσῃ τῇ 3θλίψει καὶ ἀνάγκῃὶ 
χΡθᾶ, ῬχείἨΏταεη, ἁΒίο τοι, π 8]] 2ιχ{ρα]πθῖοη Ξαπᾶ “πεορδεῖτγ 

{ ” 4 -” « .” ΄ -” ” ε - 

ἡμῶν, διὰ τῆς ὑμῶν.πίστεως' ὃ ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς 
ους, ἸἩΏτοιρβα σουτ 6], Ῥθσθμβο Πού ὙεΙτε {ξ τε 

ὑστήκητε' ἐν  κυρίῳ. 9 τίνα.γὰρ εὐχαριστίαν δυνάµεθα 
αΏοπ]ά εἰαπᾶ {5 ἵπ Γ1πε] Τ,οτᾶ, Έοτ πΏαί ἐπαηκεδρ]τῖης 8ο τε αὓΌ]α 

ο) ” η -- π - π - - 

Τῷ θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν, ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ 
31ο “αοᾶ 110 3τεπᾶςτ οοποεγηῖπςρ τοι, ΣΟΥ α]] τπθ 190Υ 

5ο] 
Ῥχοβθποθ, ποῦ 1π Ὠθατή, 
επᾶεατοιιχθᾶ {16 ΙΠΟΥΘ 
Αθυαπάαπ{]γ {ος τοιζ 
ἆασς ΥυπΙιῃ ρτοαί ἀθ8ῖγο. 
18 ἨΓηετεξοτα τ/επγοα]ᾶ 
Ώαβγθ οΟΠΙ6 ππῖο το, 
εγει Ἰ Ῥαα], οποσ 
βΠᾶ αραϊη; μή Βαΐζρτ 
Ἠϊπᾶετεᾶ αβ. 19 ἘΈοσ 
συΏβῦ {8 ουχ ἩοΡεο, ΟΥ 
197, ος οἵοπηπ οἳ τε- 
Ποϊοῖπρ 2 4γε ποῖετεἩ 
πο 1η Τηο ρ{εβεπορῬ ΟΕ 
οατ Τιοτά ὦο6δας Οὐτ]αῦ 
Αα Ἠ]5 οοταῖτπρ 0. 20 Σο 
Σε αἴθ ος Ρ]οσγ απἀ 
197. 

111. Ππεγείοχο πε 
πο οοια]ᾶ πο Ι0Ἠβες 
4οΤΏ8αΣ, πε Όποιβηῖ 
16 ροοᾶ ἴο Το 1είε αἲ 
Α{ΠεπΠς5 3]οπΠπο: 2 απᾶ 
5ευί{ ΤήπποίπειΒ, οιχ 
Ὀτοίμος, απά παηπϊείες 
οἱ ἀοᾶ, απᾶ ο {ε]]οτ/- 
Ίβῦουτεχ Ίπ {πο ῬοβΏο] 
οἳ ΟἨτίςί, {ο οταὈ]15Ἡ 
τοι, απᾶ ἴο οοπι{οτῦ 
γοι ϱοποθτΠηΙΏΡ τουσ 
{81η : 3 ἴΠαῦ ηο ΤΙΒΏ 
πΠοι]ᾶ Ῥε πιονθᾶ ὮΥγ 
1ηΏεξο αΠ]ομίρης: 1ος 
οισεε]τες Κπονς ἴπαῦ 
ντο ατθ αρροἰπθθεᾶ {πετοε- 
πηΠΊο. 4 ἘΈοτ τετῖ]γ, 
πτΏεπ ῄἹγθ. π/θχο σΙΌΏ 
τοι, πο {ο]ά τοι Ὦε- 
{οτο ἴ]αῦ πε εποι]ά 
5 ετ υτιοα]α Μο ; 
Ἕτεη 45 ἵζ οβΠ1θ Το Ῥα55, 
ἈΑπᾶ το Χποσ, ὁὃ ΕΟΓ 
ΜΠὶ5 οβ1ι6, πει 1 
οοπ]ᾶ ηο Ιοπροεγ ΣοΙΥ- 
Ὄεας, 1 βεπῦ ο Κποὺ 
τοις {αϊίπ, ]1ο5ῦ Ὁγ 
ΒΟΠ1ΙΘ ΊΙΕΒΠΕ ΤἨο ΤΕΠΙΡ- 
ύΕΓ πατε επιρθθᾶ σοι, 
ΒΠᾶ οἳτ Ίαβοιτ Ὄε 1η 
ταίη. 6 Βαΐῦ ποὺ ΥΠεΠ 
Ταπιοίπεα5 οβτηε ἔτοτα 
εν Ἀηίο  Ἡ5δ, απᾶ 
τοαβΒύ ας σοοᾶ τἶᾶ- 

1πρς οἳ τοιτ {1 αηᾶ 
οματ]ϐγ, απᾶ ἴλαῦ το 
Ὥαθτε ροοᾶ τεπιεπι- 
Όταηπος οἳ ας αΙπτατς, 
ἀεεῖτίης ρτυα!ῖ]ν ἔο 5εθ 
Ἡδ, Α5 Ί6 4]5ο ζο 5εε 
τοι : 7 1πετείοτε, Ὀτε- 
ΤΏΤΕἨΣ, Ὅπο Πουςθ ΟΟ0Π1- 
ΣοτγΏῦςά οτοσ τοι Ίπ α]]. 
οιιτ α{ΠΙοίίοη απᾶ αἷς- 
ἴτεαμ ὮὉγ τουσ ῆ810Ἡ : 
84οΥΓ ηΟΝ ο Ἰτε, 1 
γα βίαπᾶά {αδῦ ἵπ ἴμφ 
Τιοτᾶ. 9 Έοτ τνΏαῦ 
{ΠβΏΚΒ6 ΟΛ Ὑγε ΤΕΠάΘΣΓ 
το ἄοᾶ απαϊηπ Μοχγ τοι, 
40ΟΥ 81] ἴμο 1ο Ἡ/Ἠετθ- 

κ --------....Ὀ ο” ρα --ᾱ-σασασ------σ μμ - 

4 διότι Ὀεσαιξδε ΣΤΊτΑΥΓ. Σ--- χριστοῦ 1ΤΤΤΑ. 
Γε]]ονγ-νοχ]κεχ (γεαᾷ τοῦ θεοῦ απᾶςςχ 6ο) ατιΑτν. 
Ἀ --- ὑμᾶς ΕΤΤΤΑΥΨ. ἆ ὑπὲρ ΕΙ ΤΤτΑΥΓ, Σ τὸ 1ΤΊτΑΥΥ. 
θαε1. 3 ἀνάγκῃ καὶ θλίψει Ι1ΊτΑΥγ. Ὁ στήκετε βἴ8πὰ {50 ΤΊτΑ. 

5 ηὐδοκήσαμεν ΤΤτ. 
5 --- καὶ συνεργὸν ἡμῶν ΑΙΤΤΤΑΥΡ. 

Σ μηδὲν (πουμΊηρ [γε]) ἀσαίνεσ- 

ς κ 

συνεργον 



592 
σγϊτ]ι ντο 1ο Μος τοις 
βαοβ Ὀθέοτε ουσ ο; 
10 πῖρ]Εῇ απᾶ ἅπν ΡΤΑΥ- 
1ησ εχουοᾷἰηβΙγ ἴλαῦ 
πτο τοὶρηὺ 5εο Τους 
2Αο8, Απά ταὶᾳαῦ ΓῬετ- 
4εοῦ ἴπαί τσνΏ]οὮ 
]βοκίησ {π τουτ Γα10ῃ ὃ 
11 Νοπ ἄοᾶ Ἠϊποβε]{ 
θπᾶ οἆσ Ἐδίπεσ, απᾶ 
οας Τιοτά ὀθ5ας (Πτ]ρῦ, 
ἀϊτοοῦ οἳτ πΑΥ απ{έο 
γοα. 12 Απᾶ ἴπο Τιοτᾶ 
ΙηΦΚο Του ἴο 1ΠοΓ88Εθ 
Απᾶ αΏοαπᾶ 1η Ίοτθ 
οἱθ οπατᾶ αποῦπες, 
αηΏᾶ (οπατᾶ 1] πιε, 
6τεη 85 πο ὧο ὑοτγατᾶ 
που : 19 Το ἴΏθ οπᾶ Ὦθ 
ΤΗΥ ΒἴβΏ]Ι5Ώ Τους 
Ἠεατίς πη]απιθβΏίε 1π 
Ώο]μπεβε Ῥεέοτο «οά, 
ΘΥεΠ οἳς ΕΑ{1εΣ, ϱὖ ἐπ 
οοπαῖησ οἳ οἳσ Τιοτά 
ζεις Οµτ]εῦ τη 1] 
Ἠ18 βαἱηίβ, 

1Υ. Επγίπεγπαοτο [λεω 
ντο Ώεβεεοῖα τοι, Ὦτε- 
ΤἩΏτΤΕΗΏ, Άπά οχΏοτῦ 3ο 
Ὁσ Πε Τιοτά ᾳ6βας, τπδῦ 
85 το Ὠατο τεσεἰτεά ος 
τς Ἠου το οιἀρΠί ἴο 
νΓθ]]κ απ Ὁο ΌῬίθ8βΘ 
ἀοᾶ, 5ο γε ποι]ᾶ α- 
Ῥοιπᾶ ΤΠΟΓΘ απᾶ ΠΙΟΥΘ, 
32 Ἐου ο Ἐποιυ ππαῦ 
οοπιπιβηάπηθηῦς πε 
Ρατετου ὉΥ ἴποθ Τιοτά 
«/9518. ὃ Έον ἐπὶ 18 
τηο ππί]] οἳ ἀοᾶ, εὔεῖι 
. βαποὐΙβοβΌίοἨ, 

ὃ το βΠπουσ]ά αὈβθβίη 
ΣΤΟΠ 4οτΏΙοβΌΙΟἨ 
4 1π8ῇ06νετγ οπε οἔτοα 
εποα]ά Ἐπονυ Ποπ {ο 
Ῥο5βθβςβ 5 τοββε] 1π 
βαποΙΠβοβ[ίοη απά Ίο- 
ἨηΟἩΥ:; ὅ ποῦ 1Π1Πο ]αεῦ 
οἱ οοποιρίβοθΏοθ, ΘΤΘΏ 
Ά9 {πο αεπίι]ος τΓπ]οΏὮ 
Έπον πού αοά : 6 ἴπαῦ 
πο Ώλάπ 6ο Ῥεγοπᾶ απᾶ 
ἀθέταιιά ὨΙ8 Ὀτοῦποεγ 1π 
απή πιαίῖετ: Ώθοβ1βθ 
τηαῦ ἴπο Τιοτᾶ {5 πο 
Άνεηρετ οἳ α]] 5ΙςἩ, 88 
πνθ 45ο ΏὨαβτο {1οτε- 
πυβχΏθά τοι Απᾶ {ος{]- 
ηρᾶ. 7 Ἐοτ ἄοᾶ Ἠπίῃα 
πιοῦ ορ]]θοᾶ ας απῖο ππ- 
οἸθβηππεβςβ, Όιπς παπῖο 
Ἰο]ΐπεςςδ. 8 Ἐε ἴπετε- 
Σοτο {παῦ ἀθερ]δείίι, ἄθ- 
Ερἰδείἃ ποῦ 18Η, Ῥαῦ 
ᾳοᾶ, π]ο Ἠβίλ 31βο 
Ρίτεη ππίο τ8 Ὠ15 Πο]τ 
δρίτίο, 
πρ τοσα στο 

5 (ανάϊῦπρ έλιε φμεκίέοπι αί ἡμῶν) 6Α. 
[--- χριστοῦ ΗΤΤΓΑΥΓ. 
κ -- καθὼς καὶ περιπατεῖτε ΕύθΘηΏ 48 48ο 79 8Τθ ος ΤΓΊΤΑ Ν. 

αι --- ὁ (γεαά [Ό]ιε]) 1 ΤΤτΑ. 
4 διδόντα Εἱν6β ΗΤ1:. 
ο αοᾶ)τ,. 

ΠΡρΡοΣ ΘΕΒΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α. 111. ΤΤ. 

χαίροµεν δὺ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ.θεοῦ ἡμῶν,ὲ 
Ἑπ Πετεπ]έἩ ννθ τοσο ΟἨ βοοουπί ος τοι ο. οιςσ ᾳοᾶ, 

10 νυκτὸς καὶ ἡμέρας λὑπὲρ.ἐκπερισσοῦ!" δεόµενοι εἰς τὸ ἰδεῖν 
σας Απιᾶ ἆκγ ο - Ὀεεεεοβίηπςσ {ος το 5θθ 

ὑμῶν τὸ πρόσωπον, καὶ καταρτίσαι τὰ.ὑστερήματα τῆς πίστεως 
ορ {4ςΘ, βπᾶά ᾖἵο ος νηθ αίμα σος 1π “ΕαΙ(Ἡ 

ὑμῶν! 11 Αὐτὸς.δὲ ὁ θεὸς καὶ πατὴ τὴρ. ἡμῶν καὶ ὁ.κύριος.ἡμῶν 
1γοιχ 2 Ῥαἱ Ἠϊπιβε]έ ὃΣᾳοᾶ “απᾶ οασ ΕἘκίπεγ ᾿Ἰαπᾶ 8οµσ ὍΤιοτᾶ 

᾿Τησοῦς “χριστὸς: κατευθύναι τὴν.ὁδὸν.ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς. 
1οὔρεᾳςῬ οὐτ]εε 1ΤΩΑΥ ἀῑτεοῦ οἆς παν το γοι. 

19 ὑμᾶς δὲ ὁὃ Κύριος  πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῷ 
Επί ὅγοα 3ΐπο 3Τιοτᾶ ο ΑΤηΑ]«Θ 6ο εχοθεᾶ απᾶ {ο προιπᾶ 

ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας, καθάπερ καὶ ἡμεῖς 
1Π Ἴογτθ ᾖ{οτνατᾶ 9ἨΠ6 ΑπΠοῦΠμαες απᾶ ζοπατᾶ 811, ΕΥΘ6Π 5  «ΑΙΒΟ ἍἨπθ 

εἰς ὑμᾶς, 19 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς -.- ἀμέμπτους 
πτουατᾶ πουι Σ0Γ το θεα ρα τοις ΠεΒΣΙἴΒ ὮΙ8ΠΙΘΙΘΒΒ 

ἐν αλ σήνα ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, ἐν τῷ 
' ο1άπιθβε Ῥεέοτο 3ᾳοᾶ ὁ"ππᾶ “Ἐαΐμος . ο. Βαὐ 1πθ 

παρουσίᾳ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν Ἰησοῦ ἐχριστοῦ! μετὰ πάντων τῶν 
σοοιιῖτπρ οἱ ους Τιοτᾶ {6εβυθ σπτὶρς πια - 811 

ἁγίων «αὐτοῦ. 5 
18 5α1τπίβ, 

4 ΙΓὸ! λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρα- 
Έοτ {πο τοβῦ σε ὈτθύΏτοα, πγθ ΏΘβεθοῦ τοι απᾶ πνθ 

καλοῦμεν ἔν ΄ κυρίῳ Ἰησοῦ,ὶ καθὼς παρελάβετε παρ ἡμῶν 
οχποτῦ ϊτι [ε1ο] 1ιοτᾶ Ίεεαβ, ϐοτεπβ τοτοοοϊτθοᾶ Ίτοι 8 

τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ, Ἡ ἵνα περισ- 
Ώοιυ Ἱὸδ Ῥεῃποτοεβ Τοα νο πα]]ς Απᾶ ἍΤῬί6β56 ο, ἰπαῖῦ γεςποι]ά 

σεύητε μᾶλλον. 32 οἴδατε.γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν. 
ΑΌοιτπά ΙΙΟΓΘ., Έογτγεζκπου π]παῦ ἷ ποσα» Φθ Ρ8Υ9Θ 

ὑμῖν διὰ τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ. ὃ τοῦτο.γάρ ἐστιν. έλημα τοῦ 
του σοκ ἴπθ Τοτᾶ 78βαβ. Έος {18 18 

θεοῦ, ὁ. ἁγιασμὸς. ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας, 
αᾳοᾷ, ΤοἩσ βαποθὶΠοαθίοι, 35ο “Ααὐδίβίη [,Σοσ] τοι «τοι Φοτηϊοαθ]οΏ, 

4 εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ. ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν 
31ο κποτ Ἴθ801. "οἱ 'γοα [ποπ] "Ἠή6΄οπηπ Ἅᾖγοββθ] ᾖΟἱο ΄Ρο5β80β8 1π 

ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ. ὃ μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ 
ΒαποῦϊΠοβῦ]οη ϱηᾶ Ἠοποις, (ποῦ ἵπ ἍΛΤΡΒβ5ΙΟΠ οἳ 115 ΕΤ6Ώ 48 Ἅ84ἱ5ο 

) ” κ) Ν 2. , 4 Ν « / 4 
τὰ έθνη τὰ μὴ.εἰδότα τὸν θεόν' ϐ τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ 
τηθ παββίοΏςβ ὪἩΠο ἆΈπον ποῦ α.οάι,) ποῦ Ίοςφο Ὀοσοιὸά αιά 

πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγµατι τὸν. ἀδελφὸν. αὐτοῦ, διότι ῥἔκ- 
Το ΟΤΕΙΙΘΒΟΗΝ {π πο , πιβῖζες Ἠϊ8 ὈτοῦΠες; Ῥεσα 5ο [1Πε] α- 

δικος πιῥἹ Κύριο περὶ πάντων τοὔτων, καθὼς καὶ 
ψεηροσχ [18] ἴπο οτά οαποεκαμᾳ 8]] 1659 9ΠΙΠΡΒ, 6ΤεΏ 85 Αἱδο 

Ἀπροείπαμενὶ ὑμῖν καὶ διεµαρτυράµεθα. 7 οὗ γὰρ ἐκάλεσεν 
ππθ το]ά "Ὀοέοτο γοι απᾶά {α]]γ ὑεευ]ήεα. Έοτ 'ποῦ Λοπα]]οά 

ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ, Οἀλλ᾽' ἐν ἁγιασμφ. 8 τοιγαροῦν 
αᾳοᾶ ᾖἵο κών. Ῥαῦ Τά βαποῦΙιβοβδῦῖοῃ. 5ο ἴπετ 

ε 

ὁ ἀθετῶν, οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεὶ, ἀλλὰ τὸν θεόν, τὸν 
Ἡο ἴπαυ βοῖς βεἰἀς, "ποῦ 3πιςη αβεῦς αβἰἀά8, ΌὈυόῦ οᾶ, ὙπΠπο 

Ρκαὶ! αδόντα! Ττὸ πνεῦμα. αὐτοῦ! τὸ ἅγιον εἰς "ἡμᾶς.' 
86ο Ρατο Ἠ18 Ξρρϊτις 1ἨοἱΙψ τἵο Ἡ8, 

4 ὑ πορεσω τση, αιτττΑ τν. 96 --- χριστὸς ΗΤΤΙΑ. 
Ε -- ἁμήν ΑΠΙΘΕΗ [π]τ. --- Το αιτΊητΑΥ’. 1 -- ἵνα ἴΏαῖ 1/ΤΊτΑ. 

Ι -- [τὸ] (τεαᾶ ἴλθ νν]] 
ο ἀλλὰ ΤΊς. Ρ --- καὶ ΙΤι[Α]. Ὦ προείποµεν 6. 

/ ὑμας τοι ΙΗΤΊΤΑΥΓ.᾽ τς αὐτοῦ τὸ πνεῦμα 1, 

“πι ματ 



ντ, Τ. Ι ΤΗΕΒΒΘΑΤΟΝΙΑΝ 8, 

ϱ Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἴἔχετε' ᾱ- 
Νου ο οὰς -. ο ας ὅπο να ος. Ύλατο [2ο πε] το 

{ -” , 8 αυ « - ’ ’ ᾧ 2 3 ” ον 

φειν ὑμῖν, αὐτοὶ.γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἄγαπᾳν 
το ἴοτοι, Σο; 3Υοἱπβε]τθΆ 376 “παρπί 5οξ ὃᾳοἆ 3.το 1οΥ {0 ]οτο 

ἀλλήλους' 10 καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελ- 
Ο0ἱΠ6 ΑΠΟΐΠΟΣ, Μος 8180 ο ἆο 1118 1οπατᾶθ 81]. τπο Ὅτε- 

φοὺς Ἱτοὺο! ἐν ὅλφῃ.τῇ.Μακεδονίᾳ. παρακαλοῦμεν.δὲ ὑμᾶς, 
Ἡτεαη ἩὙππο [τε] ἵπ ἴπο πηο]ο οἱ ΜαοεάοπΙβ Ὀαῦ πο εχποτῦ τοι, 

ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον, 11 καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἠσυχάζειν 
Ὀτοίητθη, το βροαπᾶ Τ4ΟΓΘ, Απᾶ ΘΠΕΑΥΟΙΤ εβΓΠΘΕΙΙΥ ο Ῥο αεί 

καὶ πράσσειν Ἅᾖτὰ.ῖδια, καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς. Ἠἰδίαις'.χερσὶν 
Γετεὶ {ο ἄο σοισ οπΏ ΤΠΙΠΡΒ, 9Ώᾶ το ποστς στη ΄οστη 3ηβπΒ 

ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαµεν, 132 ἵνα περιπατῆτε εὖὐ- 
χτουιτ, Θ6ΤΘ6Π 48 Οη τοι 1πθ ϱπ]οἶποᾶ, τηβῦ το τιαΥ πα]χκ ἵε- 

σχηµόνως πρὸς τοὺς ἔξω, καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε. 
οοπιίπΡ]Υ νοπατᾶς 1Ἠοβο π]ποαῦ, απᾶ ΟΕΠΟΟΠΘ Ὥθθᾶ 1τπιαγ ΄Ἠ8το. 

19 Οὐ θελω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ 
4Νοῦ "“Ἱ 34ο 5υ/ΙβΒΏ 1Ῥαιῦ τοι ΄ ἴο Ῥο ἱρηοταηπῦ, Ὦτείητοη, οοποεγηῖπρ 

«τῶν Σκεκοιμηµένων, ἵνα μὴ.λυπῆσθε, καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ 
{Ποβοθ Ἡ Πο Ώπγνο {8]116η α5]εθορ, 1πβύ σε ζε ποῦ στἰοτεᾶ, ΕΤεἨ 88 38ο ἴπθ τοβῦ 

οἱ μὴ .ἔχοντες ἐλπίδα. 14 εἰ.γὰρ.πιστεύοµεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέ- 
Πο Ἠβτο ηο ἨοΡθ. Έος ἰ πο ύἈθ]θγο ἴπαι «ἆθβις ἀϊοά 

θανεν. καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὃ θεὸς τοῦς µκοιµηθέντας᾽ 
ΑΠᾶ ή1τ0βθ βρβίΏ, 8ο 8159 αοᾶ {ἴλοεβο πἩο ατο 1Α]6π 45]θεερ 

διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 156 τοῦτο.γὰρ ὑμῖν λέ- 
ἑπτοαρι ᾖ6βαβ τπὶ]] Ὀτίπρ σηὮ Ἠ]πα, Έου πι ἴοσοι Ἠπθ 

γοµεν ἓἔν  Ἅλόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ περι- 
ΒΑΥ ἴτπ ΓΠΠΘ] ποτά ο [τηε] Τιοτᾶ, ἴπβῦ πο ᾖἵἴπθ ἨΠτίπςφ Ἡλμο 1θ- 

λειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου, οὐ.μὴ φθάσωμεν 
ΤΩΒΙΏ το πο οομαῖπς ο ἴοπο ἸΤιοτᾶ, Ίππο σῖδοθ ΤΙΒΑΥ απΏ]οῖραΊθ 

τοὺς κοιµηθέντας' 16 ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν. κελεύσ- 
ἴμοςθ πγΠο αγο {4116Π Α516εΡ;: ὮΌθοβαβοθ “ΠΙπαξε]Η 1119 “Τιοτᾶ πλ Α εποπί οἳ οοπη- 

µατι, ἓν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἓν σάλπιγγι θεοῦ κατα- 
ΙηΒΏᾶ, Ἱπη Ἀγοῖςθ 1ΑΤΟΗΒΏΡΘΙΒ ΆΑπᾶ υπ ἍἈἰτιυπιρε οξ ἄοᾶ βπβ]]. 

βήσεται -ἀπ᾿ οὐρανοῦ, καὶ οἳ νεκροὶ ἐν χριστῷ ἀναστήσονται 
ἀεεοετπά 4ΓΟΠΙ ὮθΒΥΕΏ, απᾶ ἴπθ ἀεπᾶ ἵπ Ομτῖβῖ ΒΗΡΒ] τίδθ 

πρῶτον 17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα 
Ἀτοῦ; ἴπεηπ πο πο. Ἠτίηπσ ὙπΊἉο τεπαβ]π, ΦοβεἴΏθς 

σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφἐλᾶιςείς ἀπάντησιν 
πηΙὍη ἍΊἴπετ εἨα]] ο οπαρΏῦ ΑἵαΥ Ίπ[πθ] οἸοιᾶβ «ος [ἴπΠε] πιθεΊπρᾳ. 

τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτως πάντοτε σὺν ' κυρίῳ ἐσό- 
οἑ {πθ Τιοτᾶ ᾖ1π [Πε] αἷτ; απά Ίππβ ἈἼνατς πὮἃ Γ[1π9] Τιοτὰ το 5Ώς]] 

-- 18 ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς.λόγοιε τούτοις. 
: 5ο ΕΠΟΟΊΥΑΒΡ6 09Ώ9 απούμετ υπ ἴπεςε ππογάβ. 

ὃ Περὶ δὲ 'τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν 
Ῥαὸ οοποετηῖηρ ἴπθ 1ἴππεβ απᾶ ἵἴἨθ Ἅ8ΘβΒΟΠΑ, ὈτείπτοὮι, 3πο ποθᾶ 

” «. ν / Β ” Ἡ ᾽ η αν 2! «/ ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι 32 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι 
1γο ΄ηαγο ἔοσ τοι {ο Ὀο πτ]ίθη [1ο], {ος 3γοασγεεῖτες “Αοοπταίε]ν 'γο ΄Κπου παῦ 

η]' ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται" 
:πθ ἅαπτ οὐ [πε] Τιοτᾶ 5 κ ἴΠῖθξ Ῥσ Ὥταπηἱρηί βο ΟΟΠΠΘΒ, 

ὃ ὕταν "γὰρ' .λέγωσιν, Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνί- 
Έοτ πΠθη ἍΠΘΥ ΠΙΑΥ 887, Ῥεβοθ Απᾶ ϱθουτ]ΐγ, 1πεπ βπά- 

διος αὐτοῖς ῥΝἐφίσταται' ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ.ὠδὶν τῷ 
ἄεωη Ύπροηπ ΄ἴΠεπα 300ΤηΘ8 αᾷεείτυοίίοη, 88 ὑταναϊ] Ίο Ἠετ 

ο 2] 
9 Ῥπί ϱ6 {οπομίηρ 

ὈτοῖΏοσ]Σ Ίοτο 7ο ποθἀ 
ποῦ {ηδί Τ υτ]ῖο ππτο 
γοα : {ΟΥ ΤΘΨΟΙΙΕΕΙΥΘΕ 
816 ἰααιρΏηυ οἳἑ ἄοά 
{ο Ίονο 9Πθ6 βΠΟΙΜΕΓ, 
10 Απά Ιπᾶεοᾷ το ἄο 
16 {ουαγά α]] πο Ότο- 
ΈΏτεη π;ΏΙοἩ ατο η α]] 
Μβορεᾶοπῖα: Ότι Ὑνθ 
ΏθβθεοἩ γοα, ὈτεῦΏπτεη, 
ηαῦ το ΙΠοτθθβθ ΤΙΟΙΘ 
ΒΠᾷ ΤΟΤΕ; 1] απᾶ {πας 
γθβίιᾶγ το Όε απϊθύ,απά 
{ο 4ο τοατ ο η Ὀιεῖ- 
ἨΘΒΒ, απᾶ {οπττοζΊς πε 
τουσ ΟΝΏ ἨβηᾶΒ, 88, 
πγθ οοΏηπιβηᾶεᾶ Του; 
12 ἴπαῦ το ΏΙΑΥ πα]]ςι 
ὨἨοπεεί]γ ὑοπατά πει 
ἴλαῦ ατο νποαξ, απᾶ 
ἴλαί γε τιαγ Ἠατθ ]ασ]ς 
οἱ ποῦΒίτρ. 

19 Ῥαΐ Τ ποπα]ᾶ ποῦ 
Ώαβνε τοι {ο ο ἴρπο- 
ταηῦ, Ὀγθίῃτεη, οσοι- 
οετηϊπςρ Όεπι ὙἨΠ]οἩ 
ΑΥΘ 4516εΡ, ὑλαῦ Το 5ΟΥ- 
τοῦ ηοῦ, ΕΤΘΕΏ 38 οἵπετβ 
πιΏ]οἩἈ Ἡαβνο πο ἨοΡρθ, 
14 Έον 1 πο Ὀθ]ϊετο 
εηκῦ ἆθεας ἀῑεᾶ απά 
ΙΟ5Ξ06 ΑΡβΑΙΠ, 6Τεῦη 5υ 
{πειη 88ο ὉΏ]ο]ᾗ Ε]εερ 
1π ο. 655 τη 11] ἀοά Ὀτίας 
σιη Ἠϊτω,. 16 Έοτ 0Πί8 
ο ΒΑΥ απίο τοι Ὁγ 
{ηο ποτά οἳ ἴπε Τιοτᾶ, 
{πβῦ τνο πγΠ]οἩ ατθ Β- 
νο απαᾶ τεπιβῖη υπο 
{Πο9 οοπα]ωρ οἳ {89 Τιοτά 
βΏα]] ποῦ ρτοτοηΏ{ {ηθπα 
ΨύἨΙΟἩ 4τθ Ἅ85]εεΡ. 
16 Ἐον {πο Τιοχᾶ Ἠ]πι- 
5ε1{ εΏια]] ἄρξοεπᾶ ἔτοπα 
ἨΏθεατεη ππ(ἩὮ , ποταὸ, 
ππΙνΏ ἴηο νοίοθῬ οἱ 19 
ἈΑχολάησε], απᾶ τσ] 
1Ἠθ ἵταπιρ οἑ ἀοᾶ: 
Απᾶ πο ἄθβά ἵπ Οπτ]ες 
εΏα]] τῖεο Πτεῖ :17 τΏεη 
στο πυΠἶο] ἀτε α11το απᾶ 
τεταθ]π 5Ώβ]] Ῥο οπιςΏῦ 
τρ ἰοδείμος πια {πθπα 
Ἰπ Ότο ο1οιᾶβ, {ο ταθοῦ 
1ο Τιοτᾶ ἵῃπ ἴπο αγ: 
ΒΏᾷ 5ο ΑΠα]] πο ενος 
ἩἌο ἍµπυπἩ ᾖἴπο τΤιοτᾶ. 
18 ὙΓπετεξοσο οοπα{οσῦ 
οπς ΑΠοίΏετ ντα ἴπεβθ 
πποσᾷς, 

ν. Βπαί οἱ {πο Πππος 
ΒΏᾶ ἴηορ ΒΘΒΡΟΏΠΒ, Ότε- 
{ητεη, γε Ὠβνο πο πεεᾶ 
Ὅηαῦ Ι σἰζο αηῖο ΤΟΠ, 
2 Έοτ γουτεθ]τες Ἐποπ 
Ῥόσ{Εεοῦ]γ ὑπαῦ ἴλο ἁκσὶ 
οἑ ἴηπο Τιοτᾶ 5ο οοΙη-. 
είη 85 Αα ΤΠ1εΙ 1π 1η 
παρῃΏυ. 3 Ἡοτ πΏρπ 
νπεγ εμα]] 557, ῬεαοῬ 
ΦΠᾷ 5α{εῖτ; ἴπεηπ βιᾶ- 
ἄεη ἀεξίγιοίῖοη ο0π- 
οι πρου ΊἨεπι, 8 
Ἰτανα]] αροπ α ΟΠΑΠ 

ἔἔχομεν πο Ὠανε 1, 5 --- τοὺς ΤΤ[Ττ]. 
54ο ᾿νίδΏ Ε1/ΤτΑΥΓ. 7 κοιµωμµένων 3το {]]Ίηρ β5]θ6εΡῥ 1ΤΊτΑ. 
. --- γὰρ {ογ αΤΤτΑ; [δὲ] Όασ 1, Ὁ ἐπίσταται ΤΊτ. 

π ---- ἰδίαις ΟΥ Ώ ἹτΊτα Υγ. κ θέλοµεν "ννθ 
.--- ἡ (γεαᾶ [1πε]) ιπτ[Α]υν. 



Φο4 

σηΙἩὮ οἩ]]ᾶ ; απᾶ ἔπετ 
8Ης8]1] ποῦ ε5οβΡο. 4 Βαΐ 
Σθ, ὈτθοίιΏτεπ, 8ἴθ ποῦ 
1Π ἄατκηοςς, ἴηπαί ἐμαῦ 
αγ εποπ]ᾶ οτετγίακαε 
σοι 486 α Πϊ6ξ. ὅ Ὑ9 
8Τ6 81] πο οΏΙ]άταεη οξ 
1ςβό, απᾶ ἴ]πο οπΙ]ά- 
ΧεΠ οΕ{1θ ἄβγ: πο 8Γ6 
πιοῦ οἳ πο πϊρηΏτ, ποτ οξ 
ἄβχ]εηςςς, 6 Τπετοθίοτθ 
1εί ας ποί 5]66Ρ, 45 ὤο 
οἴπει5; ὃΌαό Ιεί τς 
πυποεη απᾶ Ὦο «οΏεγ. 
7 Έοτ ἴπεγ τλαί ΞΙεερ 
5Ι1εεΡ Ίπ {πο πὶρπύ: 
Βηά ἍΤΠπεσ ἴπαι ὃο 
ἄτιπ]κοη χο ἄταηχκεπ 
1π τηο πη]ΙςσΏϊ, 8 ῬΒαὸ 
1εῖ πβ, πΠο ατθ οἳ ἴηθ 
ᾱᾳγ, Ὀ6 5οΡες, ραζθῖης 
οηἳ ἴπε Ὀγοβδίρ]αίο οἳ 
Σ8ΙΤΏ απά 1οΤε; απᾶ {ου 
αι Ἠε]πιει, ἴπθ Ἱορθ 
οἳ βα]ταίοἩι. 9 Εος 
αοᾶ ἨαίἩ ποῦ αρροϊπῦ- 
Ρᾷ α5 {ο ὉπταίἩ, Ὁυί {ο 
οὈύβίη βα]τατῖοι ὃν 
οὐχ Τιοτᾶ ζεδας Οπτῖςῦ, 
10 ν/πο ἀῑεᾶ {οτ τας, 
1πα5, νΏπείΏες πε πα] 
9Σ51966Ρ, πο 5Ποα]ά Ίτο 
οβοίπες µπτηΙίὮ ἨὨϊτη, 
11 ὙΥπεχείοτο οοπι{οτό 
ΨΟΙΣ5ε]Υθ8 {οβοείπες, 
ΑΏᾶ θᾶ1{γ οπθ Αποῖΐπες, 
ΕΤΕΠ 38 8150 Το ἆο. 

19 Απᾶ πο Ὦθεεεο]ᾗ 
οι, ὈτετΏτεπι, νο πουν 
ΤΏθπα νΥυηϊοὮ Ίαβοιτ !- 
ΙΙΟΏςΤΟΠ, ΔΠᾷ 4Τθ ΟΥΕΓ 
τοι η {πο Τους, απᾶ 
βάπιοηϊδη τοι; 19 απά 
{ο οβδύθετι ἴπεπι τουΥ 
ΒϊρΗ]Ιγ Ἱἵπ Ἰονο {ος 
ἴΠοῖσ ποτε αβ8κο. 
Απᾶ ὮὸῬθ αἲ ΌῬθ8ςθ 
ΑΓΙΟΠΡ σουτεε]τες. 
14 Νοπ πε εχηοχῦτοι, 
Ὀτείητεη, παΓΏ ἴῆεπι 
1ηβῦ ἆτε πηΓΗΙΥ, οοπι- 
Σοτῦ ἴπο Μεερ]επι]πᾶρᾶ, 
Βαρροτί ἴΠθ ἹνεαΚξ, ο 
ραθιεπὺ ζοπαγᾶ 1] Ώιε. 
15 Ῥοο ἴπαῦ Ώηοπε τεπάεχ 
ετ!] {ογ οτί] ἀπίο ΑΠΥ 
παπι; Ὀαῆ ετοετ {ο]]οι 
ἴπαῦ πΠΙοη 15 ροοᾶ, 
Ὀοίη ΑΠΙΟΗΠΡ ἍτΤτοιΓ- 
βε]νοε, ϱηΏᾶ ὕο α]] πετ, 
16 Ἐε]οῖοθ ΘΤ6ΙΠΙΟΤΘ, 
17 ΈῬταγ π]ποαῦ ο6ας- 
1ης. 18 Ίπ ετεττ ἰΠΐπρ 
Ρ61το ἴπαπχκα: {οτ 1Πῖς 
15 πο πι] οἳ 6οᾶᾷ 
1π ΟΠτὶςεῦ 5εεας οοἩπ- 
οεΓηΙπς τοι. 190πεπςἩ 
ποῦ {ωΏο Βρϊτϊιῦ. 20 Ὀε- 

πο. ΘΕΣΣΑΚΟΝΙΚΕΤΣ Αα 

ἔν.γαστρτ.ἐχούσφ, καὶ οὐ.μὴ 
. 

ἐκφύγωσιν. 4 ὑμεῖς-δέ, ἆδελς 
τπαῦ 15 πΠτἩ οπ]]ᾶ: Άπᾶ 1π πο: γῖσο 5Ώα]] {ΠἩεγ ε5σαΡθ. Ῥαΐ σε, Ὀϊθο 

φοί, οὐκ ἐστὲ ἔν σκότει, ἵνα “ἡ ἡμέρα ὑμᾶς' ὡδ ἀκλεπτησὶ 
ἵἨτεπ, ἆπθ πο ᾖἵπ ἄατκποθβ ἴΠβῦ {πε ἅἆατ του 858 8 1ηΠ]εξ 

καταλάβῃ' ὅ πάντες 5 ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας' 
βΠοι]ᾶ οτεγίβ]εε : 8]] Σθ Ἅ5οΠ86 οΕ]ΡΠύ τε απᾶ 50Π8 ΟΕ ἆατ; 

οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους. ϐ ἄρα οὖν μὴ.καθεύδωµεν 
πε 818 ποῦ οἱ πὶϱΠῦ ὼηος οἳ ἀβτκηερΒ, 5ο {ἴπεη πο 5ηΏοι]ά πού ϱΊεερ 

ἱκαὶὶ οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν. 
85ο ἴπο τοβῦ, Ὁαό πε ςποα]ά παίοη απᾶ πο 5Ποιυ]ά Ὃρ βοΏες ; 

7 οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθέύδουσιν, καὶ οἱ µεθυ- 
40Υ τπογ ἴπαῦ 51εερ 3ρσ δπ]ρΕε 19ἼθεΡ, Ἀπᾶ Τετ ἐπαῦ ΑΘ 

σκόµενοι νυκτὸς µεθύουσιν' 8 ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφω- 
ἄταπκευ γ΄ πὶἰρμὺ 'ρεί Σάταπε; Ῥαΐῦ πο ᾗ”οξ -4αγ "ρεῖπςσ εποι]ᾶ Ὦθ 

μεν, «ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης, καὶ 

ὡς 
85 

5οςῦεσς, ΠἨβνίηρ ραῖ ου [πε] Ὀτεαςίρ]αίθ ος τα απά Ίοπε, Βπᾶ (α8] 

περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας 9 ὅτι οὐκ ἴἔθετο ἡμᾶς 
Πε]πιθί 3Ώορο αρα]τα]οπ)ς; Ῥθσθααθ Αποῦ "Ἠ88 “που 3π8 

ὁ θεὸς εἰς ὀργήν, ξάλλ᾽Ι εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ 
1ᾳοᾶ {ος Ὑυταί], Ῥαῦ {ος ορίαϊπίπα ββ]ταῦῖοπ {πτοιρα 

κυρίου-ἡμῶν ᾿Τησοῦ χριστοῦ, 10 τοῦ ἀποθανόντος Νὑπὲρ' ἡμῶν, 
οι Τιοτᾶ ἵθεις Ολτὶρί, στηο ἀϊθᾶ {ος π8, 

[ ” ” Ξ - 

ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωµεν, ἅμα σὺν αὐτῷ 
τἨαῦ ὙψΠεῦἁος ῄὙθ ΤΙΔΥ πΒΌΟΠ ος ἨὙπθ ΠΙ8Υ ΕΙ186Ρ, ἱορείπος πὶιὰ ἍἨΠἰπλ 

ζήσωμεν. 11 διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους, καὶ οἰκοδομεῖγε εἷς 
Ἡ/ο6 ΤΙΑΥ 1ἱπ6. ΠοΘσΘΕοΟΤΘ ΘΠΟΟΙΣΓΡΘ οπ8 αποῦΠος, απάἀ ὭὈῬια]]ᾶ πρ οςθ 

τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. 
'πθ οἵπεσ, 6ΥεΠ ΔΡ 85ο Τε χο ἀοΐπρ. 

12 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδεναι τοὺς κοπιῶντας 
Έτ υπο Ὀοβθεο] σοι, Ὀτοίητοπ, Ἅᾖ7ο «ΠΟΠ (Ποδθππο Ίβδοις 

ἐν ὑμῖν, καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν  µκυρίῳ, καὶ νουθε- 
ΑΊΠΙΟΠΦ τοι, Ἀλπᾶᾷ {κο ἴπο 1θ6αᾶ οέἑτοι ἴπ[πθ] Τιοτᾶ, απᾶά εάπο- 

τοῦντας ὑμᾶς, 19 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς Ιὑπὲρ.ἐκπερισσοῦ! ἐν 
ὨΙΞΗΏ τοι, Απᾶ ᾖἰοεδίθεπ ἴπεπα οεχκοθεεᾶϊπρ]σ 1π 

ἀγάπῃ διὰ  τὸ.ἔργον.αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν Κἐαυτοῖς." 
1οσθ ΟΠ αοοοιπύ ΟΕ τηεῖσ πγοτ]ς, Ῥο αὖὐ ρεβο ΘΠΙΟΠΡ ΟΙΣΡΘΙΤΘΒ. 

14 παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, 
Ῥαῦ πο εχΏοτί σοι, Ὀτείητει, «αἄἀπιοπῖδι τηθ ἀϊδοτάοτ]γ, 

παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, µα- 
οοπβο]θ "1πθ {βἰτπή-Πεατίρᾶ, 5ιιεέαΐπ {9 πεα]ς, τθ 

κροθυμεῖτε πρὸς πάντας. 16 ὁρᾶτε µή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ 
ραθἱεπῦ νοπιτᾶάε α]]. 9ος ἐλαῖ ποῦ΄8ηγοπο οτί] 1ο; ονὶ] 

τινὶ .ἸάἀποδῷἹ ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε "'καὶ' εἰς 
ἵ0 ΑΠΥΟΠΘ τεπᾶες, ταῦ ΒΙΠΑΥ5 ᾖἵπο ροοᾷ Ῥιχς5ιθ ἍµΛ)ΡοίἩμ ἑοπατάς 

ρ ῃ Ν ανέ , : , / ” 
ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 160 πάντοτε χαίρετε. 17 ἀδια- 
οπθ αποΐίμθς απά ζοπγατάς αἲ; ΒΙΥΓΑΥΑ χα] 91ο ; πποςθ8ξ- 

λείπτως προσεύχεσθε. 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε' τοῦτο.γὰρ 3 
1ΠΡΙΥ ΡΙΓΑ} 1π ετειγὐπϊῖηπςσ ρἶτο ἵΠβδηχς, Σοτ ἴΠῖβ 

θέλημα θεοῦ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς. 19 τὸ πνεῦμα 
[19 πε] πμ]. οἳἑ ἀοᾶ ἵπ Ολμτίαῦ ζᾖεεας ἰονγατᾶς τοι: πο δΒδρϊὶσιο 

ερίεθ ποῦ ΓΟΡΗΘΕΤ- ι , - , 
ρα πως ών μὴ.θσβέννυτε.ὶ 20 προφητείας μὴ.ἐξουθενεῖτε. 391 πάντα» 
τπ]ηρς; Ἠο]ᾶ {α5ῦ ὑπαῦ ἄο ποῦ 4ΠεΠοῦ; Ῥτορηεοῖθ ἆἄο ποῦ 5εῦ αἲ πθαρΠέ; 8) ἑπίπρα 

5 ὑμᾶς ἡ Ἠμέρα Ι)ν. ἆ κλέπτας [ἨὨΙθΥ6β 1.. ε - γὰρ ΤΟΥ (411) οι τττΑσγ. { ο. καὶ 
αττι[α]. Εξ ἀλλὰ ΤΤτΑ. Ἀ περὶ ΤΤγ. 1 ὑπερεκπερισσῶς Ι/ΤΊΤΑ; ὑπερεκπερισσοῦ Ο)ν. 
κ αὐτοῖς (/εαᾶ Ντη {πεπι) τττ, ! αποδοῖ Τ. πο καὶ ΙΤ. ᾖἩὮ - ἐστιν ἰβ]. ο 6βέν- 
Ψντε Ἰ. » -- δὲ Ὀαῦ (811 ῦΠ1ΠΡΒ) ΘΙΤΙΤΑΥΓ. 



., 11 ΤΗΕΘΘΑΙΟΝΙΑΝΟΕΟ. 65ο 
συἩῖοἩ ἵ5 ϱοοᾷ, 22 ΔὉ- ΄ Λ ω [ 3 3 4 ” 

δοκιμάζετε τὸ καλὸν κατέχετε. 232 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονη- «ρα ἔτομι ΑΠ πΡΙΟΙΣ 
Ῥτοτε, πο τί] ἍἨο]ά {αςίῦ; ΣΤΟΙΩ ΘΕΥΘΙΤΥ ἔογπι ΟΕ πὶοκεά- ρποροί ογσῖ]. 23 Απά ἴ]θ 

” ’ ; Δ - Κο οφ ῃ 

ροῦ ἀπέχεσθε. 28 Αὐτὸς.δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι μμ 
ηθς8 βὈδίαίη, Νοπ “Π]παξε]{ ”ἴπο ὃᾳοᾶά “οἱ Ῥεδορ ΠΙΑ ΕΑΠΟΙΙΥ απᾷ Γ ᾖγᾶν 6οἆ σοατ 

ὑμᾶς ὁ ες" ὶ ὁλό υμῶ ὼ ῦ ἰ -ἡ ] Ἰς αρἰτὶῦ απιᾶ 5ου] 
"ὑμᾶς ὁλοτελεῖς' καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ] ψυχἠ Ὁλο]ε ϱϱ 

τοι ν/Πο]]γ; απᾶ 5οη/]το 2γοιτ αερὶῖξ δηπᾶ  ὅβοα] απᾶ Ῥοᾶγ δε Ρτοβογγεᾶ 

ν . τες ; ΄ ιά 3 ο  Ὀ]απιε]οςβ πύο {πθ 
καὶ τὸ σῶμα ἁἄμεμπτως ἐν τῷ παρουσίᾳ τοῦυ.κυρίου.ημῶν οοπαῖπε οἳ οασ Τιοτᾶ 
Ἰαπᾶ Σροᾶσ ᾖ11ρ]απιρ]εςς αἱ 13ἱπς6 ᾖ1οοπιίπςρ :.150Ε 16ουχ 17Τ,οτά πα κ. ΑΙ μΝ 

Ἰησοῦ χριστοῦ τηρηθείη. 24 πιστὸς ὁ ' καλῶν ὑμᾶς, γοι, πΠο 45ο π]] ἃσ 
Ίος "Ομτίσύ Ἰπιαγ Ὃο "Ορτγοςοτγεᾶ. [Ἠο 15] {αϊὔηξα] π]ο ομ]]5 τοι, . ον Ὃ ο ος 

ὃς καὶ ποιῆσει. 2ῦ ᾿Αδελφοί, προσεύχεσθεᾶ περὶ ἡμῶν. Ὀτοίλτον νηἑἩ 9 Ἠο]γ 
π/Ἡο. 815ο τ/Ι]] Ῥρετίοστα [11]. Ῥτείηταα, ταν ΣΟΓ πδ. «Κβ, 27 1 «Ἠλχρε γοα 

’ 4 Ε] 4 ο 9 ’ ἑ /’ [ολ {πο Τιοτᾶ τπαὺ τΠῖς 

26 ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν Φφιλήματι ἁγίῳ. ερἰεῖ]οὈο τολᾶ απο αἩ] 
5α]1ΐθ 3/πο . “Ὀγείητεῃ αχ] πνσὶα α2κῖββ 1ἨΟΙ7. ᾖἴποθ Ίο] Ὀτείπτοεν., 

ο ο ο ν ) ῇ .ν ο ον ὃν 28 Τηο ρταςο οἳ ος 
27 Τὸρκίζωϊ υμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἔπιστο- Τιρτᾶ ὄοδις ΟἨτὶκν ὃς 

1 αά]ατο τοι [97] ἴπο Τοτᾶ ΓΠπαῦ] Ῥε τεαᾶ νποθ ερῖβῦ]ο . πΙὐλτοὮ. ΑΠΙΘΗ, 

λὴν πᾶσιν 'τοῖς "ἁγίοις! ἀδελφοῖς. 99 ἡ χάρις τοῦ.κυρίου.ἡμῶν 
Μο 81] ΊΤπο Ἠο]γ Ὀτείπτεῃ. Τ{ο9 ρτ8οθ οἱ ουσ Τιος 

Ἰησοῦ χριστοῦ µμεθ᾽ ὑμῶν. ᾽ἀμήν.! 
1; ο5α5 Οπτ]εῦ [ο6] πΙπ τοι. ΑΠΙΕΗ. 

ν Πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτη ἐγράφη ἀπὸ ᾿Αθηνῶν.ϊ 
Το [5ο] “Τπορξςβ]οπίαπς Ατεῦς ουπτὶτυει ἆάτοπ «Α.ἴΠεΠβΒ. 

Ἡ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.Ι 
στης ᾗτο  ΠΓΤταΕ] 5ΤΗΕΡΡΑΤΟΝΜΙΑΝ5 3ΕΡΙΡΤΙΙΕ ΣΡΗΟΟΝΟ. 

ος . ν 9 / νὰ / - ῬΑΤΙ,, απᾶ ]ταπτβ ΠΑΥΛΟΣ καὶ ΣῬιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῷ ἐκκλησίᾳ θΘεσ Ἁπᾶ Τπιοίμεας, ππέο 
Ῥαπ] Απᾶ β]]ταΏΙ18 π Τιπιοίπεας, ο πο ο μα οἱ Τ1εΒ- {Ἡς ομιτοἩἃ οἳ {πθ 

σαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ χβιστῷ' Τηθκκα]οπίαπα Ίπ θοᾶ 
Εα]οηΙα158 ἵπ οά "Εαΐπετ Ἶοας απᾶ Τοτᾶ 7Τεδιβ Ἠτὶαί, ο ο 

9 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν" καὶ κυρίου 2 ἄταος ππῖο σοι, απᾶ 
ἄτασθ {οσοι απᾶ Ῥ68006 ἆτοπ «ἀοᾶ 3Βαΐπε οι: οπὰ 1Ιοτᾶ Ἀσθ, Ίτοπη Εοά οασ : κ ι Ἀἴπεγ απά 1πθ Τιοτά 

]ησοῦ Χριστοῦ. 7685 Ομτῖςῦ, 
2ε5δα5 Οπτ]ςυ. 

ὁ Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ΄ᾳ το ατο Ῥουπᾶ {ο 
3ο “Παπ 1πγο 3οαρβΏί ἄοά Α1ΠΑΥΒ οοποετηίπς γοῦ, κ{ηρηζκ οᾶ αΊτναγς {ος 

ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις Σοα, Ῥεολτοτ, ας να 
Ὀτείηχοηῃ, Θ6ΥεπΠ35 απθοῦ  ᾖβίδ ,Ῥθοβαςδο Ίποχθηςες οχορθᾶίηρ]σ  3Δαἰδλ ον { αν ον ὁποῖ 

ὑμῶν, καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν οκοορᾶϊηεϊσ, απᾶ 919 
Άγοας, απᾶ αΏοαπᾶβ ᾖ1ἨθΘ) Ίοτθ οἱ 2οπ6 ᾖ1880Β ο 2.11 σοα «Πε οἳ 6ποτν οπθ 

ὦ Ὦ : Ξ μ8 τν οἳ τοι 1] {ούπατά εβο]ι 
εἰς ἀλλήλους' 4 ὥστε “ἡμᾶς αὐτοὺς! ἐν ὑμῖν ἀκανχᾶσθαι" ἓν οἴλος αὈοαπᾶοῖἩ ; 4 8ο 
Μο Ο0Π8 ΑΠΟΙΠΘΕ: ΒΟΒΦ40Ος ἩἹδ οιρε]τες Ίπ “του 11ο 3Ροαςῦ ἵπ ἴλαῦ Ίνε οτιγεε]γοθΕ]οτγ 

- ἓ) , -” ε ῃ ” Ὡς » ε . η 1 1ηγου 1η Ίππο οἴἹιατοἈθβ 

ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς .ὑπομονῆς.ὑμῶν καὶ πίστεως οξ ἀοᾶ έοτ γοις Ρβ- 
ἴἩθ αβδεπιΏ]]θ8 οἱ ἄοᾶ {ος γοατ οπᾶιταΏοσθ οπά Σα  Όεπορ απᾶ Εα1{ῃ ἵπ Α]1 

5 . ος ο ρης ά ως, . , ΎΥοατ Ῥειεθομ[ῖοης απᾶ 
ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς.ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέ- Ἰπϊνα]αίίοπ ἴιαῦ Υθ 
1π 8]] γοισ ῬθγβθοαΏΙοΏΒ Ἀπᾶ ᾖἴπο ᾖἰτίρα]αδίοης πἨΠίοἩ 7θ ατθ επάυτοθ: ὃ ο0Λῖο] 35 Β 

» -- ; / ως ῃ . ΤηρηΙ{εξδῦ ὕο]επ οἱ πο 
χεσθε, ὅ ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ, εἰς τὺ τὶρπίοος ἠπάριηοπί οξ 
Ῥεατῖης; α πιασπί{οςί νοκεη οἱ πο τ]σΏίεοας Ἱπάρτοριῦ οἳ οᾶ, 2ο οᾶ, ἴλβῦ το πια Ῥ 

4 -- [καὶ] α15δοτ, ς ἐνορκίζω ΤΤΊτΑΥΥ. . --- ἁγίοις ΙΤΤτΑ. ἓ--- ἁμήν αΙΤΤτΑΥΓ. 
ν--- λε θιθεεγέρέίοη ΟΙΤΥ ; Πρὸς Θεσσαλονικεῖς α .ΊτΑ. . 

5 ἡ- Παύλον τοῦ ᾿Αποστόλον ο{ἴηθ.ΑΡροβί]ο Ρα] Ε; -ἵ- Παύλου ο; Πρὸς Θεσσαλονικεῖς β΄ 
1 ΤΤτΑΥΓ. δις ἡμῶν {γεαᾶ [119]) [τι] 6 αὐτοὺς ἡμᾶς ΤΊΤΑ. ἆ ἐγκαυχᾶσθαν 
(ἐν- Τ) 1ΤτίΑ. 



536 ΠΡοΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ δ. 

σοππἳθᾶ ΨοσίΏγσ οἳ {19 
Κιωράοπι οἳἑ ἀοᾶ, 1ος 
Ψ/λ]οἩἨ γε Ά]5ο ΒΙΠΟΣ: 
6 «οεἵπασ {έὲ {5 α τὶρηῖ- 
θοµς ἰπίηρ π]ίη ἄοά 
Ἐο πθοΟΠἹρΕεηςξο Όχίρα- 
Ἰατίοη {ο ἴπετα ἴπαῦ 
ἰτοαοὈ]οθ τοι; 7 απᾶ 
το τοα πΠο 41θ ἴγοι- 
Ὀἱοᾶ τες πίτα τἩβ, 
ὍἨεητ ἴηπε Τιογνά αἆθ- 
5ιις 5Ώα]] Ὦε τοτοβ]οά 
Έτοτη Ώθαναητ τν σα Ἠΐς 
πηϊρΏίγ απΏμεῖς, 8 ἶπ 
Ἠαππίηπςρ ἈΆτο Ἰακίης 
πεησθρησθ οϱἨη ἴΏοθπα 
τπαῦ πουν ποῦ αοᾶ, 
απᾶ {ηαῦ οΏεγ ποῖ Ίποα 
Ρο5ΡρεΙ οἳ ουσ Τοτᾶ ζε- 
ευς ΟἨτ]ςεέ: 9 πΏο 5Πα]1 
Όε ριιπ]ςΠθᾶ σν]{Ἡ 6τετ- 
Ἀαριίῃπςρ «ἀεξίγαςθίοη 
Στοπα ἴπθ Ῥτεδεηςθ ΟΕ 
ἴηπο Τιοτᾶ, απᾶ Εγοπι 
ἴπο Ρ]οτγ οἳ ὨϊςΡούπεσ; 
10 πνπεη Ὦο 5Ώα1] οοπαθ 
το: νο σ]οτίβεά Ἱπ Ἠ]8 
εαϊπῖς, απάᾶ {ο ὃε αᾱ- 
πηϊτεᾶ 1π α]] ὄπεπα πα ῦ 
Ῥοδ]ίοτο (Ῥεοβαξε οαν 
{θοείιπποὐγ ΑΙΠΟΠΡ τοι 
πτας Ῥε]ιοτεᾶ) ἵπ τπαίς 
αγ. 11 ὙΓπεγεέοτο αἷ- 
6Ο τπο ΡΙΓΑΥ 4ΙΠΑΥ8 
1ος; τοι, ἴπαῦ οασ 
6οά ποι]ᾶ οουαπῖ τοι 
πποτίἩγ οἳ {]ῖ5 ου] τς, 
βΏᾶ Σα18] α1] πο ροοά 
Ῥιεβςσατο οἳ ἠῖς βοοᾶ- 
Ὢ658, αηΏᾶ {πε ποτ] ος 
ΣαΙΙἩ ἹτΙνι Ῥοπογ: 
19 ἴπαῦ ἴηΏοθ ηβΊηθ ΟΕ 
οατ Τιουᾷ ὄεεις Οξύ 
ΙΠΑΥ ὮῬδ ρ]οτ]βεᾶά ἵπ 
οι, Απᾶ το 1η Ἠϊπι, 
βοοοτᾶῖπρ Το {πο ΡΤ8ο8 
οἳἑ ους αοᾶ απᾶ ἴπο 
Τιοχᾶ ὧθεδας ΟΗτβῦ, 

11. Μοπ πο Ῥεεορο] 
τοι, ὈτοείΏτεη, Ὦγ πε 
οοπιἵηςρ οἳ οὗ, Γιοτά 
Ζθεας ΟἨητίς6, απᾶ ὂν 
οἱ σατπετίηρ {οβείἩΏος 
υηζο Ὠίη, 2 τπαῦ το 8 
πο 5οοηῦη 5ΏαβΚκεπ 1π 
χηϊηᾶ, οἵτ Ῥε ἐτοιρ]θᾶ, 
Ἠπθ](Ώεσ Ὦγ βρϊτΙ6, ΠΟΥ 
Ὦσ πτιοτᾶ, ποτ Ὀγ Ιοῦΐὔετ 
95 {ΤΟΠ Ἡ5, ας {ηπΐ ἴῃοθ 
ασ οἳ Οπτσ]εῦ {5 αἲ 
Ἰατπᾶ. ὁ Τιεῦ πο ΤΙΔΏ 
ἀεοεῖτο τοι Ὁγ απγ 
1ΏΡΩΏς: {οτ ἴλαί αν 
ε]ια]ὶ ποί οοπιε, εκοερΏ 
{πετο οοΊπε α Εα]]1πς 
ἉπΑΥ Έταῦ, απᾶ ἴπαί 
ΙΠΦΏ Οἱ 5ἶη ο τετεβ]- 
εᾱ, ἴηθ 8οη οἳ Ῥετᾶῖ- 
{1ος ; 4 νἩο ορροςείΗ 
Απᾶ οχα]νοίῃ Πϊτιδε]Ε 
αΌοτο 11 ἐ]λαίῦ 15 οα]]οᾶ 

5 Φλογὶ πυρὸς α Ώ8πηθῬ οἱ Ώτο 1ΤτΥ’. 
α πιστεύσασιν Ρεμθνεὰ αΙΤΤνΥΑ ΣΥ. 

} κυρίου 1ιογᾶ ΑΙ/ΤΊτΑΥΓ, 
θίεγπα]) 1. 

καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, ὑπὲρ ἧς 
1ο Ρε “αοεομηῖθᾶ Σποτίπγ Ίτοι οἑ ἴπθ Κἰπρᾶοπα οἱ 4οἆ, {ος τπ]λ]ολ 

καὶ πάσχετε' ϐ εἴπερ δίκαιον παρὰ θεῷ ἀνταποδοῦναι 
8]πο Το 586 : 16 οὐ 1θαςὺ τὶρηίθοις [1 15] πηῖπ 4οᾶ {Το τθςοΒΙΡΕΠΒΘ 

τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλίΨψιν, ἤ7 καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβο- 
νο ἴποβο πΨΠο οΡΡτε58 τοι Ότίοα]αθίοη, Αηᾶ ἴο σοα {ἴπαῦ 8χ9 ο)ρ- 

µένοις ἄνεσιν μεθ) ἡμῶν, ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου Ἰησοῦ 
Ῥτοβξεά τ8ΏΟοβε6 ὙυΠη ἍὮἨτΒ, Αα ἴηο Ἁτετε]αθοη οξῖπο Τιοτᾶ 7ε518 

ἀπ᾿ οὐρανοῦ µετ᾽ ἀγγέλων ῥυνάμεως.αὐτοῦ, 8 ἐν “πυρὶ φλογός,! 
ΣΓΤΟΏ Ώθαγεπ τμ [ίπε]αηρε]ς οἳ Ἠϊ5 Ῥοπετ, 1Π 5 Ώτθ οἳ ΏαβπιῬ, 

διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς ιὴ εἰδόσιν θεόν, καὶ . τοῖς μὴ 
Ἀπγατᾶϊῖπσ ὙτοηΡθβποθ ΟΠ ἴποςο ἰπαῦ “ποῦ ἸΚκπουν ᾳοᾶ, απᾶ ἴπορο ἐπαί 3ποῦ 

ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν ᾿Ιησοῦ [χριστοῦ"ἳ 
10ῦΏεσ Πο ρ]αά τ1άϊπος οξ ουσ Ποτά οεξ5αβ Οµτ]ςε, 

9 οἵτινες δίκην τίσουσιν. Εὐλεθρονὶ αἰώνιον, ἀπὸ 
ὦπο {[ἴπε] ροπα]ίν 5Ώα]] ειπεν, Σάεείταοίοηυη ᾖ3είογηα], 4τοτη Γ1Π9] 

προσώπου τοῦ κυρίου, καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς.ἰσχύος.αὐτοῦ, 
Ἄχεξαησθ οἱ ἴπο Ἰοτᾶ, απᾶ Ίτοπι πο ϱ]οτγ οἳ Πῖς 5ἰταηρτἩ, 

10 όταν ἔλθγ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ 
πὭοηυ Ὦρ «Ώα]] Ώανθ 9ΟΠ1ΙΘ6 Το 0ε ϱ]οτίποδά ᾖΊπ Πἱ5 θαϊπίς απά 

θαυμασβῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς Ἀπιστεύουσιν,ὶ ὅτι ἐπιστεύθη 
Το 6 ποπαᾶεγεᾶ αὐ ἵπ αἲ]  ποεπι {μαῦ Ὅε]εσε, (Όθοβιαςο ὅγναφ 5Ῥο]ιετθοᾶ 

τὸ. μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἐν τῷ ἡμέρᾳ.ἐκείνῃ. 11 εἰς ὃ 
Ίοαγ 3{ε5ΗΙΤΠΙΟΠΥ 5ο τοι) ἵηπ ἰπαῦ ἆατ. Έουγ νγΏ]οα 

καὶ προσευχόµεθα πἀντοτεπερὶ ὑμῶν, ἰναὑμᾶς  ἀξιώσῃ 
8159 πγθ ΡΥΑΥ Ά]πναγ5 ᾖἆτοτ τοι, ἵἴπαῦ Ἴγοι ὅπιαγ “οοαπύ "ποτ{ίἩμτ 

τῆς κλήσεως ὁ.θεὸς ἡμῶν, καὶ πληοώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν 
Ί0Ε 8:19 ὁοα]]πσ Ίοὰχ “ο, Βηᾶ τηαγ {α]α] 6ενετγ Ροοᾷ ΡΙεαδασθ 

ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει 129 ὅπως ἐν- 
οἱ ϱοοᾶπεςξς Απᾶ πὙποτκ οἱ ΕαἳὍπ ἍἡπγνΙἩη Ῥοπεςγ, 8ο ἴπαῦ τιν 

δοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ-κυρίου.ἡμῶν Ἰησοῦ Ἰχριστοῦ" ἐν ὑμῖν, 
Μο ϱ]οτ]βεά ἴπθ 1ΑΠ1Θ οἑ οἳσ Τιοτᾶ /ες5ας Ομτὶςύ Ἰπ του, 

καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ.θεοῦ ἡμῶν καὶ 
βπᾶ γο ἵπ ἍἨΠϊτπι, αοοοτᾶίηρ {ο ἵἴπθ ῥρτ8αςῬ οξ οἳς αοά απά 

κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
οἱ [πε] Τοτᾶ οὅοδας Ομτίςυ, 

ϱ ᾿Ερωτῶμεν.δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοι, ὑπὲρ τῆς παρουσἰας τοῦ 
Νουν πο Ώο5θῬςἩ τοι, Ῥτοίηταεη, [ολα τη οοπιίπρ 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ἱησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ 
οἱ οςσ Τ,οτᾶ {θξαθ Οµτῖεῦ  απά οἳσ Εαἰλπετίπρ Ἰοροίπες ᾖ1ο 

αὐτόν, 3 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοός, 
Ἠΐπι, {ος 2ποῦ δᾳαΙοξκ]γ ᾖὅο 0ο δΏακοη Ίτου ᾖ{ἶπ χηϊπᾷ, 

κ / [] θ ” θ . ΄ ὃ 4 /’ ’ ὃ 4 λό ’ 

μήτε θροείσθαι, µητε ὀια πνευµατος, μήτε ὁιᾶ λογου, µητε 
ΏΟΣΓ ᾖ{ο 0ο ἐτοιρ]εᾶ, ποϊίπες Ὁγ ερϊτϊὃ, Ἡος Ὦφ ποτά, ὨΟΣ 

δι ἐπιστολῆς ὡς δι ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ 
σ΄ ορἰ5ί]ο, Ας ἳξ ὮΥ ας, 85 ἴπδύ Ἱδ ργεεεηύ 1ηπο ἆαγ οἳ ἴπθ 

Ιχβιστοῦ.! ὃ Μή τις ὑμᾶς ἐξἀπατήσῃ κατὰ µηδένα τρόπον’ 
Οωτ]ςῦ, Νοῦ, αΏγοπθ ὅγοα Ἰβποπ]ά Ξἀεοεῖτο ᾖπ ΏΥ πα, 

(1ἴέ,. πο) 
ϱ/ δ) μ ε μ) ΄ -” 

ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθφ η ἀποστασία πρῶτον 
Όθοβαςθ [11 νν]]] πού 96] απ]θςθς 5Ώα]] Ἠανε ορπ1ς «Ἠθ Αροξίαςγ βτοί, 

καὶ  ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς Ἀἁμαρτίας,! ὁ υἱὸς 
απᾶ εΠα]] Ὠβτε Ῥεεη τετεα]εᾶ ἴμο ΙΩΒΊ οἱ βἲἩ, 1Ἠθ 8ου 

τῆς ἀπωλείας, 4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα 
οἱ Ῥεγζ1δίοπ, Ὦς Πο ΟΡΡΟΡΕΒ Απάὰ εχα]ίς Ὠϊπιβε]ξ αὔΏοτε κα] 

Γ--- Χριστοῦ [1]ΤτιΑ. Εξ ὀλέθριο», (γεαὰ Γαία], 
1 --- χριστοῦ, [1.]ΤΊτΑΊΓ. ἍᾖἆἘ μηδὲ ΙΤΤΑΝ. 

πα ἀγομίας Οἱ 197/]1655ΏΘΒΡ τς, 

ιπ. 

στ. ο ο σος πο ο πο πο ποπ ο ο μου 

͵ 

καί αμ Αλ ιά αά-- 
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λεγόμενον θεὺν ἢ σέβασμα. ὥστε. αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν 
σβ]]οά θοᾶ ος οῬ]θοί οἳ τεπεγαβίοΏ: 80 48 ΕοΥ Ὠϊπα 19 ἴμο ἔεπιρ]ε 

τοῦ θεοῦ πὼς θεὸν! καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶν 
οἳἑ ἀθοᾶ 5 (ἄοάὰ ᾖἰοβὶάονῃ, εεθίης Σοτίπ Ἠϊπιςθ]ξ Όπαῦ ὮἩἾε 8 

θεόο. ὅ οὐ.μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς, ταῦτα 
αοᾶ. Ῥο το ποξ τεπαθΏιθος {παῦ, σεὺ Ὀείπρ σα τοι, ἴλπεβρ ἴΠΙΠΡΒ 

ἔλεγον ἡμῖν: θ καὶ νῦν τὸ κατέχο» οἴδατε, εἰς τὸ ἀπο- 
Ἰκαίά Ίἴοσοι Απᾶ ποπ ἴμαῦ πἨίοὮ τγθβίταίπς γε ἸηΟΥΡ, Σ0Γ 3πο 309 

καλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ θἑαυτοῦἳ καιρῷ. 7 τὸ-γὰρ µυστήριον 
'τενθεβ]θᾶ 1Πῖπα 1η Ὠϊς οἵνη. 1ΐπιαρ, Έοχ ἴ1θ ΙΩΥΞἴΕΙΥ 

ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀγομίας, µόνον ὁ κατέχων 
Ἰη]τεαᾶνγ “15 ὀνοτκίης 108 2]ΑΥγ]ο55ησ5Β; οπ]σ ᾖ{[ἔπετο 15] Ἡε ππο τεβίταἶπ5 

ἄρτι ἕως ἐκ έσου γένηται’ 8 καὶ τότε ἀποκαλυ- 
πὐ Ῥτοδεπῦ απθί] οαί οἱ [ὔπ6] πι]ᾶςὺ Ἡθε Ῥε [δοπο], απᾶ Τἴπεη ππΙ]] Ὃε Τθ- 

Φθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ κύριοςῦ Ιάναλώσει!ὶ τῷ 
γεα]εᾶ ἰηθ Ίαπ]θεθς Γοπο], πἜοιη {πθ Τιοτά η] οοΏδ"πο τθ] 1πθ 

πγεύµατι τοῦ.στόματος.αὐτοῦ, καὶ καταργήσει τῇ ἔπιφανείᾳ 
Ὀτεα{Ώ ΟΙ Ἠΐ5 πιουἩ, βπιᾶ βαηπι] ὮὈγ πο αρρεατίΏΡ 

τῆς παρουσίας. αὐτοῦ. 9 οὗ ἔστιν ἡ παρουσία κατ 
οξ 8 οοπαίπς; φηοςο ᾖβ 1ςΟΙΗΙΠΡ αοοοτᾶῖηΏᾳ ἴο [1πε] 

ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἓν πάσφ δυνάμει καὶ σηµείοις.καὶ τερασιν 
πυοτκῖηπρ οἳ ΘΑΤ8ΒΏ ΙΏ ΘΥΕΓΥ ΆΡΟΠΕΓ απᾶ δίΡΠΒ Ἀπᾶ ὙΤΟΠάᾶΕΓΕ 

ψεύδους, 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ Ἱτῆς' ἀδικίας "ἐνὶ τοῖς 
οἱ {α]ξε]λοοᾶ, απᾶ 1η ετετγ ἀεοεῖῦ οἳ απτἰρηίεοαρπεςε ἵπ {ἴπεπα μα 

ἀπολλυμένοις, ἀνθ' ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ.ἐδέξαντο 
ΡΕΓΣΙ5Η, Ῥθδοααξε 1θ. ΊἼοτο οξίπο Ότι Ὥᾖπεγ τεοοϊτεά ποῦ 

η ΔΝ θη } [ά ο Ν Ν - ι [ή Π 

εἰο τὸ σωθῆναι αὐτούς' 11 καὶ διὰ τοῦτο 'πέμψει 
ΣΟΥ Στο ο Ἅβαγεά ᾖΛἴΏεπι, Απά οἹ αοοοαπῖ οἳ ΤΠΙ8 Στν]]] 35επᾶ 

αὐτοῖς ὁ θεὸς ἔνέργειαν πλάνης, εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς 
Φ{ο 5ίηεπα 1αᾳοά α ποτκίπρ ΟΕ ΘΓΥΟΣΓ, «40; 380 3Ρε]1ενο 11ηετα 

τῷ µΨψεύδει' 19 ἵνα κριθῶσιν Ἱπάντες! οἱ μὴ.πιστεύσαντες 
σιηβί [15] {α156, {πβῦ ΥΠΑΥ Ῥο {αάροᾶ 811] σνὮο Ὀομετεά ποῦ 

τῷ ἀληθείᾳ, Σάλλ᾽! εὐδοκήσαντες Σἐνὶ τῇ ἀδικίᾳ. 
πο ᾖ{ἴταῦῃ, ταῦ ἀε]]σπιεά 1π πητῖρΠ{ΘοΙΙςηΏςΕΒ, 

19 Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ 
Ῥιαί στο οασΏῦ ἴο ρίτο ἑπαπχκς5 το αοᾶ αἶπασβ οοποεγηῖπς 

« ρ Δ ’ μ / / τ/{ « ο 

ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου, Ότι Σεϊλετοϊ ὑμᾶς 
τοι, « Ὀτεῖηπτειν Ῥε]οτεά ὮὉψ [πε] ΤἸοτᾶ, Ἰἰπαῦ 3οποβε 3γοια 

ὁ θεὸς Ζάπ᾽ ἀρχῆς' εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος 
αᾳοᾶ ἍΊΈτοπι [1πθ] ὈῬοαρ]ωηπίης ἵο ΕεβἰταΏοπ Ἱτπ εαποβοατίοη οἱ [τηε] βρίνιῦ 

καὶ πίστει ἀληθείας, 14 εἰς Ὁ 3 ἐκάλεσεν δὺμᾶς' διὰ τοῦ 
απᾶ ὈῬε]οξ οἳ [πε] ίτατα | σἩετοίο Ὦε ο9]1εᾶ ποα ολ 

εὐαγγελίου.ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου 
οςτ ρ]αᾶ ὑϊάϊηρε, το Ππε] οὐίαιπῖπσ οἱ [1πἉ6ε] ϱ]οτγ οἱ “Τιονά 

« ο. » ” ο, » ὃ / / ΔΝ 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 16 ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ 
1ο4γ :6εβις Οπτ]ςῦ, 5ο ἴπει, Ὀτείπχεη, βἰαιά Έττα, απᾶ 

κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε, εἴτε διὰ λόγου 
Ὠο]ά Μα5ῦ Ἅ{ἴπο ὑτααΙθΙοἡς τσ/Π]οὰ τε πεχε ζαιρᾗαῦ, Ὑπείπετ τσ ποτά 

εἴτε δι ἐπιστολῆς ἡμῶν. 16 αὐτὸς.δὲ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 
ο; ὮὉΥ οἳς ερϊςί]6. Ῥα0 5ΏΙταδε]{ 2Τιτά Ίο Ἀ}εριαβ 

« χριστός, καὶ 4ρ! θεὸς εκαὶ πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς 
Ομτῖεὲ, απᾶ Ἀαοᾶ δαπᾶ "Ἐβίπεγ Ἅ᾿οασ, πΠο Ἰονεᾶ Ἡ5, 

δ97 
ᾳοᾶ, οὗ ἐπαί Ἰ8 νοΥ- 
5Ιήρρεά ; 5ο ἴΠαῦ τς 
856 ἄοα 5Ι{οῦ] Ίπ ἴλπθ 
ἱεπιρ]οθ οἱ ἀοᾶ, βπενγ- 
{πρ Ἠϊβδε]ε {παῖ Τε 1β 
ο. ὅ Ἐεπιεπιρεχ τθ 
ποῦ, ἴπαῦ, Ψπεη 1 ν8β8 
τοῦ πίΏη τοι, 1 {ο]ᾶ 
σοα ἴλερδε υπίλρε 2 
6 απᾶ. πού Το ἘπΠΟΥ 
πτπθῖῦ πΙτπο]άείΏ πας 
Ἡᾳ πιϊρμῖ ο τενοφ]θᾶ 
1 Ὠϊς πιο. ἵ Εοχ ἴπθ 
ΠΙΥΒΙ6ΤΥ οἳ Ἱπ]αα1ῖγ 
ἀοῦα αἶτεμάσ ποτκ: 
οΠΙΥ Ὦε πο ποπ Ἰες- 
ΜοῦὮ οἱ ἴ6ἱ, επ] Ὡς 
Ῥο ἴαχκοη ου οἳ ἴ]πθ 
πιαγ. 8 Απά ἴπαεπ εΏα]1 
ἴπαῦ η 1οκοά Ὀετετεα]- 
εᾱ, πΠοπι {πθ Τιοτᾶ 
εΏα]] οοπβιπις να 
ἴπε ςρἰτΙ6 ο Π18 πιοαζἩ, 
απάᾶ ελα]] ἀθβίτογ συ 
Ἔπο Ὀτϊίρηίπεςς οἱ Ὠϊ8 
οοπιῖπρ: 9 6υεπ πι, 
πιΏσςο οοποῖπς {5 ΑΤΌΕΣ’ 
1η ποτκίπρ οἳ Βλ. 
τν αἰ] Ῥοπθς Επὰ 
βῖσης απἀ ΙγΥΙΠΡ ποη- 
4615, 10 απά ση αἱ]. 
ἀεοεϊναβ]επεςε οἱ ππ- 
τ1ϱΏίΘοιβΠοςς 1Π ἴπεπα 
ὑλαῦ Ῥεγῖσα;: Ὀεομαβθ 
1Ώεγ τεοοϊγεά ποῦ ἴμθ 
Ίοτε οἳ ἴμο ἱταῦἩ, ἐπαῦ 
ἴπθγ πιὶρΏῦ Ῥο ββγεᾶ. 
11 Απάᾶ ἔογ 1Πἱ9 ο8Ί158 
αοά ϱα]] βεπᾶ Ίπετα 
αἰτοηρ ἀε]αδίοῦ, ἴΏβί 
1Παογ βΠοπ]ά Ῥε]ετε ας 
11ο : 19 ἴπαῦ πετ 
πηὶρΏῦ Ὀ6 ἀαπιπεά πης 
Ὀο]]ετεᾶ ποῦ πο τα, 
Ῥαῦυ Ἠαά Ῥ]εβεατο Ιλ 
αητἱβΏΤΘΟΙΒΗΘΕΒ. 

19 Ῥαΐπε 8ὖο Ῥουπᾶ 
{ο ρίτε ἴπβηκα ΑΙΥΑΥ 
{ο ἀοὰ {ογ τοι, Ώγε- 
{πτεη Ὀε]οτεᾶ οἳ ἴπθ 
1ιοτᾶ, ὮΏεοβήαβθ «ἄοά 
Ἠηβῖλ ἔτοπι {Ώοθ Ῥορίῃπ- 
ὨΙΏΡ οἩοξεπ τοι ὔο 5α]- 
ταΏΌΙοη {Ώτοιρη βαηΏς- 
σἰβοαίίοηπ οἱ τηπο βρ]τῖε, 
Απᾶ µῥρε]θίέ οἳ ἴπθ 
ὑχαίηΏ: 14 νπεχοαπίο 
Ἡᾳο ορ]]εᾶ τοι ὃν ους 
Ρο-Ρε], {ο πο οβ{δίη- 
1ης οἳ ἴπθ ΡϱΊοΙ7 οἳ ους 
Τιονᾶ «ἆσθρθαςβ Οπτὶς, 
15 Τηεχείοτε, Ὀτεῦμτεα, 
βἰαπᾶ {α5ί, απᾶ Ῥο]ά 
{πο ἐταά]ιΙοὴβ Ὑνηῖο 
γε Ἠατο Ῥεεα παρληῦ, 
πυἈθείπες Ὦγ ποτᾶ,,ος 
οασ ερἰβθ]θο. 16 ἌΝουν 
οασ Τιοτά ὧᾖθξεας Οπτ]6 
Ἠϊτπαςθ]Ε, απᾶ 4ο, ετεα 
οισ ΕδίΠςς, νυν ΠΙοἩ ΠαίὮ 
Ίοτοᾶ τς, αηπᾶ Ἠβίῃ 

η.--- ὡς θεὸν ΑΙΤΊτΑΤΓ. 
8 ἀνελεῖ υ]]] 61αΥ ΙΤΊτΑ. 
ἔπέμπει 8861145 Τ,ΤΤτΑΤΥ. 

«ΤΕΟΙΞΠΕΒΘ) |Τ,1ΤΤτ[ Α]. 
ἐς 181. ο-- ὁἴπθι, 

ο αὐτοῦ (γεαᾶ ὨΙΦ ὤἼπις) ΤΤγ. 
Σ--- τῆς ΙΤΤΤΑΥ. 
ν ἅπαντες ΤΤτΑ. 

} εἵλατο αἴιτΊτΑΥ. 
ά --- ο [τπτ « ὃ ΙΤΤΤΑ. 

» ἀλλὰ ΤΊτ. 
1 ἀπαρχὴην 1.. 

Ρ - Ἰησοῦς 2 εξΙ5 ΟΙΤΤΤΑΥΥ. 
.--ἐν (γεαά τοῖς ἵο επι {παῦ) ΙΤΤΓΑΥΓ. 

α --- ἐν (1εαᾶ αδικίφ 
8 -ἵ- καὶ Ἀὶ80 Τε 

/ 
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Εἶτοι τς οτογ]αςσυῖῃαᾳ 
σοιι5ο]αδΙΟο αμᾶ κοοὰ 
Ἰορο Όπτοαρῃ ρταοσθ, 
17 σοοπιξοτῦγοὮχ Ἀοατίς, 
Απᾶ εἰαυ]δαη σοι ἶπ 
6πεσΥ Ροοᾶ ἨΝοχᾶ απᾶ 
σγοχ]ς. 

1ΠΙ. Ἐϊπα]]σ, ὮὉὈσο- 
{Ἡτεπ, ΡΥΑΥ 2οΓ 18, ἴπαῦ 
ἐῑα ν.οτᾷ οἱ ἴπο Τιοτᾶ 
ΙΗΑΥ Ἠατε /Γ66 9οοΙΓΣ56, 
βηά ο σ]οτὶῇοᾶ, ενεΏ 
Ἂς 1ὲ ἐς πνΙτῃ τοι :28πά 
ἐπαῦ νε ΤΙΑΥ ο ἄε- 
Ἰϊνοτθᾶ ἔτοτη ΠἨΓΘΕΦΞΟΠ- 
πΏ]θ απάἆ ποκεᾶ ΊΠεΠ : 
1ος αἱ] Ίιεπ Ἠλτο ποῦ 
έΙΙΓΠ. ἃ Βαῦ πο Τιοτᾶ 
{ς Εαἰπξα], συΏο εΠα]] 
5{αβ]5Η σοα, Ααπά 
χΚεορ {οι Ἔτοπι ετΙ]. 
4 Απᾶ το Ὠατο οοπῇ- 
ἆοπσο ἵπ ᾖἴπο Τοτά 
ἑοιοπίπσ τος, ἰηαδύ το 
Ῥοΐη ἄο απᾶ πῖ]] ο 
{πο ἰπῖπσα πΠΏ]οὮ τα 
οοπιἠηηπᾶ οι, ὁ Απά 
ἴπο Τιογά ἀῑτεοῦ τοις 
Ἠθατίς Ἰπίο ἴπο Ἴοτθ 
οἳ ἄοάᾶ, απᾶ 1Ππίο ἴηθ 
ραθϊεπί τ/αθ]πρ Τος 
Οὐτ]εῦ, 

6 Νοπ πο οοπιπιαπἁ 
τοιι, Ὀτείηπτεπ, 1Π ΤἨθ 
ΏΑΤΙΘ οἱ οας Τιοτᾶ ἆᾖ6- 
εας Ολτῖςσί, ἴπβῦ σε 
νυίλᾶτα ν γοιτυε]τες 
{τοιι οπετγ ῥὈτοίπετ 
ελαῦ τνα]κείἩ ἄϊδοτᾶει- 
1Ψ, απά ποῖ βΕἴετ ἴηθ 
ἐγααΙθίοη πΠΏΙοἩ Τε Τθ- 
ορἱτοᾶ οἳ ας. 7 ἘΈοτ 
σοιτεο]σες πουν Ἠονγ 
γε οαρΏύ {ο {ο]]οιν ας: 
{ΟΥ πε Ὀεπατεᾶ ποῦ 
οπχβθ]τες ἀἰξοτάεσ]σ 
ΑαιοΏςβ τοι; 8 πεϊζπεσ 
ᾶἱᾶ πο εαῦ ΑΠΥ ΙΠΑΠ)5 
Ὀτοεαᾶ ἔοτ ποαρΒῦ; Ῥαῦ 
πιτοαρΏί συ Ω Ἰαβθοαγ 
Επᾶ ἱτατα]] πΙρΏῦ αηΏᾶ 
ᾱ4πψ, ἴλπαῦ στο πταὶρΏῦ 
ποῦ Ὦοθ «ἩΠατρθαβ]θ {ο 
ΒΏΥ οἳ τοι: ϐ ποῦ 
Ὄεοβιι5θ πνθ Ἠατο ποῦ 
Ῥούπατ, Όαό ἴο πιακθ 
οἵισβε]τες Ώ εΠ5απιΡρΙθ 
ππίο οι {ο {ο11οσν 5. 
10 Έοχ 9πσεπ ὪΠεη πθ 
πΘχο πΙΙἩ τοι, 18 
π/θ οοπιπι!πᾶεᾶ τοι, 
ἴπδξ Ἡ αηγ ποα]ά 
ποῦ ῄἍποτξ, πεϊηαετ 
ΕΠοι]ᾶ Ὦο ϱαῦ. 11 Ῥος 
ππθ Ἠεαχ τΠπαῦ ἴπετθ 
ΆΓΟ 5Οπ16 συΠῖσοὮἃ γσα]]ς 
ΑΒΠΙΟΠΡ γοι ἀῑ5οτᾶσθτ]γ, 
ποτκϊπς ποί αἲ α]],, 
Ῥας ατο Ὀαδγροᾶϊεε. 
19 Μον {Ώετα τΠαί 9ΓΘ 
ΒαοἩ πο οοπιπηηΏά ϱΏά 
θχΠοτύ Ὦγ ουσ Τιοτᾶ 1θ- 

Προς ΟΕΣΣΑΛΟΝΤΕΝΣΙΣ 89. 11, 11. 
ΔΝ 4 ΄ ΄  ὦ ΄ ΄ 

καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ.ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι, 
απᾶ ρατε [15] ”εποεοαιταρεπιεηῖῦ Ιετοτηαὶ απᾶά μΠορθ 1σοοά ὉὮγ ρταοθ, 

Π ε - Π ’ Δ ΄ »” 

17 παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας, καὶ στηρίξαι ἵὑμαςὶ 
ΙΠΑΥ Ὦς 6ΠΟΟιΙΓ4ΡθΘ τοι πεατίς, Απᾶ ΤΩΑΥ Ὦο εεῖΒυ]εΒ τοα 

3 Ν ΄ Ν -- 

ἐν παντὶ δλόγῳ καὶ ἔργῳ" ἀγαθῳ. 
1η ϱενετΥ Ἀψοτᾶ ὃδππά “ποτκ Ιροοά, 

Ν ΄ ’ ” 

Ὁ Τὸ.λοιπόν, προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ 
Έοτ {πο τεβῖ, Ρτασ, Ὀτείητεη, ΣΟΥ μ5, τηαί ὧηρ 

νε - , , 3 [ 8 Δ 

λόγος τοῦ κυρίου τρέἐχῃ καὶ δοξάζηται, καθὼς καὶ πρὺς 
νγοτᾶ οἱ ἴποθ Τοτᾶ ταν τΙπ αηᾶ ΏΙΔΥ ο ϱ]οτίβεᾶ, ετεΏη 85 4ἱδο ὭµτνὶίἩα 
ε - το ε - Ν -” » ’ Δ -” 

ὑμᾶς, 3 καὶ ἵνα ᾖῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν 
σοι.» Άπᾶ Ίἴηαῦ πθ πιὰΥ Ῥο ἀε]]τετθᾶ ἔτοπα Ῥ6Γπ6ίεδε αηᾶ µπἰοκεᾶ 
) , , , ο ᾱς Δ 
ἀνθρώπων οὐ.γὰρ πάντων ἡἢ πίστις. 9 πιστὸς 

ΙΩΕΥ, 1οτ “ποῦ 5ο Ἰα]11 [218] α{β1{Ὦ [πο ροσείοπ]. ὈΕαιιμέα] 
, 1 ελ Π ” Π ’ 

δὲ ἐστιν Δὸ κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει 
αρυῦ {18 ἴἩθ Ἰιοτᾶ,  ὙΠο ΨΙΙ εεθαὈ]ΙαἩ τοι απᾶ µπῖ]] χοορ [σοα] 

ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 4 πεποίθαμεν.δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, 
ΐτοΏπι οτ{]. ἘῬπί πτο ὑτιαςῦ 1π ΓΠἩε] Τοτὰ αξίο τοι, 
«/ 9ὰ / τε ” Δ -- 4 

Ότι ἃ παραγγέλλομεν ἱὑμῖν,'  Ἰκαὶὶ ποιεῖτε καὶ 
ἐΠαῦ ἴἶο ἐΠπῖπρς υἹ]ο] νε «Πατρε τοι, ῬοΐἩ γθ τε ἀοῖπσ απά 

ποιήσετε. ὅ ὁ.δὲ ᾿ κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς 
ψηὶ]] 4ο. Ῥμΐὸ “πο "Τιοτᾶ 1τηΣΥ ἀῑτεοῦ γοισ Ἠεατίς ἍἸΙπίο 
Δ ” ’ -” - Ν « Δ ” . 

τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ, καὶ εἰ ἩἈ ὑπομονὴν τοῦ χριστοῦ. 
το 1οτθ οἱ ἀοᾶ, απά Ἱπίο [πε] επάµταηςθ οξ {πο Οπτῖεί, 

/ η -” α / ” 

6 Παραγγέλλομεν-δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ 
Νοπυ νε «Ἡατρεα τοι, Ὀτείητεαπ, ᾖΠ [1Π86] Ἠβπθ 

κυρίου "ἡμῶν! ]ησοῦ χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παν- 
οἳ οι Τ,ογτά 7ε5α5 Οπτίςε, [π80] Ἀπιζπάτατ 1γο ἍΊχοπι «επΤοθτΥ 

τὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος, καὶ μὴ κατὰ τὴν 
ὈτοίΏπες Λἀϊἱξογάετε αγγα]κίπρ, Ἀπά ποῦ αοοοτᾶῖης ο {πθ 

παράδοσιν ἣν ὑπαρέλαβενὶ παρ ἡμῶν. 7 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε 
χα Ιτίοη ἍἩὙἩΏΙΟἩ ο τοουεῖτεᾶά τοπ ᾖβ. Έος Ἄγοιατεε]τες Ίτε Κποπ 
ο. »ώ » ε . , 

πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς ὅτι οὐκ.ήτακτήσαμεν 
Ώου 16 Όεμποτες [σοα] {ο ἱπαϊζαίθ Ἡς, Ῥεοκαβθ πο Ῥοεματεά πού ἀϊςοτάεσ]γ 

ε -” . Δ 8". 4 ’ . 

ἐν ὑμῖν, 8 οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, Ράλλ3 
ΑΠΙΟΠΡ του; ΏΟΣ 2ΣΟΣΓ ποαιρΏῦ Ὀτοβᾶ ἀῑᾷ πο εαῦ Ἅ1ΓΟΠΙ ΑΏΥΟΠ6; δῬαῦ 
η , π , , εν / , . 
ἐν κόπῳ καὶ µόχθῳ, "νύκτα καὶ ἡμέραν' ἐργαζόμενοι, πρὸς τὸ 
1η Ίαβροαις απά οι], ηὶρπύ αηᾶά αγ πγοιγκίηρ, ΐοτ 

4 ΄ ” ’ « . ’ 

μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν᾽ 9 οὐχ ὅτι οὐκ.ἔχομεν ἐξουσίαν, 
ηοῦ {ο Ὦθ ὈαχάθηδοΠ1θ Το ΒΩΤΟΠΘ οὔτοι. Νοῦ Τλβῦ πε Ώατο ποῦ ααὐποτῖτγ, 

5’ « ” -” -” ” 

ἀλλ) ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ἡμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς. 
Ῥας ἰπβί οιΓβδε]τθς Αα Ῥαΐίεγη πο παὶρΏῦ ρ]το ἔο τοι ἔοτ το Ἱππ]ιβίθ π8. 

Δ υ ε/ ” Λ « -” -- 2 - 

10 καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς τοῦτο παρηγγέλλοµμεν ὑμῖν, 
Έοί 815ο ΠἩοεη πα Π6Γθ ἨΙῖη τοι της το «Πατροᾶ πο, 

/ ν ” ’ μ ΄ µ / 

ὅτι εἴ τις οὐ.θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω. 11 ἀκούομεν 
ἐπαί 1 ΑΠΥΟΠΘ ἆἄοθς ποῦ πὶβὮ Το ποτ, Ὠθί{]εσ 1εί Ἠϊπι εβῦ. 3γΓοθ ΄πεας 

γάρ τινας περιπατοῦντας ἓν ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζοτ 
1{0Γ 8δΟΠΙΘ 8ΤΘ πγα]κίηπςΡ ΑΠΙΟΠ«Ρ τοι «ἀἴδοτάεσ]γ, ποί αὖ αἲ] νποζ]ς- 

µένους, ἀλλὰ περιεργαζοµένους. 12 τοῖς.δὲ.τοιούτοις παραγ- 
1Ἠ9ρΡ, ραῦ Ῥεΐπρ Ὀαςδγ Ῥοά]ος. Κου ΒΙΟἨ στθ 

γέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν Τδιὰ τοῦ.κυρίου ἡμῶν ᾿ἸΙησοῦ 
οΏβτρθ Απᾶ εχλοτῦ τσ οασ Τιοτά ᾖο8αβ- 

«-- ὑμᾶς (γεαᾶ [γοι]) υτττΑΥ’. 
κ --- [καὶ ἐποιήσατε] γε ἀῑὰ 1. 

5... ἡμῶν (τεαά πο Τοτ8) [τ]Α. 
Ρ ἀλλὰ τε. 

[π]ττια. 

χθοθ]νθᾶ 1 Τσ. 

Ε ἔργῳ καὶ λόγῳ ΙΤΤτΑΥ. Ἀῥθεός ἀἄοᾶτ. α --- ὑμῖν 
ὶ --- καὶ [τ,]τ[ττ]. α. -- τὴν ἴΏθ α1ΤΤτΑΥ’. 

ο. παρελάβοσαν {Πε τεσεϊτεᾶ, ΘΑΤΥΓ; παρελάβετε Υθ 
4 νυκτὸς καὶ ημέρας ΙΤΊτ,. ᾖ ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ χριστῳ ἵη [ῶλε] 

1ιοτὰ ὅθσαςδ 6ΠΣ1Β6 ΙΤτιΔ. 



α΄ Τμ. 
χριστοῦ,! ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι, τὸν.ἑαυτῶν ἄρτον 
Οπγῖβς, ἴπαῦ υἩ αιϊοίπθθθ πυοςκίΏᾳ, ὑπεῖτ ΟΠ οὈτεδᾶ 

ἐσθίωσιν. 19 ὑμεῖς.δε, ἀδελφοι, μὴ. ἔκκακήσητεϊ καλοποιοῦν- 
{λεγ ΠΙΛΥ ελῦ, Ῥαΐγαε, Ὀτειπταῦι, ἆο ποί Ίοδο Ἠθατυ [1] πγε]]-ἀοίηρ. 

τες. 14 εἰ δὲ τις οὐχ.ὑπακούει τφ.λόγφῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπι- 
Ῥαΐ 1 αΏγοπθ οὓεγ ποῦ οαχ ποτά Ὦγ Ἅᾖἵπο ορῖς- 

στολῆς, τοῦτον σημειοῦσθε καὶ! Ἱμὴ συναναμίγνυσθε'" αὐτῷ, 
119, Ἀτπαῦ [ὅπαυ] ᾖἸἹπιητ]ς απά Άπποο]αΐε ποῦ ση Πΐπι, 
... ) ' ο Δ 4 ε 3 Δ « » 

ινα ἔντραπῃ' 16 καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, 
{λλαϊ Ἠθ πιαγ Ὀθ αβΠαπιθᾶ ; ΑΠά ποῦ 38 4Ώ ΕΠΕΠΙΥ εδίεοΏι [Ππϊπα], Ῥαῦ 

νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 16 αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης 
ΒΑπιοπΙδα [ΠΙτη]αβ α Ὀτοῖπετ. Ῥπϐ «Ἠϊπιδε]{ "πο ὁΤιοτά 404 "ρεασθ 

ὄψη ἡὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ Ἱτρόπῳ.! ὁ 
1ΠΙΑΥ στο του Ῥεαοε οοπὔιπαβθ]]ὶσ Ἱπ ἍϐοΤΕΙ7 πΥ. Τηοα 

κύριο µμετὰ πάντων ὑμῶν. 
Ίιοτά [σε] στὰ 811 τοι. 

17 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ.ἐμῇ.χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστιν σημεῖον 
Τπο κα]πίαθίου 39σ”πιγ [ον] δηαπᾶ "οἱ "Ραπ], πΠ]οἃ ᾖ{ἱ [πε] εἱρπ 

ἐν πάσῃ ἐπιστολῷ΄ οὕτως γράφω. 18 ἡ χάρις τοῦ.κυρίου ἡμῶν 
1Ώ ΘΤΕΙΥΤ ερἰςί]θ; βο 1 ντῖζθ, Τ19 ρταςθ οἳ ουχ Τοτᾶ 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. Σἀμήν.! 
16β15 Οητὶςύ (ωΌο] ντα 1Α]] τοι. ΑΤΠΕΠ, 

σΠρὺς Θεσσαλονικεῖς δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ ᾿Αθηνῶν.ὶ 
3Το [ὁἱπε] “Τηεβββ]οπίβΏΒ 1βθοοιᾶά ὙἨτίτίεη τοπ ΑΙΠΕΠΒ. 

ἀλλά } 

σο9 
βας ΟΠἨτ]ςῦ, ἐλαί ντ 
αιῇείποςθ ἔπαγ π'οτῖς, 
Απᾶ εαπύ ᾖἴλποίτ ΟΥ 
Ῥγεβά. 15 Ῥτίέ Τε, Ότε- 
{Ἠγεπ, ο ποί ΄Ὕγεατν ἵπ 
π/ο]] ἀοΐπρ. 14 Απά 1Ε 
ΔΏΥ ΤΙΒΩ ΟΡΏεΥΣ πο ος 
πυοτᾶ Ὦγ {8 ερίςί]ε, 
ποῦο ἴλπαῦ ΠιἨὮ, απᾶ 
Ἠατο ηΟ-ΟΟΠΙΡΑΠΥ ππΙῖἩ 
Ἠϊπα, {λα Ὦε τηΑγ ὃθ 
αβ5Ώαπιθά. 15 Υεί οοαηῦ 
ἴηι Ὠοῦ 85 ΑΠ ΘΠΕΠΙΥ, 

Ὀαύ αἄπαοπΙςη )ἷηι 45 Ἡ 
Ὀτοίμοχ. 16 ἈΝοπ {μα 
Τ,ιοτᾶ οξ Ῥεασθ Ἠϊπιδο]Ε 
Ρΐγε του Ῥομσς βἶτ/ατς 
Ὦγ αἱ] Ἱποπη5δ. Τη9 
1,οτᾶ 6 νι οι αἱ]. { 

17 Τπο βα]α{α{ῖοπ οξ 
Ῥπιι] ση πιῖπο ο 
Ἠαπᾶ, σγΏ]ο] 15 ἴπο {ο- 
Κεηπ 1Ώ ΘΥΕΥΥ ερ]εί]ο: 
8ο Τ α«ιτὶίθ. 18 Τπο 
Εταςθ οἳ οὗσ Τιοτᾶ οἆε- 
5α5 ΟΩτὶςύ ὃ6 τὰ του 
81]. ΑπΠΙΘΗ. 

'Ἡ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ." 
ΤΗΕ ΤΟ ΑΤΙΜΟΤΗΣΧ 3ΕΡΙΡΤΙΙΕ, 

κατ’ ἐπιταγὴν 
Βοοοχάἶπρ {ο Γ1Ἡ6] οοπιπιβπᾶ 

ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Ὀ]ησοῦ χριστοῦ! 
Ῥαι1], ββοξῖ]θ ᾿οξσεκας Οπτῖςί 

θεοῦ σωτῆρος.ἡμῶν, καὶ “κυρίου "Ἰησοῦ Χριστοῦ! τῆς 
οἑ ἀοά ους βατΙοῦς, ΒΏᾶ οἳ [1πε] Τιοτᾶ 165115 Οπτίςε 

ἐλπίδος ἡμῶν, 3 Τιμοθέφ γγνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει’ χάρις, 
ΟΥ ἨοΡε, {ο ΤΙπαρίπεις, [πα] ἴταθ οΊη]ᾶά τπτ 18Η; 6ταςε, 

ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς.ἡμῶνὶ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ 
ΙΩΘΙΟΥ, ἍὮῬθ68Ῥ8, τοπ ἄἀοά ους Εαίπες Απά Οπτῖαῦ 7εδιας 

τοῦ.κυρίου ἡμῶν. 
ος Τιοτᾶ. 

8 Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν 'Ἐφέσῳ, 
Έπτεπ ϱ5 1 ῬεπροαρῃΏό ᾖ1ἴπθῬθ ᾖ(οτεπαῖῃπ  Ἐρηεεας, [πΏεπ 1 πας] 

πορευόµενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ 
;. ροΐαπᾳ το ἸΜαβοεᾶοπῖα, ἴπαδί ἴποα παΙρηΏῖθβῦ οΏαβΙρε 5οΠ1Ιθ ποῦ 

ἑτεροδιδασκαλεῖν, 4 μηδὲ προσέχειν µύθοις καὶ γενεαλογίαις 
{ο ὕεβοὮ οἴπεσ ἀοοῦτῖηςβ, ἩΟΣΓ ᾖἵο ρίτε πεεᾶ ᾖο {αῦὈ]εβ απά 3ρεποβρ]ορ1θΒ 

ἀπεράντοις, αἵτινες Ιζητήσεις' παρέχουσιν μᾶλλον ἢ ξοίκονο- 
αΙπἰργπαιΙπβο]ε, ὙΤΠΙοη "αιεξιιοπῖηπρβ αρτ]ης ταῖηετ ἴπαηι Ζαἀπαϊηῖς- 

µίαν!ὶ θεοῦ τὴν ἐν πίστει ὅ τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας 
ματίοη 1ᾳθά)ς τΠΏῖοὮ [15]1ω ᾖΕαἰθΗ. Ῥαῖΐ ἴπθ οπᾶ :οἳ ἴμο οπαχρε 

1ΤΕΊΒΡΤ. 

ῬΑΖΡΤ, Απ αροεί]ο οξ 
Ίοδας ΟΠμτὶκυ Ὁσ ἴμο 
οοπι]παπάπιεηί οἳ αοά 
ουχ ΒανίοΆἽτ, απᾶ 
1οτᾶ οὅεεας Ολτῖνι, 
Ἰωλμίο]ι 3 οατ :Ἠορε; 
32 Ἀπίο ἼΤἀπιοίἩγ, 3 
ΟΠΏ 50Γ 1π Ίο Εαΐί]ι : 
πτασθ, Ἠιθετσγ, απ 
Ῥεαος, Ίτοπι αοᾶ οι 
Ἐπίπες απᾶ αἆ18βιΙ8 
Οτ]δύ οαςσ Τιοτᾶ, 

ὃ Α5Τ Ῥεςεουιρ]Ώί μεθ 
{ο αΌ]ᾶ6 5111] αὖ Ἐρ]ιο- 
5α58, ἍΠεη 1 πιοηῖ Ιπτο 
Μαοθᾶοπ], ἴπαῦ ἴποια 
πηϊρσΏί[εςύ οΏαβγρθ 80Π1Θ 
ἐπί 1πΠαογ ᾖ{ἴεασαῃ πο 
οἵπεγ ἀοοίτῖπο, 4 πεῖ- 
ἴπεσ ρῖτο Ἠεεά {ο {πρ]ες 
Απᾶ επάᾶ]εββ Ρεπεφ]ο- 
Ρί65, ὙΏίοἩἈ παιηϊξίες 
αἀεβῦίοης, ταῖηες ἵπατ 
Ροᾶ]γ εἀλίγίηπςσ υπο 
18 Ίπ {αῑῖπ: 9ο ἆο. 
Ὁ Νοπ ἴπο επᾶ οἳ {πθ 
οοπαιπιαπάπιεπ{ ἶ5 οΏς- 

ἕ --- καὶ Ι/ΤΊτΑ. .ἐγ- ΙΤΊΤΑΥΥ. να. 
Σ--- αμήν ΤΤΤΑ. σηιΏ ΙΤτΑ. Ἡ τόπῳ Ρ]ας9 1. 

σαλονικεῖς β΄ ΤτΑ. 

7 μη συναναμίγνυσθαι ποῦ ἴο αβδοοϊαΐε ΥοΙΡεΙνθΒ 
7 --- ἴ]ιε διθδογίρίίοη Ο6Ι1ΥΥ; Πρὸς Θεσ- 

5 -|- Παύλον τοῦ Αποστόλου ο {πο Αροβῦ]ο Ρα] Ε; -- Παύλου 4; Πρὸς Τιµόθεον α΄ ΙΤΤτΑτ’. 
ο--- κυρίου ΕΙΤΊτΑΝΓ. 8 χριστοῦ Ἰησοῦ ΤΤτΑΥΓ. 

{ ἐκζητήσεις Τττ. (γεαά [1Ώ6]) ετττα υγ. 
ἆ χριστοῦ Ἰησοῦ ΟΙΤΊΤΑΥ/. 

Ε οἰκοδομίαν Ὀμ]]άίπρ 11 Ε. 
9--- ἡἥμων 
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ην ον οἳ 8 Ῥιγθ 
Ἠεαγε, απᾶ οὗ α ροοᾶ 
οομεςοῖθηΏος, 
ΣΗ18Ώ ἀη{εῖσηποᾶ: 6 ἔτοπα 
Ψ/ΠΙοἩ 8οππθ ἨΠατίης 
Ευγεγνθἀ Ὠβτο ἵωτπςά 
Ααδὶᾶο Πίο ναῖπ Ί9ηρ- 
πρ; 7 ἀεεἰτίηρ Το Ὦθ 
{θασςΏοθτς οἳ ἴπε Ίαπς 
ππεταίαπάᾶά]ηρ ποδϊίπεχ 
ὉΏαυ ἵΠεγ 868, Πο 
νυΏθγθοξ ἴπεσ αἴῆτπι, 
8 Βυις πο Κηποπ τΠπβῦ 

ἈΑπᾶ ο 

προ ος 
3 ο 3 [ῤ 9 ν ’ 8 , ν - 

ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς 
ϊ8 Ίοτε ουίοξ ρατθ 1 ἨἩθαωτν αηᾶ αἃ “οΟοΠδοῖοηοε σοοᾶ 

καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου' 6 ὧν τινε ἀστοχήσαντες, 
βπᾶ Σα1τι ππ{εὶἰρπεᾶ ; Ίτοπα νγλῖοἩ 5οΠ18, Ἠπνίως τηὶσσεᾶ {λα ππατξ, 

ἐξετράπησαν εἰς µαταιολογίαν, 7 θέλοντες εἶναι νομοδιδάσ- 
ἑαγηπεάᾶ α5]ᾶθ νο ταῖπ τα]κῖτπρ, ση]ςα]ως ἴοῦε ἍΊ1απ-{εαο]μετὰ, 

καλοι, μὴ νοοῦντες µήτε ἃ λέγουσιν, µήτε περὶ ἸΤίνων 
υπαετγείαπαϊπρ ἨοθΙΤΠεγ συΠαῦ ΊΤΠεγ 5αγ, ΠΟΣ οοποετηϊησ σΏηαῦ 

διαβεβαιοῦνται. 8 οἴδαμεν.δὲ ὅτι καλὺς ὁ νόμος, ἐάν τις 
ἴπε Ίατ ἴς ροοᾶ, ἵξ ἃ /ῃον «Ὁ 1 α ] 1 πολ ασ αν μην, 55 ππεοας 5 ον ρα κος ο .ἳ πο Ίατν, 1 ΑΏΥΟἨΘ 

'9 Κπονίπᾳ {ἴΠί, ἴπαῦ αυτῳ γομιμως ΄᾿χρηταυ 9 εἰδῶς τούτο, οτι δικαίῳ 
Ιπ1ε 1ῶνγ 18 ποῦ πἸηβάε 36 5]ανγ{α]]γ 111ςς, Κπονῖηπς 15, Ἅἴλαί Σοχ α τἱρῃίθοι8 Γοπε] 
ΣΟΥ α. τ]ρῃΏίεοις ΙΠ8Ώ, , ϱ - 2 , ῃ ν 5 " η ; 

Ῥαέ 1ος ἴμο Ίαπ]ες γόμος ου.κεῖται, ἀνόμοις.δὲ και ἀνυποτᾶκτοις, ἀσεβέσιν 
Άπᾶ ἀἱεορεάίεωί, ος Ίαν 18 πο επαοῦθᾶ, Ῥυΐ {ος 1ανγ]εςς απὰ ΙπςιῬογάἰπαίεΓοπες], ξοσ [1πε]απροᾶ]γ 
{Ώο ἁπσοά]Ισ απᾶ 2ος τε ” » / λ , 1 μα | 
εἴππους, ἔοτ απλο] Καὶ ἁμιποτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, Ἱπατραλφαις 
Άπά ΡΓΟΓΦΠ6Θ, ΕΟΓ ΠΙΠΥ- Απᾶ Σια], {0Υ [1Ώ5] ππΏο]σ αηπᾶ 320816, ,Έ0Γ ΒΠΙΙἴΘΥ5 οἱ Σ41Π6Γ8 
ιἄεγωνς οἳ Σαΐπεγς απᾶ 
ωπ ἀ4εΓ6Υ5 ο ΠΙΟΊἨΘΤΕ, 
{ο ΠΙΒΠΞΙΑΥΟΓΕ, 10 {οσ 
ΣΤΙΙΟΓΘΙΠΟΗΡΕΓΒ, τος 

καὶ "μητραλφαις,. ἀνδροφόνοις 10 πόρνοις, άρσενο- 
Απά 5ΗΙΙΤΕΓΒ ΟΕ ΠιοίΠετβ; 205 ΒΙ4ΥεΥ5 οἱ ΠΙ81, ΣΟ0ΓΠΙΟΒ{ΟΥΒ, ΑΏΌ5ΘΥΡ οἱ ἵπεπι - 

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. π. 

’ - ’ Δ 

ο εμα ἀοθ]ρ λεία «κοιπαις; ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ 
«ο]τος ση] πιαη]κἰπᾶ, 5εΐνες μη Η παοἩ, ΤηΘΙ-ΡΦΤΕΚΙ6Υ5, Παχς, Ῥοσ]ᾶχ6Ιδ,  «πά ᾖ 

] , - ες , ’ ’ 5 

μον Ὃ τα τι ᾖἔἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, 11 κατὰ ι 
ΡΕΙΡΟΗΒ, απᾶ 1 ἴποτα 
Ὃρ Αη οἶπετ ὑρῖηπας 
τπαῦ 18 οοπΙΓΑΙΥ 
{ο «5ουπᾶ ἀοοῖτῖπε; 

ΑΠΥ Ξτπῖπρ λοΐίποασ το 5οµαΏᾶ ΜεαοΏίπς 19 ορροςεᾶ, ΔοςοταΙηβ ἴο 

τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ µακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύ-' 
1πε ρ]αά υἰάΐϊπρς οἱ ΤΏθ ΄Ρ]οΥγ οἑ ἴπο ὮὈ]εξςξδεᾶ ᾳοᾶ, π’πὶςο πας Ξεπίταςτεᾶ 

11 ποροτᾶϊπε ἴο ἴπε θην ἐγώ. 19 Ἱκαὶὶ χάριν.ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με χριστρ 
σα ος. μον αυ πο Ἡ Απά Ἱίπαπκ ἍἉἨϊπ ππο αἰτεηπβίπεπεά πα, ΟΡχ]5ῦ- 

ιο σας οοπιπαἰΕ{εᾶ ἴο Πιτ 
ἐτιαςί. 19 Απά Ι ἵπαρη]κ 
Οὐτ]ςί ἆοξιας οἳχ Τ,οτᾶ, 
πνΏο ΠαίΏη επαβρ]θᾶ πιο, 
1οτ {παῦ Ἑοϱ οοαπίεᾶ 
πηρ Ταἴ(ηξα], Ῥαῦυίηπσ 
1ηθ Ἰπίο ἴπε ΠιΙΠΙςίχΥ 
13 πΠο πας Ὀδείοτς ἃ 
ὮΏ]α5ΡΗΘΤΙΟΣΥ, απᾶ α ρεί- 
Εοσπἴος, αι Ἱπ]ατῖοις: 
Ῥαίέ 1 οὈίαϊπεᾶ ΊΠεΓΟΣ, 
Ῥεσααςθ 1 ἀἱά ἴΐ Ίσπο- 
χαπτὶσ Ἱἵῃπ ἩαππΠπβοθ]1εΕ, 
14 Απᾶ ἴμο τας ο 
οσ Τ,οτᾶ πας εχοεθεᾶ- 
Ίπσ αὐππᾶαπυο σα 

Ἰησοῦ τῷ.κυρίφῳ.ἡμῶν, ὅτι πιστόν µε ἡγήσατο, θέµενος εἰς 
ζ{θςὰ5 ουσ Τιοτᾶ, ἐηαῦ {αἱ ίΠέα] πιο Ὦο εδἐεεπιθᾶ, ΑΡβοϊΏ ης [της] {ο 

διακονίαν, 19 "τὸνὶ πρότερον ὄντα ” βλάσφημον καὶ διώκτην 
5εγτ]σθ, Σρτεν]οις]ν 1Ρρεϊπρ κα ὈΙ86ρΠ6εππεςΓ απᾶ ῬεΓεεσι!ος 

Δ . ’ . ο Ιλλ' 2λ ΄ θ ϱ/ ” -” ι] ΄ 

καὶ ὑβριστήην' δἀ λεησην, Οτι ἀγνοῶν εποίησα 
Αηά Ἰπεο]θηπῦ; οαῦ 1 πα» «ΏΘ6πΏ ΤΙΘΤΟΥ, Ὀθοραςο Ῥοΐϊης Ιᾳποταπύ 1 αἰὰ 

ἐν ἀπιστίᾳ' 14 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ.κυρίου.ἡμῶν 
[10] 1π απῤε]1θΕ, Ῥαῦ0 «αρεγαροαπᾶεά 1Πε Ρταςθ οἑ ουσ Τιοτᾶ 

μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν χριστῷ Ἰησοῦ. 16 πιστὸς 
ο τηε] θα αηὰᾶ 1οτο σιηΏ]οὮ ᾳ15]1π Ομλτῖςύ ζφθ8ς5. ἙαιέπέαΙ 

ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι χριστὸς ᾿Ιησοῦς 
ΣΓἩ απᾶ Ίοτο πΠῖοὮ [1] ἴμο ποτᾶ, απᾶ ο α]] αοοερίανῖοη ἨΠποτίἩγ, Όππὺ ΟΠτὶκῦ 26815 
15 Ίῃπ Οπτὶςύ ὦθειας. ” ᾿ . , ε Χ η » Ν τα ον 

15 ΤΕῖς ἐς α ΕρήνμέαΙι ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον αμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρωτος 
ΡΩγίΠΡ, απᾶ πΟΓΙΗΥ Οἱ ΟΆΠΙ6 Ίπτο ἴπε ν’οτ]ά 5ἴππετς {ο 58τθ6, οἳ πΏοπι [πε] ατει 
Α]] αοοερἰαίοΏ, ἴλπαί 
Οπε]ςέ ἆοδιιβ οβΠ1θ Ἰπζο 

, -- απ τρις ι 
εἰμι ἐγώ. 16 ἀλχὰ διὰ.τοῦτο ἠλεησην, ἵνα ἐν ἐμοὶ 

{ῃΠο τνοτ]ά {ο βατο εἶπ- απ ἍᾖὉ. Ῥιαΐο ΈοΓ ΤἨΠ18 ΥΘΑΡΟΗΠ 1 τας «ἨΕΊΥΏ ΤΩΘΥΟΣ, ἐπαῦ Ἰπ τηε, [1ηε] 

ος ος ὧπ πρώτῳ ἔνδείξηται ῥ}Ῥ]ησοῦς χριστὸς! τὴν ἀπᾶσαν' µακρο- 
εἰς ομιιςο 1 οὐίλίηοσά  Ἀπσί, πιρβηί '5πενν "οτί σεις "Οητ]ὶςυ 1πθ Ἅπᾖποῖθ 1οπρ- 

ΣΙΘΥΟΥΣ, {παῦ ἵπ 1πε Πγςῦ θυµίαν, πρὸς ἡἑποτύπωσιν τῶν µελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ 
ο. ο ην εαν ευβοτίηᾳ, Σοτ α ἀε]]ποπυϊ]οα οἳ ἴποςς ΌὈρεῖαςρ αυοαῦ ἴς Ὀθ]ίετο σοπ 

«τες, ο αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 17 τῷ δὲ ᾖβασιλεῖ τῶν αἰώνων, . 
ον 8 ο κο Ἠϊπι ἵο 14 οεβετηκ]. Νοπ ἵοΐίπο Ἐϊπρ οἱ λε 38665 ᾖ{[1πε] 
ΕΠοιμ]ά Ἠεγοεκίίοτ ὮῬε- 
1ἱ6τθ οἳ Ὠϊπι {ο 119 ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, µόνῳ "σοφφ' θεφ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς 

ο ρτρας 

ο πο αι. Ιποογταρίϊο]θ,. 1ΠτΙ5101θ, οπ]γ πάς ἄἀοά, ὨἨοποις απᾶ ρ]οτ ο ἴπθ 

Ἱταπιοχία], Ἰπν]κρ]ο, αἰῶνας τῶν αἰώνωγν. ἁμήῆν. 18 ταύτην τὴν παραγγελίαν 
{με οπ]ν π]εο αοά, ὐά ασθς οἱ {πο ΑΡΕΡ. Ατπηεη. Τη]5 οἨαισα 
Ῥοποιχ απά ρ]οτγ {ος , 9 : ο ' ο. 

ετεσ απᾶ ονετ. Απποι. παρατίθεµαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προ- 
18 Τη(ς οΏαχρο 1 ο0πι- 1 οοπαπι] 6 {ο ἴ168, [πα] οΏΙ]ᾶ Τϊπποῦπεαξ, «πεοοτᾶῖηρ ο {πο Ἅσοίπρ 

Ὦ χρήσηται 1..  πατρολῳωαις ΙΤΤΓΑ. ὰ µητρολῳαις ΥΤΤΤΑ. 9 κ καθε πα 
1ΤΤτΑ. η -- µε τε (οἱ 1ϱ) 1, ο ἀλλὰ ΙΤΤΙΑΥ. Ρ χριστὸος Ἰησοῦὺς 11ΤΑ. 4 ἆπασαν 
1ΤΊτΑ Υ’. Σ--- σοφῴ αΙ/ΤΤΓΑΥΓ. 



1. Τὰ. ο το οτατ. 
΄ 3 [ή ’ 5 5 ” Ἱ ᾿ 2 - 4 

αγούσας επι σε προφητείας, ινα στρατευῃ' εν αυταις την 
9ρυΐοτο 785 30ο "περ "ρτορλθοίθβ, Όλμαί ἰποι παἰρΏίοκύ αχ Ὁν ἴπεπα τηθ 

καλὴν στρατείαν, 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, 
Εοοᾶ Τ/ΟΥΣ4Υ6, Ἠο]άϊπρ Ἅ«ΕΑΙΙπ απᾶ Ὑ"μοοά 1 ΟΟΏΡΒΟΊΘΠΟΘ; 

τινες ἀπωσάμενοι, περὶ τὴν πιστιν ἐναυάγησαν᾿ 
{ΑΠ τηβθάο «ΠΙρητοο; 

ἥν 
πΏῖοὮ Γοοπβοίεπος]ροπας, ΠΑΥΙΠΡ ομ5ῦ ΔΤΥΑΣ, 33 ἵο 

20 ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Αλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τφ 
οἱ πἩοπι α4το Ἠγηπεηρρας απᾶ Α]αχαπᾶοτ,  Ὑπποπι 1 ἀεΙτετθᾶ πρ 

σατανᾷ, ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν. 
{ο βατ8ἨΠ, {λπαῦ ἴἨεγ τααγ Ὃο ἀἱδεΙρμπθά ποῦ Το Ὁ]β»Ρµεπῃο. 

ο α΄ «--- ν / . 9) Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων .ποιεῖσθαι δεῆσεις, 
1 εχΏοτί ἰπετείοἵθ, ἈἨτβῦ οἳ α11, {ο Ὀο πιβάθ 5ΙρΡ]Ιο8ῦΙΟΏΒ, 

προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώ-. 
ΡΤΑΥΕΤΕ, 1ΏΙΕΓΟΦΞΘΙΟΙΒ, Ἱπαπκ»βἰτίησς, ΣΟΥ 811 ΏΠΕΗ 1 

πων, 3 ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἓν ὑπεροχῇ ὄντωνι 
{οτ Κίηπρ8 βπᾶ 811 ἴπαῦ ἵπ αἁϊρηιισ 8168, 

ἵνα ἤρεμον καὶ ἠσύχιον βίον διάγωµεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ 
πα α ἵτβπαα1] απάἀ απ]εῦ Ἠ4θ6 Ἅπσθ τιβΣ ]ερᾶ 1η αἱ φίευσ βπᾶ 

σεμνότητι' ὁ τοῦτο.'γὰρὶ καλὺν καὶ ἀποδεκτὸν ἐνώπιον τοῦ 
ρτατΙττ; ΣΟΥ 1Π]5 [15] ροοᾶ απᾶ καοσερίαθ]ε Ῥεέοτθ 

σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, 4 ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι 
οἆχ βανίουτ οἀ, πΊπο 38] ΞΤΙΕΏ. 1γ/ΙΦΏΘΒ ἴο Ὀθ βατοά 

καὶ εἰς ἐπιγνωσιν ἀληθείας ῥἐλθεῖν. ὃ εἷς γὰρ θεός, κεἷς.καὶ 
απᾶ ''ο 'Ἐπον]εᾶάβο 508 [5ἱπε] Τιτα{Ἡ 11ο 3οοπΠπθ, 

µεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος χριστὸς Ἰη- 
Τέπε] ταεάἰπζογ οἳ αοά απᾶ ΙΗΘΩ., [119] πΙΑΏ Οὐτ]εὺ {9- 

σοῦς, 6 ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, "τὸ µαρ- 
εις, ππἩο 63ο ὮἈἨϊταςε]Ε 8 ΤΑΏΡΟΤΑ 40Σ ΒΙ1, τπθ τεΒ- 

τύριον! καιροῖς ἰδίοις, Ἱ εἰς ὃ ἐτέθην ὡ 
ᾷΊΤΩΟΏΠΥ ᾖ{[Το ο τοπάετεᾶ] ἵπ Ἴϊπαερ 3105 Ύοσνη, {ο πΠῖςὮ Ἴπγββ ὀπρροϊπίθα 11 

κηρυξ καὶ ἀπόστολος' ἀλήθειαν λέγω "έν χριστῷ,' οὐ 
8 Πετα]ᾶ απᾶ Ἀροβῦ]ο, (00π6] ται 1 5ρεις ἵ «Οπείε, ποῦ 

, / .) 2 / ΔΝ 7} / 

ψεύδοµαι' διδάσκαλος ἐθνῶν, ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. 
11 "4ο 16,) 9 ἴθιομετ ο [1πε] παΙοΏ8, ἵπ {ΙΔ απᾶ  ἵτατῃ, 

8 Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, 
1 πη] τπετεξογθ 3το “Ῥταγ το 3πιεη Ίτπ τετ; ὮΛῬἱα8ςε, 

ἐπαίροντας ὑσίους χεῖρας Χχωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ' 
Ηά0ΐὴσ αρ Ἠοιὶὺ ᾽ Ἠβπᾶς αρατῖῦ ΊΤτοΟπ ἨτβῖἩ αμά τεμβοπΠίΏΡ. 

ϱ ὡσαύτως Ἀκαὶ' Στὰς! γυναϊῖκας ἓν καταστολῷ κοσµιῳ μετὰ 
Τη ]ΐςθ ΠΙΑΠΏΘΙΓ 8ἱ5ο Ἅἴπθ ΤΤΟΏλΕΠ γε] ἔριῖ]βο 1βεοπι]γ πυ]ίΏι 

αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν, 
πιοᾷθξιγ απάἀ «ἀἰδοτεείπες ᾖὉο βᾶοτη {ἴΠεπιβε]νοΡ, ποῦ στα Ῥ]α1θηρς, 

1) Ἀχρυσῳ,! ἢ µαργαρίταις, ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, 10 δάλλ’' 
ΟΥ Ρο]4, ος Ῥθασ]5, ος "ο]οίΏίπςρ αρ08{1Υ, ραῦ 
εἰ ΄ Ν 2 ιά ’ ) 

Ὁ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι 
πιΏπῦ 15 ὈεοοιαίηΏς ἵο ΠΟΠΙΕΠ ῥτωξεςδῖης [ιπε] Σεωσ οἳ ἀοᾶ, ντ 

ἔργων ἀγαθων. 11 Γυνὴ ἔν ἡσυχίᾳ µανθανέτω ἐν πάσῃ 
ΣτνΟΤΙΒ Ροοᾶ. - ΔΑ. ὄγγοπιβη ϊπ Σᾳυἱεῦπεςς Ἱεῦ εατηα 1Π 81] 

- Ἡ η , 4 ’ δι 2 
ὑποταγῇ' 19 Σγυναικὶ δὲ διδάσκεινὶ οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὖὐ- 
βιιρ]εοδίοη : Όυῦ α ΊΟΠΙΒΠ ᾖΤο ἴθαςὰ 1 ἆο ποῖ α11οτσς, ΏΟΣ ο 6χθΓΟΙΞθ 

θεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ’ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 19 ᾿Αδὰμ.γὰρ 
ΔΠΙΠΟΤΙΙΥ 9Τ6ΕΓ ἩΠ8Π, ραῦ Τοῦο π απ]θίπεξδς; {ον Αάπτα 

πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Ἑὔα. 14 καὶ .Αδὰμ οὐκ.ἠπατήθη: ἡ-δὲ 
Έτβῦυ πγαΒ {οτπισᾶ, ἴποιπ Ἠτο: Απάᾶ Αάαπαι Ί/ας5 τοῦ ἀεοε]τεᾶ ; Ῥαΐ {1ο 

Έοχ 3οπθ "4οα |318], Άπα οπθ: 

σ41 
ταἰ{ απο {περ, «οπ ΤΙ- 
ΠΙΟΤΗΥ, αοοοτἁϊηπρ το 
πο Ῥγορλοσϊες πΠῖοΙ 
ππεπὂ Ῥθΐέοτο οἩη {περῬ, 
της ποια Ὁγ τπεπα 
μπϊρΏίθβῦ ὙγΒΧ Α ροοά 
ΑΙΐ816;: 19 ΠἨο]άϊπρ 
{Α1{1, απᾶ Α σοοᾶ οοη- 
βοἱεΏσθ; ΠΠΏΙοἩ 8ΟΠ19Θ 
Ἠατίηρ Ῥυηῦ ΑΙΤΑΥ 60Ἡ- 
οετηῖηπρ Ἅ«{Εβ1{Ώ Ώβτο 
Πιβάθ βΠΙΡύτεοΚ :20 οξ 
ππΏοπι 5 Ἠγσπιεηεεαβ 
8Πᾷ ΑΙεχβΠᾷΘΙ; πΏοπα 
1 Ώατο ἀο]μτετεᾶ πηπίο 
Βαΐατ, {παῦ ἴπαγ ΤΙΣΥ 
Ίεμα ποῦ ἵο ΌῬ]8ςδ- 
Ῥηεπαθ, 

ΤΙ. Ἰ οκΠοτί ἴπετο- 
408, ἴπαῖ, Εγεῦ οἳ 81], 
ΕιΡΡρΙ1οβΤΙΟΠ8Θ, ΡΓΑΥΘΓΣ8, 
ΙΠΤΕΤΟΕΡΡΙΟΩΕ, απα σῖν- 
Ίχιςσ οἳ ΤΏβΏΚΒ, Ὀο πιβᾶθ 
1ος α]ἰ] πιεη;: 2 1ος 
ΚΙπρ5, Ἀπᾶ {ογ 1] ἐππῦ 
89 {πι οα0ΠοτΙττ; ὑπαδῦ 
ππθ ΤΙΑΥ Ἱερά α αιῑθῦ 
ΕΑπᾶ Ῥοισεββίθ 116 ἵπ 
ΒΙ]1 σοᾷμπεββ απά Ἡο- 
Ἠθδῖγ. ὃ Έοτ ἰλπῖς 48 
6οοᾶ απά «οοθρίβΏΌ]ο ἴπ 
Τπε εἱρΏῦ οἳ ἀἄοᾶ οἆσ 
Ὡανῖοιτ; 4 πλπο π1 
Ώατο α]ἱ ΠΕΠ Το Ὦθ 
βηνεᾶ, απᾶ ἵο οοπαθ 
Ἠπίο 1ο Κποπ]εάρθ 
οἳ πε ΓγαῦἩ. ὅ Έος 
έλεγα {8 οηο ο, απᾶ 
οτε ταεβϊπίοςγ Ῥείπεετ 
αοά Επᾶ πἹεηΏ, “ΠθπιβΙ 
ΟΗτ]ῖεὲ ὀεξας; 6 ππο 
6ατθο Πϊταξδοε]{ξ α τ8Ώβοπα 
ΣΟΥ α]], το ὢς6 ταβυιβθά 
ἵπ ἆπθ {1πιθ, 7 ΊΓπεγο- 
πηῖο ΤΙ απι οτᾷβΊπεᾶ 8, 
ΤΙΕΒΟἨΘΣ, αΏᾶ ΑΠ 8γρο- 
π0]ε, (1 5ρ6βΚ {πο ἰταθ]α 
1π ΟἨτ]5τ, απ Ἰεποῦ :) 
8 ΤθαςΠεσ οἱ ἴῃΠο ἄσοτπ- 
υἱ]ες ἵηπ {84ΤΏ απᾶ τε- 
τσ. 

6 Ι τσ] {πετεξοτθ 
'Πβῦ ΤΠΕΏ ΡΓΑΥ 6ΥετΥ 
πμετα, Η11ἱηπρ αρ Ώο]γ 
Παπάς, ν]ιηοαξ Ὕντατα 
Ἀπᾶ ἁἀοαρινς, 9 Ἰη 
Ίο ΠΙηΠετ αἱ5ο, 8 ῦ 
ΙΟΠΙΕΏΠ βοτΏ ΤἵἩρτπι- 
5ε]τοβ 1π ηιοᾷοςί α)υ- 
Ῥασβ], ση 5Ώρπιεξας- 
εἄπθβε θπᾶ ΕοΏτ]ίειτ; 
ποῦ πνΙτΏ το]ᾶεᾶ Ἠα]σ, 
ος ρο]ᾶ, ου Ῥεετ]5, ος 
οοβῦΙσ αιτατ: 10 Ῥας 
(πΏΙος Ὀθδοοπιθίῃ ττο- 
πιθπ Ρτοζεβξείης ροβ]ῖ- 
ΏΘΕΞ) γη ροοᾷ πΟΓΚΡ. 
11 Τμεῦ ἴποθ ΤΟΠΙΒΠ 
1θαχπ Ίτπ Εἶ]επορ τνΙῦῃ 
81] εαῬ]εοίίοῦ. 12 Βασ 
1 5αΏενγ τοῦ Α ΤΓΟΠΙΔΗ. 
6ο {εβοῇ, ὨΟς ἴο 15ΙΤΡ 
Απθποσϊίγ οτε; {πθ 
της, Ῥαῦ ζο Ὦο Ίπ Βἰ- 
1θησθ. 15 Έοτ Αάαπι 
σας τοῦ Σοττηρᾶ, ἴπετ 
Ἔτο, 14 Απά Αάατι 
πγβΕ ποῦ ἀθοεϊνεᾶ, ραΐῦ 

5 στρατεύσῃ τττ. ἕ--- γὰρ {ο τη. »"--τὸ μαρτύριον 1. 
α-- καὶ τπ[ττ]. Φ --- τὰς 1 ΤΊιΑΤΓ. 7 καὶ 81ιά ΙΤΊΤΑ, 
5 διδάσκειν δὲ γυναικὶ 1ΤΊτΑ. 4 ἀλλὰ 11. 

Σ -- ἐν χριστῷ ΟΙ ΤΤΊΤΑΤΥ. 
χρυσιῳω Η. Ὁ ἀλλὰ ΤΝ. 



θ42 
ἴ1θ Ἱοπ]βπ Ῥεϊηρ ἆς- 
οεἶτεᾶά. πας Ίπ ἴμο 
ἐγαπςρτθββίοηῦ. 15 Μοί- 
σηἰΏξύαππάϊηρ εΏο εΏς]1 
Ῥο βατθά ἵπ οΏ1]άρεασ- 
1ης, 1 ἴπεγ οοπύῖπας 
1η {β{Π απᾶ ολατῖγ 
ΑηΏᾶά Ἠο]ίποβΒ ππΙτΩ βο- 
Ὀσιείγ. 

ΤΠ. Τπϊς {8 4 ἔταρ 
ΡΒΑΥΙΩΏΡ, 18 α ΤΙΒΏ ᾖο- 
Βτο {πο οὔᾶσθ οἳἑ 8 
Ὦϊ5ἨΏοΡ, Ὦο ἀεδίτεία α 
ξΕοοᾶ ποτχκ. 2 Α ὈἱξεΠοβ 
ἴπεα τιαςξύ Ὦο Ῥ]βταε- 
1655, ἴπε Ππερβπᾶ οἳξ 
οης π{ο, τὶρϊ]απῦ, 5ο” 
ῶες, οἱ σοοᾶ Ῥοπατίοις, 
Εῖνεη 1ο Ἱοερίζαλίγ, 
Ααρῦ ἴο ἴθαςᾳ; ὃ ποῦ 
µρίνεω ἵο ἨὙπίπθ, ηο 
ΒίτΙΚκοΥ, ποῦ ρτεεᾶτ οξ 
ΑΙΙΠγ Ίαοτθ; Ῥαῦ ρα- 
φϊοαῦ, ποῦ α Ῥταν]ετ, 
ποῦ οογείοα5δ; 4 οπθ 
Ὅπβῦ τα]εία πα] 5 
οὗπ Ἠοςίςξε, ἨΠθτίπς 
Ἠϊ5 οΏϊ]άτεπ Ίπ εαο- 
ἀθοίίοι σΙιὮ α]] ρτα- 
τΙίγ; ὃ (4ος 1 ἃ ηΙ8ηΠ 
ἆποῦςν ποῦ Ἠοπ {ο τια]θ 
Βΐ6 οὗω ἼἨοαδθ, Ἠοῦν 
5]α]] ο ἴβ]κα ο8το οἳ 
ἴπο οἩιτοὮ οἳ ἄ.οά 5) 
6 ποῦ Αα ποτίος, ]ε5ῦ 
Ῥρεῖηρ 1ιθᾶ πρ ππία 
Ῥτγ]ᾶε Ὦο Τα1] 1πἱο Όμθ 
οοπάθιωηπαὔΊοη οἳ ἴπθ 
ἀενῖ]. 7 Μοτεονετ 9 
πηαδῦ Ώβτο 8 Ροοᾶ τε- 
ροτῖ οἱ ἴηΏεπα συῃ]οἩ 
αγο π](ποαῦ; ]ο5δῦ Ὦςα 
4π]] 1Ππῖο τεργοβοῖ απᾶ 
1ΠΏ9 5Ώᾳτθ οἱ ἴμε ἀετ]]. 
8 Ἰήκαιν]εο 1πιςδέ ἴπο 
ἄθασοιι5 ὂ6 ρτωνε, ποῦ 
ἀοιυ]αίοποσιεᾶ, ποῦ 
Ρῖτεη {ο παιιοἩ σ]πε, 
ποῦ ρτεεᾶγ οἳ ]ίπγ 
Ίποχα; 9 Πο]άῖηρ ἰῃοα 
ΧΩΥΦΙΘΥΥΣ οἳ ἴπο {Εαϊσῃ 
41 α Ῥαάχθ οοΏδεῖεπςοθ. 
10 Απά 1εῦ {πεςξο 85ο 
Ἀτςί Ῥο ρτοτοᾶ ; ἴπεὮ 
1ες ἴποπι α5δο πο οἳ- 
Ώοο Οἱ Α ἄΘβΟΟΗΒ, Όε- 
Ίπσ οι Ὦ]απαε]εςβ. 
11 Ἐγοι 8ο πιιςδί ἐλπεῖγ 
π/Ίνες 6 ρτατε, ποῦ 
ς]απάᾶσγοετ5,5οΏετ,α]{Ἡ- 
{α] Ίπ αἰ] Πῖτρς. 12 Τιεῦ 
ἴηο ἄθασοπ5 ὋὌο {ἴπθ 
παςραΏᾶς οἳ οτε πν116, 
τι]]πσ ἰπεϊτ οεΠἩΙ]άτετ 
απᾶ ἴπαείγ οΟύΨη Ποιςδαο8 
πνθ]]. 18 Έοσ Όπεγ υμαῦ 
Ἠατο ιιςαὰ {Πο οὔῆσε ο 
ὢὰ ἄἆθβοοα πε] Ῥρας- 
οπβςο {ο ἔπεπιςο]τος ἃ 
Ροοᾷ ἄορτεε, αηΏά ρτεαῦ 
Ῥο]άπχιαςδς {π {πε {αἲθα 
ν/Ώ]οα 18 ἵπ ΟΠτ]5ή ἆε- 
5115. 

14 Τῃεςα {Ππῖπσς τυτ]ζθ 
1 ππ{ο Ίπεαε, Πορίταρ το 
6ΟΥ1Θ πΏ{ο ἴπθε εΠοτῦ- 
15: 15 οαυ 1 Τ ἵατνγ 
Ίοπς, παῦ γποι πιαγοςῦ 

5 ἐξαπατηθεῖσα ΙΤΊΓΑΥΓ. 
αἰσχροκερδη ΑΙΠΤΤΑΥΓ. 
λνηφαλίους ΕΩΙΤΊτΑΥΓ. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. ε μιν 
γυνὴ «ἀπατηθεῖσαὶ ἔν παραβάσει γέγονεν΄ 1ὅ σωθήσεται.δὲ 

Ψ/ΟΏΙΒΠΗ, Ἀβνίηρ Ῥεεη ἀεοθ]τεᾶ, ἵπ ἰταπδρτεςδδίοη ὨαβῬεσοοπηθ, Βμΐ 5Ώθ 5Ώα]1] Ὀθ «ατοᾶ. 

διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν. µείνωσιν ἔν πίστει καὶ ἀγάπῃ 
1Ἡτοπρῃ ἴπο ολ]άρεατίτς, 1 ᾖΤμου αθίά ἵπ Ἅᾖ«Σαιπ ᾿ απᾶ 19τθ 

καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης. 
Απᾶ βαποὐΙβοβῖ]οη γη ἁἱδοτεείπεβ. 

Ὁ Πιστὸς  ὁ λόγος εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, 
Ἑαϊτμέα] 18] 1Πο πποτᾶ: ᾖξ ΑΠΥ “οτειδεεγεΏίρ ΣΑἰτοῖο]ες "Εογγγατᾶ 350 

καλοῦ ἔργου ἐπιθυμε. 3 δε οὖν τὸν ἐπίσκοπον Ιἀάνεπί- 
ο "ροοᾶ ”» ποσχ Τρ ἶ5 ἀθείτοας, Τὸ Ῥεποτες ύπεη ἴλε οτεἵ56ες Ἱττερτοαςῇ- 

ληπτον' εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, Σνηφάλεον,ὶ σώφρονα, 
8δ]8 {ο ῦε, Το πο Απάε ᾖ1Πιβραπᾶ, 5οῬος, ἀϊβοτοθῦ, ́  

κόσμιον, Φιλόξζενον, διδακτικόν᾽ ὃ μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, 
ἄεοοτοις, Ἠοδρίζαρ]θ, αρῦ ἵο ἴεδος; ποῦ :ΡΊταπ {ο πΙπθ, ποῦ ϱ βἰτῖκας, 
Ἶ κ 2 δῆ Π Ιἀλλ)Ι 2 το »” ελ ε λ / . 

µη αἰσχροκεροη, Ἶά ἐπιεικῃη, ἅμαχον, ἀφιλάργυρον 
ποῦ ρτεεᾶσ οἱ Όαρε ραίπ, Ῥαῦ 5εη{]ε, ποῦ οοπ{θηθΙοαΒ, ποῦ 1ογίΏΡ ΠΙΟΠΕΥ;Σ 

4 τοῦ.ἰδίου.οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν 
Πϊ5 ού Ώ Ώοιαςθ νυε]] τυ]ηρ, ᾿ΠΗ5] οἩΙ]άτεπ Ἠανίπς Ιπ 

ὑποταγῃ μετὰ πάσης σεμνύτητος ὅ εἰδε τις τοῦ.ἰδίου. οἴκου 
βαρ]θοῦῖοα υνῦἩ 811 Εταν]ΐτ; (ραὐ 1 οπθ ἍἨϊδ οπΏ Ώοαξθ 

προστῆναι οὐκ.οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται ; 
Πιον] {οτα]θ ΚποπΒ ποῦ, Ἠοπ [ἐἩθ]αβεεπιρ]γσ οἳ ἄοᾶ 5Πα]] Τε {ακε σατθ ΟΕ 2) 

ϐ μὴ νεόφυτον, ἵνα.μὴ τυφωθεὶς εἰ κρίμα ἐμπέσῃ 
ποῦ 8 ηονίος, 1ε5 Ὀοίπρ ρἀαβεᾶ πρ, Ιπῖο Ππ6] ογἶπιε '“Ἠθ ὃπλαγ οάα]] 

τοῦ διαβόλου. ᾖΠ δεῖδὲ Καὐτὸνὶ καὶ µαρτυρίαν καλὴν 
104 31η9 3δάεν]]. Ῥτέ 1ν Ῥεπογες Ἅ᾿Πῖτα 815ο ϱ 3Ρε5ίίπιοπσ 3σοοᾶ 

ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ 
9ο Ώατε Ττοπα {ποξο σ{λοαῦ, 168 πο τεργοβο ἃθ ΤΙΣΥ {8]] απᾶ [1πε] 

παγίδα τοῦ διαβόλου. 8 Διακόνου; ὡσαύτώς σεμνούς, μὴ 
5ΞΏηβτο ο πο ἀετῖ]. ΤπΠοἙῬε πἩο 561το, 1η 1Κθ ΠΙΑΏΠΕΣΥ, Ρτατε, αποῦ 

διλόγους, μὴ οἵνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς, 
ἄοι]ο-ἑοπριθᾶ, ποῦ ἔο Ζγγῖπο 1τΏΙ1ο] Ρῖτεη, ποῦ ϱτεεᾷγ οἑ Ῥαξεραῖτ, 

9 ἔχοντας τὸ µυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, 
Ἠο]άίηπς :1ποθ6 Ἁτπιγβδίετ οἑίπο ᾖ«{αἱῦῃ 1π "ρατο 19 οΟΠ5ΟΊΕΠΟ6., 

10 καὶ οὗτοι.δὲ δοκιµαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν͵ 
Απά πεεο αἷξο Ὥ1εῦ Πεπα Ῥο ργογεᾶ ητείι, ἴπει 166 ἔπεπα εεττο, 

ἀνέγκλητοι ὄντες. 11 γυναῖϊκας ὡσαύτως σεµνάς, μὴ ὅδια- 
Σαπίταρε8ςπαΡ]ε 1Ρεϊηρ. Ὕοπιεα Ἅᾖπ]κε πιαηπεσ βτάγε, ποῦ Ἀ]αή- 

όλους, Ἰνηφαλέους,! ὶς ἐν πᾶ 19 διά ἔστω- όλους, νήφαλεους, πιστᾶς ἐν παᾶσιν. ιάκονοι ἔστω 
ἀθΤεΤΕ, 5οῦες, Σαϊτηέα] Ἰπ α]] ἐπίπρα. Τποβο 3ππο “Βεγτθ 1]εῦ 

σαν μιᾶς γυναικὸς ἄπδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι 
5μ6 Ίοἱδοπο ῥὁὃψίέθ «οἩἨπεραπάς, [121Πεῖτ] 13οΠΙ]άτεη 11γγε]] 1ογη]ης 

καὶ τῶν. ἰδίων οἴκων. 19 οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες, βαθμὸν 
Απᾶ ἍἈΤποαῖτοπφη ἍἨοιβθς. Έοχ ἰποςδθ τνε]] Ὠανίτρ 5εγγεᾶ, 8 "ἄεστεθ 

ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται, καὶ πολλὴν παῤῥησίαν ἐν 
Ώξοτ ΄ΤΠεπιςσε]γεςβ 1ποοᾶ βοαἈ1τε, απᾶ ΤαἹςὮ Ῥο]άποςξα 19 

πίστει τῇ  ἔν χριστῷ Ἰησοῦ. 
4ΒΙ{Ὦ νηΏ]οα 15] ἵα Οπτῖς «φ.6818. 

14 Ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλθεῖν πρός σε 3Ἀτάχιον 
Έμεεε {βϊπρβ ο ἴμεθ1 πχ], Πορίπς ᾖἴοσοπθ Το ᾖἴπερῬ πποτε αΠΙοξΚΙγ; 

15 ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῃς πῶς δεῖ ἐν 
Ῥιῦ 1 1 «ποπ]ά ἄε]ασ, ελιαῦ ἴποα πιανοξὺ Ἐπονν Ώοσ 15 Ῥεποτος Γοπο] ἵπ [πε] 

οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ 
Ἡοιςδθ οἳ ἄοᾶ Το σοπᾶιοῦ οπθξθ]ξ, πΠΏϊςα 15 ᾖ[1πε] αβεεπιΏ]σ οἱ Ξᾳοᾶ [1ἱπε] 

{ ανεπίληµπτον ΙΤΊτΑ. ε άλιον ΕΟΙΤΤτΑΤΓ.. Ἁ --- μὲ ω : ημ. νο μα ο αι μη 
| ἀλλὰ ΤΤΤ. χ--- αὐτὸν (εάᾷ δεῖ 10 15 ΏΕΟΘΕΒΒΑΙΥ) 1ΤΊΓΑ., 

πι ἐν τάχει ααοχ]ν της. 

ς 



ΤΠ, ΙΥ. 1 ΤΙΜΟΤΗΤ. 
ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. 16 καὶ ὁμολο- 
ο σρ, προς απά κο. οξἑἴπε ᾖ-ἰταῖῃ, Απάᾶ «ϱοΠΣΘΗΒ- 

Ὁ μένως µέγα ἐστὶν Τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον΄ πρεὺςσ! 
εοᾶ]γ ρτεβί 18 1ηθ 308 3ΡἱεύΥ 1ΥΑΥ5ΤΕΙΥ: 6ᾳοά 

ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν  πνεύµματι, ὤφθη ἀγ- 
σββ πιαηἰ{εειθᾶ ἵπ ἍἨθεβῃ, πας ]ιςυϊβοά ἵπ [πε] Βρίτίν, 98 β6επ ὮὗὮγ 

γέλοις,. ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, 
ΒΏΡΟΘΙΒ, ἩὙ88 Ρτου]αἰπιεᾶ ΑΠιοΏΡ [ύπ6] παβίος8, 185 Ῥε]ίοτοᾶ οπ ἵπ [119] πτοτ]ᾶ, 

οἀνελήφθη! ἐν δόξν. 
Ὑ/08 χεοεϊτεᾶ πρ η Ε]οσσ. 

4 Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει, ὅτι ἓν ὑστέροις καιροῖᾳ ἀπο- 
Βιαΐῦ{πο βδρὶτῖς ΕσησκςΙν ΒΡΕΑΙΚΑΒ, ὑπαῦ ἵπ ἍᾖἸαξίετ πιο  3βΏΑ]] 

στήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις 

Σᾷεραητῦ “ΕΓΟΠΙ 1569Π19 ἴ]μθ Σαϊὔα, ΕΙΜΜΕ Πεθᾶ το Ξρρίτιις ᾖ3λάεοαεϊνίπρ 

καὶ διδασκαλίαις δαιµονίων 3 ἓν ὑποκρίσει ψευδολόγων, 
ΏΆπά ὑθασΒΙπρβ οἳ ἀεπιοΏβ 1η ἩἨγροοσία οἱ ΒΡΟΒΚΘΓΒ ΟΕ 1168, 

Ῥκεκαυτήριασμένων" τὴν.ἰδίαν συνείδησιν, Ὁ κωλυόντων 
ρείηρ σα ι{ετῖζθᾶ [858 ο] ὑμεῖτ οσπ οοηβοίθηοςς, Σοτρϊάάϊπς 

γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωµάτων, ἃ ὁ θεὸς ἔκτίσεν εἰς 
το ΙΙΑΤΣΣ, [ριάάἵ ας] {ο αὈβίβίπ 1ΓΟΠΙ Πιεβ/{Α8, Πο ο οτεβίθᾶ ' 1ος 

αμετάληψιν! μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεέγνωκόσιν 
τεοερ/{Ιοη στ τἰπαη]καρινῖπρ ᾖΈοτ {πο {Σαϊτπέα] απᾶ πο Κπος 

τὴν ἀλήθειαν. 4 ὕτι πᾶν κτίσμα θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν 
τπθ {τα ῦἩ, Ῥθοβια5θ 6ΥεΣΥ οτθβίατθ οξ αοᾶ [18] ροοᾶ, απά πούπίπρ 

ἀπόβλητον, μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον' ὅ ἁγιάζεται 
νο Ὀο το]αοζεᾶ, πι {ἰπαηκερινίπρ Ροΐπρ τεοεἰτεά ; 30 515 “ββποῦΙβεᾶ 

γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. ϐ Ταῦτα ὑποτι- 
ο ὉὮ ὙΣψοτᾶ 149045 απᾶ ΙΠ{ΦΓΟΟΙΥ5Ε [πνΙἔΏ Ἠϊτα], ΤηΏοβο ἐπίπρα ἉἹΙαγίπρ 

θέµενος τοῖς ἀδελφοῖς, καλὸς ἔσ διάκονος ἵ]ησοῦ 
Ῥείοτθ 8. Ῥτείπτεπ, Ἔροοᾶ ΄Ἴποι πι] Ὃο τα Σδετγαπύ οἳ ζε5αβ 

χριστοῦ,' ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως, καὶ τῆς 
Ἠτίςῦ, Ῥείηρ πιουτὶρῃεά πλ Πο ποτά οξίπε Ἅᾖ{410Η, 81ιᾶ οἳ ἴπο 

καλῆς διδασκαλίας } παρηκολούθηκας. 7 Τοὺς.δὲ βεβήλους 
Ροοᾶ ΜεποΏῖηπς ἩπΠΗῖοἩ ποια Παςῦ οἷοξοὶγ-{ο]]ογθᾶ. ἘΒαῦὸ ίπο Ῥγοίαπο 

καὶ .γραώδεις μύθους παραιτοῦ γύμναζεδὲ σεαυτὸν πρὸς 
Ἀπᾶ οἱᾶ νγοβ) {80165 τείαςθ, Ῥαΐῦ εχετοῖξο ΤἨγεε]{ το 

εὐσέβειαν'- 8 ἡ.γὰρ.σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν 
ΡΙείτ; {ος Ῥοά1]γ εκετοἰδθ 4οΥ. αν Ητί]θ ες 

ὠφέλιμος' ᾖ.δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐ ἐστιν, ἔπαγγε- 
Ῥτοβίαῦ]6, Ῥαῦ ρῖευγ οι, πασπα Ἄρτοβίαῦ]ε 118, Ρ1ο- 

λίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς «νῦν καὶ τῆς µελλούσης. 
πι Ἠπτίπρ οξ]4ο, οἱ ἔπαῦ πΠἩ]οἩ [15]πον απᾶ οἳ ὑπαῦ νυΏΙοἩ Πς] οοπηῖηρ. 

« πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. 10 ἔἰς τοῦτο.γὰρ 
Ἑαλνπέα] 15]11ο ποτά απά οἱ α]] μιας ψΙΟΤΡΗΥ ; Σο5ς, {ος {Π]8 

καὶὶ κοπιῶμεν καὶ ἵ᾿ὀνειδιζόμεθα,, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ 
νοξμ Ἅπε]αθοατ αιπᾶ αἴθ τορνοἁσμοῦ Ῥέοριςο πε Ἠατε Ἱορο η α "αἄοᾶ 

ζῶντι, ὃς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 
α]1νίηρ, Ὑπο ᾖδ ὮῬΙόβδθτοτ οἳ αἰ] ΤΠΕΏ, ερεοϊα]]σ οἳ Ώ6]1ενασβ, 

1] Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. 132 μπδίς σου τῆς 
0πατοε Ίπεςαε {πϊηρς απᾶ {θαοἩ. Νο ὃοπο 5ΠΥ 

Ψεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν 
δτοιἩ 1]οῦ "ἀθδρίσο, Ῥαῦ αἃ Ῥαδίετη Ῥο οἱ ἴπο Ῥομενετς Ἰπ 

-υ-υ-- ἐν ἀναδτροφῇ, ἀγάπῳ, τὲν πνεύματι,ὶ ἐν πίστει, 
πιονᾶ, η οοπάιιοῦ, 1οτο. Ιπ[ίηπο] οῥδρἰτῖο, 1η Τα, 

ο ἀνελήμφθη ΙΤΤτΑ. 
5--- καὶ ΙΤΤι[Α]. 

η ὃς ΤΤ]Ο αΓΤΤτΑΥ, 
ΙΤτια. Σ χριστοὺ Ἰησοῦ ΙΤΊτΑΥ). 
ν --- ἐν πνεύµατι ΕΙ1ΤΓΑΥΓ. 

Ρ κεκαυστηριασµένων της. 

τ ἀγωνιζόμεθα Νθ οὐπιδαῦ Όητε, 

δ48δ 
που Ίου ἔποα οαρΗέ- 
εδ: ῦο Ῥεπανο {ηγεε]έ 
ἸἩ ἴπθ Ἠομβο οξ ο, 
πνἩΏ]οἩ 15 ἴλο οἩατοῖ οὗ 
πο Ἠπνίηρ «ἀοᾶ, ἴπθ 
ρί]]ας απᾶ Ετοιιπᾶ οξ 
ιο ὑταῦμ, 16 Αιιᾶ τν ]- 
ουῦ οοηἴΓοτεςΣΣ ρτεαΏ 
18 πο Ὡπιγείύετγ ος Εο9Ι- 
11Π68Β : 4ο γναβ ΠηβΠΙ- 
4θ8ῦ Ίηπ Ίηπο ΆθβΙ, Ίτς- 
ὠπεά ἵπ 1ἴπο βρὶτϊΐξ, 
ΒΘΕΏ ΟΕ βηβο]ς, Ῥτεβον- 
εᾱ ππίο ἴῃο 6Π{116Β, 
Ὀθ]μετεά ουν ἵηπ {πθ 
πποτ]ᾶ, τοορεἰτοᾶ αρ ἵπι- 
{ο ΡΊοΣ7. 

ΙΥ. Νου {πο βρῖτϊις 
ΕρεβΚοίΒ ΕΧΡΓΕΡΒΙΥ, 
πε ῦ 1Ώ {πο ]αΐΐετ 0ΊπιθἙ 
ΒΟΠΘ 5Π8]] ἀερατί ἔγοτα 
{πε Σα1{Η, Ρἰνίπρ Ὠεεᾶ 
νο βεᾶάαοίαρ ερἰσ]ῦ8, απιᾶ 
ἀοοΐχίηςς οἳ ἀθτνῖ]ς; 
2 βρεακίηρ 168 1η Ἡγ- 
Ῥοοτίασ; Ἠανῖηπρ ἴΠοεῖιτ 
οοηςοῖθησθ βοαγθᾶ πα 
8 Ποῦ Ίτοη; ὃ 1οΓ- 
Ῥιάάϊπρ ἴο ΠΙβΙΤΥ, απᾶ 
σοοπιπιαπαίπρ ἰο αΡ5ἰαπι 
4ΓΟΠΙΛ ΤΠΘΒ{Β, ὙπΏΙος 
αοά ΗδίἩ οτοπ0εᾶ {ο Ὀ8 
τεοεϊνεά ση {πΛ]κς- 
Ρρϊνίηρ οξ {πεπι τσ Πίστα 
Ὀε]ετο απᾶ Έπονν {1θ 
γαι, 4 Ἐογ 69ΥοΣ 
οχεαατεοξ ἄοά ἑ5ροοά, 
απᾶ ποῦμίηρ {ο Ῥε τος 
Σαβεᾷ, 11 15 Ῥο χοοε]τεᾶ 
ία βαπκορίτίηα : 
ὃ ΤΟΣ 18 15 βαποῦ1Ώεᾶ Ὃν 
ἴπε πγοτά οἳ ἄοά αηᾶ 
ΡΓΑΨΕΣ, 6 Τέ ἴποι ρουῦ 
1ποθ Ὀτείηπτεη Τπ τε- 
ΠΙΕΠΙΏΓΑΠΟΘ οἳ ἴηῃοςθ 
ύΠΙπΡΕ, ἴποι 9Ηβ]{ ὃε 8 
Ρ6οοᾶ ταϊπ]ςίεσ οἱ 15118 
ΟΕμτίςς, ποιυτὶθπεᾷ τρ 
ἵη ἴμο ποτᾶς οἳ ΣΑ101 
βηᾶ οξ ροοᾶ ἀοοΐτῖπο, 
πυπετευπίο πηρα Ἠαβῦ 
Βναϊπεᾶ. 7 Βαὸ τε- 
{α5θ Ῥγοίβης απᾶ οἱά 
νηγθβΒ’ ΕΑΏΙΕΒ, βπά ες- 
ετοῖδε Ἠγεε[ε γαίλεγ 
πηΤο βοά]1πεςα. 8 Εος 
Ῥοαῖ]ψ εχετοίςο ΡγοΠί- 
ολ 111616: Ὀα{ ϱοἀ]ίποςβ 
ἵ Ῥτοβίαρ]ε απίο αἱ] 
Πϊπρς, Βανῖης Ργοπηῖ5θ 
ο) με Ἠ{ε ἔπαῦ ΠΟΛΥ 
16, αμᾶ οἱ {παῦ πη]οἃ 
6 ὐο οοἵιηθ. 9 ΤΗ15 {5 ῃ 
ἀαϊ(π{α] βαγίηρ απᾶ 
πΙοτΏγ οὗ α]] αεοερίύα- 
ἼοἨ. 10 Ἐοτ 6ποτρέοτθ 
πνθ Ῥοίη Ἰαῦοασς θπᾶ 
βαΏετ τεργοβςἩΏ, Όε- 
οβΊ186 στο ἰταςξυ Ἰπ μθ 
Ἠνίπς αοᾶ, πο 18 0πθ 
Βανίοατς οἳ 1] τπεη, 
αρεοῖαΙ1γ οἳ {ποςο δ]αί 
Ὀε]1ετο. 11 Έῃεςε (πῖπρς 
οοπιπιαπᾶ απᾶ ἴσαςλμ. 
12 Τιοῦ πο πιαπ ἄθβρί»θ 
ΝΗΥ γοσίῃ; Ὀω{ ηθ ἴ]λοα. 
ΘΏ οχωπιρ]ο οξ {πο Ῥε- 
Ίεγους, ἵπ ποτᾶ, Ἰτπ 

4 µετάλημψι 
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οΟΠΥΕΙΒΑΊΙΟΠ, 1π οἶἷια- 
τ1ζγ, ἵν ορἰτῖο, ἵπ ΕβΙ 0, 
1π ρυχίιγ. 195 Τι Τ 
6ὀπΠ18, ρἱνθ αἰθεηάθης8 
{ο τθβάΊΠΡ, {ο ΘΕΣΠΟΓ- 
ἑαθῖομ, ᾖἵο ἀοοῦτ]μᾶ, 
14 Νερ]εοῦ ποῦ ἴπε ϱΙ{6 
ἔπαῦ 1 1π {πθρθ, σΏ]οὰ 
ν/η5 του ἴῃΏαρῬ Ὀγ Ῥτο- 
ΡΗΩΘΟΥ, πΙ(Ώ {πε ]αγίης 
9η οξ ἴπθ Ὠβηάς οξ ἴπθ 
ΡΤΕΞΏΨΙΕΣΥ. 15 Μεαϊ- 
Μ8ΐ9 προπ ἔπεςε {Πήπρβ; 
ρὶνο Τπγς5θ]ξ πΏο]]γ {ο 
ἔπθπι ; τπαῦ ἴπσ Ρτοβί- 
{πρ ΠΙΑΥ ΒΡΡΘΑΣ {ο α]]. 
16 ΄Τακο Ὠθθά απίο 
{Πγεε]ξ, θπά ππῖο {πε 
ἀοοίτίπθ; οοπίηΊε 1π 
{Ώστη: {ος 1η ἁἀοἵπς 
1Πἱβ ἴποι 5Πα]ῦ Ῥοῦα 
Β84νο {πγςε]{, απά ἔποεπα 
{πβῦ Ἠεαγ {ποθρ. 

ν. Ἐευακο ποῦ 3η 
ο]άςσς, Όαέ ἰπίτεας {πα 
Β8 Αα {πίπετ; απά ἴπε 
ΨΟΙΏΡΕΣΓ ΙΩΕΠ 45 ΡΙ6- 
ἵμτοη; 2 ἴπθ εἰάεχ 
ὉΤΟΠΙΕΩ 88 ΤΠΟΐΠΘΙΡ: 
{Ἡο 7οιΏβες 85 ϱαἶς- 
16Υ5, ἹνΙΌὮ 811 ρατϊζγ. 
8 Βοποισ πίᾶοσς ἴπαί 
8196 πν/]ᾶοψς 1πᾶεεᾶ. 
4 Ῥαΐ 1 ΑΠἩΥ ν/άονν 
ἩΏατο ολι]άτοη ΟΙ Ὠθ- 
ῬπενΕ, 1εῦ έπεπι Ίθβτη 
Άγςί {ο επανω Ρἱείν αἲ 
Ἡοτῃςθ, απᾶ {ο τθοαα]ζε 
{πείγ ραΓεη{5 : 1οἵ τλαῦ 
5 ροοᾶ απᾶ αοοαρύα]θ 
Ὀεέοτο ἀοᾶ. 5 Νοπ 
βΠο ἴπαί ἶς α π]άοσ 
1πάεεᾶ, απᾶ ἀαςο]αῖθ, 
ἐταδίθίη ἴπ ο, απᾶ 
οοηὐιπαείη Ίπ εαρρ]- 
οβ0ίοπ8 Επᾶ ὮΡΓΑΥΘΓΞ 
η]ρΏῦ Ὁπάᾶ ἀπ. 6 Βαΐ 
εΏθ τἴπαῦ ἸἨτεῦι ἵπ 
Ῥ]6βδασθ 15 ἀθεβᾶ νΏ]]θ 
5ς ΙϊνείΏ. 7 Απᾶ 1ηθςθ 
αΠῖπρς σῖνο ἵη 9«ἨΒΙΡ68, 
τΏβδῖ ἍΤπεγσ τπΠΑΥ Ὀθ 
Ῥίαιηε]ες. 8 Βαὺ 1 
ΒΏΥ Ρρτον]ὰε ποῦ {ου 
Ὠἱ5 οἵ/Ώ, απά 5ρεοία]]γ 
Σοσ ἴῆοδο οἳ Ἠΐς οἵνη 
Ώοιιςθ, πο Ὠβῦηπ ἀεπῖθᾶ 
{Ώο Ε81ΤΠ, απά 15 πΟΣ5Θ 
ἔπατ απ 1ηβάε], 9 Τιοῦ 
ηοῦ 8 πουν ο ἴβκει 
1π{ο Πε ΏάΤΩΌΟΥ ἆΏπᾶεγ 
ἨΓΘΒΡΟΟΥΘ 7θεατε οἰάᾶ, 
Πατῖηρ Ῥεεπ {πο π]ὶ{ο 
ςἳ 0ἨΏ6 ΤΙΔΗ, 10 τνοα]] 
γοροτίεά οἱ ἴογ ροοᾶ 
Ὅοτκς5; ΙΙ 5Ώθ Ὠασπτο 
Ῥτουιρ]ας παρ ολ]]ᾶ-' 
χεη, Ἱ εηθο Ώαδνε 
Ἰοάρεά ετβπσετβ, εξ 
ΕΏο Ὠπτο τυαβΏθᾶ {πο 
βαἰηῖς᾽ {εοῦ. ἵξ «Πο Ώβτο 

προςσ Ἑωμσοσοου κ. 1π. Ἡς 

ἐν ἁγνείᾳ. 195 ἕως έρχομαι. πρόσεχε τῷ ἀναγνώσει, τῇ παρα- 
ἵπ γριασγ. ΤΠΙ 19018, ρἰἶτο πεεά Το τοβδᾶ1ηϱ, {ο οχ]ιος- 

κλήσει, τῷ διδασκαλίᾳ. 14 μὴ .ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσµατος, 
{αί]οη, {ο {εποΠίΗΡ. Ἠο ποῦ περ]φεπὺ οξἑ {πο πίπε «πι 

ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέαεως τῶν χει- 
ὉυΠίο]Ἡ Ίγας ρίτεη {ο ἴπεο ἑπτοαρΏ ΏΌῬτορ]θογ πα µἹΙαγίηρ ου οϱΕ {πθ Ἠαπάς 

ρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 15 ταῦτα µελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι' 
οξ ἴπθ ε]άετποοά, Τη9Ε9 1Π1πρβΒ πηεᾷ]τβίθ οἩ, ἵπ {πεπι Ῥο, 

ἵνα σου ἡ-προκοπὴ Φανερὰ ᾖ{ᾖ{ ἨΤἐένι πᾶσιν. 16 ἔπεχε 
την ΤὉΗΠσ αἀταποεπθηῦ τηβπ{θΒβῖ ΤΙΑΥ Ὀ Απποης κα]. ἶτο Πεθᾶ 

σεαυτῷ καὶ τῷ διδασκαλίᾳ ἐπίμενε αὐτοῖς' τοῦτο.γὰρ 
{ο {Ἀγβεο]ξ απᾶ ἴο τηο ἍἈ{οασβίης: ροπηαθ ᾖπ πει: Σ0Σ 1π18 

ποιῶν, καὶ σεαυτὸν σώσει καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου. 
ἀοΐπβ, ἸὈοῦμ {Ἠγεε]ξ ἴποι εΏβ]ό ε”νθ απᾶ ἴποςο {παῦ Ώεας 1πρ8. 

π [ή 1 ’ ε ’ 

ὅ Ἡρεσβυτέρῳ µμὴ.ἐπιπλήξης, ἀλλὰ παρακάλει ὡς 
Αη ο]άετ ἆο ποῦ ϱἩατρ]γστεῦα-θ, ὃῬαῦ εχλοτῦ Παήπα] 95 

πατέρα νεωτέρους ὡς ἀδελφούς' 3 πρεσβυτέρας ὡς 
8 {ΑΤΠΕΣ:; γοιΏςσες [πιεπ]α ἍὈτθίἨτεη; ε]άςς [ποπιεπ) ἃ8 

µητέρας' νεωτέρας ὡς ἀδελφάς, ἐν πάσῃ ἀγνείᾳ. ὃ χήρας 
ΥΠΟ(ΊΘΓΕ; ΟΙΠΡΘΣ 85 Βἰσίετα, ση τα κα] Ῥατ]1ζγ. ΞΥΓΙά ὀνγΒ 

τίµα τὰς  Ὦὄντως χήρας. 4 εἰ.δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα 
1Ώοποας ἐπαῦ Γτθ] 3Ιπάεθδά Ἰπνιάονπς; Ὀπαὺ 16 απΠγ πἰᾶονι ΖοΏ]]άτθη 3ος ἄεεςοπᾶαη{θβ 

ἔχει, µανθανέτωσαν πρῶτον τὸν.ἴδιον οἶκον εὐσεβιῖν, καὶ 
1Ἠαμτε, ᾖ1εῖ {πθπα Ί8εβΓη Πτεῦ {58 2ο] ὑπεῖτοππ Ἠοαςδε {ο τθ ΡίοιΒ, βπιᾶ 

ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς.προγόνοις' τοῦτο.γάρ ἐστιν καλὸν 
ΦΓΘΟΟΠΙΡΘΏΞΘ Ἅᾖ}οτοπᾶες ᾖ{οΓίπθίτ] ρατοηίς: {οτ Γη18 ϊ8 6οοᾶ : 

καὶ ἀποδεκτὸν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. ὅ ἡ δὲ ὄντως χήρα 
Απάᾶ βοοερίκὈ]θ Ῥείέοτεα ἀοά. Ἀοπ 5Ώθ πηο [15] 31πᾶςεᾶ 1. "γγιάοτν, 

καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ Στὸν! θεόν, καὶ προσμένει ταῖς 
Ἀηᾷ  1εΕί 819Π8, ηαβ Γποεχ] Πορο ' ἵπ ᾳοᾶ, απᾶ οοπῦΙπαθς 

δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαϊῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας' ϐ ἡ.δὲ 
1η βαρρΗσβΙΟΏ8 απᾶ ΡΙΑΥΕΥΒ πρι απᾶ ἆπγ. ΕΒπῦ 5ηο ἴπαῦ 

σπαταλῶσα, ζῶσα τέθνηκεν. 7 καὶ ταῦτα παράγγελλε, 
Ίϊνες ἵη 5ε]{-βγαἰβοβὔ1οΏ, Πνίπρ Ἱς ἆθβᾶ. Απᾶ ἴπεςε (π]πρς οΏβτρο, 

ἵνα ἀνεπίληπτοιὶ ὥσιν. 8Βεἰδὲἐ τις τῶν.ἰδίων καὶ µάλιστα 
υλπαῦ ἹττοργοβομαΏὈΙθ ΌπΠεγ ΙΙΑΥ ὈῬθ. ἘῬτπί]ξβΠγοπθ ἨΗΙςδοπη αηᾶ ϱρεοἰΒ]]γ 

τῶν! οἰκείων οὐ. προνοεῖι τὴν πίστιν ἤρνηται, καὶ 
[η15] Ποτιξεπο]ᾶ ἄοεςβ ποῦ ργοτὶάε 1οΣ, τΌ]πα ΣΑΙ: ος Πας ἀεη]θᾶ, απᾶ 

ἔστιν ἀπίστου χείρων. Ὁ Χήρα καταλεγέσθω μὴ 
ἵ  3παη ὃαη ΄απρεβεσες 'γοςσβθ. 5Α Ἰπγ]άονγ 518 Όο ραῦ οἹ {πο Ιβύ "ποῦ 

ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, 10 ἐν 
51685 ΑΜΏβη ὄγεατς δαῖσίν αρεῖηᾳ, Ο80Π06 ἨΠΙΠ σ1ΐ9, 1η 

ἔργοιὸ καλοῖς μαρτυρουµένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐἔξενο- 
Ἄτγοτχς . Ιροοᾶ ὭΛὈεϊῖηρ Ῥοχπο ν/]έποθβς Το, 1 5Πθ Ῥτοισηί αρ «ΠΙ]άτεπ, 1 8Π6 επῖοτ- 

εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρ- δόχησεν, 
5η παβςηεᾶ, 1 1ο {πε ορρτεςεθᾶ 5Ώε Ἱπαραγῖ-: {αϊηεᾷ δίΓβΏΡοτς, 1 881Π{5) {εεῦ 

η] κ» 2 ο.) , ’ πιή 
κεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθφ ἐπηκολούθησεν. 11 Νεωτέρας.δὲ 
εἆ τε]εξ, «1 ετετ; "ποστς ᾿'Ροοᾶ 5Ώθ Εο]]οπγεᾶ α{ΐθγ. ἙῬαΐ γουηΏρες ' 

χήρας παραιτοῦ' ὕταν γὰρ εκαταστρηνιάσωσιν' τοῦ 
το]ενεᾷ {πο αβῃιοῦεᾶ, πγνλάοννς τεβα5θ; {ος πΊθἨ 1παδγ τιαΥ Ώατο ΤΟΠ παΏίοη ΑΡΒΊΗβῖ 
15 5Ώ9 Πανο ἀλΙρεπθ]Υ ὃν ἵν ΘΧ . - . : 
{ο]]ογθᾶ ονετγ Εοοά Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, 132 ἔχουσαι κρίµα Ότι τὴν 
ποσξ. 1 λα ἴπθ Ομτῖαέ, {ο ΤΩΑΥΣΥ {πες ππίδῃ, Ἠατῖης Ἱπάσπιεπῦ Όθοααςο Γἐηδῖτ] 
οαπρθῦ ἨἩΙ4ΟΨΒ ἆ1οθ- , Γ 4 λως ῃ 4 3 ) Ν ΄ 

ἄππο: Ζος νηοι ἴπου πρώτην πίστιν ἠθέτησαν. 19 ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ µανθά- 
Ώβτο }Ῥερμη ἴο πας ἍἉΕΠτεί 4Ρ10ΓΏΠ ἍὮἴΠοαγ ο8βί οἩ. Απάᾶ πΙ ης] αἷξο Γίο Ῥο] 1ά]θ ΤΠεΥ 

Ψ,-- ἐν (Υεαᾶ πᾶσιν [ο α]]) ττΊτΑαν. 
: ἀγεπίλημπτοι ΙΤΊΓΑ. 

 --- τὸν [1]Τ. 
6 καταστρηνιασουσι» 

Χ--- καλὸν καὶ ΑΙ ΤΊΤΑΥ. 
ᾱ-- τῶν ΙΤΤΙ{Α]. ῦ προνοεῖται ΤΤτ. 

έωεγ βΗ011 ϱτοπ ΝαΠίΟΠ αραἰηδῖ Α. 

« : 

ἷ 
| 



ν, ΤΙ. 1 
νουσιν, περιερχόµεναι τὰς οἰκίας' 
Ἱεατη, ρσοῖηρ αΏοαίίο ἵποθ Ἠοςµ5θ: απᾶ ποῦ οπ]ΙΥ 1419, ους 

ἴ ’ τν ’ -” 4 4 ’ ” 

αἱ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ.δεοντα. 14 βού- 
9ἱ5ο ᾖἰαύί]οτς απὰ Ὀμςδγ-υῦοάίθς, ερεακῖπρ {πῖπρε [1Ἡ9Υ] οωρΏί ποῦ. 1 

λομαι οὖν. νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, 
Ψγὶ]]ε 1ΤΠΘΓΕΕΟΙΘ 7οιπρος Γοπες] ἴο πασσην {ο νεα ο ου ζο τι]θ {πο Ἠοιςβθ, 

ο μαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν. 
3000Λ5ΊΟΏ: 110 βΐϊνε ἴο ἴμο «μσενραεσ 30Ε΄ΤΕΡΓΟΒΟΝ 10η “αοοομΏῖ, 

1ὅ κ νάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ. 16 Εἴ τις 
᾿Έοτ α]τειᾶγ 5ΟΠ16 Ἅατε ἰαχπθᾷ αβδἰά α1ῦες Βαΐἴβη. 14 Αη 

ἀπιατὸς ἢ' πιστὴ ἔχει χήρας, Ἅἐπαρκείτωϊὶ αὐ- 
ρεμετίησ Ππαη]ου Ὀε]ῖετίηρ [πν/οπιαΠ] Ώανο πΙάον/βΒ, Ἰ16ῦ Ἠϊπι 1πιραχῦ το]]οξ ᾖἵο 

ταῖς. καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις 
{Πεπι, απά τποῦ 1]εῦ Ὀε Ὀατάεηπθά ἴ]θ αβ5εΏιὈΙσ, Ἅ{ἴπαῦ ο 0μθ 3ϊπᾶεεά }απΙιᾶοΒ 

ἐπαρκέσγ. 
1/ παν Ἱπιρατί τε]1αξ. 

17 Οἱ καλῶς 
. Το Ἀπε]] 

ἀξζιούσθωσαν, 

τιμμοτα τ.. 
οὐ. μόνον.δὲ ἀργαί, ἀλλὰ 

πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς προεστῶτες 
121495 οἱ 4οαρ]ο Ἠοποις ΄Σνπο ὄτακο ΄1πο 5]68ᾶ 

µάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασ- 
1εέ ὃς οοιιπι{εὰ ποτίἩσ, 5ρεοία]1γ ἴποβο Ιαρουτίηςσ 1π "ποτά απᾶ Ὥᾖἵεαςῃ- 

καλίᾳ. 18 λέγει γὰρ ἡ Ὑραφή, ᾿Βοῦν ἁἀλοῶντα οὐ φι- 
Ίησ: 40ΟΥ 8478 ᾖ{ἵ]ποθ βογἱρίατθ, Αποςχ ἰτοράίπρ ομῖ οοτη Ξποῦ 1ἔποι 

"] κοπο ς δν / ρω ο» 2 κα 4 

µώσεις' καί, Άξιος ὁ ἐργάτης τοῦ.μισθοῦ αὐτοῦ. 19 Κατὰ 
ἙΠα]6 πια27]6, απᾶ, ἸΓοτίἩπγ Π5] {Π9 ποτ παν οἱ Ὠϊς Ἠ1τ6, Αραϊηςδύ 

πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ.παραδέχου, ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ 
ΒΏ ε]άς) ΔΏ αοοιςδαΏ]οη χθοουῖτε ποῦ, ππ]ος ΟἩΠ ἔνμς τεβίῖ- 

δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. 20 Τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον 
ος οξ] {πο οἳ {πτθῬ τ/1πθδξθΒ, Τηοςε {παί 5ἵη 3ροξοχε 

πάντων ἔλεγχε, | ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔ ἔχωσιν. 21 Διαμαρ- 
δα]1 λοοπτἰοῦ, ὑπαῦ 85ο ἴπο τοδῦ ο. πιαΥ ὝἨατο. 1 οαγπεςί]τ 

τύροµαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ! καὶ 
{1θοςεῖν Ῥοεξοσο αοά απᾶ [1πθ] Τιοτά 76515 Οατὶςί απᾶ 

τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς 
{πε ο]εοῦ απρθ]5, {πβύ {πεςο {πῖπρς ἴπσα 5ποα]ἀεςῦ εερ, αρασῦ ἔτοτα 

προκρίµατος, μηδὲν ποιῶν κατὰ ἱπρόσκλισιν.! 
ρτε]αᾶΐ1οε, ο. ἀοῖηρ λε ῬαΓθΙΑΠ1Υ. 

22 Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοιγώνει ἁμαρτίαις 
Ἡαπᾶς απϊοκ]Ιψ οἩπ πο οπθ 1ΑΥ, ποτ 5Ώατα Ίτι 51ης 

) ’ Δ ς λ ΄ / η / κ} .ῃ 

ἀλλοτρίαις. σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. 25 µηκετι ὑδροπότει. ἀλλ’' 
οἳ οὔπετβ, ΤηΏγςε] Ῥριτο ἍΚκεερ. Νο Ίοηπσεχ ἀτίιω]ς γναίετ, ὮὈπῦ 

οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν .στόμαχόν. σου" καὶ τὰς πυκνάς 
Ἀννίαο 3 ΑΗ τ]ο 1156 9πΠ αοοουπύ ος ΤἩγ βἴοπιποὮ απᾶ Ξ{τεαοιιῦ 

σου ἀσθενείας. 24 Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί 
Ἓψ. 1πβΥΩΙ1 0168. ΟΕ 6ουπθ ΙΠΘΙ Μπο αἷπς πιβ]{6ς{Ε 

εἶσιν, προάγουσαι εἰς κρίσιν' τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν. 
8Τ9, ροΐτπς Ὀθέοτθ {ο Ἱαάρπιεηῦ; ΑπΠᾶ 5ΞΟΠΙΘ 815ο πετ Σο]]οτ; 84ἴε5. 

20 ὡσαύτως 3 καὶ τὰ Ἀκαλὰ ἔργαὶἳ πρόδηλά 9ἐστιν"Ἡ καὶ τὰ 
ΤΏ Ί]]χα ΠΙΛΏΠΕΥ α]έο ροοᾶ Ἱποςκε πιβπῖΓεευ 8Τε, Απᾶ {λος ἐπαῦ 

ἄλλως ἔχοντα, κρυβῆναι οὐ.Ῥδύναται." 
3 οἰηειπίεο κα{θ, Ὄο δμιᾶ ᾿αρρηποῦ, 

ε/ 

ϐ "Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς.ἰδίους δεσπότας 
Ας ΤΙΑΠΤ ο» 3βτο “Ἠπάᾶεσ ο τοκε «1ροπάπαθϐα,  ᾖ1λπαῖς οἶνπι ΙΩΒΒΙΘΓΡ 

545 

συβηΤοη αραϊηςῦ Ομτ]κῦ, 
πο ον] ὮἩἨΛΙΙΣ/ 
12 Ἠπτίηρ ἀβιαπαί1οὮ, 
Ὀεσσπαβο {167 Ἠαγτε οςς6 
ο ἰλαῖτ Πτεί ΓΗ. 
15 Απά π]υπα] πετ 
ΊεατΏ ἴο ὅε 1416, πβη- 
ἀετίπς αὐοαῦ Ίτοτα 
Ἠομεβθ {ο Ἠοιαθ; απᾶ 
ηοῦ οπ]σ ἈἀΙά]ε, υταίι 
τα{Τ]ετ» 18ο απάᾶ Ὀὰςγ- 
Ῥοᾶϊες,5ροακῖπρ ὑπίπρς 
σγΏ]οὮ πεγ οαρλῦ ποί. 
14 Ι τνϊ]] {πογθέοτθ 
Ὅ]ηαῦ τηε γοαηρεχ π/ο- 
ΙΩΕΊΏ ΤΙΑΤΥΥ, Όεαχ οἩ]]-- 
ἄτεπ, ρια]ᾶς ἴπο Ἠοιαςδα ς 
Ρρΐτε Ἠοπθ οοσαδῖοη Το 
1Πθ αἄνοτβατγ ἰο 5ρεαξ 
τεργοβοΏ{α]1]γ. 16 Ἐοτ 
5ΟΠΙΘ 4Τε β]τεαᾶτ Ό1σι- 
εᾱ αβὶάο αξίεγ Φαΐαηπ. 
16 Τ απγ ΤΙΘΏ ΟΥ Ἱγο- 
Ώ]Ωη ἴλαῦ ὮῬο]ετεία 
Ώατνο υγ]οπς,.]οῦ ἴΊλθπι 
τε]]εγε ἴλμοτα, απᾶ ]εῦ 
ποῦ πο οπατοιπ ο 
επατρεά; ἐλπαῦ 1 πιαΥ 
το]Ίενθ πετπι ἐπαῦ ατθ 
υγιάονν5 1πάᾷεεᾶ. 

17 Τιεῦ {Με εἰᾷςτβ 
παῦ τα]ε Ἅµτνε]] ο 
οοαπ{εᾶ πποτίπγ οξ 
ἄουὈ]ε Ἡοποις, 6εΡρε- 
οἱα11γ {Πογ πΏο Ἰαροας 
πι ἴηθ πιοτᾶ απᾶ ἆοςο- 
1ΓΙΠ6. 18 Εοτ {Ώο 5ογῖρ- 
νατα δα1ΐ{Ώ, Τ]οιυ εΏα]6 
ποῦ πιασζ]θ πε ος {πας 
ὑτεαᾶείπ ουῦ {Ώθοοχῃ. 
Απά, Το Ίαροατογ 8 
π/οτΏσ οἳ Ὠ18 τουνατᾶ. 
19 Αραϊηςξτί απ εἰάεγ 
τοςθῖτο ποῦ 8Π Ἀροας8- 
οι, αρ Ἓῶεβοτο ἔντο 
οἳ {ἴἨΠτοῬν ἩἹΙἴπΠεςΡΘΑ. 
20 Τπεπα {ἰλαῦ αἵπ τε- 
Ῥακο Ὄεξοτε 11, ἴιδί 
οὐμοσςβ 8]5ο ΤΩΒΥ 484Γ., 
21 Τ εΏατρε ἐλεε Ὀεέοτθ 
ᾳ.οᾶ, απᾶ {πε Τιογᾶ ο2ε- 
εας ΟΠτῖδί, απᾶ 1ῃθ 
εἰεοίῦ απρε]ς, ἐπαῦ ἴποια 
οὔδεχτε ἴλεςο {Π]πρβ 
πυλ(πο{ ρτοαΓεγτ τὶς 9116 
Ῥεξοχο αποϊΐμετ, ἀοΐπῃᾳ 
πούηϊίἁς Ὦγ ραταή{γ. 

22 Ταν Ἠανᾶς κιιᾶ- 
ἀεπ]γ οἩ πο Ώ]αΠ, πεί- 
ἴηογ ὃο Ραγία]κος οξ 
οὗποτ 1Π61)5 θἵης: Καερ 
{Ώγ5α]{ Ριινα. 95 Ργ]χι]ς 
ηὸ Ι90Ἠηβε6Ν παΐεΥ, Ὀαῦ 
1ο α., Πδτ]ο τνῖθ {ο 
ΤἩσ δ5ἴοΠπιΑςἩΏ σακθ 
απᾶ {Πΐπε οξζεη 1πβτ- 
110165. 24 ΦΟΤ4Ε ΠΕΠ) 8 
811ξ 4Υθ6 ΟΡεη Ὦθίοχε- 
Ὠατᾶ, ροῖηρ Ῥεΐξοτο το 
Παᾷσνηρεηῦ: απᾶ 5011Θ 
πιο Του Το]11οἳν αἴΐςει. 
25. Τήκενν]ξε α15ο ἴ]α 
Εοοᾶᾷ ποτ]κ5 οὗ δοπιθ 
ΤΘ πιβηἰ{θβῦ Ῥεῖοχο- 

ἆ -- πιστὸς ἢ (1εαἆ ἐπαρ. 1εῦ Ὠετ Ἱππραγί χθ]1εβ) τττι[α]. 
φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα 1. 5 --- δὲ ὑιιῦ (ποςδο Όπαῦ) Τ/{Α]. 
{ πρόσκλησιν πᾶνοσαογ 1.. κ ἀλλὰ ΙΤΊνΑ. 
νυι (η κε πΙαΏΕΧ) ΜΥ. Ἀ ἔργα τὰ καλὰ ΙΤΊτΑΥΓ. 
Β δύνανται Ι.ΤΤΙΑΥ. 

ε ἐπαρκείσθω ΤΤΤΥ. 
Ὦ χριστοῦ Ἰησοῦ ΙΤΤτΑΥΓ. 

. --- σοῦ (γεσᾷ [011γ]) ΕΤτιλ. 
ο --- ἐστιν ΙΤΊτΑ” εἰσιν Υ. 

{ οὐ 

ειδε 

ΝΝ 
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Παπά; απᾶ ἴπεγ ἴλαῦ 
Άγ οἴλποσννί5δο οβπποῦ 
Ὀ9 Βὶά 

ΥΙ. Τεῦ 88 ΠΙΑΗΤ 
εεγνθλῖς 48 8το ππάᾶετ 
Τηπο γοκο οοιπῇ ἐποαῖγ 
ΟΝΏ ἸΠαξίεγς ποστ 
οἱ α1] όποιας, παῦ {πα 
Ίβπηο οἳ αοά Αλιᾶ ἠῖς 
ἀοούτῖπε Ὦε ποῦ Ῥ]ας- 
Ῥπεπιεά. 2 Απᾶ {Πεγ 
Ώιδυ Ἠατο ὈῬε]μοενίησ 
Πηβδίοχς, 1εῦ Πεπι ποῦ 
ἀερρί5ξο ἴλεπι, Ῥεοβαςα 
{πεγ ατα ὈγοἔἈτοη ; Ῥαῦ 
χαΐμειν ἄο ἰλότι 5ε- 
Ινίος, Ὀθοβίαςε {λἩ6γ ατθ 
ἀαἰλει] απᾶ Ῥε]οτεᾶ, 
Ῥαγίακετς οἳ ἴπε Ῥοπο- 
{, Τηθςε ἵΠῖηςς ὕεασῃ 
8ηᾷ οχποτί. ὃ ΙΕ απ 
ΙΠΑΏ {εβοὮ οίπεγσῇσθ, 
απᾶ οοηεεηῦ Ἑηοῦ ἵο 
σνΏο]εδοπις Πογά5, 60612ὲ 
1ηο πνογᾶς οἱ ουσ Τιοτά 
φεδας ΟΠΩτὶξί, απᾶ ἵο 
τωΏο ἀοοὐτῖπθ πΏΙοἩ 18 
βοσοτάῖτπρ {ο Ρο ]ϊποςς; 
4 πε ἱερτομᾶ, Κποπίπς 
ποίηίης, υπ ἁοθῖωρ 
βΡοπῦ αιεςίοηπς απᾶ 
εἰώίίες οξ Υψπογᾶς, 
ΨΠΕΤΘΟΕ οοππε{Ἡ ΕΠΥΥ, 
Εἰτῖέο, ταϊ]ηρς, οτὶ] 
ΒΙΤηΏ}ΊδΊΏρ5, ὅ ῬεγΥοιθ 
ἀἱδραιάπρς οἳ Ίπεη 
οἳ οοτταιρῦ Ἀαηι]πᾶς, 
ϱηΏᾶ ἀεςιιυιίθ οἳ ἴτπο 
ἴχαίῃ, εαρροδείηςρ πα 
ραῖτ 15 ϱοᾷ]1πεςς: ἔτοπι 
βαοη υλθπάτανν ἴπσ- 
ρε]. 6 Ῥιαΐὸ ροᾶ]ϊτπεςς 
Ψ οοπθεηῦπιεπυ 18 
στοαῦ ραῖπ. 7 ου ννθ 
Ὀτοιρηῦ πούπίηρ 1πΐίο 
{ῃῖς πνοχ]ᾶ, απαἀ ἐὲ 18 
οεγίαῖηπ Ὑθ ΟΛΠ ΟΒΣΥΥ 
ποῦηϊῖηςρ ους. 8 Απά 
Πανίηρ {οοᾶ απᾶ: ταὶ- 
πηεηέ 1εῦ ας Ὦε {πετο- 
ντα οοηἑο”ῦ. 9 Βαΐ 
ἴποεγ ἐπαῦ ν]] Ὦο τ]ο] 
Σα]] Ἱπίο Ἐρπιρίαβίοπ 
βΠᾶ 3 ΒΏΗΥΘ, αηΏᾶ ἴπίο 
ΤΙΒΠΥ {οο]1βη απά Ὠὐτή- 
Συ] 1185, ν/ΏΙοΏ ἄτονα 
ΙΠΘΩΏ Ίπι ἀθςύτιαοῦίοη αΏά 
Ῥοτάϊδίοη. 10 Έοτ τχιθ 
Ίογε «ΟΕ πιοπεγ {5 ἴπο 
τοοῦ ο Δ]1 ετ1] : πἩΙο 
ση] 5οηΏ1ς οογεζεᾷ 
Β06Σ, ἴΏοΥ Ὠαβτε εγτεᾶ 
ἔτοπα {η Σα, απᾶ 
Ῥϊεγοθᾶ νΠετηβε]τες 
νητουιρη πι ΠΙΑΠΥ 
ΒΟΣΤΟΥΥ5. 1] ἘἙιόὸ ἴποι, 
Ο πιβη οἳ ἀὸᾶ, 3ε9 
{πεςθ ἐπῖησα; απᾶ {ο]- 
Ίου αξίον . τἱπΠΏίθοιις- 
Ἡθβς8, Ροᾶ]1ποςς, ανα, 
1οποθ, Ῥαΐϊεηςσο, Ἠπεεκ- 
1888. 12 ΕΙρΏύ ἴπο ποοᾶ 
Ἀσλῆί οἳ {α1ὔλμ, 1αγ Πο]ά 
9η είετπα]. Πβο, τυΏθγε- 
αππίο ίποι αγὸ αΊςο σα]]- 
ο, απᾶ Ἠββί Ρτο/θς5εᾶ 8 
οοᾶ ΡΓοΓεξβίοΏ Ῥεξογε 

1ΠΑΗΥ πἼέηςςςες. 15 1 

ΠπΡροΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 1ο ὦ 

πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν. ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ 
οἑ αἱ] Ίοποισγ ποσιγ 1Ιεῦ ἴΏεπι ὀδίεεπια, ἐΠαῦ Ἱποῦ πο Ἡπδπιθ οἳ ἄοά 

καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται. 3 οἱ δὲ  πιστοὺς ἔχοντευ 
8ηΏᾶ πο ών Ῥο Ὀ]αξρμεπιθᾶα. Απά ἴπεγ ἐπαῦ Ἀρομονῖησ  πανο 

δεσπότας, μὴ.καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν' ἀλλὰ 
ΙΩΒΒ{ΕΤΒ, 1εῦ ὑπεπα ποῦ ἀεδρῖςσο [ίπεπα], Ώεοβαξο ὈτείΏητεα ἴπαγ 8το; Ὀιπέ 

μᾶλλον δουλευέτωσαν», ὅτι πιστοί εἰσιι. καὶ ἀγα- 
ΤΑἴἨΟΣ 166 έπθπι 8εχΥο [{Πεπι], Ώεομαςο Ῥε]ετίτπῃ Γοπος] ἴΠεΥ ατο απᾶ Ὦ6- 

πητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε 
1ογθᾶ Ὑλπο 519 ὁροοᾶ Ἰπεγνῖοο ".χε "Ρείης 3Πε]ρεά ΄'Ὢγ. Τπεςο μῖπσς {θασ]ι 

καὶ παρακάλει. 5 Εί τις ἑτεροδιδασκαλεῖ, καὶ αμὴ.προσέρχεται) 
θιᾶ ΕΣΠΟΓ6. 1Ε ΒΏΥΟΠΘ ἴεβομος οὔΏοτ ο εν απᾶ  ἄταπν ποῦ ηΘΒΓ 

ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς τοῦ.κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ 
Σεοιτπᾶ 110 σνοχᾶς, ἴποςθ οἱ οἳσ Τ,οτά ᾳαοδας Οπτῖςί, βπᾶ 

τῇ κα εὐσέριαν διδασκαλίᾳ, 4 τετύφωται, μηδὲν 
ἴπο "ποοοτάίης ο ἍΡὶεῖ αγεαοΏίτης, ηο ἶ5 ραβεᾷ πρ, ποϊπῖπς 

ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, 
κ... ναῦ δ]ο]ς Βροαῦ «αιθβδβίοπ5 απᾶ ἀϊδραίες οἳ ποτάβ, 

ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὃ ὑπόνοιαι πονηραί, 
οπί οἳ πἨῖοι οοἵπθ ειν, Αἰτῖάε, εν]] ερεακῖηρς, "πιδρίοίοις απσ]φᾶ, 

ὅ Ἱπαραδιατριβαὶ" διεφθαρµένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν, καὶ 
νβίἩη ο οκιάσς Ξοοτταρίεᾶ 1οᾷ “ΠΙΕΠ 1η πα]πᾶ, απᾶ 

ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, νοµιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν 
ἀεξιυαία οξἑ ἴπο ᾖ{ἰταίῃ, πο]άῖπς ασαϊη Σ(ο "το 

εὐσέβειαν" Σἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων.ῖ ϐ Ἔστιν δὲ πορισμὸς 
1ΤΙ6{6Υ; συ λὐλάτανν τοπ ΞΙΟΠ. Ῥα0 {15 δρα 

μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας. 7 οὐδὲν.γὰρ εἰσηνέγκαμεν 
ει 1ΡΙείγ πα Σοοπίρηίηιφηῦ. Έος ποίΒίαρ τνε Ὀτοιισηί 

εἰς τὸν κόσμον, ἐδῆλον!ὶ ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι ὃδυνά- 
1Πύο ἵηἩθ ποτ]ᾶ, [0 15] τιαη]ξοςῦ ἴΠαῦ πεἰίΠεσ {ο οαστγ ους αἠγίβίηπρ αχτοθ πθ 

µεθα' 8 ἔχοντες.δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσµατα», τούτοις αμ 
βΡ16, Ῥαϐ Ἠανίης ἍΒΙΦΙΕΠΑΠΟΘ απᾶ οοτεΓίηρα, συΙζἩ ἴῃθςθ πο θα 1] 

κεσθησόµεθα. Ὁ Οἱ.δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν, ἐμπίπτουσιν εἰς 
Ὀο βαὐϊςΠεᾶ. Ῥα0ίποςθ «ἀθβίτίηρ το Ῥε τ]σο], {α]1 Ἰπίσ 

πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους και 
ἐθηιρίαΠΙΟΗ ἄπᾶ  ΔΠ4ΊΙ6: απᾶ  δᾷε8Ίτε5 ΗΤΩΑΏΥ Ἀμησνίσο  ὃαιᾶ 

βλαβεράς, ἀἵτινες βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον 
πιτίξα], ππΠΙοἩ βἵηπ]ς ΥΙΘΏ. ἁπίο ἀεδίτιοτίοη 

καὶ ἀπώλειαν. 10 ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλ- 
Απά ῬρεγαϊΙθΙοη. Ἐοτ α τουῦ οἳ α]1 ετνἰ]5 16  ἴποθ Ἰονο 

αργυρία' ἡἧς τινες ὀρεγύμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς 
ΟΕ ΠΙΟΠΕΥΣ ; συΠΙοὮ 5οππἹθ ὨἘἰτείοπίηρ αΕἴεΓ ψ/εγο 5εάοεᾶ 4ΓΟΠι 1Πθ 

πίστεως, καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. 11 Σὺ 
Σ4{Ώ, απᾶ {ἨΠεπιδε]τεβ Ῥϊοτοεά νηϊ τη "Βοσχοςίς ΤΠΒΊΥ. “Τῃου 

δε, ὦ ἄνθρωπε Ἀτοῦ' θεοῦ, ταῦτα. φεῦγε' δίωκε.δὲ δικαιο- 
δρυ0, ο ΤΙΒΗ. οἳ οᾶ, ἴπεςε ἐΠῖπρς Άεε, βηᾶ Ρατςιθ τὶρηῖ- 

σύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, ππρᾳότητα"! 
ΘΕΟΙΞΏΕ55, είν {α19Ἡ, Ίοτε, «ρπβκαμσισο, ΙΩΕΕΚΏΕΡΒ, 

19 ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως' ἐπιλαβοῦ τῆς 
0οπιρηῦ {η Ροοᾶ ««οπιδα ΟΕ {Πο Ἅᾖ«ΣΛἱ6Η. Τιασ Πο]ᾶ : 

αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ὺκαὶ. ἐκλήθηξ, καὶ ὡμολόγησας 
οἱ εἴετηα]Ἱ Ἅᾖ1469, ἴο ὙΠίοἩ Αἱεο ἴπου παςῦ οα]1ϱᾶ, Απᾶ ἀῑᾶςῦ οοΠ{ΘΒΒ 

τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶ» μαρτύρων..19 μας 
πο ροοᾶ οοΠΓεβ»ΙοἩ Ῥεέοτο ΤΩΑΠΥ ΥΤΙΓΏΘΘΡΟΣ, 

4 μὴ προσέχεῖαι οἰεανεαποῦ τΤ. 
.-.  ἀφίστασο απὺ τῶν τοιούτων ΠΤΤΓΑΥΓ. 

7 πραὐπάθειαν ΙΠΕΕΙςΗΘΦ5 οἳ 5ρΙγΙ6 ΙΠΤΑΥΥ; πραὐπαθίαν Τ. τα]. 

τ ολο οοηβίαπῦ αααστγε]]ήηςς 4μΤΤεΑΝΗ. 
-- δῆλον (γεαᾶ ὅτι 8ο ἴΠαι) ι1τιΑ. --- τοῦ 

Ἡ ---.και ιν 



τι, ἵ πτιαστατγ. 
ων - - - . ρ 

γέλλω σοι! ἐνώπιον Στοῦ! θεοῦ τοῦ ᾿ζωοποιοῦντος! τὰ πάντα, 
6Ώαβχρθ ἴπεθ Τ8ΜοΓθ αοά νπ]ο αιαϊσκοπβ Β]Ι] ΓΠΙπρΒ, 

καὶ Χριστοῦ ᾿ησοῦ τοῦ µαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου "Πι- 
απά οΟἨλτὶςε «7ο5ας ὙπΠο συϊυηθαςεᾶ Ῥεΐοτο Ῥοπ{ϊαβ Ῥ]- 

η Π ” ’ 4 . 4 

λάτουϊ τὴν καλὴν ὁμολογίαν, 14 τηρῆσαί.σε τὴν ἔἐντολὴν 
18ΐ9 ἴπθ σοοᾶ οΟΠ{ΓΘΒΕΊΟἨ, τΏπῦ ἴποι Ἱθερ ἴηο οοπιπιωπάιπειιῦ 

ἄσπιλον, δἀνεπίληπτον.ὶ μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου 
βΡοῦ]θ55, ἀτχερτοπολβαβ]θ, τη] τηοθ αρρθατῖπϱ οἳ "Τιοτᾶ 

- - ε -” ι ΄ ιά « 

ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, 16 ἣν καιροῖςιδίοις δείξει ὁ 
101Υ ᾖαδας Οπτῖςυ ; Ὁ'ΏϊῖοἩἃ Ίπ ἵὲς οὗη {ἶπιος δεπα]] Ἴ5μοπ 11πο 

µακάριος και µόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν ᾖβασιλευόν- 
Συ]θβ5δᾶ Ἀαπᾶά ΄οπ]γσ 5Ῥα]ετ, Πε ἘΚίπσ οἱ ἐπο5ο ὨΤῬεῖπς Κίπσ5 

των και κύριος τῶν κυριευόντων, 169 ὁ µόνος ἔχων ἆθα- 
Απᾶ Τιοτᾶ οἱ ἴποςο }δῬεῖπρ ]ογᾷς; πνπο 8ἱοπο ας 1Π]- 

νασίαν͵, ῶς οἰκῶν ἁἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς 
ὨιοταΗἰσ, τπ “Ισμί 1άπο]]τπς απαρρτοποβαβ]θ, πΊοπα Σάἱᾷ 5560 Ίπο ”οηΏηθ 

ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται, ᾧ τιμὴ καὶ κράτος 
308 ΄Ώ]εἨ πΟΣ ᾖἵο 5θθ 156 8916: ο πΠοιι Ἠοποίςσς, θπᾶά τηϊρΏῦ 

αἰώνιον. ἁμήν. 
είογπα]. ΑΠΙΘΗ. 

17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε, μὴ 
Το ἴπο τ]οἩ 1π ᾖΤἴποθ Ῥρτο5επὺ ασθ '6Ώ81Ρε, που 

εὐψηλοφρονεῖν,! μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, 
{ο Ὀο Ὠϊση-ππᾶεᾶ,  ἍἩπος ο Ἠβνο Ἠορθ Ἱπ 35ο /τίομες [1016] αποετίαϊηῦσ: 

ἀλλ᾽ ἀεν' ετῴὶ θεῷ Ιτῷ ζῶντι,! τῷ παρέχοντι ἡμῖν ἑἈπλου- 
ταῦ 1η 3ᾳοᾶ 11Πο9 3Πνίηρ, Ὑππο 5ΐτεβ συ τ1οἙ]γ 

σίως πάντα" εἰς ἀπόλαυσιν' 18 ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν 
811 (πϊπρα 1οτ οπ]ογπιεηπΏ ; το ἄο ροοᾶ, το ε το! τπτ 

ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς, 19 ἀπο- 
Ἄτποτ]ς5 1ροοᾶ, Ἰρετα] ἵπ ἀῑςιτιοπθίπρ {ο Ῥο, χοβᾶγ ἴο οοπιηιαπἰσα{θ, 1ΤΘΒ- 

θησαυρίζοντας ἡἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸὺν εἰς τὸ µέλλον, ἵνα 
βυτίης πρ. {οτ {πειηςε]τος α “Εοαπάᾶαίοη 'ροοᾶ ᾖἆΊογ ἴπο ἀπίατθ, 1παῦ 

ἐπιλάβωνται τῆς Ἰαἰωνίονῦ ζωῆς. 
{μεγ τα Ίαγ πο]ά οἳ εἴετωςβ] 1146, 

90 ἸὮΩ Τιμόθε, τὴν Κπαρακαταθήκην!ϊ φύλαξον, 
ο "Ἰϊπιοίπεας, τἴπα ἀεροβῖΐῦ οοπαπαϊε{θϱᾶ ᾖ{Γζο ἴποαε] Κεερ, 

εκτρεπόµενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας, καὶ ἀντιθέσεις τῆς 
ανοϊᾶϊης Ῥτοίξαπθ επρίγ ῬαῦΏ]ΙΠΡΕΒ, απᾶ οΡΡροβΙ(1οΏ8 

ψευδωνύμου.γνώσεως' 91 ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι, περὶ. 
ΟΕ {α]5ε]γ-παιπεᾶ Κπον]εᾶρθ, τ/ΏΙοὮ 50ΠΠΘ Ῥτοξεξβδίης, 1η τοίθτεησο {ο 

τὴν πίστιν ἠστόχησαν. Ἡ χάρις μετὰ σοῦ.ὶ Πάμήν.! 
πο «απ ταὶςςεᾶ {πο τηρχ]ς, ἄτασε [6] υπ {μερ, ΑΠΙΕΠ. 

"Ἡρὸς Τιµόθεον πρώτη ἐγράφη ἀπὸ Λαοδικείας, ἥτις 
3Γο 3ΤηπαοίἩγ αατεί τι σθεη Στοπα 1,βοᾶΐοσρα, πυΏῖς 

ἔστιν µητρόπολις Φρυγίας τῆς Πακατιανῆς." 

ο47 

ῥρὶνο ἴποο οἩπτρε ἵπ 
{πο εἵρηί οξ ἀοᾶ, πΏο 
αι]οκεπεί]ᾗ αἲ] (πίασς, 
απΏᾶ ὀοογο Ολτῖςί ἴε- 
515, Ὁ/Πο Ῥοΐοτο Ῥοη- 
σας Ῥϊ]αίο νΙιεβς- 
εᾱ α ροοᾷ οοπ{οβΡΙΟΊΙ: 
14 {ηπαῦ {ποια Ίκαερ {18 
οοπιπηαβπάπιεπύ πσϊζῃ- 
ουῦυ ϱροῦ, ἈἹπτορικο- 
α]6, η δ1] ἴΏο αρροατ- 
Ίπσ οἳ οἳσ Τιοτᾶ «: ε5ιιβ 
Οπτῖςι: 15 τν/ηῖο]ι 1η 
Ἠὰ5 ἍᾖΊϊπιος Ἡε σπα]] 
5Ἠενν, 10ο 5 1πο Ῥ]οῬς- 
εᾱ απᾶ οΏ]γ Ῥοΐοεπίαίο, 
ἴπο ΚΙπρ οξΚῖπσς, απᾶ 
Τ,οτᾷ οἱ Ἰοτάςβ ; 16 ππο 
οΠΙ7 ΠαΐἩ Ἱπππιοτία]γ, 
ἀπο]]ϊῖπρ ἵπ ἴπο 1ρμό 
τ/ΠἱοὮ πο ΤΙΑΏ σαἩ 3ρ- 
Ῥτοβοὰ Ἱαπίο; ὙΠοπα 
ηΟ ΠΊΛΠ ἨαύΏ 566ΕΏ, ΠΟΓ 
ΟΛΠ 5686: ο ΠΠοΙη 06 
Ποποιτ απᾶ ΡΟΠΕΣ 
ΕΤεΤΙ4ΞΡΙΠΡ. ΑΠΙΘΠ. 

17 ΟΠαχρε {παπα {μα ῦ 
86 τΊοὮ Ίηπ ἐλπῖς πνοτ]ᾶ, 
τλαῦ ύπεγ Ὦο πού ΠϊρΗ- 
τη]πᾶςεᾶ, ποτ ἐταςδῦ Ίπ 
Ἀποεγίαϊηπ τίῖσπες, Όσο 
1η πο Ἠνίπρ ᾳοᾶ, ππο 
ΕἰνεῦΏ τας τίοβΙγ α]] 
τπ]ηρς {ο επ]ος;:]18ίλπαῦ 
ΤΠεύ ἄο ροοᾶ, ἴπαῦ 
ΤΠεγσ Ῥε τίοἩ {π σοοᾶ 
ΥΥΟΓΚΕ, τοαᾶγ ἵο ἄϊς- 
τους, ν]11Ώς {ο 60Π1- 
πιαπη]σαῦε; 19 ]ατίπρ τρ 
1η ὔοτο 1ος 1ποπι- 
5ε]τες  σοοά Σουπάµ- 
τοῦ αραἰπδῦ ἴωο θ1πις 
Το οοπ1ε, {παῖ ποτ πιαγ 
Ίαγ Ἠοιᾶ οἳ εἴετηα] 
1469, 

20 Ο Τϊτιοίαμσ, χεερ 
νηαζ τν Πίοι ᾖ5 οοπι- 
πηϊ{ζοᾶᾷ ἵο {µσ {τιςε 
Ανοϊζϊπρ ΡΓοία]θ αιιά 
ταῖν Ῥαυζιηςρς, ΄ απᾶ 
οΡρΡροβϊθΙοπ5 οἡ 5οἴειισα 
{8]6εΙὺ 56ο οα]]εᾶ : 
21 πυΏΙοὮ 8ΟΠ19 ΡΓΟΚε55ς- 
ἴηπσ Ἠανο ετγθοᾶ οο1- 
οετηῖηπρ Ίπο ᾖα18ἱ9Η. 
Έταοε ὃς νὰ {πεῬ., 
ΑΠΙΕΗ, 

16 ἴπε οἩ]εξ οἳιγ οἳ Ῥητγρία Ῥαοα{ἶβηῃ8, 

ᾱ---σοι (γεαᾶ [19ε]) τ. 7 -- τοῦ τ. ἍΞ ζωογονοῦντος ΡΓ6ΕΘΙΥΘ5 α]ΐνε ττττΑ. 8 πα 
λάτου τ. Ὁ ἀνεπίλημπτον ΗΤΤΑ. ο ὑψηλὰ Φφρονεῖν {ο πηϊπά Ὠϊρῃ {Πίπρβ τ. 4 ἐπὶ Ετττ) 
6... τώ τττ, Γ--- τῷ ζῶντι ΙΤΤιΑ. ξ -- τὰ 1, ἃ πάντα πλουσίως αΙ,ΤΤτΑΥΓ. { Όντως 
(Τεαᾷ οἳ εαῦ νυλίοἩ [ἱ5] ἑτα] 1156) αι ττεΑνν. το Κ παραθήκην αΙΤΊτΑΥΓ. 
σοι Ἱττς, 1 --. αμῆν ΑΙΤΊΤΑΥ. 

Ι μεθ’ ὑμῶν νι](Ὦ 
8 --- ἔλο δαὈδο) τρίτο ΑΙΗΤΥΗΣ Πρὸς Τιµόθεον αἲ ΊτΑ. 



«Ἡ ΠΡΟΣ ΡΙΜΟΘΕΟΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. 
ΤΗΕ το 

ῬΑὉΤ;, απ αροςξ]ο οἑ 
Ίεςεας ΟΠτὶδι Ὁσ Τπο 
σνι]]-οξ 4ο, αοοοτάῖπρ 
ἐο ἴπο Ῥτοπαῖαο οἳ Η{θ 
ὉὦἩ]οὮ 15 ἵπ ΟΕΗτ]εῦ σε- 
βιας, 2 {ο Τπιοῦηγ, πι 
ἄρασ]τ Ῥε]οτεᾶ 5οη : 
ἄταοςθ, 1Π6Υ07, απᾶ 

3σθ, Ίτοηπι ἀοᾶ πο 
αὖπεςσ απά ΟἨτ]ξὶ ὧε- 

δὰςξ οἆσ Τ,οτᾶ. 
31 {Παη]ς ᾳοᾶ, πῖοτα 

Ἱ Ε6ογτοε Ίτοπι ΠΙΗ Τοχθ- 
Σαΐπετς στ ρατοθ οοἩ- 
κοῖθηςσθ, ἴπαῦ νηποαῦ 
οδοας1ηρς 1 Πανθατεπιεπι- 
Όγαηςσο οξ ἴπεε ἵῃπ τισ 
Ῥίαγετς π]σΏῦ απᾶ ἄαγ; 
4 ρτεαΏ]γ ἀθείτῖηςρ το 
Ῥθοςο Τπες, Ῥεϊτπσ πη]ιᾶ- 
Σα] οἳ ΤηΠΥ ἴεατς, ἴπαῦ 
1 τιατ Ὦοε Π]]οᾷ πα 
105: ὃ πΠεη 1 οα]] ἴο 
ΣΟΠΙΘΙΩΡΤΑΊΏςΘ λε ππ- 
Ξοϊεπεᾶ {αἶτω τί ἵς 
ἆπ τ]θα, πυΏ]ονἃ ἄτνει]ε 
τού ἵπ {ῃπσ Ρϱταπᾶπιο- 
1Ώ6Υ Τ,οἳς, απᾶ ΤΗΥ π1ο- 
1μεγ Ἐππῖσε: απᾶ 1 
πι Ῥετςεαρμᾶθά Τπαῦ ἵπ 
Ίηπεο 8ο, 6 Ίπετε- 
1οτο 1 ραῦ ἴπεε ἵπ τε- 
ΏΙΘΙΩΏΥΑΊΟΕ ἰΠαῦ ἴποα 
εωτ παρ πο ρ1{ῦ οἳ 
σοᾶ, πι Πο] 15 πι Τπερ 
Ὦγ περι 1ης οἩη ΟΕ ΠΙΥ 
Ῥαπά». 7 Εοχ ἄοάᾶ παίπ 
τιοῦ ϱΊνεπ ως της αρὶτϊὃ 
οἳ {σας Ὁπί ο Ῥοσες, 
Ώπᾶ οἳ Ἴοτο, βπᾶ οἑ 8 
Ροιιπᾶ πη]πᾶ, 8 Ῥε ποῦ 
ἐποἈα {πετείοτε α5Ἡαπι- 
εᾱ οἳ Τπθ {εετῖπιοησ οΕ 
οις Τιοτᾶ, πΟΓ ΟΕ Ὥθ 
15 Ῥτίσοπετ: ΌῬπο Όοα 
ποια Ῥατίακεγ οἳ ἴπε 
Αα]]οί]οης οἳ 1μ6θ. ϱοξ- 
ρα] αβοοοτᾷῖπσ τρ τπα 
τς οἑ ἄοά: 9 πο 

αἱἰῃπ εατεᾶ αᾱς, απᾶ 
ου]]εᾶ 6 νι λε] 4η Ἠοιν 
οα]τς, ποὺ αοσοτᾶῖπᾳ 
έο ουσ ποτΚκς, υαῦ αο- 
οοτάϊῖπσ {ο Π5 οπἩΏ 
Ῥαχροςθ απᾶ µρταςε, 
ννΏΙοὮ τνας σΊνεπ ας ἵπ 
Οτῖςί σεξας θεέοτο Τε 
πγοτ]ᾶ Ῥερατ, 10 Όαῦ 
15 ΠΟ Τηαᾶς πιαπ] {ες 
Ὦγ {πο αρροατίπςσ οἑ 
οατ ῥΒανίοῦς οἆσοδας 
ΚἨτ]ςίέ, νο ἨπίΏ αἲο- 
ΠαςΠεᾶ ἄεαίᾗ, απᾶ Πατι 
ἠρτοῦσλῦ {6 απᾶ 
πωπαοττα]1{Υ το Ἠσηυ 

ἡμιροτς ἴηοθ Ρο5ΡεΙ]: 
11 υυπετοεαπίο 1 απι 

“ΤΙΜΟΤΗΣ 2ΕΕΙΡΤΙΙΕ ΣΡΕΟΟΝΡ 

ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Ὁ ]ησοῦ χριστοῦ! διὰ 
Ῥαπ], βΡρος{]ε οέἑσεδας ΟΠπτὶςέ ο Ππε] - νι οἳἑ ᾳοᾶ 

κατ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς  ἔν χριστῷ Ἰησοῦ, 3 Τι- 
βοσοτγᾶῖπςφ ο Ῥτοπιῖξθ ο 18ο νυπΙοὮ πε] ἍΟτῖςε πι σον το Τί- 

µοθέφῳφ ἀγαπητῷ τἐκνῳ' χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
ταοίμεις Πιν] Ῥε]οτεᾶ οΠ1]ᾶ : ἄταςε, ποσοας Ῥυ8οθ ἆτοπ οᾶ [1πε] 

πατρὸς καὶ χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ.κυρίου ἡμῶν. 
Ἐαίπετ απᾶ οΟἨπτῖςει ὧ6ειι5 ος Τ,οτᾶ. 

9 Χάριν ἔχω τῷ θεῷ, λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν 
1 απ. {παπκέα] {ο ἀοᾶ, πΏοτι Ἰσεγγε {τοπι [πα] ξοτεξαί]ετ8 στα 

καθαρᾷ συνειδήσει, ὁ ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ µνείαν 
Ῥατο οοπβοίεποςθ, Ἠον πποθαξίπσ]Ι 1 Ώαγε {Πε 398 3ΐΠερ ἹτεπιοτηβταποῬ 

ἐν ταῖς δεήσεσίν.µου “νυκτὸς καὶ ἡμέρας, 4 ἐπιποθῶν σε 
4π τατ εαρρΗςσαθῖοτς πϊσηῦ απᾶ αγ, 1οηρίητσ 31πεθ 

ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ' 
10 2566, τετηθειτωρετίης ᾖΤΠΥ ἔρατς, ἐπαῦ ση Ἡ 1ου 1 τπιαν Ρε Β]]εᾶ: 

ὅ ὑπόμνησιν ἁλαμβάνων! τῆς -ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, 
3ταπιεπιῦταηςθ ατακῖης οἳ ἴπο Ίπ ἴπεο ᾖἈλΣαππζείρποᾶ 3Γα10Ἡ, 

ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ. µάμμῃ.σου Λωῖδι καὶ τῇ µητρί 
συ Π]οἩ ἀπτε]ῦ Ἀτς5υ 1π ΤΠψ εταπᾶπιοίπες ὭΤιοῖς απᾶ Ἰτπ πιοίηας 

σου «Εὐνείκῃ,! πέπεισμαι.δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. 6 Δι ἣν αἰτίαν 
σας μας, βηΠά 1 απῃ ρετ5ςιαᾶρᾶ ἑΠαῦ αἶξο ἵπ {πεἘ, Ἔοτ τσυπΙο οἈπ5θ 

ἀναμιμγήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὃ ἐστιν 
1 τεπα]πᾶ 1ηΠεε ᾖτΤοχκίπᾶ]ε πρ Ἅἵπο Εε1εέ οἱ ἄοᾶ π]Ώῖσα 

ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν-χειρῶν.μου' 7 οὐ.γὰρ ἔδωκεν 
Ἰηπ ἴπεο Ὁσ ᾖᾖἶἴπε ἹΙαγίπρ οη οἱ πιν Παπᾶς. Έοτ "πού ΄ρατε 
ε - { πι - [ή 7 3 ’ Δ ελ ”. 

ἡμῖν ὁ θεὺς πνεῦμα δειλίαςο. ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης 
δπς 1ᾳοᾶ α 5ρϊτιὁ "οξ οοπαχᾶϊσε, ͵ Ὀαῦ ΟΕ Ῥοΐ/ετ, αηπᾶά οξ]οτε, 

καὶ σωφρονισμοῦὺ. ὃ μὴ οὖν ἐπαισχυνθῆς τὸ 
απᾶ οἳ νςο ἀἱξοτοῖῖοη., «ποὺ "μεγεέοτε “ἴποα Ξ3εποι]άεςὲ ο Ὃ ας οἳ ἴπο 

μαρτύριον τοῦ.κυρίου-ἡμῶν., μηδὲ ἐμὲ τὸν. δέσµιον.αὐτοῦ' ἀλλὰ 
Μες{ΙΠΙΟΠΣ. οἱ οἳςσ Τιοτᾶ, ἩΟΣ ΊΠθ Ἠϊ5 Ρτίξοπες τιῦ 

Γσυγκακοπάθησον' τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ, 9 τοῦ 
5α86γ ετἰ]5 α1οισ γη Ἡ {πο β]αᾶ τιάῖηβς πεοοτᾶῖης ἴο ΄ροπψες Ιοᾶς; πο 

σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ οσα 
βατεᾶ Ἡπ5 απά οβ]]εᾶ [ας] π](π α Σσα]]{Ώᾳ 1Πο]γ, ποῦ αοοοτᾶῖπσ {ο 

τὰ ἔργα .ἡμῶν, ἀλλὰ ἕκατ Ἰἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάρυ” τὴν 
ασ νΟΓΙςς, Ῥαὺῦ αεσοοτάῖηρ Το Πΐς οσἩη πατροις αηπᾶ ρταςθ, ΠΠ] 

δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων. αἰωγίων, 
[πας] είτεπ π5 η  Οπτὶςει εδ ὍὈεέοτε ἍᾖΤΠε αβες ο σαν 

10 φανερωθεῖσαν. δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ .σωτῆρος. ἡμῶν 
Ῥαΐ πιαᾶς πιαπ]ξοξῦ ΤΟΝ ην ἴπε ος οἳ οι Βατίους 

Ἀ’Γησοῦ χριστοῦ," καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον, φωτίσαν- 
ζοε5ας Οµιτ]ςῦ, πυπο αηπια]]θᾶά 4οαἳἩ, Ῥτοιςηί 5ο 

τος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 11 εἰς ὃ 
“]Ἡσπῦ Ἰαπᾶ 1496 απά ἱπεοιταρβ]Ηίψ Ῥγ ἴπα ε]αᾶ (άΙπρς; το σἩΙοἩ 

θελήµατος θεοῦ 

α -- Παύλου τοῦ ᾽Αποστόλου οἱ {πε ΑΡροςί]ε Ῥαα] Ἐ; -- Παύλου 6; Πρὸς Τιµόθεον β’ 
1.ΤΤγΑΥ/. ρ χριστοῦ Ἰησοῦ ΤΤτΑΥΨ. ο νυκτὸς καὶ ημέρας (Τεαὰ ηἰρηῦ αιιά ἄαγ 1οΏβιΏΡ 
ἁο. τς. ἆ λαβὼν Πανίηρ ἴωκεη ΗΤΤΤΑ. ε Ἐυνίκῃ ΕΑΙ.ΙΊνΑΥΓ. {συν- Τ. ἔ κατὰ 
Σ111Α. Ἡ χριστου Ἴησου 111:. 



1. 11. ΙΙ ΤΙΝΜΟΤΗ Υ. 
ἐτέθην ἐγὼ κἠρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος 

Άγιης “αρροϊπ{εᾶ 1 8 Ἠοτα]ᾶ απᾶ Αροβί]θ απᾶ τοιςσΏθχ 

Ἱεθνῶν 19 δι «ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω' ἀλλ᾽ οὐκ 
οἳ [{π9] πα[{οπβ, Ῥογ πΏϊῖο] οα15ο6 αΑἶ5δο ἴπεςε ἑπίπρς 1 δα Ίος: Όαυ δποῦ 

ἐπαισχύνομαι, οἶδα γὰρ ᾧῥ πεπίστευκα, καὶ πέπεισµαι ὅτι 
ΣΤ "ση αξΠαπαθᾶ; ἆ{οτ 1 Εποὶπ πΠοιη 1 ηατε Ῥε]ετεᾶ, απᾶά απ τε μασεα τπαῦ 

δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην µου φυλάξαι εἰς ἐκείνην 
8Ό]6 Ἡο 15 ΊΤποα ἄρροσεν σοοπαπα]ετοά [έο Ὠϊτη] ἒς ΏΙθ Το Κεερ {οτ ᾖἰηπῦ 

τὴν ἡμέραν. 19 ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων, ὧν 
αγ. 3Α 34εΠΙπεαί]οη το οἱ 5οαπά πυοτᾶς, πΏ]οὮ [τνοτᾶς] 

παρ᾽ ἐμοῦ ὔκουσας, ἐν πίστει καὶ ἀγάπ τῇ ἐν χυιστῷ 

ΣΤΟΠ ἩἨιθ ἴποι ἀῑᾶςί Ἠθατ, ἵπ Ἅ«ἀΕΑΙΙΠ απᾶ Ἰονοθ πἩ]ΠΙοὮ [ατε]1π (ϱἨτὶ]ςῦ 
” τι. 1 Δ λ. . η . θ ’ | ή λ σ ὃ 4 

[ησοῦ. 14 τὴν καλὴν ἑπαρακαταθηκην ὑλαξον διὰ 
Ίθρας, Ἐπο σοοᾶ ἄερος1ῦ οοπιταϊετεᾶ [1ο ἴπεε] Κεερ Ὦγ [1πε] 

” τ ’ - Ἡλ -- ὦ « -” -” 

πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. 16 Οἶδας τοῦτο, 
Ξορ]τ] 1ΗἨοἱγ τσ Ώ]οἩ ἀπγε]]8 Πο ΑΕΕ Ἔποι Ἐπονεδί ᾖτΠίς, 

ὅτι ἀπεστράφησάν µε πάντες οἱ ἐν τῇ Ασίᾳ, ὧν ἐστιν 
ἴπαῦ Ἰατηοᾷ απναΥ ΣΓοπι Τιθ 811 τ/Ώο [ατα] 1π Αξία, ΟΕ πΏοτι 15 

ΚΦήγελλος! καὶ  Ἡρμογένης.! 16 Δῴη ᾖἔλεος ὁ κύριος τῷ 
Έπγσε]]ας απά ἨεΓπιορςηςς, Μαγ ἑσταπί “ΠΙΕΤΟΥ Ίτηε “Τιοτᾶ ᾖ1ο ἴπε 

᾿Ονησιφόρου οἴκῳ' ὅτι πολλάκις µε ἀνέψυξζεν, καὶ τὴν 
30έ το σας 1ποᾳ586, ὈθοαΆ5ο οΕῦ π1θ ο τεξτε»μοᾶ, απᾶ 

πλ μις νθη,ὶ 17 ἀλλὰ ἐν Ῥώ “« υσίν.µου οὐκ. επΏσχυν η: α α γενοµεγνος εν ωμοΏ, 

1η Ἠβίη/ πγαβ ποῦ α5Παπιοᾶ ΟΕ; Ῥαῦ  ἩΠατίηρ Ὄοεενπ 1π ἍἘοπῃε, 

ησπουδαιότερον!" ἐζήτησέν µε καὶ εὗρεν 18 δφη αὐτῷ 
ΤΩΟΤΕΘ ες Ἡο 5οαρΏῦ οαῦ πι απᾶ {οιπᾶ [ππο]-- Ώιβγ ο ον “{ο δὨΐτα 

ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ' καὶ 
{ιο 3Τ,οτᾶ {ο Ππάᾶ ΠΙΘΤΟΥ «τοπ [Πο] Τοτά ἵ Ἁἵἴπαῦ στα Άπά 

ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν βέλτιον σὺ γινώσκεις. 
Ώου πιπο]ι {π ΕρῃθδΗ5 Ἆθ ϱεετεᾶ  Ρρεθίοτ[ ἵπαπ 51 5περᾶ Ίρατ] ἔμοα. 2] πουγεςῦ. 

ϱ Σὺ οὖν, τέκνον-µου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ 
Τηοι {Πεχείοτθ, πισ οπ]]4, Ὦο βἴτοπρε 1ΏΠ Τἵπθ ῥρτᾶοθ π'ΠΙοΠ [15] 

ἐν χοιστῷ Ἰησοῦ" 3 καὶ ἃ Ί]κουσας παρ ἐμοῦ 
ἵπ Οπτὶιςῦ 76818. Απά ἴμε ἐΠῖπσα π'Πῖοἃ ἴποι ἀῑάξδί εις οἑ πιθ 

διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, 
η 2 1εἳ «ἨΔΠΥ Τ/Ι{ΏΘΒΕΘΒ, {πρς5θ οοπιταῖσ ᾖἴο Σαἱ(πέυ] πηΕΗ, 

οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. ὃ 9σὺ οὖν 
ΕΠΟἨ α5 οοπιρείαηῦ 5Ώβ]] Ὦε Ά]εο οἴπετς ἵο ἴεαςῇ, Τποι {πετείοτφ 

κακοπάθησον! ὡς καλὸς στρατιώτης Ρ]ησοῦ χριστοῦ.! 4 οὐδεὶς 
5αΆεσ ΠατάςηΙρ α ποοᾶ 1 5ο]ᾶ1εχ ο ζεδας Οπτίςξ, Νο οπςθ 

στρατευόµενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου ἀπραγματείαις»" 
πε 85  βο]άΐειχ οπίαηρσ]ος Ἠἰπαςε]ξ στ] τπα 304 3119 λα8α]τς, 

ἵνα τῷ  στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. ὅ ἐὰν.δὲ καὶ ἀθλῇ 
τπαύ Ἠϊτα πἩο οητο]]εᾶ Ἠῖτη α5 α εο]άΐος Ὦς πιαΥ τα σκο, Αγά 1 8]5ο ος 

τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν.μὴ νομίμως ᾱ- 
[ΐπ “πθ δρατιεβ] 1 εσοπεν ης 18 ποῦ οχοιπθᾶ πη]658 1ανν{μ]1]γσ Ἡε εἩβ]] 

θλήσῃ. ϐ τὸν κοπιῶντα Ὑγεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν 
Ώβτε ο Ὢπε  ἍἼβροις ᾖἈλΠαςαηπάπιαη Ζτωυςῦ ὮῬείοτ οἱ ἴμε 

καρπῶν µεταλαμβάνει». 
Στοῖῖβ ρατίαΚκίτρ, 

7 Νόει τὰ λέγω" "δφηϊ γάρ΄σοι ὃ κύριος σύνεσιν 
Οοπβίᾶετ ἴπε ἑμῖπρς 1 βαγ, δες μα 11ος 51ηθο πε “Τιοτὰ απάετείαπάῖηπς 

Σ--- ἐθνῶν Τ. } παραθήκην αἰΤΊτΑΥΓ., 
Ὦττωορεηθςτ. ἐπαισχύνθη Ι.ΊΊτΑ.  Ἡἃ σπουδαίως ἀἰΙρεμτ]γ ΕΗΤ1:. 
(συνκ- τ) δι εγ Ἠατάβι αρ πλ Ὦ [Πθ] τιτττανγ. 
τὸ πλαῦ ὢτττΑΝ, . δώσει ννι]ὶ ρὶνθ 1 ΤεΑ ΥΓ. 

κ Φύγελος ΕΏσσε]αξ τΤΊτΑΥγ. 

Ρ χριστοῦ Ἴησου ΙΤΤτΑΥ. 
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αΏροϊπίθᾶ Α ῬτοποῇἩεχ, 
αυ Λι ἀροδέ]ο, αι 
Τοιιοποχ οἳ τμ ἄοι- 
θἱ]95. 12 Ἐογ 1ο τν Ίο] 
σβα-α 1 αἱδο 5υῇογ 
ἴπο»δε ΤΠΙΠΡΕ: ἨΠετοί- 
Ἴποιευς 1 απι ποῖ 8- 
ΡΠαιηοά: 1οτ 1 Χπον 
Ὁ/ΏοΠι { ατο Ῥο]]ετοᾶ, 
8Πά ΠΙ ρογς5ασᾶσάᾷ τλαῦ 
Ὦο ἶ5 αὐ]α {ο καορ τπαῦ 
ν/Ώ]οΏὮ [ πατο οομαλζ- 
τοὰ πμτο Ἠΐπι αρο]ηςο 
τπαῖ ἄαλγ. 19 Ηο]ά Ταςῦ 
τηο Έοτια οἳ 5οιιιᾶ 
π/οτᾷς, πι μϊοΏ {ποια ηα5ί 
Ἠεατά οἳ Ίπε, ἵπ ἔαϊτη 
ΑηΏά Ίοτο πνΠΙοὮ 18 1π 
Οπτ]ςῦ Ζοξα5. 14 Τηαῦ 
Ροοᾶ {πίπς νυΏῖοὮ τναβ 
οοπιπαϊυὺθᾶ απῖο Τ]μεο 
Κεερ ὮὉψ ᾖτπο ἍἨο]γ 
αΠοςῦ νυΏῖοὮ ἀπνε]]ετα 
1η Ἡψ, 15 ΤΗϊΙ56 ἴποια 
Ἐποπεςί, ἰπαῦ α1ἰ ἴπεγ 
/ΏΙσὮ το ἵηπ Αρα Ὦθ 
νατηεᾶ ΑΥΤΑΥ ΕΓΟΙΩΥηςΘ; 
οἳ ΨΊΏοπα θτο ῬΠγρε]- 
115 απᾶ ἨεΓηπΙορε- 
ηΘΒ, 16 Τηε Τιογᾶ ρ]νο 
ΠΠΕΙΟΥ ΊηΏΤοΟ ἴἩε Ἠοις5θ 
οἳ Οπθβίρποτας; {4ος 
Ἡο οἑῦ τοε[τοςηοᾶ πηθο, 
βηΏᾶ π85 ποῦ αςΠαπιεᾶ 
οἳ πι οΠαίπ: 17 σας, 
ὍτἩεη Ὦο πας ἵπ Ἐοπῃθ, 
ηε 5οιιςΏῦ Ώλε οα{ το 
ἀϊ]]ροπτ]σ, αιιᾶ {οιπᾶ 
πιθ. 18 με Τ,οτᾶ ρταπΏ 
απο Ἠϊπα ἐωαῦ Ὦρ πιἉγ 
Ώπά ηετογ οἳ πε Τιογά 
ἵπ ἴ]ιαῦ ἄατ: απᾶ Ἱἵη 
Ἠον ΠΊΠΥ 1ἴπῖπρς5 Ἡθ 
πηϊηϊςίεογοά ἹΙΠΙο ΤΠθ 
αἳ Ώρποςδις,ίποι Ἐπουν- 
εξυ νογγ υνε]]. 

11. Ύποια τποτοίοσα, 
17 ΞΟΠ, Ὀ6 σίτουις ἵπ 
{Πο ρταςα τπαῦ 56 ἵπ 
ΟἨτὶςί ὅὧσσι». 2 Απά 
{πο ἰπίπσς τ]ιαῦ ποια 
Ἠαςῦ Ὠθατά οἳ 1πο α- 
ΙΠΟΏς ΏΙΗΤΠΣ ΤΝΙΤΓΗΘΡΕΘΒ, 
ἴπο 5. πιό οΟΙηιΙττηοια 
{ο 1α11{ά] πιοῦ, πυπο 
εἰα]] Ὃςα αυ]ο Το τεαοἩ 
οἴμεις αἱςο. ὃ Τποι 
ἐπογοξοταεπάατε Πατᾶ- 
Ίθ55, 45 α ϱοοᾷ 5ο]ά1ος 
οἱ ὧοξ5ας (ἨΠντ]δί, 4 Νο 
πιαΏ ἰπαῦ κ ατγείΏ οἩη- 
τοΏς]αξα Ὠηδο]Ε πι τΗ 
ἴμο αΠηϊτ5 οἱ {5 ]1ΐε: 
{παβί]ο ταατ Ῥ]οιςθ πνη 
πυπο ἹιαίὮ οἴιοδθιι 11Πι 
{ο Ὀο6 α. 5οἱάΐετ. ὅ Απᾶ 
1 Α ΤΙΑΠ αἱ5ο 5ι11το 
ΣΟΥ ΤΙΒΒΊΘΓΙΘΣ, {εί 18 
Ἡθ ποῦ ογοιν]εᾶ, ος- 
οερῦ Περίτῖνε Ίαν ἔα]1γ. 
6 Τηε Παςραηπάπιαπ 
εἐπαῦ Ἰαροατείαά τηυςυ 
Ῥε Πτα ροτίαΚεχ οἱ πα 
Σγαϊζς. 

7 Οοπείᾶος σλ]λαὶ 1 

1] Ἔρμογενης 
ο συγκακακῴόησον 

4 πραγματίαις 1. 
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ατ; απᾶ {πρ Τιοτᾶ αἶτο 
ἔπιο ἀαπᾶεχρίαιατπςσ 1 
α11 (Ππ11ρ5. ϐ Ιεηιθιι- 
Ῥεσ πα ἆωοδας Ομνγ]ςὺ 
οἳ ἴπο ϱεεᾷ οἱ Βανιά 
τνας ταϊδεᾷ Ττοτπι (Ἠθ 
ἀεαὰ αοσοχάϊως ἴο ΠΙΥ 
56οδµοΙ; 9 πΠετείηπ Ι 
51ος ἴτοαρ]ο, 8 απ 
οεπσ]]άοςεγ, ευεπ υπΠίο 
Ῥοπᾶβ; Ῥαῦ {πο ποτᾶ 
οἱ ἄοᾶ 18 ποῦ Ῥοιιπᾶ, 
10 Τ]λεχγείξοσε Ι επ ατθ 
αἲ] τπίησς Το; Ίπο 
εἷιοῖτ΄5 5165. Γπαῦ Πατ 
Ώ]ασ αἱ5ο ουζαϊΙπ τνηθ 
φαιτατίοα ἹνΏ]οὮ 18 1π 
Οπν]ςέ σερβις τνΙζῃ είε- 
π8] σ]οτγ. 1 1 ία 
Σαϊιηξα] βαγίπςσ: ἘΈοτ 
16 νο Ὦο ἀεαά πα 
Γη, τε 5Ώα]] αἱ5ο 11τε 
στα Πῖπι: 12 Ἱξ πο 
ΕΙεΣ, ἵνο 5Ώα]] αἶδο 
χεῖρῃ πα Λῖπι: Τξ τνε 
ἄοπγ ἠζπι, Ἡο αἱ5ο πΙ]] 
ἄεηπσ τι: 19 ἵ πο 
Ὀωίοτο ποῦ, Φεί Ὦο α- 
ιοί Ὦ {αἰτΏ ία]: Ἆοθ 
οαδηπιοῦ ἄοπσ Ὠϊπαβεί]{. 
14 Ο4 Γμεςεεπίπρς ραῦ 

{λεπη ἵπ τοιποπιρταπΠσθ, 
εΠατοῖπρ 1ᾖ6ηι Ὀείογθ 
ἴΠο Ἰοτᾶ λαέ ΤΠεγ 
βἰτίτε ποῦ αΌοαῦ ποτᾷς 
ἴο πο Ῥτοβί, ὃιμέ ἴο 
ἴπο 5αΏτετίίησ οἳ ΤΠθ 
ΠερτοθῦΒ. 1ὅ Ῥιιάγ ἴο 
ΞΠεῖΥ τἍγςε]{ αρρτοτεᾶ 
πηπίο ἀοἆ, 4 ΙΝΟΓΚΠΙΦΠ 
δηαῦ πεεᾶεῖ]ι ποῦ Το ο 
βΞΠβΊηθά, τίρΏ(Ιγ ᾱϊ- 
τἰά]ησ τμο ποτᾶ ο 
ἵταίῃ. 16 Ὀαυς5ηατπ ρτο- 
άἔηπθ απα ναϊῖπ Ὀα8ῦ- 
ομπρς ; Μου {πε νά] 
ΙΠΟΓΕεαᾶςΘ ΙΠῦΟΙΠΟΤΘΊΙΠ- 
Εοά1πεςβ. 17 δπάᾶ ὑπείσ 
πυοτὰ π]] εαῦ α5 ἀοία 
8 ΟΛΏΚΕΤ : οἳ πΏοπι 18 
Ἠσπιοηπρρας απᾶ ῬΠ1]ο- 
135: 18 τ'Πο οΟΠΟΘΤΗΠ- 
Ίπρ ἴπο ταίπ ΏΠατο 
οττεᾷ, εαγίΏρ ἴπαύ (πα 
ΤΩΞΙΣΤΕΕΤΙΟΗ 5 ραςί α]- 
τεαᾶσ ; απά οτετίΏτοιΥ 
Τπε ᾖ{αϊπ οἳ 8δοΠ16. 
19 ὙΝοτετίιῃε]εξ Τπο 
Σουηάατῖοι οἳ «4οάᾶ 
5«{ωμάετΏ 5116, Ὠατίης 
9Πἱ5 5οα],. Το Τιοτά 
Κπονυία {Ώθτα τῃα{ ατθ 
Ἠϊ5. ἀπᾶ, Τιαῦ ετετγ 
996 {ηπὸ παπαηεῦΏ τΏθ 
Ώαπαθ οἱ ΟΠν]5ί ἀορατῦ 
{τοια Ιπ]απΙῦγ. 20 Βαυ 
1Ἠ α ρτοαῦ Ώοιμςο νπετο 
ΑΕ ποῖ ΟΏΙΥ τεςδε]5 οΕ 
ρο]ᾶ απᾶ ο 5ἴ]τετ, Ῥα0 
3ἱ5ο οἳ ποοά απᾶ ος 
θβτίῃ: αηπᾶ 5οπΠ1θ6 το 
Ἠοποιχ, αηΏᾶ 8οΠ19 {ο 
ἄϊξποποιτ, 21 Τα πιαἩ 
{πετγεέοτο Ῥιχσο Ὠϊτη- 
ϱε]ξ άτοπι {1Ἠπεςδθ, Ἰθ 

ΠΡοΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 8. Π. 

ἐν πᾶσιν. 8 Μνημόνευε Ἰησοῦν χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ 
1η Αα] τΠῖπςς. Ῥθιπεπιβος :1ε5ας Ομτῖςε χβὶθᾶ  1τΓοπι Απαοπς 

νεκρῶν, ἐκ σπέρµατυς 'Δαβίδι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν 
[ιο] ἀεπᾶ, ο [ίπε] 5οθᾶ οἱ Ώανιᾶ, αοοοχᾶ(πρ {ο "ρ]πά "ελά πρθ 

µου: 9 ἐν ᾧ  κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος τἀλλ᾽ι 
4 ὥ ; : ἡ 
ΓΗΣ, 1Ώ συΏ]οἩ Τ 5α6εχ ΠατάςΠΙρ απίο ὈῬοπάς αἂξ αηοτί]άοε: ὮὈιέ 

ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ.δέδεται. 10 διὰ τοῦτο πάντα ὑπο- 
ἴπο ποτά οἳἑ ἄοᾶ 15 ποῖ Ῥουπᾶ, Ῥεεααςε σὲ ἴπὶῖς Ἅαἲ] είπες Τεπ- 

µένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύ- 
ἀιτο ἍΕος 5ακθ οξ ἴπο ε]εοῦ, της 15ο Ἅἴπαογ [πε] βα]γαῖῖοη ΄πιασ 

χωσιν τῆς ἐν χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. 11 πιστὺς 
ουίαίη σΠΙοὮ [15] 1η Οπτῖςε ᾖθδας ἍµπτὮ "ΡΙογ ᾖ1Ιεἴετηκ]. Έα πέα] 

ὁ λόγος" εἰ.γὰρ συναπεθάνοµεν, καὶ "συζήσομεν'' 
[15] {Ώο ποτᾶ; {ος 1ξ πο ἀῑεᾷ {οβεύπεν σνΙτη [η (πα], 45ο γγο 5Ώα]1 11τε {ορείΒος; 

12 εἰ ὑπομένομεν, καὶ Ἀσυμβασιλεύσομεν' εἰ Σἀρνούμεθα,! 
1 πο επᾶ τε, 85ο Ὑποθ 5Πα]] τεῖση {ορδίπετ; εξ πε ἄεπγ 

κἀκεῖνος ἀρνήῆσεται ἡμᾶς' 19 εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος 
Πιτ], Ὦε αἱξο σν1]] ἄεπγ 5: 1ξ πο αγε υπ ζαΙτη{α]1, Ὦθ 

πιστὸς μένει’ ἀρνήσασθαι” ἑαυτὸν οὐ δύναται. 
{αἱτΏωξα] αὐ]ᾶες; νο ἆεπτ Ἠ]πιςε]ξ Ἡε 15 ποῦ αδ]θ. 

14 Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον 
3Τῃεςε Ξἱμΐηρς “ρα δ1π ΣΓεπΙεπΙΡΓαΠΟΘ 108, {εκ γίης εατηρςΏ]γ Ῥεέοτοα 

τοῦ κυρίου" ὑμὴ  λογομαχεῖν' «εἰς! οὐδὲν χρήσιµον, ἐπὶ 
το Ίιοτά Ὥηοῦ {ο ἀἱδραίθ αροαύῦ πγογᾶς "ος Ξποιπίπς ρτοβίαδ]θ, ᾖἴἵο 

καταστροφῇ τῶν  ἀκουόντων. 15 σπούδασον σεαυτὸν 
ΒαὈτοΓδίοη οξ ἴποβε ππο Πεατ. Ῥε ἀϊλιρεηῦ ΞΕΏΨΔεΙΕ 
’ -” - 1 3 ’ ν ’ 3 

δόκιµον παραστῆσαι τῳ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθο- 
“αρρτοτοά {ο “ρτεξεπό {ο ἄοᾶ, α ποΓΚΠιβΏ ποῦ α5Παπιθᾶ, ᾿ἰταὶρΏῖ- 

τομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας' 16 τὰς δὲ βεβήλους κενο- 
1ψ οαιθῖπρ πο ποτά οἱ ἵταίἩ; Ῥαΐ ρτοξαπθ επρίψ 

φωνίας περιϊστασο ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας, 
Ῥαῦρ]ίηρς δίθπά α]οοίξ ἔτοπα, 3ο 3πΙογθ {ος ΤπΠεγ σηΙ]] αἄταπορ οἳ ἀπροά]πεςς, 

17 καὶ ὁ.λόγος.αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει ὧν ἐστιν 
8ηΏᾷ 1ηοαῖχ ποτά 88 Α ΡΒΏΡΤΕΏΘ Ῥαδύυτο πη]] Ἠατοε; οἱ πΏοτα ᾖς 

Ὑμέναιος καὶ Φιλητός, 18 οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν 
Ἡγπιειθαξ απά ΕΙ]εῦαΒ; πἹπο οοποσετγηϊΏρ {πα τταία 

η , [ ἀ Δ "| 2 / »” 

ἠστόχησαν, λέγοντες Ἰτὴνϊ ἀνάστασιν Ίδη γεγονέναι. 
παὶδςθᾶ Ό]θ ταρτ]ς, αξεετίῖης νηοθ ΤΘΞΙΤΥΘΟΡΙΟΏ α]τεκᾶγ 1ο Ὠβτο ἴβΚεη Ῥ]αςθ; 

καὶ ἄνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν. 19 ὁ Ξμέντοι". στερεὸς 
αηΏᾶ ατο οτετίΏτοπίωηςσ ἴηθ 3208 75οπ6 Ἅᾖ}{α1ζΠ. Νετοτίπε]εςς Ἄβττα 

θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν.σφραγῖδα.ταύτην, Έγνω 
Ξροηπᾶαίίοη 14ο8 βἰβηᾶβ, Ἠατίπς {Π15 5εα], ΞΕποΤΥ8 

κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καὶ ᾿Αποστήτω ἀπὸ ̓  ἀδι- 
[πίπε] ἈἜΤιονᾶ ἴποςο ἰπβῦ αἴθ Πἱ5, θπά 1εύῦ ἀερατῦ ἆάτοπτι αητὶρηῦ- 

κία πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα Ἰχριστοῦ.' 90 ἐν µεγάλῃ 
6ο5ΏΕΒ5 ΕΥΕΓΥΟΏΘ ἨΠο ἨβΠΙΘ8 ἴΠπο παπιθ οἳ Οµσῖ50. Σω “ρτενῦ 

’ . ιά -” -” 

δὲ οἰκίᾳ οὐκ.έσιν µόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ 
αι 3 Ώοιξδε Ίπετε το ποῦ ΟΠΙύΥ ἍΤεβδεἰ5 ρο]ἱάεπ απά βί]τοτ, Ῥυΐς 

καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιµήν, ἃ δὲ εἰς 
815ο ἹποοάῬυι απά ΕΒΓΊΏΘΗ, 8Ώᾷ 5ΟΠΠΘ ἵο Ἠοποισ, ὀίποτς {ο 

ἀτιμίαν. 21 ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, 
ἀϊεποποιγ. 1 Ίπετθίοτο οπθ 5Πα]] πωτο Ῥατρεᾶ Ἠϊπιδε]ξ ἔγοπι  {Πποςε, 

ἕ Δανείδ ΙΤΊτΑ: Δανῖδ αν. ᾖἵὉ ἀλλὰ ΙΤΤΤΑΊΥ. ᾗὙσυν- ΙΤΊΤΑ. Χσυγ-π. 57 ἀρνησόμεθα 
Ιπνθ 5Ώα]] ἀθεΏωσ ΙΤΤΤΑ. 
λογομάχει Ὀϊβραίε ἴποι ποίῖ αὈοιῦ Υοσᾶς 1. 

: Γ κυρίου οἱ [πο] Τιοτὰ α κυρίου οἱ ΓΤπ9] Ποτά αΙιΤττΑΠΤ. Έ µεν τοι ΤΓ. 

:-ἵ- γὰρ {ΟΥ (1ο ἀεΠγ) Ι/ΤΊτΑΥΓ. 
ε ἐπ᾽ ΙΤΤΙΑ. 

3 τοῦ θεοῦ ἄοά ττς, ο. μὴ 
ἆ --- την (0έαᾶ ΓἉ9]) στα. 



11, ΤΠ. πι ασ μοτας 

ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν,  ἸἨγιασμένον, Εκαὶὶ εὔχρηστον 
Ἡς 5Ἡλ]] Ῥς α τοδβε]ὶ {ο ΊἨοποιΣχ, Ἠατίπςσ ὈθοἨ 5αποῦἰβεᾶ, αμᾶ  κετνίεεαὈ]θ 

τῷ δεσπότη, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἠτοιμασμένον. 
{ο ἴποα ΣΟΥ ποτκ αροοᾶ Ἠπνίηρ Ῥοειὰ ρχοραχθᾶ, 

93 τὰς δὲ.νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε᾽ δίωκε.δὲ δικαιοσύνην, 
Ῥαΐ τοαίμ{α] 1α8ἱ5 Βεε, Ἀπά Ῥήχδιο τὶρΠίθοικηεςς, 

πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ Ἡ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν 
Σ41ΐΗ, 1οταο, Ῥομσθ ση {ἴποςδο τπαί ου]] οἩ ἴπο 
΄ Ἂ) ” [ 3 Δ 3 Δ 2 

κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. 329 τὰς.δὲμωρὰς καὶ ἀπαι- 
Τιοτᾶ ουῦοί ριχα 1. Ἠθατῦ. Ῥμῖῦ Ξοο]18δ] απᾶ απαίς- 

δεύτους ζητήσει παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν µάχας' 
οἱρ]]ποᾶ  αποδθ]οπίηρς τεζήβο, Ἐποννίπς ἸΠπαῦ Ίπογ νοεσοῦ οοιῦεηπΙΙοἩΒ. 

24 δοῦλοι δὲ κυρίου οὐ δεῖ µάχεσθαι, ἀλλ ἤπιον 
Απά -α “Ροπάπιαη 30 [5ἱπε] 7Τιοτᾶ 1105 “Ῥεποτεε ποῦ Το οοπίαπᾶ, Όυαῦ ρευέ]ο 

εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον, 256 ἐν Ἑπρᾳότητι’ 
το Ὦο ἑοπατᾶς 1]: αρὶ ἴο ἴσαςα;: ᾖ«{οτρεαχῖπς; 1ΏΠ ΤΙΘΟΚΗΏΟΣΒ 

παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, µήποτε ᾖἸδφὶ αὐτοῖς 
ἀλεοϊρ]λπϊησ ᾖΊποςε ἴλαῦ ΟΡΡΟΣΕ, 15 ρετμαρε πιαγ ὁρίτο “ἴλεπα 

ὁ θεὸς µετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, 320 καὶ ἀνα- 
Ἰᾳοᾶ τορεπίαποθ ᾖἵο παοκποπ]οάρπιοπύ οἳ [μα] ἰταῦχ, απᾶ ἴπογ τηατ 

γήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ 
Άννακο πρ οί οξ ἴπο 3οΜ2ἱΠθ ἍΛἀετι] 1939, Ἠανίηρ Ῥεετπ ἵακεπ Ὦγ 

αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα. 
Ὠϊπ ᾖ1ος Ὠ18 σπϊ]]. 

- 4 τη / Ἱ / . .] / ς [ή ο ) ” 

3 Τοῦτο δὲ ""γίνωσκε,! ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστή- 
Ῥιῦ 118 Έπονγσ ίποι, τἴπαῦ 1π [πε] 1450 ἆατ5 Ἐπν]]] “9ο 

σονται καιροὶ χαλεποί. 32 ἔσονται-γὰρ οἱ ἄνθρωποι Φφίλαυτοι, 
δρτεκεπύ Σέΐπιες 1άἱβιομ]ὸ: 1ος Ἀνν1]] “Ῥο ΣΏΙΘἩΏ 1ογετς οἳ 5ε1ξ, 

φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν 
1ογψετ5 Οἱ ΠιοΠς6Υ, τναιπ{ίπᾳ, ρτοιᾶ, οτ]] 5ΡΕΔΙΕΙΒ. ἵο ραχαε{8 

ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνύσιο,  Ὁ ἄστοργοι, ἄσπονδοι, 
ἀἰεουεάίεπε, απεπαπ]κ{α], ππ]ο]γ, πηιθποαξ παύυτα] αΏεοίῖοητ, ἹπιρίποαΏ]θ, 

διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, 4 προδόται, 
5]αμάστετς, . Ἰηποοπθϊπεηῦ, Β8ΤαΡ6, ποῦ 1οτοτς5 οἱ ροοᾶ, Ῥείγαγοτς, 

προπετεῖς, τετυφωμένοι, Φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φΦφιλόθεοι, 
ἨΠεβά]οηρ, ραΏεᾶ αγ, 10τ6Γ5 οἳ Ρ]6βδΙΤθΘ ταίπετ ἵμαῃ Ίοτοτς οἱ ἀοά : 

ὅ ἔχοντες µόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν.δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνη- 

ΤΑΣΙΟΣ, 6ΤΟΙΥ 

Ἠανίπρ 8 ΕΟΓ οἳ Ρἱείσ, Ῥιιί {Ἡθ ΟΊΥΟΣ ο 15 4επτ- 

µένοι. καὶ τούτους ἀποτρέπου. ϐ ἐκ.τούτων.γάρ εἶσιν οἱ 
1ηΡ: Απά ἵπεξα ὉυΓΠ απΑΥ ΤΤΟΠΙ. ἘΟΣ ο έμεςο 8Υ6 ἍΌῃοςδε Πο 

ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ "αἰχμαλωτεύοντες τὰ! γυναικάρια 
[τε] επζετῖηρ Ιπίο Ώοιςδθς απά 1εβᾶάίης οβρίῖτο 6111Υ τύοπαΘη 

σεσωρευµένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις, 7 πάν- 
Ἰαᾶεη ση] ίὮ βἶης, 186 ΑΤΤΑΥ ο Σ115ίς αντβτίο5, α]- 

τοτε µανθάνοντα καὶ µηδέποτε εἰς  ἐπίγνωσιν ἀληθείας 
ΤΙΑΥ5 1εαρτηῖτπς απά ΏΘΥΕεΣ 1ο [πε] Ἐποπ]εάρο οἳ [έπε] ἐγαζ]1 

ἐλθεῖν δυνάµενα. 8 ὃν .τρόπον.δὲ Ἰαννῆς καὶ Ιαμβρῆς ἀντέ- 
30ο Ἴοοπιθ 18ῦ0]9, Ἀουγ ἵπ ἴμοθ ΑΥ «ἆβηππες απᾶ οαπιτος σι ίῃ- 

στησαν Μωῦσεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ᾿ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, 
ΕΌοοά 10868,  ἴἨΠαιβ Ἅα8ἱβο 1ἴπεσθ σι θὩδίαβηᾶ τηἩθ ἉᾖτταίΗ, 

ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν. νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ 
ΠΕΠ. αθθετ]ψ οοτταρίοᾶ 1η ηχ]πᾶ, «Εοιιπᾶ πγοτίη]θ8ς 88 τεραχᾶβ 

τὴν πίστιν. Ὁ ἀλλ οὐ.προκόψουσιν ἐπὶ. πλεῖον' ἡ γὰρ ἄνοια 
ἴπθ «αἀα{Η, Ῥαῦο ἴπαεγ ϱΏβ]] ποῦ βἄναπορ «2ΣΑΥίΠοςσ, Ἕὰος 33ο]]γ 

1 ἀλλὰ ΙΤΤΙΑ. 
3 αἰχμαλωτίζοντες ΕΙ ΤΊτΑΥΓ. 

6 --- καὶ ΙΤΤτΑ. Ἡ -- πάντων 81] 1. 
 γινώσκετε Κον Υθ. 

δολ 

ΕἹα]] Ῥο α τοςςε] ἁπίο 
Ἠοποας, Σα πο]βοᾶ, απά 
ηιθοῦ ΤΟΥ έλα, Πια5{οΥ8 
μδα, απ Ῥρτοραχεᾶ τιῃ- 
Το ΟΥΟΙΥ ροοᾶ ποτ]. 
22 Ἐ]οο αἱδο Τοιι{η- 
Σα] Ἰαδέςδ: Ῥας 1ο]]ουι 
ΥΙᾳΠίοΟοΙΡΠΟδ5, Ἅᾖ«Σαἶτῃ, 
οπαχ1{γ, Ῥοασα, ΤΙ 
Έηοπα παῦ ος]] οἩ πο 
1,οἵᾶ οιῦ οἳἑ α ΡΙΙΓΘ 
Ὠοατθ, 25 Ῥαὸ Σοο]1δῃ, 
απά απ]εαχηοᾶ α1ἱ68-- 
Τ19Π86 απγνοῖᾶ, Ἱκποφίηπςι 
{πας πο ἆο Ρεηπᾶεςσ] 
εἰτῖ{ζᾳο5. 24 Απά {ῃΠθ' 
βογναηῦ ο πο Τιοτά 
1ηα8ύ ποῦ βἴγίτε; Ῥαῦ 
νε ρεη(]ο ἀη{ο α1] ιέτε, 
αρῦό ἵο {θασῃ, Ῥαθἱεπό, 
25 Ιπ ἨΠΙΘθεκηςθςδ Ἱπ- 
εἰτιιοίῖησ {ποδο {ἴπαῦ 
οΡΏΟ56 {Ποπηξβο]τος: 18 
άοά ρογιᾶνοπίατο σν1]. 
Ρῖτο ἴπαπι χοροπίαπςσθ 
Το Τπο αοκπουν]οάσίπρ 
οἳ ἴπο τα; 26 απᾶ 
ἴ]ιαί 1ου Ώ]ηγ τοοονοετ 
Πεπιςε]τος οιαῦ οἳ {πο 
5Ώαγο ΟΙ 1ηο ἀαν]], πο 
8Υ9 ἴπκεη οαρῦϊτο Ὁγ 
Ἠΐτα αἳ Ὠϊς σπ1]]. 

1ΠΙ. ΤΠϊβ ποπ α]- 
5ο, ἴπαῦ ἵπ ἴπο Ἰ]855 
ἆαγς Ῥετῖ]οας5 ᾖῖπιες 
ΡΒΠΩ]] οοπιθ, 2 ἘΈοτ 
ΊΠΕΏ 5Ώα]] Ῥο Ίοτετβ 
οἳ {ἐλμεαῖν οππ 5ε]ταΒ, 
οοτοίοις, Ῥοαδῖευς, 
Ῥτοιᾶ, ὮἨΙ4β5ΡΗΕΠΙΕΓΑΒ, 
ἀἱξοροαᾶϊσαπί το ρατεπίς, 
ππιπαη]Εα], ἹπΠο]σ, 
ὃ πν](ποαῦ πβίιτα] αἱ- 
1οοῦῖοη, {γασθβΡΓΘαΚΟΘΤΕ, 
Τλ]596 ΑΟΟΠΘΒΟΤΣ, 1ΠσοοἸ- 
φἰπαπέ, εχος, ἀοβρίδθγς 
οξ ἔπος5οθ ἐπαῦ ατα ροοᾶ, 
4 ἱΥαΊἴοἵς, Ὠθαᾶγσ, ηϊρῃη- 
πι]ηᾶσᾶ, 197οΥ5 ο{ ρ]θβ- 
ΒΙΙΓΘ5 Ώ1ΟΓ6 {Ώα1Π 107εΓ8 
οἳἑ 6οᾶ: ὁ Ἠαπτίπρ 
{οΥπα οἳ Ροᾷ]1πε5ς, Ὀμς 
ἀεητίπρ {ἴηΏθ Ῥοπογ 
{πετθοξ: τοπ ΒΙΙΟἨ 
ΤΙΤΏ ΑπγαΥ. ϐ6 Ἐοτ ος 
9Π]5 βοτῦ 49 ἍΊπεγ 
πυΠΙοη  Ἅ«ογ6ερ Ἅἰπίο 
ὮΏοίβθβ, απᾶ Ἱεμᾶ οαρ- 
νῖνο βἴ]]γ ποΏιεπ ]9άεπ 
σπα ΕΠΕ, ]εᾶ απνατ| 
σημ ἀϊτοτς]1ι5δίβ,76τεγ 
1εαχηῖπρ, απᾶ ἩηΘτεΓ 
89] ο οοπ1ιθ Το 118] 
Κπιοιν]θᾶρο οἱ ἍὭτἴπθι 
τχυίῃ. 8 Νον 88 ζαμ-! 
Ὦηθυ απᾶ ;απιρχες ση] - | 
βιοοᾶ Μο5βε8, βο ἆο 
ἴπεδθ αἱς5ο τοβῖς ἴῃο 
ἵταίὴ : Τπεη οἱ οογγαρῦ 
παϊΠᾷΒ, τερτοΏαῖΐθ οοἩ- 
οεγηῖηρ {ο {α1{π. οΒυς 
{ως 5Ώβ]] μτοσεθᾷ πο 
ΣυτίΠΏοας: Εοτ {πεῖτ Σο117 

Κ πραὔτητι ΙΤΊΤΑΥ, | δη ΗΤΤΤΑΥΥ. 



σὅῦλ 

ςΏβ]1 Ὀο6 πιαηῖ {εςῦ ύπ{ο 
ΒΙΙ Ἠι6ῖὲ, 45 ἰπεῖτς αἱξο 
Ν85. 10 Βαΐτποι ὨΏαςὲ 
Εα]]σ Κηφτντη ταγ ἀος- 
Φ1416Θ, πιάππεγ οἳ 146, 
ΡΙΥΡΟΣΕ, Τα1{Η, Ίοπρ- 
ςεα{Τετίης, οπατ1{γ, ρα- 
Ό1επος. 1] ρεγ-οσαΜίοπ8, 
ΑΠΗΙοΙοἩς, Υν1ι]οἩ οφ Ώιθ 
ππῖο η]θαῦ ΑΤΙΟΟἨ, αὖ 
Ἱοοπίαπα, αὐ Τωδίτας 
ΨΏβῦ Ῥεγεεοιιθίοις 1 
επάαχεά: Όατ ουῦ οξ 
ἔ]έηι 1] ἴπε Τιοτὰ ἄε- 
Ἠγετεᾶ τηθ. 19 Ὑεα, 
8Ώὰ α]ἱ {αυ σνΙ]] Ίνα 
φοά]σ ἵπ Ομτὶςό ὄεας 
ἱβηα]] ει ος Ῥετεοοι- 
ἴλοη. 15 Βαΐ ετΙ]τηεἩ 
(θηᾷ βοά ποργς εΠα]] πας 
Ιου απᾶ 0156, ἀθὲ 
οθίτῖης, απἆ Ὁοῖης 4θ- 
οεἶγεᾶ. 14 Ῥαΐὸ οοἩη- 
τῖπιθ Όποι ἵωπ Ὥᾖἴπο 
πῖπρς πυΏΙομ ἔποι Παςξ 
1εατηθᾶ απᾶ Ὠαςύ Ῥεοετ 
β5ειγεᾷ οἱ, Κπονῖπρ οξ 
πνΏοπα ἴποια ὨΠαςδῦ Ἱεατη- 
εᾱ {λεπι» 15 απᾶ ἴπαῦ 
ΣΓΟΤΩ 4 οΏ1]ᾷ τποια Ἠαρβῦ 
ἘπονΏ ἴπε Ἠο]γ 5οτῖρ- 
ἴυχθς, π'ΠίοὮ ατα αυ]ᾳ 
Το πιαΚκε ἴμερ πνῖ5δο αη- 
νο εα]ναίίοη {ητοαρ]ῃ 
ξανα νγΠῖοἩ 18 ἵπ ΟἨτ]ςῦ 
{6εδαξ. 16 ΑΙ] εοτίρ- 
νατο {8 ρῖνεη Ὦγ ἱπδρ]- 
χ811Οη οἳ ἄοᾶ, απᾶ {8 
Ρτοβταβ]θ ος ἀοοίχίης, 
40χ τερτοοξ, ΤΟΥΣ 6ΟΥΓΘΟ- 
ΜρἨ, Εοτ ηπδίτασβίο 1Π 
τιςΏίθοιδπεςβ: 17 τπαδῦ 
ΊΠο πιβπ οἳ ἀοά τα 
Ὃε Ῥρετ{εοῦ, (πτοιρΏ]γ 
Σατηϊἰςεηεᾶ απῖο α] 
Εοοᾶ ποςκΒ, 

ΙΥ. 1 οἨβιτρο {λαο 
ἔπετείοτο Ὠθέοτο οᾶ, 
ΘηΏά ἴπο Τιοτά οἆοδαβ 
Οτ]εῦ, πο 5811 11ᾶρο 
{πο ααῖο]ς αι] πο ἆθαά 
βαὉ ΕΠὶς αρρεατίῖηρ απᾶ 
Εϊ5 Κἰπρᾶοπι; 2 ΡΓΕΒΟἨ. 
1ηθ γοτᾶ; ο ἱπδίαπε 
1η ΕεΒ5ΟΏ, ουῦυ ο 
ΒΘΑΞΟΠ: ΙΘΡΓΟΤΕΘ, τε- 
Ῥαχκε, εχ]οτύ πλ ίὮ α1Ι 
]οπσεαβογίηρ απά ἄοο- 
ἐτίηθ. ὃ Ἐοτ {Πο ἐἶπιθ 
σ;ῖ]] οοπαο ΠΕΠ ΤἨεγ 
νυῖ]] ποῦ επᾶιατθ ποτά 
οούχῖηο; ὈῬαΐῦ αξίοτ 
ναεῖτ οση ]αρίς εΏα]1] 
Τηεγσ Ἱθαρ ἵο ἴπεπι- 
βε]τεε {εβςλετβ,Πατίηρ 
1{ομίηρ 6ΗΥ5: 4 αηά 
Τπεγ 5πα]] {άτη ΑΝΑΥ 
Με θατ5 ἔτοπα Ί]πθ 
ὑγατή, αηΏᾶ βΏβ]] Το 

ΠροΣ. τΙιΝσοσοον Ἁ. 111, ΙΤ. 
αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. 
λιποίς Επ] τοιπ]ξεςῦ θα] ὃς. {ο α], 5 αἶδο ἐλαῦ οἳ {ποδθ Ὦδσρμιθ, 

10 σὺ δὲ παρηκολούθηκάς! µου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, 
Ῥαῦ έποι Ἠαρῦ ο]οςεῖτ Σο]]οπγθᾶ ὨΣ τθβσοβῖηπρ, οοπᾶπος, 

τῇ προθέσει, τῷ πίστει, τῷ µακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 
Ῥατροςςε, Σα151, Ραΐἱεηςσε, Ίοτεο, επάπταποᾳ, 

11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήµασιν, οἷά µοι ἐγένετο ἐν Αν- 
Ῥεσβδεσα{1οἩς, 5αΠοτῖησ6: διςἩ 5 ἴο π1θ Παρρμεπεᾶ ἵη Δη- 

/ η) , ’ τιοχείᾳ, ἓν Ἱκονίῳ, ἐν Λύστροις" οἵους διωγμοὺς ὑπ- 
ΜΙοςΒ, 1π Ἱοοπῖαπι, ἵπ Ἰπσείτα: πα ῦ ΠΙΑΏΠΟΣ ΟΕ ῬετερουτίοηΏ8 Ι εη- 

ἠνεγκα, καὶ ἐκ πάντων µε Ῥὲῤῥύσατοϊ ὁ κύριος. 19 καὶ 
ἀάτοά :; Αηᾶ ομῦ οἳ 81] πιο "ἀε]νετοᾶ 1116 3Τιοτᾶ. Απά 

πάντες δὲ οἱ θέλοντες 3εὐσεβῶς ἕῆνι ἐν χριστῷ Ἰησοῦ 
α]] ἉἈἀἸπᾶρθᾶ π]ο  π]δη ῬιουςδΙν ο το ἵη ἍοΟΠτὶ «-οεεας 

διωχθήσονται' 19 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ Ὑγόητες προ- 
σπΙ]] ο ρεχςεοι{εᾷ. Έα ν]ο]κεᾶ ΤΕΙ Απά ΙΠΙΡΟΞΙΟΙ9 εἨπα]] 

κόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 14 σὺ δὲ 
βάφαηπος τρ πποτςε, πηϊς]εαᾶῖης απᾶ ὭὈ)Ῥεῖπρ πιὶς]εᾷ. Ῥπΐ τΏοα 

µένε ἐν οἷς ἔμαθες . καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ 
8ὐἷᾶε Ίτ {πο ὑμῖησδε ποια ἀῑάδίὺ 1θΗτΏ, απᾶ σγαςῦ αξξ5ατεᾷ ος, Ἠατίπρ ΚΠΟΤΠΝΙ 4{Γοπι 
χ.’ Ι ” νο; ε Ν μ 5 λ ε 4 

τίνος ἔμαθες, 16 καὶ ὕτι ἀπὸ βρέφους υτὰ! ἱερὰ 
πΏοπι Όποια ἀῑάβί Ίαατη [πεπι]: θμᾶ ὑπαῦ τοπ κα Ῥ8ῦθ ἴπθ εαοτεᾶ 

γράµµατα οἶδας, τὰ δυνάµενά σε σοφίσαι εἰς 
1είζετβ ἔποι Παςδῦ ΚποῖΏ, πΠΙςοὮ [βχθ] αὖΌ]ε 3νπες 11ο ΄πιακο το ἵο 

σωτηρίαν, διὰ πίστεως τῆς ἐν χριστῷφ ᾿Ιησοῦ. 16 πᾶσα 
5α]ταῦίοι, ἰητοαιβῃ ᾖ«{α ππΠΏἶοῃ Πε]ῖα οΟπτῖεέ 7εδα5. Ἔτειγ 

γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς 
5ογἱρίητε [13] «οᾶ-ἰπερῖτεᾶ απᾶ Ῥρτοβίκβ]θ ΣΟΥ ΤΘΒΟΠΙΩΡ, ΐοτ 

Γέλεγχον,' πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς "παιδείανὶ τὴν ἐν 
οοπτἰουῖοα, - {ος οοσχθοῦίοἩ, 10ΟΥ ἀἱξοῖρ]ῖηπθ πΠῖςὮ [15] 1π 

δικαιοσύνη’ 17 ἵνα ἄρτις ᾖϐ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὺς 
τΙΡΏΕΟΙΡΠΘΕΒΒ ; ἴμαί οοπαρ]εῖθ πααγ Ὀθ6ίπθ ο ἀοά ΄πιβη, το 

” Δ , 

πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος. 
ΘΥετΥ "νοσ]ς 1ροοὰ 4α]]ν Εἰτεᾶ. 

4 Διαμαρτύρομαι 'σῦύν ἐγώ! ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Στοῦ 
“Ἐατηοσι]γ "εεβδΗγ “Ἱπθχαίοτο 31 Ῥείοςθ αοᾶ απἁ ἴπεο 

κυρίου! Υ]ησοῦ Χριστοῦ»! τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ 
1οτᾶ Πε5α8 Οπτ]ςῦ, ππἩο 15 αροι ἑοἡιᾶρο ἨΠτίασ απἀ 

νεκροὺς ᾿κατὰὶ τὴν.ἐπιφάνειαν-αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν 
ἀεαᾶ βοοοτᾶἵπρ ο Ἠϊ5 αρρεατῖηρ βηΏᾶ Ξκἰπρᾶοπα 

αὐτοῦ, 9 κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, 
αγία, Ῥχοσ]αϊῖπι ᾖπθ ἍἨποτᾶ; Ῥε αχρεπῦ Ὦη ΕΘΒΡΟΏ, οἱιί Οἱ 5845ΟΗ, 

’ / μ / τρ : , 

ἔλεγξον, Ἀἐπιτίμησον, παρακάλεσον,' ἓν πάσφ µακροθυμίᾳ 
οουγ]οῦ, χεΏὈικε, εΠποοιτββε, στα αἱ : ΡρατΊεηςθ 

καὶ διδαχῷ. Ὁ ἔσται.γὰρ µκαιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης ὃι- 
αηπᾶ ᾖεποπίηρ. Έον ἴποτο 11] Ὃρ α πιο Τηθη φουπᾶᾷ {εβοῇ- 

δασκαλίας οὐκ.ἀνέξονται. ἀλλὰ κατὰ τὰς Ὀἐπιθυμίας 
1ης Τπεγ σν]] ποῦ Ῥθ6ας; Ῥαςδ αοοοτᾷίπρ ἴο Φᾷ68ΡίΤ6ς 

/ , 

τὰς ἰδίαοὶ  ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους, κνηθό- 
αμμαῖὶγ Ίονπ ᾖΤο ἴΠεπιεε]τοἙ νγῖ]] Πεαρ πρ {ΘβΟΠΘΤΒ, 

΄ Δ Ν - 8 ” αν Ε 

μενοι.τὴν-ἀκοήν' 4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀπο- 
Ἠατίηρ αΏ 1οΏίπρ θασ; αἈπά τοπ τηθ ἐτοαῖα τπθ οας ἴμεγ τν] 

ο το  ὔὔσ ἱἶὔ ο. --------μ--- μα «κκ -π. ο αμα 

ο παρηκολούθησάς ἀῑᾶθέ «οβε]γ {ο]]ουγ 1ΤΤτΑ. 
τς τίνων Νας Γρ6ΕΙΘΟΠΒ] «ΗΤΤΑ. 
5 --- οὖν ἐγὼ αΙ/ΤΤΙΑΥΓ. 
αηὰ Γον ] ΘΗΤΊΤΑΥΓ. 

Ρ ἐρύσατο 1 Τ1Γ. 4 σῆν εὐσεβῶς ΤΤΓ. 
{ ἐλεγμόν ΙΤΤΙΑ. 7 παιδίαν τ. 
ριστοῦ Ἰησοῦ ΙΤΊτΑΤΓ. ., και 
ία ἐπιθυμίας αΙΤΤΤΑΤΓ. 

.---τὰ [ε]τ[ττἍ]. 
 - τοῦ κυρίου αΙΤΤΓΑΥΝ. 7 

5 παρακαλεσον. ἐπιτίμησον τ. Ὁὃ 



ΓΥ. 
, . Δ Δ 

στρέψουσιν, ἐπὶ δὲ 
ἵατη αἵναγ, 8ης ἴο 

νηφε ἐν πᾶσι», 
Ῥε 5οῦος ἵπ α1] ἐμίπος, 

ΟΕ τισοἨἩ. 

τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. 
άαρ]ο πι] Ὀο ἑατιθᾷ αβ]ᾷθ. 

κακοπάθησο», 
5αΏςογ Ἠαγᾶδηϊρς, 

ὅ σὺ δὲ 
Ῥυΐ ἴποι, 

ἔργον ποίησον εὐαγ- 
[Πα] τοτ]ς ᾷο οξαη 

- Δ / ’ Γ . 4 2/ 

γελιστοῦ, τὴν. διακονίαν.σου πληροφόρησον. ϐ ΕἘγὼ γὰρ ἤδη 
εταησςε]]ςῦ, Τηγ 5αοντίοθ {π11γ ουΥΙΥΣ οιιῦ, Ῥογ] καἰτεαᾶγ 

σπένδοµαι, καὶ ὁ καιρὸ τῆς. ἐμῆς ἀναλύσεωςὶ ἐφ- 
ΒΠΙ Ὀείπρ Ῥροιιχοᾷ οαῦ, απᾶ ᾖ1ἴπο «πο οξ 31 τε]εβδθ 15 

αἱ » [ο 

Ἑστηκεν. Ἰ τὸν Ἰἀγῶνα τὸν καλὸνϊι ἠγώνισμαι, τὸν .δρόμον 
οοπ1ο. Ἔπο "οοπιῦαῦ 'ροοά 1 ηατθ οοπιρβ{εᾶ, ἴπο οοπγ5θ 

/ { 4 ΄ Ν » / ’ 

τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα’ 8 λοιπὸν ἀπόκειταί µοι 
1 Ῥανο ΒιΙςΠεᾶ, ἴπο «θα 1 γατε Κορ. Ἡοποε[οτία 18 ]αἱᾶ πρ 1οτ τηθ 

ε -- ’ ’ εν ΄ { 

ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει οι ὁ κύριος 
νηο 1304 τίσΠίοοαβπθΞς ἍΊοτοπΏ, νυηῖο]ι ὄσν1]1 Ἰτεπᾶοτ 5{ο 9πῃθ Πε "Τιογνᾶ 

3 / με / « / 9 ο , Γ / 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος Κριτής' οὐ-μόνον.δὲ ἐμοί, 
11η 111μο1 1341 5ίµο “τίρΏίεοας 5]πάρεο; Απά ποῦ ου] ᾖἵο τη, 
2 4 ” ” α ’ Γ α] νά 

ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 
Ὀαί Ἅαἱδο {ἴοα] π]πο ᾿1οτο Πἱ5 αρρεατῖηρ., 

9 Ὑπούδασον ἐλθεῖν πρός µε ταχέως. 10 Δημᾶς γάρ µε 
Ῥο ἀἱ]]ρεπίι  ἍΊοοοπθ ἵο Ἡπθ απὶοξ]τ; {ος Ώοπϊ.ς 3πῃθ 
’ ΄ 8 ” - 3 ’ . 

ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς 
α{οτεοοῖς, Ἠστ]πς Ἰογεᾶ 1πΠο ρτοδεηῦ 4ςδε, αηπᾶ 198 6οη98 το 

Θεσσαλονίκην΄ Κρήσκης εἰς «Γαλατίαν,!' Τίτος εἰς ΓΔαλματίαν' 
Τηοδεξα]οπίσα; ΟΌτο6-οεΏ5β ᾖ1ο σα]α[18, Ταύας ᾖἵο ὮῬα]παβ{18, 

1] Λουκᾶς ἐστιν µόνος μετ ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε 
Τμα]κθ 318 Ἰλ]οπςθ ΥΠ Ἅήτπῃθ, Ματ]ιλκ ἍἨὨατίηρ ἴακεα Ὀτίτπρ 

μετὰ σεαυτοῦ’ ἔστιν.γάρ µοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 192 Τυ- 
στι  Ὁηγεε]Ε, {οτ Ὠθ 15 3ἱο7πο ἍᾖἈ18δθ8Γά] 40ΟΥ  8εΓΥἰρ6. 3ΊΤ- 

χικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον. 19 Ὁὺν ἔφαιλόνηνὶ ὃν 
οἈίοις Τυαύ 1 ς5επῦ ἱο Ἐρμεεις, Το οἸοα]ς πτΏῖοἩ 
ε έλ 2 [ή 1δ | 4 , 3 , ῃ Δ 4 

απελιπον ἐν "Τρωάοι' παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ 
1 1εί{ 1π ΈτοἙῬβ ση ΟΌατρας, [η Πεη] οοπαίπσ ΌὈτίης, απᾶ ἴπθ 

βιβλία, μάλιστα τὰς µεμβράνας. 14 Αλέξανδρος ὁ χαλκεὺς 
Ώοοξς, εβρθοϊα]Ισ πο τῬρβγοΏιπεηί{ς. Α]εχαπάετ 1πθ απ ζα 
λ ’ 4 . / . 1 ῳ . ” - « 

πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο' Ἰἀποδφη" αὐτῷ ὁ 
3ΡΙΑΠΥ }Σβρα]ηςὲ 5πιθ Σᾳτ]] “Τηΐησς αα1ᾶ, Μαν Ξτοπάςυ “5ο 3ΠΏΐτα 1119 

κύριος κατὰ τὰ .ἔργα.αὐτοῦ' 1ὅ ὃν καὶ σὺ Φφυλάσσου, 
3Τ0τᾷ αοοοτᾶίπς {ο Ὠϊ5 ΥΥοτΙΕ, Ἡγποπα 85ο ἴποι ο π8Τεθ ος, 

λίαν.γὰρ "ἀνθέστηκενὶ τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 16 Ἐν τῇ 
Σοχ εκερεἀἰπρ]γ Ἡς Ώας πη]θΏ»ζοοᾶ ους οτᾷς. 1η 

πρώτή.µου ἀπολογίᾳ οὐδείς µοι Ἰσυμπαρεγένετον! ἀλλὰ πάντες 
ΤΟΥ Εχδυ ἀείεποθ ηΟ 9Π9 3ππθ βίοοᾷ "ν1{ῃ, Ῥυῦ 811 

. [ Δ η] - ’ ε η ΄ ΄ 

µε ἐγκατέλιπον μὴ αὐτοῖς Ἅλογισθείη' 17 ὁδὲ κύριός 
πιθ ΦοΥβοοΚ. Νοῦ ᾖἴοίμεπι τωςγ 1ῦ νε χεο]κοπεᾶ, Ῥναΐ πο Τοτᾶ 

μοι παρέστη, καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι ἐμοῦ τὸ κή- 
Ἰηθ ᾿ΡΒἰοοά 9σ, απά Ξἰτεπρίλποιθᾶ 1πθ, ἴππύ {Πτουιρᾶλ Ώθ ᾖ{Τῃθ ., ῥτυ- 

ρυγµα πληροφορηθῇ, καὶ ΙΙ ἀκούσῃ' πάντα τὰ ἔθνη' καὶ 
οἰατηβέῖοἨ παρ Ώῦ Ὃο Ε411γ πιαᾶς, απᾶ “εΠποα]ά θας 91] 
Ώλ λε Π . ” , ο κῃ ερ ’ 

ἐρῥύσθην! ἐκ στόματος λέοντος. 18 ὀκαὶ' ῥύσεταί µε 
1 να ἀεμνετεᾶ οι ῦ οἳ [πο] "ππουΕ 1110Ἠ)8. Απά Ξυη]]4θ]Ιτος 3πιθ 

ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔ σώσει εἰς τὴν ἔργου πονηροῦ, καὶ 
19Πθ "Τοτᾶ Ίτοπι οτε ποστς ᾖΣν]οκθᾶ, απᾶ ν/]]] ρτεδεττθ[πιθ] Μου 

ἆ καλὸν ἀγῶνα 1Ττς. 
λ Τρφάδι μτ. 

. συν- Α; παρεγένετο βἴοοᾷ ὮΣ ΠΤΤν. 
9 --- και ΙΤΤΓΑ. 

5 ἀναλύσεώς µου 1Τ1τ, 
δ φελόνην ΕΩΙΤΤΤΑΥΓ. 
Ὦο νυμδίοοὰ 1τΊτΑ ΥΓ. 
5 ερύσθην ΤΤΊΤΓΔ. 

30ῃπο Ξπα[ΙοΏ5δ; απ. 

8 Ταλλίαν αα]]]α ντ. 
ᾱ αποδώσει 5Ώα]] τεηάες τττνΑσν. 

σῦο 

{πγηοᾶ απίο Τ4Ρ168. 
ὁ Ῥυΐς πνβϊισΏ ἴποια Ιτπ 
α]1] {Π11Ρ5, επᾶιχο αἲξ- 
ΠΙο{1ΟΏ5, ἄ4ο {πο σνοτ]ς 
οξ δη εταπρε]]δί, ΠΙΛΚΘ 
Συ]] τους οἱ ἵπσ ποῖ- 
ὨΙβίΥΥ. ϐ Ἐοτ ΤΙ ατα 
ΠΟΥ τοβᾶγ ἴο Ὀο οἳ- 
{ετθοᾶ, θΠᾶ πο πιο οξ 
ἨΏΙΥ ἄερατίιτο 5 αὖἲ 
Ὠβηᾶ, 7 1 Ώβτοε {ουρΠπς 
8 ροοᾶ Πσηῖ, 1 Ἠανο 
Ππ]ςΏοᾶ Ί4/ οοπτβο, ἵ 
Ὠπνο Ἱεαρί {πο Εα{ῃ : 
8 Ἠοποο{οτύΏ ἔπετο 18 
1414 τρ Τοτ Της 4 ΟΤΟΙΏ. 
οἑτϊσΏ{εοιςηςςς, Πο 
19 Τ,οτᾶ, πο τιρΏίθοιιϐ 
ἠαᾷσο, 5Ώα]] ρἰτα΄πιθ 
αν Ὅππῦ ἄηπτ: απᾶ ποῦ 
ἵο ππε οη]σ, Ὀαῦ απῦο 
8]] {πεπῃι 15ο ἐπαῖ ]οτθ 
Ὠ]5 αρρεβτΙΏΡ. 

9 ὮΏο {Ἡπν ἀϊ]σεποῬ 
ἵω 60ΟΠ18 5ΠΟτΤΙΙΥ υπῖο 
τηε : 10 {οτ Ώσπαββ αυ 
ΣΟΥΡΒΑΚΕΏ 18Θ, Ὠθτίης 
Ἰοτεᾶ ἍᾖἴΠῖί5 Ῥτεξεηπῦ 
πυοτ]ᾶ, οπά 15 ἄερατ”- 
εᾱ αηπίο Τηρδξβ]οπῖσα 5 
Ότεδοεπς ἴο «π]αίϊΙ8, 
Τήδα5 απίο Ἑα]πιθί]α, 
11 Οπ]Υ Ταχκο ἶ5 στα 
1ης, ΊἸαχκε ἨΤατ]ς, απΏᾶ 
Ὀτίπρ Ἠῖτα ση] 1ΠεῬ: 
ΣΟΥ Ὦο 15 Ῥτοβίαῦθ]θ ο 
ηωθ 10οΥ πε ΠΙΙΠΙ5ἴΥ. 
12 Απά Τγοηίοας Ἠανθ 
1 εοηπὺ ἵο Ἠβρμεδιβ. 
19 Της οἶἼοΚκε ἴπαῖ 1 1ος 
βὺ Έτους ση] Οατρβ 
πύηεη ΊΏοια οοπηεςῖ, 
Ῥτίης τοῦέ]ι 1ῇεθ, Επᾶά 
ἴπο Ῥοο]ςς, δὲ εδρεοί- 
Αγ πε Ῥραχομπιεηζς. 
14 Α]εχαπάετ πε οο)ρ- 
Ῥεγβταϊ{Ἡ ἀἱά πηθ τησ] 
ον] : ἰπο Τιοτᾶ τοπ ατα 
Ἠΐπι αοοογάϊῖωρ Το Ἠϊβ 
τος: 15 οἳ πἩοπα ο8 
ἴ]λλοι τνα1θ Ά]5ο; 1οΥ 
Ἡθ ΠαῖἩ ϱγθαΌΙσ τϊζ]- 
Ρίουᾶ οἳςσ ποιᾶς. Ἰ5 Λί 
ΏΙΤ ΒΥΡύ ΏΞΊἩΘ ὨυπΙρἩ 
βίῖοοά ν/ζΏ παο, δη 811 
πιει ΤοΓ5οοΚ 1ηθ: 
Ἅγαν «οαᾶ τπαῦ 1δ ΤΙΛΥ 
ποὺ Ῥο Ιθἱᾷ {ο 1λεῖτ 
οΏαχρθ. 17 Νοϊιπϊτη- 
αἰαπαῖπι 1ο ἹΠοτά 
5ἱοοᾶᾷ ππ]τ] πιο, απᾶ 
βίτεπρίΏεπθᾶ τηε; ἴῃα 
Ὁγ πιο ἴπθ Ῥτοαομήαρ] 
χηὶρΏέ Όο Τά] Κποπτ 
απᾶ ἐλαί Ἁ]] πο ἄεη-ι 
ἐἶ]65 παϊρΏῦ Ἠθαί : 8Ώ 
1 τας ἀε[γετεά οιῦ ο 
{πο πηιουίΠ οἳ {πο 11οπ.' 
18 Απᾶ {λῃοντιογᾶ εἴια]] 
ἄθ]ϊτοες πιο {Τοτα ΘΥΕΤΥ 
επί] ποτ, αιᾶ νυν] 
Ῥτθξεστε Ίπέ Ἱηωίο Ἠ]8 

{ Δελματίαν ἵ.. 
κ αντέστη 

πι ἀκούσωσιν ΙΤ ΊτΑ.Ί, 



τ. 
1.) 

ἹἩοανεπ]ν ἈἘϊηρῦοπι : 
{ο πΏοπι δε π]οτσ 4ος 
ετεχ θηΏᾶ 6ΥεΕΣ, ΑΠΙΕΗΣ. 

19 Βα]αΐα Ῥτϊςοα απᾶ 
Αααἷ]α, αηΏᾶ {ηε Ἠοιδε- 
Ἠο]ά οἳἑ Οπεείρηοτας, 
20 Ἐταδίας αροᾶε αἲ 
ΟοτΙπίἩ: ας Ττορηϊ- 
Ίαὰς Ώανο Ι 1εξί αἱ ΜΙ- 
Ἱούαπα βεἶο]ς, 21 ο ἰπσ 
ἄἱ]]σεηπσθ {ο οοΏιεθ Ῥε- 
1οχς6 π/ΙΠίετ,. Ἐπισα]ας 
ΡτεείείΏ {πες, αιιά Ῥι- 
ἀεῆΕ, απά ΤἸήπας, Αηᾶ 
ΟΙααᾶῖα, Απᾶ αἱ] ἴπε 
ὈτείμτεἨ, 22 Το Τιοτᾶ 
Ίεεις ΟἨχὶδ ὃαε πΙιἩ 
τησ ερἰσα{, ἄταορ ὂε 
ση οι, ΔΙΠΕΗ. 

πο. τιτον. 

βασιλείαν.αὐτοῦ τὴν ̓  ἐπουράνιον' 
μ]5 ΚΙπσάοπα ἴπε Ἠεατεπ]σ; 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν. 
Ώρες ΟΕ ἴἩΠθ Ἅ8βε5. ΑΤΠΕΠ, 

19 "Ασπασαι Πρίσκαν καὶ ᾿Ακύλαν, καὶ τὸν ᾿Ονησιφόρου 
Βα]ιιτθ Ἐτίδοα απᾶ ἈΑαπῖ]α, απᾶ ᾖ1πε 3οξ ΞΟπεβίρποτας 

οἶκον. 20 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ' Τρόφιμον.δὲ ἀπέλιπον 
1ῃμομς5ς, Ἑτασίαςδ τεπιαλπεᾶ ἵπ ΟοτίπίἩβ, Ῥας Ττορβίπιας 1 ]6ές 

ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. 91 Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. 

1, 

ἡ δόξα εἰς τοὺς 
'δο πΏοπα [6] ΡΙοτύ απίο {πο 

1π ἨΜΠΙοίιας 5ἷσ]ς, Ῥε ἀϊ]Ιρεπῦ Ἠ6ΐοΐτο ΠἹπ]Ιπίες ἍᾖΤο ςοΠ16, 

Ασπάζεταί σε Ἐὔβουλος, καὶ Πούδης, καὶ Ἀλῖνος, καὶ 
ΞΡΑ]1{ΘΒ 3(μθ6ε "Επαρα]ας, Απά ΈἘπᾶεπς, απά 1άππΒ, απᾶ 

Κλαυδία, καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 322 Ὁ κύριος "᾿Τησοῦςϊ 
Οἰθααῖα, απᾶ πο Ἀοχείητεη 1ρ]]. Ίπο Τιοτᾶ /6ις 

Σχριστὸς! µμετὰ τοῦ.πνεύµατός.σου. Ἰ Χάρις µμεθ ὑμῶν. 
οπμτῖες  [ε] να ΜΩγ αρἰσ]ὅ. ἄταοε [Ῥ6] πΙῃ το. 

εἀμήν.! 

ΑΠΠΕΗ. 

Πρὸς Τιμόθεον δευτέρα, τῆς ᾿Ἐφεσίων ἐκκλη- 
το ὁπγιπιοοίποας  Ἰεεοοπᾶ, 3508 2:19 110Ε[131Πε] 12Ερπεξίβηπς 19βεεεπι- 

σίας πρῶτον ἐπίσκοπον Χχειροτονηθέντα, ἐγράφη ἀπὸ 
Ῥ]ν ᾖ{[δίπε] οτε Τ0ΥεΙΕΘΕΕΣ 30ἨΟ56Η1, νυτ]είεη «4γοπα 
ε ρ. «/ ὦ ’ [ή 

Ῥώμης, ὅτε ἐκ.δευτέρου παρέστη Παῦλος τῷ Καίσαρι 
Ἔοπ]ο, ΨΠΘηΏ ϱ βδεοοπᾶ {παιθ Ἴπαε Ρ]ασεά "Ῥεΐοτθ Ρα] ζς.ξας 

Νέρωνι." 
Ἄκετο. 

ἙἩ Προς πτονκ Ημ τολα πλ ον. 
σΗΕΒ 

ΡΑΌΤ;,, α πεγταπὺ οἳ 
6ο, απᾶ 8ηΏ 8ΡοςΏ]θ οξ 
7οξας Ομτῖςέ, ποοοτᾶ- 
ἴηπσ 1ο Τἴπο ἘλΙίἩ οξ 
ασάε οἷθοῦ, απᾶ πε 
πεκποπ]εᾶάσίπα οἱ ἴπο 
ἐταία σΏῖοα 15 αξίετ 
Ροά1πεςβς; 2 1π Τορθ 
οι οξθγπα]. 146, συΏῖο] 
ᾳοᾶ, ἴλπαί οαπποῦ 16, 
Ῥτοπισθᾶ Ὀθέοτο ἴλθ 
πνοχ]ᾶ Ὄεβαη : 2 Ῥαῦ 
Ἠαίι Ἱπ ἄαπε πεβ 
πηρα] {ρδεθοᾶ Ἠΐ5 υοτᾶ 
{πτοαρη ἍἨΡΙθ8ΟΠΙΩΡ, 
ν/ Πίο 15 οοπιταϊυεθᾶ 
Ἡπ{ο Ταθ βοσοτᾶίαρ ἴο 
{Πο οοπππιβπάπιοηῦ οἳἑ 
αοά οἳσ βατίοασ; 4 ἵο 
πίτας, πιῖπε ον ΒΟΠ 
Αξίοςγ ᾖηθ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
ΣβΙ{Π : ἄτΤ8οβ, ΤΠΕΙΟΣ, 
απά Ῥεβοςε, ἔτοπι 6οά 
ἴποθ Ἐαίπετ απᾶ Τπο 
Τιοτᾶ σεξας Οπτὶςὺ ους 
ΡβνΙοΙΣ, 

5 Ἐοτ 0Πῖβ οβα5ε 1ε6ὲ 
1 ἴποῬ ἵπ Οτείε, ἴπαῦ 

“ΤΟ »ΤΙΤΌΡ ΣΕΕΙΡΤΙΒΕ 30Ε 3ΡΑΤὉΙ, 

ΠΑΥΛΟΣ δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος.δὲ Ἰησοῦ χριστοῦ κατὰ 
Τα] Ῥοπάᾶπιβη οἱ ἀοᾶ, απᾶ αμρλίὰς οξσε5δας ΟἨτ]βῦ αοοοτᾶῖηρ {ο 

πίστιν ἐκλεκτῶν. θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς 
[1Ππ9] ἕαια 5ε]οοῦ ας Απᾶ Ἐπον]εᾶρο οἳ Γῶλο] ἐτα{Ἡ πΠΙοἩ [1ε] 

κατ᾿ εὐσέβειαν, 3 ἐπ  ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγ- 
8ΒοοοτᾶΙπς ῖο ὭΡἱείΥ; ἵη [πε] ΊἩορε οξ 16 εἴετπα], πε 5ρτο- 

γείλατο: ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ Χχρόνων.αἰωνίων, οὃ ἐ- 
ποϊςσεᾶ 1:Πρ Ἀννπο “οβηποῦ 316 Ξᾳοᾶ ὮῬείξοτθ ἐπε ο οξ ἐἴτης, 

Φανέρωσεν. δὲ καιροῖς.ἰδίοις τὸν. λόγον. αὐτοῦ, ἔν κηρύγματι 
Ῥαῦ πιβη]{ξεειεᾶ  Ίπ 155 ΟΊΥΏ ΒΘΒΒΟΠΒ ᾿ "Π{ς τνοτᾶ 1π [πα6] Ρρτοσ]απιβ{]οι 

9 ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος 
πυἩ]οὮ Ἔνγας επίτιξίεα Αν 1Ι εαοοοτᾶῖπρ ἴο [λε] ορια μασηο οἳ “ΡανΙοισ 

ἡμῶν θεοῦ, 4 Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν 
1οασ ἄοα, το Τιζας [πα] Ίταρ ομ]]ᾶ Ἀοουσάσας το ἔραση ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

πίστιν, χάρις, Ὀἔλεος! εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατοός, καὶ 
ΣΑ1ἱΏ:  ἄταος, ΤΠΕΣΟΥ Ῥόβοθ. τοπ (οᾶ [ἴπ6] Ἐαΐμοτ, απᾶ [πε 

εκυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ! τοῦ.σωτῆρος ἡμῶν 
Τιοτᾶ πεπα Οππαίι οασ βατΙοτ. 

ὅ Τούτου.χάριν ἀκατέλιπόν" σε ἔν Κρήτῃ, ἵνα τὰ.λείποντα 
Έοτ {Π15 «8 α5θ 1 1εξὲ περ ἵπ Οχτείθ, ἴπαί {πο ἰμῖηρε]αοκίπᾳ 

4 Λίνος ΗΤΥΥ. --- Ἰησοῦς τττζα]. .---χριστὸς οπή ἔ--- ἁμήν αΙΤΤΤΑΥΓ. 
5 --- {6 τιδοοἡρήοη ο ΟΙΤΗ ; Πρὸς Τιμόθεον β΄ (-- β΄ Αα) τι. 

5 - τοῦ Αποστόλου. είπε ΒροΡ!]ο Ε; Πρὸς Τίτον ΙΤΤτΑΥΓ. 
ὰ ἀπέλιπόν ΙΤΤτΑΥΗ, Ἰησοῦ 1ΤΊτΑ. 

Ρ καὶ αΠᾶ ΤΊτΤΑΥ.  «ϐ χριστοῦ 



1, 11. ταταο, 

εἐπιδιορθώσῃ.' καὶ καταστήσῃς κατὰ.πόλιν πρεσ- 
έποα ταϊρΏίοςὺ Ρο 9η {ο 5εἵ τιρἉῦ, Επά παϊρΏ{εξί αρροϊηῦ 1π ΘΤΕΙΥ οἳςγ 

βυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεαξάµην' 6 εἴ τις ἐστὶν ἀνέγ- 
εἰάετς, 865 1 ᾖ3ιπεε λοτᾶετοεᾶ : 1ξ ΑΠΤΟΠΘ ᾖΒ υπίτη- 

- . ι ἐ 

κλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἓν 
Ρεαςβαβ]ε, "οἱ πο "πΙᾷθ αῬαβραπᾶ, Ἰοπι]άτεη δΠανίπρ 9Ρε]Ιετίπᾳ, ποῦ ππᾶθς 

κατηγορίᾳ ἀπωτίας ἢ ἀνυπότακτα. 7 δεῖγὰρ τὸν ἐπί- 
αοοπςαζῖοπ οἱ ἀἱββο]αίεποββ ος ΙπδαὈογάϊπαίς, Έοχ 165 Ὀεηοτθβ ἴπο οτεζ- 

σκοπον ἀπνέγκλητον εἶναι, ὡς θεοῦ οἰκονόμον' μὴ αὐθάδη, 
βεεσ ππίπιρεβολαβ]ιε ᾖ7οῦςθ, 88 οά 8 Εὔετγατά ; πο: »ε]εσ1]]εᾶ, 

μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, 
πο Ῥαξεῖοπαΐε, ποῦ Ρίτεη ο πΙπθ, ποῦ α εἰτίκετ, λπυοῦ Ρτεθρᾶγ οἳ Ὀλ5ε Ραίη, 

8 ἀλλὰ φιλόζενον, φιλάγαθον, σώφρογνα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγ- 
σαῦ ἨΠοερίίβαΏ]θ, α 1οτετ οἳ ϱροοᾶ, ἀῑβοτεεῖ, ἀαςῦ, Ἠο]σ, ᾖΤεπι- 

κρατῆ, Ὁ ἀντεχύμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ 
Ρεγαΐςε, Ἠο]άϊτπρς {ο νἨο 3Βοοοτάῖπρ "το 51196 δρ8ςηπῖησ ᾖ}αΠΠέα] 

λόγου, ἵνα δυνατὸς καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ 
3πιοτᾶ, ἵἴππῦ αὓ]θ Ὦρ τηΒγ Ὦοδ ὈοῦίἩ ὕο εποοΙχαΡϱο πα Ἀ{εαοβῖτς 

τῷ ὑγιαινούσῃ, καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 10 εἰσὶν γὰρ 
αροιπᾶ, Απάᾶ ἴποβο πἩο ΕΑΙΠΕαΤ {ο οοητ]οῦ. Έοτ ἴπετο 8τθ 

πολλοὶ καὶ! ἀνυπότακτοι µαταιολόγοι καὶ φρεναπάται, µά- 
ΙΩΑΊΥ Βηᾶ ἸἹπβαροτά]ηπβίθ ταῖη ὕβ]κετς απᾶ πι]π-άεοείτεσς, ε5Ρε- 

λιστα ἔ οἱ δεῖ ἐπιστο- 
οἶκ]]τ {πο5θ ππΠοὮ} 15 15 ΏΘΕΟΕΒΒΒΙΥ {7ο 58οΡ {πα 

µίζειν᾽ οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν, διδάσκοντες 
πηοαῖης οἱ, Ὑπο πιἩοΙθ Ώοπβες οτετίπτοτ;, νεβοβῖης 

εἳ μ - 2 - μ ’ . [ή 

ἃ μηὴ.δεῖ, αἰσχροῦ κέρδους χάριν 192 εἶπεν 
τπῖηρς πΠΏ]οὮ [πετ] οαπρἩΏῦ ποῦ, "ψ86θῬ ραῖῃπ Ὥᾖ318οχ ”βαχκο 308, 1ασρ]ά 

τις ἐξ αὐτῶν Ἅἴδιος αὐτῶν προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ 
ὅσπε Τοξ 3ίΠεπιεθ]τεςβ 1104 1"9Πεῖτ δουν ὃα "ρτορπεῖί, ΟτείαηΏ8 β1πΑσΕ [ατα] 

ψεῦσται, κακὰ θηρία, Ὑγαστέρες ἀργαί. 19 ἡ.µαρτυρία.αὕτη 
Ἠπτς, ετΙ] πι]ᾶ Ῥεαςίς, "σ]αΐζοπς Σ1Α7Υ. Τηῖς {εςδβῖπαιοπγ 

3 Ν . ’ ε «ὶ κ 3 4 2 ’ ” 

ἐστὶν ἀληθής' δι ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα 
18 ἴτυθ; ΣΟΥ Πο οβτιεθ οοπτὶου Ίἴπεπι τση βετετῖζσ, ἴπαῦ 

ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει, 14 μὴ προσέχοντες ᾿Ιουδαϊκοῖς 
{πετ τααγ ὃε «οαπᾶ Ίπ ᾖἴπο «10Η, ποῦ βἰτίηρ Ἠεεᾶ 1ο ϱεπΙΞΗ 

µύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλή- 
190]6ς ΒΠᾶ οοπιπιβλᾶταρηῦ ΟΕΤΙΕΠ, {ατηῖτρ ΑΥΓΑΥ ἔοιπι ᾖἴπο ᾖἸταίῃ, 

θειαν. 15 πάντα μὲν! καθαρὰ τοῖς καθαροῖς τοῖς δὲ 
ΑΙ] ἑηΐπσς Γβτα] ρατθ ᾖΌοῖΐμπθ ΌῬιτο; ἍΌπέ {ο ύποςθ πΠο 

Ἐμεμιασμένοις!" καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίαν- 
Άτο ἀεβ]θᾶ Ἀαπᾶ απρεμετῖης ποίμίτπᾳ [15] Ῥρατε; τας Άτο ἀ4ε- 

ται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ.συνείδησις. 16 θεὸν ὁμολογοῦσιν 
]εᾶ 3ἰπαῖτ λ1Ώοῦπ µπιῖπᾶ απᾶ [πεῖτ] οοπςδοίεποθ. ᾳοᾶ ᾖπαγ Ρτοξθ88 

εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ 

ἐκ ὮἈ περιτομῆς, 11 οὓς 
οἳ [1πε] οἰτοπταςΙδίοἨ, 

1ο Ἐποτ, Ὁτπύ 1η ν/ΟΓΕΒ ἄεπτ Παῖτα], ΖαὈοπαϊπαρ]Ιό ᾖλπεῖπσ απᾶ 

ἀπειθεῖς, καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν  ἀδόκιμοι. 
ἀἱποὈεᾶϊεαῦ, απά 348ΐἴο οτε ποσκ 1ποοᾶ Φοπιιᾶ πποτῦβ]εξΒ. 

ϱ Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασ- 
Ῥπαὺ ἴμοαι λερεςκ ᾖ1πο ἐπίηπση ἴπαῦ Όεοοπιθ βουπᾶ {εβοῇ- 

καλίᾳ’ ὁ πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώ- 
1ηνρ: ᾖΓ[1πε] βφθᾶ [πιο] 3βοῦεσ χ{ο δα, ΕΤΑΤθ, ᾱϊβ- 

Φρονας, ὑγιαίνοντας τῷ πίστει. τῷ ἀγάπφῃ, τῷ ὑπομονφ' 
ετεοῦ, βουιπά 1π Εβ1ἱΗ, Ἰπ Ἴοτο, 1π ΘΠΑΠΓΑΏΟΘ; 

5 ἐπιδιορθώσης 1,, {--- καὶ τπτήα]. Ε -- [δὲ] Ὀυΐῦ (οβρεοία]1γ) 1. 
μὲν ΙΤΊτΑ 7. Κ μεμιαμμένοις ΕΤΊτ;} µεμμαμένοις Α. 

δδ6ὃ 
ἔποα ελοι]ᾶεςσί 5οί ἴπ 
ΟΓ4εΣ ἴπο ἰπίπρε τηαῖῦ 
ΑΤ6 ὉπηΙηρ, βηᾶ ΟΙ- 
ἀπίη ο]ᾶςτβ 1π ΘΤΕΙΥ 
οἵογ, α5 1 Ὠβᾶ αρροϊπ{εά 
ἴπθῬ: 6 1 ΑΠΤ ὮὈθ 
Ὦ]απτπε]αςς, ζς Ὠςαιτᾶ 
οἳἑ οπο νε, Ὠβτίησ 
Σα π{α] οἩΙ]άτετι ποῦ 
βοοιβθᾶ οἳ τοῦ ΟΥ 1Π- 
τα]γ. 7 Έοτ α ὈἱβΠορ 
τηαςδῦ Ὦε Ὦ]απαθ]εβδ, 38 
τπο βἰεπτατά οἳἑ οᾶ; 
ηοῦ βε]{ν]]εᾶ, τποῦ 
50Ο0Π ΒΗΏΡΤΣ, πο ρῖτεη 
το ΠΙπθ, ηο βίτίκοτ, 
ηοῦ Ρῖτεη ἵο ΑΙ{Πγ 
Ίποτο; 8 Ὀαπῦ α Ίοτες 
οἳ Ποβρί{αλ{σ, Αα Ίογες 
οξ ροοᾶ ἩΠΙθΠ, 5ο5ετ, 
1α5ῦ. Ἠο]γσ, ἰρπιρεταίε; 
9 Πο]άϊπσ ᾖ«{α5δί 1πθ 
{410ΠΕα] πντοτᾶ Α5 Ὦβ 
ηαῖη Ῥ6επ {ααρΏῦ, ηαξ 
Ἡες ΠΙΒΥ ο αΌ]ο Ὦτ 
5ουαπᾶ ἀοοΐτίπε ῬοίἩ 19 
εχποτύ απᾶ ἵο οοπ- 
τίηςος πο Ρ8ΙΠΒΑΤΕΤΒ. 
10 ἘΈοιτ Τετ α8Γθ 
ΙΩΒΏΥ πησα]γ αηπᾶ ταῖηπ 
ἴ8]κετβ απᾶ ἀθοείτοτα, 
ερεοϊῖα]]γ ἴπεγ οἳ 1πθ 
οἰτοαπηιοϊθίοτ : 11 πΏοεθ 
ΙΙΟΠΤΗ5 πιαςῦ Ὦθ ε{ορ- 
Ῥεᾶ,πἩο 5αΏτετί πὩοϊθ 
Ώοιεες,θβοΠῖπρ {πῖπρβ 
πγἩΊοἩ Τπεσ οαρΏῦ ποῦ, 
ΣΟΥ Β1{Ηγ 11089 6.9. 
12 Οπο οἳξ πεπιεε]τεΕ, 
ευεπ Αα Ῥτορᾗεῦ οξ ὑποῖτ 
οΦΏ, παῖᾶ, Τηο Οτε- 
Ι4Ώ8 αγθ γα 1148, 
ετ]1] Ῥεαείς, 5]οπ ὈῬε]- 
165. 19 Τη15 νπ]ίπεςς 18 
ἐταθ, ἩΓΠετθα[οτθ τθ- 
Όακθ ἴπεπα Θ5ΠΒΤΡΙΣ, 
τλπαῖ ἴπεγ τιατ Ὀεβοιά 
1η Πο {απΙιἩ; 14 ποῦ 
Εἰνίης Ἠεεᾶ {ο ύοπίιβα 
1β.Ό]65, 8πᾶ οοπιπιβηΏά- 
παεηπζς οἳ ΤΠ6ἨΠ, ἴηαῦ 
ύατηπ Ίτοπι ἴηο ταῖῃ. 
15 Ὁπίο πο ρατο α1] 
πῖπσς5 αγε Ῥατο: Ῥαῦ 
ππῖο ἴπεπα ΓΠαῦ 919 ἄθ- 
ῃ]θοά απᾶ ππρεβετίως 
ἴς ποϊηίηςσ Ῥατο:; Όαῦ 
οτεηυ 1ἴποαῖτ τα]πᾶ απᾶ 
οοΏςοΊθησς 15 ἀεβ]ρᾶ. 
16 Τήπεγ ρτοῖεςς ἴται 
ἴπεγ Χπονυ ἀοά; Όας 
Ίῃπ π/οτκς ἴπεσ ἄεπγ 
{ίπι, Ὀεῖπρ «ὈὉοπαϊπιβο]θ, 
απᾶ ἀἱδορεάϊεηπΏ, απᾶ 
ππ{ο ΕΤεΙΥΣ ροοᾶ ποτκ 
τερτοβρα{θ. 11. Ῥαο 
ΕρεαΚ ἔποτα πο {λῖαρΒ 
πππῖο Όεοοπαε βουπᾶ 
ἀοουτῖπθο: 2 τπαῦ ἴπθ 
Αδσεᾶ Ίιεη ὃῬθ 8ο» 
ῶ6ς, ϱΥΑ9Υε, νεπιρθτγαί86, 
βουΏά ἵη ΣΑ198, ἵπ «Ἡ8- 
τὶόγ, ἵη ρβΐ1εησθ. ὃ ΤηΏυ 

Ἀ «- τῆς ἴηθ Ττε 



6δ6 
Ἄροά ἵνοπ]οη Ἰχουγίεο, 
ἁ]ιαϊ {λε ὃὂσ ἵηπ Τε- 
Ἠασίοας α5 Ὀεεοπιεία 
Πο]ἴπεδβ, ποῦ {4159 8ο0- 
615615, ποῦ ΡΊτεη ἵἴο 
ὮωΙΙιοἩ ΊίπΠθ, ἴθεαςποατ5 
οἱ σοοᾶ τἩίηπρς; 4 ὑπαῖτ 
ἴπεσ Ώ]αΣ ἰἴοαοηἈ ἴμθ 
ΨΟΙΏΠΡ ἹΝΟΠΙΕἨΠ Το Ὦο 
5Ο86Υ, Το οσο {λπεὶῖρ 
ἨἩαςραπᾶς, ἴο]οτε ἰπεῖγ 
ολι]άτεα, ὃ ἰο ὂε ἆϊξδ- 
οχαευῦ, ολαςίθ, Κεερει5 
ΒΟ ἩὨοπηο. ροοᾷᾶ, οὗυε- 
ἀϊθηωῖ το ὑπΠεῖτοππ Ἠὰς- 
ὮὈππάς, ἴ]αῦ ἴπο ποτά 
οἳἑ ἄοά Ὦδ ποῦ Ό]ας- 
Ῥπεπιθά. 6 Ὑοαπρ πιεη 
Ἰϊ]κειν]5θ εχηΏογῦ ἴο Ὦε 
5οῦεσ πι ιάςθᾶ. 7 Τπ 811 
μπρς οΠεπῖπςρ Ὁπσ- 
ϱθξ α ΡαΜἵεγη οἳ ϱοοᾶ 
ν/οχκ5: ἹἸηπ ἁἀοοῖτίπθ 
δἡςιυῖπσ ἹἈαποοτγαρί- 
Ὢηεςς, ρταν]ΐ{σ, 5εἶπος- 
τἱζγ, 8 5οιιπᾶ 5ΡρεεοἩ, 
τΏαῦ οαηποῦ Ὃρ οοἩ- 
ἀεπιπεᾶ ; τπαύῦ πε ἐπαῦ 
15 οἳ {πε οο{ΣαχΥ ρατῦ 
1ΩΒΥ Ὦο α5Παιησᾶ, Πατ- 
1ΏΠΡ ηο οετῖ] ἰπίηςσ {ο 
ΡαΥ οἱ τοι. 9 Εαλογέ 
βεγταπίς ἵο Ῥε οὔὓε- 
ἀῑοπιῦ απο ἐπαῖγ οἵΥἩ 
Ὠλβδί6ΙΑ, απᾶ Το Ῥ]εβξθ 
ἴ]ιοηι ννε]] ἵτ αἲ] {λῦισς; 
ποῦ αηςνιοτίησ αραίη} 
10 ποῖ ραχ]οϊπῖης, Ῥα0 
ΒΠοπ ΙΡ α]] ροοὰ Πᾶε- 
1ΐσ ; Όπαῦ Πε πια 
Β{ΙΟΓΏ ἴπε ἀοοίτίηρ οΕ 
αοά ος βανίοισ ἵπ 
811 πρβ, 1] ἘῬοτ 
Ώθ τας οἳ ἄοᾶ 
τηαβῦ Ὀτιηρεία εθἶτα- 
δίοπ Ἠθίαη αρρεατεᾶ ἴο 
Φ]] Ίηεῃ, 12 {εαολῖως 
ὰς {ἐπαῦ, ἀεπγίης 11πΠ- 
ροᾶ]1πὂςξε απᾶ τυοσ]]γ 
1πδί5, πο 5πηοα]ά Ἰνθα 
ποῦθτΙσ, ταἱρΏίθεοιδΙγ, 
ΒΏᾷ ρος1γ. 1Ώ ΤΠῖ5 ρτε- 
βεπῦ τνοτ]ά ; 19 ]οοκίπρ 
ᾷος {παῦ Ὀ]εεςεᾶά Ἰορο, 
ΒΕπᾶ ἴηθ ρ]ογίοις α}- 
Ῥρεατίηρ οἳ πε ρτεαῦ 
αοᾶά απά ουσ Ρανίοας 
0εδιις ΟἨτὶςὲ; 14 πο 
Ρανγε Ἠϊταςε]ξ {ο τα, 
τπαῦ Ώο παὶρηῦ τεάθετα 
πςδ {Το 8ἱξ 1π]αιι1ζγ, 
Απάᾶ ραγίεσ απῖο Εϊπα- 
Βεὶξ α Ῥεοι]ίαχ Ῥεορ[θ, 
σεα]οις οἱ σοοᾷ ποτΚς. 
15 Τηεςε ἰπϊηρς 5ροεαξ, 
απᾶ ϱ6ΣΏΟτΕ, απᾶ τε- 
ουκ νίτὴ α]] θαῦπο- 
10γ. Τεῦ ηΟ πΙι8Ώ ἄθ- 

µρίοο Ἰμο9ς, ἡ 

ΧΙΙ. Ῥιὲ ἴπετι ἵπ 
χω]ηᾶά ἵο Ὦο υρ]θοῦ 
το Ῥνϊποῖρα ες απά 

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ. οταν 
9 πρεσβύτιδας ἱερο- 

Γυπε] αροᾶ 85 ὮὈεσοπιθβ 

πρεπεῖς, μὴ διαβόλους, Ἰμὴϊὶ οἵνῳ πολλφ δεδουλωµένας, 
5βθοτεᾶ 9Ἠ65, ποῦ  δΙΑΠάΘΙΕΙΒ, ηοῦ "ο "πίπο ὅπιαςα αεης]ατοᾶ, 

καλοδιδασκάλους, 4 ἵνα πσωφρονίζωσινἩ τὰς νέας 
νθαςΏεσὸ οἱ ππβῦ 15 τὶρΏῦ ; τοῦ ΤΠθγ πιαγ 5οποοΙ  Όωθ: γουνς [ποπιοπ] 

φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους,  ὃ σώφρονας, 
1ογευς οἳ [1πεῖγ] Ἡαδυαπᾶς {ο Ῥεθ, Ίοτετς οἳ [ἐπαῖτ] οπΙ]άτεπ, ἀϊξοχεεῖ, 

ἀγνάς, "οἰκουρούς,ὶ ἀγαθάς, ὑποτασσομέγνας τοῖς.ἰδίοις ἀν- 

ὡσαύτως ἓν καταστήµατι 
[ποπιεπ] 1η 1] πιαηπςες ἵπ ἀεροτίπιαης 

οΏαςδίθ, Ἐεερετς αἱ Ἀοπαθ, δοοᾶ, 5 ]εοῦ το ὑπεῖτοπντπ ΏἾπδ- 

δράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ᾖβλασφημῆται. ϐ Τοὺς 
Ῥαπᾶς, τηκῦ ποῦ ἴμοθ ποτᾶὰ οἳ ἄοᾶ τιασ Ὀο ετ]1] ΑΡΟΚΕΠ ο, Τμο 

νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν, ὃ 7 περὶ 
ποιΏρες ᾖ[πεη] ἵη 6 τααπΏες εχΏοτῦ 1ο Ὃε ἀῑδοτεοῦ ; 1η 

πάντα σεαυτὸν παρεχόµενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῷ 
β1] ὑπῖωπρα ᾖ1Ἠῃγεδε]ε Πο]άαϊπςσ {οχἩ κα Ῥβϊίετπ οξἑσοοᾶ ποτκ5; η 

διδασκαλίᾳ Ράδιαφθορίαν,' σεμνότητα, ᾽άϕθαρσίαν,' 8 λόγον 
Μεδοβίης απουσχαρίηεςς, Ρταν]ῖν, ἱποοττιρίΙοὮ, Ἄφρεσοῖα 

ὑγιῆ, ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ.-ἐξ.ἐναντίας ἐντραπῇ. μηδὲν 
16οαλᾶ, ποῦ {ο Όε οομάεπιηεᾶ ; ὑλαῦ Ὦο πλο ἶ5 ορροξεᾷ τας ὃε α5Παπιεᾶ, Αποτμῖπς 

ἔχων περὶ ὑμῶν λέγειν φαῦλον. 9 Δούλους Ἀδῑδίοις 
απανίηρ ΞοοποετπΊης Ἴγοαι «Το -5αγ οτι. Ῥοπάππεπ ἴο {λεῖχ ΟΠ 

δεσπόταις! ὑποτάσσεσθαι, ἔν πᾶσιν. εὐαρέσταυς εἶναι, μὴ 
ΤΠ ΞΡΕΥΣ5 {ο ο 5αρ]εοῦ, 1π ετετγίμῖηρ πε]]-ρίιειδίης ο Ὀς, ποῦ 

2 λέ 10 Ἱ , » Δ Γή ’ . Ι 

αντιλεγογτας, μη νοσφιζοµένους, ἀλλὰ πιστιν» πασαν 

9. οοπίτααἰοθῖπςρ ποῦ ρυτ]οϊπίτρ, Ῥαυ «άεΙΣ 2µ11 

ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν᾽ ἵνα τὴν διδασκαλίαν Ἱ τοῦ σωτῆρος 
αεπεπΙπς βροοᾶ, τπαῦ ἴπα Μεβοβίηρ Σραν]οὺσ 

σα ” Ἱ θ ” Γα ΐ ” 2 ΄ 4 ε 

υμῶν' θεου κοσμῶσιν εν πᾶσιν. 1] Επεφάνη.γὰρ η 
χο Ἴγοας ἄαοά ᾖΊπεγ Ώ]αγ αἄοτα ἵη 8] {μ]ηρς, Έοτ 1Σαρροατεᾷ ᾖ᾿μθ 

χάρις τοῦ θεοῦ την σωτήριος πᾶσιν ἀνθοώποις, 
΄ρτβοθ 806 “ᾳοᾶ Ἀππῖοα «Ὀτίηρς Ἰβα]ναίίοι ὃδος αἲ] 19Υ1ΕΥ, 

19 παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς 
Ἰπξίταςί]τπρ π58 Π86, ἨΠανίηρ ἀεπὶεᾶ απηροά]ίπεξδς απᾶ 

κοσμικὰς.ἐπιθυµίας, σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζή- 
ττοτ]ἀ]γ ἀεδίτςς, ἀϊξοταεῦ]σ Απᾶ τίςσἈΓεοιβδΙγ απᾶ µτρὶοιςδ]σ πε 

σωµεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 19 προσδεχόµενοι τὴν µακαρίαν 
5Ώου]ᾶ νο ἵπ ᾖπο ργος5επῦ αρα, Ανα ἰθῖηρ {πθ Ῥ]α55δεά 

ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆ- 
Ἡορο απᾶά αμρεβτίης6 οἳ ἴπε Ρ]οτγ Ἀστεαί Ααοᾶᾷ Σαπᾶᾷ δι. 

ρος ἡμῶν Σ]ησοῦ χριστοῦ,! 14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, 
τίοιςσ Σο οας ἆὦερας Οπτεῦς πνηο ῥρατο Ἠϊπαδθ]ξ {ου 08, 

ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας, καὶ καθαρίσγ 
ἴπαῦ Ἡθ πιὶρηὺ τεάθεα 8 Στοτι 811 18νγ]θ65Ώε5ς, .απά παὶρλί Ρριιτί{γ 

ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 16 Ταῦτα 
{ο Πϊπιςε]{ α Ῥοορίθ Ῥεοι]ίας, πεβ]οι5 οξἑ ροοά ποιχς. Τηεςε ἴΠὶπρ8 

λάλει, καὶ παρακάλει, καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς. 
5ρεαξ, απᾶ εχηοτς, θπἆ οοητίἰοῦυ Πτι 81] οοπιπιαλιᾶ, 

μηδείς σου περιφρονείτω. 
Νο ὁομα 3.πεε Ἅᾖ}ἱ6ῦ “ἀεδρίςσο, 

3 Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς "καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσ- 
Ῥυΐ Σϊπ 3ΥΘΠΙΘΠΙΏΤΓΘἨ6Θ 1ἼἨ6πι. Τομ] απᾶ {ἵο βαἰποσιὔ]θΒ {ο Ὦθ 

1 μηδὲ ἩΟΣ ΤΤΤΑ. 
ἩοΏ]ε ΤΤΤΤΑ. 

τὰις ἰδίοις 1,. 

ο βεας το Ὀὲ ἀϊδοτεεῦ 1η α]] (Π1πρς, Τ. 
3 --- ἀφθαρσίαν ΕΟΙΤΊΤΑΥΓ. 

5 πᾶσαν πίστιν ΙΤΊΤΑ. 
---- ἡ (εαᾷ σωτή. ὈτίΏρΙης 5α]νβἴ1οΏ) ΙΤΤτΑ. 

πι σωφρονίζουσιν ἴπεγ 5οΏοο] ΤττΑ. Ἡ οἰκουργούς ΊΨΟΣΚΕΓΥΒ αἱ 
Ρ ἀφθορίαν Ἰηοογταρ{ίοη 1 ΤΤεΑΝΥ. 

ζ λέγειν περὶ ἡμῶν (18) ΙΤΤΤΑ ; περὶ ἡμῶν λέγειν ΑΝ.  δεσπό- 
Υ α- την νλἰς]ι [18] 1ΤΤτΑΥΥ. 3 ἡμῶν οξοισ ΕΟΙΤΤ. ΑΙ, 

7 χριστοῦ Ἰησοῦ της. Σ--- καὶ ΗΤΤΙΑ. 



111. τς. 
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σεσθαι, πειθαοχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, 
ραῦήοοῖ, ᾖΤο ο οὐθι]ομῖ, "ο ὅθτετν ᾿Ἰποχσ]ς δροοᾶ Ξχοαᾶσ το ”0ε, 

2 µηδένα ᾖβλασφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, 
0Ο 0ηθ6 ἍᾖΤο 5ρεακ οτί] οἳ, ποῦ Ξοοπίθηίίοιβ 3ο ρε, [1ο Ῥε] µρεηί]ε, 

πᾶσαν ἐνδεικγυμένους "πραότητα" πρὸς πάντας ἀνθρώπους. 
391] 1απεινῖης ππΘοΚης58 τουν αχάβ8 α]] Ὠ]θ]], 

9 ἦμεν.γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι,  ἀπειθεῖς, πλανώ- 
ΈουΥ Ἔτνογο ὅοπορ “41ο πε Ὑπ]Ιποαῦ {πτε]]Ίροπσςα, ἀϊξδουεᾶῖεηῦ, 1εᾶ 

µενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναϊῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ 
Α3ίΤαΥ, 5ετντίησ 11α15{5 δα "Ῥ]εαξατος ταχ1οΆ8, 1π Ώια]]οῬ 

καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους' 4 ὅτε δὲ 
Αηᾶ επτγ Ἠτίης, Παλεξ], Παθίπς οπθ απούῦἨετ,. Ῥαὸ πῃεη 

1 χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ.σωτῆρος.ἡμῶν 
1πο ἸΚπάπεες Άπᾶ ἴπο ἍΊοτο ῖο 14 δαρμεατεᾶ αοε ουσ 3βατ]οιχ 

θεοῦ, ὅ οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἔν δικαιοσύνη Ῥών!ὶ ἐποιῆσαμεν 
“ᾳοᾶ, ποῦ Ὁσ Ὑγοτ]κς ν/λῖοὮ (πετθ] ἵπ τὶριίεομππθβς ΠΏΙος 3ρταοθϊσεά 

ἡμεῖς, ἀλλά κατὰ «τὸν. αὐτοῦ.ἔλεονὶ ἔσωσεν ἡμᾶς, διὰ 
πο, δαΐ αοεοτάίηρ ἴο Ὠἱ5 ΠΙΕΥΟΥ Ἠθ'βΑγεά τς, ἴπτοιρῃ Γύπε] 

λουτροῦ ἁπαλιγγενεσίας! καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου, 
ταςδηῖιπς ΟΕ τοβεποεγαΜΙοη θηᾶ ΙΘΏΘΙΙΗΡ οξἑ [πε] ΣρρισΙὲ 1Ἠο]γ, 

ϐ οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως διὰ ᾿Ιησοῦ χριστοῦ τοῦ 
νγΏ]οὮ Ὦο ροατεᾷ οαῦ οἩἳ 18 τ1ςΏ1ΙΥ ἑητοιρῆῃ οεευβ στ] 

σωτῆρος ἡμῶν 7.ἵνα δικαιωθέντες τῇ.ἐκείνου-χάβριτι, κληρο- 
ουχ ΒατΙΟΙΥ; {πού Ὠανίηρ Ῥεεη 15] βεᾶ Ὦγ Πὶ5 ργαοε, Ὠεῖσβ 

” ; ”, » / 

γόμουι «γενώμεθαὶ κατ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. 
στο βΠου]ά Ῥεσοπιθ καοοοχᾶῖπρ {ο [ἴπε] Ἴορο οἳ 46 εἴετπα]. 

8 Πιστὸὺς Ἂὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε δια- 
Ἑαϊτπεπ] [15] ἐπο πνοτᾶ, απᾶ οοποθιΠΙΠΡ ἰλεςειηίπρε 1 ἀεβῖτο Τπεθ' τἴο 

βεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προϊΐστασθαι 
β/Ώτηι βἰτοΏβ]Ψ, τπαῦ ὅπιαΥ Ἰέαλε "ρλτθ 19ροοᾶ 13γνοχχς 540 3.06 1 Εογνγατά 1311 

οἱ πεπιστευκότες 'τῷ! θεῷ. ταῦτά ἐστιν Ετὰ! καλὰ καὶ 
11ηογ Ἅγνπο 3λανε “ρε]ιεγεᾶ Σδᾳοᾶ. Τπεβε ΜΠίΠβ5 ατθ δοοᾶ απᾶ 

ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις' 9 μωρὰς.δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλο- 
Ῥτοβί{α)υ]θ το ΤΠΕΗ ; Ῥαΐέ {οο]δαη αιεευίοηπ5 αηᾶ Ρεπθα]ο- 

γίας καὶ Ἀέρεις' καὶ µάχάς νομικὰς περιϊστασο᾽ εἰσὶν 
Ρῖε απᾶ εἰτίξε απᾶ οοπ{επὔΙοΏΒ αροιῦ Γ1Πε] ]απ εἰβτιὰ ο1οοξ ἔχγοπι;ΐΠεγ ἆβτο 

γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ µάταιοι. 10 Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ 
1ος ππρτοβίαρΙε αηᾶ ταίη, Α. βεοἱατγῖαη ΣηΛΏ. Α1ἴογ 

µίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 11 εἰδὼς ὅτι ἐξε- 
οπθ απᾶ ϱ 5εοοπᾶ Βἀπιοπϊβῖοπ τε]εοῦ, Κπονηνς {παΌ 18 

στραπται ὁ τοιοῦτος, καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος. 
Ῥεχνεχίεᾶ 5ΙςἩ Α 9Ώ8, .απά 5ἶτς, Ῥεῖης οεεἰξ-οοπάεπιπεᾶ, 

19 Ὅταν πέµψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδα- 
Ὕ/ηει 1 εΏα]] βειᾶ Ατίεπιας Μο ἴπεε, ος Τγολῖοις, ῶε ἁἲ]]- 

σον ἐλθεῖν πρός µε εἰς Νικόπολιν' ἐκεῖγὰρ κἔκρικα 
ρεπί ἵο 60ΟΠθΘ ο Ίπθ {ο Ἰδ1οοΡρο]1β ; ΐοχ ἴΠετο :1Ι Ὠατο ἀθοῖάεᾶ 

/ .”» 9 4 8 1’ ἡ] Ι 

παραχειµάσαι. 19 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Απολλω!ἳ σπου- 
νο πηῦες. Ζεη88 Ἅ1πθ Ίβύησες απᾶ ΑΡρο]]οῬ ἁλ]]- 

| δαίως πρόπεµψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς ἡἈΕλείγῃ. 14 µαν- 
Ρρευτ]γσ 5οὐ {ογπατᾶ, Ἰπαῦ πούμΙπᾳφ ᾖ3ο ἴΏεπι ΤΙΔΥ Ῥο Ἰαοκίπς; Σ1εῦ 

θανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ημέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι 
δ]ΕΛΤΥ. ἀαπᾶ “α]5ο 5οατΒ αοσροᾶᾷ 1Ίππογκς 50ο 706 Σ{ογυνατᾶ δἷπ 

εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα µμὴ.ώσιν ἄκαρποι. 15 Ασ- 
40Υ ΏΘΟΘΞΕΞΒΙΥ παηωῖς, ἴπαῦ ἴπεγ πιβΥ ποῦ Ῥο υπέτα Μα]. 5ρ8- 

σὅ7 
ΤΟΙΓ6ΥΒ, {ο οὓεσ ταλς]5- 
Τταῖοθς, ἴο Ὃοδ χοπᾶγ ἴο 
Θ6ΥΟΥΥ Ροοᾷ ποτ, 2 το 
5ρθακ ετ]] οἱ Ἡο ΤΑ, 
Μο Ὦοθ πο Ὦτατγ]αβ, ὐΐ 
ροπί]ο, ποινής αἱ] 
πηρεκηΏρθδ5ιιη{ο α]]1ταθῃ. 
ὃ Ἐοτ τνε οὔγεε]τες α]- 
5Ο ἍἨΕεχθ δΟΠΙΘΤΙΤΙΘΒ 
{οο]15ἩὮ,  «ἀἱδουεάιεπῦ, 
ἀεοαϊ]γεᾶ, ρεττῖπρ ἆ- 
Υ6ΤΕ6 Ἰ]ιςίδ απᾶ ρ]εα- 
9168, ]τίπιρ 11 τηα]1σθ 
αηΏᾶ επνγ, παει], απᾶ 
Ἠαϊϊπςρ ϱ91θ ΑΠοίΐΠετ, 
4 Ῥαῦ0 αξίον ἐπαῦ Ίηπο 
χϊπάᾶπεδς απᾶ Ίοτο οξ 
αοᾶά ουσ Βατίοιτ ἴο- 
πναγᾶά ΏΙΑη αρροατοᾶ, 
ὃ ποῦ Ὁγσ ποτκε ο 
τ]σῃίεοιςσηςςς ΤΠ 
Ὑ/ο Ὠλνο ἆομθο, Ὀιιῦ Αο- 
οοτάἩρ ᾖἵο Ἠ1β ΤΊΕΤΟΥ 
ὮἩθ εανοᾶ 3, Ὦγ ἴπο 
πνβεηϊῖηςσ οἳ ΤΕΣΕΠΕΤΗ- 
91Ο, απᾶ τεηπεπῖπς 
οξ ἴπο Ἠο]γ αποςβί 
6 πΠΙςἩ ηο 5θά οἩ τις 
αὈαπᾶάασμτ]σ ᾖλμτοιρῃ 
ζεςας ϱἨτὶδ οαχ ὃα- 
νΙουιτ; 7 ἰπαῦ Ῥεῖπςσ 
Παουϊβεᾶ Ὁγ Πῖς ρταςσαο, 
νο «Ποα]ᾶ Τε πιαᾷθ 
Ὠείχς αοοοτᾶῖτρ {ο ἴπθ 
Ὥορε οἳ εἴετηα] 1146, 
8 1ΐ56 ἶδα Τα1{η{α] 9αγ- 
1ΠΡ, απᾶ ΊηΏεςο {πίηρβ 
1 ση]] ἐμαῦ {που αβῖττα 
οοηδίαπ{]γ, Όπαῖ 1Πεγ 
π/Ώ]οἩ Ἠβτο ὮὈε]]ονεᾶ 
1η αοᾶ πι]ρΏῖ ορ οπτο- 
Σα] ο πιαϊηἑαϊπ ροοᾶ 
πγΟΙΊ5. Τ]εςο ἰπ]πρβ 
8Υε Ροοᾶ απᾶ ρτοβίαΡ]θ 
ππίο ΊηΕΠ. 9 Βυΐ α- 
γοίᾷ Τοο]15]ὰ ααθβθῖοἩης, 
ιά βεποα]οσ1θ5, απᾶ 
«οη{εΠ{1οἩΠ5, αηά ϱχ]τ- 
1πρ5 οαὐοιῦ 1ηΠθ Ίαπ: 
10ΟΥ ἴῃεν αε ἩἹηῃ- 
Ῥτοβίαῦ]ο απᾶ τναῖπ. 
10 Α πιβπ τΠαῦ ἶδ απ 
Πετεί]ο]ς αξίεν ἔλοε Ἀτες 
ΒΏᾷ 5εοοΏ ἆ αἄπιοηΙβΙοἩ. 
τε]εοῦ;: 1] Ἐπον]πσ 
τηπὸ Ἐο {παῦ 15 5τιεὮ 18 
καὈτοατίθᾶ, απᾶ εἶπ- 
πεῦΠ, Ῥε]ιηρ οοπᾶεπαηθᾶ 
οἳ ὨπΩΡΕΙΕ, 

19 πε 1 «πα]] ποηἁ 
Ατίετημς απίο {μος, οὗ 
ἘγοεΏίοις, ο ἀ]σεπο 
Το ϱΟΠΙ6 απο Ίηθ {0 
Ἱ{οορο]ϊς: Του 1 ατθ 
ἀοίαιπι]ηεᾶᾷ ἴπετο {ο 
ν/Ιηίετ, 19 «Βτίηρ Ζοε- 
Ὥαβς Τηθ Ίβτυγεγ απᾶ 
ΑΡρο]]ος οἵἳ Τ{ηεῖγ 1ο1σ- 
Ώςγ «ἀλρεπο]σ, ἰπαῦ 
ποίηϊης Ὃο παπθίπσ 
ππτο ἴπεπ. 14 Απ 
1εῦ οἳτ5 85ο ΊδαγΏη ἴο 
ππφϊπ{πϊπ ροοᾶᾷ πνοσ] 
Σ09 ΏΘΟΘΕΞΑΣΥ αςος.{]αῖ 
ΤΠεγ Ῥε ποί πα {τα ατα]. 
1 ΑΙ] ἴπθῦ ἀτο τνΙΕἩ 

ο τὸ αὐτοῦ ἔλεος Ι/ΤΊτΑ 7. 
ξ -- τὰ υτΊτΑ τν. 

ῦ ἃ ἹΤΊτΑ. 
Γ--- τῷ ΙΤΤτΑΥΓ. 

3 πραύτητα 1ΤΤΓΑ. 
ε γενηθῶμεν 1ΗΤΤΓΑΥΓ. 
λὼν 1. κ λίπῃ Τ. 

ὼ έριν 8ΙΧΙΓ9 Τ. 
4 παλινγενεσίας Τ. 

| Απολ- 



ἄσ8 
Ίηθ βλ]αἱθ ἐπρθο, Οτοοῦ 
{Ἠθη ἰλαῦ 1οτο ας ἵπ 
ΤἩο Σα. ἄχασθ ὃε 
σα γοι 81]. ΑΠΙΕΠ, 

ΠΡοΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ. 

'πάζονταί σε οἱ μετ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς Φι- 
1αΐθ 5πεε "Ίποςο γη “πιθ αλα]. ΒΑ]αῖθ ᾖἴποδο πἩο 

λοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἡ χάρις µμετὰ πάντων ὑμῶν. 
1ογο 183 η Γ1πθ] τΣαἴη. ἄπασο 0] στα 5α]1 τοι. 
Ιάμην." 

ΑτΠεηΠ. 

π]]ρὸφρ Τίτον, τῆς Κρητῶν ἐκκλησίας πρῶτον ἐπί- 
Το πάν “οξ 5:π9 Ἰοξ [51πε] δΟτείαπα «ΠΙδεεπιο]γ Ἀβῃχεί 3ρτεΓ- 

σκοπον χειροτονηθέντα, ἐγράφη ἀπὸ Νικοπόλεως τῆς Μακε- 
ΒΕΘΣ 10ΠΟΞΕΠ.. τιτίεη  ἆτοῖὶ Χὶοορο]18 ος Ἰθρθς 

δονίας.! 
ἀοπία. 

"Ἡ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΠΑΥΛΟΥ." 
ΤΗΕ ΤΟ 

ΡΑΤΙ,, Α ῬΣίβ6ΟΠΘΣ οἳ 
Ίθ8υ5 (Ἠσίςό, απά Τί- 
Πιοίμγ ' οι Ὀτοίῖπετ, 
απο Ῥ]ηϊ]θεπιοι ος 
ἄθασ]γ Ὀε]οτγεά, αιιά 
Σε]]συ]αροιχεν, 2 απᾶ 
{ο ου Ῥε]οτοᾶ ΑΡΡΗΙΑ, 
Άπᾶ Ατοηίρρας ους 
Σθἱ]οτν«ο]ά]ετ, απᾶ ἴο 
πο οπατοὮ ́  ἵπ Τἴπτ 
Ώοιςε: ὃ ἄχασθ ίοτοα, 
Επᾶ Ῥεπςε, ἐγοῖᾳ ἄοάᾶ 
ους Επίπθγ απἀ ᾖτἵηθ 
1ιοτᾶ ὄεεας Οητῖ6. 

4 Ι ἴΏαπ]ς 1ηΥ ο, 
ΠΙΛΚΙΠΡ πιεηπίῖοη οξ 
ἔπεο αΙπαγσςβ Ίπ ΠΥ 
ΤΏΙ4ΣΕΓ5, ὃ Πεητίηπσ οἳ 
{ΠΥ Ίογε απά {ΕΑΙ{1, 
ν/ΏΙοὮ ποια Ἠαβύ ἴο- 
ν/ατᾶ 1ηωθ Τοτᾶ -ἃε- 
Βὰ5, Ἀπᾶ {ονατά αἱ] 
βαϊπίς; ϐ ἵΠπαῦ ἴπο 
οοπιπιμη]οβΙοη οἳ πγ 
ἘπΙτι ἨιαΥ Ὀεοοπιθ ϱξ- 
Σεοῦας] Ὁγ {ἴπαδ ας- 
Κπον]εᾶρίηρ οἱ ετετγ 
Ροοᾶ {πῖπρς νΏῖοὮ 18 1η 
οα ἵπ ΟἨτὶδί ὧθδις. 
Ἐος πθ Ὠατο ρτεαῦ 

197 απᾶ οοηςο]α{ίοπ π 
ΤΗΥ Ἰοτο, Ῥεσαα5δο ἰῃθ 
Ὀοσπε]ς οἳξ 11ο βαἶπίβ 
3Υ6 τοεξτεςΏεᾶ Ὦγ ἴμεεο, 
Ὀτοίπεγ. 

8 ἸΓπετείοσο, ἴποας]α 
1 πησηί ὃῬθ ΠΙΟΝ 
Ῥο]ά ἵπ ΟἨτῖςσί {ο επ- 
1οΐη ἴπθαο εΠαῦ πΏΙοἃ 
15 οοπτεπ]οπῖ, 9 τοῦ 
ΣΟΥ Ιοσε)5 98ο Ι ταίΏος 
Όθεεεο} {ᾖ68, Ῥεῖηρ βαο] 
8Ώ οπΠπ6 88 Ῥαα] 1ἴπο 
αΡεᾶ, επᾶ ἩΟΊΠ 4ἱ5ο 
8 ΤΡΓΙ5ΟΠΘΕΓ οἱ οὧθδιας 
Οπτῖδο. 10 Ι Ὀεεεέοα 
{ηποο {ος ΙΙΥ 860Ππ ΌἨ69- 

ΣΡΗΙΤΕΜΟΝ ΣΕΕΙΣΤΙΕ 30Ε 3ΡΑΡΙ. 

ΠΑΥΛΟΣ δέσµιος χριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, 
Ῥαα], Ῥείσοηςς οἱ Οητὶςῦ Ἴθδα, απᾶ Τϊπιοίπεις ἴπθ ὭὈῬτοίμες, 

Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ-ἡμῶν, 3 καὶ Απϕίᾳ τῇ 
{ο ἘΠΙΙεπιοηπ {πἩθ ῬὈθε]οτεά απᾶ ους Τ6]]10ύ/-πΟΓΚΕΣ, Αηᾶ ᾖἵο ΑΡΡΗΙ8 1πθ 

δάγαπητῇ,! καὶ ᾿Αρχίππῳ τῷ. συστρατιώτη' ἡμῶν, καὶ τῇ 
Ῥε[οτεᾶ, απᾶ ᾖἵο Αγοβιρραβ ουσ {6]]ουγ-εο]αάῖος, Επὰ το ἴπθ 

κατ οἶκόν.σου ἐκκλησίᾳ' ὃ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
31η 3Ὑῃγ ους ᾖ}455εποΏ]σ: σταςσθ ὕο τοι απᾶ ρε8ο 1Γ{0π ἀοά 

πατρὸὺς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ. 
ουσ Εαΐπεσ Ἀπᾶ [πο] Τιοτᾶ 76518 Οπτῖςί, 

4 Ἐὐχαριστῶ τῷ.θεῷ-μου, πάντοτε µνείαν σου ποιούμενος 
1 (λαπχκ ΤΙΥ ο, Β1ΥΑΥ86 ἸΠιεηθῖοη οἱ ἴπεθ ΙΒΚΙΠΡ 

ἐπὶ τῶν.προσευχῶν.μου, ὅ ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν 
Όλη ΏΙΥ ΡΓΑΥΕΙΑΒ, 2 Ὠεαβτίησ οἳ ἴηπσ 1ογο βπᾶ 

πίστιν ἣν ἔχει Ἀπρὸς! τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάν- 
ΣΑΙΤΏ πσηΏϊοαἃ {που Ὠβδὺύ ἠοπατάςβ ἴποθ ἍἉΤιοτά 26518, απά ἰοπατᾶς αἱ 

τας τοὺς ἁγίους, 6 ὅπως ἡ κοινωνία τῆς.πίστεώς-σου ἐνεργὴς 
πε  δ5αϊΠῖΒ, 5ο Όπαῦ πο {ε]]ουγ5ἩΏΙρ οἳ ῦπγ {19 ε/Ποεἰεπῦ 

γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ ετοῦϊ ἐν 
ΥηΑΥ ΌοοοσπποῬ ἵπ [1πε6] ποκπον]εάρταεηῦ οξ 6ΤεΙΥ σοοᾶ [τΠϊπσ] τνΠ]οὮ [15] ἵπ 

ὑμῖν" εἰς χριστὸν Ε]ησοῦν.!' 7 Ὀχάριν' γὰρ Ίέἔχομεν πολλὴνι 
τοι ἰονατᾶς Οπτὶδῦ 768115, 5Τηαηκ{α]ηθςς 18ος Ἅγιο Ἠατο Ἅ“ρτοπῦ 

καὶ παράκλησιν ἐπὶ µτῇ.ἀγάπγῃ.-σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα 
βπᾶ οεποουταρεπιεπύ Ὦγ οοσβδῖοπ οξ ΤηΣ οτε, Ῥεοβαςθ ἴΏοθ Ῥουαἰς 

τῶν ἁγίων ἀναπέπανυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ. 
οξ{ῃο ςαἶπίς Ίβτε Ῥεεη τεξτεςηεά Ὁγ (μεθ, Ῥτοίπος. 

8 Διὸ πολλὴν ἐν χριστῷ παῤῥησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι 
Ἠ/Ώετεέοτο ΏΠΙΟὮ ι π ὀζητῖςῦ αρο]άπεςς Ἠανιπρ {ἴοοτάες ὭἴποῬ 

τὸ ἀνῆκον, Ὁ διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον  παρακαλῶ' 
στπαῖ [15] Ὀεσοπωίως, 20ΟΥ Πε 5.]ε ΟΕ 1οτο ΤΑΤἨΘΥΓ 1 οχλΏοτί, 

τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ.δὲ καὶ δέσµιος 
ΒΗΟΗ Α 0π6 ὮὈ6είηπρ 5 Ῥαα] ᾿[1πε] ἈΡεᾶ, Άπά ΠΟΥ; 85ο ΡΕΙ5ΟΠΘΣ 

Κ᾿]ησοῦ Χριστοῦ" 10 παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν 
οξἑ ὧθ6δας ΟΠπτίεῦ, 1 οχΏοτύ περ Του ΤΩΥ οπ]]4, Ὑποτα 

1 -ἁμήν α[Ε]ΤΊτΑΥΓ. ; η 
5 -|- τοῦ ᾿Αποστόλου ἴηθ Αροβῦ]ε Ε; Πρὸς Φιλήμονα ΙΤΊτΑν. 

4 εἰς Ι1ΤΑ. 6 συνσ- ΙΤΤΤΑ. 

Ἡ χαρὰν 107 ΕΟΙΤΊΤΑΥ. 

τα ---- ερ θωδεσγἡρέίοτι αιτν ; Πρὸς Τίτον ΤτΑ. 
Ρ ἀδελφῃ 8ἱ5ἳΕΥ ΤΤΤτΑ 

ε ---Ἰηόοῦν ιττι[α]. 9 --- τοῦ 115. {ἡμῖν 45 αΙΤΤΑΥΓ. 
Κ χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ΙΤΤΙΑ, ι πολλὴν ἔσχον 1 Ἰαὰ ρεθἙῦ ΠτΊτα’. 

«κ. οκ Ια 



ΡΗΙΙΕΜΟ Ν. 
- - τ ῃ , 

ἐγέννησα ἔν τοῖς δεσμοῖς Ίμου,! ᾿Ονήσιμον, 11 τὀν ποτέ σοι 
1 Ὀεροῖῦ 1π Ξροπά8 Υ, οπρασον οπσθ {ο {πθθ 

ἄχρηστον. νυνὶ.δὲ Ὢ' σοι καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, ὃν ἀνέπεμ- 
απἩδεγτ]ςεαΏΙθ, Ὀμί πού ᾖΤοῖἴπερ απᾶ {ἴοπΙθ βογγἰοθαὈ]θ: ΤἨΊΏοπι 1 5οπύ 

ψαλ" 12 υσὺ δὲῖ αὐτόν, Ρτουτέστιν! τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, 
Ῥαο]ς Γίο {πεε]: Ῥαςτηοι ἈἨῖυι, (Ππαί ἶς, ΤΗΥ Ώούγθ1β,) 

απροσλαβοῦ"! 18 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαντὸν κατέχειν, 
τεοεῖτε : πιποπι σνας ἀοδίτίις ᾖτσνλπ ΤΑΥΞΕ]Ε 1ο ΚεεΡ, 

ἵνα ὑπὲρ σοῦ ΤδιακοΥῃ μοι! ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου' 
ἐ1ηπὸ ἆ1ογ ἍἴποῬ Ἡθ πιὶρΏῖ 5εΥΤθ πι ᾖπ ἴπθ Ῥομά5 οἱ ἴπε ρ]αά ασήμας 

14 χωρὶς δὲ τῆς σῆο.γγώµης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ 
Ῥυῦ αραγίύ ἔτοπα ΓΠΣ ποπ ποίβἰπς 1 ν/]σπεά το ἀο, {ηπῦ που 

ὡς κατὰ. ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν.σου ᾖ, ἀλλὰ κατὰ.ἐκούσιον. 
88 οΕ πεοεβςΙ{γ ἴπψ 6οοᾶ παὶρηῦ Ῥθ, Ῥαῦ οἱ πΙ]]Ι1ΏςηεξΒ: 

- ’ Γ - ’ Δ / 

1 τάχα.γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν, 
{0Υ ῬεγΏαρς Ὦθολβυςο οἱ ᾿ΕΠΐ56 Ἡε πης 5ερατα{αᾶ [έτοπα ἐπεε] 1ος κα ίϊπιο, 

ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς' 16 οὐκέτι ὡς δοῦλον, 
ἴπαῦ εἰετπα]]τ Ἠϊτι  Ὥἴποι πιϊσΠτοδί Ῥοβ865ς ; ηο 10ΠΡ96Γ 85 8 Ῥοπάαρα, 

Σἀλλ᾽! ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὺν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, 
Όιιῦ 8ῦοτεο Αα Ῥοπάπαπ, α Ὠτοίπος ρε]οτοᾶ, πρμν ἰο πε, 

πὀσφῳ.δὲ μᾶλλόν σοι καὶ ἐν  σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ; 
ΑΠ Ἠοὶν πιαιςἩ ταίπεσς {ο ἴπερθ ος 1π [σι] Βου απά ΙΠπ[ίπε] Τοτὰ 2 

17 εἰ οὖν 'ἐμὲὶ ἔχει  Ἅκοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς 
18 ΤἨεγθεξοχθ πι {ποια Πο]ᾶεςὺ 5 Ῥλσσιας τεσεῖτθ Ἐϊπα 85 

3 (λ ” ᾽ Δ ἑλλό | 
ἐμε᾽ 18 ει δὲ τι ἠδίκησεν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ. ἑλλόγει. 
Ὠ]θ Ρατ ἴξαηγίμῖης ο πυτοηρεᾶ ἰηες, ος Ο165, τηὶς τῬιίίοπαισ αοροαπῦ. 

19 ἐ πα Παἵἴλος ἔγραψα µτῇ.ἐμῇ  κχειρί, ἐγὼ ἀποτίσω' ἵνα 
αι] πγτοίο [160] πΙτη νὰ [ουπ] παπά: 1 υνψί]τεραγ; ἴπαῦ 

οοω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν µοι προσοφείλεις. 320 Ναί, 
1 π]αγ ποῦ .. το ἴπεἘ επαύ επεηπ {ησςειξ {ο η ἴποι ουνοβδῖ β]5ο. Χεα, 

ἀδελφέ, ἐγώ σου  ὀναίμην ἔν κυρίῳ' ἀνάπαυσόν µου 
Ὁτοίμες, τ 308 "Ππεθ Ίπιατ πατε Ρτοβί ἵπ [έπα] Τιοτὰ : ΤΕΓΓΕΞΗ ΏΥ 

τὰ σπλάγχνα ἐν Ἅυκυρίῳ.ὶ 391 πεποιθὼς τῇ-ὑπακοφ-σου 
ῬούνεΙ8 1η [τπε] Τιοτά, Ῥοΐπρ Ῥρεχ5ιβάεᾶ οἳ ᾖἴπγ ορεᾶίεπςσθ 

ἔγραψά σοι, εἰξὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ Σδὶ λέγω ποιῆσεις. 
1 Ὁτοίθ ᾖ{ο ἴμεε, Κποννίησ ἴΠβῦ 616η Ά8ροτε π]αῦ Ττη8Υγ 5αγ ἴποι τν]]{ ἀο, 

22 Αμα.δὲ καὶ ἑτοίμαζέ µοι ἕενίαν' 
Ῥαῦ π]ίηα]ὶ αἷξο ἍὮῬ/ορατθ 1η α Ιοάρίηςρ; 

. ΄ Δ / Λ 

ἐλπίζω.γὰρ ὅτι διὰ 
{οτ Ι Πορο Ἅᾖἴλμαί τητοιςῃἩ 

-” ’ « - ζ πο ΄ “ΙΙ 

τῶν προσευχῶν.ὑμῶν χαρισθήσοµαι ὑμῖν. 99 Σ Ασπάζονταί 
Ὅ. ψποισ ρίατεσς 1 5ηα]] Ὃο σταπ{εᾶ ἴο σου: 15ςα]ιίθ 

σε ᾿Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχµάλωτός μου ἐν χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 
14Γηε96 1ΕραρήῃταςἙ 3Εε]]οιΥ-ΡΕΙ5ΟΠΕΣ ταν οπ δοησ]εῦ ως 

24 Μάρκος, ᾿Αρίσταρχος,. Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί.µου. 
αΝΓατ]ς, ΣΑτ]δίατολιις, ἛῬὌεπιας, 1οΏ Κε, 11πην "3{ε]]ουΓ-τγοςΚκςβ, 

25 1) χάρις τοῦ.κυρίου.᾽ἡμῶν!ὶ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ  µμετὰ τοῦ 
ΤηΠθ9 µρταςσθ οξ ους Τιοτά ζεδα5 Οπτὶςς ᾖοε] πα 

πνεύματος. ὑμῶν. "ἀμήν." 
ψοις 5ρὶγ]ζ, ΑΠΙΟΗ, 

πε Φιλήμονα ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης, διὰ ᾿Ονησίµου 
ο ῬΠΙ]οπιοῦ τι εοη ΣΥ0Πι ΈΏοιαα, [ολ], Οπεβδίπια8 

οἰκέτου.! 
4 5εγναΏῖ, 

τα --- καὶ 4150 τ. 
4 ---- προσλαβοῦ ΕΤττα. 

Ψ ἐλλόγα ΙΤΊΤΙΑ. 

Ἱ ---µου ΙΤττΑ. 
Β τοῦτ᾽ έστιν ατ, 
ἔμε αΙΤΤΤΑΥΓ. 

Ὦ --- σοι νο {ηθςῬ 1,ΤΊτΑΥγ. 

Ὁ χριστῷ ΟἨΣ]50 αΤΊΤΑΥΓ. 

οἱ {πο Τσ) 1. 5--. ἁμήν αΙΤΤΙΑΤΥΓ. 

ζ µοι διακονῇ. ΕΙ ΤΤτΑΥΡ. 

ὅσο 
8ἴτπυβ, Ὅποπι Τ Ἠατε 
Ῥοεροίίεη ἵπ ΠΙΥ Ῥομάβ: 
11 συ ]]σ]ι ἵωπ Ώϊπιο Ῥαςί 
ἵγαδ ἴο ἴποο υπρτοῦί« 
Ά)]ο, Ὁπίε πουν ρτοβί- 
8019 {ο ἴπεο απᾶ {οπιο: 
12 τποια 1 Ὠανο 5οπ6 
βραϊη: ἴποι ἴποεταξογθ 
χεοεῖτε Ἠϊπι, Ίπαῦ 15, 
πηὶηθ ΟΝΏ ὮῬοπε]ς : 
13 τνΏοΏι 1 ποα]ά ματθ 
χεϊθὶηπεᾶ ἹΙΙη ήτο, 
τπαῦ 1π {πγ 5τοπᾶ Το 
ηιὶρη{ Ώλνο πα]ηἰςτετοᾶ 
πηΏ{ο ΊηΘ η ΤηΠο οοιμάςβ 
οἳ ἴποθ Ρο5ρε]: 14 Ὀιι0 
πιιτηουῦ ᾖ{ἴἩπσ πιϊπᾶ 
πτου]ά 1 ἆο ποίπῖης; 
ππαῦ Τπγ Ῥεπεβί αποιι]ά 
ποῦ Ὦθ 48 165 πνογθ οξ 
ηεοθββῖ{γ, Ὀυ 0 ν]]1ηρ- 
17. 15 ἘΈοτ Ῥρετ]αρς ὮὨθ 
{π8ιθ9έοτθ ἀερατίεᾶ {ος 
Β ΒΕΑΣΟΩ, {ηαῦ ἴποια 
Εποι]άεςῦ τθοοείτο Ὠϊπα 
{ΟΥ 6ΤεΣ; 16 ποῦ ποπ 
Α5 Ά δεγταηπί, Ὀυΐ ἃ- 
Ῥοτο Αα βοτγαηῖ, α Ὀτο- 
ἴπεχ Ῥε]οτεά, ερεοία]]γ 
το Ὦλθ, Ῥιιὸ Ἠοσ) 1ηΙιοὮ 
ΤΊΟΤΕ ππίο μες, Ὀοία 
1η {ηΏο Πε5ῃ, απᾶ Ίη ἴμθ 
Τιοτᾶ » 17 1{ ἴποι οεου 
Ώθ ΤΠΕΓΕΕΟΤΕΑ ΡΑΤΊΤΠΕΣ, 
τεςεῖγθ ἨὨϊτπα α5 ΏΙΥ5εΙ2. 
18 Τὲ θ΄ παίἩ τυτουρεᾶ 
1Ἠθ68, ος οπείΏη {λες 
οαςηί, ραῦ ἴπαῦ οἩἳ 
ΠΙΊΏΘ αοσοαπὺ; 19 1 
Ῥαα] Ἠατε πχ ίου ἐξ 
τΙτἩ πηίηθ ΟΠ Παπά, 
1 τν] τερασ ἐέ: α]τεῖς 
1 ἆο ποῦ Β4Υ ἴο {πεθῬ 
Ποπ ἴλοι οπεδῦ ππτο 
πηπθ 6Τεη {Ππίηπο οἶἵνηΏ 
5ε]1ξ Ῥε5ίᾶες5, 20 Ὑσαα, 
ὈτοίἨεχ, 1εῦ Ώιθ Ὠατθ 
1ού οἳξ ἴπεο 1π 1ἴπθ 
}ιοτᾶ: τεζτοδΏη ΤΙΥ Ῥοῦ- 
εἶἰδίπ {πε Τ,ογᾷ. 21 Ἡατ- 
1Πρ οοπΏάεπος 1π ΤΗΥ 
ορεᾶίοπσο 1 πτοίε 1Ἡ- 
Το ἴπεοῬ, Κπονίηρ {Πας 
ἴποι πυ1]{ αἱ5ο ἄο ΙΠΟΓΘ 
ἴηατ 1 δα. 2 Ῥαο 
ση νηΒ] Ῥτερατε τε ϱ]- 
ϱο α Ἰοᾶρίης: Τοτ Ι 
τας ᾖἴλμαυ {πτοαφη 
ποισ ΡΓΑΨεΤΑ 1 επ]] 
Ὀο ρίτεηπ αἨπῖο τοι. 
25 Τήποτο εδα]ιΐία ἴπθρ 
ἩΡρηΡΗΤΑΒ, ΤΟΥ {ε]]οτν- 
ῬΙΓΙ5ΟΠΕΣ Ίωπ ΟΠτῖςί ὧε- 
5α5; 24 Ματους, Ατίβ- 
Τ8ΥΟΠΊΒ, ΏοΏ]α8, Πᾳσᾳ85, 
πι  Τε]]1ου/1ΑΏΟΙΤΕΙΒ. 
95 Πο ρταος οἳ οἱΣΓ 
Τιογᾶ ὧεδα» ΟἨτὶεὺ ὁ6 
ντ τοις ερἰτϊ0, Αα 
ΤΩΘΕΗ. 

------ μμ μμαομαμμαμαασαααααακκσαω 

9 --- σὺ δὲ Ι11ΧΑ. 
5 αλλὰ Τττ. 

τὰ {ηθ πας πνη]ο]ι Ὀπητα, 
} ἀσπάζεταί (/εαᾶ ἘραρΏταβ ΠΙΥ Γε]]ουγ- ονας βα]ιιίες {Ώες) ΟΙ /ΤΊτΑΥΓ. --- ἡμῶν (γεαᾶ 

--- έ]ιε διιθδογἑρίϊοἸι ΑΙΤΤΥΓ ; Πρὸς μόνα, ΤΓΑ. 



ἨἩ ΠΡΟΣ 
της “το 

6ου, ππο αἲ εαπᾶτσ 
εἶπιος απᾶ ἵτπ ἀἴτετ5 
ΥΠΑΏΠΕΥ5 5ραΚθ 1η {Ἴπιο 
Ἀξῦ υπίο ἴπο {πί]λαγ5 
ὃς ἴπθ Ῥτορβείς, 2 Πα η 
3π. ἴηεςο Ἰαδῦ ἆἄατς 
5ροχεὮ απί{ο τις Ὁσ ἠΐ8 
50Η. Ἱποπα Ὡς Ὠβίη 
αρροϊηϊεᾶ Ἠεῖς οἳ αἲ] 
Ἠιπσς, Ὁγ πποπα αἱ5ο 
Ἡθ 1ης πο ποσλάς; 
Ό πνηΏο Ὀεῖπστ]ευτίρηί- 
χιθςς οἳ ἠῖς ΡΙΟΣΥΣ, αιιᾷ 
{πο εχβγαςςἴππασε οΕΠῖ5 
Ῥεσδοπ, απᾶ πιρμο]άῖπς 
α]] ἐπῖπσς Ὦγ ύπε ποτᾶ 
οἳ Πΐ5 ρολνετ, πΏεη Ἡθ 
Ίιαᾷ Ὦγ Ὠἰπαιςε]{ ριιγρεᾶ 
Οἵ1Υ δἱΗ5, 5δαῦ ἄοινη ΟἨ 
{ηο τὶφπὀ ἹἨἸαπᾶ οἳ 
{ηο Μα]θνίγ οἳ Ἠϊςδῃ ; 
4 Ὠεϊησ Ιππᾷθ5ο ΙΠΊΙΕΗἨ 
Ῥεΐτεγ ὑπαπ {πο απςε]ς, 
85 Ίο Ἱαίη Ὁγ ΙπΏογ]ζ- 
8ηΏςο6 ουίαϊησά Α ΏΙΟΓΘ 
οχοε]]εΠῦ ΏβτηῬ {Παπ 
{Ἠεγ. ὅ Εοήιιηζο π’ΏΙοἩ 
οἱ ἴπο απσε]ς επὶᾶ Τε 
αὖ ΑἩΥ πια, Τποι ατῦ 
την ΦΟΠ. τπ]ς ἆπν Ἠατο 
1 Ὀεσοίίθη ἴηποεδ Απᾶ 
Εσαΐτ. 1 σν1]] ο {ο Ὠϊπα 
8 Εα.ἴποΥ, απᾶ ο «Ώα]] 
νο ἴο ας α Φοπ 2 6 Απᾶ 
Αραϊη, Ψπθη ἨἩθ Ὀχήπιρ- 
εἴπ 1ω ἔπο βγειὈεροῦίαπ 
Πίο Ίἴπο πτνοτ]ᾶ, Ἰθ 
βα1ϊἵἩ, Απᾶ 1εῦ Α1] {πα 
Ἀηρο]5 οἱ ἄοα πγοτςΠ1ρ 
Ἠλπι, 7 Απᾶ οἳ ἴπε 
Ἀηρο]ς5 ο βα1ἴἩ, πο 
χηα]κοῦ] 5 απρε]ς 5ρ]- 
χ1ΐ5, ἁαπᾶ 'Πϊ5 τηϊηῖϊς- 
νετ Α Ώαπιο οἳ το, 
8 Βυΐς απίο ἴποθ 8οη 
Δε εαἴκλ, Την ἴπτοπε, 
Ο ἀ.οά, ἴς {ον 6Υετ απᾶ 
616Γ: 3 εοερίτο οξ 
χἰσΏἴεοαδμθςς {δ ἴπο 
Βοερίγο οἳ ἵπγ Κϊπσ- 
ἄοπι, 9 Τῆοι Ἠαηςδί 1οτ- 
εὖἆ τίρΏίθοαςΏθξδΒ, απᾶ 
Ἠατεᾶ ἹπίαιΙΕΥ ; ἐπετε- 
30τ6 Αοα, ευθει Ὅτπνγ 
οᾶ, ἩἨπίιπ αποϊηζεα” 
περ σπα ἴπο οἱἳἱ οἳ 
ρ]αᾶάπεξες αΌοτο {ἴΠΥ 
ΣΘ]]οῖνς, 10 Απᾶ, Τποι, 
Τ,ιοτᾶ, ἵηπ ἴπο Ὀορίππῖτπς 
Ώαρῦ Ἰ]αϊᾷ {πο9 {οαπᾶα- 
{1οιι οἱ ἐπθ εασίἩ; Ἀπᾶ 
«πο Ἰθβνεπς 3ΑΓθ {ῃθ 
πγοτ]ς οἳ (Πίπο Ἠπιιᾶς: 
11 πουν 5Ώα]1 Ῥοτίοα 

-. Τ[αύλου Βά; Πρὸς Ἑβραίους ΙΤΤΓΑΥΡ. 
ο ἐποίηόεν τοὺς αἰῶνας 1ΤΤΤΑΥΓ. απτΊτΑα ν. 

ποιησάµενος ΙΤΊΤΑ. 
8 ἡ» τῆς Ι11ε. ἕ -- ἡ (ρεαά [τπ6]) παν. 

ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΠΑΥΛΟΥ. 
[ΤΗΕ] «ΗΕΒΒΕΝΜΣ ΣΏΡΙΕΊΙ.Ε ΟΕ 3ΡΑΤΌ1,, 

ΠΟΑΥΜΕΡΩΣ καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ θεὺς λαλήσας 
1π τΙΑΠΥ ΡαΥΤ5 απᾶ Τη ΠΙΒΠΥ ΥΑΥ8 οἳ ο]ᾶ αοᾶ Ἠβνίπρ 5ροκοἩ 

τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ᾽ Ὀἐσχάτων! τῶν ἡμερῶν 
Μὸ ἴπθ «{αἴπετς 1ΏΠ 1Τηο ρτορ]ηείς, 1η Σ]ας{ δᾷανς 

’ . / ς - ] ετ ”ν εν 3 , 

τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν.υίῷ, 2 ὃν ἔθηκεν κληρονό- 
1{ηεςθ 5ροκε {ος Ἅᾖπ βδοη, Ψ/Ώοπα ος αρροϊη{θᾶ Ὠείς 

ον πάντων, δι οὗ καὶ «τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν.ὶ ὁ ὃς ὢν 
ο α]] ἐπ]πςσς, Ὦγ πηΏοπι αἷσο πε Ποτ]ᾶξ τε πιαᾶο : ΦΠο Ῥεῖης 

ἀπαύγασμα τῆς.δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως 
[ίπε] εὔπ]ρεποο οἳἑ [Πἱ5]ρ]οτγ απᾶ [πε] εσαοῦ εςργεβδῖοἩ οἱ "5αΏβδίαηςθ 

αὐτοῦ, φέρων,τε τὰ.πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάµεως αὐτοῦ, 
1Ἠΐ5, απᾶ αρπο]άϊπρ αἲ] ὑπῖησς Ὦγ ἴπεθ ποτᾶ οἳ 18 Ῥοΐες, 

ἀδι ἑαυτοῦ! καθαρισμὸν ποιησάμενος τῶν ἁμαρτιῶν" 
ὦσ ἍἨΠϊπιβε]ι) ᾖΠπαε] ρατιβοαῖῖοἃ Ἠανίτπς πιλᾶς »ΟΣ ᾿εἶπβ 

{« ” Ι 3 / . ο ” ’ . ς - 

ημῶν,! ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψι,λοῖς, 
χουγ, βαῦ ἄοππ οπ [1Ποθ]τῖρΏῦ Ὠρπᾶ οξἴπε µρτεβίηες  ϱἩἨ 1:Ἡ, 

4 τοσούτῳ κρείττων γενόμενος ὕσῳ 
ὮΥ 5ο ΤΙΙΟΠ Ῥεῦῦετ 85 Ἠ)ΙοὮ ϱ6 

διαφορώτερον παρ αὐτοὺς κεκληρονόµηκεν ὄνομα. ὅ Τίνι.γὰρ 
8Ώιοιχς “οχοο]]οπῖ 5ρεγοπᾶ 5ίπθ6πι 719 1μ88 ΣΙηλετιεά Ἰ ἼἨβπαθ, ἘΟΣ ο πΥΠΙσὮ 

εἶπεν ποτε τῶν ἀγγέλων, Ὑἱός µου εἶ σύ. ἐγὼ σήμερον 
4ραἱᾷ "Ὢθ 8ενγετ 1οξ 27Ἴ96 Σαβηρε]α, 35οη ην αχ ἴποιυ: 1 {ο-ᾶάασ 

γεγέγνηκά σε; καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, 
Ἠωτο ὑεροῦίεηπ ἴπεεῦ ππᾶ αραῖη, 1 «ν]] ο Ἅᾖἶο Ὠῖππ {ος ἍἆΈαῖπες, 

καὶ αὐτὸς ἔσται µοι εἰς υἱόν; ϐ ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ 
βπά Ὦθ βΏα]] ο ἴοτπας {ντ ου ΑΠᾶ Ἄπῆρη Ἰησαίπ ης Ὀχῖηρ» 1π 

τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει, Καὶ προσκυνη- 
τηΏθ Ἀτεῖί-Ῥοτη Ιπίο ἴπο Ἠπὺ]ναὈ]ο πγοτ]ᾶ, Ὦθ 5875, Αιιά 1οῦ τνος- 

σάτωσαν αὐτῷ πάντες  ἄγγελοι θεοῦ. 7 Καὶ πρὺς μὲν 
5Πῖρ Πῖνα 81] [1πε] αηΏρεῖ οἱ ἀοᾶ. Απά αςδῖο 

τοὺς ἀγγέλους λέγει, Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύ- 
τηθ πΊρο]8 Ἠθ β8Υ5, Ίηο ἄπακθς Ὠ]5 απσε]ς δρί- 

µατα, καὶ τοὺς.λειτουργοὺς.αὐτοῦ πυρὺς φλόγα. 8 πρὸς.δὲ 
τ1ΐς, απᾶ 15 μαι ]σίοτς 30 “ἠτο ὰπ "ΠβμΙο; Όατ 85 1ο 

τὺν υἱόν, Ὁ.θρόνος.σου, ὁ θεός. εἰς τὺν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος" 
ἴπθ ο, Τήγ ίπτοπο, Ο οᾶ, 15] ἵο ἵἴθ αφ οΕἑίΠθ ή4β8, 

Ε ῥάβδος Ὦ εὐθύτητος ᾖἸἡ' ῥάβδυς τῆςβασιλείας.σου. 9 ἠγα- 

τῶν ἀγγέλων, 
Ὠανίηπρ Ώθοοπιθ {ἨΠβπ {Πο Ἅεβπησο]ς, 

Α φοερίσε οἳ αρεϊρηίπεςἙς [15] πο 5εερυτε οἱ τσ ΚΙπρᾶοπι. Τποα 

πησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας Κάνομίαν.ι διὰ τοῦτο 
ἀϊᾶςί 1ονθ τὶρΠ{οοιςΏθϐ απᾶ «ἁῑᾶςξί Ἰαίς Ιαπίοδεηθςϐ; Ώθοβαςο οἱ ᾖ{πῖς 

ἔχρισέν σε ὁ θεὸς ῥὁ.θεόςσου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς 
4ρηοϊπίθᾶ δ5ίπεο αοᾶ 3ίπσ Σαουά πητμ [τηε] οἳ] οἳ οσα] {αίοη Άῦογθ 

µετόχους.σου. 10 Κα, Σὺ κατ’ ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἔθε- 
ἵἨσ οοΏΙΡαΠΙΟΠΒ., Απᾶ, Τποι ἵπ ἴηθ Ὀδβίππίπς, Τιοτᾶ, ἵἴπο θατίη ἀῑάςὲ 

µελίωσας, καὶ ἔργα τῶν.χειρῶν.σου εἰσὶν οἱ οὐρανοί: 11 αὐτοὶ 
Σοαπᾶ, 8Πᾷ ὙΤΟΣΙΚΒ οἱ ηπσ Ἠαπᾶβ 8196 ἵ]Πο Ἠθβτοηβ. μεν 

5 ἐσχάτου (γεαᾶ αἲ ἴπε επᾶ οἱ ἴπεξο ἆανςδ) 
ἆ ---. δι ἑαυτοῦ Τ1ΤτΑ. ε τῶν ἁμαρτιῶν 

ξ -Γ καὶ αιιὰ 1; -- καὶ ἡ 8] ἴμθ (5οερἰχθ) ΤΊτΑ. 
κ ἀδικίαν ἀητίβΏζΘομςηΏΕΒΒ Ττ. 

{-- ἡμῶν ΙΤΊΤΑΥ. 



ἩΠΕΡΒΕΕ ΝΕΟ, 

πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιω- 
85 ἃ ϱατηιεπί 5Πα]1 5Υου 

αὐτοὺς", καὶ 
απᾶ 

Ε η. 
ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις' καὶ 

5ηα]] Ρετί»], Ὀαξίηοι οοπεϊπαοςς; απά [Πεν] 11 

θήσονται, 132 καὶ ὡσεὶ περιβύλαιον Λἑλίξεις! 
ο]ᾶ, Απᾶ αβ 3 οογοετῖης ἵἴποι 5Ώα5 το]] πρ ἴἨοπι, 

ἀλλαγήσονται σὺ.δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ.ἔτη.σου οὐκ ἐκλεί- 
1πεγ 5Ώα]] Ῥο οπαπρεᾶ; Ὀαί ποια {πο 854Ώ1θ οτί, βηᾶ {Πγ γεατς 3ποῦ ' Ἰπα]] 

Ψουσιν. 19 Πρὸς τίνα.δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ 
Σα]]. ῬΒιιῦ 88 ο πΠἰοὮἃ οἳ ἴλθ αΑΠΡεΙ5 5α1ᾷ Ἡθ κετος, μή υλη 

δεξιῶν.μου, ἕως-ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούςσου ὑποπόδιον τῶν 
ΏΤ χὶσΏὺ Ἠημμᾶ τπτ] Τ ρ]ασθ ἐΠίπο επειηῖθς [ας]. α Εοοΐξίοο]. 1{οτ 

ποδῶν σου; 14 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα, εἰς 
»εεεῦυ "ην 2 δΝοῦ ΤΑ] Ατθ ΣίΠεΥ πα]πὶξίοι]πσ 5ρϊτίτ», {ου 

διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς µέλλοντας κληρονο- 
εεγγῖοθ δείπρ 5εηῦ ΕοτίἩα ΟΠ βοοοιιΏῦ Οἱ ἴποςθ Ὀ)Ῥεῖης θὐοιί το Ιππογ]6 

μεῖν σωτηρίαν; 
ββ]ναῦῖοη 

3 Διὰ τοῦτο δεῖ πεῤισσοτέρως 
ο βοεοιπύ οἳ {Πῖ5 16 Ῥεμοσεβ Ώιοτε πΌαπ1απ{Ε]Υ 

τος  «ἀκουσθεῖσν, µήποτε Ὁπαραῤῥυῶμεν.ϊ 3 εἰ γὰρ 
{ο {πε {π]πσθ Πεατᾶ, 165ἱ αἲ αΏΥγ παρ πο 5ποι]ά 511ρ α1ΥΑΥ. Έου 1 

ὁ δι ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα 
ἴπο νσ “αηβε]8 3ᾳρο]επ αγγογᾶ τ/Β8 οοιιβτπιθᾶ, απᾶ ετετγ 

παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον µισθαποδοσίαν, ὃ πῶς 
το τος Βπᾶ ἀἱξορεᾶίθησε τεσεῖτεά 1αςί Τ6ςΟΤΊΡΕΠ56, Τον 

ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; ἥτις 
3τπα αςΏα]] 65οβρθ 5ςο δστεαῦ [118 Ἔννε] Ύπατο “ποσ]εοίεᾶ α 5α]ταβίοη 2 πΠΙςὮ 

ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι 
ΣΩ “ουπιπηρποθπιθηῦ ο... Ἀχεοθϊντοᾶ ᾖἵο ὈρῬ ΞΡοΚεη [οξ] Ὁσ τἴπο 

π]μᾶς ' προσέχειν" 
υτ] 1ο ϱ]το Ὠθεᾶ 

1οτᾶ, ὃὸτ 

τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, 4 συνεπιµαρτυ- 
"1ο5ς επαξ 5ηοατά 5ο ᾖμβ Ίπας" οοπβγπιοᾶ; ᾖρεασῖπρ "λγγίίηςςς 

ροῦντος' τοῦ θεοῦ σηµείοις τε καὶ τέρασιν, καὶ ποικίλαις 
ντα Π9Ίπεπ] Σαοᾶ αν 1δ]σης 13ῬοῦἩ απᾶ ἹὙοπᾶθτϐ, απᾶ  τατίοα5 

δυνάµεσιν, καὶ πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς, κατὰ τὴν 
Βοῦς ΟΕ Ῥοψίοχ, απᾶ 3οξ [2πα] δρρὶτι “οι αἱςυνίραίίοηβ, αοοοτᾶῖπς ἴο 

αὐτοῦ θέλησι». 
Ὠῖς σι]. 

ὅ Οὐ.γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν μέλ- 
Έοχ ποῦ ᾖἵο βπησε] ἆῑᾶ Ἡο 5αυ]εοῦ 1ἴπο ΠαλίαΌ]θ υνοτ]ᾶ πἨῖοἃ {5 ίο 

λουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν' ϐ διεµμαρτύρατο.δέ που τὶς 
φοπᾳθ, οἳἑ π]Πῖοἃ πο βρθαί; Ῥαῦ Ἔαης Σιοξυ1βεᾶ 5ΒοπιθινΏηςγθ 1016 

λέγων, Τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι µιμνήσκη αὐτοῦ. ἢ υἱὺς 
ΒΗΥΙΠΡ, Ὅπαῦ ᾖ18 ΏΙΒΗ, ἴπαῦ ἴποι ατί παπά ξα] οἳξ Πΐπα, ΟΓ 5ΟἨ 

ἀνθρώπου, ὅτι ἐπισκέπτῃ Ῥαὐτόντι ὮᾖἸ ἠλάττωσας αὐτὸν 
οἳ ΤΙ8ΒΏ, Ἅἵἴπαῦ ἴποα νίκος ἍἈἨϊπα Τποιυ ἆἷᾷξί πια]ο “Ἴοτου ᾖλΠίπι 

ραχύ τι παρ ἀγγέλους' δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας 
3μμ]θ᾽ Ἔδοπις {π8η [1πς] αΏρε]5; ππὶἩ σΙοτύ απᾶ Ἀοποις ἴποιι ἀῑᾶςδύ οτοιυπ 

(ον ἔοτ α 1115116) 

αὐτόν, καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν.χειρῶν.σου"' 
Ἠϊτα, απᾶ ἀϊᾶξυ 5οῦ Ἠϊπ Ἅοπες Τπο ποτκς οξ ΤΗΥ Ὠβπάς; 

8 πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν.αὐτοῦ. Ἐν. γὰρ 
α]] ὑπΐπσς ἴποι ἁῑᾶςυ εαὈ]εοῦ ταιπάετ Π15 {ροῦ. Έος 1π 

τῷ! ὑποτάξαι ᾽αὐτφ' τὰ.πάντα, οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακ- 
βαΏ]ρεοθῖηρ ᾖΌο Πίπι α]] (Πϊπρα, πο έας Ἡθ 1εξύ {ο Ἠία ο ο. 

νῦν δὲ οὕπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ. πάντα ὑποτεταγμένα᾽ 
Ῥτπῇὸ πο ποῦ τεῦ ἆ4ο Ίθςεο ῦοἨΏἱ Ἅκαἰἲ] τπῖπος '"αυ]οσξοά ; 

ταλ αλλάξεις ποια 5Ώα]6 οΏαηρε Τ. 
ἡμᾶς ΤΤΤΤΑΊΤΓ. 9 παραρυῶμεν ΙΤΤιΑ. 

α[ω]τ[ττ]α. Σ τῷ γὰρ ΙΤΙΓΑΥΓ. 

τον’ 

Ρ αὐτοῦ Υ. 

: [αυτ] 1.. 

διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ: 

. - ὡς ἱμάτιον 85 ἃ βατπιοηΏῖ 1/1’ η. 
 --- καὶ κατέστησας ἴο επ ο] υει96 

561 
Όαῦ {ποια τοπηαῖπεςι ; 
ΑΠᾷ ἴπεσ α]] ο α11 τε ας 
οἷᾷ αξ ἀοίῃ α ρατιιέΏ; 
12 ππᾶ 48 8 τοξῖιγθ 
βΏς]6 ἴλοι "Σοἱᾷ ἔ]ιεπα 
α}ρ, απᾶ ἵΠεγσ »]ια]] Όςα 
οπαισεᾶ: Ὀιή {ποια ατὸ 
ΤΠο 54Ώ16, πΠά {11γ γδατβ 
βΠα]] τοῦ Σα1]. 15 Ῥιιής 
{ο τυΠῖςεὮ οἱ ἴπο αππσε]8 
βαῖά Τε αἲ. απΥ τἶπαο, 
6ίέ ΟΠ ὨΙΥ χ]σΏῦ Ἰιαιιᾶ, 
απδ] Τ Ώωηκο [πίπθ 
επεπαῖθ ΡΙΙΥ ξοοΐβεοο]2 
14 Ατθ ἴἨεγ ποῦ α]] 
πηϊη]αθετίησ ερϊτί{5, 
εοηέ {οσῇ] ἔο Ὠ){η]518Υ 
ᾶοτ {πετ στο 5]α11 8 
Ἠθίτβ ο ββ]ταἰίοι 2 

ΤΙ. ὙΤπετοέοτο το 
οιασΠΏῦ ἴο ϱῖτετπο πιοΥΘ 
εωΥΠο5ί Ποεοᾷ {ο ἴπο 
1Πῖηςς6 τ/Ώ]οὮ τνε Ἠατο 
Ἠοατα, 1ο»ῦ αἲ απγ {πωθ 
πνθ εᾖοιπ]ᾶ 1ες ἐλσηι 
-5ΗΡ. 9 Έος 14 {πο πνοτᾶ 
ΒΡΟΚΕἨΏ Ὦγ απσε]ς τναβ8 
βἰοάξηδι, αιμᾶ ϱπτοτγ 
ΥΤΑΠΕΡΤΕΕΣΙΟΏ αἨᾷ αἱξ- 
ορεᾶίεησθ τεοθῖγεᾶ Αα 
1αδί ταςοιηρθηοο ΟΕ ί6- 
πυανᾶ; ὃ Ώοιν 5Ης1] τθ 
656346, 1 τνθ ηρσ]εοῦ 
5ο ρτεαῦ εα]νατίοα 5 
πύἩΙοἡ οὐ {πο τς Ὀε- 
Ρ64Ώ {ο Ὦε 8Ροκεω Ὦγ 
Τη9 Τιοτᾶ, βᾷ τΥνα5οΟπ- 
Ἀγπιθά απίο ας Ὁτ 
νπεπα {Ώβὲ ὨἨεατά νο» 
4 ἄοᾷ αἰξο Ὀὑθατίπσ 
ἐλεπι Ὑνίίπθεςς, Ὀοιτ 
πηζΏ δἶσης απᾶ τΥοη- 
4655, απᾶᾷ πὶτΏ ἀϊτετς 
τηΊγαο]ο, αηΏᾶ σ1ξίς οἳ 
19 Ἠο]σ ἄποςῦ, ας- 
οοτᾷῖπς {ἵο Πῖ5 οὗ 
τν]1 2 

ὃ ΕΟΓ ππ{ο {πο βΠΡο] 
Ἠαίηῃ Ὦο ποῦ ραῖῦ ἵπ 
5αὈ]θοῦίοη πε ασνοσ]ᾶ 
Μο 601168, ὙΠΕΙΘΟΕ 1θ 
5ρεα]. 6 Ῥαΐ οἳἸς ἵηπ 8 
οεγίβϊη Ῥ]αοο Τεςιϊπεᾶ, 
5ατῖπσ, ἨΠπῦ 15 111Ἠ, 
τοῦ ἔποι ατίὸ τηϊπ στ] 
ΟΕ Επι ὃ οἑ 1116 5011 οἳ 
πι, ἴλαῦ ἴποια τἰςίϊ- 
ες Ὠϊπιδ 7 Τποι ηιας- 
ο-ἳ Πίτα α Ητδ]ο Ίοΐγεοτ 
ἴπαπ {Ώθ αΏσε]ς5; ἴμοια 
οτουυποᾶςυ Ὠϊηπι σνΙτη;' 
ΕΊοσγ απᾶ Ἠοποις, απᾶ 
ἀἰᾷ»δυ 5οῦ Ἠϊνπ οτοσ πα 
ψ/οτΙς5 οἱ ἵὮν Ἠαιιᾶς :! 
8 ἴποα Ἠαδυ Ῥαύό αἱ]. 
{Πΐησς {π οιιρ]οςῦΙοἩ. 
ππάογ Ὠϊ5 4960. Ἐον 1π. 
Ό]ιαί ο ρα ηἲἱ ἵτπ 5αἩ- 
Πεοίοη αμάαες Ἠ11ω, Ὦθ 
19680 ποϊμίηπς ἐλαί ἵδ 
ποῦ ραῦ απᾶεσ ΠΙΠΙ. 
Ῥαΐς ΠΟΥ πε: 5ο ποῦ 
ψοί α]ὶ επῖπς- Ῥας πη- 

. προσέχειν 

οο 



6θ» 
ἆθν Ἠϊπα, 9 Ἑτιῦ πο βεθ 
28818, πο πας 1ηβθ 
Β 116]θ Ιοΐνου έπαπ ἴ]θ 
ΑπΠρθ]ς ἔου ἐπαπαβετίης , 
οἳ ἀθαίμ, οτοπηθάὰ π{Όπ 
β]ουγ Ἀπᾶ Ἀοποι:; ῃ 
{πβῦ Ἡθ Ὦτ ἴπθ Ρτθοθ 
οἳἑ ἄοά εποα]ᾶ «βεύῦο 
ἁθπίὮ Μος θτετν ΤΩΦΗ., 
10 Ἐονγ ἵξ Ὀεοαπιθ Ἠϊπα, 
Σο 
ὑΠῖπσαβ, απᾶ Ὁν πποπα 
αἲοε αἩἳ ἴπίηρς ἵπ 
Ὀτιπρϊηπρ ΤΩΑΏΠΥ 86δΟΏ8 
ππύο ΡΊοσγ, ἴο πιακθ 
{πο οαρίαΊτ οἳ ἐΠοῖτ βα]- 
ναβῖοἩ ΡογΕθοῦ ἔητοαρῃ 
ει Τετίπσς, 11 Ἐοτ Ῥούπ 
ο ἐ]λαξ «αποξἰβθέΏ απᾶ 
ἔπον ΥΠΟ 86 5απεῖῖ- 
ἨΠοῦ αγε αἰἱ οἳ οπθ: ΣΟΥ 
σ/ΏϊῖοὮ οἈ 159 Ἡθ 1 ποῦ 
Ἀ5Ώβπιθᾶ 1ο οβ]] ὕπετα 
Ὀχοίητεη, 12 καγίπς, 1 
συ] ἄθο]ατο ἴπν ΏΒΤΙΘ 
πηΏτο ΠΙΥ ὉὈχθίἨῆτεῦ, ἵπ 
εο παὶᾶ δὲ ο {πε οπατοῖ 
ση] Τ αἶπρ ρταίςθο ππΐο 
4ος. 13 Απᾶ αραίτ, Τ 
ση ραῦ παν ὑταςθῦ 1η 
Ἠἶτι. Απά αραϊπ, Βο- 
πΠοὶᾶ 1 απᾶ ἴπο οἙΙ]- 
ἄτεη πΠῖοι αοᾶ Ἠαῦπ 
βίνεη π1θ. 14 ἘΈοτας- 
ΤΙΠΟΠ ᾖἴπεπ 45 ἴ]πθ 
ομ:]άτεη αγθ Ῥατίακοθγς 
οἳξ 8θ65Ἡ απᾶ .Ὁ]οοᾶ. Ἡθ 
8ἱ5ο Ἠϊπιςε]ξ 11]ςεννῖςθ 
{οο] Ρατῦ οξ ἴηΠθ 58παο; , 
ἐλαῦ {πτοιρηῃη ἆἄθαῦῃ 
Ἡθ πιϊσηῦ ἀθείτογ Ἠῖπι 
ὑ]ιαῦ Ἱιαᾶ ὅπε Ῥούγεςσ οξ 
ἀθβίῃ, ἴηπαῦ 5, ᾖἴπθ 
ἄανί]; 16 απᾷ ἀε]ίτες 
ποια) πο {ἔπτοιρα 
Έοαχ οἳ ἄθπίὮ ππογθ πα] 
τΠοῖσς Ἠ{αίῖπιο 5αρ]εοῦ 
{ο Ῥοπᾶβρο. 16 Ἐοσ 
τετῖ]τ Το Τοοῖς ποὺ οἩ 
λΐπι ἴλε παίέιγε ο αἩ- 
αἱ: ὈῬαῦ Πο {οοκ οἩἳ 
ὕπ πο «οοᾶ οἳ ΑΌτα- 

Ώαπα, 17 ἸΠοθτοξοτθ ἶπ 
αἲ] π]πσς 16 Ῥοπογοά 
Επι 6ο Ὦθ πιπάο Ίΐκθ 
απο δὲ ὈτδείΏητεΠ, ἐπαί 
Ἡο πιϊσΏῦ ὃθ Α 1ηθτοὶ- 
Σα] αιιᾶ ἑαἰθπέα] Ἠ]ρα 
Ρτϊεςύ ἴπ τηῖπρα ΦέΓ- 
ἑαϊπίπσ ἴἵο «ο, ἵο 
Ιη8ΚΘ τοοοπιοϊ]]α 1ο. 
Σο: {πο βἶς αξ {19 Ρεο- 
Ἰθ. 18 Έον ἵπ τλαῦ Ἡθ 

Ἑληισο]ή Παλ εαβετοά 
Ροΐππ ἐφπιρίαᾶ, Το ἶ5 
ιθΌ]θ 6ο 5ἀοοοίς νότα 
(ηαῦ 919 ὑεπιρίθᾶ, 

ΙΙΙ. ΊΓΠΕΓΕΞΟΣΑ, Πο]σ 
Ῥτθίπτεηῦ, ραγύπκοτς οἳ 
{πο Ἀοατοπ]σ οα]1111ς, 
οοπβίἆθτ ἴπθ ΑΡοςεῖθ 
απᾶ Ηϊση Βτὶεςί οξ οατ 
Ῥγοξρσβίοπ; Θησῖςεί ἆᾖ69- 
8µ5: 2 ππο πας Εαϊθη- 
ἐπ] {ο ἨΠίπ ἴπβδῦ ϐΡ- 
οἰπίιθά Ἠΐπα, α» 5ο 
0565 1σα» Γαλ Γωῖ ἵπ 

ΒΙΙ Ἠἱβ Ἠοιβδθ, ὃ Ἐογ 

7 αἵματος καὶ σαρκός ΗΕΤΓΑΥΝ. 

ςε Μωὺσῆς αἰ,ΤΤΙΑΥ.. 

πΊἹοπ αγοε αἈ] - 

«πα, 

τ, ΠΠ. 

ἠλαττωμενον βλέπομεν 

πἉρος ΕΡΡΑΛΤτο”. 

9 τὸν. δὲ βραχύ τι παρ . ἀγγέλους 
Όαῦ «πο ΑΠεεῖο Ἴδοπας 'δέΠαπ Γ11{Πο] '3απσε]ς [γγαδ] πιρᾶς οπες Ἅᾖ1ν ”5εθ 

(οΥ Έος α 110016) 
νά ) μ ΄ -” ” 

Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθηµα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τι 
379518 ΟΠ βοοοππῦοξ πο εαβοσίπσ οἱ ἀθαία πΙδἩ ϱ]οςγ απᾶ σΙἩ οποια Ρ 

ἐστεφανωμένον, ὅπως Χχάριτι θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται 
οεοππεᾶ; 5ο {Πςί Ὦν [πε] ρταος οἳ αοᾶ ἆοτ ετετγοπε τε πιὶσηῦ ταςῦθ 

(ον εγετγ μήη σ) 

θανάτου. 10 Ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ, δι ὃν τὰ.πάντα καὶ δὺ 
ἀεβίῃ. Έοτ Τδ γγας Ὀεοοπαίης Το Ὠΐπα, 2ος γοτη Γατε] αἲ] ἐμίηρα απᾶ [ολο 

οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα, τὸν 
ποσα Γαχ6] α1] ἐπῖπρα, ο νν ΕΟΠΒ το ϱ]ὸτγ Ῥτ]ηρῖτς, 2π9 

ἀρχηγὸν. τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθηµάτων τελειῶσαι. 
1οβᾶος οξ ἐποαῖτ εα]ταθῖοτ ἑπτοιση οδαΏοετίπσθ 1ο τιαχκο πο 

11] ὅ τεγὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι, ἐξ ἑνὸς πάντες' 
Έοσ ῬοΐῦἩ Ὦθ πἩο βαποξῖῆθς ἈΑπᾶ {Ἠποβθ κ5αποθἰβθᾶ οἳ  οἩπθ [16] α]]: 
η) -» 

δι ἣν αἰτίαν οὐκ.ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, 139 λέ- 
Σο: πγΠ]οὮ οππ5θ . Ἠθ 15 ποῦ βδΠαπιθά αρτείημτεη  3ἴμαπι ᾖ3100 Σοβ]], βατ- 

γων, ᾽Ἀπαγγελῶ τὸ.ὄνομά.σου τοῖς. ἀδελφοῖς µου;. ἓν ἔσ 
1 νν]] ἀθοε]ατο αν ΏΘΙΠΘ νο πασ ὈτδίΏτεη Ἰπ [ελα] τηϊάςὃ 

ἐκκλησίας ὑμνήσω.σε. 18 Καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσομαι 
᾿οξ[{πε] αν 1ψ]]βἴηπρ Ρταίςθ {ο {ποθθ. Απᾶ σι 1 σπΙ]] Ὀθ 

πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτῷ. Καὶ πάλιν, Ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ 
ὑχακῆῖηπσ ἆ Ἠϊτῃ, Απᾶ αΑραῖη, ἨΓεποιὼᾶά 1 απἆ ἴπο οπΙ]άταπ ν’ἩῖοὮἩ 

µοι ἔδωκεν ὁθεός. 14 ᾿Ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν 
«πι ρατο αᾳοᾶ, 5ίποῬ ἐπεταξοσθ ἴπθ οἩϊ]άτεπ ΊἨατο ΡατίΑΚθη 

Ἱσαρκὸς καὶ αἵματος! καὶ αὐτὸς παραπλησίως µετέοχεν 
οἳ Πεξτι απᾶ Ὀ]ουοᾶ, 8189 Ἠθ 1Ἠ ΊϊΚο ΠΙΑΏΠΕΣ ἍᾖΊἴοο]ς ρασε 1η 

τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος 
ΊΠ9 5ΑΤΩΘ, ἔπαί {πτοαρη ἁοβθίιπ  οθ ταὶρΠπὺ απη αἱ Ἠῖπα ππο Ἔεπθ ὀπιῖρ]Ώέ 

ἔχοντα τοῦ θανάτου, Ἱτουτέατιν'" τὸν διάβολον, 16 καὶ ἁπαλ- 
Ἠπς οΕ ἀθαῖα, ἰπαύ 8, Μη9 ἀετι; Απᾶ παῖσης εοί 

λάξῃ ᾽τούίους ὅσοι Φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ.ζῷν 
4γθΘ 1Ἠοξθ ΥΊΏΟΣΟΕΥΟΣ Ὦγ Τθβτ οἱ ἀθαβα {Πτοιρῃ α1] τπαίτ 16 (ἴπαθ 

ἔνοχόι ἦσαν Ἀδουλείας.ὶ 16 οὐ.γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμ- 
Ἀκιῦ]οοῦ 1πετο ᾖΤο Ὀοπάαβρο. Έοχ ποῦ ἸΙπᾶᾷθεᾶ ο 8ΠΡΕΙ8 έαΚκος Τθ 

βάνεται, ἀλλὰ σπέρματος Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 17 ὅθεν 
Ποιά, Ῥαῦ οξ [ιο] βεοά οἳ ΑὈταησπ νο έικος Πο]ᾶ. ἩΓποετγαεέξοσε 

”» 

ὤφειλεν κατὰ πάντα τοῖς.ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεή- 
ἴν υρποτοᾶ [Πτα] ἵπ αἲ] ἐπίηπσς {ο [Ηἱ5] Ὀτοίπτεπ {ο Ὦ8 πιαᾶθ κο, 1λαί Α πιογοὶ- 

µων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸὺνθεόν, 
Σα] ὅηο δπιϊσηί 759 ααπᾷ Ξξαϊτη{α] ΕΕ αι [11] ἐλῖπρα τοὶαἑίτπρ {ο οᾶ, 

εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 18 ἐν ᾧ.γὰρ 
405 ᾖο ππακθ ρτορίθῖανίοη Ξος ἴηο 5ἱη5 οξ ἴπθ Ῥεορ]θ; 2ος Ίπ ἴλαῦ 

πεπονθεν αὐτὸς Ἠπειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις 
Ὦο Πα5 "5αβετθά "Ἠ]πιςθ]ξ Πανίασ υεθη (οπιρίθᾶ, Πο 18 αΏ]θ ἴπο5σθ ὮλῬείηπς ἐρηιρίθᾶ 

βοηθῆσαι. 
{ο Πο]». 

[, 

3 Ὄθεν, ἀδελφοὶ «ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, 
κ. 3ρτείητεη ἍΠο]γ,. οἳ [εις] ρα 1ηθατεη]γ Ῥασρ κας 

κατἀνοῄσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς .ὁμολογίας ἡμῶν 
οοηςἰᾶϱγ Τηθ προςΏ]ο ἈΑπά Ἠϊρῃ ρτῖοςΏ οξ οιΓ οοΠΕΘΒΣΙΟΥὮ, 

Σχριστὸν" ᾿Ιησοῦν' 3 πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτόν, ὡς 
Οπτ]νς «1885, "ξαι(μξυ] ΣΌείπῃ {ο Ἠΐτα π πο αρροϊπθθᾶ Ἠΐπα, 5 

καὶ "Μωσῆς' ἐν ο μ τῷ. οἴκῳ . αὐτοῦ. «Ὁ πλείονος.γὰρ "δόξης 
8]5ο Ἀ19868 1 Ἠ]8 Ἠοιςθ, Έοχ "οξ 3πιοτθ “ρ]οτν 

-------- 

π τοῦτ' ἔστιν ατ. α ῥουλίας Τ. δ --- χριστὸν ΑΙΤΤΓΑΥΓ, 
4 οὗτος δόξης ΕΙ/ΤΤΤΑΥΓ. 



ΠΕΒΕΕΤΕΘ, 
Σο - , 3 

καθ .ὅσον πλείονα τιμὴν 
πόλο 
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οὔτοβὶ παρὰ ὃΜωσῆν]ι ἠξίωται, 
'Ἠο ἍΊΤλαἨ Μο5θ8 Τββ Ὀθεπ οοαπίεᾶά τος Ὦγ πουν ὨμοὮ Ἡογθ 

ἔχει τοῦ ρἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν' 4 πᾶς.γὰρ Ὀἶκος 
ηας δίπαπ 5ίμο Ἴμουςφο 'Ἠ9 Ζπ/πο 5ρυ1]ὴ 11η, Έοχ ετοτγ ἩἹουδθ 

κατασκευάζεται ὑπό τινος ὁ.δὲ τὰ! πάντα κατασκευάσας 
15 Ῥυ1]0 ὮΨ ΒΟΠΙθ60Π6: Ὀμίποππο αἱ] {π1ηρς νυό [15] 

«θεός. ὅ καὶ ἹΜωσῆς! πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ.οἴκῳ αὐτοῦ ὡς 
οά. Απά Μοδ Ιπάᾶεεά [παβ] τα πα] 1π αἱ] Ὠ]5 Ὠο5δθ 88 

θεράπων, εἰ μαρτύριον τῶν λαληθησομένων' 
ϱ παϊπϊβθετίηρ ϱεγγαηΏῖ, 1ος ϐ ἴεςύῖπιοπσ οἱ ἴμε {πῖπρς Ροΐηπς {ο Ὦ6 ΒΡΟΚΕΗ/; 

ϐ χριστὸς.δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν.οἶκον-αὐτοῦ, οὗ οἶκός ἐσμεν 
δαῦυ ΟἨτὶςῦ Α5 ΡΟ ΟΥεΓ Ἠϊ5 Ὠουςο, π/ηος5θ Ἠοιὧβα 8Υ8 

ἡμεῖς, «ἐάνπερ" τὴν παῤῥησίαν καὶ τὸ καύχηµα τῆς ἐλπίδος 
σε, 1 1πᾷεοά πο Ῥο]άπεξς απᾶ ἴπο Ῥοεςυρ οἱ ἴπθ Ώορθ 

µέχρι τέλους βεβαίαν! κατάσχωµεν. 
ππτο [πε] επᾶ πτηι τνε εποια]ά ηο]ά. 

7 Διό, καθὼς λέγει .τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Σήµερον ἐὰν τῆς 
Ἠ/ΊεΓεῖοτς, ΕΤΕΠ 45 8375. ἴπο ὮΑΒρἰχτῦ ἴπε ἍΗοΙγ, Το-άαςγ 18 

φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 8 μὴ.σκληρύνητε τὰς.καρδίας ὑμῶν, 
η5 νοίοθ γε π1]]Ώρας, Ἠατᾶεπ ποῦ συν Ἠεατίς, 

ὡς ἐν τῷ παραπικρασμφ, το τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν 
Ας Ἰπ πα ῬτοσοσβθΙοἨ, νηθ ή οἱ ὑεπαιρίαθῖοὮ, 1Ἠ 

τῇ ἐρήμῳ, 9 οὗ ἐπείρασάν αμει οἱ. πατέρες. ὑμῶν, Ὀἐδοκίμασάν 
το γ]άεγηεςς, ὪΠετο 3Δὐεπιριεά πια 1γοιχ πρ Ῥτοτεᾶ 

µε," καὶ εἶδον τὰ.έργα-μου Ἰτεσσαράκοντα" ἔτη' 10 διὸ προσ- 
της, Ἀηπᾶ βατ ΤΙΥ ΊΟΓΚΘ Σοτῖτ ΨΘΕΑΙ5, ἸΠεχείοτε Ι πα8 

ώχθισα τῷ  Ἅτγενεᾷ ὀἐκείνγ,' καὶ Κεῖπον,' ᾿Αεὶ πλανῶνται τῇ 
ἀπάϊριιαηῦ - πΙἩ 2ροποτα ο ατηαῦ, απᾶ  ϱοαῖᾶ, ΑΊπαγε να ΥΣ 

καρδίᾳ᾽. αὐτοὶ δὲ οὐκ.ἔγνωσαν τὰς.ὁδούς.-µου' 11 ὡς ὦμοσα ἔν 
1π Ὠειτὸ; απᾶ ἴπε Ἅ᾿αἀἱᾷ πού ΚηΠΟΠ πωπγ ΊΥ4Υ8; 5ο 1 51οχ6 ἵπ 

τῇ.ὀργῆ.μου, Βὶ εἰσελεύσονται εἰς τὴν.κατάπαυσίν.µου. 139 Βλε- Ὦ-οργΏ-μοῦύ; ς µ 
ΥΣ νυταίἩ, 1 ᾖΤἴπεγ 5Ώα]1 εηπίεχγ 1πῦο τας τοςδῦ.. Τα] 

πετε, ἀδελφοί, µήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ 
ηεεᾶ, Ὁτοιιτεπ, 1εδί ρετῃαρς εἸα]] Ὃο ἵπ ΑἨγοπε οἳ τοι α “λθατυ Ἰνν]οκοᾶ 

ἀπιστίας ἓν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ θεοῦ "ζῶντος' 19 ἀλλὰ 
σὲ απ)Ῥε]]εξ 1π ἀορατθίηρ  Ίτοπ. ὅαᾳοᾷ Γ{πε] "Πτίπς, Ῥαΐ 

παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ. ἑκάστην.ἡμέραν, ἄχρις οὗ τὸ σήμερον 
ΕΠΟΟΙΤΥΑΡΘ ψοιτ»ε]τεΒ ετετγ ἆαγ 85 10ΟΡ 35 3το-ᾶατ 

καλεῖται, ἵ ἵνα μὴ σκληρυνθῇ Ἶτις ἐξ ὑμῶν! ἀπάτῃ τῆς 
118 16 σα]]εᾶ, ἐππῦ ποῦ πιαγ ὃθ Ἠατάεμεᾶ ΑΠΥ οἳ τοι Ὦγ[ίπε] ἀεσεϊεζαΊπορς 

ἁμαρτίας' 14 μέτοχοι.γὰρ ""'γεγόναμεν τοῦ χριστοῦ,! "ἐάνπερὶ 
οἳ βἶἩ. Έ οί «οπΙΡαΠΙΟἨ5 πε Ώατο Ῥεσοπιε οἱ ἴπθ Οητ]οῖ, 186 1πᾶεεᾶ 

τὴν ἀρχὴν τῆς ὑπσστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατά- 
ηο Ῥερϊπηῖηρ οἱ {πο ΒΞΞΙΤηΏςΘ «πηπτο [1π9] επᾶ Άγπα νιθ 

σχωμεν' 16 ἐν τφ. λέγεσθαι,  Σήµερον ἐὰν τῆς. φωνῆς.αὐτοῦ 
εποι]ά Ἠο]ά ; -1π ᾗῇ 1 Ῥεῖηρ βαἷᾶα, Το-ᾶαγ 1{ ἃ Ἠ18 τοῖσε 

ἀκούσητε, μὴ. σκληρύνητε Τὰς.καρδίας.ὑμῶν, ὡς ἓν τῷ παραπι- 
γε 1] τε Ἠαχάεη ποῦ ποισ Ἠεβτῖς, 85 ἵηπ Τηθ ρε σροη. 

κρασµφ., 16 οτινὲς γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν,! ἀλλ᾽ οὐ 
τοπ. Έος βοπ1θ Πατίης Ἠεατᾶ Ρτοτοκεᾶ, Ῥαῦ ποῦ 

πάντες οἱ ἐξελθύντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ ΡΜωσέως.!ὰ 17 τίσιν.δὲΣ 
ΑΙ]  Ὕυσλο ο,πιε οιῦ τοπ Ἠρτρυ λὴ 1195865. Α ιά ση] νἩ πΏοια 

ο Μωῦσην ἀΙΤΤΥΑΥΝ. ϐ5--- τὰ ΙΤΊΑΝ. ἆ Μωῦσῆς επθνως 
{--- µέχρι τέλους βεβαίαν Α. Ε--- µε ΙΤΤΑΥ. 
1ΤΤΙ ΑΥΓ. 1 τεσσεράκοντα ΤτιΑ. ᾷ ταύτῃ ἴπῖ8 1ΤΤΓΑΥΨ. κ εἶπα 1, 
αι τγ. πι τοῦ χριστοῦ γεγόναµεν ΟΙ ΤΤΙΑΥΝ. εάν περ ΙΤΓ. 
κραὔαν; Ἐοχ "νΏο, πανίημ μεατα, ο, ΟΙΤΤΓΑΥΓ. 
αξ α οἰμεδίζοἸι ρα.[ννας 19} υοῦ αἱ; όο. Ὦ) αι ΤτΑΥ, 

Ρ Μωῦσέως αΙ,ΤΊΑ ΎΓ. 
Σ-- [καὶ] 9]δο 1, 
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{Π]5β πιαη 'να8β οοαπ{εᾶ 
πυοτίΏν οἳ ΠΙΟΓΘ ΡΙΟΙΥ 
{Ώβπ Μοβθς, ΙΔ ΡΤΩΙΙΟΠ 
ἃ5 Ἰθ π/πο ατα ὑυ]]ά- 
εᾱ ἴπο ποιιδό Ἠα{Η Π]ο}Θ 
Ώοποί {πα έΏο Πουβο. 
4 ἘΟΥ ΕΥΕΙΥ Ἠοιιδε 18 
Ῥα]]4εᾶ ὃν βοπιο Ίαν 
Ῥυΐ Ἡρ παῦ 16 α]] 
{πῖηρς ἴς ἀοἀ. ὁ Αιιά 
Μοβεςτοτ!]γ1ωαβ {1 ἴ]ι- 
1α] 1η α]1 Ἠϊ5 Ποςςε, 48 
ἃ δετναηί, ΤοΥς Αα Ἱεετ]- 
ΙΩΠΟΏΣ οἱ {Ποβο (ΠΙΠρ5 
ν/ὨϊΙοὮ 1νοχο ἵο ο 
5ροκεπ αξίετ; 6 ας 
Οπτὶςύ 45 α 50ΟΠ ΟΥΟΓ 
Ὠ]5 οὗ Ἠομβε ; πἩοδθ 
Ώοιδε 4χο 3Ἱνθ, ἵΕ πο 
πο]ᾶ 1α5ύ ἴλο οοπ{- 
ἄαπορ απά {πο τε]οῖς- 
1ἨπςΡ οἳ ἴμε Ἠορο Έτπα 
πηπίυ {Πο επ, 

7 ΊΥπετεξοτο (45 ἴπο 
Ἠο]σ ἄπορί βα1{Ἡ, Το 
αγ {1.9 π1]] Πεμ Ἠ18 
νοῖσεθ, 8 Παπτάεπ ποῦ 
ουχ ΠεβΓί5, 5 ἵη ἴηο 
Ῥτονοοσα{ίοηῦ, Ἱπ 1πο 
ἆαγ οἳ ἱεπιρίαξῖοη ἶπ 
1Πο πνϊ]ᾶεγηεςς: 9 τζποθη 
γοιισ ΤαΐηΠετς Μεπιρίοά 
Ὢ1θ, Ῥτογεᾶ 18, απᾶ 
54 ἩΠΙΥ ποτκς Εοτίγ 
ΥΘ8ΙΑΒ, 10 Ἰηετοίοτο 1 
πνας ϱργ]ετοά πα {πατε 
Ρεποτα{ῖοη, απᾶ 5α1ᾶ, 
Τπεγ ἆο αἶσαγ ΥΓ πι 
ἐ]ιεῦ» Ὡεατί: απᾶ ἴπεγ 
Ώπνε 'ποῦ Κπονη τιν 
Ίναγς. 1] Θο 1 5Ἱνατε Ιπ 
παγ νταίἩ, ΤΏεσ 5λα]] 
ποῖ θηῇοσ 1πέο ΠΙΥ τεςί.) 
12 ΤαΚε Ἠεεᾶ, Ὀγοίχταπ, 
1ε5ί {Ώετε Ὦο Ἶτι ΑΠΥ οἳ 
τοι απ οτν]] Ποατῦ οΕ 
πηπβο]1εξ, 1Ώ ἀερατί]ησ 
4ΤΟΠ ἴπε Ἠτνίηρ ἄοά, 
195 Βατ εχποτῦ ορ αἩπ- 
οίμαν ἆα11γ, ν/ηῖ]ο 1{ 18 
οβ]]οᾶ Το ἄασ ; Ἱεξίαπτ 
οἳ τοι ὃο Πατάεηαά 
τΏτοιφΏ {Πε ἀασθ]ξα]- 
ἨΘ8Β. οἳ 6ἵηπ. 14 Έοτ σα 
4Γ9 Ὠιαᾶθ Ρὐτία]κεγς οξ 
Οµτ]ςς. 18 τε Ὠο]ᾶ {θ 
Ῥερϊίππϊηωρ οἳ οΣ οοΠπ- 
Ώάθπςσο. 5ἰεοά {αδύ απίο 
{πε επᾶ ; 15 συ ηΏῖ]ο 1έ 5 
5αἱ4, Το ἄασ 1 γε ψ]]1 
Ώεαχ Ἠ]5 τοῖσε, Ἠατάσπ 
ποῦ Του - θασίς, α5 Ἰπ 
1Ἠθ Ρτογοσβ{{οἩ. Ἴδξος 
8ΟΠ16, ΕΠ ἴπογ Ἰαπᾶ 
πεαχά, ἀἱᾶά ῬτονοΚκε: 
ἨΠουννυαῖῦ ποῦ α1] τας 
«απιο οιῦ οἱ Ἐρτρί ὃν 
Ἰάορδο8. 17 Ῥιαῦο ν ντα 

ε εάν[περ] 1,; ἐὰν 1{ ττιΑ. 
Ἀ ἐν δοκιµασίᾳ ΡΥ πας [πε] 

Ἰἐξ ἑ ὑμῶν τις 
ο τίνες γὰρ ἀκού. παρεπί- 

4” Οχαωᾶ 
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ΠΟΙΑ Ίγας Ἡρ ᾳχγ]οτοᾶ 
ΣοχἵΥ Υεασς52 1/αδ ἴ ποῦ 
πηϊη Ίπετα ἴπαῦ Ἠπρά 
βἰπηρᾶ, ἵνΏοξε ο«ΤΟΒ5ε5 
191] 1π πο π/]άεγηεςςρ 
18 Απάᾶ {ο ΥΏοτα 5ΞΨαΤΘ 
Ἡς ἐπαῦ ἴπεγ εποπ]ά 
χιοῦ εΏ{εσ 1Ππ{ο Ἠϊ8 τοςῦ, 
Ῥαέ- {ο ἐπθτα {παῦ Ῥε- 
ἨἩετεᾶ ποῦ 2 19 5ο ντθ 
εεο {Ώαῦ {πετ οοα]ά ποῦ 
6Πῦ6Σ Ίπ ᾖΌεσβαπς5θο οἳἑ 
πηπῦε]1θξ, ΤΥ. Του ας 
Σ1ΕΓΕΣΟΣΘ 168Σ, 1εεῦ, Β, 
Ῥγοπιϊκε Ῥοῖηρ ἸΙ6ξυ 5 
οἳ επίοτίηςσ Ιπίο Ἠ]8 
τοςῦ, ΔΏΥ οἔτοι βποα]ά 
ΒΘΕΠ} {ο «οταε 5Ποτῦ οξ 
16. 2 Ἐοχς ἀπίο Ἡβ τ/α5 
{πε ϱο5Ρρεἰ ΡτεπςἩΏεᾶ, α5 
σγθ]] αξ απίο ίπεπα: Ῥα6 
{πο πποτᾶ ῬτεαοΏεά ἁϊά 
ποῦ Ῥτοβιυ ἴπεπι, ποῦ 
Ῥοεῖηρ πα]χεᾷ νΙ{Ώ {1 
1π []οτα ἴΏαῦ Ὠθατά 1ὲ. 
ὃ Έοτ πο πΠῖοαἡ Ἠμτοα 
ὈοΠενεᾶᾷ ἆο επίες 1πίο 
τεςῦ, 85 Ὦο 5αἷᾶ, Α9 ΤΙ 
Ἡβνο ΒΠΛΟΤΙ 1η ΤΙΣ 
ταίΏ, Ἱξ ἴπεγ ςΏβ]] 
επίετ Ιπίο ἩΙΨ τοςύ: 
Ἀ]τποασω ᾖἴπο ποτγχκς 
ποτ Ἀπὶςδηθά {1τοτι 
1Ώο6 {οαπάα{ῖοη οἳ {πο 
ποτ]. 4 Ἐοτ Ἡο 5ρακο 
1η α οεγἰβῖη Ῥ]αςο ο 
{ποςετεπῖἩ αν οἩ {Π18 
πγ1δθ, Απᾶ αοᾶ ἁιάτεςυ 
τπο 5ογτειτῃα ἆαγ Έγοπι 
β]] Ἠϊ5 πποΓ]ς, ὃ Απᾶ 
1η ἐλῖς ρίασε ασαἲπ, 1 
ἴπογ εΏα]] επίος Ἰπτο 
πι τεδυ 6 Μεεῖηςσ 
{πιαγοξοτο 15 τεπια]πείἩ 
{παῖ 5οΏ1θ τιαςύ επὔεσ 
{ποτεῖτ, απᾶ ἴπεγ ἴο 
Ὅῆποτα  σΒβς τού 
Ῥεςποπεᾶ επ{ετεᾶ ποῦ 
1η Ῥεσβαςς οἳ ππρο- 
Ἠθε: 7 αραῖω, Ἡο Ἱ- 
πα]θεῖἩ Αα οεγύβῖπ ἄλγ, 
βϱαγῖης ἵπ Ὠατίᾶ, Το 
ἆ4ᾳβγ, αξίΘΓ 5ο Ίοηρ 
Όἶνιες ας 1τ ἶ 5αἷᾶ, Το 
ἄαγ 1ο σΙ]] Ἠεατ Ἠ18 
τοῖςθ, Ἠατάει ποῦ τοις 
Ἠοατῖς. 8 Εοσ 1ξ 5ε5ας 
Ἠαά ρῖτεια ἴπεπι τοςῦ, 
Τηεπ που]ά Ἡε ποῦ 
ΑΕιοτγ/ατᾶ Πατο βροκ- 
εἩΠ οξ απΠοῖπες ἆαγ. 
9 ΊΤἨποθτο τοπιβ]πείη 
{πεχεξοτο α τοδῦ Το πο 
Ῥοορ]θ οἱ ο. 10 Έοχ 
ηο ἴηαῦ 15 επθετθαᾶ 1π{ο 
Ἠὶς τοβῦ, Ἡθ α]5ο Ἠατ]ι 
οἑαςεᾶ 11οΠ1 Ἠϊς οΟύΏ 
πΥΟΥΧ5, 45 ἄοᾶ αἰά 
ἔτοια ηϊ5, 11 Τιεῦ τι 
18)ο]ις ΤΠειθΓοτθῖο επ- 
{ογ 11ο Ε]ιαῦ τοςῦ, ]ε5ῦ 
ΒΏΝ 1ΗΠΠΏ ΣΑΙ] αΤίον {πο 
50116 ΕΧΒΠΙΡΙε οἱ αππ- 

5 τεσσεράκοντα ΤΤΤΑ. 
υπεεά 1 Γατὸ ον] Έλοςς, ἆτς.); συνκεκερασµέντος"τ. 
Ι1ΤΤΑ; Δαυϊὸ αγγ. 

προσ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

προσώχθισεν τεσσαράκονταὶ ἔτη; οὐχὶ τοῖς 
πγας Ὡς ΙπβΙσπαπυ Σοτίγ θα» 2 [ας 15] ποὺ στη ἐμοςο πἩο 

Τήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ; 18 τίσιν.δὲ 
5ἰππεᾶ, οἱ πῆΠοπα {1θ ϱΆτο85ες ᾖ{4εΙ] 1π 1η ππΙ]άετηοςς2 Απᾶ {ο πνΏοπα 

ὤμοσεν ἡ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν.κατάπαυσιν.αὐτοῦ, εἰ μὴ 
5γ/οτ9 Ἡο [Παΐ ἴπεσ] 5Ώα]] πού επίες ἍΊπιο Ἠ]β τοςί, εχοορΏ 

τοῖς ἀπειθήσασιν; 19 καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ.ἠδυνήθησαν 
Ρο ἴπΠοςε πο «ἀϊδορεγεά 2 Απά  3ἨπεβεῬ ἴπΒβῦ Ἅᾖ{λεγ π/ετο ποῦ 90]θ 

εἰσελθεῖν δι ἀπιστίαν. 4 Φοβηθῶμεν οὖν µήποτε 
νο εΠΤεΓ 1 ΟΠ αοοοαηπῦ οἱ πποε]ίεξ, 1Πε εποι]ᾶ ΐεατ {πετείοτο ]εςύ ρουπαρβ 

καταλειποµένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν. κατάπαυσιν.αὖ- 
βρεῖτς "]ε[ῦ 1 "Ῥτοπιϊςθ νο επίες Ιπίο Πϊς τεςί, 

τοῦ, ὅδοκῇ Ἅτις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι. 3 καὶ γάρ ἐσμεν.εὔηγ- 
ΠΙΡΏῦ ρεεπα Ἰ4Ώγ Ζοξ ὅγοα ο ςοῖηςῬ 5Πογῦ, Έοχ Ιπάεεᾶᾷ  ἍὙπε Ἠατε Ὠαά 

γελισµέναι, καθάπερ κἀκεῖνοι' ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν ὁ 
Εἰαά θΙάίπρς ππποπηςεᾶ [ίο α5]ε7εΙ 885 Ἅαἱ5οίπεγ; Ὀαπῦυ ποῦ αἁῑᾶ Ρρτοβί 31π9 

λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους, μὴ ᾿συγκεκραμένος' τῇ πίστει 

πτια. 
ἁμαρ- 

Ξπνοτᾶ 30ἱ 5ί16 Δτεροτς  «3{ἨΠθ6Ι1, τποῦ Πατίης Ῥεεη ταϊχεᾶ πα 4411 

τοῖς ἀκούσασιν. ὮὉ εἰσερχόμεθα.γὰρ εἰς τὴν! κατάπαυσιν 
.ἆπ {ηΏοβθ πΠο λεατᾶ, Έοχ πε επ{ες Ιπίο πο τοςῦ, 

οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν, Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ.ὀργῇ-μου, 
πἩο Ῥεμετεά ; 85 Ἡε Πας 5αἷᾶ, Βο 1 ποτο 1η ΙΟΥ υταίἩ, 

Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν.κατάπαυσίν.µου’ καίτοι τῶν ἔργων 
1 {ἴπετ 5Ώα]] εμίεχσ 1πίο ΙΩΥ τες {Ποιρῃ τεσῖ]γσ ἰπθ ἍἨΤΟΓΙς5 

ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων. 4Ἐϊρηκεν.γάρ που 
2τοπα [1πε] ἑοαπάα{ίοπ οἳ [1Πε] πιοτ]ᾶ τετ ἄοπἛθ. ᾽ Έοσ ο Ἆα5 5αἳἆ 8ΟΠΙΘΙΥΠΕΓΘ 

περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως, Καὶ κατέἔπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ 
οοποοχηίης {πρ σετοπίἁ [άαγ] μας, Απά 2τοςιεᾶ ααοά οἩἹ [πθ 

ἡμέρᾳ τῷ ἑβδόμηῳ ἀπὸ πάντων τῶν.ἔργωγ.αὐτοῦ' ὅ καὶ ἐν τού- 
"ἄαν 1φ8γεπῖιΏ ἴτοπα 811 Π18 ποτκς: απά ἵπ Ἅᾖ1ἴπί8 

, το) , 3 4 , , ᾽ Β 

τῳ πάλιν, Εἰ ἐἰσελεύσονται εἰς τὴν.κατάπαυσίν.µου. ϐ Ἐπεὶ 
[ρ]ασε] αραῖὮω, Τξ {πεγ 5Βα]] επί{εσς Ιπίο ΤΙΥ τεξῦ. ΡΙπςῬ 

οὖν «ἀπολείπεταί τινας εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἳ πρό- 
{Πεγεξοχο ᾖξ τεπιβῖης [2ος] 5οπ1θ {ο επίες Ιπίο ᾖθ, ΑΏά ἴποβο πΥπο 

τερον εὐαγγελισθέντες οὐκ.εἰσηλθον ὙἹδι! ἀπείθειαν, 7 πά- 
Σογπιετ]γ Ἠεατά ρ]αᾷ ὑάϊπρε ἀἱὰ ποῦ εηπ{εχ ἵπ ΟΠ βοοοαπ{οξ ἀἰςορεάίεπσθ, αβαῖτ 

λιν τινὰ ῥὁρίζει ἡμέραν, Σήμερο», ἐν ΣΔαβὶδι λέγων, μετὰ 
8 οετίαϊη ης Ξἀεετγπαῖπθς 145, Το-ᾶαγ, Ἱἵπ ἍὉὈαπνιᾶ εαγίηΡβ, βξζετ 

τοσοῦτον χρόνον, καθὼς ᾖΌεῖρηται Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς 
βο Ίοπσ 8 11πως, (αοοοτάῖτπρ 88 15 Ώ88 Όεεη 5814,) Το-ἀαγσ, 3τοῖοῬ 

αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ.σκληρύνητε τὰς.καρδίας ὑμῶν. 8 Εἰ.γὰρ 
118 7ο π]1]] σας, Ὠατάεη ποῦ ουσ Πθασί8. Έου 1 

αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης  ἐλά- 
Ξέηπεπα 1]ο6815 

.6. ζ2οςπαα) 

λει μετὰ. ταῦτα ἡμέρας' 9 ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ 
8εροκειπ δαΡ{εγσγατᾶς α4ᾳατ. Τπευ 3ΘΓΗΒΙΠ8 8 δα Ὀδαίάσπι {ο {πθ 

λαῷ τοῦ.θεοῦ. 10 ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν.κατάπαισιν.αὐτοῦ, 
Ῥεορ]θ οἱ ἀοἀ. Έον Ἡθ ὑλαῦ εηπἰετοᾶ 1πίο Ἠ15 τοεῖ, 

καὶ αὐτὺς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν.ἔργων.αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ 
8]5ο [το] τοςῦεᾶ άτοτα Ἠῖ5 /οΓΚ8, 98 31τοπα 

τῶν.ἰδίων ὁ θεός. 1] Σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς 
αΏϊς ου 1ᾳοἆ [2414]. Τε «Ποι]ά ο ἀϊ]]σεπῦ {πετεξοτο 1ο επίες Ιπίο 

ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἔν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγ- 
τπαίῦ τοςῦ, 1ου “ΑΕἴογ 3ἴΠο 9Ρβ8ΙΩΘ 18ηπγοπο ᾿εκαπιρίθ 

{ συγκεκερασµένόυς ΙΣ6Α, συγκεκραµένους Ν, (γεαά ἴπεπα ποῦ 
' [πην] Τι ΠδιὰΑ. ἆδΔανεὶδ 

} προείρηται 0 Ώββ«Ό6εθι δ8ίᾷ Ὀεέοτε 1 ΓΊτΑ7γ. 

Ἴρανο “Ὑεδί, τποῦ οοποεγηίηπρ Αποίΐµεσ Ἅποπ]ά ης βτθΘ 

ο μπν Ὅ 



ΠΕΡΠπΕΊἩΡ. 

µατι πέσῃ τῆς ἀπειθείας. 132 ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ 
ατηαγ "1811 οἳ ἀϊδορεάίεπσθ. Έοτ Πνίπρ [15] ἐπο ποτά οἳ ἄοά παπά 

ἐνεργής, καὶ τοµώτερος ὑπὲρ πᾶσαν µάχαιραν δίστοµον, καὶ 

Ι, τ. 

ο/Ποίθομίῦ, αηᾶ ΒΏΒΥΡΟΓ ἴπατπ  οπετγ 3αγνοτᾶ α1(πγο-οάρεά, ετεηπ 

δἀκνούμενος ἄχρι µμερισμοῦ ψιυχῆς ἴτε' καὶ πνεύματος, ἁρ- 
Ρεπεἰταὑῖπςσ {ο [πο] ἀἱτίδίοη ὓῬοῦμ ο βοα] απά βρἰτ]ό, οξ 

κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν ὤν τε καὶ μυελῶν, καὶ 
Ἰπίεπ{β 1οἶηίς ᾿Ῥοῦ]Ἡ απᾶ ΏΙ8ΣΤΟΙΝΒ, απά [15] α ἀἰδεθγποτ οἳ [πε] ἐποαβΒί5 απά 

καρδίας" «19 καὶ οὐκ.ἔστιν κΚτίσις ἀφανὴς ἔνώπιον αὐτοῦ" 
9ΕΓ1Π6] Ποατῦ, Απᾶ {μοτε Ἱ6 ποῦ α ογεβῖεᾶ {Π]Πρ απαπρρατεπὺ ὮῬεέξοτο ἨΠϊπι; 

πάντα.δὲ γυμνὰ καὶ τετγραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, 
Ὀιι6 αἲ] ὑνίπρς Γατε] πακθοᾶ απᾶ 1814 Ώατθ {ο ἴπο 67εΒ οἱ Πτα, 

πρὺς ὃν ἡμῖν ὁλόγος. 
σέ τν ποτα [15] ους βοοουηῦ. 

14 ἜὌχοντεςοὖν ἀρχιερέὰ μέγαν διεληλυθότα τοὺς 
ἨἩατίπρ {πεχοξοτθ α 3Πῖσ] 3ρτιεςσύ 1ρτθαί [πυπο] Ώβς ρας5εᾶά {Ώτοιρη {πα 

οὐρανούς, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμο- 
Ἠεατεηπς, εσας πο Βδοηῃ οἱ ἀοᾶ, πο 5εΏοιυ]ᾶ Ἱο]ά Ξαςῦ ἴηπθ Ἅοοπ- 

λογίας. 156 οὐ-γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάµενον Άσυμπα- 
105510Ἠ, Έοχ ποῦ Ἠβτο πθ α ὨἱΡΏ ρτὶεεὺ ποῦ 8Ρ]9 Το βστη- 

θῆσαι! ταῖς. ἀσθενείαις ἡμῶν, Ὀπεπειραμένον" δὲ κατὰ πάντα 
ῬΡβίΠϊς5α ση] ους ἹπΈτηιϊτ]ος, τας [υπο] Ώςς Ώθεη ἑοπιρίοά ἵπ α]] ολῖπρε 

καθ. ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. 16 προσερχώµεθα «οὖν 
Βοοοτά(ης {ο[οισ] ]ίκεηαες, αρατί ἔτοχα βἱΠ. Πο ελοι]ά οοπιθ ΤΠΘΤΘΓΟΣΘ 

’ ς) ’ ”, ϱ λ ’ ἔ » 

μετὰ παῤῥησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν "ἔλεον,! 
νπΙτἩ Ῥο]άήκεβς «ο ἴηπθ {λΏτοπο οἳ ρταοθ, Ἰἴλαῦ πε πΙιΒΥ τεςθἰγθ ΠΘΙΟΥ, 

καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. 
Απᾶ "ρταο "ΏΙΒΥ “Επά 1ος ορροσίυπθ 1ιὲ]Ρ. 

ὃ Πᾶς γὰρ ἀρχιερὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, ὑπὲρ 
Έοχ οτετΥ Ἠ]ρηΏ Ρτῖεςί ΕζΟΠΙ ΑΠΙΟΠΡ Ἅᾗ'ΊΠεΕηΏ Ῥοΐηρ ἴπ]κοη {0ος 

πρὸς τὸν θεόν, ἵνα προσφέρῃ 
ᾳοᾶ, ἵπαί Ὦρ ΏΙΛΥ οος 

9 μετριοπαθεῖν δυνά- 
Σο “εχοτοῖςε 5ζογρεαταπορ 1ροΐπρ 

ἀνθρώπων καθίσταται τὰ 
ΕΠΘΠ. 6 οοπςὐ]ὑατεά Ίπ ἐπῖηρε το]αἴίπρ {ο 

δῶρά ἀτε' καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, 
Ῥούῇ ρ11ἵ5, απά 5αογ1ῇσοθ 10ΟΥ 5ΙΠΡ; 

μ!νος τος ἀγνοοῦσιν κἀὰὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς 
Ἅδ]ε τη ἴΠοβο ὈῬείηρ ἱρποτανῦ απᾶ εστΙΏϱ, 51106 315ο ΠΙπηδε]Ε 

; τ η [ δο 8 εδ 4 ” Ι . [λ 

περίκειται ἀσθενειαν “ὁ καὶ ιὰ ταύτην ὀφείλει, 
15 ϱηοοπηρβξρεά ση ἑἩ πβττοι!ίτ:; βηᾶ ΟἨ ποοοιηῖῦ οἱ {Ππί5 [ΠωβτπαΙ{γ] Πο οιιϱΏέ, 

ά - ο σΕ νὰ Λ 4 αλ , καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτως καὶ περὶ Ιἑαυτοῦ" προσφέρειν 
ΕΥοΠ886 10Ο; ᾖ1]θ )εορίθ, βο 8180 1ος ἨΙπιδε]Ε. 1ο ο” εν 

« μ - -- ιά / 

εὑπὲρ! ἁμαρτιῶν. 4 Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιµήν, 
40Υ ΒΙΠΦ. Απάᾶ ποῦ ἵο ἨΙπαιβε]{βηΠπγσοπο (ἵἴακες ἴηπο Ἰοποισ, 

ἀλλὰ ᾖό' καλούμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἱκαθάπερ' καὶ Νὸ ᾿Ααρών. 
Όαῦς πο ὮὈῬεῖπρ οα]]εᾶ [ολ αᾳοᾶ, ετοη α5 8]16Ο ΑΑΤΟἨΣ, 

ὅ οὕτως καὶ ὁ χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν. γενηθῆναι ἀρχ- 
Της ἍαΑἱδο πο Οπτίὶς ποῦ Ἠϊπιβο]ιξε ἁἀῑά ρ]οτίίγ ἴογρεοσοπθ ϐ Πἱρῃ 

ἳ ν ε , ῃ , 
ιερέα, ἀλλ᾽ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν, Υἱός-μου εἶ -σύ, ἐγὼ σή- 
ρτὶεδὲ; Ῥιῦ Ἡρ πο κβαἰᾶ το Ίτα, "ρου 1 Ατίίπου, 1 ο- 

, , Δ κκ κ) δι ’ 4 

µερον γεγέννηκά σε. 6 καθὼς καὶ ἓν ἑτέρῳ λέγει, Σὺ 
ᾱαστ Ῥατο Ῥοροίίεη {πθεθ, Ἐτεηπ Αβ8β 45ο ἵπ ΑποίἩεχ Γρ]αοῬ] Ἡε βΒ475, Τηοι Γατῦ] 
« 4 ῃ νὰ Σν 4 η α Ἅ ΝΤ λ δέ 7 Ὃι 9 
ερευς εἰς.ΤΟΥ.αιώνα κατα την ταξιν ΝΜελχισεὀεκ. ς εν 
8 ῬτϊθβΏ {0ς ετες Ἅµκαοζοτγάϊῖης [ο ἴπθ οτάες οἳ Με]οβμί5εᾶες, πο ἵπ 

σ05 

Ῥο]ιαξ, 12 Ἐογ ἔπο ν΄οτά 
οἳ ἄοά {5 αιῖοκ, απά 
Ῥοπεγ{α], αιιᾶ β]ιτος 
{ππῦπ αηΠγ Ίἵποοᾶροᾶ 
βνγοτᾶ, Ρίοτοῖηρ ογοπ {ο 
ἴμο ἀῑνιάϊπρ αδιιπᾶρς 
οἱ βοιι] ππά ορϊτί6, πηάᾶ 
ΟΕ {πο ]οἱπίςδ απ ΤιΥ- 
ΤΟΥΥ, ηΏάᾷ ἴ 9 ἀἴβοεγπος 
οἱ {πα 1ΠοαρΏίβ ατιᾶ 
ΙπθΠίς 'οξ ἴπο Ἠθμγὸ, 
15 ΝεϊίΠοτ 15 {πετο αηγ 
οχοαῦατο ὑπβῦ 15 που 
ππβπ]{οςῖ 1Π Π18 5ἳρηί 
Ῥαΐ α]1 (πίπρς αγε τπλ- 
χεά απᾶ ορεπθᾷ απία 
{πο εγες οἱ Ἠϊπι ν(Π 
ΨΙΠΟΠα νο Ώαγε {ο 4ο. 

14 Βοοῖηπσ {ποπ {]ιπε 
πο Ἠατο α στεπί Ἠϊσι 
ρτ]εςί, {παί 15 Ῥηρςδοά 
1Πἱο ΤΏοθ Ὠθδανεης, ὧο- 
5α5 {ηο 8ο οξ αοά, Ιεί 
Ἡπβ Ἠο]ᾷ {ηξ0 οι ρτο- 
ΣΕ85ἱΟΏ, 15 Ἐοτ τνθ 
Πθνο ποῦ απ ἢἨΠὶρα 
Ῥτ]θ8ύ τσυμῖοἩ ομβπποῦ 
Ὢθ {οτποπεᾶ πἰί(η {ἴπθ 
1οθ]ῖπρ οἳ ουχ ΙΠβΓΠΙ- 
196, Ῥιῦ τας ἵπ α1] 
Ροϊηῖς ἰεπιρίοά Ίικ 
Ἀ51υεαγε, φεὶ π]τμοιε 
εἵη. 16 Τεί τι Ίπετο- 
Ἔρτο οΟΠ4Θ Το]ᾶα]γ απέο 
ἴλο ἴἨτοπε οἳ ρταέθ, 
παῦ νο ΤΙΑΥ οὈϊπίπ 
ΤΑΘΕΤΟΥΣ, ΑΠᾷ Ππᾶ ρτασθ 
{ο Ἡε]ῥρ ἵπ ὕ]πθ οξ μεθᾶ. 

Ύ. Ἐοτ οσοι Πίσα 
Ῥτιεεῦ ἴακεη ποπ 4- 
ΙΩΟΏΡ ΤΠΕΠ ἶς οτάα]ησᾶ 
ΣΟΥ ΤΠεΠ ΊΠ {Πίηρς Ώοεγ- 
ἰαϊπῖπο ἴο ἀοᾶ, ἴπας 
Ἡρ πια ο εν Ῥοΐῃ ρ]{{8 
ΑΠά 5βογ1ῇΠο6β {ΟΥ αἶης : 
2 Το ο8η Ὠβτοε οοπι- 
Ρ8588Ίοηπ ΟΠ {Πε Ίσπο- 
ΥΑΗΓ8, αηΏά οἩἨ {πεπι ἐπαῖ 
8Το οαῦ Οοἳ {Πο παν; 
{ος ἰλπβῦ ηε Ἠϊπωξο]ξ α]- 
6ο 15 οοποραρςεᾶ ν/ϊθ] 
Ἰηβτπ]ϊγ. ὃ Απᾶ ὃν 
ΙΘΒΡΟΠ ηετεοξ πεοαρ]Ώέ, 
35 Το: {πο Ῥεορ[]θ, 5ο 
8]15ο Του Ὠπηςε]{, {ο οξ- 
16Υ ΕΟΣ 4115, 4 Απάᾶ πο 
ΏΙΒΏ ὑπκεῦΏ 1Π]5 ΄Πο- 
πος αΠῖο ΠΙτηδε]{, οτε 
Ἡο ἐλαί ἶς ολ]]οὰ οί 
ἀοᾶ, 38 ΌΏὠαδ ΑΔΧΤΟΠ.Ι 
ὃ 50 45ο ΟΩτῖςί ρ]οτῖ-! 
Πεᾶ ποῦ Ὠ]ηιδα]Ε {ο ὃα6 
πηλᾶς η Ἠϊση Ῥτίθει 
Ῥαΐῦ ηο {παῦ θαῖᾷ ωτο 
Ἠϊπι, ΤΏοιι αΓί Ώ1Υ Βοη, 

"το αγ πατεΙ Ῥεροίτεπ 
{ῃοθοθ. 6 Ας Ἡρ ςα1(Ὦ α]- 
5ο Ἱπ αποίπεστ Όίαςσε, 
Τποι αθί α Ῥτϊεςυ 1ο 
ετετ αΕί6γ {Πε ογ6ογ ο 
Με]οηῖδεᾶες, 7 πο ἰπ 

Σ---. τε ὈοῦὮ τΤΊτΑΥγ. 
ᾱ---- τε Ὀοῦῃ τ[ττ]. 
ὃς ὁ ΟΙ ΤΤςΑΤΓ. 

9 συν- ΤΑ. Ὁ πεπειρασµένον ΕΟΙΤΤΙΑΥΥ. 
ε δι αὐτὴν ΟΏ αοοοιιηῦ οἳ 1ὲ 1 ΤτιΑτΓ. 

 καθὼς 1; καθώσπερ ΤΑ; καθώς περ Ίτ. 
{ αὐτοῦ 1,. 

ο ἔλεος ΤΤΤΤΑΥΥ, 
6 περι ΙΤΤιΑ ΥΓ. 



ὤθθ 

1πο ἆλσβ ΟΕ Ἡϊβ ΒοςἩὮ, 
ΦΏοη Ἰε Ὠμᾶ ο εγεᾷ αρ 
ΡΥΑΥΕΤΡΘ απᾶ βαρρ]]οι- 
Ἴοχις τν τῃ δίτοηρ οΥγ- 
τις απᾶ ἔρθαγα ππτο Ὠίπα 
Ε]ναέ σνας 80Ό]ε {ο 98ν9 
Ὠἶπι {τοπ ἀθαίῃ, απὰ 
πνας Ἠευτά ἵπ {παῦ ο 
Σεατοᾶ : 8 (ποας]π Ἡςθ 
νετε Αα 50Η, τεί Ίεατῃ- 
εᾱ Ἡε οΏαάίοπος Ὦγ ἴπο 
τηῖηρς πυ]]οΏ ο εα{- 
Σθγεᾶ; Ὁ απᾶ ὭτΤῬεῖηπρ 
τπαάθ᾽ Ῥρετᾷεοῦ, Ἡε Ὦε- 
οὐπιο ἴἨΠθ ΑαΠ{Ππος ο 
εὐεγηρ] 5α]ναίίοπ πΏΐξο 
βἳ] ΊΠεπι {πας οὓετ 
Ἠάπι ς 10 ορ]]θεᾶ οἳ 6οᾱ 
Απ Πα ρτ]εςὺ ξίεγ 
"πο οτᾶεσ οἳ ἈΤε]οπῖβο- 
ἀ4εο. 11 ΟΕ πΊοπι πα 
Ώατο πηβηΥ {πίπσβ ἴο 
5αγ, απᾶ ᾿Ἠατά {ο ὃὋο 
Ώτίοτγεᾶ, βεθῖπρ γε Άτθ 
ἁυ]] οἳ Πρατίτιρ. 12 Ἐοτ 
ὍνΏεη 1ος {πε Ἠτηρ τε 
οαρΏῦ {ο ὃς {θασπετς, 
Ψε Ἠρτε ποθᾶ {πα οπθ 
{εαοι γοι αραῖπ ν/Ώ]οὮ 
δε ἴπο Ενςὲ Ῥγίποίρ]ος 
ΟΕ {πε οἵασ]ες οἳ ἀοά; 
ΑπΠᾶ ατα Ὀοσοπιθ κασλι 
Άς Ὠατο ποεᾷ οἳ τοῖ]χ, 
απάπὸί οξείτοηρ περ. 
15 Ἐοτ εγετΥ οπε {μα 
πφςείη πιῖ]κ ἐν αποκῖ]- 
Σα] Ίη {πο πνοτᾶ ο 
τ1σὩίροιςηεςς: Τοτ Ἶς 
18 Α ὴ09. 14 Ῥπή εἴτοης 
πιεβί Ῥο]οππείῆῃ ἰοίπετα ' 
Ώιβῦ ατο οἳ {π]] Αρα, 
ευεΊ 11οβε πτ]ο Όστεα- 
ΞΟΠ ΟΕ 15ο Ὠπνο {πείτ 
ξεεηΏσες οχοτο]βθᾶ το ἀἷςδ- 
ΟΕΓΝ ΤῬοῦ]μ ροοᾶ απά 
εγ!]. 

ΤΙ. Τπετείξοτθ Ίεατ- 
1Πρ: ἴπε ῬΡτῖηποῖρ]ες οἳ 
1πε ἀοοΐτῖπε οἳ (ηη]ςὲ, 
1εῦ π5 Ρο ΟΠ Ἠππ{ο ΡεΓ- 
{εοῦῖοἩ ; ποῖ ]ατίηρ α- 
Ραϊπ {ο {οαπάρβίοπ 
οἱ τερεηπύαποο Ίτοπι 
ἀοπᾶ σνοτ]ς, απᾶ οξ 
ξαϊ{Ἡ ἑουνατά οᾶ, 2 ο 
ἵπο ἀοοίτίπε οἳ αρ- 
{ἱστης, αης ο ]ατῖηρ οπ 
οἳ Ὠαπᾶς, απᾶ οξ τεςΙσ- 
τοοῦ]οη οἳ {πε ἀεαᾶ, 
8η οξ-εἴεγπα] ]ιάς- 
πηθηΏῦ,. ὃ Απιά ἐπῖς ση] 
ννε ἀο, 1 ἄοά Ῥετπαῖθ, 
4 Έοτ τί ἴ Ἱπιροββῖρ]θ 
40ΟΥ 1Ἠοςδο πΥἩο Ἴθτθ 
οποϱ οπ]]ρΠ{θχιθᾶ, απᾶ 
Ἠατο ταεῦεᾶ οἱ ἴηε Ίεα- 
νεη]σ ρΗῦ, απἆ Ὑν/εγθ 
1ηπᾷε Ῥητίθκετς οἱ {Πο 
Ἠο]γ ἀΠοςί, ὁ απάᾶ Ώατο 
ἑβείεά 11 ποοᾶ σιοτᾶ 
οἱ σοᾶ. απᾶ ἴπθ ροπεσβ8 
οἱ 1] ννοτγ]ά {ο 9οπ1θ, 
6 1 ἐῃοσ εΠα]] {α]] α- 
πγΩΥ, ο τθ6ηΏετ; ἴπεπι 
ΦΡΑΙΗ ΙΠΡΟΤΕΡΟΠἴΒΠΏΟΘ; 

ΠΡοΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. ντι. 
ταῖς ἡμέραις τῆς.σαρκὸς.αὐτοῦ δεήσειςτε καὶ ἱκετηρίας πρὸς 
ἐπα ἀαν5δ οξ ὶς Βθε]ι Ὀοῦπ παπελτομσὶς Βιλᾶ οπηίτομίες 3ο 

τὸν δυνάµενον σώζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου, μετὰ κραυ- 
αἨϊπι ὄσγπο [πας] ᾿Τα9]θ Ἅδίο 7886 ᾖλΙ9Πίπι 124νοπι 1246αΙΠ, ᾖἀννΙἩ ορ 

γῆς ἰσχυρᾶς καὶ Δακρύων προσενέγκας, καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ 
Ἰπσ Ἅᾖ3Δείτοιρ ᾿"Απᾶ "τέρατα ες ΞοΒετεᾶ, απᾶά τας. Ῥεεη Πδατᾶ Ίπ 

τῆς εὐλαβείας, 8 καΐίπερ ὢν υἱός, ἔμαθεν ἆ ὧν 
ὑλαῦ [16] {θατεᾶ : {ποιρη Ῥοῖηπρ 4 8ΟΠ, ηθ ]θατηεᾶ, Τσοπα πο ἐπῖηπρς πνΠὶο] 

ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν, Ὁ καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο Ἐτοῖς 
Ἡθ θι/ετεᾶ, οεάίεπσε; Απᾶ Ἠαθνίηρ Ὀθεῦ ραπ να Ῥεοαπαθ {0”Ποξε δτηςέ 

ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν! αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου' 10 προσ- 
30Ρεγ 5ηΐτα αρ],  αιίπος οἱ “5α]ναθίου 1θίετηα] ; Ὠατίπε 

αγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξι» Μελ- 
Ῥθευ ϱα]αεοᾶ "Ὦγ ᾳοάᾶ [ας] ΠπιρΏ ον βοοοτᾶῖηρ {ο ἴπε οτάετ οἱ λ1ε]- 

χἰσεδέκ. 11 Περὶ οὗ ᾽ πολὺς ἡμῖν.ὑλόγος καὶ  δυσερµή- 
οπἱβεάθο, Ορποετηῖπρ πΏοτα [319] ΑπιποὮ ουσ “4ἱβοΟΠΣΞΘ αβπᾶ ἀϊβοα]ό 1η Ιπΐέετ- 

νευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. 19 καὶ. γὰρ 
Ρτείζβ{1οηΏ {ο 5ρθαξ, εἶπορ β]αρρ]9Η γεῄματο Ώεοσοπιθ Ἰπ ατιπΕ Έος ἰίτα]ν 

ιὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν 
[ππεπ τε] ορασΏς {ο ὃε {880ΏθΙ6 ΌὈεοβιαςθοξ 1Ἡθ το  αραϊπ 

χρείαν ἔχετε τοῦ-διδάσκειν ὑμᾶς τίνα τὰ στοιχεῖα τῆς 
Ώηοθθᾶ γε Ἠαβνο οἳ Γοπε] {ο έθασ]ι γοα π]λαῖ [ατε]ίηπο εἰεπιεπίς οἳ ἴπθ 

ἀρχῆς τῶν :λογίων τοῦ θεοῦ' καὶ γεγόνατε χρείαν έ οντες 
Ῥδρίωπῖηςσ οἳ ἴποθ ΟΣ8ΟΙΘΒ οἳ ἀοᾶ, απὰ Ἡασε Ὀθοοπιθ "πεθᾶ μπας 

γάλακτος, Ἱκαὶ" οὐ στερεάς τροφῇς» 19 πᾶς.γὰρ ὁ µετέχων 
οἳ τοῖς, τ΄ απᾶ ποῦ οἳ 5ο]ά 3οοᾶ ΞΟΣ ΘΥΕΙΥΟΠΘ {παῦ ῬατίαΚκοβΒ 

γάλακτος ἄπειρος λόγου Δικαιοσύνης νήπιος.γάρ ἐστιν" 
οἳ τοῖ]]ς [1] απε1]]θά Ίπ Γἐπθ] πνοτᾶ οξ απο Σ0Σ ΘΏ Ἰηζαηῦ ο ἶς: 

14 Ἅµτελείων.δε᾽ ἔστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν 
Όταί ος [2116] {α11γ Ίρτονι 38 α1βο]]ᾶ 3εοοᾶ, ὙπΠο ΟΠ βοοοαπῦ οξ 

ἕξιν τὰ αἰσθητήρια εγυμνασµένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν 
Ὠπδίς "ο 3ΡΘΏΞΘΒ ἵ «εχοτοἱβοᾶ Ἰλανθ {ος ἀδαπραϊςεηῖπᾳ 

καλοῦ τε καὶ κακοῦ. 
ἃσοοᾶ ΛἈλποίπ απᾶ οτί]. 

ϐ Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ 'χριστοῦ λόγον. ἐπὶ 
ΨΓπετεξοτθ, ον 1εξ6 {πο "οξ 3:πθ' Ῥερ]ηπῖηρ 5οξ "ιο ος λ4ΐποουσαε, 1ο 

τὴν τελειότητα φερώμεθα' μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι 
πο Έα] Ἐποπς πιο εληοια]ά 5ο, οη; ποῦ οδλαα Α Σοππᾶβ{Ιοη ]αγίης 

µετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν, 9 βαᾳπ- 
οξ τερεηίαποθ Ίοπ «ἀεβδᾶ Φοξ, απᾶ {Αη η οὰ, “ο πβξῃ- 

τισμῶν Ἀδιδαχῆς,' ἐπιθέσεώς.τε χειρῶν, ἀναστάσεώς.Ἱτεὶ νε- 
πρβ ᾖοξ[301ε]ἀοοίχῖπε, θπὰ ο ]αγίπρ ΟΠ οἱ Ἠβπᾶ», απά οἱ :οδυστοοβῖοπ οἱ [ίπε] 

κρῶν, καὶ κρίµατος αἰωνίου. Ὁ καὶ τοῦτο ποιήσοµεν, Οἐάνπερὶ 
ἀεκᾶ, απᾶ οἱ ἠαάρπιθηῦ Ἰείετηβ]; ἨὉ απἁἀ ᾖΌπίβ ννλ]] νε 4ο, ᾖξ Ιπᾶεεᾶ 

ἐπιτρέπῃ .ὁθεός. 4 ἀδύνατον.γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, 
περα 1ᾳοἆ. Έοτ [Πῖὲ 15] τας ον 1Ἠο5θ οποῬ επ]ρϊνεπιεᾶ, 

γευσαµένους. τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου, καὶ μετόχους 
απᾶ ΓΥΠο] ἐβειθᾶ οἳ ἴπθ -- 1λεαγεη]σ, Ἐπά με οτος 

γενηθέντας πνεύματος ἁγίου, ὅ καὶ καλὸν γενσαµένους 
{ασίοᾶά Ώθορταθ οἑ [πε] ρρισῖὃ «"Ἠο]γ, Ααπᾶ [πε] ὁροοᾶ 

θεοῦ ῥῆμα δυνάµεις.τε μέλλοντος αἰῶνος, ϐ καὶ 
εοὲ «ᾳοᾶ “υγοτᾶ απᾶ [έπε] ποχκβ οἳ Ῥοσγες οἱ [ὅπε] "Το "οοπαθ 14ρ9, απά 

παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς µετάνοιαν, ἆνασταυ- 
[υπο]  46]1 ασνΑΥ, Αβαῖτ το τεπεῖν 1ο τερεηίβηορ, οταοί{γ- 

----υ-υ-υ-ὐὓὐᾷᾱ-υὓ- τς -υἴυ-ύἴὔ-υ---- οοαοαο-----α-α--αο μοι ακαοιασ σαν κο-α-  πυκενο-ε- «ο ακινε ε.α πο αμαααανα-μμμασικσανσομνν μ.μμμμιμκνσνκνν 

[ο - ΄ 3 - 

κ πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν αὐτώ ΙΤΤΕΑ 
ο ἐάν περ ΠΤτν/. 5. [τε] τς. 

ὶ--καὶ τ[τε]. τα διδαχήν [{ηε] ἀωοϊσίηε. 



ΠΕΡΕΕΥΝΕΡ. 

ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ παραδειγ- 
{ογ {οβο]τος [ας ἴμογ ἆο] πο Θοι οἱ αοά, απᾶ οΧΡΟΡΙΠΡ 

µατίζοντας. ἸἼ γῆ-γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς Ῥπολλακις 
«Ἡάηπλ] ραυ]1ο]γ. Έος ρτουι πλ ίοῖι ἀταωλ]κ πο “προν Ὁό 30Ε{εΙΙ 

ἐρχόμενον" ὑετόν, καὶ τίκτουσα ῥοτάνην εὔθετον ἐκείνοις 
300ΙΗΙΠρ: 1ΥΠΙΏ, απᾶ )Ῥτοᾶιςθβ ἜἨστραρο αβύ άοτ {ηοες 

δί οὓς καὶ γεωργεῖται, µεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ 

|. 

ροῦντας 
Ἱπρ 

ΣΟΥ εα]κο ΟΕ ΝΊοΠΙ 415ο Ἅᾖῦ 15 ἠλ]]σᾶ, μα θσον οἱ ὑ]οευδίπρ Ίτοπα 

θεοῦ 8 ἐκφέρουσα.-δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους, ἀδόκιμος καὶ 
[15] το]οσίεά απά 

9 Πεπείσµεθα. δὲ 

αοαᾶ; Ῥαί μαι υγηρίηρ ἔογί 1λοι15 απά ομιςί]ος 

κατάρας͵ ἐγγύς, ἧἦς τὺ τέλος εἰὸ καῦσιν. 
ὃν “«πσξθ "ΠΟΣΥ το, οἱ ΝΠΙΟἩ {Πο οπᾶ [19] {ου Ὀάχλίηρ. Ῥαἳ τνο ατα ρου»ιιπᾶεᾶ 

περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ.Ἱκρείττονα! καὶ ἐχόμενα 
ο ποσνς Σου, ρο]οτεᾶ, Ῥοῦϊίου ΤΠΙΠΡ5, απᾶ [η1πςς] οοπποεοῦοά σι 

σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν. 10 οὐ.γὰρ ἄδικο  ὁ θεὸς 
βα]νητίοα, “{ ετοα 1ηάς Ἆθ 5ροβ]ς. Έος ποῦ οσα. 5] ἄοά 

ἐπιλαθέσθαι τοῦ. ἔργου. ὑμῶν καὶ Ἱτοῦ κὐπου! τῆς ἀγάπης ἧς 
το {οιρεῦ τοιν που] Ἀπᾶ ᾖἵἴπο ΊΙαυοις ος Ἴοτο Ὑ]λ]ο] 

ἐνεδείξασθε εἰς τὸ.ὄνομα. αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ 
το Αῑὰ «πι ᾖἴἵο Πἱ6 Ἠς1η8, ωσίες βεοεγεᾶ ἰοΐῖμο βιἰπῖβ απᾶ 

διακογοῦντες. 11 ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν 
[511] εεννίηρ. Ῥαΐὅ πνο ἀωβίτθ ων 686 οἴἔ τοι ἵἴ]Ἡθ Ἅ8Απιθ 

ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι 
3ο 35Π6Υ/ "Αάπρισα νο πο 4π]] αβΞΠΥΑΏΟΘ οἳ ΏἩθ ἍἨορο ἍἈαπτο 

τέλους" 19 ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ 
σα] επᾶ; ἐλαί ὁιοῦ "]αβρίςὮ 17ο970ς6, Όαῦ ἱποίζβίογς οξ ἐ]1οβθ Ίο ἑἩτοιρ] 

πίστεως καὶ µακροθυµίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας. 
Σα1έῃ απά Ίοιαρ ῬΡαΐίεησθ 1ΠΠετ]ῦ . ὗπθ ποπ κν 

19 τς γὰρ. Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ θεός, ἐ ἐπεὶ κατ’ οὐδενὸς 
π "ο ΣΑΡΤΑΑΙΩ ο παρη ος 1ᾳοᾶ, οἶπορο Ὦγ ηΟ ΟἨ6 

οι αμα ὀμόσαι, ὤμοσεν καθ’ ἑαυτοῦ, 14 λέγων, " Η' μὴν 
Ἡο ἡπά βνεμίεν Ίο κβνοας, 5Τ’ΟΙΘ Ὦὃσ Ἠἰπιδο]{, Β4ΥΙΗΡ, ΒΙΥΘΙΥ. 

εὐλογῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε' 16 καὶ 
Ῥ]εςδίησ 1 ν]]] Ῥ]68ς {πεε, απᾶ πια] ἠΙρ]σίηρ 1 τν ]]] πι] 1ρ]σ πες; απᾶ 

οὕτως µμµακροθυµήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελιας. 16 ἄνθρω- 
πάς νὰ: Ὠαᾶ 1οῦς ραῦϊ6Ιισθ Ἡε ορέαἰιθεᾶ λα Ῥτοπι]ᾳς. ἜΜεπ 

ποι μεν" γὰρ κατὰ τοῦ µειζονος ὁ ὀμνύουσιν, καὶ πάσης αὐτοῖς 

Ἀιηὰῤοθᾶ ος 35, δίπο Ἰρτυαίετ 3ΑΥΥΘΒΥ, Ἀπᾶ οἳ 811 3μο 3ίπαπα 

ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὄρκος' 17 ἔν.ᾧ περισσό- 
1ϱΗ1ΏΒΘΩΥΙΏΡ αἩ επά {ου οοπβχπιαΤΙΟη [15] ἐΠο οβίἩ, Ἰλλμεχείπ ὅΌπιοιο -ᾱ- 

Γερον βουλόμενος ὁ θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγ- 
Ὀαπύστπτισ “ἀεβίτίηρ ααοά ἳο 516’ {ο ἴπε Ὠείτς οἳ ριο- 

γελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς. βουλῆς. αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὄρκῳ, 
Ώλ]5ε να πω πεομεκεξα οξ Ἠ5 «οαΏβε], Ιπὑεγροβθεᾶ Ὦγ 8η ολ{Ἡ, 

18 ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον 
ηπβῦ Ὦγ πο νο αππομβπΡεβΡΙθ, 1π συΏίοἩ [10 σας] ἱπιροδβίρ]ε 

ψεύσασθαι ᾖἹΤθεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ κατα- 
4γφο”1ο ᾖ{[14οτ]2αοα, ΒΙΤΟΠΡ οποοιχαρεπιεηῦ Ίνθ ππ]ρΏῦ Ἠβνθ Πο ΑΕεᾶ 

Φυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειµένης ἐλπίδος 19 ἣν ὡς 
14ΟΥ χείάαβθ ἍὮΤο ]αγ Ποὶά οη ἴ]θ 3φεῦ “Ῥοΐοτο [18] 1ηο)ο, Ὑν Πο β 

ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς Ἱάσφαλῆ'.τε καὶ βεβαίαν, καὶ εἰσ- 
ΒΏ ΑΠΟΠΟΓ ὙΠθ Ἠαπτοθ ο πο κεοι] Ῥού] οεγίαἰῃ απά Άτπλ, βπᾶὰ εἩπ- 

ερχοµένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσµατος, 320 ὅπου 
ἰοτίηρ ἀπῖο ἴπαῦ πλ μία ἴμθ τοι]; /ηθχΘ 

4 κρείσσονα ΙΤΤΤΑΥΓ. Ρ ἐρχόμενον πολλάκις ΙΤΤΥΑΥΓ. 
ἕ-- μὲν υπτι[Α]. ΊΏο |ηνθ) οττιαπ. 5 Εἰ Ι1ΤίΑ. ν - τὸν Τ. 

σρ7 
εεοῖπρ {ΠοΥ ογιιο]έν ία 
ὁλοπιςο]νος ἐ1υ Βοχι ος 
ο «ἴτθβῃ, απᾶ ρε 
Πίηι ἴο αΏ οΡόἩ «Πα λ]λο, 
7 ου ἴ]ο ον] π]ιῖοἷν 
ἀτίιπ]κοίὮ πι 6 γαι 
ὑπαῦ σοπιοῦὮ οἳέ τον 
1, απᾶ Ὀχίπροίπ Τωγι 
Ἠοεχῦς πηροί ΤΟΥ 6ΠοὮ} 
/Ώοπ) 1έ 15 ἄγοβρει], η 
οεϊνοίμ Ὀ]οβεῖπς {νο 
αοαᾶ: 8 Όι{ ναί τν] 
ωθβγοίη πογηπ5 απιά 
Ῥχ1θγς {5 το]οσίσᾶ, αιιᾶ 
ἵδ πΙρΏ ιιπί{ο οιΥδίης 
Ώου επ ᾖἴδ. ἵο ὑθ 
Ῥυχποά. 9 Ῥια6, Ῥο]ον- 
εᾱ, Ὅοθ ατο ρογβυροὰ 
Ῥοείΐέον {ἐμῖηρ» οἱ τοι, 
Απὰ μίπρςο ἴπαί ας- 
ΟΟΠΙΡ8ΗΥ «οαα]νταὔίοἩ, 
Ὁλοαρ] νο (Πας ϱΡροιι].. 
10 Ἐον ἄοά 15 πού α11]- 
χὶρηίοοας ἵο «τοτροῦ 
σοιις πύογ]ς απᾶ ]αβοις 
9 οσο, πύμ]οἩ ο πανοθ 
5ππεπιθᾷ {οπνατᾶ Ἠϊβ 
ΠβΊΙΘ, 1η ἐπαί γο Ἠβτο 
χωϊΏ]βείεγεᾶ ἵο πο 
βα1ηΐς, ππᾶ ἆο τηϊη]- 
βὔθογ, 1] Απᾶ πιο ἀεβῖτθ 
ἴλαί οτετγ οπο οἱ τοι 
4ο 5πεύν ἴΠθ Β8Ππε αῑ]Ι- 
Ρεποθ ο πο Επ]] αξ- 
5ΙΤΑΊςοΘ ΟΕ Ἡορο πηλέο 
ἴπε επά: 12 ἰπαῦ το Ὀθ 
ποῦ 5]οίηξα], Ῥαῦ 1ο]- 
Ίουψετς ος ΊΠεια πο 
νητοιρ] Επ αἠά ρι- 
ὑ]εησς ἰπ]Ἁετ]ῦ 6]λε ρτο- 
χηϊφο, 15 Έον ΠΕΠ 
αοά πιαᾶε Ῥτοπι]ςδο {ο 
ΑΡγηΏαπα, Ὀεσβαβθ Ίθ 
᾿οοιι]ά ΒΠΑΥΘ ὮΥ ηο 
ΡΤεαίεΥ, Ἡθ 5πτο Ὦτ 
Ἠήπιρο{ 14 βατὶπρ, 
ΡΗτε]Σ Ὀ]θεείπρ 1 πι] 
Ρ]65ς {πεο, ππᾶ πι] {]- 
Ῥ]γϊπρ Τ να]] πια) Η1ρ]γσ 
τπεςῬ, 165 Αιιά 5ο, α{ΐῦαγ 
Ἡο Ὠδᾶ ῬραἰΙεπΏ]Ιγ επ- 
ἀαγεᾶ, Ὦο ορίαϊπθᾶ ἴμθ 
ΓΟΠΙ1Ρ6, 16 Έως Ώ]θη 
τετῖ]γ 8πθ6αγ Ὁγσ ἴπθ 
Ρρτεαῦος: απά απ ου 
ΣΟΥ οοηΏΠγπιβΏΙΟΠ ἓς ἰο 
ἴΏοπ απ επᾶ οἳ ο] 
5ὐτί{6, 17 Ἰ Πετείπ ἄοἄ, 
πλ] πρ ἨΠιοτς αΡΙ1Π- 
ἁαηπύ]ν {ο επεν’ απίο 
1ηΏθ Ὠοίτς οἱ Ῥτοπι]βθ 
πο Ἱπιταπζαρ1Ηίγ ο 
Ὠϊ5 οοἱιΏβε], οοηπ Ηγπιεᾶ 
τέ Ῥγψ απ οδἳΏ : 18 {πα 
Ὁν πο Ἱπιπιαίαυ]θ 
νΠίωρς, Ίπ σλίοα ᾖτὲ 
Όωαδ Ἱπιροξβίρ]θ Σοχ αοἆ 
νο 16, Ὢς πα]ρΏύ ατα 
8 ΒΙΤΟΠΡ οοΏβδο]αἰΙομ, 
Πο Ὠατε Πεᾶ Του τε- 
άπμε ἴο Ίαγ Ὠο]ά Ἱροπ. 
νπο πορε 5εῦ Ῥεΐξοτε 8: 
19 νν]]οζι Ίορε Υνο Ἠανο 
Β5 8Ώ ΑΠΟἨΠΟΥ οἱ πο 
5ο], ὈῬοῦίὮη βἀτε ππᾶ 
β{θοα{αςδῖ,α η τλΙο επ- 
πετοίΏ Ἰπίο λα ῦ ννἩ- 
ἵπ {πο νοαῖ]; 20 πΠῖς 

--- τοῦ ων (πεαὰ τῆς ἀγ. 
π ἀσφαλην 111. 



5608 
{ηογ {Πο ΕΟΓΕΓΊΙἨΠΕΣ 8 
ΣΟΥ Ἡ8 επἰογοᾶ, ουε 
ᾖον1ςδ, χηπᾶςθ απ ἨΙρῃ 
Ῥτ]οςῦ ΤΟΥΣ 6ΥοΥΓ αΤὔοτ 
Ίπο ογᾶςχ οἳ Με]οβμῖ5ε- 

6ο. 
ΥΤΙ. Ἐοτ 1Πῖ5 Με]- 

οΏίξεάες, Κῑπσ᾽ οἱ η- 
Ίοπα, ργ]ες5ῦ οἱ [πο πιοςδῦ 
Ἠϊρῃπ ἀοᾶ, πΠο πιεῦ 
Αρταβαιι τι (ατηῖπς 
Στοπι ΤηΏρ εἸαιισΏίογ ος 
Τπο Κϊηπρς, απά Ὀ]θςθεᾶ 
Ἠΐπι : 2 {ο πΏοῦι 3]5ο 
ΑΡΏΤΑΏΑΠΙ ρατο α ΜεηίἩ 
μα Οξ α]]; Ετεί Ὀεΐπρ 
γ Ιπετρτείαθίοη Κίπσ 

οἳ τὶρΏηίοοιςηόςς, απά 
β{ἱεγ (πθῦ αἷεο ΚΙπα 
οἳ Ἀι]οπα, πΠῖοὮ 8, 
Κἰτπρ οἳ ρεᾳςθ: ὃ τηϊ{Ἡ- 
ους 1αΐπετ, π]πουξ 
πηοίπετ, π]τποαῦ ἆἄε- 
βοεηπί, Ὠβνίηπςσ πεϊίηας 
Ὀεριπηϊῖτᾳ οξ ἆαθτ5, ΠΟΥ 
επὰ οἱ Ηΐε; Ὀαῦ πιςᾶςθ 
11ο ππίο ἴπο Θοπ οξ 
οᾶ:; αρΙᾶείΏ α ρτ]εςς 
οοπἡπιβ]]σ. 4 ἈΝου 
οοηδΙάος Ἡοπη ρτοβί 
{Πῖ5 ΠΙΑ α8, Ἱηπῖο 
πυΏοΏι επεη {Πο Ῥαΐτὶ- 
ΒΤΟΏ ΑΤΓΒΠΑΒΙη ρᾳτθ 
ἴπο ὑεπίΠ οἳ {Ἠθ 5Ρο]18.. 
ὃ Απᾶ τετῖ]γ {πετ πας 
Ώτεοξἴπο 5Όὴ5 οἱ Τιενῖ, 
ππο χθοοίτο ἴπο οΏῇοθ 
οΕ πε ρτ]εξ[]οοᾶ, πατθ 
α οοπιπιαεάπιοπξ Το 
ἴα]κθ {ῑίΠες οἳ {19 Ῥ6ο- 
1 αοοοξάϊπσ {ο ἴποα 
Αν, ἴΏαῦ 18, οἳ {πεῖλ 

Ὀτοίμητεπ, ἐποιιρἩ {πετ 
σοοπιο οπί οἱ ἴη9 ]1οἶπβ 
οἳἑ Αὐτβαπατα: 6 Ῥαῦ 
Ἡθ πΏοςδο ἀοποεηύ 15 
ποῦ οοαη{θᾶ Εγοπα επι 
χεοεϊνεᾶ ῑίῃες οἱ Α- 
Ὀταπαπα, απᾶ Ὀ]εςθδεά 
Ἠΐπα {παέ Ἠπᾶ ἴπο Ῥτο- 
χηΐςδες. 7 Απᾶ σ]πουῦ 
81] οοηύταἁΙεβίοη 1ηθ 
1ευς ἶς Ὀ]εςςεᾶ σὲ ἴἶθ 
Ῥοίζετ, 8 Απᾶ Ίεγε ΏΙιεη 
τπαῦ 4ῑε τεσεῖνο Μ15πες; 
Όξ ἐῆοτο Ἡς γεσείυείᾖ 
ἴλεπι, οἱ πνηοπι ἴ6 1Β 
πυ]ηεεςθά ἴπαῖ ὮἩο 1τ- 
θίἩ. 9 Απά 85 1 π]ΑΥ 
ΒΟ Αα, 1,ετνί αἱ5ο, ΊύἩο 
χοοοϊτείΏ 91{ἨΠΘΕΒ, Ρραγεᾶ 
ιίηθς ἵη ΑΌταβαπι. 
10 Ἐοτ Ἡθ τνας τοῦ 1η 
Τηθ ]οΐπε ο Πὶ5 Ε8βΐΠος, 
ν/ηεη ἈΠε]ομίδεᾶες χπηθῦ 
Ἠάπα. 1] Τ {πετεβξοτθ 
τα, π/ογθ Ὦγ ἴπθ 

ον]{]οα] Ῥτὶθείποοᾶ, 
(ἄογ αηάθσς 10 πο Ῥεο- 
Ρἱε τεεθἰτεά πε Ίανς,) 
στης ΕΙΤ{ΏΘΥ πορᾷ Ί1υαβ 
ἴλιεγε τῃΏαῦ ΑποίΏεγ 
Ῥεϊεςί 5ο] τ15θ αξἴεΥ 
Τηθ οτᾶεχ οἳ Μο]οιῖ5ε- 
ἄθο, θά πού Ὄε σα]]εᾶ 

ανίῶν" Ὀλευϊ" τὴν ἱερατείαν 

τιτνῃ, 
κατὰ τὴν τάξιν 

βοεοτᾶϊῖπρ ἴο {πο οχᾷες 

Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα. 
οἱ Με]ομίςέᾶςα "Α Ὠϊση ργῖοςυ ἨανίπΕ Όοσοπαθ ΣΟΥ 6ΤεΤ. 

Ἱ Οὗτος.γὰρ ὁ Μελχισεδεκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ θεοῦ 
Έος ἴπίς Με]επ]ςεάᾶες, Κΐπσ οἱ Ό8]εια, Ῥτγῖοςῦ ΟΕ αοά 

τοῦ! ὑψίστου, Σὸἳ συναντήσας Αβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς 
Τ1Ώθ µπιορῦ ΠΙΡΗ, ΦΨΠο τηθῦ ΑταΠατω τείυχγπίης 4τΟΙη 1λθ 

κοπῆς τῶν βασιλέων, καὶ εὐλογήσας αὐτόν' ὃ ᾧ καὶ δεκάτην 
5ο] ϊτιρ οἱ ἴπο Κῑπρα, Απᾶ Πατίηρ ὑ]θςσεᾶᾷ Ἠίϊτι; ἴο πΏοπα 8]5ο ὰ “ῬεΠ{Η 

ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν ᾿Αβραάμ΄ πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος 
50Ε 5811 ἀἰνιᾶεᾶ  Αταμηπα; Ἀτεῦ Ὀεῖηρ Ιπίεγρτείεᾶ 

βασιλεὺς δικαιοσύνης, ἔπειτα.δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ὅ. ἐστιν 

1ΗΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, 

πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, 
[5] Εοτογάηπες 4ος 18 Ζρηίετεά 1ος, 

Κῑπρ ΟΕ ΥΙΗΙΘΟΊΞΦΠΘΕΞΑΒ, ΑΠᾶ {Πεηπ Ἅαἱδο Κίπρ ο βα]θπα, Πίο 18 

βασιλεὺς εἰρήνης Ὁ ἀἁπάτωρ, ἁἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος' 
κὶπρ οἳ Ῥεβ8οθ; ψηϊνποαῦ Ταΐποας, πλ ποιῦ ταοῦἩεχ, τη (ποαί ΡΕΠΕΒΙΟΡΥ ; 

µήτε ἀρχὴν ἡμερῶ», µήτε ζωῆς τέλος ἔχων' ἀφωμοιωμένος.δὲ 
ηε]ίπετ Ῥερϊππῖηρ οἳ ἆαγβ ΏΟΣ "ο 31149 επᾶ Ἠανίπς, τὈυῦ α5β πα]. {θᾶ 

τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς.τὸ.διηνεκές. 4 Θεωρεῖτε.δὲ 
{ο {μθ Βοπ ο ἀοἀ, αΏὶάςς α ρτεῦ ᾖ{ἰπ ρεγρεθυ1ζτ. Νοῦυυ οοηδ]ᾶες 

. τ ς ο λι « ᾽ .. ῃ 
πηλίκος οὗτος, καὶ' δεκάτην Αβραάμ ἔδωκεν ἐκ 
Ώοτ μτεπῦί ᾖἴΠπίβ[οπο νγβε], ἴο ίοΙα ὄεσοπ 5 τοπία Α,ταμαπα “σατο "οπύ 3οξ 

τῶν ἀκροθινίων ὁ΄ πατριάρχης. ὅ καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν 
19ΓΏ9 ἀααροῖ] 3πο Ἅ᾿Ῥαϊτίατοὴ. Απᾶ ἴπογ Ιπὰᾷεθᾶᾷ ΕΓΟΠΙ ΑΠΙΟΩΡ ἴηθ 

λαμβανοντες, ἐντολὴν ἔχουσιν 
«ροπ8 οἱ Τθνὶ, πο “Ῥεϊθείηοσά [11ο] ᾿τεοεῖτο, οοπωπιβπάπηθηῦ Ἐατθο 

εἀποδεκατοῦν! τὸν λαὺὸν κατὰ τὸν νόµον, Ἀτουτέστιν,! 
{ο ἴακε Όϊίηες ἔτοπι Ίἴπο Ῥθορίθ αοοοτά]ηρ {ο πο Ίαν, {παί ἶς {[άτγοπα] 

τοὺς .ἀδελφοὺς.αὐτῶν,. καΐπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος 
Μηοῖτ ὈτείΠτοη ποαρΏ ἨὨβτίηρ οοπιθ ουῖῦ οἱ ἴπο 1οἱπβ 

᾿Αβραάμ’ 6 ὁ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτω- 
οἳ ΑὈσηηβπα; Ῥαῦ Ἡε [πο] -Σ6οΚοις5 πο ΡεΠΘδΙοςΣ ΣΤΟ έπεσα Ὦςβς 915Πεά 

κεν’ τὸν! ᾿Αβραάμ, καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας Ιεὐλό- 
ΑΡΓΑΠΗΒΏΙ, απᾶ ΣΗΊτα «γἩο 3Πδᾶ Ἅ«9ἴῃο Σρτοπαϊςες, 1198 

γηκεν' Ἰ χωρὶς.δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ 
Ξρ]εςςεᾶ. Ῥαϊ αραχὺ ἔγοτα αἱ] Ρβἱηξαγίης ἵπο ἍἈΙπ{ετῖος 'Ὁνσ 119 

κρείττονος εὐλογεῖται. 8 καὶ ὧδε μὲν δεκάτας. ἀποθνήσκοντες 
ΒΙΡΕΣΙΟΣ 15 Ὀ]ε5ςεᾶ. Απᾶ Ἠετθ δµ1πθς [ιης{] 8419 

ἄνθρωποι λαμβάνουσιν΄ ἐκεῖ.δε,  µμαρτυρούμενος ὅτι ζῇ: 
ΣΤΩΘΏ. «χεοεῖτε; Ῥαῦ ἔπετο [οπθ] τν νποββεᾷ ΟΕ Όπαῦ Ἡε ἸνεἙ; 

«9 καί, ὡς .ἔπος.εἰπεῖν; Εδιὰϊὶ ᾿Αβράὰμ- καὶ ἈΛλευϊϊι ὁ δεκάτας 
Ἀπᾶ, 5ο ἴο 5Ρεα]ς, ἑΠτοιρᾶ ΑΤΡχβΏβτα, 85ο ἍἸμενί, ὙἍπο ᾖ3Σ4ἴλΠες 

λαμβάνων δεδεκάτωται 10 ἔτι γὰρ ἐν τῷ ὀσφύὶ τοῦ.πατρὸς 
αλχεοείτες, Ώας Ῥόει ὑυπεᾶ. Ἐοτγεί Ἱπ ἵλο Ἰοῖπς ο [η15] ΣβίΠεσ 

ἦν, ὅτε συνἠντησεν αὐτῷ Ιὐ' Μελχισεδέκ. 11 Εί μὲν οὖν 
Ἡθ πας π/Πεη 2ταεῦ 3Ώἵτα α1Με]οηΏ]ςδεᾶεο. 14 Ιπὰεεᾷ 1ηθπ 

, νν ” .. ” ζ ’ ε Δ 4 

τελείωσις διὰ τῆς Κλευϊτικῆςϊ ἱἐρωσύνης ἡν, ὁ-λαὸς.γὰρ 
Ῥεγίαοίίοα ὮΥ ᾖἵἴπο ἍἸΠεν]ι]οα] Ῥχϊθείποοά 31εζθ, 2ος 119 ρεοΡρΙθ [5Ῥα5θᾶ] 

ἐπ Ιαὐτᾷὶ "'νενομοθέτητος! τίς ἔτι Χρεία κατὰ 
8µροῦ ῄἩδ 1μαᾶ 3τεοεϊνοά [51πε]΄Ἴαντ, να ῦ 51] πεεά [τας ὑπετα] ποοοτάἶπρ ο 

τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα. καὶ οὐ 
ἴΏθ οτᾶει οἱ Μειεμὶβεᾶες [2ος] Αποῖῦες 30ο 3ατῖςδε αρτίεςί; απᾶ πος 

: --- τοῦ Β. 
[βοη5])1.. 
{ ηὐλόγηκεν 1.. 

} ὃς (/εαᾶ Φ Πο, Ὠανῖηρ Ὡεῦ) 1ΤΓΑ. 
ὃ Λευεὶ ΤΤτΑ. 

Ε δυ ΙΤΤΤΑ. 

8--. νίὼν (γεαά 
86 ---τον ΙΤΤΊτΑ. 

κ ΑΛενειτικῆς ΤΑ. 

Σ--- καὶ Ι1ς, 
ἆ τοῦτ' ἔστιν 6τ. 

ἕς ὁ ΙΤΤΓΑ. 
« ἀποδεκατοῖν ΤΊτΑ. 
Ὦ Λενϊς Ι,; Λευεὶς ΤΊτΑ. 

1 αὐτῆς (1εαἆ 98 ἴλε ρχουπά οἳ 19) ΗΤΊΙΑΊΓ. 3 νενοµοθέτηται Ὠ8β τοσθἰνθά [116]1.1Υ ΥΤΤΤΑΥΝ. 
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κατὰ τὴν τᾶξιν Ααρὼν λέἐγεσθαὶ; 19 µετατιθεµέγης γὰρ 
βοσοτᾶῖησ Το λε οτχάςυ οἱ ΑΛΣΟΙ 3ο Ὦο παπιοᾶ ὃ Έογ ὁροῖτπρ Αολιωιροά 

τῆς ἱερωσύνης, ἐξ ἀνάγκης καὶ νόµου µετάθεσις γίνεται. 
α1ιο ρτίοςί]λοοά, χοπ Ἰοσοδδίσ αἶξεο οἳ Ίαν; Β «Ώβησθ ᾖΊἴλμκος Ῥ]αςο, 

}λ2δο 4 -” .” ε τε τ 19 εφ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας µετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς 
Έοχ Τε οἱ Ἱνοπα 4γο 5α]ᾷ ἔλοςο ἐμίπςς, α Ξ{γίυο 1άϊΠεγεπί Ίας Ραντ, ΟΕ τΥλ]ο] 

οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ' 14 πρόδηλον.γὰρ ὅτι 
πο Οπ2 Ἠβαρίνου αἰϊοπάπησο αἲ ἰπα αἰἴασ, Έτ [ᾶτ 15] πιαπ] ο.ὺ ἑπαῦ 

ἐξ ᾿Τούδα ἀνατέταλκεν ὁ κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν "οὐδὲν 
οατ οἳ οσπᾷς Ὠας 5ρταης οατ Του, Α5 {ο πΠΙοη ἐτῖρε Ἀποϊμίπς 

περὶ ἱερωσύνης' οΜωσῆς! ἐλάλησεν. 15 Καὶ περισσότερον 
Αοοποεγπῖηρ δργὶοςἰ]ιοοᾶ 1Μοςος Ἔβροκε, Απιά ποτε ποαπάιπἰ]σ 

ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ 
εί αιῖίζο πιαμ]{οδῦ 1915, αἶπος ποσοτ ης {ο πο αἰπωϊ(αᾶο οἱ ἈΤε]ο]μ]δοᾶσς 

ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, 16 ὃς οὗ κατὰ νόµο»  ἔντο- 
8116 α "ργὶοδὺ 1Δ1Ποτοπξ, τυΏο ποῦ αοοοτάιπρ ο Ίαν οἳ οοπιηιιλ- 

λῆς Ῥσαρκικῆς'  Ὑγέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς 
Ώ]ι Ὠῦ 1Πε5π]ν Ώας Όορτ οοπς]{αῖθᾶ, Ὀαῦ αοοοτάίηρ {ο Ῥονεί οἱ "ία 

ἀκαταλύτου' 17 Ἀμαρτυρεῖ'.γάρ, Ὅτι σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν 
αππάΙςςσ]αῦ]ο, Έοτ Πο {οξ{18ο5, Τποι [ατέ] α ρτ]οδύ 1ος 

αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ«. 18 ᾿Αθέτησις μὲν γὰρ 
ετετ θξίιτ πο οιᾷετ οἳ ἈΙο]οβίςεᾶες, 3Α δρυ τησ "ατνατ 1{οτ 

γίνεται προαγούσης ἐντολῆς, διὰ τὸὺ.αὐτῆς.ἀσθενὲς 
ὠιθτθ 15 ΟΕ {]ιο "ροϊπς ᾿οείοτε "οοπηπιωπάπιεηξ, Ώοσλαςε οἳ 1018 συ θπ]ςΏο85 

καὶ ἀνωφελές, 19 οὐδὲν.γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος. ἔπεισ- 
απᾶ απρτοβταῦ]ετα5ς, (ου “ποί]ιῖμσ  3ρονξοοῖοᾶ πο ]απν,) [51ο] πίγο- 

αγωγὴ δὲ κρειττογος ἐλπίδος, δι ἧς ἐγγίζομεν τῷ θεῷ. 90 Καὶ 
ἀποῖιοηῦ -απᾶ οἱ α Ῥοΐΐζεν Ἠορα Ὦγ πι Ἡ]οὮ Ἱτο ἄτωνν πεατ ᾖἵο αοᾶ. Απᾶ 

καθ «σον οὗ χωρὶς ὁρκωμοσίας οἱ μὲν γάρ, 
Ὦσ Πουν πΙαςοὮ ΠΠ ντας] ποῦ 8ρατι τοπ [πε] Αποατίηρ ο απ οα{Ἡ, (αγ 1{ρτ 

χιωρὶς ῥρκωμοσιας «εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, 91 ὁ.δε, 
πλτηους [Ππο] ατνοαστίης οἱ απ οαίπ αἲθ ἁγτὶοςί5 1Ῥοοοπῃς, Ῥαϊτ Ὦςθ 

Γμετὰ" ῥὁρκωμοσίαο, διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν, 
Μάτα [πε] βποατιηπς οἳ απ οαξἹ, Ὁσ Ἠϊπι πἩο 545, α5 Το Ἠ]πα, 

3 Π ΄ η) υ 

Ώμοσεν κύριος καὶ οὐ.μεταμεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν 
Ἓρχνοτο [.τπο] "]ιοτά, απᾶ πν]]] τοῦ τοροαπῦ, Τ]χοιι Γατῦ] α Ῥυγ]εςῦ {οΥ 

αιώνα κατὰ τὴν.τάξιν Μελχισεδέκ' 99 κατὰ. ἵτοσοῦτον"ἃ 
ετε; αοοοτάῖπστο τἴηποθ οινᾷςον οἳ Ἠεἱολμ]5δοάες,) Ὦγ 5ο ΙΛΠΟΒ 

κρείττονος διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς. 3989 Καὶ οἱ 
οἳ α Ὠοῖίιν  οοτοπαπίι "Ἠπς “σοι Άδιτοίτ 116515. Απᾶ {πο 

μὲν πλειολές εἰσιν.Ἱγεγονύτες ἱερεςὶ διὰ τὸ θανάτῳ κω- 
Σπα ἩΣ 1ατο ργλθ5ί5 οἩ πἐςοιτΏί οἳ υγ ἁσατί Ῥεῖης 

λύεσθαι παραμένειν' 94 ὑ.δέ διὰ ΄ τὺ.μένειν.αὐτὸν εἰς 
Ἠιπζετεί ἔγοπι «οομΏπΙΙης; Ὅπτ Ἡςθ, Ῥοσαπξς οἳ Πὶς5 αὐ]ᾷῖησ 40Υ 

τὺν αἰῶνα, ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην 395 ὕθεν καὶ 
ετοτ, ππίταπςπὴςκίρ]ε ας "πα “Ῥν]ες[]ιοος. Ίεησς α]5ο 

σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύιαται τοὺς προσερχοµένους δι 
Το «.τθε οοπαρ]είοΙσ Ὡς ἰς αΌ]ο Ίποςο 1νπο αρρτοβςὮ σλη 

αὐτοῦ τῷ θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς-τὺὸ.ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 
Ὠ]ηχ ἐο ἀἄοᾶ, αἶπνασς Ἠτίης το {πίσοχοσᾶςθ Σ0Υ ΤΠοη1. 

26 τοιοῦτος.γὰρ ἡμῖν  ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, 
Έοτ 5αςἩἈ δις αρεοαπο 2 Πίση "ρτὶοςῦ, 

ὕσιος, ἄκακος, 
ἨοίΙγ, Ὠατηλ]εςς, 

ο Μωῦσῆς ΟΙ/ΤΤΤΑ ΥΓ. π περὶ ἱερέων (ρτιεξίβ) οὐδὲν τΤΤτΑΥΓ. 
τ : 5 μεθ Ὀ. 4 μαρτυρεῖται (γεαᾶ {οχ Ὦςε 15 {οδμβεὰ ΟΡ) ΤΤΤΙΑ ΥΓ. 

χισεδέκ ΤΊτΑ. ἵ τοσοῦτο ΙΤΤΙΑΥ, ἍἩ -Γ καὶ 8ἱ50 ΤΑ. 
8ἱ5ο [11]1ττΑΤ’. 

ν ἱερεῖς γεγονότες ΙιΑΥΓ. 

σ05 

Αξίογ {πο οτᾶργοξ Αητ- 
οη 2 12 Ἐου ἴπο γτ]ο»ί- 
Ἠουᾶ Ῥεϊηπρ οΏαηροᾶ, 
ἴπατο 18 πιαάε οἱ ηθ- 
οεβςἰσ Α οΠαηρε Ά]θα 
οξ {πο Ίαπ, 15 ἘΈοτ 
Ἡο οἳ ὙΊοπι ἴλμαςβο 
{Πΐπσβ ατθ ΞΡΟΚ6ΕΏ Ῥοχ- 
Ἰαϊπσίπ το αποίπος 
1106, ο σγΠΙοΏ 11ο 1.1. 
σᾳτο αἰζοπᾶαπορ αἲ {πε 
αἰζατ. 14 Ἐοτ τὲ ἴ5 οτ]- 
ἀαεπί ἴπαῦ οἳτ Τιοτᾶ 
5ΡΤΑΠΡ οιυῦ οἱ οπόας 
οἳ π/ΠϊοἩ Όνῖοο ἌΤοσαες' 
5ρακο ποϊημίπρ οοἩἨ- 
οογηῖπςσς  Ῥρτες5{ποοά. 
15 Απα 16 ἶςε τε ἴαγσ 
Ίποτο οτιάσοηξ: Τογ {πα 
ΑΤίΟΥ πο βΙπο ή ΠΠ ταᾶς οΕ 
Μο]ο]ῖ5δοᾶεο ἴποτο α- 
χδείῃ αιοί]μοτ Ῥρνἱαςῦ, 
16 τν]ο 18 τιπᾷο, ποῦ 
ατύοτ {πε]ητν οἳ ς, οαἵ- 
ποὶ οοπιπιαλτιστῖ, 
Όπῇ αξίου Ίπε Ῥροτγετ οἳ 
αΏ 6η 1]ο.ς 1116, 17 Έοτ 
Ἰε τε ΠοίἩῃ, ΊΤἼοια 
αλέ Ἁ ΡΥΙεδὺ {ος ΕΤΟΓ 
Α4ἴεΥΓ {ἴηο οτᾷεγς οξ 
ἸΜε]οη]δοᾶεο, 18 Έοτ 
Ίπετο ἶ5 τετῖ]σ ο ᾱῖς- 
αππιι]]Ίησ οἳ Πο ο0π]- 
πιρηπᾷταςηξ ροΐηπσ Ὑω6- 
άοτα {0Υ ἔπο ππεηκΏεςδ8 
απᾶ υπρτοΠίπβρ]αοπες 
{16Γ6Ο5. 19 Ἐοτ ἐ]ο Ίατγ 
πηρᾷθς ποῦμῖπς Ῥεγεοῦ, 
Ῥαῦ πα ὑτιπρίτπα Ίτ ο 
α Ὀε[ίαετ ὭΏορο αἰα; ον 
πο ππΏὶοὮ ΊὙνο ἀτατ 
ηῖσῃ ππ{ο ἄοᾶι 20 Απᾶ 
ΙΠΛΞΙΠΙΠςΗ ας ποῖ πΙτῃ- 
οαῦ απ οαίἩ ᾖε Ίσαξ 
πιαᾶε ΏΌγὶοδέ: 21 (ἄοτ 
ἴπο5ο }υτγὶθδί Ἡπεχθ 
πηαζςα πλου 8Ώ οὐ; 
Ῥαῦ {Π]ς τί απ οαῖ]ι 
ὪὋγ Ἠη τπαῦ 5οἷά πω[ο 
Ἠϊπα, Της Τ,οτᾶ 51Υατθ 
απιᾷ συ ]] ποῦ τορσηΏϐ, 
Ίποι αγὲ α Ῥτιεςὶ 1ο 
6σει α{ίοτ ἵΏα ου ᾷσσ 
οἱ Μοα]οΠιςαᾶςο :) 2507 
5ο τωπςῃ πας «εδιβ 
τηρᾷθ α 5πιγεῖσ ο Γα Ῥεῖ- 
1οΥ {εβίαπιθηΏ. 95 Απᾶ 
τ]λοςσ ΓΙΨ Ἱνθγε Ώ]ΑΙΥ 
Ῥτ10515, Ὀεοβίσο {Ἠεγ 
πνέτο ποῦ 5αΠεγεᾷ Το 
οοπΙΙπἩς Ὦγ τεΙδΟΝ οἳ 
Αοαΐα: 24 ας π5 
ΦιᾶΠ, Ὀαεσαά5ε Ἡθ «Ο0Ἡ- 
ΜΙπιιθίὮ οσοτ, Πατ απ 
πηςΠαπσοαο]ςθ ρ)οςῦ- 
Ἠηουᾶ. 25 1 πεγοξογα Ὦθ 
1 αΌἷο αἱξδο ἴο βἀτθ 
Τπαπα {ο ἴπο αἱ{θγπιοςῦ 
{παῦ «οὐ ἁπίο αοάᾶ 
Ὦγ Πἰπι, 5866ΙἨ6 Ώθ τεστ 
Ἠτείιῃ ἵο τπιακο ἵῃ- 
{θτορρξίοη {ος Ίμεπη. 
96 Ἐου 5ης] αἩπ Ἠὶρη 
Ῥνίοςυ Όθεαπιε ας, 10ῇ6 

Ρ σαρκίνης ΒΕΣΗΥ ΙΤΤτΑΥ. 
κατὰ τὴν ταξιν Μελ- 

9 

στκω 



σ70 
ἓ5 Πο]σ, Ἡλπα]θςα, 1Ἡπ- 
ἀοβ]σςα, βεραγςθῦο Έτοπα 
ΦΙΙΏΘΓΒ, απᾶ πιβάθ 
Ἠϊσ]πος ἴππηπ πο Ἰεα- 
γεης; 97 πΠο ποθεᾶείἩ 
ποῦ ἀαἲ]γ, 35 ἴποβο ΠΙςΗ 
Ῥτ]θυῦ5, ὕο ο ”Γ πρ 84- 
ογἱβσο, Πτθῦ ΓοΥ Π]5 ονΠ 
ΒΙΏ5, αλᾶ ἴπθοη {05 {ηο 
Ρεορἰθε᾽5: {ος ΌΠὶβ Ἡθ 
ἀἱά οἱςσθ, ὙΏοπ τθ 
οΏυτοεᾶ αρ ᾖἨΠἱΠι5οΙΈ. 
28 Εοσ ἴῆπε Ἰαῖν πιακοῦ 
116Ἡ ΠΙΡΗη ργὶεςύς ἹνὨΙοἩὮ 
Πανο Ἱπβγπαῖίν; δαῦ 
νπο τνοτά οἳ πο οβ{Ἡ, 
ὉΏΙοὮ Ίνας εἴπορῬ {ἴἨθ 
Ίανν, πιαΚείῃ πο Βοη, 
Πο ἶ5 οοηξθογαῦθᾶ Σος 
ΘΥΕΓΠΙΟΓΘ. 

ΨΠΙΙ. Νοπη οἳ ἴπθ 
ἀΠῖπρς πυΏ]ΙοὮ πο Ἠατο 
Εροκεπ {λές 5 ἴπο β1πα: 
19 Ἠατο 51ο απ Ἠϊρη 
Ῥτϊθςῦ, τΏο ἶ5 βεῦ οἩἳ 
ἴπε τὶρπύ Παπά οἳ ἴποθ 
ἴητοηρ οἱ ἴπο Μα]εςίτ 
Ἰηπ ΤΠο Ἠθβτεπβ; 2 8 
πηϊ μ]δέετ οξ {πο βαποῖίι- 
ΒΙΥ, απᾶ οἳ πο Ίτιαθ 
ἱαρεγπμο]θ, ΠΠΙοἩ τΏθ 
1ιοτᾶ ρι(οΏεᾶ, απᾶ ποῦ 
ιβ, 

3 Ἐργ εταογσ Πῖρῃ 
Ῥχϊεςυ 5 οτἀφϊπθᾶα ἴο 
οὔες ρὶ[ί απᾶ εαοτὶ- 
Ἀρθ68: ὙΠετεξογὸ Τέ 18 
οἳ ποεοθςξςίύν {Παῦ επ] 
ΙΗ3Ώ Ἠατο βοπιοπ]Ώβῇ 
8]5ο {ο ο στ. 4 Ἐοτ 1Ε 
Ἡς Ὑ6γτθ Οπ ΘθΗΤΊΠ, Ἠθ 
ΕΠποα]ά ποῦ ὃο α ρτίεςῦ, 
Βοείπρ ἴηαῦ ἴπετο ΑΤθ 
Ρτερίς ἴπαῖ οΏοτ σΙ{08 
ποοοτᾶῖπρ {ο Τη6 Ίαν : 
ὃ ἵνΠο 8εΓΥΘ6 ππῖο ἴῃο 
ΕΣ8ΙΠΡΙΟ6 Επᾶ ϱΏαάονν 
οἱ Ἰεατεπ]γ ἰπίπρς, 
35 ἸἨοςε8 πΑβ αἄπιο- 
Ἠη]βηθά οἳ ἄοᾶ πλ]οαι 
Ὦθ πτας αΌοαῦ ζο Ώ]ακθ 
τμθ ἴαδρεγτπαοσ]θ: 495, 
Ῥνε, δ5αϊτπ 6, 'ἴλαίέ 
ἴποια τηακθ αἱ] {Πϊηπσβ 
βοοοτάϊπς ο ἴπε ρηῖ- 
ΤΕΥΠ «Ὡθινθᾶ {ο ἴπεῬ η 
της πιοαηῦ. 6 Βαΐ ποὺ 
ἨαίἩπ Ἡε ορἰαϊπθδᾶα α 
ΙΩΟΤΘ οχοε]]οπί πιϊπῖ- 
ΒΙΥΥ, Ὀσ Πον) πααςοὮ α]- 
86ο Ἰθ 5 {Πθ πιθᾶΙΒΤΟΓ 
οἳ α Ῥείϊεγ οοτοµφηξ, 
συΏ]οὮ Ίνας οδίαυ]15Ώοᾶ 
ἩΡροη Ὀεζίετ Ῥγοπαδες, 
7 Ἐοχ Τε τπαῦ Εταῦ σο- 
φεπαπί Ὠαᾶ Όδευ Εοια]ζ- 
1ε55, 1ἴἶεπ- εποιι]ᾶ πο 
Ῥ]ασε ασε Ώσεπ βοαρΗῦ 
Σο 1Πθ 5οοοπᾶ,. 8 Έος 
Ἀηᾶάίησ ᾖἀΕαι]ς ἡΠπίμ 

« ἐφ᾽ ἀπαξ Ίτ. 
15 εµιεη Ιπάθεᾶ) ΤΤΤΤΑΥΓ. 
ἆ Μωύσης ΑΙΤΊΤΑΥΓ. 

Προς ΕΒΡΑΙΟΥ Σ. στ], ντ. 

ἀμίαντος, κεχωρισµένος ἀπὸ τῶν.ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος 
υπάσβ]εᾶ, 5οραςπΌυᾶ ΣΤΟΠ 5ΙΠΟΤΗ, Απᾶ 2Πὶρ]ιον 

τῶν οὐρανῶν γενόμενος 27 ὃς οὐκ ἔχει καθ ἡμέραν ἀνάγ- 
δίη8η "ἴΠο 3πεανεπς 176ΟΟΠΙΘ : ν/Ώο ας ποῦ ἄαγ Ὀγ ἆαγ ηθρθβ- 

κην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν.ἰδίων ἁμαρτιῶν 
81ΐγ, 88 πο Ἠάρῃ Ρτ]εδῖς, ατοῦ 40ΥΓ Ὠ]5 ΟΊΥΠ 8ΙΏ5 

θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ' τοῦτο.γὰρ 
«ρβοχίβοος 3ο "οᾶετ "άν, ἴπεπ ΣΟΥ Όποςθ οἱ ἴπθ Ῥεορ]θ; Σο θΠῖς 

ἐποίησεν Σἐφάπαξ, ἑαυτὸν Σἀνενέγκας.' 36 ὁ.νόμος.γὰρ ἀν- 
«Ἠθ αἰά 9Π00 ΣΟΥ αἲ], “Ὡ]πιδα]ξ 'Ἠατίνρ “οβετθᾶ 5ἩΡ. ΈΟΣ ἴπο Ί.σν 

θρώπους καθίστησιν ἀρχεερεῖς, :«ἔχοντας ἀσθένειαν' ὁ λόγος δὲ 
3ΏΙΕΏ. αροοης(]ὑαίθς Η1ΡΗ ρτὶεςῖς, [πο] Ώατο Ἰπβτποϊϊγ; ὭΌῬαῦ {Πο ποτᾶ 

τῆς ὁρκωμοσίας τῆς  µμετὰ τὸν νόμον, υἱὸν εἰς τὸν: 
οἱ ἵῃπο απεατῖπρ οἳξ ἴμο οαίἩ, πΠίοὮ [15] αξίετ Ἅᾖ1ῃθ Ίαν, 8 ΦοΏ 1ος 

αἰῶνα τετελειωμένογ. 
ετεχ Ὠᾳ5 Ρρεγ{θοίεᾶ. 

8 Κεφάλαιον.δξ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον 
ΝΟΥ ἃ 5ΙΠΙΤΙΒΥΥ οἳἑ Ἅᾖἵπε {ΠΙπρθ Ῥείπςβ 5ροκθη οξ [15], 35ιιςἩ. 

η] , « ΄ ο ” , ν 

ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς 
1πγο ματο α Πἰρη Ῥεϊοδί, πΠο 5αῦ ἄοινπα οἩ [0πε] τῖρηΏῦ Ἰαπᾶ οξΕ 116 ἵἨχοπθ ο {πο 

µεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 3 τῶν ἁγίων λειτουργός, καὶ 
ΡΤθΔἴΠΕΘΞΒ η ᾖἶῃμοθο ἨΗθβτεΏβ; 308 ὐ0ηο “ο]ῖθς ΣΤΩΊΠΙΦῦΕΥ, απά 

τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ κύριος, καὶ οὐκ 
οἱ πο "αρετηδο]θ Σιταθ πΏἰοἩα “Ριίοπεᾶ 31ο "]οιὰ απᾶ που 

ἄνθρωποο. 
πηΙΗ. 

ὃ Πᾶς.γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά.τε καὶ θυσίας 
Έοχ εἵθτΥ Ἠίρη ρτὶεδὺ 1ος {ο οΏετ ὈοίἩ ρ18Εί8 απά 580ΓΙ8068 

καθίσταται ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦ- 
6 οοηςύ]θαεᾶ ; ππεηορ [10 19] πθοθρβαχγ «ο ἼἼατο ὀροπιεηίηρ Ἰ8]5ο [1οτ] 30ΠΙ8 

τον ὃ προσενέγκ. 4 εἰ μὲν "Ὑὰρὶ ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ' 
3019 τν ΒΙΟ] Ἡθ πίαγ ο εγ. 314 ἀιπᾶθεά 10ΟΥ ἍἩθ Ἡθτθ οπ οεαΓῖΠ, πο ΘΤΘΠ 

ἂν ἦν Ἀἱερύς, ὄντων ὑτῶν ἱερέωνὶ τῶν προσφερόντων 
ποι]ᾶ πο Ὀ α Ῥτίεδῦ, ἴπετε υοίπς ᾖ1ἴπθ Ῥτὶιεβίβ ἩὙΠΠο οπ6ν 

κατὰ Ἱτὺνὶ νόµον τὰ δῶρα, ὅ οἵτινες 
ποοοτάἰπρ ο ἴπθ Ίων ᾖ{ἴπο Εἰᾷ15, Φνπο ᾖ{[0πε] τερτεδεπτανίου αλά 

σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθῶς κεχρηµάτισ- 
βΏδάοπ ΒΕΓΤΘ οί ἴπθ ἍἨεαγεη]ίθ, «αοοοτάίπρ 5 3πνβρ Οάμγίηεὶγ Ἱπ- 

ἆ  Η( / 3 ω Ν / ο ’ 

ται Μωσῆς' µμµέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, ΄Ορα,.γάρ 
Βὐτμοθᾶ 3 ΜΟο5ΕΒ Ρεῖηπρ αὐΌοαῦ {ο οοπβυχιοῦ ἶμο ἴπρεγηκβοίθ; «405, 888, 

φησιν, «ποιήσῃς' πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα 
Β4Υ5 Ὦθ, Ίἴποι ΠπιθΚθ αἲ] {ΠΙΠρΒ βοσοχᾶϊπρ Το πο ἈἨαϊύεγαη π/ΠΙοἃ τναβ ΒΕΠ 

σοι ἐν τῷ Όὄρει. ϐ Ινυνὶ'.δὲ διαφορωτέρας Ἅἔτέτευχεν" 

ὑποδείγματι καὶ 

ἴηος Ἱπ ᾖ1Πθ ΠΙΟΙΩΙΒΙΗ, Ῥιιῦ πού κα Τωοχθ εχοο]ιεηὺ "πε ας ᾿ουιβ]πθᾶ 

λειτουργίας, ὕσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν διαθήκης μεσίτης, 
απη]Πη]5υΥΥ ὮΥ Ρο πιο] 88 3ἱ5ο ο 8 Ῥεδίος πο 5 λοοτοπηπῦ Ππιθβίαίΐος, 

ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενοµοθέτηται. 7 Εἰ γὰρ 
ὉυΏΙοὮ απροἩ Ῥοΐῦζες ῬΓΟΜΙΙ86Β Ἠα58 Όθεν επύπρἠδησᾶ, Έος 1έ 

ἡ.πρώτη.ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο 
ἵραί Ατεδῦ [οπε] τετ 48111115, Ἀηοῦ 07 ἃ βεοοπᾶ ποι]ᾶ "ρε ὄδουρηῖε 

8 µεμφόμενος.γὰρ Ναὐτοῖς! λέγει, Ἰδού, ἡμέραι ἔρ- 
Έοτ Απάϊπρ ἐαα1ὀ, 39ο “ἴπθπι 1Ἠ9 78478, ἍἘο, 4βγ5 Αθ 

τόπος. 
1ρ]ᾳσθ, 

9 οὖν (}εαᾶ 
ο--- τὸν ΙΙΤΤΤΑ. 

6 τέτυχεν ΙΤΑΤΓ. 

Σ προσενέγκας Ἠανίηρ οΏεγεᾶ 0. Σ--- καὶ ΙΤΤΤΑΥΥ. 
υ.--- τῶν ἱερέων (γεαᾶ τῶν ἴΏοςβθ πο) 1 ΤΊτΑΥ. 

ϱ ποιήσεις ἴποι 5818 Ὢα]ςθ ἵσητ αν. { νῦν 1. 
ἃ αὐτοὺς (/εαᾶ Επάϊπρ {ο να {09ο} 1” 



ΥΙΙΙ ΙΧ. αποτοδα ς Ὁ 5. 

χοντί, λέγει κύοιος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸὺν' οἶκον 
οομαῖηᾳ, Βα1ΐΏ 1ἴπθ' [ονὰ, απᾶα ᾖἵἱ ον] τισ α8 τοσαχᾷ5δ πο  Ποιβα 

᾿Ισραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιούδα διαβήκην καινήν' Ὁ οὐ 
ο [.γμεΙ απά Α» ΤόδιΙΓΙ5 ἰηπθ Ώοι-ο οξυυάν α "οογτοπαμς ᾖΤΠΟΙΥ; πηοῦ 

κατὰ τὴν'ιδιαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς.πατράσιν.αὐτῶν, 
βοοοτά(ας ἴο {ο ουτεμαμῦ ΠυΠΙσΠ 1 υωάθ ντ] Όἱιοῖτ ΕΑΌΠςΥΑ, 

ἐν Ἠἡμέρᾳ ἐπιλαιλομένου μου" τῆς.χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν 
1η [πε] ασ οἱ ηαΥ (β]είπσ Πο]ᾶ οἳ τλοῖγ Ῥαπά το Ἰεμά 

αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου" ὅτι αὐτοὶ οὐκ.ἐνέμειναν ἐν 
πει  οαῦ οἑ [Πε] Ιαπᾶ οἳ Ιὐσγρί; ΌὈθοᾶπι5θ {ἴΠεγ αἱᾶ ποῖ οοπ{Ιπαθ᾽ 1 

τῇ.διαθήκμ.µου, κἀγὼ ἠμέλιησα αὐτῶν, λέγει κύριος. 10 ότι 
ΠΙΥ οονεμαηΐ, απ ΓΙ ἀϊξτοφατάεά ἴπεπα, βαϊ(Ώ [ίπε] Τιοτᾶ. Ῥεομι15θ6 

αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσοµαι τῷ οἴκῳ Ισραὴλ μετὰ 
ἐπὶ5 [15] ἰηο οοτεπιιἉό ὙνηΏϊον 1 σΙ1] οοτεπαπί πΙΏ (πο Ὠοιςσε οἳ Γ.γαε] αξτος 

τὰς.ἡμέρας.ἐκείνας, λέγει κύριος, διδοὺς νόµους.µου εἰς 
ἴηοςο ἆασς, 5ης [πο] Τιοτᾶ, βϊντίησ ΏΙΣ ην πο 

τὴν.διάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπὶ ἱκαρδίας' αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς' 
{Πεῖχ πιϊπᾶ, 8ἱ5ο προπ Ππεατίς αὐβεῖν Τ σν]]] Ιπςογ]οο τλεπ ; 

καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί µοι εἰο λαόν. 
Ώηᾶ Ι τν]]] Ῥϱ ἴο ἴπεπι 1ος 6ο, απᾶ ᾖΊπεγ 5Ώα]] Ὦο {ο 1ο ἔογ ῬθοΡίθ. 

1] καὶ οὐ.μὴ διδάἕξωσιν ἕκαστος τὸν πλησίον! αὐτοῦ, καὶ 
Ἁπά ποῦ αἲ α]] 5α]] ΤΠεΥ ἴθαοἩ Θ36Π ΣποϊςβΏΡοισ αλ», βηᾶ 

ε/ Π σος ι ῃ ση , το λ ’ / 
ἕκαστος τὸν.ἀδελφὸν.αὐτοῦ, λέγων, Γνῶθι τὺν κύριον’ ὅτι 

εασα Πἱ5 Ῥτοίμας, βαΥΙΩΡ, Ἐποιυ πο Τιοτά; ὈῬεσβαξδθ 

πάντες εἰδήσουσίν µε, ἀπὸ ικροῦ ΛΙαὐτῶνὶ ἕως 
8]1 5Ώα]] που πθ, 1τοπι [πε] το {Γοπε] οἳ ἴποπα {ο [πε] 

µεγάλου αὐτῶν 19 ὅτι ἴλεως ἔσομαι ταῖς. ἀδικίαις αὐτῶν, 
6τεαῦ [οπε] οξ ἴπεπι, Ῥεοβ1ςο πιετο]ξα] Τ π]1]] Ὀο6 ζο 0]οῖτ ἀητὶσΒίθοΙΙ5ηΏθξςες, 

καὶ τῶν.ἁμαρτιῶν. αὐτῶν «καὶ τῶν.ἀνομιῶν αὐτῶνὶ οὐ.μὴ 
απά {πεῖσ 6ἶπ5 απά ἐΠεῖσ ]ανν]ε5ςηπθςςξος 1π ηο π]ςδθ 

.. 2” . - ’ ’ , 

μνησβῶ ἔτι. 19 Ἐν τῷ λέγειν καινήν, πεπαλαίωκεν 
σπ]] ΙΤ ΤεΠΙΕΠΙΏΘΓ Ἠ1ΟΓ6.. 1η {ἴπο οαγῖης Νευν, Ὦε Ἠα5 πιαᾶο οἷά 

τὴν πρώτην τὸ. δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς 
τηρθ ται; ὍΌαῦ τπαῦ πΏῖο]ι Ρ6τοπ8 οἱά ΔηΏᾶ Ἀρεάᾶ [18] ποδασ 

ἀφανισμοῦ. 
ἀϊξαρροαστίης, 

οὖν καὶ ἡ πρώτη Ἱσκηνὴϊἳ δικαιώµατα 
"Ἠαά ᾿Ιμᾶσθᾶ 30ΠΕΓΕΕΟΥΘ 5Ά]5ο 1:πο6 25 ἹαὈεγηποἰθ οτάΙπβ11οθΒ 

λατρείας, τό-τε ἅγιον κοσµικόν. 2 σκηνἡὴ.γὰρ κατε- 
οἳ 5εχγτ]οθ, Απᾶ ΤηΠθ 5ΑΠΟΓΙΑΥΣ, α ΜΟΤΥΙάΙΨ Γοπο], Έοτ α αρογηπο]θ ΤΥΒ5 

σκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ο ἥντε λυχνία καὶ ἡ τρά- 
Ῥτοματεᾶ, ᾖἵἴπο ἍΕτςῖ, 1π πΏ]οὮ (ππετο] Ὀοίᾶ {Πε ]απιρειαηᾶ απᾶ ἴπο ῥ8- 

πεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ᾽ἁγία.! ὃ μετὰ 
Ὦ] απᾶ 1πο Ῥτοδεηί{βΏΙοΏ ΟΕ {πε 1ομτθΒ, πο 5 ομ]]θᾶ ἍἨΠοίγ; "Αα 1τθγ 

δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασµα σκηνὴ Ἰ λεγομένη άγια" 
αι 1ἴπθ αβεοοπά τε]] 8 ἴ8Ὀεχηαο]ς πΠ]ο] [18] οβ]]1εᾶ Ἠο]γ 

ἁγίων, 4 χρυσοῦν ἔχουσα θυµιατήριον, καὶ τὴν κιβθωτὸν τῆς 

9 ΡΕἶχεν' μὲν 

οἱ Ὠοίΐθι, - "ὰ δρο]άεπ Πατίπς 06ΠΣ6ΟΣ, ἈΑπᾶ 1πθ 8τ]ς οξ 1ΠΘ 

διαθήκης περικεκαλυμμµένην Ἠπάντοθεν ἨἈΧρυσίῳ, ἔἓν 
οοτεηρηῦ, Ἠανίπρ Ῥεοη οοτετεᾶ τοαπά 31η “6γεσγ δρατυ ἡσγι(λ "ρο]ᾶ, ἵπ υ]]οἩ 

στάµνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα, καὶ Ἡ ῥάβδος ᾿Ααρὼν 
[πας ἴπαε] “ροῦ Αρο]άεη ἨΠατίηςσ {ἴπθ ΠΙΑΠΠ8, απᾶ ἴπθ το οἳ Αατοῦπ 

ὤ7] 

Ίλιοπι, Ἡο καἲἴπ, Ῥο- 
Ὠο]ά, πο ἆπγ» σοπθ, 
βαΐτΏ ἐπο Τους, οι 1 
πνΙ]ἱ τηικο αι ποτ 90Υ9- 
ὨπΏῦ ΙΥΙ(Ὦ ἴπο Ὠοιιρο οί 
Τβυπεὶ απά πνιὮ ἴλθ 
ἨὨοιρθ οἳ οπάμ]μ: 9 ποῦ 
ποσοτά]πςρ Το ἴποὸ ουνοθ- 
ηπηῦ ἑπαῦ Τ πια νν 19 
Τπείσ ΤαΐηΠςογς ἵπ {πθ 
ἆπγ ἹνΠεη 1 ἴοοῖ]ς {πεπι 
Ὦσ ἴπο Ἰαπά Το Ἰοιᾶ 
ν]λοπα οαΐ οΓ1Πο Ἰηπά ος 
Ἠσγρύ; Ὀδομαξο ΤΠογ 
οοπυίπιεὰ ποῦ ἵπ ἩΠγ 
οονθοπαΏῦ, αμά Ι το 
σαγάεα {παπι ηοῦ, 515] 
ἴπο Γμογτᾶ. 10 Εοτ 115 
ἳδ ἴπο οονοπαΏῦ ἴπαῦ 1 
Αν] παλκο νι Τπθ 
ποιιδθ οἳ Γετας] αξίες 
ἴποςδε ἆαγς, εαἱῃ Τηθ 
Τιογᾶ; 1 σνΙ]] ραῦ ΠΥ 
Ίαννβ 1πζο ὑπεῖν πωϊηᾶ, 
βπά ποτῖζο ποπ Ἱω 
νΠοίγ ἩὩθατί5δ: απᾶ 
τυϊ]] Ὀο {ο (Ώαοπι α αοᾶ, 
8η {μετ 5Πα]] Ὀε ὕο πιθ 
Α Ῥοορ]θς 1] απάἆ ἴπΠογ 
5Ώι]] ποῦ ἴοποι οτοιγ 
πιην Ἠϊδ πηεϊρηροις, 
Απᾶ νετ ΠΙΑ ἍἨἱ8 
Ὀτοίποτ, δαγίΏσ, Κποὶν 
ΤΏθ Τιοτᾶ : ξοσ 1] 5πα]1 
Κπον πθ, 4Γ0ΟΠ 1Ἠπθ 
Ίεαςῦ {ο ἴπε ρτοαῖοςῦ, 
12 Εοτ 1 πνΙ]] Ὀε πιργοί- 
χα] {ο ἴπεῖτ αηγίροΏῦ- 
ΘΟΙΙ5Ἠ655, απᾶ Ί1ΤΠποϊῖτ 
8ἱηπβ απά ἰπεῖσ Γπ]φα]- 
τος η] Ι τοπιεπιὴασ 
ὮΟ 110Γ9. 15 Τη τΏαῦ Ὦθ 
5αἱτηῃ, Α. πθἵΥ σου εαιῖ, 
Ὦο Π8ΙΏ πιαᾶς ἴπο ταις 
οἷἀ, Ἀοπ ἐπαῦ νν ]]οι 
ἀοσοαγείι απά ἹαχείΏ 
ο]ᾶ {5 τοβᾶγ {ο γαπδΗ 
ΘΙΥΒΥ. 

ΙΧ, Τπεπ τοτῖ]τ ίπθ 
Ανγεί εονεπαπί Ὠβᾶ 315ο 
ογάίπα σεξ οἳ ἀἰνίπθ 
5εγτἰςσθ, απᾶ α ἹὙογ]ᾶἰγ 
ΒΗΠΟΙΙΛΥΥ. 2 Ἐογ 6Παγθ 
παβα [πὈεγηασο]ς πια ᾶς; 
{πο Ετςῦ, πυ Πεγεῖτπ 1ραξ 
ἴπε οβπάᾶ]ος[ῖο]ς, απὰ 
τΏο {ἰαῦθῖθ, απἆ {ἴηπθ 
5Παπ/ρτεαά; νο 1ἵΒ 
οα]]οά {πο 5βποίιαγΥ. 
ὃ Απάᾶ αξίες ἴμο 58σοοπᾶ 
ναι], ἴπο ἴαῦεγπαο]θ 
πυΏίοὮ 15 οα]]εά ἔ]λο Ἡο- 
11ες5ύ οἳ αἲ];: 4 π/Ώἰοϊι 
Ὠπᾶ ἴπο ρο]άεῖ 961156Υ, 
81 {πθ ασ] ο{ νπο ο0τθ- 
ηὨσηῦ οτοτ]α]ᾶ τοιιλιά α- 
Ῥουί ΠΠ ρο]ἀᾱ, πΏεγο- 
1π 1υαδ ἴΏε σο]άεη Ῥροῦ 
τπαῦ Ὠδᾶ ΏιΒΏΠαΕ, απᾶ 

ἕ ---μου ΠΥ ΕΒ. κ - [μου] (γεαᾶ ΤΟΥ οοτεπαπί) 1. 
(γεαᾷ 5 [{6])1οσγ] οἱυ1{ε) ατΤΊτΑΥΓ, η. αὐτῶν ΙΤΤτΑ. 
Τττλα. ρ Εἶχετ. 4 [καὶ] 1. Γ--- σκηνη αΙΤΊτΑΥΓ. 

1 καρδίαν Ἠεατί τ. 
ο --- καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν 

5. ἅγια Ἠο]ΙΥ ρ]αοθ ΕαΤΊτΑΥ ; 

πι πολίτην 

ἅγια ἁγίων Ποἱγ οἳ Ἠο]ῖθἙ 1, : τὰ ἅγια τῶν (γεαά ἴπθ Ἠο]γ οξ 10168) τς, 



σ75 
ΔΑτοπ΄8 τοᾶ {ἐπαῖ Ῥιαᾶ- 
ἀεά, απᾶ ἴπο τπρίες οἳ 
ἵηο οοτεηαβηῦ; ὁ απᾶ 
ΟτεΙ 10 ἴπο οΏογα 1118 
ο{σ]οσςγ 5παάοπίπρ τΏθ 
μιεχογςεαῦ; οἳ πΠ]ο] 
νε ορηπποῦ ποπ ΑΡρΘαΩΚ 
ρατί]ου]ατ]γ., 

6 Νου πᾖΠεπ ἵπεξεθ 
{πῖηπσε ππεγθ Τἔλιας οἵ- 
1αἱηθᾶ, ᾖὍηο }ρτγ]εςξίβ 
πυοπῦ αἱσταΥβ Ίπῖο Τῃ98 
Ώγεδυ ΤἵαῦὈσγηφο]θ, αος- 
«οπιρ]»ηῖηπσ {ῃΏοθ 86ε- 
Ιτίος οὗ «οα, 7 Βιαῦ 
᾿1ΩΐΟ ἵΠο 5εοοπᾶ ιδεπὲ 
πο Πἰσια ρτῖοβῦ 8]οπθ 
9Π68 Θ6ΤΕΙΥ ΥεαΥ, ποῦ 
ππΙτηοαῦ Ὀ]οοᾶ, πν]]οῖι 
Ώο οβυτεᾶ ἔοτ Ὠϊπιςα]{, 
Ααπᾶ 70 ἴπο 6σζοτς οἳ 
Τηθ Ῥθορίο: ϐ τπο 
Ἠ οἱσ ἄποει {Πίς εἰσηί- 
ἀτίης, τΏφῦ της ννασ Ἱπ- 
το τΏε Ἰο]]εςυ οἳ αἰΙ 
πναβς ποῦ γε πιὰᾶρ 
πιαη]{θ-ί, σνηῖ]αο α5 Τηθ 
Άτεύ ἰπβεγπας]ο Ὑαβ 
ψεῦ 5δἰαπίης: 9 πἨΙο] 
1ραξ ἃ Ώσαγο ΕοΓ ἴ]ιθ 
της {Πεη Ῥγεβους, 1 
πυΏΙοὮ Ὕεγο οἰξετεᾶ 
Ῥουὰ Ρἱ4ἱ5 απἁ θαοχ]- 
σε», Ὁηπι οοα]ά ποῦ 
1ης Κε Ὠἷα {που ἀῑά τ]ε 
βεττίοῬ Ῥεχ{θοῖ, 45 Ρει- 
Τβϊη]ησ ἵο τΏο οο]- 
εοῖειοθ ; 10 1υ)ῖσ]ι 5ίοοᾶά 
οὐ]σ η πιθαῖς5 απἆ 
ἀτίηκς, αιμὰ ἀϊνατβ 
ΤΛΣΗΙἨΡ5, απᾶ οατΏηα] 
ογάίπβηοθς, ἱπιροδεᾶ οτι 
(λεπι απ] ἐλλο πιο οἱ 
χοϊοτπιατῖοῦι, 11 Ῥυαΐὲ 
Ομτ]ςύ Ὀσίπς ϱΟΠ1Ι8 .Ἡ 
Ἠ]ση ρτὶεςύ οἳἑ ροοᾶ 
τηΐπσς ἴο ο0Π168, Ὁγ α 
ΡτοαῦεΓ απᾶ ΠΙΟΓΘ Ῥεγ- 
1ᾳ66υ Τευεγηας]ςθ, ποῦ 
πιαᾶς πυΙτα Ὠαπᾶς, πα 
16 {ο αγ, 1οῦ οξ ΤΠΙβ 
Ὀυα]άϊπρ: 12 πεϊίπεχ 
Ὦγ ἴπο Ὠ]ουᾶ οξ ροαίβ 
ΑΠ οα]νες, Ὀπό Ὁγ Πῖ5 
οἵνη Ὀ]οοᾶ Ὦθ οπίετεᾶ 
{η οπσς 1Πίο ἴἨο Ἠο]γ 
Ῥ]868, Πανῖηρ οὈύβ]πεά 
εἴεγμα] τοᾶεπαρ{ῖοπ Το)’ 
518. 13 Έοτ 1 {19 Ῥ]οοᾶ 
οἱ Ὀα]]5 απἆ οἳ ροεἴ8, 
Απᾶὰ ᾖἵπε 8Α8Πες οἳ 
ΑΠ Ἠθίξεγ αρτ]ηξ]πρ 
1ο πο]θαῃ, εαποῖι- 
ΏοίἩ {ο {μα ριχἐγίης 
οἳ ἴηο ΏεβἩ: Ι4 Ώου 
ΤΩΙΟὮ 1ποτθ ϱΏα]] {ο 
Ό]οοά οἳ 6Πτὶδί, π]Ώο 
ἐπτοιβΏ πε εἴοτηα] 
ΒΕρίὶσϊὺ οβετεᾶ Ἠ]πιςε]Ε 
πν{ύμοιῦ 5ροῦ ἴο ἄοα, 
Ῥυχρο ο οοπηπςδοίθησθ 
χτοπι ἀθαᾶ Ἱνοτκε το 
εογνο {Πε Ἠνίπρ αοᾶ 2 
16 Απᾶ ος ΕΩῖ8 ο8βα5θ 
Ἡθ {5 {πε πηθᾶἰαίος ος 

-ηοῦ οἱ ΤΠἱ5 

ΣΗνίηρ { 

προς ΕΕΕΑΙιΟσΥΣ ΙΣ. 

ἡ βλαστήσασα, καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης ὅ ὑπεράνω.δὲ 
της ερτουῖοεᾶ, απᾶ ἴπε ᾖτβυ]εί οἳ 1ο οοτεηαπῖ ; ΘΙ)ά αΌοτο 

αὐτῆς ἴχερουβιμ" δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήοιον' 
ην [πε] οπεγταὈἶπι οἱ 6ΙΟΥΥ θπετςπαάοπσ]ῖηπσ ἔῃο ΏΚΟΥΟΥ 5θαῦ 

περ ὧν οὐκέστιν νῦν λέγειν κατἀ.µέρος. 
οοποετΏηῖηρ πυΠΙοὮ 19 15 ποῦ Ώου [16 {ππ6] το 5ρθα]ς 1η ἀθία]]. 

ϐ Τούτων.δὲ οὕτως κατεσκευασµένων, εἰς μὲν τὴν πρώτην 
1Νοιν ἴπεςο τηῖησςε ἴπας Πατνίπρ Ῥεοπ ργαριχθᾶ, 1πίο Τηρθ τοῦ 

σκηνὴν ᾿διαπαντὺς' εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦν- 
βὈεχπβο]ίο αἲ αἱ] Ἴπιθς επίετ ᾖ1Τ]Πθ Ρτίθςτς5, ἴπθ βεγτίοεἜ Βουοπιρ]ἰ5η- 

τες" 7 εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ.ἐνιαυτοῦ µόνος ὁ ἀρχιε- 
1πς: Ῥαέ Ίπτο {πα 5εοοπᾶ οΏοθ Ἡπ τηε τεασ 8ἶοηοθ Ίἴπα Ἠ1δ] 

ρεύς. οὗ Χχωρὶς αἵματος, Ὁ προσφερει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ 
ρτ]θςεῦ, ποῦ βρατῖῦ ἔτοτα Ὠ]οοᾶ, ΠπΠίοη Πε οὔεις 4ος Ὠἱπιςε]{ζ 2οηά 

τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων' 8 τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύ- 
ἴπε {οἱ δίπε 3ρεορ]ο Σδίης "οξ “ΙΡΠΟΥΑΊσ8: αλτηῖς "εΙρπ]έγίης ἸΤίπαο δδρίτίδ 

µατος τοῦ ἁγίου,  µμήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων 
ΣΐΠ9 19ἨΠο]γ, [1λα{] ποῦ γεί Ώὰ5 Όσεῃ πια πια 1θςῦ τα "οξ 3υἩο “"Ἠο]]ες 

ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτηο σκηνῆς ἐχούσης στάσιν' 9 ἥτις 
παν, 5Ό]]] 50119 5βτεῦ ἸιαὈεγπασοΙο ΟΠατίης α βιπάίης; τΏΙοὮ [15] 

παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, καθ ᾶὸνὶ δῶρά.τε 
α 5]πιῖ]ο 4ο: Τηο "πιο αρτεςεπῖ, ἵπ ἨἩπΠῖοα Ῥοια ϱἰέτΒ 

καὶ θυσίαι προσφέρονται, μὴ δυνάµεναι κατὰ συγείδησιν τε- 
απᾶ οποτίΏσορς 8το οβογεᾶ, ποῦ ὈῬεΐης αΌ]α α5 ἴο οοΠ5οΙθηΏςθ το 

λειῶσαι τὸν λατρεύοντα, 10 µόνον ἐπὶ βρώμασιν καὶ 
ρεγ{εοῦ  ἈἨϊπι τνΏο 86ΓΥΕ5, [αοοηβίςυίπρ] . ου Ἅᾖἵπ ηιεβίς αιιᾶ 

πόµασιν καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς, Σκαὶ' Υδικαιώμασιν! σαρκός, 
ἀτίπκ απᾶ 4ἱΤε6Γ5 ΤΥΒΣΗΙΠΡΕ, βπᾶ ογᾷίπαΏςεξ οἳ Βθ.μ, 
, ων) ’ 1 ν ΔΝ λ 

ἔχρι  καιρῦ  διορθώσεως ἐπικείμενα. 11 Χριστὸς δὲ 
Ἀυπτί] [3επ6] “είπιο 5οὲ δθευτίηπςσ Ἰτηίησς Ξτισπι ΛΙμιροςεᾶ, Βατ 6Ἠχτίβὲ 

’ ο Ἡ 7 ο - 

παραγενύµενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων' ἀγαθῶν, διὰ τῆς 
Ῥεΐπρ οοιυ1θ Πἰὶσα Ῥνὶεςί οἳ ἴπε οοπιἱΠς ῥΡοοᾶὰ τλίῃπςε, Ὁσ Ἅτπα 

μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, 3τουτέστιν' 
ΕΤΘ8ΙΕΓ απἆ ΊΙοζε ρεγ{υοῦ Τἴβδογπασ]θ, ποῦ ἹἸωὰάθ Ὦγ λαπᾶ, (ιπαίῦ 15, 

οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, 139 οὐδὲ δι αἵματος τράγων καὶ 
οχθατΙοἩ) ποτ Ὁγ Ῥ]οοά οξ ροαῖςβ απᾶ 

µόσχων, διὰ.δὲ τοῦ.ἰδίου.αἵματος εἰσῆλθεν υὈἐφάπαξι εἰς 
οβ]τες, Ῥυῦ ον Ὠϊ5 οἵνΏ Ὀ]οοᾶ, επτεγεὰ Ο118 {0Γ αἰ1 ἍΊπίο 

τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν “εὑράμενου.! 19 εἰ γὰρ τὸ αἷμα 
1Πθ Ὠο]ῖθς, εἴετηδ] χοάεπιριυίοη ἨΠατίηρ 1ομπᾶ. Έοτ ἵξ Τπο Ῥ]ουᾶ 

ἀταύρων καὶ τράγων!, καὶ σποδὸς δαµάλεως ῥαντιζουσα τοὺς 
οἳ Ὀμ]] απᾶ οἱ Ροµΐ5, αιᾶ Α45ΠΕ οἱ ἃ Πεἰέεγ ορτηκ]]πς Τηθ 

κεκοινωµένους, ἁγιάζει πρὺς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, 
ἀεβ]αᾶ, βαποῦίβε 1ος  ᾖἵἴπο 390:1Πθ6 ΠεςἩ αρατίῖγ, 

’ - .ά ρ - ε ’ 

14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ  Ἠπνεύματος 
ἨΏοΟΙΥ 1ης τΤΑΐἨΘΕ {ἴπε Ὀ]οοᾶ οἱ ἴπο ΟΠτὶςύ πυΏο ἑμτοαρῃ [πε] Δρρϊτϊιο 

αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἅμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν 
αευετπαὶ "Ἠϊπηδε]Ε βοΏετεὰ ΕΡΟΤΙΘΞΒ 9ο ἀοά, επα]] ραγ]{γ 

συγείδησιν «ὑμῶν' ἀπὸ νεκρῶν ἔργωγ, εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ 
ΖοοΏδοίεποθ 1γουις Ίτοτη ἆἀεθᾶ π'οτκς 1ος Το 5εττθο ὃαοἆ [11πε] 

ζῶντή: 15 Καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, 
Α πᾶ 10ςΓ ΤΗΠἱ8 ΤΕΛΒΟἨ οἱ α “οοτεπαηῦ 1π6ι Ἰηεά]βθοτ ᾖ3μο 18, 

{ χερουβεὶν ΙΤΤτ; χερουβὶν Α. 
[β1Ώ111ε]) ΙΤΤΙΑΤΓ. 
5 τοῦτ᾽ ἔστιν 061. 
ἡμων οἱἵ ΤιΑ77. 

7 διὰ παντὸς 11τΑ. π ἣν (γεαὰ αοοοτᾶϊησ ἴο π]λσἩ 
α --- καὶ ΟΙ Τ[Ττ]ΑΥΓ. } δικαιώµατα ΙΤΤΙΑΝ. 2 γενοµένων .. 

υ ἐφ᾽ ἆπαξ Τγ. 6 εὑρόμενος Ε. ἆ τράγων καὶ ταύρων ΙΤΙΤΑΝ. 
{ -- καὶ ἀληθινγῷ απᾶ ἴταθ ω. 



ΙΧ. ΠΕΡΒΕΕ ΤΠΕ. 
΄ ’ -” 

ὅπως θανάτου γενοµένου, εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ 
δοτιαῦ,  ἄεαίπ ἨΠατίηρ ΤαΚκεη ρ]ασε 2ος τεᾶσμωντίοη οἱ τὮο Ξιωιάςς ὃτλο 

πρώτγφ διαθήκη παραβάσεων, τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν 
"ῃτεου 5οοτεπαυῦ  ᾖγληςοχδδίοἈς,  ἴλμθ Ῥτόοιχις8 λοπαῖσητ !''γερεῖνθ 

οἱ κεκληµένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας. 10 ύπου.γὰρ 
5.97 ὄπνπο Ίπατε θεος "οα]]οᾶ 1οἱ31πε ετοτιαὶ  ῄ"πμεγίζαιπος, (Έος ἹὙπετθ 

διαθήκη. θάνατον ἀνάγκὴ Φέρεσθαι τοῦ 
{τπογο ἵ5]α ὑε5ταπηευῦ, [5ου 5έμε] 54 οστ [11ε ΙΕ] πουρς-αχσσ 19ο 1 1οοπυθ !"Ίπ οἱ 5116 

διαθεµένου" 17 διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβδαία, ἐπεὶ 
ΣιεβίαΤΟΣ., Έου α τθδἴαΩαεπῦ 1π ἴῬθ οπ5ο οἳ [της] ἆθαᾶ [15]. αβγιιθᾶ, 5ἶπορ 

µήποτε ἰσχύει ὕτε ὅἕῃῇ ὁ διαθέµενος.ξ 18 ὕθεν Λούδ'' 
1Ππ 10 τνασ 16 15 οἳ ἔογορ πΏυπ ὃς "μνίησ Ίτπο Ἅ3ἴεδτατοτ.) Ὕήποπος ποϊίπες 

ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος Ἰἐγκεκαίνισται.' 19 λαληθείσης 
{μεθ ἈΠτςδῦ αρασῦ ἔτοπι ὮὈ]ουᾶ Ία» Όεεη Ιπβασιτατεά. "“Ἠατίπο 3ῦθεῦ 35ΡοΚΟΠ 

γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ Ἐ νόµμον ὑπὸ Μωῦσέως παντὶ 
ον. -ἜΈπετγ Δοοπιπιωπάιηεπὺῦ αοοοτάΙηπς {ο Ίαν υπ Ἄζοσος το αἱ] 

.» -- Δ Ν - ν ’ Δ ΄ Ν 

τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν µύσχων καὶ 'τράγων, μετὰ 
Το Ῥνορίε, Πατίηρ ταΚκεη πε Ὀ]ουᾶ οἳ οὐἱτε» απά οἳροιῖς, πΥΙτΗ 

ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου και υσσώπου, αὐτό.τε τὸ βιβλίον 
Ίνατετ απᾶ Ἔπνοοι  ᾖΆδοατιευ απᾶ ἨΏγςςορ, ὮῬοτῃ 3Ίτδεὶξ 1τπο Α"θοοκ 

τ , ι πι πο, ἳ | ; ” πι 

καὶ πάντα τὺν λαὺν "εῤράντισεν,, 329 λέγων, Ἰοῦτο τὸ 
θπά 81 τηθ Ῥρεοριθ Πο 5ργΙπξ]εᾶ, εασίῖας, Τὴῖς [18] τἴπο 

αἷμα τῆς διαθήκης ἧς ἔνετειλατο πρὸς ὑμᾶς ὑὁθεός. 91 καὶ 
Ῥ]ουᾶ οἳ τΏο οοτεμαπῦ πηΏῖσα Αεπ]οϊπθοαᾶ 5το "τοι 1ᾳοἆ. Απᾶ 

τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ 
ἴπο ᾖἰπυεγπας]θ ἴοο απᾶ 811 1ἨΠθ τεδδεΙἰ5 οἳ ἴπε τπηἰπ]ςίταξίοη πίτα 

αἵματι ὁὅμοιως ἈἐῤῥάντισενἸ 939 καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι 
 υ]ουᾶ ἴα Πε ΙπιΠπθτ νυν 5ρτίΚ]ες : απᾶ αἱμιοςῦ Ἀπιτα ἍἈριοοᾶ 

πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόµον, καὶ χωρὶς αἵματ- 
141] "τιΐησς ατὸ ριχ]Ποά αοοοτζ ασ {ο ἴπο Ίαν, απᾶ αρατῦ ἴοπι; ὮὈ]οοί- 

εκχυσιας οὐ-γίνεται ἄφεσι. 399 ᾿Ανάγκη οὖν τὰ μὲν 
Ξλυοαῖπς τηθχς ἷς πο Ἅτεηἱδδίοῃ, [πυ παξ] πεοθς-αχγ ἴπεη [ζοτ] ἴθ 

ὑποδέιγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι, 
τοργυςευτατῖοτς οἳ ἴζο ἴΠΐπσς ἵπ ᾖἵἴμθ Ώεατειδ πΙτητηε5θ ᾖἴο 0ο ρυγίΠεὰ, 

αὐτὰ ἓὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσιαις παρὰ ταύτας. 
Όατ ὀεΠοιηςοῖνας Ίτπο ΣΠεατνθη]ῖο ἍἡἨχνίτα Ὀετίες «ταοτιῆσε Τἴπαη ἴηςςα, 

24 οὐ.γὰρ εἰς χειῤοποίητα "ἅγια εἰσῆλθεν' δὺ' χριστός, ἀντί- 
Ῥογ ποῦ Ιπῖο "πηαᾶο 30γ “Παπάς 1Πο]ίε οηοτοὰ {ἴπο Οπτὶςο͵ Ἡ- 

τυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόμ, νῦν ἐμφα- 
6ιχο5 οξ ἴπθ τταπθ ἍᾖΓοπθ5], ὉΌαέ ἵπτο 3Ι{56]Ε 1Ώοανγει, ηον το 

. ο ΄ 1 -” ε - ω- ) / 

γισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν: 35 οὐδ' ἵνα 
αμροῦτ Ὀσξοτε ἴΠε ἔαςα οἳ αοά 1ος 18: ηος ἰπβῦ 

πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς 
οέτεπ ηε 5Ποι]ά οὔες ἨΙιηξδε]ξ, ετοη 45 πο ἨΠϊση ρτίεδῦ επτετβ 1Ιπῖ'ο 

τ . Δ / ν ’ . Δ 

τὰ ἅγια κατ. ἐνιαυτὸν ἔν αἵματι ἀλλοτρίῳ' 36 ἐπεὶ ἔ- 
πε Ἠο]θς Ύτεατ Ὦγ σεας πὶ(Ἡ "Ὀιουοᾶ Λ᾿Αποιησιῦς; 5ἶηοε 10 τας ηεοεξ- 

δει αὐτὸν πολλάκις; παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου᾽ 
βατγ ἔοτ Ἠϊτα οξἑίοα  ᾖἴο]βανοςαβετδᾶ ἔτοπι [116] ἑουπάατίοα ο [πε] ποτ]ᾶ, 

Ρνὺν «δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων, εἰς  ἀθέτη- 
Ῥαῦποιυ οπςο ἵπ [πε] οοπδαπιπηα{ῖοἨ οἳ τμ Άσος, ΐοτ [1π9] ραῖης 

σινὶ ἁμαρτίας, διὰ τῆς-θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. 97 καὶ 
ΑΤ/ΑΥ οξ 5ίῃ ντ Ἠ]5 βαοτίΏοο 9 Ἠβ5 Ῥεθη πιαπ]Εε5{εᾶ, Απᾶ 

καθ ὕσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ 
ξοτ α5 τιαςσὮ ας 1515 αρρογιϊοπεᾶ το ΤΠΕηΏ οποθ το ἄῑθ, ΞρΕυετ 

 ἴπο 

ο7ὸ 
ηθυν ἠεδίατηθηῦ, 

τηβῦ Ὁγ πιοβΏς οξ ἀειτα, 
10Υ ἴλθ τοᾶρτωριίοηπ ΟΕ 
τς τγαηνστο»βίοι5 ἑήας 
οργὸ αἈπάετ τΏο ἄτες 
ἑουταιηθηΏῦ, ΤΒεΥ πΏ]σοὮἃ 
Άτθ σδἱ]θᾷ πιὶσηΏέ τε- 
οεῖτο ΤἩΠθ Ῥτοπαῖσο οἕ 
οἴρτηδὶ ΊΙπΠΠετΙζβηςσθ. 
16 Εου πΏετο 3 [εδίβ- 
τῃ 'Ὡῦ 5, ἐπετετααδί α]- 
5ο ΟΕ ποορθ»ρβαΙίσ Ῥε ἴπθ 
ἀεαίἩ οἳξ ἴπο ἴθείαίοτ. 
17 Εοτ α τοδίαπιθηωῦ 18 
οξ ἔοχορ α1ὔῦετ ΠΙΕΠ 48 
ἀεβά- οἴλοτννίδε 15 15 
οἳ πο εἰτεπρίῃ αὖ 
1] τυΏῖ]ο ἴπε Ι[6ε5δ{βΡΟοΓ 
Ἠτείιη. 18 ΊΥπετευροπ 
ποϊῖηςς ἴ]ο Πτος ἐεδία- 
ηιεπί τας ἀεζϊοαιοά 
πυιζ]οιιῦ Ὀ]οοᾶ, 19 Ἐοτ 
πνΏθι ἌΤοδες Παᾶ 5ροξ- 
εη ϱΕΤΕΤΥ7 Ῥρτοςθορῦ Το 
81] ἴηπθ ΏῬεοριθ αο- 
οοτᾷῖωςσ ἵἴο Τὰ Ίαπ, 
Ὦθ ἴοοἷς {πε Ὁ]οοᾶ ος 
οβίτος αμᾶ οἳ ροαϊ5, 
πηΙτα ΊνΑΤΕΣ, αἲᾶ 5οατ- 
ααεῦ ποο], απᾶ Ἠγ»ςορ, 
αμᾶ 5ρτίπκ]θς Ῥοτα ταθ 
Ὄοοξ, απᾶά α]] ἴπε ρεο- 
Ῥί6, 90 δαγῖης, ΤΠΙς 8 
ἴηο Ὀ]οοά οἳ Ίπο {ε5- 
ναωπιεπῦ ππϊοι ἄἀοᾶ 
Ὠβτα επ]οϊποᾷ Ἀππτο 
τοι. 9ἱ Ἀἴοτεοτοχ ὮοΦ 
αυτιω]]εά πι τ Ὀ]ουᾶ 
ὈοῦἩἉ 1ἴπο {αῦετηασίθ, 
8Πᾷ αἰ] ἴηε τεςςε]5 οξ 
ἴπο παϊπἰςυτσ. 953 Απᾶ 
Β]πηοξδῦ αἱ] τΠίησς 49 
Ὁγ τπε]α ριχσεᾶ σσ 
Ὀ]ουά; απᾶ πΊποας 
Ξηεάαἶτς οἳ Ὀ]οοᾶ 15ηΏο 
τθΠΙΙ58ΊΟ1. 2ὺ Ζὲ Ώα5 
ΊΠεχείοτθ  Ὥηθοβςδασ” 
τηςῦ ἴπο Ῥατίοτης οξ 
τΠ]πςς 1π 1Ώε Ώθεαγεπα 
«ποα]ά Ὃε ρατ]βοᾷ τν τα 
1πε5ε;: ὉὈιαῦ ἴπε Πεα- 
πεη]σ τἴπίπσς Ίπετῃι- 
5ε]τοες5 ππΙζη Ὀε[ίεγ 8ας- 
τὶίβοοςς ἴπαπ ΤΠεςδθ, 
24 Έοτ Ολμτὶςῦ ὰς ποῦ 
εηῖετθᾶ Ιπίο πο Ὠο]τ 
Ῥ]βέεθ Ἱιπαῖο πια 
Ὠαπᾶς, 1υΛλίοι ατε τΏθ 
Ώσατος οἳ ἴπο Ίτιθ; 
Ὀαῦ 1πζο Ώθατεη 11561 Ε, 
ἨπΟΥ ο ΑΡρθΘΩΥ ἴηω 1Π9 
Ῥτθσεηποε οἳ ἀοά τος 
Ἡπ5: 25 ποτ τεῖ ἰπδύῦ ο 
εποα]ᾶ οὔετ Ἠϊταξοὶε 
οἑίει, 35 πο Ἠϊῖσπ 
ρτὶθο5δῦ οπῖετεϊα Ἰπίο 
ἳμθ Ἠοίγ Ῥ]αςε ετετγ 
γεας πρ ὈῬιοοά οἳξ 
οἴπεις;, 26 1ος ἴπεηι 
πηαδῦ Ὦθ οξίεπ Ὠατθ 
ςαβετεᾷ ξεἶπος {Πε ΜοΙΠ- 
ἀαϊϊίοω οξ ἴπο ποτ]ᾷ : 
Ῥιαῦ ποῖν οιοο 1 118 
επᾶ οἳ ἴπε τνοτ]ά Ἠβία 
ης αῬρεβτεᾶ {ο ραῦ α- 
ΒΥ 5ἶπ Ὦν ἴπο 5αοτ]- 
Ώου οἳ Πϊπαβδε]{ξ, 27 Απᾶ 
85 1ΐ ἶς Αρροϊπ{εὰ πη{ο 

Ὦ οὐδὲ ΤΤτΑΥΥ. 1 ἐν- Τ. 
3 εἰσῆλθεν ἅγια ΤτίΑ. 

ξ Κεαᾶ ἴ]ιε δεπίεποε αδ α φιεξέίοτο 1.. 
1 -- τῶν ΙΤΤΓΑΥ. π εράντισεν ΙΤΤΤΑ. 
Ῥ νυνι ΙΤΤΙΑ. 4 -- τῆς ΙΤῖτς. 

κ |- τον ἴΏθ ΙΤΤΑΥΥ, 
ο-..ὁ ΙΤΊΓΑΥ. 



δ74 
ΠΠΕΏ Οπ086 {ο ἆῑα, Ὁταὸ 
βΤίοςτ τηῖς πο Ἱπᾶρ- 
ππεηῦ: 286 5ο ΟἨητὶςδ 
τνα» ΟἨς96 οΕετθᾶ ἵο 
Ῥεατ ἴπε 5ἵηβ ΟΕ ΤΙΡΩΥ; 
3ηΏᾷ απίο ἴπεπι ἴπαῦ 
]οο]ς {ος Ἠΐτα 5ηΏβ]] Πρ 
8ΡΡροαχ ἴπε 5οσοπά {ἶπηθ 
νη]υηοιαῦ δίΏ ππῖο εα]- 
ταῦϊΙοἩ, 

Χ. Ἐοτ {πε ]αῖν Ἠατ- 
1ηρ α 5«Ὡπᾶοιν οἱ ροοᾶ 
{Ἠϊπσςβ {ο 90Π18, απᾶ 
τοῦ ἴηθ γετγ 1Π]8βΡο9 οξ 
ἴᾳμθ ΜΠίηρς, 68ΒΏ ἨΘΥΕΣΓ 
ππΊΙῦὌὮ τΠο-φθ 5αοιίΠοεΒ 
σιΏ]οἩ {Πεν οΏετεᾶτεατ 
Ὁσ τεατ οοηβΙπαα]Ιγ 
Τα8ΚΘ ἐἩθ 6ΟΏΙΘΣΒ{ΠΕΓΘ- 
Ἀηίο ὮΛῬογ{θοῦ. 2 Έοσ 
ἵπεη ποι]ᾶ ἴπεγ ποῦ 
Ἡανε οεαςεᾶ ἴο Ὦε οξ- 
Σετθᾷ  Ῥεσα.ξο ἵπαῦ 
{πο ποτξἩίρρετς οπο8 
Ῥυωτρεᾶ αποι]ὰ Πωτε 
Ὠπά Ώο πΙΟΥΘΟΟΊΣΕΙΕΊΟΘ 
ΟΕ οἵτ]ς. ὃ ΕΒιιῖ ἵπ τλοδθ 
δαεγῴῖσες {λεν ἵδ Α 
ΤΕΠΙΘΙΗὐΤΓΗΠΟΟ ΑΡβΗΙΠ 
Φιαάθ οἳ διΙΠ5 οτογ 
γεωτ. 4 Έοτ ἐὲ ἴδ ποῦ 
ρο»ςῖυ]ε τΠιιῖτ Τε Ρ]ουά 
οξ Όαι]15 απά οἳ Ροαβῖ5 
5ηοι]ὰ ΊαΚε Ε)ΥΗΥ 5ἶπ5. 
ὃ Ἰγ]ιογοξοτε νεα Ἐθ 
ουπαεῖΗ Ίπτο της πνοτ]ἀ, 
Ἡε ΡΙ{ΓΠ, Φιογ1ῇσο απᾶά 
οὔετίησ νποι ννοι]ᾶεςῦ 
Ὠοῦ, Ἐπῦὸ α νοὰσ Ὠαςί 
ἴποι ρτεραγθᾶ πε: 6 1π 
Ῥυτηῦυ οὔυτίηρς απά 
Φαο} ᾖῇσες 1οτ εἰπ ἴποι 
Ὠαδ»ῦ Ἰαὰ πο Ῥ]θβδιΤθ. 
7 Τπεηυ ραϊά Ι, Το, 1ἵ 
«ΟΏ]Ε (ἴπ {Πο το]απαθ 
οξ ἴπθ Ῥοοχκ ἵν 15 σιτῖζ- 
τεη οἱ πιο) ο ἄο τπσ 
νπ]]], Ο ἄοᾶ. 8 ΑΡοτοα 
σνπθη Ἠε 5αἷά, ββογίῇςοθ 
βπΏᾶ οΠθτίηρ απά Ὀυτηῦ 
οβετίηᾳρ5 απᾶ ο{εγῖπα 
Σος 8δἱπ τποα ποα]ᾶεςῦ 
ποῦ, πεΙἴπετ Παᾶςέρ]οα- 
5ατο ᾖἴλμεγεῦι; ντηὶο]Ἰ 
Άτο ος ετεᾶ υγ 11 Ἰτν : 
9 ἴπευ φαί ο, Το, 1 
ΦΟΏΙΘ Το 4ο τΏγ π]]], 
Ο ἄοᾶ, Ἡο ἰβκείη α- 
πναγ πε Ἠτοι, τΏαῖ θ 
ΏΙΑΥ οςἰβρ]ΙδΏ {Πο 5ε- 
οοπᾷ, 10 Ἡγ {πο ν/ΠΙοἩ 
τνἶ]] ντε αγθ 5αποτΙβεᾶ 
{ἈγοιρβἩ {πε ος ετίηρ οἳ 
Πο ὭὈῬοὰγ οἱ οὅθσυ» 
ΟἨτί5ύ οπςε 7ο» αἴ. 
1] Απᾶ- ετοτγ τρτγῖεςῦ 
ςίαηζ ο Ὦ ἀαῑ]ν αυιϊπῖ- 
Ρί6ΥΙΏΠΡ απά οπετῖῃπσ 
οΕἴΘΙ{ΊΠγθ5 {Τὸ β84Π1ΙΘ 
βπογϊΠσο»-, συΏϊοη οαΏ 
ηεσ. Τηκο ΑΙνΗΥ 5ἶης: 

Στ -- καὶ 8ἱ5ο 6Ι/ΤΤ:ΑΤΓ. 
έλε δεπίεπισε ποῖ αξ α οιεδίίοἸ) Ἐ. 
ὰ προσφορὰν καὶ θυσίαν Υ’. 
. προσφορὰς οΠειΙηΡ5 ΠΊΤτΑΥΥ. 

ε---- οἱ ΕΟΙΤΙΓΑΥΓ. ΟΙ 1ΤνΑΝ, 
Ἠἱρῃ Ρρι]θδί {Α. 

προς ΕΕΡΑΙΤΟΥΣ. ΙΧ, Χ. 
δὲ τοῦτο κρίσις' 328 οὕτως: ὁ χριστὸς ἅπαξ προσενεχθεὶς 
19Ώᾷ 1Πῖς, ἠαάρπιεηῦ: {πας ἴπο Οπτῖςε, 0ης Ἠαγνίηρ Όεεπ ο ετεά 

εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ.δευτέρου χωρὶς 
49Γ δοὲ 3ΠΒΗΥ απο ρεας ᾖ{[2πε] 2είης, 8 5εοοηΏᾶ 9ἱπρ δαρατί ἔτοπα 

ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς 
1οκΙΠ αλεηα]] Ἔαρρεαχ 3ο “ἴποςε 3118ὲ ΤΠϊπα δα νθ]ῦ 2ος 

σωτηοίαν. 
Ρθ]γαΌΙοἩ. 

10 Σκιὰν.γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν µελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ 
Έοί -α ὃ «Ππάοσ Πανίπο 1Ώο Έ]αιν οἳ τῃθ οοπιπς ρουᾷ {ΠΙΠρΡβ, ποῦ 

αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγµάτω», κατ΄ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖα 
Αή5ε]ξ ΣίΜε "Ίπιβςσε οἳ {πο ΜΠίπρς, γεασ Ὦγ γεασ πνϊθ {ῃΠθ 58ππθ 

θυσίαις "ἃς' προσφέρουσιν εἰς-τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε Ιδύναταιϊ 
5αοτίΒοες πΏΙοἩ ἴπεσ οὔ ες Ίηπ ρετρειαϊἕγ ἩθτεΓ ἲς αὐ]θ 

τοὺς προσερχοµένους τελειῶσαι. 3 ἐπεὶ Τοῦκ' ἂν.ἐπαύσαντο 
3γ]1ιος5ε ἌννΏο ΣαρρτοᾶςἩ αχ{ο “Ρρεττεςῦ. ΦίποςῬ πνοι]ᾶ {Πεγ ποῖ Ἠαβτε οεα5εᾶ 

προσφερόµεναι, διὰ τὸ µιηδεµίαν ἔχειν 'ἔτι συνείδησιν 
{ο Ὦ6 οετεᾶ, οη αοοουπὺ οξ σπο δΑΗ1Σ «δλανίπρ 8]οηςφετ 19ροπςοΐίεηοθ 

ε » 3 / σι, σ / | 9 α , 

ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας, ἅπαξ Σκεκαθαρμένους!; ὃ ἀλλ 
1108 1"ρ]ης 11]οςθ "πνηο ὄκργτε .οπςε Σρυτρεᾶ ὃ Ῥαε 

ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ’ ἐνιαυτόν. 4 ἀδύ- 
1η Ἅᾖ1ἴπεςθ ἃ ΤΕΠΙΕΠΙΌΥ8Πς6 οἱ 5ἶη» τοις Ὦγσθας [πετ ἶ5]. “Ιπαιροβ- 

γατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἆμαρ- 
5ἱυ]ε [318 315] 11ος [1ος {πε] Ὀ]οοά οἳ Ῥα]]ς απά ο ροβῖ8 Το ἵ8Κεα η οδἱΠ8, 

τίας. ὅὃ Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει, Σθυσίαν καὶ 
Ἠ  Πεγείέοτε ουίης 1Πίο ἴηΠθ ἍἨποτιᾶ Ἡθβατδ, ῥΒαογίβο απᾶ 

προσφορὰν! οὐκ.ἠθέλησας, σῶμα.δὲ κατηρτίσω µμοι' 6 ὁλο- 
οβονΙης Ίποι πη]]εᾶ»ῦ μοῦ, Ὀαῦ α Ὀοᾶγ ἴλοιι ἁῑάδι Ργερασθ πθ. Ῥατπί 

καυτώµατα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ. εὐξόκησας.! 
οειΊηρς Ἀπᾶά [ςαστῖῆσες] {14ος 51η ἴποα ἀε]ίβηίθάςι ποῦ 1π, 

κεφαλίδι βιβλίού γέγραπται 
το]] οἱ Γἐπ6] Ῥουῖς 10 15 πυγΙτζετ 

7 τύτε εἶπον, Ιδοὺ ἥκω, ἐν 
Τῃμεν 1 εαἰᾶ, 1ο, 1 οοἵπο, (1π [1ηΏε] 

νο. - ” - ε , « ῃ / ; , 

περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι, ὁ θεός. τὸ.θἐέληµά.σου. ὃ ᾿Ανώτερον 
οξ 118,) {ο ἆο, Ο ἀοά, ΤΗΣ ΤΥΙ]1. Ἄ μονο 

λέγων, Ὅτι Ἰθυσίανὶ καὶ Ἀπροσφορὰν' καὶ ὁλοκαυτώματα 
ἑαγίἩβ, Βαοτίβοο απᾶ οβετίηρ' απᾶ οὈυτηί οβογῖηρς 

καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ.ἠθέλησας, οὐδὲ δεὐδόκησας,ϐ 
Απιὶ [βποτίβοεξ] 1οτ 5ίη ἔποιι συ]]]εᾶςυ ποῦ, ΏΟΣ ἀε]]ρ]ιτειῖσι ἵπι, 

αἴτιες κατὰ "τὸν' νόµον προσφέρονται, 9 τύτε εἴρηκεν, 
(πἨΙοη αοοοτᾶῖπσ το ἴπα Ίαν αγοὸ ο εγες) ; ἴπεη ε φαἶᾶ, 

. 4 ϱ/ »” . ἀ« θ / Π Ν θέελ / 2 .” 

Ιδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι, “ὁ θεός.' τὸ θέλ]µά.σου. ἀναιρεὶ τὸ 
1, 1 σοπθ, {ο ἆο, Ο «ἄοᾶ, {πσ τν]. Ἠο ἰαχκοςῬ ΑΤΥΑΥ 1Ώθ 

.- “ η ’ ’ - ε) τ , 

πρῶτον, ἵνα τὸ δεύτερον  στήσῃ 10 ἐν ᾧ θελήµατι 
Πτεί, τηκῦ ἴηπθ βδοοολᾶᾷ Ἡρ παν ο» ιὐ]1ςΗ ; ὮῬψ πΠῖοεα πι] 

ἡγιασμένοι ἐσμὲν «οἱ διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ιτοῦϊ 
ὀκατποτὶῃοᾶ ᾖ1ννο "4Γθ {πτοασἩ "πα οὔευῖης οἳ {με Ῥοάγ 

11 Καὶ πᾶς μὲν Περεὺς" ἕστηκεν 
Απά οετοιγ ρτ]ρςε εἴαμβ 

2 -- ανά σὲ ΄ αλ Π] 

]ησοῦ χοιστου Σεφαπαξ. 
οἱ ὄεσας Ολτῖςῦ οηος 4οΣ α]]. 

2, ὁς , 1 Ν ) ) ᾽ / / 

καθ) ἡμεραν λειτουργῶν, καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων 
αγ Ὁγ ἀπ παϊη]ςτετίησ, απᾶᾷ ἵπο Ἅ8εΠΙΕ 3οΗτεη. Δοβοτῖης 

θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεν ἁμαρτιας' 
ααποτίΒοες, ΑΝΠΙο] ΏΘΤΟΥ πτεπΌ]ε {ο τακθ απας 5πῃπς. 

5ς αἲς τα. { δύνανται ἴΏεγ ατθ αδ[ε 1/1. 5 --- οὐκ ηοῖ (γεαά 
' π κεκαθερισµένους 1; κεκαθαρισµένους ΤΤΙΑΥ. 

Σ ηὐδόκησας ΙΤΤΤΑ. { θυσίας 5αοχἱΏοες 11Τι ΑΥΓ. 
υ ἠυδόκησας ΙΤΤν. ς --- τὸς Ι1ΤΙ|Α|. ἁ -- ὁ θεός 

Γ--- τοῦ ΟΙΤΊΓΑΥΓΟ ε ἐφ᾽ ἅπαξ Ττ. Ἀ ἀρχιερεὺς 



Χ. ΠΕΡΕΕ Υ 8. 
ο κ υη 4 ’ ε λ ε ” , , 2 

12 Ἰαὐτὸς' δὲ µίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν, εἰς 
Βατ 6,  3οπθ δχοτ δρΊη5 λπαινίης οβετεά “δαοτίβσε, ἵτπ 

τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἓν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, 18 τὺ.λοιπὸν 
Ῥοιρεταϊςγ οβαῦ ἄονπ αὖἲ [116] τὶσμῦ Ἱαπά οξ ἀοᾶ, Πειισοέοτ{Ἡ. 

3 , 1” ”  ᾗ Π ) - « , - 

ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ.ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπύδιον τῶν 
Αα πγοϊιης πηω[] ὃς Ρ]αςεᾶ Ἠἱ5 εποπα]θΒ [α5] α ξοοίβῖοο] 

πυδῶν αὐτοῦ. 14 μιᾷ.γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν  εἰς.τὸ.διη- 
2οχ “Εεεῦ "18. Έοχ Ὀύοποθ οΒβοτίπσ τε Πας σας 1η Ῥοτρε- 

γεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους. 16 Μαοτυρεῖ.δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα 
πλ τα 5αποῦ]βσᾶ. Απᾶ Όθυτς ππ]ίηοςς Το 115 4ἱ5ο {πε δΒρὶτϊῦ 

τὸ ἅγιον᾽ μετὰ.γὰρ τὸ Κπροειρηκέναι, 16 Αὔτη  ἡ ὅδια- 
1ηε Ἠο]σ; Σοχ αξῖοτ ἴπο Ἠατίης 5ιἱὰ Ὀοΐοτα, Τηϊς [15] ἰπα οοτε- 

θήκη ἣν διαθήσοµαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς. ημερας ἐκείνας, 
παπῦ ἨὉΠπΠΗΙσἃ ΤΙ τν1]1 οοταπαπΏ Μοπαχᾶς ἴπαπι 8ΕΤεγ Τπορο ἀασε, 

λέγει κύριος, διδοὺς νόµους.µου ἐπὶ καρδίας.αὐτῶν, καὶ ἐπὶ 
5εασ» [πε] Τιοτᾶ : σ]ιτίησ' ΤΗΥ 1.18 1π{ο τΏαϊῖτ Ἡθατστβ, 85ο Ἰπίο 

Ιτῶν διανοιῶνὶ αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς' 17 καὶ τῶν ἁμαρτιῶν 
Ἀτηϊηᾶς αμΠείτ 1 ο. ος ΊἨθπη ; Απᾶ 251Ώ58 

αὐτῶν καὶ τῶν.ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ. μὴ 'μνησθῶὶ ῥἔτι. 
αεηεῖτ απ, ΜΠείχ ο το 1π πο σνίςο σγὶ]] Ττοπιοιηῦες ΑΣ ΠΙΟΥΘ, 

18 ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ 
Ῥπαΐ πμετε τεηιἰβεῖοι οἱ ἴπεςα [15], πο ΙοηΏβετ [5 ἔπετε] αν οξετίπᾳ {ο0χΥ 

ἁμαρτίας. 
5ἵη, 

19 Ἔχοντες οὖν, . ἀδελφοί, παῤῥησίαν εἰς τὴν εἴσοδον η ᾿ ] 
Ἠαπτίησ Ἡλοχοξοτο, ὈτείΏτεπ, Ὀο]άπθΒβ8 4ο; οπίτππςσο ἴπίο 

τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι ᾿Ιησοῦ, 390 ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν 
ἴηε ἍἨΠο]ίεό Ὦσ ἵἴπο ἨὈἱοοᾶ οξσυβας, ΖινΠΙοὮ “Πο Σάο ἀἰσαίοᾶ 198ος 1118 

ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσµατος, Ίτουτ- 
Σα” ντ σηΘιΥ] ἴψ "ππαᾶς δοπᾶ δΗτίηπρ ἰπτοιρῃ ἴπε τοϊ], τπαῦ 

ἐστιν! τῆο. σαρκὸς. αὐτοῦ, ἳ καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον 

15, Ἠ]5 Πεςα : απᾶ Α Ὃ χω Ἰρτοαῦ οτε; ἴπε Ἠομδε 

τοῦ θεοῦ., 23 προσερχώµεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν 
οἑ αοά [πατῖηρς], πο 5Πουα]ά αρρνοασ]ὶ πὶη 8, τας Ἡθατε, πο 

πληροφορία πίστεως, ᾿ἐῤῥαντισμένοι" τὰς καρδίας ἀπὸ συν- 
{α]] αΞςεαπχγαμςε οἱ ξαἰτΏ, Βατίης Όθεῃ «ργϊη]κ]αεᾷ [αςίο]τπο ἨΠθατίς {άτοπι α”90Π- 

ειδήσεως πονηρᾶς, καὶ οῬλελουμενοι! τὸ σῶμα ὕδατι 
5οῖεπςς ἀνπισ]εᾶ, απᾶά Ἠατῖης Ὀθει παςδΠαᾶ [ᾳ5 ο] πο Ὠοάγ ποτ "νγαίζες 

καθαρῷ 1 399 κατέχωµεν τὴν ὑμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆν 
αχρατθ. Ίο 5ηΠοι]ά Πο]ᾶ {α5ῦ ἴπο οοη[οξείοη οξἴπε Ἠορο αππατοτίπς, 

πιστὸς.γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος 394 καὶ κατανοῶμεν ἆλ- 
407 [18] Ενα Εα] Ἡς πο Ῥτοπιϊδες ; αηΏᾶ σε 5Ποι]ά οοΏβῖᾶςεγ οπθ 

λήλους εἰο παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων, 325 μὴ 
βΠοῖἩοτ  4οἵΓ Ῥτοτοξίτπρ το Ίοτο απᾶ ᾖἵο σοοὰ ἹποτΚΕ; ποῦ 
3 Π υ - λ 

ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθως 
Σοτδακίησ τηθ Αδθεπιῦ]1πς {οσοῦπετς οἳ οὔχδε]το5, εΤέΠ ϱ8 [Πόλο] 

ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες' καὶ τοσούτῳ 
οδτοτη [15] τΙ(Ώ 5οταε: ΌῬαῦ εποοατασϊῖπς Ἅ{Γοπα Ἀποζιοςῇ απᾶ ὮΏγ5οταΙΠΟΝ 

μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. 36 ἑκου- 
Πππε] πιοτθ 88 59 568 τανκς ηθασ ἴπθ ἀ4πγ. Ες ΗΡε π]]- 

σίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ. λαθεῖν τὴν ἐπίγνωσιν 

1πρΙγ "4ου 561η .πθ αξῖε; τεοθϊνίπσ τηΏθ Ἐπονν]εάρα 

τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία᾿ 
οἱ {πο τταζὰ, ΏοΟ Ίοησ6γ ὅΐοτ 41ης ΣτεπιβίΏς 1 “5ΞΔογὶβος, 

ῶ7ὅ 
12 Ῥιηἱ {Πὶ5 πιαὮ, αξτοςτ 
Ὦο Ἰβὰᾶ οβεγθὰ ΟΠΏ8 3Λ6- 
χὶῇορ Έοτ 8ἶπ8 {ος ετετ, 
5αῦ ούτπ ΟΠ Τπο τῖσηε 
Παπάᾶ ο8 ἀἄοά; 15 ἔτοια 
ἨἈσποβξογ{Ἡ θχρεσθίπᾳ 
11] ὨἨϊβ οπετηίε 8 
πιηαᾶθ ἍἩΗΙ8β ᾖ{οοΐδζοο]. 
14 Έοςχ Ὁγ οπο οβυτίἠσ 
Ἡδ Ἠαῖπ Ρρεγ{εσῖαᾶ {οτ 
9πες {ἴπειι τΏηαῖ ατο 
βαπο(1Ππεᾶ, 15 Ηήε}εοΓ 
ἴπο Ηο]γ ἀαποςί α]κυ ἵ8 
Α ἸΙίηθς5β ο Ἡ5: ἔοτ 
βΕίετ τπαί Ἐθ Ἱαά ςιιῖᾶ 
Ῥεΐξοτο, 16 Τηἱ58 {8 τπθ 
οοτοπαπῦ ἴπαι 1 νι] 
πιακο ΥΙΓἩ {Πειη αξίαογ 
119586 ἀ4πγ5, 5αἳτΒ τΏθ 
Τιοτᾶ, 1 π]] ραυ παισ 
181ν5 Ἰπξο {πεῖτσ Ποεατίς, 
Απᾶ 1π ᾖ{ῃαίσ τοπ ᾶθ 
σν]] 1 τπωτῖτο {]λοπι; 
17 απᾶ ἰπαῖχ βἶπβ αιμᾶ 
Ἰπ]ᾳαϊτίος τσν]]] 1 τε- 
ΏΙΟΙΙΠΏΘΕ ἩοΟ ΠΙ0Γ8, 
18 Νου πΊοχο τειιῖβ- 
5ἶοπ οἱ ἔμαςα 8, ἐλιογα 
{5 πο ΤΙΟΓ8Ε οβετίορ 1ο 
5ἶη, 

19 Πατῖπρ {πετεξοτθ, 
ῬτείΏτεη, Ῥο]άπθξς {9 
ΕεΠΊΕΓ 1πίο ΤΠ Ἠο]οαςς 
Ῥγ ἴπε Ῥ]οο οἳ Ζ6μιι5, 
20 Ὦγσ Α ἨθΘΥπ απᾶ Ἱϊν- 
1ΠΡ αγ, ΤΠ]οἩ Τθ 
ἨαἩ ́  οοπςθογαξεᾶᾷ Έοτ 
πα, πτοαβΏῃ ἴπε νεῖ], 
ελα! 18 {ο 547, Ὠϊ5 βοσ]ν: 
21 απᾶ Λαυῖπρ αιι ΠΙμΊ 
Ῥτίεςῦ ΟΤοΥ ἔπο Ἰοιι-θ 
οἱ αοά; 23 Ιο6 ας ἅταινγ 
ΏσςΕΙ ΥΙ(η α ἵτας Ὠθατς 
ἵπ Εα]] Α5ΞΠΤΑΠΟΕ οἳ 
ΣΑ198, ἨΠανῖης οασ 
ἨΠεατίς «ρτῖπ]κ]οά ἔνοπα 
αιιετ]] οοπβοίθησα, αιιᾶ 
οασ ὮὈῬοᾶίθ Ὑπαςπε 
συ Ῥράτθ Ἅτπατο. 
25 Τιεῦ Ἡπ5δ Ποιά ἔαςι 
Τα Ῥτοξοβείοι οἳ οι 
{α1τὮ π ηοαῦ παν Τ- 
Ίπσ; (ος Ἡο {8 ΕΙΠ- 
{α] (πα ρτοηιῖςος 1) 
24 απά 1εῦ απ8 οοηδἰἆθς 
οΏο αποῖπος {ο Ρϊίο- 
το]κο πηῖο Ίο 8η το 
ροοᾶ ποςκ8: 2 πος 
{οτβακίησ ἴπθ 4556ΠΙ- 
Ότπς οἳ οπγβ5είτε» ἴο- 
5εῖΠας, 45 ἴπε πι πηετ 
οἳ 5οιπε 9. Ῥας εςκ- 
Ἠοτεῖπς ΟΠπ6 αποίᾖθγ : 
βΏᾶ 5ο ΠΙΙςΗ ἴπο Ί1οτθ, 
Α» Το 5696 ἴπο αγ Α)- 
ΡτοαςΒΙἩΡ. 2 Ἐον Ἱξ 
νο δη συ] {α]]σ αξίες 
τααῦ σπτε Ώατο τοσθ]γεᾶ 
τπο πον]εάσο οἳ τ118 
ἐτατ], ἔΏωοτο τοιαα1βΡΏ. 
ΏΟ ΙΠΟΓΘ πβογ]Ποε 405 
ΒΙΗ5, ο7 ὉὈυς α οεγῖμῖπ 
4θατ{1] Ιοο]ίηρ 1ος οἳ 

1 οὗτος (γεαᾶ ἙΒαΐ ἴπ]5 οΏς τιΤΤτΑ ΥΓ. 
1ΩΙΏΟ ΤΤΤΤΑΥΥ. πι μνησθήσομαι ΤΤΊτΑ. 
δ λελουσμένοὶ Τ. 

- τοὺτ᾽ ἔστιν 61. 

κ εἰρηκέναι η: ινῖηρ βα1ὰ ΗΤΤΙΑΥΨ. 
ο ῥεραντισμένοι ΥΤΊΝΑ. 

α Γωιιοίααίε 5ο αξ ἰο Ἰοἵτι στο «Ἀοι]ά Ἠο]α ξαδὺ τωέέ]ι το]ιαί Ῥγεσεάεξδ ἄΙΤΤτ 

} τὴν διάνοιαν 



5706 

Παάσπιεπό απά Ποετγ 
ἀπάΙσπαῖτΙοῦ,  ἹὙΠΙσοη 
δΩαἱ] ἄετοιτ {πο αᾱ- 
νοτγουτίθ». 28 Ἡο ἰπαί 
46-ρ]»εᾷ Ἅ1οςος) Ίαιν 
ἀῑει π]τποαῦ ΤΙΘΙΟΣ 
τη θγ ὕπνο οἱ τηγθῬ 
πνϊιηες-αος: 39 οἳ Ώου 
ΤΩΠΟΩ τοτε: Ῥριπ1»ῃ- 
ΠωΘΩ ΙΓ, ΔΙ1ρροέθσο, 5Π811 
Τε ὃς τοις” πνοττΏγ, 
πνΠο ΠαΓα (τοάδα ππ- 
4εγ Εοοῖἴπεδοποξαἄοά, 
8η Παι οοιιπτεᾷ τσ 
Ὅ]ουςά οἳ τΏῬ εονεπαΏηζ, 
πια τον τὰ Ἡςδ σας 
Εεαποτιβοᾶ, απ απποίγ 
Τπις6, ιιπά Παπ] ἆοπθ 
ἄοεριτο ΠΤο ιο βΡρίγΙ6 
οξ ρταςϱ2 3θ Εογ πε 
Έποι Ἠίπι ἐπαι Ὦαία 
Βαίά, Ὑοπσθεβηπςθ ὂ6- 
1οπσείῇ απ{ο η1θ, 1 υνΙ]] 
ΤΕΟΟΠΙΡΕΜΕΘ. 5α1{Ἡ ἴποα 
Τιοτά. Απὰ αραϊπ, Τηθ 
Τιοτά 5Ώα]] ]ιάρο Πἰ5 
Ῥθορ]θ. 51 1έ ἶ5 α ἔθατ- 
Σα]. επῖασ το ΕΙ] Ἱπίο 
{πε Πα 5 οξ ὔῃΠε Ητίηπσ 
σοἆ, 

5σ ἘΒπί οα]] {ο τα- 
ΏΊΕΠΙΏΤαΏος {ης ΕΟΥΠΠΟΥ 
4αγ5, ἵπ πνΏίσοΠ, αξτεν 
ψε ποτε Π]]αιπίπατθᾶ, 
γε επάατεᾶ α ρστεπῖ 
Ώσμί οἳ αἴΠίοιίοης; 
9ὸ ΡρατΏίγ, ον ΠΙ]5ύ το 
τνετο Ὠλαίθ α, 6αχΐηπς- 
ΒΤοΟΚ Ῥοίςη ὮὉγ τε- 
Ῥ{τοασΠθ» απᾶ αἲΠὶς- 
δίοηΏ5: απᾶἆ ῬραστΙγ, 
σγηϊϊδι τε ΏεσαππςῬ οΟπι- 
Ῥαπίοηῦς οἳ τπεπὶ ἐπαῦ 
ΥΘΓΕ 5ο ασεᾶ. ὃ Εογ 
σε Πβᾶ «οπιρβδβίοη οξ 
Πο ἵη Πιγ Ῥομάς, απᾶ 
τουκ ἍᾖἹΙογέμιΙψ πε 
ερο(]]ησοξτοιτροοᾷς, 
Επονίησ {η γοιγςεἶτεΒ 
τῃπαῦ το Ὠατο ἴπ Ἠθ8- 
ΥΕΠ α Ὀθμίεγ αηᾶ 4η 
επαιιτίης βιὈδίαηρο. 
9ο (50 ηοῦ απαγ 
ἴπετεξοτο σοισ οομῆ- 
ἄεποθ, πηίοαι Ἠατα 
Ψγεαῦ Τεοοιπρεηςο οἳ 
ταυνατᾶ. 6 Ἐοτγο Ώατε 
Ὠηεορᾶ οἳ ραΐϊεπος, ἴπαῖ, 
Β{ΐεί γε Ὠαγνε ἄοπε μα 
ση]]] οἳ ἀοᾶ, σε πιὶπΏῦ 
τοσθῖνο ἴπε Ῥτοπηίδε, 
7 Έοτ τει α ἹΠτντιε 
π/Ώ]]α, απᾶ Πο ἴπας 
5Ώα]] οοΏ1ε τνΙ]] «οπ1α, 
αηπᾶ πνΊ]]. ποῦ ΤΑΙΥ7. 
8 Νοιν ἴπε ]α5δῦ 5Ώαἱ1 
1το ὃν ἔαϊταπ: Ῥαὺ 1 
αι Άι ἄναιν Ὀαοκ, 
ΠΙΥ 5οι] 5ηα]1 πατε 1ο 
Ῥ]εαξδιατο 1π Πίπι. 59 Βι6 
Ίνθ ΙΕ ποῦ ΟΕ ἔποπι πνπο 
ἅται Όιοἷς αίο Ῥρεί- 
ἀἰδίου; Όιιν οἳ ἴπεπι 
ὑπαῦ Ῥειίατε {ο ἴπο 
εατὶΏρ ο {πο 5ο]. 

Προς ΕΒΡΑΙΟΥΣ. ος 

27 φοθερὰ.δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως, καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσ- 
Ῥας α “Εοατέα] "οθγίαΙη 6τροοτΒΠΡΙΟΏ ο ]αάδπιεπό, απᾶ 3οΕ-3γο ᾖ1ογγοισ δίο 

, , 4 ε , 2 , 

θιειν µελλοντος τοὺς ὑπεναντίους. 3285 ἀθετήσας τις 
βᾷοτοιτ “"Αδοαῦ ἴπθ 84γεΓ»ατί68. «Ἠανίηρ "5εῦ ΣΩ5ίᾶς 14ἨΥ 70Π96 

νόµον "Μωσέως' χωοὶς οἰκτιομῶν ἐπὶ δυσὶν 
[τπο] Ίαν οἳ Ἴο565, "πηιζποαῦ οοιπραρδίοης "οηπ [9έμε δεεςίήπιοησ 08] 8ττνο 

ἢ τρισὶν µάρτυσιν ἀποθνῆσκει 39 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος 
δος "9νμτοθ 11πΙΤΠες5εΒ 14165: Ώουν ππαοὮ ἈθΠΙπ] "γε ὭΊπνοιυςο 

ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ 
δν]ια]] ο 7Ῥο "οοιπΌσᾶ "πγονίἩγ "οἱ ραπίςδηπιοηίῦ πἩο {πο οι οἑ αοά 

καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησά- 
τταπιρ]ιεᾶ προὮΏ, απά ὃίΠο "Ῥ]ουά 5οξ 9τπθ6 Ἰοογεπαπῦ 3σοοπιπιοη ᾖοκίθθπι- 

3 Όσν εξ ’ Δ Δ - - ΄ Ἀ 

µενος ενῳ Ἰγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῇ" χαριτος 
θά πιΏθτανηΙ{Ἡ Ἆο τας 5αποτϊβθᾶ, απᾶ ἴπο ΦΡρΙτΙ6 οξ σταςθ 
3 Γ ” Δ Δ μα [ή ” Δ 2 / 

ἐνυβοίσας; 90 οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα, ᾿Εμοὶ ἐκδίκησις, 
1ηδια]τοά ! Έοτ πο Κποπ Ἠϊπι ππο οβαῖᾶ, Το πιο Ἄνεπσεαποϐ 

ἐγω ἀνταποξώσω, λέγει κύριος. κἀὶ πάλιν, 
[πρε]οηπσς];: 1Τ νσὶ]] τεςσΏαροηςθ, 54Υ5 [ίπε] ΠΓοτς: αηπᾶ αραῖυ, [Τῃε] 

Κύριος κρινεῖ! τὺν.λαὸν-αὐτοῦ. ὂἱ Φοβερὸν τὸ ἐμτεσεῖν 
Τονᾶ πι] ]αάσε Ἠ]5 ΡθοΡΙθ. [αυ 15] α ἑεατέα] Γπίηπσ τω 91. 

εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος. 
Ίητο Γἔμε] πας οἳ ᾽ᾳοᾶ [1{1πε] ΑΠνίως. 

939 ᾿Αναμιμνήσκεσθε.δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισ- 
Ῥαΐ ος] δο τεππεπαΏ/9ησοο. ἴῃπθ ΕΟΣΊ1ΘΣ ἀασ5 Ἅᾖπ πΠ]ἰσοα, Ππτίησ 

θεντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθηµάτων΄’ 99 τοῦτο 
Ῥεεπ εω]ᾳη{οπεᾶ, ὅπιαοα “οοπβίοῦ 1ο -επάᾷατοά οξςιαογίησς; ρατί]σ͵ 

μέν, ὀνειδισμοῖυ.τε καὶ θλίψεσιν θεατριζύµενοι’ τοῦτο-δε, 
Ῥοῦῇ 1ηΠ ΓεΡΓΟΒΟΠΘ5 αιμά Ότίρα]ατίοιπς Ῥεῖϊηπς πιπᾶε α 5ρεοῖαοῖε; απᾶ ρβττ]σ, 

κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες: 
3ραΥὉΠΟΥ5 "οἱ ὀυποςφ Δπαδ Ἴρᾳς5δίησ Ἀτητοαμια [παπι] ἸΠατίπς Ἔρεοσπιθ, 

94 καὶ.γὰρ τοῖς. δεσμοῖς.μου' συνεπαβήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν 
ΈοΥ Ὀοῦμ στα πὰσ Ὀοιά5 το δγπιραῦΠπἰπεᾶ, απᾶ ἵπο οῬρ]απάᾶςθτ 

τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες 
οξἔτοις Ροδδες»ἴοηι5 συ τὰ 1ογ πο τεοεϊτεᾶ, Κποπῖπς 

ἔχειν "ἐν Σἑαυτοῖς κρείττονα" ὕπαρξιν δὲν  οὐρανοῖς' καὶ 
{ο Ἠατο ἵῃ ὙΤοµΙρε]γε α Ὀεεετ «ὁῬροβερςίοα {Ίπ [5ἱπε] «ἨΏεατεπς ᾖἸαπά 

µένρυσαν. 9δ μὴ.ἀποβάλητε οὖν τὴν.παῤῥησίαν ὑμῶν, 
ΣαὈϊάϊπρΡ. 0880 ποῦ ΑΠαΣ ἴπετοξοτε σποτ Ὀοἱάπθββ 

ἥτις ἔχει ᾽μισθαποδοσίαν µεγάλην.' 96 υπομονῆς.γὰρ ἔχετε 
ππΠΙοΏ Ώας ΑΤΘΟΟΠΙΡΕΠΕΘ ρτεαῦ. Ἔοτ οἱ οπάιτβησθ Τε Πατθ 

χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήησαντες κοµίσησθε τὴν 
πηρθᾶ, Ίπαῦ πο Ἅπῖ]] ο 4οᾶ  ἨΠατίηπς ἆ4οποθ 7θΙΠΑΥ τεοσῖτο Ἅᾖἴπθ 

ἐπαγγελίαν. Ὁ]1 ἔτι γὰρ "μικρὸν.Ὁσον ὕσον, ὁ ἐρχόμενος 
Ῥτοιη5θ. Ἔοτ γεῦ 8 νου 0019 συηῖ]ο, Ἡθ, πο 6ΟΊ1ΘΒ 

ἥξει, καὶ οὐ. χρονιεῖ.ὶ 98 ὁ δὲ Ὀδίκαιοςἳ ἐκ πίστεως ζήσε-' 
σπ]]οοπιθ. απᾶ πῖ]] ποῦ ἄεΙαγ. Ῥαοίπο ᾖ]αςῦ ῬΥ ΣΑΙΤΏ 5η] 

ται" καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ.εὐδοκεῖ ἡ-ψυχή.µου ἐν αὐτφ. 
πε; απά ᾖ1ἰξ Ἡθ ἄτανν αυ, «ἀε]ϊσαίς “ποῦ Ἰταγ. "5οα] απ. Ἠμα, 

ν Δ μ ς .. α ε ’ η 4 

99 ἡμεῖς.δὲ οὐκ.ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ 
Βυΐ πο ΆΓ6 ποῦ οἳ Γἔπος5ε] ἁταπγῖπσ Ῥ8οκ {ο «ἀεξίτασνίοἩ, ραῦ 

πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς. 
οἱ {απ ᾖἴο βανΙπς ΓΠ.11861 5δοι!. 

τ Μωύσέως αΙΤΊτΑΊΓ. 5 --- λέγει κύριος Ττγ. ἕ κρινεῖ κύρίος ΤΤΤΤΑΥΓ. 7 δεσ- 
µίοις (;εαᾶ πνΙτὮ ΡΥΙΟΠΘΓΘ) ΑΤΤΤΤΑΝ. . --ἐν απιτΑΝΝ. ἆ ἑαυτοὺς κρείσσονα 
1Τ1ε; ἑαυτοῖς ({ωΥ γοιγ5ε]γεβ) κρείσσονα Α. Υ -- εν οὐρανοῖς Ι.ΤΤΙ ΑΝ. Σ μεγάλην 
µιαθαποδοσιαν Ι.1ΤτΑΥΓ. 3 χρονίσει Τττ. Ρ δίκαιός µου (7έαα ιν ]αδῦ [ο18]) 1ΤΤΓΑ. 



πΕΡπΕ τΤ 8. 

ὑπόστασις, πραγµά- 
οἳ (λήησε 

ἐμαρτυ- 
Ἄνπετο “Όογηοθ 

ΧΙ. 
” 3 ’ Ὕ ’ 1] ᾿΄Εστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων 

ἆοςυ 3 ἍᾖἈαΑα1ἴα οἳ [ἔῶ5ηρ5] ηορεᾶ {οτ [πε] α55αταηΏςσθε, 

των ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. 3 ἐν.ταύτῃ γὰρ 
[306] “οοπνίοθῖίοπ που ἌδοεὮ. Έος ο (πῖ5 

ρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι. ὃ Πίστει νοοῦμεν  κατηρτίσθαι 
πσοἰυτιεςς ὅτο 1118 3ε]ᾶςτ». Ἑγ Ελ πε αρρτεπεπᾶ ο Ἠανο ΌθεἨ Εγιηιεᾶ 

τοὺς αἰῶνας ῥήματι θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαιγοµένων 
{πρ ποτ]ᾶ Ὀγ[τις]πτοτᾶ οξ ᾳοᾶ, 5ο ἴμαῦ "ποῦ Τέσοπα [1Π1πρε6] “αρροδτϊπρ 

ετὰ βλεπόμενα" γεγονέναι. 4 Πίστει Ἠπλείονα  θυσίαν 
.ἄτῃο ΑΠίπρς Ἄκροτ αματνο δυεῖπς. Ἐτ ΜαϊτΏ ὖᾳ ὅπαιοτε εχοε]]εηύῦ Σβαστίᾳσς 

’ 4 /.. , ’ -- - 3 5 . 
Αβελ παρὰ Κάῑν προσήνεγκεν τῷ θεῷ, δι ἧς ἕμαρτυ- 
1Α16Ιἱ ἵηπαπα «Οαῖῃπ οβεχθᾷ ο το αοᾶ, Ὦγ πΠΙοα Τςθ πας Ῥοχπε νζ- 

ρήθη εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ 
πιεςς {ο α5 Ὀεῖπς τΊσἉίεοις, "υουτίης Ἀπν]ίποςς το 5Ώὶς δρ 615 

θεοῦ.ὶ καὺ δι αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι “λαλεῖται.! ὅ Πίστει Ἐνὠχ 
ιᾳοᾶ, απά ἱπτοαισηΆ θ, Ὠαινίπο ἀῑοᾶ, τοῦ 5Ρ8αΚς. Ὢν ἑαἰίπ ἘποςὮ 

µετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ οὐχ. εὑρίσκετο,' διότι 
σας ἵταησ]αιεᾶ πηοῦ ᾖΤο56θ ἀθαία, αηπᾶ πας ποῦ Εοαπᾶ, ΌῬοσααδθ 

µετεθηκεν αὐτὸν ὁθεύς' πρὺ.γὰρ τῆς.µεταθέσεως ξαὐτοῦ! µε- 
Ἀιταπς]αθεᾶ πίτα 1αοά: Ἅᾖἆοτ Ὀείοτε Ἠ5 ἐγαηβ]α[Ιοη. ηε Ὠδ8 

μαρτύρηται Νεὐηρεστηκέναιϊ τῷ θεῷ. ϐ χωρὶς δὲ πίστεως», 
Ῥεει Ώοτηε νηἴπορβς {ο {ο Ώατο πε]! Ρρ]οαςεᾶ ᾷοά. Ῥαΐ αρατῦ ἴτοηΏω ᾖ«{αὶϊπ 

ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι  πιστεῦσαι γὰ δεῖ τὸν 
[105 15] Ἱπαροςθῖο]ε {ο σε]] ρ]εαςο [Πϊτα]. Έοσ δίο 3ρεμετο 218 3ρεποτος 3Πΐπι “ηο 

προσερχόµενον Ἱτῷ' θεῷ. ὅτι ἐστίν, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν 
ΣαρΏγτοαςΏος ε(ο7αοᾶ, ἴπβῦ Ὦε 15, απᾶ [υπαῦ] {οτ ποδε συπο βεεκ οι ῦ 

αὐτὸν µισθαποδότης γίνεται. Ἰ7 Πίστει χρηµατισ- 
αηπΐτα 8 τοιγατγᾶετ Ὦο Ὀεοοίηςς. Ἠσ Μαϊ ΣΠανίπς ΎῬοεμ Αἀϊῑνίποαιγ 5ἵη- 

θε Νῶε περὶ τῶν µηδέπω ῥβλεπομένων,  εὐλαβη- 
εἰγαστεᾶ 1 ΝοβἩ οοποετπίης {πε πίηρς ποῦτεῦ 566Η, ἨΠανίῖτις Όεεπ πιογεᾶ 

θεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου 
σηϊτῃ 1θατ, ρτορατεά η ατκς ἍᾖΤοτ [πε] κβα]ναδίαη οξ ΄πουςθ 

αὐτοῦ. δύ ἧς κατεκρινεν τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν 
αη15: ἍὮὗΥ πΠΙοἩ πο οοπάεπαηθᾶ {πο ἍἉπποτ]ᾶ, απά οξ {πε "ποοοτᾶῖης 5το Σξαϊτα 

’ 3 ΄ ή ΄ κ ’ 2 

δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. 8 Πίστει ἕ καλούμενος Α- 
1χΙσΏίοοισηπθες  Ὦεοβῃ]θ Ἠαῖτ. Έτ {αϊτα Ῥεῖίης σα]]εᾶ Α- 

βραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς Ἰτὸν" τό ὃν "ῄμελλεν! ἕ ὁ 'τὸν' τοπον ον Ἰµελλεν 
Ῥταπατα ορεγεᾶ νο 6ο οαῦ Ιπίο τηε Ῥ]ασο ὙπΠΙΟἩ Τε πας αθοαῦ 

λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθεν, μὴ ἐπιστάμενος ποῦ 
το τεοεῖντο 1ο: απ ΙΠπΠθτ]ζαποςθ, απᾶ σπεηῦ ουί, ποῦ Κπονυίης τν Ώρτθ 

ἔρχεται. 9 Πίστει παρῴκησεν εἰς "τὴν" γῆν τῆς ἐπαγγελίας, 
Ἡγ ΕαΙΕἩ ο 5ο]οαγπεᾶ π ᾖ{ἴπθ Ἰαπᾷ οἳ {ηΏθ Ῥτοπηίςθ, 

ώς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναϊς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ 
85 Ππ] α βδἴταησο [οουπίτγ], ἵπ τεηῦς Ὠανίης ἀπτνε]ςο πσιΙτα Ίδαβο απά 

᾿Ἰακώβ τῶν 9ὀσυγκληρονόμων! τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆο' 
2/αςοῦ, {πθ 1οἱπζ-Πεῖτβ οξ {πε Ἔρτοηπιῖ5ε 1Ρ8ΊΩ8 ; 

10 ἐξεδέχετο.γὰρ τὴν τοὺς θεµελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς 
2ος Ἡε πι παϊῖηπς ἔοχ ἴπε ΣΕουπάαίΊοπς “πΠανίηπρ ἍἉοἱΐσ, οἱ νΠπΙςοἩ Γ1πε] 

τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁθεός. 11 Πίστει καὶ αὐτὴ Σάῤῥα 
Άγιϊβοες απᾶ οοηδύγαοῖος [15] «οᾶ. ΒΥ {α1ζΏ 8ἱ5ο “Πεγβε]έ 1βαταΏ 

δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρµατος ἔλαβεν, καὶ παρὰ καιρὸν 
Ῥοπετ ᾖἔοι [πε] οοποερῖῖοἩ οἱ 5εεά τεοθἰγεᾶ, απᾶ Ῥεγοπᾶ 38ρ9 

Ἡρ ἶ5 ροῖασ, 

977 
ΧΙ. Μου {αϊτμ 15 τΒ 

ϱαυ-ίιωςο οἳ ΤΠ]ησβ 
Ἠηοροᾶ 1ο, ἴπο οτί- 
ἄεπσο οἳ {ηΠϊπρεβ ποῦ 
5υομ. 2 Ἐοτ υσ τί Όια 
ἐ1ά4εγ»- ορίαϊμοᾷ α ϱοοᾶ 
χορωτὸ. ὁ Τηνοιιση 
Ζαϊταπ πνο ιά τδίαπά 
τπαῦ ἴπο ποτ] πνετα 
ΊταΏιεᾶ Ὁγ {ἔ]ιο ποτά οἳ 
6οᾶ, βο ἰπαῦ τοῖπςβ. 
ν/ὩΙοΏ ατο 566Ν σνοτο 
πηοῦυ παάο ο ἰπίησ5β 
ππΏῖςἩ ἄο αρροατ, 487 
Τα1ἱΏ Α ο] οὔυτοᾷ πἨη- 
{ο ἄοά α πιοτο οχος]- 
Ἰσπῦ δαοτίΏσαο ἵπαα 
σαἴτπ, Ὦγ π]ἰο]ι ης οὉ- 
Μαϊποαᾶ τν]ίπθςς Ττηατ πο 
ἵνα τὶσηίρρα». «αοά 
τεςΙ(γῖπρ σέ ΠὶΣξ ρίξις: 
θΏἆ Ὦγ ἵτ ο Ὀείη;ς ἀσπᾶ 
γψεί εμοακοίπ. ὁ Ἐτ 
Σαϊ{ῃ Ώπος] σγας ἵταηα- 
Ίατεά ἵπατ Πο βποιιὶά 
Ὥος 596 ἀθατα; αιπᾶ 
ωβ ποῦ Τοιμᾶ, ὃε- 
ζα15ο ἄοά Ὠαά ἵταης- 
Ἰαύεᾶ Ὠϊπι : ἔος Ὀοίοτο 
Πϊς ὑγθη»]αἴ]οῦ Ὦε Ὠαάᾶ 
γΠῖς Τθ5ίίπποηγ, ἴπαῦ 
Ὥο Ῥ]οβδεᾶ ἀοά. 6 ῬΒιιὸ 
σηποας Εαϊκα ἐέ ἵν ἵπῃι- 
ῬοββίΏ]θ {ο Ῥίεα»ε γι : 
{ΟΥ Ὦρ {Ώβῦ «ΟΙΩΘΕΕΗΏ Το 
ἀοᾶ πιαςτ Ῥε]1οτε ἐλαῦ 
ηε 15, απᾶ {λαὶ Τε 15 α 
τουγαγᾶεν οἳ ἴποπα ἴπαῦ 
ἀ1]1σεπ[ε]γ 5θε]κς Ἠϊπι, 
7 ΒΥ ΕμΙίΠ ΝοαἩὮ, Ὦε- 
Ίηπρ πατηθά οἳἑ ἄοά οἳ 
τΏῖης- ποῦ 56εη 85 τεῖ, 
πιογνεᾶ ἹνΙ{Ἡ θΑΤ, Ὦγε- 
Ῥωτεᾶ 4η ατὶ {ο 1 
εηνῖηςσ οἳ Ἠϊς Ίσαςες 
ὮΥ το πΓΠΙοΏὮ 1 σοΙι- 
ἀσπαποεᾶ ἴποθ ποτ]ᾶ, ευᾶ 
Ῥεσοσπιο Ἠθεῖν οξ 1πθ 
τἱβΠ{ΘΟΊΙΞΏΘΒΘ 1ΥΠ]οἳ 15 
Ὃγ ταϊτα. ὃ Ἐσ {λίτΏ 
Α ΡταἨαπα, πΏθι Ώθ πας 
οὐ]]εᾶ ἴο πο οαῦ Ιπίο ϱ 
Ῥ]ασς πυΠίοΏ Ἡᾳ «ηοι]ᾶ 
Ἀ {νετ τεσθῖτο {ο αη 1η- 
Ἠετίίβησα, οΏαγος; απιᾶ 
Ὦρθ πνοπῖ οι, πο Κποτ- 
ἵωησ πΠίίΏογ Ἡο ν/εηῦ, 
9 Βτ Εαϊτη Ώο 5ο]ούπγπ- 
εἆ 1π 1πε Ἰαπᾶ οἳ Ρτο- 
Ὠλῖ»θ, 85 1η Αα. ΒἴΤΑΏΡΘ: 
οοιιΏ{σγ, ἀπγε]]ῖπς 1η 
ταὈυγηαο]θς ση] Ἡ Ίδπας 
ΑΠᾶ οὦασοοῦ, ἴπο Ἰιαῖτς 
την ἨὨἶπα οἳ {πο 54π18 
Ῥτοπαίκε: 10 {ος τς 
Ἰοοκοά Ίο α οἵτγ 
πυΠΙοἩὮ Ἠβιιη {ουαπᾶα- 
Τ19Υ5, 
8πά τηακετ {5 ἄοα. 
11 Τητοαςφ]η ΕαΙΤΏ αἰκο 
Φα Ποτςθα]ὶξ τοοεϊτοαᾶ 
ΕιγτεπρίΏ ἴο οοηοςῖνθ: 
5οθᾷ,απᾶ τας ἀθε]]νεγεᾶ 
οἱ Αα οἙπΙ]ά ππθη εΏθ. 

«τὸ βλεπόμενον ἴλαῦ 5εεΏ (γεαᾷ γεγ. Πας Ῥείης) ΠΤττΑ. 
Τ85ς ὈΥ Ἠ{8 σι 8 {ο 9) Ίπτ. {λαλει ΘΙΤΤΤΑΥΓ. 
ἴπε {γιηκ]αΠοη) ΙΤττΑ. Ἀ εὐαρεστηκέναι ΤΑ. ἑ - τῷ τ[ττ]. 
Ἱ---τον (/εαὰ ἃ ρ]8ος) ΙΤΊτΑ.  Ἡ ἔμελλεν 1Α- 

ἆ τῷ θεῷ (γεαά Ὀεβι]ηρ πῖζ-. 
Γηύρισκετο Ι.ΤΊτΑΥ. 

κ -- ὃ ἴπε [οπε] Ι[ττ].. 
Ἀ--- την (Υεαά [1π1ε]) ΗΤΤΑ. 

6 --- αὐτοῦ (/εαᾶ 

οσυν- Έι 

Ε Θ 

ν/Ώοξο Ὀιμ]]άσγ' 

» 
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πας Ῥὰ5ί προ, Ὁδυβαςο 
Εηε Ἱτιάρεά Ἠϊπι ἑαϊ{]- 
Σι] πἩο Ὠπᾶ Ρτοπαϊςεᾶ. 
12 Τπογοίοτο 5ρταἩΡ 
νῃετο 6ΥΟΙ ΟΕ 9Π6, αι 
Ἠϊπα 45 ροοᾶᾷ α5 ἀθαᾶ, 
5ο πια α5 ἴπο σίανς 
ος ἴηο 6ἰεγ ἵηπ πια] 0ἱ- 
ἔπᾷθ. απ α5 ἴΠε 5απά 
πιΠῖοὮ 5 Ὁγ πε 5ει 
5Ώουε Ἰπηαπιργα)]θ. 

15 Ἔπαςο α]] ἄῑϊοᾶ 1τπ 
ξΑΙΤΠΏ, ποῦ Ἠανίης το- 
οεϊτεᾶ ᾖμπο Ῥτοπιΐςες, 
Όαέ Παν]]ο 566η ἔπεπαι 
Ώξαχ ος, αππᾶ τνεγθ Ῥεχ- 
5βαπᾷοᾷ οἳ {ᾖαπι, Βπᾶ 
επιυτασεᾶᾷ 1ᾖθπι, αηᾶ 
φοηΏ{αδβοά ΊΌπαίῦ παν 
ΊΨΕΓΕΘ ΒίΤΑΠΡΕΙ5 απᾶ 
Ῥϊ]στίΏλς οἩ {πο δαγίΗ, 
14 Ἐοτ ἰπεγ ἰλαῦ δα 
5πιος πίηρς ἄεο]ατα 
ρ]αϊπ]ψ τπαῦ ἔπογ φεε]ς 
ὃ οοπΏ!ϊτγ. 15 Απά 
Ὅτι]τ., 1Ε Που Παά Ῥεει 
πιά ξα] ο τπῬαῦ σοιζι- 
ἕνψ {τοὮι ππεπος {Ἠεγ 
ο. π]ο οἱ 0, ΤΠΟΥ πη]σηὃ 
Ὥατε Ὠαᾷ ορροτέαπῖίγ 
το Ίπνο τοατησᾶ. 
16 Ῥα0 ποὺ {παγ ἀεςίτο 
Ἁ Ὡσαῦίοτ εοιώιέτῃ, {πα ῦ 
15, η Ἡσπνοπ]γ: Ψπετε- 
409 ἀοὰ 15 ποῦ α- 
5Ώαππιοᾷ ο Όο οπ]]εᾷ 
1ποαῖτ ἄοά: ΤοΥ Ὦο Ὠβίπ 
Ῥτεραχεᾶ 1ος ἴπεπι 
οἵτγ. 

17 Ἑσ θα ΑΡτα- 
Ὠῆαπι, ΨΠεη Ὦορ πας 
ντίθᾶ, ο ετοᾷ πρ ]Ίςοαο: 
ΑπΠά ο τααῦ Ὠπᾶ τε- 
οεἰταεᾷ ἴπα ρτοπαίδες οἙ- 
ῶεταςί! τιρ Πὶ5 οπ]σ Ῥε- 
ποΐΐοιι 5οπι͵ 18 οἳ πΏοπα 
1ν τας δαἱᾶ, Τπαῦ Ίπ 
Ίδηβο «Ἠα]] πγ 5οεᾶ 
Όε οπ]]εᾶ: 19 βοοοαπί- 
ἵπς ΊἴἨππυ ἄοᾶ ας 
βὈἱθ {ο ταῖςσε Λι αρ, 
6τπεηΏ ΣΓοπι πο ἀθαά : 
ΣΤΟπΠΙ νΏεπςς Αἱ5ο Ἐθ 
χεοαϊγταᾶ Ἠϊπ ἵη 
Ἀριταε. 20 Ἑσ {αι 
Ίδππο ὮὈ]εσσεᾶ «αοοῦ 
βπᾶ Ἐδαι οοπσθγΙίΏρ 
νηῖηπρς {ο «οπ1θ. 21 Ὦγ 
ΕαΙΤἃ οιοοὮ, Ποπ Ἰθ 
πας α ἁγίησ, Ῥ]οδξ5εᾶ 
ὉὈοίἩ 1ηο 5οπ5 ΟΕ αἆο- 
56ΡΗ ; απᾶ πποτ»Ώ]ρρεᾶ, 
Ιοαχιῖπᾳ αροπ πο 1ορ 
οἳ 9 είς. 22) Ῥγ 
{α1{Ώ «ο-ςρᾗμ. ΨΏΘΙ Ὦθ 
ἀῑεᾶ, πιπᾶς πηεηῦίοη ΟΕ 
ἴλο ἄερατίῖης οἳ πο 
οπΙ]άτεπ οἱ 1βγης] ;απᾶ 
πατο «οοπιπιοπ(πιεπῦ 
σοπσογπΠῖ]ισ Ἠϊ5 Ώοψπς5, / 

25 ὮΥν «ΕαὶτΠ 3Τοςθ8, 
ὙγΊιεΙΙ 116 Ἱνη5 Ώοτ, 85 

Προς ἘΕΒΡΑΙΟΥΣ. ΧΙ. 
ε , 

Ἠλικίας Ῥέτεκεν,! ἐπεὶ πιστὸν ἡἠγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον. 
1βοη5οπαΡ]θ ϱατε Ὀἱγί] ; 5ἶποο ζα1εη{α] «Ἡς ο5τοεπαοᾶ Ἠϊτα πἩο Ῥτοπαἱςεᾶ,. 

12 διὸ καὶ ἀφ ἑνὸς ἐγεννήθησαν, καὶταῦτα νενεκρω- 
ἨΤπετεξοτθ αἶ5ο ἔτοπι ο0Π6 πγετε ῬοἵἩ, αηπᾶά ὑπαῦ ἴοο οὗ [οπε]Πανίησ 

µένου, καθὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει, καὶ τὼσεὶϊ 
Ῥεοοππθ ἆθαᾶ, εγεπ αξ ἴπο δ5ίατ5 οξ πο ΊεατεὮ ἵπ πια] Ι{αάς, απᾶ 85 

ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θᾳλάσσης ἡ ἀναοίθμητος. 
"βαπᾶ ΑυγπῖοἩ [515] 5ρσ Τύπο Ύρφποτο 5ο8 19ίπ6 αχβθα 31ΐΠο 3"οοαπί]εςς, 

19 Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ "λαβόντες! τὰς 
Τα η 541εᾶ Σίηε59 1.1], ποῦ Ἠατίης τεοθ]γοᾷ τΏορ 

3 λί 2 8 λε 3 Ν Σ8/ τ Δ ; 

ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόῤῥωθεν αὐτὰς ἰδόντες, ἵκαὶ πεισθεν- 
Ῥγομπίδες, τας ΐχοπα αἴατ ἍᾖΊπεπὶ Ἠπτίης 5663, απᾶ Ἠατίησ Ῥεεη Ῥοςγ- 

τες! καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ἔενοι καὶ 
5αςάθᾶ, απᾶ Ὠστίης επιρτασεά [πετ], απᾶ Πατίης-οοπῖεςςεᾷ {παῦ 5ἴταπσεγς απᾷ 

παρεπίδηµοί εἶσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 14 οἱ γὰρ µτοιαῦτα λέ- 
5ο]οπτηΏθτ5ς ἍΤΠΏεγ ἆτο οἸἩ ᾖἴπο θατγΌῃ, Έοτ ἴπεσ πἩο 5αοἩ ἐΠίηπσς 

γοντες, ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν. 16 καὶ εἰ 
5ο”, τηᾶκθ πιαπ]{ες5ῦύ γηαῦ [ἐΠεῖτ] οσπ οοαΏ{τΥ ἴλεγ ατα 5εεκίηρ. Απ ΙΕ 

τι . / τὸ , πϊ μ) 7 τ πεἅ Πλθ ῇ - 

μὲν εκεινης Ἱεμνημονευον ἀφ ἡς Τεξήλδον, εἷ- 
Ἰπάοθά “παῦ 10Παγ”πετο Ξτεπιεπιρετῖπρ ἔτοτι πηεηςς 1πεσ οππηε οαῦ, 2Π6Υ πηῖσηΏξ 

χον.ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι' 106 Σνυνὶ" δὲ κρείτονος  ὀρέ- 
Ὠατο Ἠαπά ορροτειιπ]{γ {ο πατε τοῖταγπθά Ῥαῦ πουν ο Ῥοττω ΤΏςαγ 5ἰτοῖσ]ι 

γονται, ᾖΣτουτέστινιὶ ἐπουρανίου' διὸ οὔὐκἐπαισχύνεται 
{οτυγατᾶ ἴο, ἔπαῦ ἶς, 8 Ἡοαντεπ]γ; ἨὙπῄηοτείοτο 5 δποῦ “αξλαπαε δοξ 

αὐτοὺς ὁ θεός, θεὺς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν ἠτοίμασεν.γὰρ αὐτοῖς 
5μΏοπα 1ᾳοά. " ἄοά ᾖΤτο 506 Ξοβ]]εᾶ Ιδιπαίς; τος το ριαραχοᾶ {05 Γ8ΙΠ 

πόλιν. 
8 Οἱ{γ. 

17 Πίστει προσενήνοχεν ᾿Αβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ πειραζόµενος, 
Ἡσ Εαῑ(π “Ἠα8 θοΏετοᾶ ὅπρ Αὑγαμαπι ΊΊδααο Σροΐπσ Ἀετὶοᾶ, 

καὶ  τὸν.μονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀνα- 
ΑΏά [5115] '9οπ]γ-Ροσοέίαη ὅστας ᾽οβετίπρ δπρ 19 Ἔγπο {πο Σρτοιηῖςας 5ᾳο- 

δεξάµενος, 18 πρὸς ὃν ἐλαλήθη, Οτι ἐν ᾿Ισαὰκ κληθήσεταί 
οερίεᾶ, α5 ο πῆοπα 18 ττας 5αἱᾶ, Τη ἍΊδιαο απα]] ωο οα]]εᾶ 

σοι σπέρμα 19 λογισάμενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν 
ΤΩΤ 5οαοᾶ χερ]κοπίης τηαῦ θτεηπ 1τοπα απιοηΏρ [πε] ἀθαᾶ 

Ζἐγείρειν δυνατὸς" ὁθεός, ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ 
3{0 5γᾳ159 58ρ0]ο [πας] Ἰᾳοᾶ, ππεπσοθ ἍἨϊπ αἱο η α 5ἵιη]]α 

ἐκομίσατο. 90 Πίστει 3 περὶ µελλόντων Ῥεὐλόγησεν!' Ἰσαὰκ 
το τασαϊτεᾶ. Ῥγ {αϊϊΏ οοποεΓΏΙπς ἐμῖπσς5 οοπαΙπΡ ἀρ]εςςεᾶ 1Ίςααο 

τὸν ]ακὼβ καὶ τὸν ᾿Ἡσαῦ. 21 Πίστει ᾿Ιακὼβ ἀποθνήσκων 
Ἴαοοῦ  απᾶ Έδαι, Ἡσ {απ «ἆασοοῦ ανίης 

ἕκαστον τῶν υἱῶν ᾿Ιωσὴφ Ῥεὐλόγησενὶ καὶ προσεκύνησοεν 
Ἴθλοι.  3οξ “πο ὅοπς 5ο Τ1ο56ρᾶ 1ρ]αβ5εά απᾶ πγουςω]ρρεὰἁ 

ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς .ῥάβδου.αὐτοῦ. 392 Πίστει ᾿Ἰωσὴφ τελευτῶν 
οἩ ἴπθ ἍὉορ οἳ Εἱ5 5ία8.. Ἑγ {αϊυιπ ἆ4οδερΗ, ἁγίας, 

περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν, καὶ 
οοπορτηϊπςσ {πο σοἱπρ ΕοτίἩ οξἑ ἴπθ 5οηΏ»5 οἳ Ι5ιπε] πιο πια βίου, Ἀλιᾶ 

περὶ τῶν.ὀστέων. αὐτοῦ ἐνετείλατο. 
οοποειπῖπσ Ἠἱ5 Ῥουιθς 6αγο οοπιπιαΏ{, 

99 Πίστει «Μωσῆς' γεννηθεὶς 
Ἑγ π1θῃ Ἴ1οῦςσς, Ἠατίπσ Ὀθοη Ὄοτη, Ίαςδ Μίᾷ ἴμχοο πιοπυπς ὮὉγ 

ο  ἱ ή 0σννρὪ/ήἤ τς -υ-θθφθφθθφθθφθ--Ὢ-------- 

Ρ --- ἔτεκεν (γεαᾷ απᾶ [υπα6] Ὀεσοπά α 8885ΟΠΕΡΙ6 αρ) αΙΤΤΤΑ. 
5 ὡς ἡ αΙΤΤΓΑΥΓ. 
7 μνημονεύουσιν ἴπεγ ατθ ηλιπά Πα! την. 

Υ τοῦτ) ἐστιν ΑΤ. 
Ρ ηὐλόνησεν 1Α. 

ΟΠ ΤΓΑΤΥ. 

1/ττ]Α τν. 

4 ἐγενήθησαν 1ιΑ. 
5 προσδεξάµενοι 1,; κομισάµενοι ΤΤ5. ἕ ---καὶ πεισθέντες αΗΤΊΓΑΥΝ. 

Ν ἐξέβησαν ἴΏεγ πεηῦ ουῦ ΓΓΑ. Σ νυν 
5 ἐγεῖραι δύναται ἶ5 8Όἱθ {ο ΤαΙ68 1. 9 -- καὶ 8ἱ59 

ο ωύσης ΟΙΤΊΝΑΥ. 

3 ” [ τ Ν 

ἐκρύβη τρίµηνον ὑπὸ: 

' 



ΧΙ. 

τῶν.πατέρων.αὐτοῦ διότι 
Ἠ]8 Ῥατεπῦ8 

ΠΕΡΕΣ ΥΕ, 

εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον’ καὶ 
Ῥδσβα5ο ἴπου δα “Ῥεαα θέα] Ἰέμο 3Πτ]ο δομ]]ά; απᾶ 

οὐκ.ἐφοβήθησαν τὸ ἁδιάταγμαὶ τοῦ βασιλέως. 394 Πίστει 
ἀϊᾶ ποῦ {θατ νπο Ἰη]ἀποῦίοη οἱ ὖμο ΚΙπρ. ἩΒγ Ταἲὐλ 

εΜωσῆςὶ μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς 
ΜοβῬβ, ρτοεαῦ Ἠανίπρ Ῥθυοιαθ, τοζιδεᾶ ο ο οα]]οά 5ου οἱ 2ἀααρ]ᾗίες 

Φαραώ, 396 μᾶλλον ἑλόμενος ἸΙσυγκακουχεῖσθαιὶ τῷ λαφ 
α1ῬματαοΙ8; δγαΐίπες ἈἨΠατ]πρ ΄οΏοδεπ Το ϱαβεγ αΏἩ]οῦῖοη ση τἩ ἴλπα ῬεοΡρ]θ 

τοῦ θεοῦ, πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλανσιν' 
οἱ αοᾶ, ἵπατ [3116] “θεπιροτατγ  ᾖῄο ΄Ἠμτο δρὲ Ταϊτ 5εη]ογιηθηῖ ; 

20 µείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Εὲνὶ ἈΑἰγύπτῳ! θη- 
Ρτεα!ίοεγ τ]ο]οθς Ἠατίης οξίεεπαθά δίΏαπ ΤέΠο ὃδ1π χοΏρτρύ Ῥ[τοα- 

σαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ χριστοῦ' ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τὴν 
ΣΗΥΘΕ 11Πο  3χορτοποὮ 3ο9Ε/ΐπο ΟἨτῖδ:  ἍΤοχ ο Ἠβᾶ τοροοῦ ᾖἵο ᾖἴπθ 

µισθαποδοσίαν. 27 Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον, μὴ φοβηθεὶς 
ΥΘΟΟΊΠ1ΡΘΕΠΡΘ. Ῥγ {αλα ηε 1εξί Ἐρτγί, ποῦ Πατῖηρ Τθατεᾶ 

τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως' τὸν.γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν 
{Πο ἰἱπᾶᾷ]σπαβίοη οξ ἴπο Κίπρ; 4ΟΥ 3υμο “λπνΙδίρ]θ [ὅοπο] Ίας 3βεείηπς 

ἐκαρτέρησεν. 28 Πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσ- 
Ἡρ ρεγς5οτοτοεᾶ, Ἡσ {απ ἍἎε Ἡας Κερί ᾖἰἴλπο ῬΡββ88ΟΤΘ6Υ απᾶ Ίἴ]μο ΒΤι- 

χυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα.μὴ ὑ᾽ὁλοθρεύων! τὰ πρωτότοκα θί- 
ΒΊ0Π οἑ ἴπο ὭὈ]οοᾶ, οξύ ΤΠε ἀεβδίτογεχ ο πο ἍἈτείροτη Γοπεβ] παῖρα{ 

αὐτῶν. 329 Πίστει διέβησαν τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν 
{οιοὮ παπι, Ἑγ Μαἳῦῃ ἴπεγ Ῥαβ5εᾶ {πτοιπ] {ο Ἠεᾶ 998, 

ε 4 » Ἶς, στ ώ [ή ς χι 

ὡς διὰ ἕηρᾶς ἧς πεῖραν.λαβόντες οἳ Αἰγύπτιοι 
88 ἴηπτοιραῃ ἀπ [ιαπᾶ]; οἳ πΠὶοα ΑΠανίηρ “πιαᾶς δτῖα] πο "Βρτρίίαπς 

το ἳ Ὃ περ δι παὀ ἵ κατεποθησαν. οὃθ Πιστει τὰ τείχη "Ἱεριχω! "έπεσεν', κυ- 
πγετο 5ινα]]οπγεᾶ πρ. Ῥσ Τα1{Ἡ πο π/β]]ς οἳ ζεγίοεμο {8]1, Πανίηρ 

κλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. 91 ᾽ Πίστει 'Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ 
Ώεεν αποϊτο]εᾷ Του Βεγεπ 4». ὮῬγ {811 Ἐθ]λαῦ ἴπο Ἱπητ]οῦ Ζποῦ 

συναπώλετο τοῖς ἀπειθῆσασιν, δεζαµέενη τοὺς κατασκό- 
1414 3ρετίδη ΑνγΙῇΗ ἴποβε πο  ἀδορογοαᾶ, ΠανῖΏρ τεοεἰγοᾶᾷ τἴλα ΒΡΙΘΒ 

πους µετ εἰρήνης. 
ΙΓ ἍῬεαςθ. : 

9 Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει"γάο μεῖ διηγούµενον ὁ 
Απᾶ πυΏαῦ΄ τηοχε ἄο Ι δα 2 Έου δν] {αλ ὃπιο δτε]αίίπρ Ἅᾖ1θ 

χρόνος περὶ Γεδεών, “Βαράκ Ότε καὶὶ Σαμψὼν ἀκαὶ! Ἰεφθάε, 
"μμπηθ οὗ ἄεάεοὮ, Ῥατακὺκ αἱδο απᾶ ΡΑΊΠΡΕΟΠ απὰ «ερηύμαο, 

“Δαβίδ τε καὶ Σαμουἡλ καὶ τῶν προφητῶν' 98 οἳ διὰ πίστεως 
Ὀβνίᾶ 45ο απᾶ ἍᾖΒηπιπε] απᾶ οΕἴπε ῬΥοβΏεία : πνπο Ὁσ ἍᾖΚαῑα 

κατηγωνίσαντο βασιλείας, "εἰργάσαντο! δικαιοσύνην, ἐπέτυχον 
ΟΥΘΓΕΑΠΙΘ Κἰπράοπας, πτοιςηῦ ΤΙΡΏΙΘΟΙΡΗΘΣΕ, οῬρἑαϊπεᾶ 

. ν ” »” ΄ / ” ΄ επαγγελιῶν, ἐφραξαν στόµατα λεόντων, 84 ἔσβεσαν δύναμιν 
Ῥνοπιίμθς, είορρεά πιομίΩς οἳ 11915, απεποπεά [πε] Ῥοπεγ 

πυρος, ἐφυγον  στόµατα 'μαχαίρας,! Ἱἐνεδυναμώθησαν! ἀπὸ 
οἵ βτε, εδοβρεᾶὰ [πε] πιουήῃς οἳ [116] βτνοχᾶ, Ἀσοαι]γεᾷ βἰτεπρίαπ ου ο 
. ’ 3) ’ 2 ΔΝ λ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἔν πολέμῳ, παρεμβολὰς 
πνεα]σιθςς, Ῥεσβτηθ πηὶραιν ᾖἹη σας, [2:πε] ΞΡΥΤΩΙΘ8 

έκλιναν ἀλλοτρίων' 9δ ἔλαβον "γυναϊκεςὶ ἐξ ἀνα- 
'πηαάθ “το Τρΐνε ὄναγ “ΟΕ θἴχαηρετς, αοΏοσεϊτεᾶ ΣΥγΟΏΙεἩ Ὦψ τεδΙτ- 

στάσεωςε τοὺς.νεκροὺς αὐτῶν' ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ 
ΤθοΙ ΟΠ ὑπεῖτ ἄθαά : ΑΔΏᾶ οἴῃοιβ Ἅύεχγο {οτήτιχαᾶ, ποῦ 

ὰ δόγμα ἀεογεε 1,. 5 Μωύσῆς αΓΤΤιΑΥΓ. ἔ συν- τ. 
οἱ Ἐσγρι αμΤΊτΑΥ;. 1 ολεθρεύων 1.Α. 
3 ἔπεσαν ΕΤΊΓΑ. ἍἩ µε γὰρ ΙΤΤΙΑ. 
; Δανείδ ΤΤΤΤΑ; Δανῖὸδ ἄπη, 
θὐτοηπαίλεπεὰ, ΙΤήτ. 
υποίς ἀεαά 1, 

ο -- καὶ αΏᾶ συ. 
5 ἠργάσαντο Τττ. ἢἵ µαχαίρης ΙΤΤΤΑ. 

6 -- ἐν ατΤτΑΥΓ. 
κ -- γῆς Ιαπά ΤΤΤΤΑΥΗ, 

Ρ --- τε καὶ Ι/ΤΊΤΥΥ. 

ὤ79 
Π1ᾶ ύιχοῬ ταοπίῃς οἳ Π]9 
Ῥ8ΥΘΠΙΒ, Ὀθοβίιβο {Ώθγ 
ΒΑ ᾖι6 1068 α΄ Ῥτορες 
ο] ; απᾶ ἴπαεγ Ἴετθ 
ποῖ αξγα]ᾶ οξ {πο ΚΙπρ”9 
οοιηππρπάπιθηῦ. 24 Ὦτ 
ΓΑ9Ἡ Μοβςςβ, πΠθπ ο 
γ/38 6ΟΠ186 Το 7688, Γε- 
Σαβδοᾶ ἵο ὮῬο οα]]θᾶ 
ἴπθ 8οη οξ ἘΠαχαο])Α 
ἀθισηῖετ ; 25 οΏοοβίπς 
ΤΟΊἨΘΥ {ο 5αεγ αΏΠϊο- 
ΦΙοη ππΙῖΏ {πε ρεοΡρ]ε οξ 
οᾶ, ἴπαπ {ο επ]ογ πο 
ῬΏ]6εβδιχεβ οἳ 5ἱΏ ΤοΓ 4 
ΕΟΑΒΘΟΏ ; 26 οδίοοπιϊς 
Ὅπο ΤΕ6ΡΓΟΑΕἨ οἳ Οητὶςί 
Ρτεαῦετ τίσεμες ἔπαη 1Ώθ 
ἵχοαβδατες Ίπ Ἡρτρί: ἔοτ 
Ὦθ Ἠπᾶ τθδρεοῦ απίο 
9πθ Τ6οοπἹρεποσο Ὁξ ἴποα 
χοννατᾶ. 27 ΒΥ απ 
Ὦο ΣοχΥ5οοκ Ἡρττρί, ποῦ 
ΤθατίΗΡ πο γατα οἳ 
πο ἘΚϊπρ: Του; Ὦο οϱἩ- 
ἀμτθεᾶ, 8 5εείηᾳ 
Πίτα νγπο 15 Ιπνὶςὶρ]ο. 
28 ΤπτουρΏ Ταϊίπ Ίο 
Ἱαρῦ πε Ῥα55οτες, απᾶ 
Ὅπο ερτῖηκ]]πρ οξ Ὀ]οοᾶ, 
1ε5ὐ πο ἑπαῦ ἀεξίγοσαᾶ 
πο Ἀτοίροτη αποι]ᾶ 
ΊοιοῇἩ Ίπεπα. 29 Βσ {αἲνα 
Τπεγ Ῥαδ5δοά ΊΤητοιρία 
Τη Ἐεά 56. ας Ὦγ ἀτγ 
Ἰαπαᾶ: νυπΊοῃ ἴποε Ἐργρ- 
ΦίΑΠ5 Α5ΞΕΑΥΙΠΡ {Το 4ο 
ππετο ἀτοπθᾶ. ὀθ0 Ῥν 
{ΑΙ1Ἡ {πε ν/α]]ς οἳ ἆε- 
τ]οΏο Τε]] ἄονπ, εΤτετ 
ΊΠεγ Ἱενο οοπιραξςεᾶ 
αὈοαύ Βετεη ἆἀπτ8. 
51 Ὦγσ ΕαΙἴΠΏ {Πο Παχ]οῦ 
ΈαΏποὉ Ῥοτ]εηοᾶ ποῦ 
τνΙεὮ ἴΏστι {Παῦ Ὀε]ίοτ- 
οἆ ποῦ, ὪΨΠπεηπ 5Ώθ Ὠαά 
ταοε]τοᾶᾷ ἴλο ϱρίος πι 
Ῥθ8οθ, 

92 Απᾶ σπαῦ επα]] Τ 
ΏΙΟΓΟ 8ΑΥ 21ου πο {πιο 
πιου]ᾶ Εαὶ] πιο ἴο 1ε]] 
οἳ («εἀάεόπ, απᾶ οὗ Βα- 
ταῖς, απᾶά ο ΒαπιξοἨ, 
απᾶ οὗ ερπίπαο; οἵ 
Ῥανῖᾶᾷ αἱξο, απᾶ βα1η- 
πε], απᾶ οὗ ἴ]ο Ῥτο- 
πείς: 56 π/Πο ἴΠτοιρ] 
χαϊζα  βαράαθεά Ἰϊησ- 
ἄοπις, πτουςσηύ τρπι- 
6οάδμεςς, ουαϊπεᾶ 
ῬΓοιαϊςθς, 5ἴορρεᾶ {πο 
ΠΙΟΙΙΗ5 ο 119Ἠ8, 
94 αιπεποπεᾶ Τπο νίο- 
ΊεΏσο οἵξ το, εεοιρθάᾶ 
πο εἆρε οἳ {9 5πνογᾶ, 
ουῦ οἳ π/εη]ήο85 Ί6ΓΘ 
πιἈάοθ 5ΤΟΗΩΡ, Ἱπακεᾶ 
ταΠσπῦ ἵπ ΒΡΗΙ, ἵατη- 
ο {ο ΠὶσΠπί ἴπο ατπιίθς 
ο ἴπο α]ίεης. 3ο Γο- 
ἩΙεηπ τοοθἰγθοά ᾖτἨΠαίγ 
ἀ4εθᾶ τα]ςβθεᾶ {ο Ἱ1ΐο α- 

Ἀ Αιγύπτου 
1 Ἱερειχὼ Τ. 
πο καοης 

, 7 εδὐναμώθησαν ΝΟΥΘ 
Ὁ' Ὕνναικας (έαᾶ {πεγ τεοεινεὰ ὈΥ γοβιχχεοίοΏ ΥΟΠΙΕΠ [ίηαί 19] 



5860 
ραῖπ : απᾶ οἴμοαγα ποτο 
τοτύατθᾶ, ποῦ ᾿αοοερί- 
1πς ἀθ]ίτοζατιοο : ἴπας 
{πεσ Ἰὶρης ουδαίπ 
Φοεῦΐες µτοεβδαγτεοβίοη : 
26 απᾶ οὔβθτβ Ὠαᾶ ὑτῖαὶ 
οἳ -ογιεῖί πιοοξῖπρα 
ΑΠᾶ 5οοἩΓΡΊΠΡΒ, 788, 
ΙΠΟΓΘΟΤΘ6ΣΓ οἳ Ῥοπάβ8 
Αηπᾶ ἍἈἹπαρτιξοπππεπῦ : 
97 ἳἨΠθγ Ὕνετο εοπεᾶ, 
{ΠΕ7 πετε ΒΑ ΑΞΙΠ- 
ἄθχγ, ᾖὙπετο Ἰοπιρύυεά, 
πνετο δ]αϊΐτ την  Τπθ 
Επγοτᾶ: Τπεγ ἹπβδΠᾶετ- 
εᾱ αροαῦ ἵπ εΠεερεκίπξς 
ΑηΏάᾶ σοαύςκίης; Ῥεΐηςσ 
ἀθεξί]αίς, α{Π1οίθᾶ, {ος- 
τηεηΏίεά ; 38 (οξ πΏοπα 
{Ώ9 ποτ]ἁ παςβ ποῦ 
πτοςῦἁσ:) 6Πεγ ππαπᾶεΓ- 
εᾱ ἵηπ ἀθκθγία, απᾶ ἴπ 
πΩΟΙΠΙΒΙἨΠΡ, απᾶ Ἅᾖἴἶπ 
ἄεπε ἀπᾶ σατεε οἱ ὕπο 
εατίῃ. 39 Απάᾶ ἴμες 
811, παβτίπρ ορίαἰποά Α 
Ροοᾶ τθροτύ Ἰπμτοιρῃ 
ΣΑ10ΠΏ, τθοθρίτεά ποῦ {πο 
Ργοηλ]εο : 40 ἄοά Πατ- 

: ἀπρς ρτοτ]ᾶθά 5οτηε Ὀεῖ- 
δεχ υμίπρ {ος τς, {παῦ 
ἔποτ π Ποιαί ας ϱποα]ᾶ 
τοῦ Ὀοθ πιαᾶς ρετ{εοῖ. 

ΧΤΙ. ἨΓπετθίοτο 5θθ- 
ἅῃπρ τσ 8150 4Τε οΟἵΠΙ- 
Ῥθβξεά αροαῦ ππΙῃ ϱο 
ρτοαῦ Αα οἸοαᾶ οἳ υζ- 
Ώεεξθς, ]εί α5 187 αβὶᾷς 
ετετγ ποῖσΏῦ, βπᾶ ἴμθ 
Εἶτ νυΠῖςὮ ἀοίΏ 5ο εαβῖ]τ 
Ῥεδεῦ 145, απάᾶ 1εῦ Ἱβ τη 
πυ]ίἩ Ῥαύϊεησο ἴΏθ τἍαςθ 
ἴπαῦ ἵς εεῦ Ώθΐοτο 38, 
2 Ἰοοκῖπρ υπίο ὦοβαβ 
ΤΏο ΑαιὐΠοσ απᾶά ΠΠΙΘΠ- 
ος οἳ οι 1810π ; πο 
Σοχ Όηο 1ο ἴπαῦ τνας 
εεῦ. Ὄείοτο Ἠϊπι εηπ- 
ἀμτεᾶ {Πο ϱΥ083, ἆε- 
ςερὶ5ίηρ ἴῃο ΕΠ8Π1Θ, απᾶ 
19 κεεῦ ἄοπηπ αἲ ἴπο 
χ]σης ἨἸαππά οἳ Τἴπθ 
άπτοπο οἱ αοᾶ. ὅ ἘΈοτ 
οὀπςιάον Ὠϊπι ἰπαῖ εη- 
ἄστεᾶ 5αοΏ οοηϊταά]ο- 
Τ1οΏ ΟΕ ΒΙΠΠΘΙΕ αρα]ηςῦ 
Ἠήτπηξε]ε, 1Ιεδῦ τε ο 
πυεατγ]εά απά {αϊπὸ 1η 
γοασ πι]ηᾶς. 4 Σε Ώατο 
ποῦ γεῦ τοεϊεῖτοᾶ απῦο 
Ῥ]οοά, εὐτιτίπς αρε1ηςῦ 
Επ. ὃ Απάτο Ώατε {οτ- 
Ροίΐδεπ {πο εχΠοτίαξίοἩ 
πυη]σἃ ϱαρεαεείἩη απο 
οα 8 πηίο ομί]άτεπ, 
Ψ 8ΟΠ, ἄθ5δρῖςο ποῦ 

ἴποιμ {ῃοθ οΠαβίεπῖηρ οξ 
Τπε Τιτᾶ, που {αϊπο 
πύΠεη ἴποα ατῇ τερα]- 
θά οἳ Ἠϊπ: ϐ6 3οσγ 
πγΏοτα 19 Τ,οτᾶ ΙοτείΏ 
Ἡε οΏββίεπείῃ, απά 
Βοουιτρεία ετετγ 5οἩπ 
ποτ Ὦθ τοορϊτείη. 
7 1 το επᾶιτο οὐεξ- 
ΤεΠΙης, ἄ4οᾶά ἀεα]είῃ 

κ. , 
χ ἐπειράσθησαν, ἐπρίσθησαν π. 

ΡτΟΠΙΙ568 1, Ὁ κεκάθικεν Ὠ8ξ 5δαῦ ἄονη αιττνΑΥ. 
αξ α ϱιμεδίίο Ἡ. ἡϐ παιδίας Τ. 

Προστ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. ΧΙ. ΧΙΙ. 

προσδεξάµενοι τὴν ἀπολύτρωσιν. ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως 
ποτίπα βοοερὺεᾶ τθοάεπιρθῖοιι, ύπαῦ  Ῥεί[ίου ΤΟΒΙΤΤΕΟΠΙΟΠ 

τύχωσιν 9θ ἕτεροι.δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ µαστίγων πεῖραν 
1Παογπαϊσ μέ ὁρίαῖτ Απά οίπετα 3οξ πιοσκῖτπρς ΄ατιά δοξ δεοοατςσίπρε ἡτία] 

ἔλαβον, ἔτιδὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς  ὃ7 ἐλιθάσθησαν, 
χεοεϊὶγεᾶ, 768, ΊΠΟοΓΘΟΤΕΣ, οἱ Ῥοπά5 απ ΟΕ ΙΠΙΡΕΓΙΞΟΠΠΠΕΠΕ, ΤΠεγ πγετο 5{οπεᾶ, 

χἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν,! ἐν φόνῳ Σμαχαίραςὶ ἀπεθα- 
ΊΥΘΙΘ 54 ΊΥΏ α5ΠΠἄςΘΥ, - Ψ6ΤθΘ ΤΜεταρίεᾶ, νν ος λω οἱ Γ[ίπε] ποτά μα 

νον᾿ περιῆλθον ἐν µηλωταῖς, ἓν αἰγείοῖς δέρµασιν, ὑστερού- 
ἀἱθᾶά. ἴπεγ παπἀετεοᾶ 1π περα σε 1π βοαῦ5) βξίτις, δεῖιπς ἄες- 

µενοι, θλιβόµενοι, κακουχούµενοι, ὃδ ὧν οὖὐκῆν ἄξιος «ὁ 
ναίε, Ῥεϊπς ορρτεεςεᾶ, δεΐπρ ον{] ἐτοαῖεᾶ, (οἱ πΏοπι ἆγγας “ποῦ "ποστζηγ }ἴμθ 

κόσμος! Ζἐν' ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις 
Ξττοτ]ᾶ) απ ἀθρξετίβ πγαηᾶετίηρ Απά 1ηπ πιοαπίβίη5 απᾶά ᾖηπ ϱ8Υ65 

«καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 99 Καὶ οὗτοι πάντες µαρτυρή- 
Απᾶ ἵπ ἴηο .΄πο]θβ ος 1πθ θατί. Απᾶ {ἴποςθ 81]. Ἠβνίηρ Όθεεπ Ῥογη3 

θέντες διὰ τῆς πίστεως, οὐκ. ἐκομίσαντο "τὴν ἐπαγγελίαν,' 
νγΙΙΘΑΞ το {Πτοιρῃ ΕΑΙ{1, ἀ]ά ποῦ τεοεῖτθ πα ο ο 

40 τοῦ θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεϊττόν. τι προβλεψαμένου, ἵναιμὴ 
αοά {ος 18 Ἀρεῦίες λβοπιείβίΏρ Ἠατίπρ ἐοτεξεέι, ἴπαῦ ποῦ 

χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν. 
αρᾳτύ ἔτοπι Ἡ5 ᾷθγ 5Ώοπ]άᾶ ο τπαᾷρ ρετ{έοῦ, 

19 Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς τὸσοῦτον ἔχοντες περικείµενον 
Ἐπετείοτθ Ἅαἱ5ο ὙἩθ 38ο 3ρτθἙδί απανίπα "Ἑοταρῖτα 

ἡμῖν Ψέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ 
δµς “α ο]οαᾶ 3ο ψνέηθσςθε, 1 πεϊρμὺ πο, ἈΣρβ]ᾶς Ἴ.ρποτγ απᾶ 

τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι ὑπομονῆς τρέχωµεν τὸν 
πο οαςδΙ]γ-εαιγτοαπαίτς βἶπ, ψα  επάιταπςθ νε βποσ]ά ταπ {πθ 

προκείµενον ἡμῖν ἀγῶνα, 2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 
Σ]γίησ 3ρείοτα σα8 ταοε, Ἰοοκίηρ αππΑΥ ἵο "πο 504 Ἱξα1τἩ 

ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκει- 
Ἀ]ραάετ 3απᾷ Σεοπαρ]οῦες 1786815: ὙἩΠΟο Ἱπτίθηπ οἳ ἴπο , 3Ιγ- 

µένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν  σταυρόν, αἰσχύνης 
1ης .ρεέοτο ΄Ἠϊπα 11οΥ σπάατεᾶ ᾖ[ἰπε] 9Γο985, [1πε] ΒΏΛΏΙΘ 

καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ.τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ Ῥἐκάθι- 
Ἠατνίπρ ἀεερίὶςεᾶ, βπᾶ αἲ [ύπε] τ]ᾳΏ{ Ἠαπᾶ οἑ ἴπο Ίἴπτοπο .9ξ 4οᾶ ταλή 

σεν. Ὁὃ ἀναλογίσασθε.γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα 
ἀοπη. Έοτ οουβῖᾶεσ πγθ]] Ὠϊπι πο Ἅᾖ3βο "ρτοβῦ ο, 3οπᾶυτεᾶᾷ 

ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς εαὐτὸν! ἀντιλογίαν, . ἵνα μὴ κά- 
δίτοτα ΤΒΊΤΙΏΘΓΒ ο ον Ἠάπηξε]Ε, δραΙπςαγΊης, ὍΠαῦ 3ποῦ 1γο 09 

µητε, ταῖς ψυχαῖς .ἳ υμῶν ἐκλυόμενοι. 4 Οὕπω μέχρις αρσοε 
Αγγοατ]εᾶ, 8Ίη Ἴσοαχ 3εοι]5 αβναεη Νοῦ τοῦ απίο Ῥ]ουά 

ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι, ὅ καὶ 
τεβῖςιθᾶ γα "ρρε]πεί δᾳῖτι μα τς Απᾶ 

η] , -” . / {ϱ/ ” Ἰά 

ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέ- 
γο Ώατε ααῖθε Σοτροῦζθεηπ ἴπε οχΏοτίβθΊοῦ, Πίο] ἴο Το, 45 ΤΟςΟΠ5, Τε 8- 

γεταιὰ Ὑἱέμου, μὴ ὀλιγώρει  Ἐπαιδείαςὶ κυρίου, μηδὲ ἐκ- 
ἄπθβκαιε: Ίγ εοη, αεερίςο ποῦ [με] ἀἰποίρ]ίπε οἳ [ἐ1ε] Τιογᾶ, Ώος 

λύου ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος. ϐ ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος 
ΣβΙωὸ, ὮὉὮΥ Ὠϊπα . ὈῬεΐηρ τερτογοςᾶ:, {ος Ὢλοπι Ἴονθν [11ιε] ος 

παιδεύει μαστιγοῖ.δξ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. 7 Ει 
Ὢο ἀϊδοΙρΙῆτπθβ, αηΏᾶ Ξ6ΟΙΥΡΕΒ θΥειν ,3οηπ πποπα Ὦθ τεοείτθΒ. τ 

Επαιδείανὶ ὑπόμένετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται 
ἀἱδοιρ]]τπθ γε επᾶατο, 585 "ντι 5δοπβ Απνιςῃ 3γοι 315 3ἀθα]ῖπς 

{ἐπὶ ΗΤΤΑ. 3 τὰς ἐπαγγελίας ἰπθ 
ε ἑαυτὸν Ι.ΤΊτΑ. 4 Κε ίλε δεπίεποε 

{εἰς (γεαὰ γ9 επ υχε {ὁσ ἀἱβοίρ]ε) 1ΤΤτΑ. ἍΕπαιδίαν π. 

δ µαχαίρης ΤΤΊτΑ. 

] 
) 

ι 



ΠπΠπΕΡΕ ΕΥ 5. 
ε ’ ο [ὰ ” Ἆ η) |] ει εν Ι) ὃ ΄ , . 

ὀθεός' τίς.γάρ Ἀέστιν υιος ον οὐ.παιδεύει πατηρ; 
α1ᾳοὰ ; ́ ξοχ Το Ἱδ Ἅᾖ[ἰπο] 5ος ποπ ῄὁᾷἱβοῖρ]ίπος "ποῦ [1επε] ἜΕαΐμοτ 2 

8 εἰ δὲ χωρίς ἔστε παιδείας) ἧς μέτοχοι γεγόνασιν πάν- 
Ῥαϊ 18 πηζηουῖ Ἰγο”λτο ἀἰκοίραπο, οἱ ΨΠΙΕΣ Αραγίακκαους "Ἴανο ΊῬοσοιπο 1411, 

τες, ἄρα νόθοι ἱἐστὲ καὶ οὐχ υἱοί.ὶ Ὁ εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς 
ἴλοι Ῥαξίανας γεατε απά ποῦ 50ΗΠ5, ἍΛΊΟΓΕΟΥΟΣ ἴλθ 3ο» 

ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτάς, ἔνετρε- 

ΧΙΙ. 

καὶ. ἅ 
2οἱ δοισ 1{αἴπου5 πα ατο Ἠπά Γα5] ἴποςθ ν/Πο «ἰδοίρ]ίπο [ας], απἀ πνε τονροσίοᾶ 

πὀµεθα”.. οὐ Ιπολλῷ! μᾶλλον ὑπυταγησόμεθα τῷ πατρὶ 
[ποπ]; "που πιιον  Ὑφίπος "911 ὀγνο νὰ ἵη »αΏ]εουῖοπ 6ο ἐπο Έαιπος 

τῶ» πνευμάτων, καὶ ζήσομεν; 10 οἱ μὲν.γὰρ πρὸς ὀλίγας 
οἱ αρἰτῖῖς, απά  οδΏα]] 1τε2 Ἔον «Ώεγ Ἱπᾷσοεᾶ {ου 8 Τοτ/ 

κ ᾳ λ Δ - ῃ ο , ες θε σι 
Ίμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον' ὁ δὲ ἐπὶ 
ἆαγβ αοοοτάῖπς {ο {λα ῦ ΙΥΠίο] βεεπιοᾷ σοοᾷ {ο ἔπεπι ἀῑδοῖρ]ίπεά: ΌῬιῖ Πο ἐον 

τὸ συμφέρον, εἰ; τὺ μεταλαβεῖν τῆς.ἁγιότητος αὐτοῦ. 11 πᾶσα 
Ῥριοῦβῦ, ᾖτΤοτ[α5] : {ο ραγίακθ οξ Ὠΐ5 Πο]ίπεςβ, Ἅλην 

(18. οτετγ) 

πιδὲ παιδεία! πρὸς μὲν τὸ.παρὸν οὐ.δοκεῖ χαρᾶς εἶναι, 
αρα ἀἰδοίρήπο 1ος 1ο ρχεξεπῦ 5οὐη}5 ποῦ [ὁτααβῦεγ] οἱ 3]ογ 197.96, 

ἀλλά λύπης' ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸμ τοῖς δι αὐτῆς 
Ῥιαῦ οἳ ρτὶεξ; Ὀιῦ αξιετινατάς οτυ]ῦ “ῬεαοσοαΏ]θ 5ο ΄ἴμοςθ "10 0 

γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης. 
δµανίπν "ρθεπ 19ρχετοὶθεᾶ 1ΤΕΠᾷΘΤΕ 408 δτίρΏ{ΘοιδΙΙ658. 

12 Διὸ τὰς παρειµέγας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα 
Ἰπετεέοτο ἴπο Ἅπαπρίιις 34οἵνπ Παπάς απᾶ πα επ{βεερ]οά ΈχποςἙ 

ἀνορθώσατε 19 καὶ τροχιὰς ὀρθὰς "ποιῄσατε! τοῖς. ποσὶν ὑμῶν, 
Ἠ4{ πρ: Απά ὁραῦἩς υαὐταῖρηῦ Ώ]α]Κθ {οχ γοιτ {εοῦ, 

ἕνα.μὴ τὸ ωλὸν ἐκτραπΏῃ, ἰαθῇ. δὲ 
1οδῦ ΄ ὑπαίῦ πγη]ο] [15] Ίππο Ὦὃο ἑαγποά αρἰᾶθ; Ὀαἳ ἐλπαῦ "δ ὅπιαγ “99 5Πεα]εᾶ 

μᾶλλον. 14 εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, 
1ΧΑΊΠΏΟΣ, ῬΈεαςε Ῥιαχβ1θ πμ α11, απᾶ εαηοίΙβοβίΙοἩ, 

οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν κύριον 16 ἐπισκοποῦντες µή 
Ἀπ/μΙοἩ βραχύ “Εγοπα ηο 9Π6 9811566 ἴπθ ἍΤιοτά; Ἰοοκίτπρ ἀλΙΙροπ{]γ Ἱερῦ 

« -- » η . ’ -” ολ / ες, / ώ 

τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ' µῆ τις ῥίζα πικρίας 
ΒΏΥ 18ο]ς τηθ 69408 οἳ ἀοᾶ; Ἰεδῦ ΒΗ7Υ τοοῦ οξ έτεγπθἙς 

ἄνω φύουσα ἔνοχλῇ. καὶ Ὁδιὰ ταύτης! μιανθῶσιν 5 
"πρ ἈἹρτ]ηπρίης ελοπ]ᾶ ἰχοιρ]ο [γοια], απᾶ ὮὉγ τ18 Ῥο ἀεβ]οεᾶ 

; ’ , ’ « 7 ο κ 

πολλοί 16 µή τις πόρνος ἢ βέβηλος, ὡς Ἡσαῦ, ὃς 
ΙΗΛΗΥ ; 1οδῦ (Ίπετε Ῥε6] απγ {ΜογπΙο{οΣ ΟΥ ῬτοΓΗΠθ Ῥ6ΓΒΟΗ, 45 Έδηι, Το 

ἀν υ ΄ ” 4 ς} εὸ ἡ 4 ” τ ” ” [ 17 ”, 

τὶ βρώσεως μιᾶς 1άπέδοτοϊ τὰ πρωτοτόκια "αὐτοῦ. ιστε 
ΣΟΥ 3πιθα]. 1ρ0ηΏθ 5ο]ά 2ριτιητιρηί απῖς: .γο ὄ]κπονγ 

γὰρ ὅτι καὶ μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπε- 
“ος ἴλαῦ 8]εο αξἰογπαχᾶς, νςηῖης το ΙπΏετ]ῦ η ἍῬ]εβδίπςβ, Ἆθ τγα5 

δοκιµάσθη΄ µετανοίας γὰρ τόπον οὐχ.εὗρεν, καίπεῤ μετὰ δακ- 
χε]εοίεᾶ, ΣΟΥ 308 Ξτερεηίβπος 1ρ]8ο6 ες 1οαπάᾶ ποῖ, αἰἰποιρΏ πα 

ρύων  ἐκζητήσας αὐτήν. 
νθατς Ἡατίηρ εβγηθδῦΙγ εοαιςϱπί ᾖδ, 

18 Οὐ. γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ βθρει, καὶ 
Έοτ ὅπου 1γο "πατε «ο0Π18 Το βροῖτηρ οιςλαά [11Πα6] Απιοιιπὺὸ απᾶ 

κεκαυμένῳ Ἁµπυρί, καὶ γνόφῳ, καὶ ἰσκότῳ,! καὶ θυέλλῃ, 
Μανίηρ Ῥεεη χΙπά]θᾶ νηϊΏ Άτα, απᾶ {ο οΏνοιιγΙζσ, Απᾶ {ο ἄαχκηςββ, απᾶ {οἱεπιρθβέ, 

19 καὶ σάλπιγγοςυ Ίἤχῳ, καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ 
ππᾶά ᾿"χαπαρείῦς 11ο κφοαπᾶ, απά ἴο τοῖίσε οἱ πνοτᾶς; ἨἨίοὮ [τοίσε]ἔποτ ταβῦ 

98] 

τή τἩ Τοιι 5 τ/){Ἡ κοιις: 
ΣΟΥ ὙνΠαῦ 8οἩ 19 ΊἾς 
ΥΨΠΟΙΙ {πο ἔπίλοχ ο ς- 
ΜοπείἩα που 8 Ῥπή ἰε 
γε Ὀοε τι ἔποιῦ εἩαβί]-ο- 
ΟΠ {, ὋΠετοοξ α]] ανα 
ΡαΥΙΛΚΟΥΦ, ἔ]οιι 48 Το 
Ῥαξίαγϐς, πιά ποίεοἩς, 
9 ΕιτίΠογπιονς πεΏατο 
Ἠαπὰά {ιίΠπεις οἳ οἳσ 
Ώος]Ἡ π Πίο οογτεοσιθᾶ 
15, ππᾷ γνο ϱανο {ιοηι 
ΥΟΤΕΙΕΏςΘ6: δα] ανα 
ποῦ ΠΙΙςΤ τα []ιογ Ός 1 
βιιν]οσῦίοη απίο {πο 
Ἐπ{Πον οἳ ρίνίες, αυᾶ 
Ἡγο 2 10 Ἐοτ (μοσ νε- 
τΙ]Υ Ίο α {ον ἆαγε 
οληασίοποᾶ 3 αἲίον 
{Ποῖσ ΟΥ Ῥ]έαδιτο; 
Ῥιαΐ Το Έοτ οἱ Ρτοβξ, 
ἐλαῦ 10 πιὶρΏῖῦ Ῥο ΡριΓ- 
ἴακοτς ος Ὠίς Πο]ίπενςς. 
11] Νοπ/ 1ο ομαςίουίης 
ζΟΣ Ἡο Ῥγοαξδεμῦ 6οθΠ]- 
εἴἩ {ο Ῥο΄]ογοις, Ῥαῦ 
ΡΤΙΕΥΟΙ5: πατογί]ο]οςς 
αΕτοτπατᾶ Τὸ γιε]ᾷσί] 
8Η9 Ῥεασεηδ]θ Εγις οξ 
χΙβΏ{θοιΙ5ΏσςΒ μηίο 
ἴποπι τν Ώ]οἃ απο εκ- 
ετοἰθαᾷ ἴπενεῦγ. 

12 ἩΓπετείοτο 116 πρ 
1Ἠθ Ἠθμὰς πμΙοὮ Ώαδης 
ἄολνα, απᾶ {πε ἔοου]θ 
Κμευβ; 19 απᾶ π]ι]κθ 
5υταῖρηί ρ8αῦΏ» ἔοτγοιγ 
1θοῦ, Ιο5ῦ ἰπιαιί νν ΒΙΟ 18 
19Ώιθ Ῥο ὀἑιαχηοᾶ οιτ 
ος ἴπο παν; Ῥυΐ ]εῦ 
16 ταῖηετ Ὦο Ἠεπ]εᾶ, 
14 Εο1]οῦι’ Ῥοπος στη 
81] ΏιεἸ, απᾶ Πο]ίποςς, 
πλου 6 τν ἨὶοὮ πο ΠαΑ1ὰ 
5Ώα]] 5οε ἴπε Τον: 
15’ Ιοοξκίπς ἁἰλλρεπι]γ 
1ε5δῦύ ΑΏΥ πια {αὶ] ο 
ΤΏερταςς οξ ἄοᾶ ; Ἱε»ς 
ΒΏΥ τοοῦ ΟΕ ΡΙ0ἴεΤΠΕΣΒ 
ερτ]ηρίπρ παρ ἐτοιν]θ 
οι, απλά ΤΠετεΡγ 1ΠΑ1ΙΥ 
Ῥε ἀεβ]οᾶ :16]ο5ΐ ἔπενθ 
δε αππσ 1ογη]ομίοτ, ος 
ῬιοἔπΏθ Ῥοσσο, 5 Ἐ- 
δπα, Ψ Πο ΕΟΓ 016 ΠΙΟΓ- 
5ε] οἳ πιεοῦύ ϱο]ᾶ Ἠ]5 
ὈἰχίΏτΙρηῦ, 17 Εοχ το 
ποπ Πον ἐπαῦ α{ίει- 
σναχ, Ἡ Ἠθ Ὦθ πνοι]ά 
Ὥαντο ὭἸηλπετιίαᾶ ἴ]θ 
Ῥ]ε»ρίηπρς, ὮἩε τνας τε- 
Πεοίοᾶ: 1ος ο {οιπᾶᾷ 
πορ]αοςῬ οξτορεπίαπηοε, 
ΤποιρἩ Ἡο 5οαρπί 1ΐ 
αχ δΕἔυ11γ νΙζἩ {εαχς. 

18 Ἐοτ το ατα ποῦ 
ο0π1θ πη{ο ὑῃο 1ο 
{πα απ] { ϱε τοιισπσᾶ, 
αηπᾶ τπαῦ Ῥάσηος πα 
Ώχγθ, ΏηΟΣΓ υαηπίο Ὀ]ποκ- 
ὪἨςθ55, απά ἀατκηοςς, 
ἈΑπᾶ επιροςδῦ, 19 αιιά 
ν]οα «οιμᾷ οκ ἴταπιρεῦ, 
Β1ᾷ ἴπο τοῖςθ ΟΕ πνοτᾶβ» 

«ἁ παιδίας τ. ) καὶ οὐχ υἱοί ἐστε 1ΤΊΤΑ. 
α μὲν παιδία 4ἱδοΙΡρΗΙε Γλάευς 1, . 

4 ἀπέδετο Ι,Α. 
ἕ ζόφῳ ΙΊΤΥΑΤΓ. 

Ἀ--- ἐστιν Ιπτι[Α]. 
τερρεοῦ Ε., 1 πολὺ Ι1ΤτΑ. 
αὐτης ἰἩτουρ] 1ξ τ,, Ῥ -- οἱ ἴῶπο 1 ΤνΑπτΓ. 
. --- ὄρει (/εαςὰ [ιω86] Ὀείηρ {οις]οᾷ) Ι11ΧΑ. 

κ ἐντρεπόμεθα 98 
ποιειτε ΊΤν. ο ὃς 

α ἑαυτοῦ Πἱ5δ ΟΝΗ ΙΤΊηνα, 



68ο 
σ]ῖσοὮ 1οἷσθ ἴπου {παῖῦ 
ΠΏειτά Ἱπυτεαυεὰ Όπαῦ 
επα ποτᾶ βΠοι]ά ποῦ 
Ρο 5ΡοΚοπ {ο ἵΠεηι ΑΠΥ 
ΏΙΟΥ9: 20 (ἄοσ Τἴπεγ 
σοα]ά ποῦ επάαχθο τοῦ 
πυΏ]οὮ Ίνας οοπιιηαπᾶ- 
ϱὰ, Λπά 1 5δοπιι(Ώπαξςα 
ρεαςῦ ΤοιςἩ πε πιοΙΠ- 
{αΐπ, 16 5Ώα]1 Ὀο5ἰοπεᾶ, 
ος τΏγαςί ἑΠτουρῃ τοῦ 
8 ἀατί: 2ἱ αηΏᾶ 5ο ΌεΓ- 
τίοιο πας ἴπο βἱρῃῦ, 
ἔλαέ Ἀΐοςος βαἷᾶ, 1 εκ- 
οβεἀέησ]σ 1ε8Σ απᾶ 
αιιακε:) 20 Ῥμαΐῦ γε ατθ 
«09 ἩἈπίο ποιηῦ 
ΦΙΟἩΏ, βηὰ απίο πο 
οἵτγ οξ ἴπε Ητίησ ἄοἄ, 
τΏο Ώεατεπ]γ «εγάςδα- 
Ίεπι, απᾶ ἴο 4Ἡη 1η- 
ηυΠΙεχαΏΙθ ΟΟΠΙΡΑΗΥ 
οἑ απρε]5, 25 ἴο ἴπε 
6εηετα] αΕεδεπιΏΙσ απᾶ 
οΏιμτοὮ οἳ ἴπο Βτεί- 
Όοτη, πυΠίοἩ ατο πι γιῦ- 
18η 1η ἨΘΑΥεηῦ, απά ἴο 
αοά πε φάπάσα οἳ αἱ], 
Άπά ἴο ἴπο ςρϊὶτ]ϊς οξ 
ἡαδί ἨΙΕΏΠ Ὠιλάθ ῬεΓ- 
Συοί, 94 αηπἀ ο ζεδις 
τΏοὲ πιθάϊαϊος οἳ ἴπε 
Ώου οοτεπαηΏῦ, ΑΠᾶ ἴο 
{πο Ὁ]οοά οἳ βρτηκ- 
Ίησ, τπαί 5δρθακεῖἩΏ 
Ῥοδἱ{οι ἐπίπσς έπαπ (]ιαίέ 
οὗ ΑΌε]. 95 φεο ἴΠαῦ τα 
τεξαςθ ποῦ Ὠῖπ ἴπθῦ 
5ροπκεἰΏ, Έοτ ΙΕ ίΠπεγ 
οβδοβρεᾶ ποῦ Πο τθ- 
{αςεὰ ὨΠίων {λαῦ 5ραΚο 
ο. ΘαΤΕΠ, ὨΙάΟΏ ΏΙΟΓΘ 
5)λαἰᾖ ποὺ πο 6δσαβθ, 1 
πο ΤΙΓΏΠ ΑΤΙΑΥ τοπ 
Πα επαῖί ερεαΚείᾗ ἔτοπι 
Ἠεανέπ :26 π:ποςθ τοῖσθ 
ΊΏεπ β]ιοοἷς πε αιχίΏ : 
Ῥιτό Ώοῖν Ὦο ἨβίῃΏ Ῥγο- 
πηῖςεα, δαγίης, Γεῦ ο,σθ 
ΏΙΟΤΘ 1 ΞΠΑΚε ποῦ ἴηοθ 
θατί οἩὐ]σ, Ῥαῦ 45ο 
Ἠεαντεη. 27 Απά {Ππί8 
τυογᾶ, Υ6ῦ οποθ 1Π4ΟΓΘ, 
5ἰση]Πείῃπ ἴπθ τεπιογ- 
πρ οἳ ἴποςο {ἰπῖπρς 
τηαῦ 4ἴθ ΡΒΗΔΚΕΗΠ, 8 
οἳ Ίπϊῖηςσς ἰπαῦ ατα 
πιαᾶς, ἴπαῦ ἴποςδο 
τπ]ηρε πἩ]οἩ οβπποῦ Ὦθ 
5ΗΚόέἩΠ ΤΙΒΥ ΤΕΠΙΒΙΗΠ. 
28 ἨΓηθτεξοτθ πθ τθ- 
οεἰνίπρ α Κἰηπρᾶοπι 
τι; ΠῖοΒ οβηποῦ ο πιου- 
εᾱ, 1εῦ Ἡ5 ἨὨβνο ρταοσθ, 
ΝΥΠΕΓΕΌΥ Υ/θ ΠΙΒΥ 56ΓΥΘ 
αοά αεοερίαὺ]σ πα 
ΤΕΤΕΓΕΊΠΟΘ απᾶ ροᾶ]ν 
ΐθ4Υ : 329 ἔογ οἳσ αοά 
τ8 Α οοηδιπαίηρ το. 

ΧΤΙΙ. Τιευ Ὀτοίπεσ]γ 
1οτε οοπ/ῖπἁθ, 2 Ῥθ 
ποῦ Σοχςοί{α] {ο εη/{ετ- 
{.ϊπ ΝΤΑΏΡΕΙΕΣ: 1ος 
{Ώοτεῦγ 50Π19 Ὠαπτο ϱη- 
υετναἰπεᾶ ΒΠΩΡΘΙΒ ππα- 

ΠπΠΡοΣ ΕΒΡΚΤΟΣΣ. 
ἀκούσαντες παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι αὐτοῖς 

Ὠεατᾶ εχκουδεά {Πεπιδε]τες [αδκίπσ] ὁποί "ο 30ο δα ἀγεςςεᾶ Τ{ο 3έηοπι [1116] 

λόγον’ 320 οὐκ.ἔφερον.γὰρ τὸ  διαστελλόμενον, Κἂν βηρίον 
Ἀνιοτά: «(ος ἴπεγ εοι]ᾶ τιοῦ Όθας ἔλαί [πνΏάο]ι] πας οοπαπιαπᾶθᾶ: Α πᾶ 1{ α Ὀειιςθ 

θίΥΏ τοῦ Όρους λιθοβοληθήσεται, “ὴ βολίδι κατατοξευ- 
«Ποι]ά τοσο] {πο τιοµη{αίἩ, 1 5Ώα]] Ὀο 5ίοηεᾶ, ος π]Ώ α ἀθτὸ βποῦς 

΄ οἱ ’ ε/ Ν ” / 

θήσεται' 2ἱ καί, οὕτως φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόµενον, 
τΏτουρΏς Απᾶ, 8ο 4ααχζα] Ἅγνίαβ ἴ]πο ερεοΐαο]ο {ιπ8έ] 

ΥΜωσῆς' εἶπεν, "Ἐκφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος' 939 ἀλλὰ προσ- 
Μο5ε οβαἰά, ὁρτεκί]γ “αἰταῖᾶ 3 “απι απάᾶ ὑτεπιρ]]ηρ:) Ῥυΐῦ τε [ατο 

εληλύθατε Σιὼν ὄρει, καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, Ἱερου- 
60Ώ1Θ {ο 3Φίοῦ πιουπί; απᾶ Γίπε] οἱ οξ δαᾳοᾶ [1116] Ανίπρ, Τετα- 

σαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν Ἱάγγέλων 399 πανηγύρει, 
β816Π ΄ΠεατεΠ]γ; απᾶ {ο πιγτίαάς οξ αΏρεῖς, ᾖ[1πε] απίτοτβα] Ραϊηοτίηςρς 

καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων τὲν οὐρανοῖς ἀπογεγραμ- 
8Ώά {ο [1πε] Α5δεπιὈ]γ οἑ [1πε] Ητείροσπ Γοπος] ἵπ [1π6] Ἠεατεης τερίδ- 

µένων,' καὶ κριτ θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασιν δικαίων 
1ετθᾶ ; 8πᾶ 1ο[” πε] ]μᾶσο 'ἄοά οξα]]; ΑΞπᾶ ο[ίπο] ερὶτ]ζ5 οἱ [1168] 1αςς 

τετελειωµένων, 34 καὶ διαθήκης νέας µεσίτῃ ᾿Ιησοῦ, καὶ 
[π πο] Ώατο Ῥεεη ρετ[θοιεᾶ; βπᾶ “οἳ δα οογεπαπί «ΗΓε5ῃ "πιεάΙβίοσ 10 "σεξας; αηᾶ 

αἵματι µῥαντισμοῦ υκρείττονα! λαλοῦντι παρὰ τὸν ᾿Αβελ 
{ο [{Πε] Ῥ]ουά οἳ 5ρτῖπ]κ]ηρ, "Ρετίος 31Π1πρς ᾖἈδρθακίησ Ἅ«ἴἨβη Α.Ρε]. 

26 Ἑλέπετε μὴ.παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα. εἰ-γὰρ ἐκεῖνοι 

ΧΙΙ, ΧΙΙ. 

Ταχκε Ἠοεά πετεξιςε ποῦ Ἠϊπι Ἡπο 8ρε8Κ6, ΈἙογ{ξ ἍΤπεγ 

οὐκ Ζἔφυγον,! 3τὸν" ἐπὶ Ὀτῆς! γῆς παραιτησᾶμενοι" νρη- 
θ5οαρθᾶ ποῦ, Ἠίπι "εΠαῦ οη 3ἱποθ Ἅᾖ7θατίΏ [1ππο] Ἀτοξαςεᾶ ἀῑτίηρς 

; ο λ ο ” { ” ε 4 ” Γι 3 - 

ματέλρωπεο πολλφ' μᾶλλον ημεῖς οἱ τὸν ἀπ οὐρανῶν 
ππΏο “Πῖπα 5γοπη [5ἱΠε]΄Ώθεατεπς 

τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε, 
Σ ἱπείταοῦεᾶ [παπα], ΤΩΊΙΟἨ ΏΙΟΥΘ ππθ 

ἀποστρεφόμενοι, 26 οὗ ἡ φωνὴ 
α{ατη ασια “Στοπα | σποςθ νοῖοο 3ο ὁεατίἩ α1φηοο]ς ίπεις 
-” η ῃ ’ , 3 ϱ/ .) ) ἁ “1 ᾿ , 

νῦν δὲ ἐπήγγελται, λέγων, Έτι ἅπαξ ἔγω “σείωὶ οὗ µόνον 
Ῥαΐ0 ποπ Ἆρ Ὠρς Ργοπαὶςσθᾶ, δΔΥίΠΡ, Ὑεῦ οποῬ 1 εΏΠβκθ πού οπΙγ 

τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. 97 Τὸ.δὲ "Βτι.ἅπαξ, δηλοῖ 
ἴπο «οθβτίῆ, ὈῬαῦ 85ο ἴπθ ΆἨθβτεη. Ῥυΐ πο Ὑεί οποσς, 5ἱρπίᾳρα 

ετῶν σαλευομένων τὴν! µετάθεσιν, ὡς πεποιηµένω», 
30 “11ο [5ἱΠΐπρς] 5ΡΗΘΚΘΏ 1{µο Ἅ3τθοπιονίηΡ, 885 ἨΠαβνῖηπρ Όθευ πηβάθ, 

ἵνα µμείν τὰ ἡ.σαλευόµενα. 328 διὸ βασιλείαν 
ἁμοί “Ἠακοῃ. ἨΓπετεξοτθ α Κἰπράοτα 

ἔχωμεν 
ΙΙΑΥ Ί/θ Ἠβνθ 

ἐλαῦ ὅπιαΥ ΤΕΠΙΒΙΗ 11Πε [”,Πἱηρς] 

ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες, χάριν, δι ἧς 
ποῦ {ο ὃε 5Ώα] 6η τεοείτἰης, Ρταςς, Ὦν πΠῖςο 

λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ θεῷ μετὰ ᾿αἰδοῦς Καὶ εὐλαβείας.!" 
ντθ ΠΠΑΥ 561Υ9 2πε]] "ρ]εβδίπρ]τγ αᾳοἆ ππίἩ τεγεχεηοθ απᾶ 4987. 

29 καὶ γὰρ ὁ.θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον. 
Έοχ Αἰδο ουσ αοᾶ ᾖ{[95]α "Πτο λροηςαπαίηρ. 

ε ’ } .” /΄ 4 . 

19 Ἡ Φφιλαδελφία µενέτω. 3 τῆς φιλοξενίας μὴ ἔπιλαν- 
2ΒτοίΏοτ]γ 3Ἴογο ᾿Ιεῦ Ώἱάε ; οξ Ποβρία]ῖγ Ἀποῦ 19 {ος- 

θάνεσθε' διὰ.ταύτης.γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. 
ροῦέα] ; ΣΟΥ Ὦγ 1118 ΏΒΥΓΑΥΕ5 5Ο0ΟΠθ οπερίαϊηεα ΒΠΡΘΙ8. 

, ο ’ « ά 

9 µιμνήσκεσθε τῶν δεσµίων, ὡς συνδεδεμένοι’ τῶν κακου- 
ο τοαἰπά{α1] οἳ ΡΓΙ5ΟΠΘΣΕ, 88 Ῥοιυπά πα [Γπεπα]; ος ὭΌὈοῖπςπ 

χουµένων, ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν  σώματι. 4 τίµιος 
ονί]-υτεαίεᾶ, 88 4βο γοιπςε]τος Ῥεῖης π [πε] Ῥοάγ. Ἡοποιιταρ]ο 198] 

μμ μωρο μμ Ἱ---.--οονννοντηανοτοτο οσο οωωσττ τος 

α.--- ] βολίδι κατατοξευθήσεται ΑΙΤΤΤΑΥ. 
οξ αηΏρεΙ5 ὀγ α «οπιπια ΕΙΤΤΑ. 
Ὀεύίει 1 ΟΙ ΤΤΙΤΑΥΓ. 
υ--- τῆς ΟΗΤΊΤΑΥΥ. 
µενων ΙΤ1ΤΓΑ. 

Υ Μωὺσῆς οιΤΊτΑΥ. ᾗὙ δἐραγαίε ΠΙΥΤΙ85 οσο 
αχ ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς ΟΙ.ΤΤΤΑΥΓ. 7 κρεῖττον 8 

{ ἐξέφυνγον ΙΤΊτΑ. 4 τὸν ρίαοεα α)ἴε) παραιτησάµενοι Ι.ΤΊτΑ. 
ο πολὺ ΕΤΊΤΑ. ἆ σείσω ὑπὶ]] 5Ώὰθ ἹτττΑ. ε την τῶν σαλενο- 

{ εὐλαβείας καὶ δέους {88χ 8πὰ ΑΘ ΙΗΤΊΙΑ. 



' 

Π Ε 5 τ Ὁ Ἱῃ Ρ. 

ἁμίαντος' πὀρ- 
3ος- 

ΧΙΙ. 

ὁ γάμος ἐν πᾶσίν, 
πιβχτίηρο Γωο Ποε]ά] ἵπ 

καὶ }ἡ) κοίτη 
6πετγ [παν], οπά ἰπθ Ἶεὰ [ο6] απάοβ]εά ; 

νους Εδὲὶ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁὡθεός. ὅ ἀφιλάργυρος 
ηἰσβίοτς 1υαῦ απᾶά αἀπ]ίετοτς Ἅι]] Ἱιάρο 3λἄοά. Ἠαιποι 6 1οτο οἱ Ώ]ΟΠΟΥ []εῦ 

ὁ τρόπος' ἀρκούμενοι τοῖς.παροῦσιν᾿ αὐτὸς 
ψοιςσ] πιβπηςχ οἳ 1119 [ρ6], βαὐϊδβαά πηέ ργοβεπῦ [οἰτοαπιδύαμσςδ]; "Μο 

γὰρ εἴρηκεν, Οὐ.μή σε ἀνῶ, οὐδ οὐ.μή σελἐγκαταλίπω.! 
1βογ΄ Ἠπδ 5.11, ΤΏ πο πίςθ ἐπθο ὙγΙ]] 1 16βΥ6, ΠΟΥ {η ΑΠΥ ν/]5ο ἴπθρ 1] Τ 4{ος8α]θ, 

ϐ ὥστε θαῤῥοῦντας .ἡμᾶς.λέγειν, Κύριο ἐμοὶ βοηθός, 
5ο ἴπαῦ πθ ΠΙΑΥ Ὦο]ᾶ]Ψ 5αγ, [Τχπε] Τουά [156] ἴοπιθ κα Ἠε]ρος, 

Ἱκαὶ' οὐ φοβηθήσομαιΧ τί ποιῆσει µοι ἄνθρωπος ; 
Απά Ι πνΙ]] ποῖ Ῥο αταίᾶ: τπλπαῦ 5Ἰα]] “άο 50ο πιθ 1ΤΙΛΏ ὃ 

7 Μνημονεύετε τῶν .ἡγουμἔνων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν 
Ἐ οπιεπχῦος γουσ 16αᾶςτς, πο 5ΞΡοΚθ 

ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν 
ίογοα πο Ἡποτᾶ οξ ἄοά; οἳ Ὢηοπι, οοηδἰάεν ης νηοθ 8819: 

τῆς. ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τὴν.πίστιν. 8 Ἰησοῦς χριστὸς 
οἱ [ἐοἳτ] οοπἀοῦ, Ἅπαϊθαίο [υμαῖτ] ἍᾖΣαἶθμ. ος 168ιβΒ Οπτῖεέ 

Ἰχθὲς' καὶ σήμερον  ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶναο.. 9 διδα- 
γεριοτᾶαγ απᾶ Ὥ1ἴο-άαγ Ἅᾖ{[5] ἴποθ 88Π16, απᾶ ἴο Ἅἰἴπθ 8Ρ65. πια 

- Ἕμ) ΔΝ Ψ Δ πι , θ . || λὸ 4 

χαῖς ποικίλαις καὶ ξεναις μή. Ἀπεριφερεσθε'' καλὸν.γὰρ 
«(οιοηίηςσς Ἱτατίοάβ 3Ζαπᾶ 3βίγαηπσο ο ποῦ οαχχ]οᾶ αροαῦ; {ος [Πὺ 15] ᾳοοά [ος] 

χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ 
δγ/1ΌἩ Ίρταοο 5το “09 3οοπΏτιηθᾶ πο "Ἠθατί, . ποῦ πιραῦ5; π πΠἩῖοα 3ποῦ 

ὠφελήθησαν οἱ Ἀπεριπατήσαντες." 10 Ἔχομεν θυσια- 
1νγετο Ξρτοβῦεᾶ {ποςδο Ἡο ν/α]]εά [υπεγείπ]. Ίε Ἀατο 8Η α]- 

/ ες τ ” ” / « τω . 
στήριον ἐξ -᾿οὗ φαγεῖν οὐκ.ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ 
ἴαγ οἱ ὙΠΠΙΟἩ {ο ο ἍΌπεγ Ἠατο ποῦ αιὐποτὶιῦψ ὙἩΠΠο {πο {δδοχηκδοιθ 

λατρεύοντες. 11 ὧν.γὰρ εἰσφέρεται ζώων τὸ αἷμα 
86ΥΥο: ΖΟΥ ΟΕ ἴποςο Ἴνποςο 315 “οτουρβαί "ΑπίΏβ]8 5ρ]οοᾶ Γα8 βποχ]- 

οπερὶ ἁμαρτίασ! εἰς τὰ ἅγια Ρ διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων 
4οος5] {οσ 5ἱἩ 1Π{ο πο Ἠο]ίε ὮΥ ᾖἵπο ἉΠϊρι Ρρεὶθϱῦ, οἳ ἴπεςθ 

τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς' 12 διὸ καὶ 
τπο Ὠοᾶίθς Ά19 Ῥαγπεᾶ ομΐὐδιάθ Ίπο ΟΝΏΙΡ. ἨΓποχθέοτο 85ο 

᾿Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ.ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, 
εδ,  ἹΊπαί Ἡθ παϊρΏῦ 5αποῦΙΗΥ Ὁτγ ηἱ5 οπη Ῥ]οοά Ίπθ ἍµΌῬεορ]θ, 

ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν. 19 τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν 
ουίδιᾶθ πο «ραΐο 5ιαβετοᾶ: νΏοεχοαίοταο 1ο 5Ἱιοα]ᾶ ϱο {οτί ἍᾖΤο Ἠϊπα 

ἔξω τῆς παρεμβολῆς, τὸν.ὀνειδισμὸν.αὐτοῦ φέροντες' 14 οὐ 
ομὐβ]ᾷοθ ἴπο οβΠΏΡ, Ἠϊ5 ΤΕΡΓΟΔΟὮ Ῥεατίηρ; “ποῦ 

4 ” γ΄ ’ ΄ 2 4 4 [ή η) 

γὰρ ἔχομεν ὧδε µένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν µέλλουσαν ἔπι- 
τος Ἅνίοθ ἆματο ἩἨθτο ϱἩη αρἰάϊπςσ οἵίγ, ταῦ {ηθ οοπΙῖπςϱ ΟΏΘ Τθ 41Θ 

-- , ) -” ᾳ Υ Ἱ ϱ) , η δρ 

ζητοῦμεν. 16 Δι αὐτοῦ Δοῦνὶ ἀναφέρωμεν  θυσίαν αἰνέσεως 
8ο9Θ]ΕΙηΡ 405, Ἑν ἈἨϊπι {ἴ]πογεξοχθ΄ πθ ελοι]ά οΏεχ [116] 5αογίΏορ οἱ Ρταϊςθ 

εδιαπαντὸς' τῷ θεῷ, "τουτέστιν,! καρπὸν Χχειλέων ὁμολογούν- 
οοπὐΙηππβ]]γ το ἄοᾶ, υλαῦ 5, ἀχυϊς οἱ [υπο] 11ρ5 οοΏΣΘΡΒ8- 

των τῷ.ὐνόματι.αὐτοῦ. 10 τῆς δὲεὐποιῖας καὶ κοινωνίας 
{πρ Το Π18 ΏβΏ1Θ, Ῥαΐ ο ἀοῖηπς ροοᾶ απὰ οἱ οοπιπιυπὶσα πρ 

μὴ ἐπιλανθάνεσθε' τοιαύταις.γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ θεός. 
Ὀο ποῖ Σοτρεῦ{α], Σ0ΥΣ τ/ΙΏ] ΒΙΟἨ ΒΛΟΥΙᾷσες 5 "πε]] “ρ]εαδοά 3αοά. 

17 Πείθεσθε τοῖς.ἡγουμένοις.ὑμῶν, καὶ ὠὑπείκετε' αὐτοὶ.γὰρ 
ΟΡογ γοις Ιθαᾶετς, απᾶ Το βαὈπιϊρείτθ: Ἅ2ο0Γ ἴλεΥ 

Ε γὰρ {οΥ ΙΤΤΤΑ. 
Εεοερίμς ἐς Ῥιώωιοξιαίεᾶ αξ πι 4 μί)ιογἡσεᾶ υεΥΦίοΊ.. 
ΑΝΙΑΥ αΙΤΊτΤΑΥΓ. η περιπατοῦντες 8] Ι.ΤΤΓ. 
ἁμαρτίας {0ἵ 8ἱΏ 1, 4 [οὖν] ττ. « διὰ παντὸς Ι1τΑ. 

Ἀ ἐγκαταλείπω ἀο 1 {οτβαίςε ΤΑ. 
1 ἐχθὲς ΙΤΊΣΑΥ’. 

{-- καὶ [υ]τ[ττἍ]. 

οδο 

ὙπαΓΟ8 ὃ Ἠςθπιοπιβογ 
παπι Όπαί αἲο 1 Ῥομι]», 
Α5 Ὀουμά συ {πθιῃ: 
απαᾶ ἴΏαπα πΠῖο] ρα ος 
Β4ΥεΥΡΙ0γ, α5 ᾖ}Ῥοίηρ 
τοιχβρ]γὸβ 4ἱ5ο ἵπ {9 
Ῥοᾶγ. 4 ἸΜμττῖλβρο 1δ 
Ῥοποιχαρ]ο Ίπ α11, αι 
νηοθ Ὀ6ᾷ απᾶᾷσβ]αά : ας 
ΤΓΏΟΤΟΠΙΟΏΡΟΤΡ Απᾶ α- 
ἀμ]ίθ6υθχ ἄἀοᾶ υῖ] 
ἠαάρο. ὃ Γεί {οι οοἩ- 
γπεγβαβίοη ὂε νίηοιῦ 
οογψείουκπεβς; απᾶ ὂε 
οοπύεπῦ τν βυσα 
{Ἠῖπρβ 8 γο Ἠατο: Τος 
Ἡο Ὠβίπ βα]ᾶ, 1 ση] 
ἩΘΥΟΘΓ Ἴθβτο ἴμθεθ, ηοΟς 
ΣοΥβ8ο{ποο. 690 ἴηαῦ 
Ἠπθ ΠΙΑΥ Ὀο]άΙγ 5αγ, 
Τπο Τιοτᾶ {δ παν Ἠε]ρες, 
πηπηᾶ 1 πνι]] ποῦ {εας 
πυηαῦ ΏΒΏ ϱλς]] 4ο αη- 
1ο Τηθ. 

7 Ἐθπιθτηρεγ Ίπεπι 
ὙπἨΙοἩ Ἠπτο {πο τα]θ 
ΟΥεΣΓ Τοπ, ἵ]ο ΊἸπτο 
ΒΡΟΚΕΏ ππίο τοα ἴπθ 
πποτᾶ οἳ ἄοά: τνηοξῬθ 
Σβ10Ἡ {ο1]οπ, οοιςδιᾶοτ- 
Ἰπρ ἴπο οεπᾶ οἳ {Πεῖγ 
σοΏΥοθΓδαΔΙΟἩΠ. 8 ὦθδιβ 
ΟἨτ]βῇ {Πο 5ΛΠθ γεβίο- 
ἄαγ, απᾶ {ο ἆαγ, απᾶ 
ΣΟΥ ϱΥοτ. 9 Ῥο ποῦ 
οατγτὶοᾶ αροιῇ συ ᾱἷ- 
νοΓ8 αηπᾶ ΒἴΤ8ΊΡ6 ἆος- 
ντῖπθς, ἘΟΣΥ {ὲ ἴ5 Αποοᾶ 
τπίπρ ἴλαῦ ἴηπο Πθατο 
ὮὋο ο5ίαρ]δ]οᾶ σνΙίἩ 
6:4606/ ποῦ πα τηεαίς, 
τ/ΏἰοΏ Ἠατο ποῦ Ῥτοβί- 
εᾱ παπα {παῖ Ἠατο Ῥεοπ. 
οοοιρίθεᾷ ἑπετγείπ, 101Υ9 
Ὠατο αἱ ]ίαχ, ΥἨΕΥΘ- 
οἱ ἴπογ Ὠαβτο πο τίρΠές 
το εαῦ π/Π]ο]ι 8εΥΥο {πο 
ΤΒΡετηκβο]θ, 11 Ἐοτ ἴπθ 
Ῥοᾷᾶ16ς8 οξ ἴποςε Ῥεβςίς, 
Φοξ Ὁ]οοᾶ ἵ5 ῬτοιρΏῦ 
1Π{ο ἴπθ εαπούιατγ Ὁγ 
19 ΠΙΡΗ ρτῖεςὺ ἔοτ αἶπ, 
ΑΘ Ῥὐχπεά πποας 
Ώθ οπΏΙρ. 12 ΊΥΠΕΓΕ- 
Σ0Υ9 16815 8159, υπο Ὦθ 
αη]σηῦ 5αποΒάγ τἰπθ 
Ῥθορ]οθ ΤΙ ΜὮ Ἠὶ5 ΟΥ 
Ῥ]οοᾶ, εαβοτοᾶ σνλ{]- 
οαῦ {πο ρᾳαΐο. 19 Τιείς 
Ἡ8 Ρο Σοτί]μ {Ποτοξοτθ 
ππῬο Ἠϊπι πι ιποιῦ το 
ΟΒΠΙΡ, Ὀθασίηρ Ἠί8 Υ6- 
ΡΤΓΟΑΟΠ. 14 Ἐογ Ἠετο 
Ώαγο πγθ πο οοπὐπιῖηρ 
οἱ σγ, Ὀαῦ πτε βεεὶς οηθ 
νο 60Π16. 15 Ὦγ Πϊπν 
{πεχοξοχο 1εῦ 18 οΏ ες, 
9ῃθ ββοτἰΠορ ΟΕ ΡΓαῖ58ι 
νο ἄοᾶ οοππιβ]]γψ, 
ἐπαῦ 15, ἴπο ἔτι] οξ οι’ 
11ρ5 ρὶτίηρ ἵπαηχκς ἴο 
Ὠϊδ 11ΑΠ1θ, 16 Βιΐές ο 
4ο ροοᾶ αιιᾶ Το οοἵη- 
πηιπ]σοβτο ῆογσεῦ ποῦ: 
40Υ ν/λζἩ βαοἩ 580Γἱ8 088 

κ Τεχίις 
πι παραφέρεσθε οαττ]εᾶ, 

Ὁ --- περι αµαρτιας ΤΑ. 

5 τουτ εστιν Τι 
Ρ -- περὶ 



ὅδέ 

οᾶ ἵς πο] Ῥρ]εαςαᾶ. 
17 Ο0εσ {ποια ἔλαί Πατε 
{ῃε 1α]θ ΟΥΕΥ τομ, απᾶ 
εαριαῖῦ 7οιΓς6ε]τες: 
Σ0Υ ἴπαον ὙΤβΤοηΏ Το 
γποασ Βου], 35 ἴπεσ 
τηαῦ πιαςδί β8ἱτο ας- 
οοσηΏ{, ἐμαῦ ἴπεν ΤΠΙΑΥ 
ἆο ἵξ πΙἴΏ 10Υ, θμᾶ ποῦ 
σοι Ὦ ρτ]εξ: 1ος ἔπαι 8 
πηρτοβίαΡ]ε ἔοτ γοι. 
18 Ῥταγ 2οΥ τι: 20Υ 
ππο {τιδὸ τε Ἠβτο ἃ 
Ροοᾶ οοπβοἱοποθ, 1η ϱ]1 
τΠίπρς υ]] 1ης {ο Ἰτα 
Ἡοπεςί]σ. 19 Ραΐ Τ Ῥε- 
«θοοἩ γοὰ ἴπο ταἰΠεχ [ο 
ἆο οί», ἐπαῦ Τ πιαγ Ὦο 
τοςιογεᾶ ἵἴο Τοιι ἴπε 
ΞΟΟΠΟΓ. 20 Νου ἴπε ἄοά 
οἳ Ῥ6αοθ, ἴηδέ Ὀχγοισμί 
βΡαΐΏ {τοπ ἴπο ἀεαᾶ 
οἵἳχ Τιοτᾶ ὄεσδας, ἴπαῦ 
τοῦ Ἀπορπετϊ οξ 
ἴἨθ απεερ, ἴἵπτοαιρα 
{η Ὀ]οοᾶ οἳ ᾖἴπα 
ετετ]αςτῖης οοτεπαη, 
2] πια] τοι ρεγξεοῦ ἴη 
ενετΣ ροοᾶ ποτ] {ο ἄο 
Πϊς πῖ]], πουκίαπρ ἴη 
τοι ἔ]λαῦ σηῖσα ἶ5 πνε]]- 
Ῥ]εαρίαπς ἵπ Πὶ5 βἴςηῦ, 
τηΏτοιςΏ ὧᾖοδις (Ἠσῖςδς; 
το πΠΏΟΩι ὂε σ]ουγ ου 
ενοί απᾶ 6ενΩΓ. ΑΠΙΘΗ, 
29 Αμᾶ 1 Ώεβεεομ σοι, 
ὈτείϊμτεἨ, βαΏετ ΤΠ 
πποτᾶ οἳ εχΏοτίαθΙοη : 
{ος 1 Ὠατε οτιθίεη 8 
1είζεν απο τοι ἵπ {ειν 
πΟοΓᾷ8. 

23 Κποπ γε ἰλπαῦ οι 
Ῥτοῖπεν ΤΠποτησ 15 5εῦ 
αἲ Πρεσῦγ; ΜΙΤ πύΏοΠα, 
1ξ Ὡο οΟΠ16 ΑΠΟΣΕΙΣ, Ι 
ν/Ἡ]] 9εο Υοι. 24 Φα]αΐθ 
811 ἴποθπα ὑπαῦ Ἠατθῖμο 
τιι]εα οσετ τοι, θπᾶ 1] 
1Ώθ Εε]ηῖῦ. ΤΠεγ οἳ 
τίαΙγ οαα]αίο τοι. 
25 ἄπαποῬ 6 π]τα τοι 
911. Απαθη. 

ΙΑΚΩΒΟΥ 
«ΟΕ 1ΑΜΕ5 ΠΤΗΕ] 

ΙΑΜΕΒΕ, 5 πεγταηῦ οΕ 
6οᾶ απἆ οἳ ἴπο Τοτᾶ 
Ζε5δαθ ΟΠτί8ΐ0, {ο ἴπθ 
πε]ντο ἴτιρεν πο 
Άχθ βοαίοτεά αρτοβᾶ, 
Ρτεθ{ΙἩρ. ͵ 

προς ΕΕΕΡΙΤτΤΟἘἳΣ, ΧΙΙ. 
9 -” « μ ο - « ν 

ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν», ὡς λόγον ἀποδώσον- 
ας ΣΟΥ γουχ 5ου]8, 85 “αεοοαηπύ 18δοατ 3ο τεη- 

τες ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν, καὶ μὴ στενάζοντες" 
ἄεγ; ἴπαν υπ Ἅ1ογ τα ᾖΤμεγ πιβγ ἄο, απᾶ ποῦ Ρρτοβ πρ, 

2 Δ Ν ε -ω 3 

ἀλυσιτελὲς γὰρ ὃ τοῦτο. 18 Προσεύχεσθε περὶ 
ος απρτοβιηαὺ]ο ος γοα [που]ᾶ|Ῥα], 99, Ῥταν {ος 

ο νι σε ͵ , η λ , »” 
ἡμῶν' Ιπεποίθαμεν" γάρ, ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομε», ἐν 

πςἙῬ: ΤΟΥ Υ/8 8ὔ8 Ρετ ααᾶεᾶ, Ἰπαῦ, α ϱοοᾶ οοηξοῖθιισθ πε Ἠαλντδ, 

πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι' 19 περισσοτέρως.δὲ 
81] τΏΐηρς  ὄνε]] απν]ςΏ]ηρ "το ΞΔοοπάαοῦ “οπχςε]τες. Ῥπῖ πιοτε αὈαπάαπ{ἶγ 

παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῷ 
1 εχποτί [συα] ᾖτπῖς το ἆο, {λαῦ ποτε αι]οκ]σ 1 πιαγ Ῥο τεςίογεᾶ 

ιά -” ε δι -” » ω Σ 

ὑμῖν. 390 Ὁ.δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ 
{ο γοι. Απᾶ τΠε ἄοᾶ οἳ Ῥεασθ, πἩο τους ὲ πραϊπ ἔγοτα ΑΠποΏς [1πε] 

” Δ ’ ” / Δ ’ 

νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν µέγαν ἐν 
ἀειά πο Ῥπερηετᾶ ο Τηθ 5«Ώθερ 1ηθ µροτεἙῦ Γοπε] 1π [{ῃθ ΡοινοΓ οξ 

ε/ / α . , , « μα -” 

αἵματι διαθηκηὸ αἰωνίου, τὸν. κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, 
πο] ὈῬὶουῦ οἑ [τπε] οογτεπαπυ ᾖ᾿"ευετηα], ος Τιοτάὰ 7655, 

’ ς ” } Δ ”/ ῃ 2 . 1 -” 

9] καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ Ἱἔργῳϊ ἀγαθῳ, εἰς τὸ ποιῆσαϊ 
ρετ{εοῦ ψοι ᾖῃπ ϱοΤΕΙΥ Ἅγοινκ αροοᾶ, «30Υ {ο 4ο 

τὺ.θέληµα.αὐτοῦ, Ἱποιῶν ἐν Ἁὑμῖνὶ τὸ εὐάρεστον ἐνώ- 
Ὠϊς νν 11. ἀοῖηπς ἵπ τοι ᾖἴπαῦ πΠϊῖςὮ [15] νπε]] ρ]θβδῖησ 6- 

πιον αὐτοῦ, διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ᾧ ή δόξα εἰς τοὺς 
ΈΟΤΘ Ὠΐπα, {ητοιρῃΏ οε5α8 οπτὶδῦς ο πήποπι 00] Ρ]ουγ {ο Τηθ 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμῆν. 325 Παρακαλῶ.δὲ ὑμᾶς, ἀδελ- 
Άδ65 οἳ ἰηθ 8668. ΑΠΙΘΗ. Ῥαΐ 1 εχΠοτό τοι, Ῥτειῃ- 

΄ ” [ή ” ’ -” ’ ) 4 

φοί, 7άνέχεσθεϊ τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως' καὶ γὰρ διὰ 
ΤΘΠὮ, Ῥευσ 1πθ ποτᾶᾷ οἳ εχµοτίαὔἰοἩ, ΣΟΥ 85ο η 

[ 2 / -- 

βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. 
4θὺΥ πνοτᾶβ 1 ντοῦς ἴογοιμ. 

2) Γινώσκὲτε τὸν ἀδελφὸν Ξ Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ’ 
που γε πο Ὀτοῖπετ Ἅ"ϊπιοιπειβ ἍἨὨ8β ῬεθΏ τε]εαδεᾶ; τα 

στ ..) ιά ” 3 ” ” ’ 

οὗ, εαν Ταχιον ερχηται, ὄψομαι ὑμᾶς. 324 ᾿Ασπάσασθε 
ποπ, 1 8οοπε6ς 9 ποι]ά οοπας, 1 π]]]5εθ τοι. Βα]αίθ 

πάντας τοὺς ἡγουμένους.ὑμῶν, καὶ πάντας τοὺς ἁγίους. 
811 γοιτ 1984618, Απά 811 τηθ δαἱηῖς. 

7 / ε ” «ε ” Ν ” ΄ - « / 

ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς Ιταλίας. 3ῦ ἠχάρις μετὰ 
3ρα]αΐθ 9γοα πας Ἄέτοπι 5τια]τ. ᾽άταςο [ρε] πνῖτἩ 

πάντων ὑμῶν. Αάμήν."" 
3911 1γοι. ΑΠΠΕΗ, 

8 ε / . ” - 

Ρῃρὸς Ἑβραίους ἐγράφη ἀπὸ τῆς ἸἹτάλίας, διὰ Τιμοθεου.! 
Το [πε] Ηευτεπς τυη]θίεη ἔτοπα 1ιαΙΣ, Ὦν ὮὈΤπιοῖπειβ, 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ. | 
ΞΕΕΙΡΤΤΙΕ, 34ΕΝΕΒΑΤ,, 

” - [ὸ : ” ” -” 

ΙΑΚΩΒΟΣ θεοῦ καὶ κυρίου ᾿᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ταῖς 
18168 ᾗοὲ ὃᾳοἆ “απ 598 [51πε] ᾽Τιοχὰ "ὖεεαις ἈΟἨτὶεῦ λροπᾶπιαπ, {ο ἴπθ 

δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν. 
Όνε]νο ἐχ1ρ6ς πΠΏ]οὮ Γαγε] ἵω Τε ἀῑδρεγσίοι, ϱβτεθίῖπρ. 

ἳ πειθόµεθα πθ ρετδιαᾶθ οιιγ8ε]νεβ 1ΙΤΊτΑΥ. 
Σ ἀνέχεσθαι ο Ὀσαχ 1. «ἡμῖν Ἡ5 1. 

επ ο ερίσνις π -Γ αὐτῷ ἴο ΠΙΠωΡε]{τ, 
: -- ημων (7εαᾶ οι Ὀτοῦπετ) ΙΤΤΤΑΥΝ, --- ἁμήν Ἑ. 

Ρ --- 1ο βιδδογερέίοη αΤΥΓ; Πρὸς Εβραίους ΤτΑ. 
«-- τοῦ ἀποστόλου ἴπο Αμοςί]ᾳ Ε; Ἐπιστολαὶ ( --- ̓ Ἐπιστ. 1) καθολικαί. ᾿Ιακώβου ἐπι- 

στολή ἄεπετα] Ἠριβί]ε5. Ερίδί]ε οἳ ζαπιεβδ αμ; Ἱακώβου ἐπιστολή ΤΊΙΑ, 

Το. - 



{ΑΝ Ε 8δ. 

ἀδελφοί.μου, ὅταν πειρασμοῖς 
ὪΙΥ ΏχοείἨνεα, ὙἩΠΕΝ ΔδιοπιρίαβΙοη5 

1. 

2 Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, 
ΔΙ 1ο οδίουν ᾖΠ{], 

περιπέσητε ποικίλοις, ὃ γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίµιον ὑμῶν 
1το Ἔγηαν "Εα]1 Ππίο Ἀτατίοις, Κπογπ]ίπςρ τπαῖ ἴποθ Ῥτονίπς ο{τοιτ 

τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν' 4 ἡ.δὲ ὑπομονὴ ἔργον 
4πΊτῃ πύοσ]ς5 οι 6 βπάπταποθ. Ῥυΐῦ 3επάπταπσο [51108] ὄσνοτ]ς 

[ή . ’ 5’ 3” [ «ος ” 3 Δ 

Τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε Ἅτέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λει- 
5ρονξέοῦ "1ου Ἴατο, ἔπαῦ το ΏιαΥ Ίο Ῥρετέεου απᾶ «οοπιρ]εθ, π ποίλίης Ίαοκ- 

πόµενοι. ὅ εἰ-δὲ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ 
ἴμς, Ῥιΐ 185 4απγοΏπς οἔτοιι Ίος  π]ράοπα, 1εῦ Ώῖπα α5Ις Ίτοπι Σνγπο 

διξόντος θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς, καὶ μὴ.ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσε- 
9ρῖτο λοᾶ το α]] 4Υ8ΘΙΨ, αηᾶ τερτοασ]ος ποῦ, απά Ιῆ ϱΠα]1] Ὀθ 

ται αὐτῷ. ϐ αἰτείτω.δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόµενος' ὁ.γὰρ 
Εἶτεη {ο Βία: Ὀα{ ]οί Ἠϊτα αδξ νι ᾖ{αϊὮ, ποἰπῖηπς αοαυίπηρ, Έοτηε ἰπαί 

διακρινόµενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ 
ἁοαρῖ5 15 κο Ά παππο οξ[ίΠε]5εεα Ῥοῖΐηςρ ἀτίτεηπ Ὦσ {Πο π]πᾶ απᾶ 

ῥιπιζομένῳ. Ἰ μὴ.γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος.ἐκεῖνος, ὅτι ἁλή- 
νεῖτρ τοδςεᾶ : 40Υ “ποῦ 116ῦ ὃ5διιρροξθ 31Ώαἳ ΄πααη. τηφβῦ Ὦθ 

ψεταίἩ τι παρὰ τοῦ κυρίου’ 8 ἀνὴρ ῥδίψυχος, 
5.1] χεοεῖτε απτἰΠῖηπρ {χοηΏι; {πο ἍἸΤονά; [πεῖ] α πα 14οιοιε-μιπάθᾶ, 

ἀκατάστατος ἐν πἆσαις ταῖς.ὁδοῖς αὐτοῦ. Ὁ Καυχάσθω.δὲ 
πηδίαυ]θ 1τ 811 Ὠἶ5 Ιναγ5. Ῥπι ]1εῦ 5Όοβςύ 

τ ον ει Δ - ” 

ὁ ἀθελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ.ὕψει αὐτοῦ 10 ὁ δὲ πλούσιος 
11Πε 3ρτοῖ]αν 308 ουν Ξάερτοε ἴτπ Ὠϊ5 εἰετατίοἩ, Αη Τηθ Ἁτίοῃ 

ἐν τῇ-ταπειχγώσει.αὐτοῦ, ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύ- 
1 Ἠ]56 Ὠιιπα Πα ὔ1οπι, Ῥεσπιδο α5 ΄Ποπετ [71Πε] ΄ρταξδς’5 Ἶε π]] ραςς 

σεται. 11 ἀνέτειλεν.γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τῷ-καύσωνι, καὶ ἐξή- 
ΒΙΥΑΥ. Έον 3το5θ 1ἴΠο απ πΥἩ Π15] οατηίης Ὠθαῖ, απᾶ ἀτιοᾶ 

ρανεν τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν, καὶ ἡ εὖὐ- 
αρ τπθ ΕΤ58, απᾶ Τἴηπθ ΈΆοπετ ο ἶν 4011, αηπᾶ {ῃα 

πρεπεια τοῦ. προσώπου «αὐτοῦ ἀπώλετο' οὕτως καὶ ὁ πλούσιος 
οοηιε]Ίπεςς οΕ 1ΐ5 αρρεαταηςσθ Ῥρετ]ςησά : τπαβ Ἅαἱδο ἴπο τ10Ἡ. 

ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ µαρανθήσεται. 19 Μακάριος ἀνὴρ 
1η ηϊς σοῖησς 5Πα]] νιΏςτ. Ῥ]εεεεᾶ ᾖ{[ῖ5 ἐπε] πια 

ὃς ὑπομένει πειρασµόν' ὅτι δόκιμος γενόμενος ἑλήψεται! 
ὪΨπο επάατεςἜ ἰοπιρίητῖοη; Ῥθεβιςο ὀργοτεά "Πατίηρ Ἔρεεπ Ὦρ 5Ώα]] τοοςῖτθ 

τὺν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο Τὸ κύριοο" τοῖς 
1ωθ οςΟΥΤΏ οἱ 1186, π/πΙοα  Ῥριοπαὶξεά Ἅᾖ1πθ ἈΓοτᾶ {ο 1λορδο ἴπαῦ 

ἀγαπῶσιν αὐτόν. 
1οτο Ἠϊτη, 

΄ υ -” -” 

19 ἨΓηδεὶς πειραζόµενος λεγέτω, Ότι ἀπὸ Στοῦ' θεοῦ πειρά- 
ΞΝο 3οπο 3Ρεϊηπςσ Ξίεπιρίεά ᾖ3ἱεῖ δαγ, Έτοπα αοᾶ 1 ατα 

ζομαι' ὁ.γὰρ.θεὺς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς 
τεπιρεεᾶ, Έοχ ἄοᾶ Αποί5{ο”ρο Μεπιριεᾶ 5 ὮὉὮγ οτί], απἆ Ἀἰεπυρίς "Ηϊπιςρ]{ 
δέ 14 κε δὲ / Ἱπ.ί λ | - »Σ9’ } , 

οὖδενα. ἕκαστος.δὲ πειράζεται, "ὑπὸῖ τῆς.ἰδίας ἐπιθυμίας 
ΏΟ 0Π6, Ῥπῖ 6µςἩἈ οπε «8 οπιρίεᾶ, στ Ἠϊς οση 1α5ῦ 

ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόµενος' 15 εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα 
δεῖηρ ἄτανη αππαγ απᾶ ὮὈείπρ Α]]ατεᾶ;: Τπετ 1α5ῦ Ἠατίησ οοποεἱγεᾶ 

τίκτει  ἁμαρτίαν' ᾖ.δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεσα ἀποκύει 
Εἶτεβ Ὀιτίμίο απ; Ῥαῦ 5ἵπ Ῥατίπα Ὀεθπ οοπιρ]ειοᾶ Ὀτίηρα {οτίἩ 

θάνατον. 16 Μἠ πλανᾶσθε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοί' 17 πᾶσα 
ἀεατῃ. Ἔο που πα]ς]οᾶ, Ἀρτετητεπ πι Ρρε]ονεᾶ. Έιτοτγ 

/ 2 Δ Δ ν ΄ / 2 

δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν 
αρετξεοῦ 3έτοπι Ἴρροσθ 318 Σροῦ 30Ε/Ρ]νϊῖησ Ἰσοοὰ απᾶ οτει ᾖ26ἱ865 

απο τι παπα απ απ σττπςς πκε κος τηπω σος ροτσσοςτσσνε σωστο τοὸ 

ἆ λήµψεταί ΙΤΤτΑ. 
Ε--- τοῦ αἰιτττΑΥ. Ὦ απὸ Α, 

5βὃ 
ϱΜτ ῬτοίἩλτεπ, οουΏ{ 

50 α1] 1ο η επ γε Τα11 
Ἰηνο ἀἶτειτς Ἱεπρίβ- 
Μ190ἨΠ8: ὃ Κπονἵηρ {ᾖ18, 
ἴπαί πε ἰτγτὶῖηπρ ος 
οι {819Ώ ν/οτκείἩ ρα- 
Μἴοησθ, 4 Ἑπί 1εῦ ρα- 
οἹεποθ-Ώαγο ΕΥ Ῥετ{εοῦ 
πγοσ]ς, ἴπβύ Τε ὨιαΥ 9 
ρεγ{οοῦ αιιά επῇἢίτθ, 
νιαπθῖηρ ποϊρίης. ὁ Τ6 
ΒΗΥ οἱ Του Ί8ο]ς τηίβ- 
ἄοπι, 19οῦ Ἠϊπι αθκ οἳ 
.οᾶ, ἴπαξ ρ]τεῖη Το 811 
πι6Ίι ΗΏΕΤΑΒΙΙΥ, απᾶ πρ- 
Ὀτα]άείΏ ποῦ; οπᾶ 16 
ς«Ώα]] Ὄορ Ρίτεη Ὠίϊπι, 
6 Βαΐ 1εί Ὠϊπι αξ5κ ἵπ 
{911Ἡ, ποῦΏΙηρ ππανεζ- 
1πςδ. Έοτ Ἠθ ἰλαῖ νία- 
πετεῖη 15 «κο α πατθ 
οξ 11 8ε. ἀτίτεη ντα 
ἴωΏο πΙπᾶ απᾶ {ο55εᾶ. 
7 Έοτ 1εί ποῦ ἴπαῦ 1ΠβΏ 
τπ{η]ς τλαῖ ο 5Ώα]] 1θ- 
οείτο η {ΠΊπρ οἳ {πθ 
Τιοτᾶ. 8Α ἄοπρ]ε πα]πᾶ- 
εᾱ πιςΏ {8 αηδίαβ]ε ἵτ 
ΒΙ1 Ὠῖ5 πασς. 9 Τιεί ἴπθ 
Ῥχοίπετ οἳ 1ου ἄερτεθ 
το]οίοο Ἰπ Τπβῦ Ὦο 18 
εχα]ιεᾶ: 10 Ῥυαΐῦ πο 
τῖοὮ, 1η τηβί Ὡς ἶ5 πιαᾶθ 
Ίοπ: Ώε6εοβΊδε 48 ἨΏθ 
Ώονγετ οἳ ἴΠο ϱΓΩ5Ε ηθ 
ΒΏΒΙ1ρ455 Ἀτναγ. 1] Εοτ 
τωθ 5πηπ 8 πο ΒΟΟΠ6ΣΓ 
τΊδεη πΙτΏω α Ὀιτηῖης 
Ὠηθαῦ, Όαῦ 1ὐ τι νπετείΏι 
ἵηπθ 6Υ85, απὰ τΤἴπθ 
Ώούγεχ ἴπετεοξ {α11είἩ, 
Απά 1πθ ρταςος οἳ ἴπθ 
Τ5ΠΊοη οἱ 10 ρετΙςδΠεῖΏ: 
ΡΟ 8150 5Ώα]] πε τ]οὮ 
Τη8ΒΏ {049 Αν/ΩΤ ἵω Ἠϊ8 
τ/ΒΥ8. 12 Ῥ]ο6βςαὰ 15 18 
τη ἴηπὃ επᾶάυτεῖἩ 
φεπαρίβ6Ιοη : ΣΟΥ πετ 
Ἡο 18 ἐτ]εᾶ, ο 5Ώα]] 
χεοθῖτε ἴηθ οτούΏη οξ 
1146, πΠ]ΙοὮ {πε Τιογτᾶ 
Ἠβίῆ Ῥτοπαϊδεᾶ ἔο {Ώθτα 
ἴπαῦ 1οτο Ἠϊτα. 

19 Τιεῦ Πο ΏΙΛΠ 847 
π Ώεη Ἡο 15 {εταρίεᾶ, 
8 ἴεπιρτεᾶ οἳ ἀοά: 
ΣΟΥ «6οὰ οἈμηποῦ Ὦ9 
τεπαρῦεᾶ σ]ζΏ ετ1], πεῖ- 
ἴπετ ὑεπρίείΏ Ὦθ απτ 
ΤΙΑΏ: 14 Ῥαΐς ετετσ 
ΤΙΒΏ 18 {επιρίθᾶ, πετ 
ηε 15 ἄταπτη ΑαπαΥ ο 
Ἠ]5 οσηΏ 156, απᾶ ΘΠ- 
νιοεᾶ, 16 Τηεηπ πΊπεπ 
1αεἳ ἨαδίΠ οοηοε]τεᾶ, 15 
Ῥτίπρεϊη {οτι 8η Σ 
βπάᾶ οἷη, πΏοη 15 16 Π. 
η]δηοαᾶ, ὈτίηρφοείὮ ΕοτΏα 
ἀεαῖπ. 16 Ὢο ποῦ ετσ, 
1ΩΥ Ῥε]οτθοά Ὀτείπτεῃ, 
17 Ενετγ ροοᾶ ρἰξῖ απᾶ 
εποτ;σ ρετίαοοῦ 10 18 
ΣΤΟΤΩ Β0ΏΟΤΕ, {ηΏᾶ οΟ0ἵη- 
εί Ώ ἄοσγτ ἔγοτη Τ19 Έ- 
πες οἱ ἨρΏηίςβ, πῖτἩ 

5: λήμψεται ΗΤΤΤΑ, Γ-- ὁ κύριος (/εαᾷ ἔπηγ. Ὦθ ρτοπηίθοᾷ) ΙΤττα. 



ὼ86 

γνλοπα ἶ 1ο ναγ]αῦ]ο- 
1ο»», μεἰζποχ Πβάοτν ος 
ΤάΓΠΙηΡ, 18 ΟΕ Πὶς οἵινη 
νν1]] Όεραῦ Ἡο ας τν] 
1Π9 νγοτᾶ οἳ ἐτυί1Ἁ, ἐπαῦ 
νο 5ΠΏου]ᾶ ο Αα πιᾶ οἳ 
τουέτι1ζς οἱ Ὠἱβ ο{θς- 
11198. 

19 ἨΓΠΕΓΕΓΟΓΘ, ΠΙΥ Ῥε- 
]οτεᾶ ὮὈτείμτοη, 1εῦ 
ΕΥΟΣΥ ΠιβΧ Ὄο ΒΙΥΙΗ) {ο 
Ἡεαχ, 81ού; {ο 5ροαξ, 
5]οι {ο υ/ταῖ]: 20 {ος 
πο υταῦη οἳἑ Ώιβη 
πγοχκεῦπ ποῦ Ἅἵπο 
χἰσΏίθοαδπεςς οἱ οά. 
21 ἸΓπετείοτο Ίαγ α- 
ρατίῦ α1] Β1{μίπεςβ θπᾶ 
εαρεγβυ1ύγ οξπαιβη{]- 
Ὥθς», αᾶ χθοοῖτο τν ΙτἩ 
Ίηρρκηεςξς ἴῃο επρτα{- 
δα ννοτᾶ, τυΏῖςὮ ἶ5 αΏ]θ 
το 58γε τουσ 5δοα]5, 
22 Βιπό Ὦο τε ἄοετς οἳ 
πο Ἠποχᾶ, απᾶ ποῦ 
ΊΘΑΥΘΙΒ ΟΗ1Υ, ἀεοεῖνίπα 
ΨΟΙΓΟΤΊΏ 5ε1τες. 25 Εοτ 
1{ ΑΠΥ Ῥο ἃ Πεβχες οἳ 
Τπο ποτᾶ, απᾶὰ ποῦ ἃ 
ἆοςαχ, Ώο 15 Ίο απο ἃ 
ΙηΣΔΏ Ῥοπο]άϊηπρ ΗΒ 
ηλίατα] 18ος πα σ]αβς: 
21 Τοτ Ὦο ὮλὨοεπο]άείῃ 
Ἠ1πιβθ]{, απιᾶ ϱοδίΏ Ὠϊ5 
ν/αγ, οηᾶ εἰταϊρΏῖν/αν 
Σουροίθείι τυΏαῦ ΤπἩ- 
110Υ ΟΕ ΤΩΛΏ Ἠςε Τν85. 
25 Βιαΐ π΄ηος5ο Ἰοοκεί] 
4π{ο ἴπο ρεγ{εοῦ Ί41ν οξ 
ην Απᾶ οοπὔἵιπι- 
εί {Πεγεῖπ, Ὦο Ῥεϊπρ 
ποί α {οτρεί{α] Ώθρχετ, 
Ῥαΐ ο ἄοθχ οἱ ἴπε ννοζής, 
{Πἱ5 Ώλην 5ΠΏα]1] οε Ῥ]εςς- 
εά 1 ΠΒ ἀεεᾶ, 26 1 
ΘΗΥ ΠΙΒΏ ΑΠΙΟἨΠΡ τοι 
Β6οΏ1 Το ο τε]ρῖοις, 
απ Ὀσίά]είῆ πιοῦ Ὠῖς5 
τοπσας, Ῥαῦ ἀεοε]τεία 
Ἠϊ οππ Ἠθατί, 1Πἱ8 
πι Π)5 τε]ΙσΙοη {9 ναῖη. 
27 Ῥατο τε]σῖοιπ απᾶ 
πιπᾷεβ]εᾶ Ῥεΐέοτο ἄοά 
βΏᾷ {πε Ἐπίλοτ 15 115, 
Το ν]ὶεῖρ πο {ΑἴΠεΓ- 
1εβς αηπᾶ αυάοπς 1π 
ἡλαϊσ {Π]οῦίοἩ, απᾶ ἴο 
κυερ Ἠίπιβε]ξ αμςροί- 
τοὰ 1γοπα {με πγοσ]ᾶ. 

ΤΠ. ΜΥ Ῥτείπτεπ, Ῥητο 
ποί {1ο {απ οἱ οι 
Τ,οτᾶ ἆᾳ6βαν ΟΩτ]ςί, ἐ6 
2ογᾶ οἳ Ρ]οςγ, πτνϊυ] 
χπεερεοῦ οἳ ΡΘΥ5ΟΠΒ. 
2 Εος 1 ἱ]μετο οοπιθ 1Ἡ- 

{ Ἴστε Ὑ9 Ἴςποσ [10] ΙΤΤΤΑ. 
π ἀκροαταὶ µόνον ΗΤΤΑΥΝ. 

4 ἀλλὰ Ι.ΤΤΤΑΥ. 
ν προσωποληµψίαις ΙΤΤΤΑ. 

ΟΙ ΤΤΤΑΥΓ. 
ἵ -- τῷ 17/. 

ἐν ἐσόπτρῳ' 324 κατενόησεν.γὰρ ἑαυτὸν 

Ι1ΙΑΚΩΒΟΣ. 1, Π. 
” ν ” τ ” 

καταβαϊνογ ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν Φώτων, παρ ᾧ οὐκ-ένι 
«ροιηίπρ δᾷοινπ ἔτοπι ἴπε ἘΕαΐπεγ οἱ Πρῃλίς, π τὴ ν]οπι {μοθχο ἶς του, 

παραλλαγή, ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα. 18 βουληθεὶς ἀπε- 
τατίαθῖοῦ, ος οἱ Δ2αγπίπρ ακηαᾶον;. Ἠανίηρ πν]]]εᾶ 1] Ἡο ὃθ- 

κύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν 
ραῦ π5 Ὁψ [πε] ποτᾶ οἱ ἰγαῖἉπ, ος 34006 Ἶς Ἅ᾿Τβτεί-Ετυῖές 

τινα τῶν. αὐτοῦ.κτισμάτων. 
4ς 5ρογί δοξ οἳ Π15 οΓΘΑΌΙΓΥΘΒ. 

19 'Ώστε,! ἀδελφοί µου ἀγαπητοί, ἔστω Κ πᾶς ἄνθρωπος 
Ῥο ὑπαί, ὀρτείμχεα Ίπψ Ἅ"ρε]οτεᾶ, Ιεῦὰρε Ἅᾖενειγ σερ. 

ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν. 
ον οπή {ο Ὦεαχ, 51ου το ερθα]ς, 5]1οιν ἴο πχαίἩς 

20 ὀργὴ.γὰρ ἀνδρὺς δικαιοσύνην θεοῦ Ἰοῦ.κατεργάζεται.! 
{οΥ Σνυγθύη 11ηΦΠ)5 Ἰτισπίεοιδηοςς δᾳοᾶῦς Άπγοτκς 'ποῦ 5οι8. 

2] Διὸ  ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν κα- 
ἩΓΠοεχεξοτε, ἨβνΙΏρ ]αϊᾶᾷ αξιᾶο αἱ] Β]{Πῖπεςς απᾶ αρουπάϊπσ οξνη]οῖς- 

κίας, ἐν πραᾳῦτητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον, τὸν δυνά- 
εᾶηαςς, ἵπ πθε]μιθβς αοοορ ᾖἵπο ἸἹπιρ]απίθᾶ Ἱοτᾶ, πν/Πίο] [15] 

µενον σῶσαι πὰς ψυχὰς ὑμῶν. 323 γίνεσθε.δὲ ποιηταὶ λόγου, 
8Ρ19 {ο 6ατθ γοιχ ΒΟἱ115. Ῥιαὴ ο το ἄοοτς ος [ῶ]1ε6] τνοτᾶ, 

καὶ μὴ "μόνον ἀκροαταί,! παραλογιζόµενοι ἑαυτούς. 399 ὅτι 
Απᾶ ποῦ οπ]γ Ἡσδατετς, Ῥεριϊ]]απρ ΨΟΙΓΡΕΙΥ6Ρ. Ῥοσβαφθ 

εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν καὶ οὐ ποιητής, οὗτος 
18 ΠΥ ΠΙΑΏ 4 Ώθαχοτ οἳ [πο] ποτᾶ ᾖ18 Απάᾶ ποῦ ϐ ἄοος, ᾖ1λῖδ οπθ 

ἔοικεν, ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ 
5 Ίο ἴοα πι οοηδἰᾶσχίησ 36409 Σππζυτα] αηῖς 

Ν » / η] καὶ ἀπελήλυθεν, καὶ 
1π ΣΟΥ Ἡθ οοηβ]ᾶετθᾶ  ἍἸἨϊπαιβε]ξ Ααπᾶ Ἠββ ΡΟΠΘΕΊΑΥ, απᾶ 

εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖο ἡἦν. 32ὔ ὁ.δὲ παρακύψας εἰς 
ἀππιεᾶ]α{ε]ν ᾖ{ογροῦ νλ]ιεῦ 311κθ 11988. ἨΒιίηο ἐπαῦ ΛἹἸοοκοά 1πΤο 

γόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας, καὶ παραµείνας, 
[πο] απ αρεγίοοῦ, ἴπαῦ οἱ Στεράοτι, απά οοπ]ηαθά ἵνπ [16], 

Ἀοῦτος! οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος, ἀλλὰ ποιητὴς 
ἰΠ]5 οπθ ποῦ κα ΏθΑΓΘΥ αΕοτρείξα] Ἠανίηπρ Ῥοεῦ, ΌῬαῦ Ά ἄοθχγ 

ἔργου, οὗτος µακάριος ἐν τῷ.ποιήσει.αὐτοῦ ἔσται. 36 Εϊ 
Ῥ]εβδεά 18 Ρὶς ἀοΐαπρ ΕΗΡΒ]] Ῥο. 1 οξ [ια] γγοτῖς, ὐΠῖς ο16 

ο ὃ ν θ στ ή Ῥ η ος Ἱ κ λ ο 

τις οκει ρησκος ειναι εν υμιν; μη χα ιναγωγων 

γοι, τοῦ Ὀτια] πρ βηγοπό Άβθεπις «τε]ρίοις ἴο 3θθ ΤΑΠΙΟΠΡ 

λῶσσαν. αὐτοῦ, Ἱάλλ”! ἀπατῶν καρδίαν. αὐτοῦ, τούτου 
Ὠϊ5 {οηριιθ, ναῦ ἀεοεϊτίηπρ Ἠϊ5 Ὠρατέ,- οἳ ὑΠῖ5 οι 

΄ « 5.0 ΄ ΙΙ ο] 9 / Ἱ θ Π Γ μ) ΄ α 

µᾶταιος ή “Ορησκεία. ρησκεία" καθαρὰἀ καὶ ἁμίαντος 
ταΐιπ Ἅᾖ[8] πο το]ρίου, Ἠε]ϊρίοα Ῥατθ Απᾶά υαπᾶεβ]εᾶ 

παρὰ ἴτφ! θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὁρ- 
Ῥοεέοτθ ἄοᾶ απᾶ [1πθ] Ἐαίπετ ΑΠ 119: το τὶςιῦ οτ- 

φανοὺς καὶ χήρας ἔν τῇ.θλίψει.αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν 
ππεροῦυθᾶ ὃομοεςδε]ξ }ίο ΄Κεερ 

Α ΠΙΙΥΤΟΓ : 

ῬαΠΒ απά νιΙᾶοπς ἵπ ἍἉπεὶς ἱτιρα]αβίοῦ, 

ἀπὸ τοῦ κόσμου. 
Έχοτα Ίπο Ἅνοτ]ᾶ. 

ϱ ᾿Αδελφοί.µου, μὴ ἐν Ἱπροσωποληψίαις! ἔχετε τὴν πίστιν 
Μτ Ῥτείμτεη, 'ποῦ Αη ὅτορρεοῦ 508 7ροσ5οΏ8 4ο ΄Ἠατνοθ ἴπε Ἅ2ΣΑ19Ἡ 

τοῦ.κυρίου.ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης. 3 ἐὰν.γὰρ 
οἳ οἳσ Τιοτᾶ 168115 Οατῖςς, [1,οτᾶ] οἳ ϱΊοςγ; 4ος 1ξ 

κ -ε δὲ Ῥα6 (190) ΠΤΤτΑ. Ἅἡ οὐκ ἐργάδεται ὙΤΟΣΙς5 ποῖ ΥΤΤΤΑ. 
ἃ.--- οὗτος ΙΤΤτΑ. ο -- δὲ Ῥυΐ (14)1. Ρ --- ἐν ὑμῖν 

τ ἑαυτοῦ (γεαά Ἠἱβ ΟΨΏ Ὠθατ{) 1. 5 θρησκία Τ. 



ΑΜ Ε δ. 

εἰς στὴν συναγωγὴν.ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος 
{ΠΑΥ Ὠλτε ουπ]θ 11ἳο ΤΟΝΤ «γπασοσιο 8 ὨΠΏ ΥΥΙ0Ώ σο]ᾶ τίηρς 

. -” - Ε ’ τν ᾽ Γ ε -” 

ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ.δὲ καὶ πτωχὺς ἐν ῥυπαρᾷ 
19 Ξαρριτοὶ Ἱρρ]οπά]ά, απᾶ Ὠλιιγ Ὠανθ ΟΟΠ1Θ 1Ώ 85Ο ἃ ροος [πιβη]1ῃπ νῖ]ο 
3 θ κ χο ἃ 3 λε τν ὼ Ν Δ -” Ν 7 6 .” 

ἐσθῆτι, ὃ Ἀκαὶ ἐπιβλεψητε" ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα 
αρρατε], απά Ὑε 11ΑΥ Ὠᾶγνο Ἰοοκεᾷ Ἱ1ροῦ Ἠϊπα π/πο ψνΘιχ5 πο αΡΡρατε] 

τὴν λαμπράν, καὶ εἴπητε ᾿αὐτῳ,' Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ 
.ερ]οηπαίά, απᾶ πια Ὠατε 5εαἷᾶ το Ἠϊπι, Τποι δ1ῦ ίποια Ὠθχθ πε], απᾶ 

τῷ πτωχῳφ εἴπητε, Σὺ στῆθι ἐκεῖ, ἢ κάθυυ Ἰώδεὶ ὑπὸ 
ζο ἴπο Ῥοος  τπαασ Ἠατο σαϊᾷ, Τηοια βίαπᾶ εποι {Πουε, ος 8ἱΡ ίπου Ίετο απᾶου 

τὺ.ὑποπόδιόν.μου' 4 3καὶ͵᾿ οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς, 
11Υ {οοΐδίοο! : Άβ]5ο 3ποῦ }ά1ᾷ "γε παυκο α ἀἱΠεγοηςθ ΑΠΙΟΠΡ 7οΙΙ5ο]Υ6», 

καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν; ὅ ᾿Ακούσατε, 
Βπᾶ ἈὈεσαμιθ Παᾶσες [Πανῖπρ] Στθββδοπίησς αον1] ὁ ἨΠοας, 
] , ” ΄ ) «ε Δ .) , 4 ν) 

ἀδελφοί µου ἀγαπητοί, οὐχ ὁ θεὸς ἐζελεξατο τοὺς πτωχοὺς 
πι 

1]. 

εἰσελθμ 

3Ώνετ]χο 3ρε]οτεᾶ: που 5δαοᾶ Ἅἀϊᾶ «Ἱοοδ «πο Ῥοος 

Ὀτοῦ κόσμου" «τούτου, πλουσίους ἐν πίστει, καὶ κληρονόμους 
Ἀγνοτ]ά χο 3µΠῖς, το 1π Ἅᾖἀ1ΙΑἱΤΠ, απᾶ Ἠοῖγς 

τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς 
ΟΕ 1Ώθ ἠἈἘἰπσάοπι ΠΙΟ ἍἎςῬ Ρργοπαϊςσεά ᾖ{2 ἴποςο ὑπαῦ 1οτο Ὠΐπα ὃ 

ϐ ὑμεῖο δὲ ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. ἀρὐχ'ὶ οἱ πλούσιοι 
Ῥπή το ἀϊςηοποατοά μα Ῥοος [πιαπ]. Νοῦ πο ντο] 

καταδυναστεύουσιν «ὑμῶν,ὶ καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς 
140 ΟΡΡΓΕΞΒ τοι, Ἀπᾶ [που] 3Ίπεγ 1ᾷο ἄτας τοι 

εἰς κριτήρια; ᾖ οὖκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν 
Ἰεέοτο Γζπο] ὑπίραπα]ς 2 Σποῦ 30Πεγ 1ᾷο Ῥ]α5ρ]ιοθπαθ τη Ροοᾶ 
3” κ 2 ἃ ] ) « ” 7 , Πι - 

ὄνομα τὸ ἐπικληθὶν ἐφ ὑμᾶς; 8 Εί µέντοι νόµον τελεῖτε 
ΏΠΠηΘ ἹπΠΏΙΟἩὮ Τα8 οα]]οᾷ ρου τοι 2 1 Ιπᾶεεᾶ [πε] "αν 3γε “κθερ 

βασιλικόν, κατὰ τὴν γραφήν, Αγαπήσεις τὸν.πλησίον.σου 
11078]  καοοοτᾶϊῖης {ο ἴπε κοοτἱρίατθ, Τμοια 5πα]0 1ονθ ην ποϊρηΏροιις 

ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε' 9 εἰ δὲ ἐπροσωποληπτεῖτε,! ἁμαρ- 
35 1πγδο]ξ, '3πεὶὶ αχτο 24ο, Ῥυΐ 18 γο Ἠατε τεξρεοῦ οξ Ρ6Ι5ΟΠΒ, 36ἵπ 

τίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόµου ὡς παραβάται. 

ἀγαπῶσιν αὐτόν; 

γε Ἄντοχ]ς, ᾖὈθῖπρ οεοὐπ]οίεά Ὦ Ἅᾖἵἴπο ἍΊαπ 85 3ΤΓβΠςστοςοΙα. 

10 ὅστις γὰρ ὅλον τὺν νόµον Ἀτηρήσει, πταίσει δὲ ἔν ἑνί, 
Έουτ πΏοδοογες Ἅπποιθ 1.πθ Ίαν εΏα]] Κεερ, "επα]] Σςδύαπιρ]ο ΣΟιι0 ἵπ οπε 

1] ὁ γὰρ εἰπών, Μἡ µοι- 
ΓροϊπΏ{], Ἡς Ώας Ῥεοοπαθ 206 δα] ρα!γ. Ὁ ος Ἡε πο βαᾶ, 3ποί 1Τηοι 

χεύσῃς, εἶπεν καί, Μὴ φονεύσῃς' εἰ δὲ 
3Γ]αγοςδῖ οοπιπαϊῦ Φ1146ΥΥ, 5αἱά Ἀ]5ο, Τηοι πιαγεςδύ ποῦ οοπαιπα]6 παατᾶςγ, Νου 1ξ 

οὐ. "μοιχεύσεις, φονεύσεις! δὲ, γέχονας 
έλοι «λω]ὸ ποῦ οοπιπαῖ6 αἀα]1ίθιγ, Ἴ9πα]{6 οοπιπαϊῦ “πιατᾶεν 106, ἴποι Ἠαςδῦ Ῥεσοπαθ 

παραβάτης νόµου. 19 Οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε, ὡς 
9 ἴΤβΠΞςΡΙΘΡΣΟΣ οἱ ΓΠγΠα] ]ατγ. 5ο 8ρεαΚκγθ απᾶ 5ο 4ο, ' 8 

’ ’ / ο ε 

διὰ νόµου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι' 19 η.γὰρ.κρίσις 
Ὀσ [υπε] Ίαπ οἳ {ταεάοπι ὮὈθῖηρ αροαῦ ὕο ϱο ]ιάρεᾶ ; {ος ἠαάρπιεης 

Ἰάνίλεως! τῷ ἡ.ποιήσαντι ἔλεος' Κκαὶ! κατα- 
[νι]] Ὀα] π] (Ποτό παετογ {ο Ὠἶπι ἴπαῦ ὙἹτοιβΏῦ ποὺ ἍΊηωθζογ. Απὰ "Ῥοαξίβ 

καυχᾶται ἔλεος κρίσεως. 
Ῥργετ 1χηργογ ἠαάρπιεηῦ, 

/ η , δέν , 

14 'Ρί ἍµἸτὸϊ ὄφελος, ἀδελφοί.μου, ἐὰν πίστιν Ἅλεγῃ 
Ὑγπαϊ [15]{πο ἍῬρτοβῦ, πηΥ Ὀτείητεϐ, ἵ «απ Ἅᾖ3β8γ 

έγονεν πάντων ἔνοχος. 

τιοὶ 
ΣΑΏΥΟΠΘ 

---την ΙΤΊτΑ. αἐπιβλέψητε δὲ Α. 
Ὁ τώ κόσµωῳ (α5τεραγἀς [πο νποτ]ά) ΤΤΤΣΑΥΥ. 
Γ προσωπολημπτεῖτε ΙΤΤΤΑ. 
Ὠ]εά) ΓττνΑ τη. 
ΏΙΩΥ4ΕΥ) ΙΤΤΑ. 

π 7-- αὐτῷ ΑΙΠΤΤΓΑ. 
ο - "τούτου αΙΤΊτΑΥΓ. 

1 ἀγέλεος ΡΙἴ1]εβ85 ΙΤΊΤΑΥ. Κ --- καὶ ΑΗΤΊΤΑΠ. 

Σ---ὧδε ΙΤΊτΑ. 
4 οὐχὶ 1’. 

Ε τηρήση, πταίσῃ (γεαᾷ 5Ώα]] Ἠανε Ἱαρῖ, Ὁιαῦ 581] Ἠανο δίπι- 
Ἀ µοιχεύεις, φονενεις (γεαᾶ 1 ἴΏοιι οοαιπη]ζτεδῦ ηοῦ ο Ῥαῦ οοπωπη]ζεεβέ 

---τοί, 

687 
{ο Υοάσ αδαοπιυ]σ α 
ΤΊΑΠ πλ α σο]ᾶ τίηρ, 
1η ϱαοᾶ]γ αρρατε]. απᾶ 
ΤἨΠεχο ϱΟΠΙ6 1Π Β15ο ἃ 
Ῥοος Ώ]Αη 1η τἰ]ο τα]- 
ΙηΕΩί; ὃ αηπᾶ Ὑο ἨὨανθ 
χοβδρεοῦ {ἴο Ἠϊπι τηαῦ 
ὙγθατείΏ {ηθ ραΥ ο]οίῃ- 
Ίπρ, αηπᾶ 5αΥ υηίο Εμ, 
515 ποια Ἠετο {π 8 ροοά 
Ῥ]βοῬ; απᾶ βαΥ ἴο ἴ]α 
Ῥοος, Ββπά {ποι {Ἠετθ, 
οὗ 810 Ἠεχθ Ι1ΠᾶΘΥΓ ΤΙΣ 
Σοοῦβῦοο] : 4 αχθ7ο ποῦ 
ἴποηι ρατίϊα] Ἰω ΤοιΓ- 
5ο]τος, αηπᾶ «4Γθ ὮῬε- 
οοιππἹς 1αᾶρος οἳ οτὶ] 
ἴποιρθΏίς2 ὁ ἨἩεατκαἨ, 
Ί1Υ Ὀε]ογοᾶ ὈτγεύἨτεη, 
ἩἨπίῃ ποῦ 4οᾶ οἱο-6Ἡ 
ἴΠθ6 ' Ῥοους οἳ ἍᾖΤΠ8 
πνοτ]ᾶ τὶοη 1η {810Ἠ, 
θΠᾶ Ἠε]τς οἱ ἴπε ΚΙπρ- 
ἆοπι πΠΏΙοὮ Ἡο ΊΤατα 
Ῥτοιηῖςθᾶ {ο ἴπεπι ὑπαῦ 
1οσο Ἠϊῑπι 2 6 Βπίι το 
Ώατο ἀεςρἱ5δοᾶ {Ώοθ Ροος. 
Ὥο ποῦ τίοἈ Ώιθη ο)- 
Ῥτεςδς τοι, απά ἅται 
ποια ὮὈθξοτο 'ἴπο Ἰμάς- 
πηεηῦ 5εὐ5ς 2 7 ο ποῦ 
πε ὮῬ]αδρηεπιο ἴπαῦ 
πΤΟΓΟἨΠΥ Ἠππιθ Ὀγ 1ἴπθ 
πἩΙοἈ γθο «το οβ]]- 
οἆ 2 8 ΤΕ το {ά]Π] ἴπθ 
το7α] Ίαν αοοοτάῖπρ {ο 
1Ἠθ κβογϊρίατο, Τποα 
5Πα]6 Ίοτο ἵηπγ ποϊσῃ- 
Όοιγ αξ ύἩγεε[ξ, το ἄο 
ππθ]]: 9 Ῥαῦ 1 ο Ώανο 
τερρεοῦ Το ῬεΓ8οΟΠ5, 8 
οοπιαπα]ῦ ΒἱΠπ, βηΏᾶ 86 
οοπγ]ποθᾶ ΟΕ {πο Ίαπ 
85 {ΓΑΠΘΡΤΘΒΒΟΥ5.10 Ῥος 
ΊΥΠΟΦΟΘΕΥΟΣ εΏα]] Ἱεερ 
1Ἠ9 σνΏο]ε 11, απᾶ τεῦ 
οβεπᾶ 1 οπςο Όοῦπέ, Ἡθ 
15 ρα1]0ν οἳ α]]. 1] ῬΕος 
Ἡθ {πα φαῖᾶ, Ὦο ποῦ 
οοπαπαῖς αἀα]ίθχγ, εδἰᾶ 
3159, Ὦο ποῦ ΚΙ, Νοπ 
1 ἴποα οοπαπαὶδ Ἡηο 
80 1106ΥΥ, γεῦ 1 ἴποια 
ΚΤΠ, Ίποια ατί Ῥεσοπιθ 
ΤΥΘΏΣΡΓΟΘΡΞΟΓ ΟΕ ἴμε]ανσ. 
12 Ρο 8ρθα]ς Τε, Απᾶ 5ο 
4ο, 35 ἱΠθγ ἰπαῦ 5Ώα]ϊ 
8 Ἱιᾶρεά Ὦγ ἴλο τν 
οἳ Ιλραχίγ. 15 Ἐοτ Ἠθ 
εΏπ]] Ώατα Ἱαάρπεηπί 
πηἰΒοιιῦ ΤΏεΕΤΟΣ, ἴλπαῦ 
ΠαἰΠ 5ΞΠευγθά ΠΟ ΠΊΘΕΟΥ; 
ΒΠᾷ ὮἩΙΘΓΟΥ τε]οἱοθῦα 
αραϊηδί Ἱιάρταρηῦ, 

14 πα ἁἅοῦι εξ 
Ῥχοβί, παγ Ῥτείμτον, 

5. καὶ ΙΤΊτΑ. 
6 ὑμᾶς τ. 

τ τις λέγῃ {. 



μα. 
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{ΠοιιρΏ Αα ΠΙΒΏ βαΥ Ὦο 
Ἠαῦι ΜαἴτῃΠ, απὰ Ώαβνοα 
ποῦ τ/ογ]κ»ὸ ουἳπ {απ 

βανο Εἰπιζ 16 Τ α 16 ἐὰν Ἀδὲὶ ἀδελφὺς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ πο. καὶ λειπό- 
Ῥτοίπεσ οἵ 5ἱ5ύ6ςΓ ὃὋδ ουν 18 
ηακθᾶ, απᾶ ἀεςδίατο 
οξ ἀαλῖ]γ Τοοᾶ, 
οπἳθ οἳ τοι 5αγ 1ο 

16 απᾶ 

ΙΑΚΟἩΟΣ. ΠΠ ΠΠ 

ἔχειν, ἔργα. δὲ μὴ.-ἔχω; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν; 
[πε] "Πας. ΌῬαῦ ποτκς Ὠατνε ποῦ 2 2) 5 "αο]ε αΕΑΙΤΏ {ο5ιγτθ Πω 2 

8 ὈτοίἨετ ος α 5Ι50εΓ "ηαβ]κοᾶ ρα, απᾶ ἀος5έῖ- 

µενοι δὦώσινὶ τῆς ..Ἱ ἑἑ- τροφῆς, 16 εἴπῃ. δὲ τις αὐτοῖς 
πι πρ ταίθ ΠΩΣΥ Ῥθ οἳ ἁαῑ]γ :ἀοοἆ, ΒΏς "5αΥ τοις 5το Ἰτποπα 

Ῥο «6 πναγπιοᾶ Αιιᾶ Β]]- ἐξ ὑμῶν, Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερµαίνεσθε καὶ χορτά- 
εα; πούνντηςζαπαῖπς 2βχοτη 5 απιοπρςῦ οι, 6ο ἵη ἍᾖῬθαςο; Ὀς πβχπιοᾶ οπά ο ΒΙ]- 
τα βίτο έποπι ποῦ ἴηορθ 
μην πνίόἩ το ποοά- ζεσθε, μὴ.δῶτε.δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί 
η ἧρτο ον ; ει εᾶ : Ῥαέ ϱῖνο ποῦ {ο έπεπι {πο ποράξα] .. 2ος {16 Ῥοᾶγ, πηρε Π5] 

5ο Ξα15Η, 18 1ὲ Ἠα{Ἡ ποῦ τὸν ὄφελος; 17 οὕτως καὶ ἡ πίστις ἐὰν μὴ Ίέργα ἔχῃὶ νεκρά 
ση οταν Ῥεῖπδ {πο Ῥρτοβε 2 ο «3ο «ΑΕ, ἩἨ 35ηποῦ “ποςκ5 "16 το δὰεθά 
10116. 68, ἃ ΤΙΒΏ , 1 ο. 
τλς 615, Ίποι Ἠαςς ἐστιν καθ ἑαυτήν. 18 ἀλλ ἐρεῖ τις Σὺ πίστιν ἔχεις, 
ΣΑΊΤΠ, Ἀπᾶ Ἰ Ὠατο «ᾖὁ55 [ολὴ 1056]5, Ῥυΐς δν] σος ΡΟΠΙϱ”ΟΠ6, Τποα Εαν ᾖἸΠπαςς 
ΤΤΟΥΚ6: 5Ώειν 1ηθ ΤΠ 
Σαϊια π]ηοαιυ ἵἩαπν κἀγὼ ἔργα ἔχω" δεῖξόν µοι τὴν.πίστιν.σου "ἐκὶ τῶν ἔργων 
ΤΝΟΓΚΕ5, απά 1 πνῖ]] πε απἀ 1 Ἅπουκς 1Ἠητο. Ῥπευ πιθ ΤΗγ Εαν άτοπα Ἄποτκα 
Όν ξα1(Ἡ ποχῖς, 19 μου νὰ σου»! κἀγὼ δείξω σοι" ἐκ τῶν.ἔργων.μου τὴν πίστιν μου." 
ἨἩετοςῦ ἐπαξ ἴποτο ἶς ΤΠ, Απά Ι συ] 5Ώεν τΏθο ἔγοπα ΏΙΥ σον 3ΕΑ19Ἡ ατηγ. 
οπε ἄοᾶ; ἴποα ἀοεςῦ 
νγο]]: {πο ἀθνι]ς αἷςο 
Ῥε]οτε, απᾶ {τοπου[ο. 
20 Βα0πνπ]Ώ έποιι κηοτς, 
Ο ναι Ίηπη, υπαῦ Εα1{η. 
νηζποιςπογχκς 15 ἀραᾶρ 

19 σὺ πιστεύεις ὅτι Ἱὁ θεὸο εἷςο ἐστιν.! καλῶς ποιεῖς' καὶ τὰ 
Ἔποι Ῥεμοτεςδύυ τπαῦ ἀοᾶ οπο «ᾖ3ἱ5, 5Υ7ΕΙΙ ἆνποια “ἀοεξί; 6γεπ 119 

δαιμόνια πιστεύουσιν, καὶ φρίσσουσιν. 320 θέλεις δὲ γνῶναε, 
άΕΙΙΟἨ5 ον βπά 5Ώιαᾶἆεγ. Ῥαἱ νη]ζ ἴποα σι 

51 Ίγας πο Αὕτα]ωα ὦ ἄγθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶςο τῶν ἔργων πγεκρά" ἐστιν; 
ουσ ΤαΐΠε6γ {αςθιποᾶ Ὁγ ο 
πνοτᾶς, ἹὙΠθη Ὦθ Παᾶ ΞΠΙ ΑΠ μες, τπαῦ {41 μι ποπ ΣΓΟΠὰ ΥΝΥΟΥΚ5 ἀερά 182 

οΏετεά Ίπβλο Ἠϊς εοπ 91] ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ.ἡμῶν οὐκ εξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἀνε- 
δ] αγ 2 8 ο 2 7 κος. - ον ΕβοκΕΥΠΟΙ Ἠδη Στη, ΑΌταΒΕΙὰ ἄοὰςσ Εβΐπος Ἀποῦ "Ὢν Άνοσχκα Ίγνας “Ἱπκῦϊβεάα, Ἠανίπς 

πχουρμὲ να Ἀϊ γέγκας Ισαὰκ τὸν.υϊὸν.αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον; 932 βλε- 
ποτ]ς, απᾶ Ὃν ψοτκ οὔυχοά Ίδαβςο 5 50Ἡ προπ Τπθ β]ταγ ὃ Τποα 
πας Ταἳτπ Ἰηβᾶθ Ῥεί- 

προη ὭΤτποθ 

Εεος2 29 Απᾶ πο πεις ὅτι ἡ πίστις Σσυνήργειϊ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν 
βογίρίυτε σγας Τ1β 11ο κροςτ (επαῦ {α1(Ὦ πσνας σγοτ]εῖης συν ζῃ Ἠϊ5 ποτ]ς, Απά ὮὉὮγ 
ὍυΠΙοΕ ββ1ἴα, Α ΟΤΑ 
ὮὈθἱιετοᾷ «ο, αι 1 ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη 399 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ 
σας ἱπιρι{θᾷ πο Ἠἰτα! σνΟΥΚ5 {αΙ(Ὦ «πα5δ Ῥογ[οοίρᾶ, Απᾶ τας Ευ]1Π]11εὰ ἴλμο 5οτίρτατε αν ]οἳι 
{οτ τιϱπ{εοαςπεςς: διά » . 
Ἡο να οἈ]οά ἰμο λέγουσα, ᾿Ἐπίστευσεν.δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη 
Ἐτ]ιοηπά οἳ ἄοἀ. 94 Ύο ο, Ἄγου 3υε]]οτεᾶ 1ΑΌτοΏαπα ᾷοᾶ, απᾶά 16 νγας τουκοπεᾶ 

ἔποη Ἠους ὑπ Ὁ ν 
Ὃ δες ππσα δική. αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη. 394 Ὁρᾶτε 
Πας, αιιά ποῦ Ὁγ {απ ο ΠῖτΏν ὰ τ1ρ]ΏίθοΙ5Ώο»δ, απᾶά Εγὶοπᾶ οἳἑ ἄοᾶ Ἡθ πας οα]]εᾶ. Ὑρ9 568 

: 9 ἶ]κα ωτ 9 

οα1σ. ὃ απο ποπ ίο ατοίνυν" ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ὄνθρωπος, καὶ οὐκ ἐκ πίστεως 
Ἠπτ]οῦ ᾖ{αςυιπεά ὮὉγ {µ6π. τηαθῦ Ὁγσ ποικς κ μάνα ος Άπᾶ πού Ὁγ Σα10Ὦ. 
ΦΟΓΙ5, ΊνΠοπ 5Ἡθ Ὠπαᾶ 
χοοοϊνοᾶ {πε Πιεβδθη- μόνον. 326 ὁμοίως.δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων 
ῥεις, ϱπά Ὠμά θομύίλειι ΟΠΙΥ. Ῥιἱ 1η Ἰ]]χθ ΙΩΗΛΠΤΘΣΥ ο ος ΦΔΏβηαῦ "πο "Πατ]οῦ "ποῦ ν Ἀνγοτ]κα 
ουῖ ΑδΠΟΤΠΘΥΓ ΜΑΥ 
26 ἘΈοτ 45 Τηε Ῥοὰν 
σι] έηοαξ {πο ερἰτϊς Ἱς 
ἀοαᾶ, 5ο Ε11Ἡ τν υπο 
π/οσκς ἰΡ ἆσθᾶ 85ο, 

111, Μσ Ὀτείλχοεπ, Ὦθ 
ποῦ η 5ΐοΥ5, 
Επυώης αι ο πει 3 Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι ο ἀδελφοί.μου, εἰδότες ὅτι 

ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους, καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷφ 
Ίνα» ΟΠαςδυ]βεᾶ, Ἠανῖηπρ τεοεϊνεᾶ {ἴπο ΏΠΕΞΞΕΏΕΕΣΕ, Αμᾶ Ὦγ ΑΏΟΙΗΕΣ ΥΑΥ 

ἐκβαλοῦσα; 326 ὥσπερ.γὰρ τὸ σώμα Χωρὶς πνεύματος 
ματς ο [ἔποπα] ΤοσίἩ 2 Έοτ 88 ἴπε .. ΒΑραχῦ ἔτοπι 5ρὶσίτ 

νεκρόν ἔστιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις χωρις υτῶν' έργων νεκρά 
24επᾶ 115, 5ο Ά]5ο {πΙυΏ ,αρατῖ ἔτοπα πποίκ "ἀεεὰ 

ἐστιν. 

115, 

τοοεῖίτε Ίο ΡΤΘΑΙΤΟΓ Ἀλοῦυ πασν, "Τθβοῃμοτς5 ΤΩΥ ὈτείΏτθεΏη, Ἐποπνήηρ (η86 
οοπά {1οη.’ 2 .Έοτ . 
.α τς ταδε πο οἳ- μεῖζον κρίµα ἑληψόμεθα πρ ο πλκὰ, γὰρ πταίοµεν ἅπαντες. 
{θπΠᾶ α]]. Τὲ ΑΠΣ πιαὰ Ργεδίος Ἰπάρπιεηῦ πο βΠ8]1 τεοθνθ, Έουςο{ζθᾳ πο "ύυπαρ]ο ᾖ3μ]. 

ἃ.--- δὲ 1οἳσ τν, ο--- ὧσιν ΤΤΤΑ. Ρ ---- τὸ 1. 4 ἔχη. ἔργα ΟΙ ΤΊΤΑ. χωρὶς αρατε 
{γοπα αΤΤΣΑΥΡ. Β-- σου Ι1ΤΓΑΥΓ. τ σοι δείξω τττς, »--- µου ΤΤΤΑΥΓ, ν εἲς ἐστὶν 
ὃ θεός 1 ΤΊτ; εἷς ὁ θεός ἐστιν ΑΝ. 5 αργή 1419 ΤΤΓΑ. ᾱ πο ΨΟΤΙΦ νπΙ(Ώ ττε. 
» Λεαα υεγςε 32 ὑμέεγγοφαξζνείμ, ἄξ ροῦπίεᾶ ἔτι (νε ἄγεες, ΒΟΙΙΤΤΥΓ. --- τοίνυν ΟΙΤΊΣΑΊΝ. 
5 Πρας, νε/86 34 α α ϱιέδίτοιι 6115. υ--- τῶν [τε]. 6 ληµψόμεθα ΙΤΤΤΑ. 

ο ο νο ας στ μμ μα ο ου 

κ υπ πο πα. 

ἡ 



ΑΜΕΕΟ, 

εἴ τις τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς 
1Ε απγοπθ ἵπ ποτὰ ΤΙΒΗ, αΌ]ο 

ΧἈ ” ν ολ λ .” 9 412 λ . “ ν 

χα’ ιγαγωγ]ι]σαι και ο/ ον το σωμα. όου των (ιππω 

{ο ὑτίά]ο Ἀ1δο ὀππο]ε 11Πθ ὮλἨοᾶγ. 1ο, δρ {Πο "Ὥογεος 

τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόµατα βάλλομεν Επρὸςὶ τὸ πείθεσθαι 
11πθ Ξρῖτα 51η “πο Ἀποπίης νε ραῦ, 20Υ 3µο 3οΏαγ 

ς -” ΔΝ ε/ Ν -” ) . 1 ” ” 

αὐτοὺς ἡμῖν,' καὶ ὅλον τὸ σῶμα.αὐτῶν µετάγοµεν. 4 ᾿Ιδοὺ 
11ηΏοθπα Ἡ5, ΆΑπᾶ Ἀνγγποῖθ α{Πεϊτ Ὀοὰγ Ὑνο ὑα1Ὦ αὈοαὅ. Τι, 

καὶ τὰ πλοῖα τηλικαῦτα ὄντα, καὶ ὑπὸ Εσκληρῶν ἀνέμων' 
85ο 1πθ Πρ, ᾖροῦριοκῦ ᾖΡεϊπςβ, αιπᾶ ὮὉγ τίο]εηό πυ]ηᾶβ 

ἐλαυνόμενα, µετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου, ὅπου 
Ῥοεΐησ ἀγίνοη, ατα ἰπγηθᾶ αροαύ ὮὉὮγ 8 Τεστ οπια]] χαᾶᾶςτ,  ἩὙΤΊΏΟΤΕΤΕΥ 

Ἀάνὶ καὶ ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος Ἰβούληται. ὅ οὕτως καὶ' 
{με 1Ππχρα]5ο οἳ Ὠίπα πΏο ΕἴΘΘΥΞ Ώιαγ σν]]]. Τηαξ Ἅα8ἱ5ο 

« .. Ν ελ 7 ΄ Λ κ - Π 7” ’ 

1] γλῶσσα μικρον με ος εστιν, και μεγαλαυχεῖ. Ιδού, 

1ηθ Ἅἴοπριθ 8 Πδθ]ε ΤΙΘΠΙΡΘΥ 18, απᾶ ὭὈουδῖς στεβὺ τημϊπσς, 1ο, 

ἰὀλίγον' πῖῦρ ἠλίκην ὕλην ἀνάπτει 6 "καὶ ἡ γλῶσσα 
α Πΐτι]α Πνο Ἠοσ ]8χς6ε 4 πὙοοᾶ 10 ΚΙπᾷ]θβ; Απᾶ ἴποθ Ίἴοηπραο {[ῖ5] 

πῦρ, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας. Ποὔτως' ἡ γλῶσσα καθίσταται 
τε, ἴπο ποτ]ᾶ οἳ αΠΣΙΡΗΤΕΟΙΕΗΘΕΣΕ. Τα ᾖἴπο ᾖτοηςσιθ 16 5αἳ 
» - ελ ε ” ο {ῃ .Ἡ .ν ολ Ν 1 υ . 

Ε}’ τοῖς μελεσιν ἡμῶν, “η σπιλὀυσα Όλον τὸ σῶμα, καὶ Φλο- 
1Ἠ οἵιΓ ΠΙΕΏΙΟΏΘΙΕ, τηθ ἄ4εβΒ]εΥ Γο8] Ἔτν]ιο]ε 11Ώε ὈὨοάᾶγσ, απᾶ εεἴθίπρ 

γίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως, καὶ Φλογιζομένη ὑπὸ τῆς 

111. 

ἐν λόγῳ οὐ.πταίει. οὗτος 
είατιὈ]ο πο, ἴπὶς οσο [15] α Ῥυτ{εοῦ 

ϱἩ το τλθ οοΊτξθ οἳ παίατε, απᾶ ὭὈεῖηρ εοῦ οη ἤτο ὮΥ 

γεέγνης' 7 πᾶσᾶ.γὰρ φύσις θηρίων.τε καὶ πετεινῶν,  ἑρπε- 
ΕεπεΏ]]α, Ἔοχ ετοιγ ερεςῖε» Ὀοῦ]μ οἱ Ὀθαςίς απᾶ οἱ τάς, 390 3ογοερῖΏς 

τῶν τε καὶ ἐναλίων, δαµάζεται καὶ δεδάµασται τῇ 
2τη]πςς 10οἱἩ απάᾶ {ηῖηρς οἱ {Πο 568, ᾗἱ 5αὈᾷπεᾶ 

φύσει τῇ ἀνθρωπίνῳ' 8 τὴν.δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς Ῥδύναται 
Αβηᾶ Ὠ85 Όεεη 5δαράπεά ὮὉὮγ 

Ἀρροσοῖες Ίτπα 3ΠυΤΙΛΏ 5 Ῥαῦ ἴια ἵοηραθ ἩΟο οπθ 38/80] 

ἀμθρώπων δαµάσαι"' αἀκατάσχετον᾿ κακόν, μεστὴ (ἰοῦ 
1ο Ἔπιοη  ᾖ«ὕορπνᾶπο; [0 165] απ ππτοδιγαίπβΏ]ε οτί], {π11 οἱ 3Ροΐδοη 

θανατηφόρου. 9 ἐν. αὐτῇ εὐλογοῦμεν στὸν θεὺνἹ καὶ πατέρα, 
14εατῃα-Ὀτιισῖης, ΤΠοτοαγ1ίι ττο Ώ]εςς αοά απά [1πε] Ἐαίπετ, 

καὶ ἐν. αὐτῇ καταρώµεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ’ 
Ἀπά {ἰποτεσν]ίη τε «Ίιτ5θ Ὢπθη π/Πο αοοοτᾶῖτπρ {ο [ἔπε] 
Π ’ -” , : 3 -” 2 -” , σον 

ὁμοίωσιν θεοῦ γεγονότας᾽ 10 ἐκ τοῦ αὐτοῦ στύµατος ἐξέρ- 
Ίχκεπεςς οξ ἄοᾶ Ἅατο πιβᾷς, Ου6 ωξ πε ἍΕβατιθ πιοαΘἩ. 6968 

χεται εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοίμου, ταῦτα 
{οτιη ᾖὈ]εδεῖης αιᾶ οαχ»ῖηςδ,. ΑδΝοῦ δοαβΏῖῦ, 1Πγ "Ῥτείητεη, 3ῃεςε "πίπρς 

οὕτως γινεσθαι. 11 µήτι Ἠἡ. πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς 
το Ῥ6. 3ΤΏςε “ζοιηθαΙπ δοαῦ 504 Τ11θ Έςβππε 

’ Δ 3 Ν Δ ” α ΄ 2 ΄ 

βρύῦει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν; 132 μὴ δύναται, ἀδελφοί 
αροασς 3Ποτία βνθεῦ απά ρίσζετ 2 15 αὐ]α, "ρτοίητεηἃ 

μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι, ἢ ἄμπελος σῦκα; "οὕτως! ἵοὐδεμία 
ΤΙΥ, α Ώσ-ττερθ ο1ἱνες ᾖἴο Ῥτοᾶπος, ος α τῖπθ Άρβ2 ΤῬαῬ πο 

τας Σορεπίης 

πηγὴ ἁλυκὸν καὶ! γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ. 
Σοαπταϊη 18 αρ1ε] 5α]ὶ απᾶ αεποεῦ {το Σρτοᾶιοσρ Ἰπγαῦεσ, 

19 Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς 
πο [15] πε απᾶ απᾶετείαπάῖηρ ΑπιοηΏσ τοι; 16ῦ Πίπα5ἨθιγοἈῖ οἳ 

589 
οΏοπά πού ἵπ ποτᾶ, ἴ1θ 
ΡΛΠΠΟ ἴδ α Ῥρτ{εοξ ΏΙΗΏ, 
απᾶ 8Ώ]9 αἱβο {ο υτίᾶ]θ 
ἴπο νγπο]ο Ῥοᾶγ. 3 Ῥο- 
Ὠο]ᾶ, πο Ῥραῦ Ῥὶΐς 1π 
Τηο Ἠοχςβες) πποςίης, 
{πα ῦἴἨθγΤΑΥ ΟΡΟΥ 118; 
ΑΠά πο ἴπτη αΏροαῦ 
τηεῖσ τ/Ώο]ε Ῥοᾶτ. ἆ Ῥε- 
ὨἨο]ᾶ αἱπο {πο 5Ἠῖρα, 
ννΏ]ο]Ὦ {ποιση {εν ὂε 
5ο ρτθα!Ώ, απά αγε ἀτ]- 
τοη οἳ Πετοο πη]πᾶς, τεῦ 
3Τ9 ΤἨεγ τατηθᾶ αροαῦ 
πηΙΤΠ α το πσπια]] 
Ἠε]τα, πΏΙίΠεγβοθτες 
πο ΡΟΤοΥΒοσ Ιϊβίείη. 
Ὁ Ἐνεηπ 9ο ἴπο {οηπριθ 
18 α, Πτί]ο πιεπαὮετ, αηᾶ 
ὈοαξίοίΏ ρτοαῦ ἐπῖηρς. 
Ῥεπο]ᾶ, Ὠοιυ ρτεαῦ 
πια ῦθετ α ΄ Ηστιο το 
Ἐἰπά]είΏ Ι 6 Απᾶ ἴπο 
ἴοηρφαθ ᾖδ ἃ το, 8 
πποτ]ά οἱ ἀπ]απϊΐσ: 5ο 
18 ΤΠο9 ἴοηπσαθ απ]οῦης 
ΟἱΣ ΠΙΕΠΙΡΕΥΑ, ἐπαῦ 16 
ἀεβΙεὈη Τπε νηΏο]θ 
Ὠοᾶγσ, απᾶ βεξίείη οἩ 
Άτο {πο «ΟΥ5θ ΟΕ ηΑ- 
Όπτα; απᾶ 16 ἶς «εί Όη 
Άτα οἳ Ἠε]1. 7 Ἐοχ ετ6τγ 
ἘΚϊπᾶ οἳ ὈεαΕἴβ, απά οἳ 
Ὠἱχᾷβ, απᾷ οἳ δεγρεπί8, 
αηῦ οἳ ἐπΐπδε η Τπθ 
568, 5 {απιεᾶ, απά 
ὨαίἩῃ Ῥθεη {αταεᾶ ο 
πιβηκ]πᾶ: 8 Ῥαΐ ἴπθ 
ΤΟΏΡΙθ ΟΒΏ Ἡπο ΤΙΒΊΏ 
ἴαπρες τέ {8 Αη ππτα]γ 
εν1], {α]] οἱ ἀθαᾶ]σ ροί- 
εοἩ. 9 ΤΠργον{Ώ Ῥ]θ6ςς 
πνε 4ο, ετοη {Πο Ἐα- 
ΤΠεσ; απᾶ ἴπεγενιτη 
6166 ὙΨΘΙΊΙΘΠ, σνΏῖοιι 
8Τ6 πηβᾶρ α1ίθΥ {πε ϱἶ- 
ποϊΠθαᾶεοξαοᾶ. 1006 
οΕ ἴπε Ραπῃε πιου{Ἡ Ρτο- 
οεεᾶθείΏ Ὀ]εδείηπς απᾶ 
οιχείηᾳ. Μγ Ὀτείητεπ, 
τηεδε{μῖπρε οαςΏί ποῦ 
5Ο {ο 6. 11 Ὠοίμ 
ΣοαπίύβΙη 5εηᾷ Μοτίη αἲ 
ΤηΏθ 88π1ε Ῥ]8ος βσγεεῦ 
οαἱεγ απᾶ ὮὨὈϊτετρ 
12 Ο8π Ἵἴηε ρ {τοο, 
πι ὈῬτθύηπτεηι, ὮΌθαβς 
ο]ῖνο Ῥετγῖες ὃ οἰέπετ Αα 
νίπε, Ώρς2 8ο’ σαπ το 
Σοαπ{βΙη Ῥοῦα γὶε]ᾶ 
βα]0 παίαχ απᾶ 1τοε]., 

15 πο {5 Αα τν 
ΙΩΘΏ Απᾶ επᾶπθά σπα 
Ἐπονγ]εᾶρε ΑπιοΏς το 

ἀῑδεα; εἰ δὲ Ὀαῦ 16 (γεαᾷ καὶ 8159) ΩτττΑν’. «6 εἰς ΤΤΤΤΑ. 
ξ ἀνέμων σκληρῶν ΙΤΊτΑΥΓ. ἃ.- ἄν (γεαᾶ πΏΕΓΕ) τττ. 
κ μεγάλα αὐχεί ΤΤΤιΑ, 
πω -- καὶ (γεάαά Όπε ἴοησιαε Κ]ιά]ες. Α Ἠτε, ὥς.) τ. 
(γεαά Ὀοϊα ἀεβ]ιιρ) τ. 
1 ΤΤΤΑΥ.  Ιτὸν κύριον ἴπθ 1,οτά ΙΤΤιΑ. 
θεἰῦ [νταῖοχ 8 9Όἱ6] οιτττΑ Υ’. 

Ρ δαµάσαι δύναται ἀνθρώπων 1ΠτΑ. 
5 --- οὕτως ΙΤΊΤΑΥΓ, 

{ἡμῖν αὐτούς Α. 
1 βούλεται Ὁγ]]]5 τητ. 

1 ἡλίκον ἰδεγαϊῖν Ώου ϱτθαῦ (6οπιε ἐγαπε]αίε ον 5ΠΙΙ1) τττΑτν. 
ἃ -- οὕτως ΕΤΊτΑΥΓ. 9 καὶ 

4 ἀκατάστατον 8Ώ Ἱιηςθί{]εᾶ 
τ οὔτε ἁλυκὸν πείϊθ]θς 



590 ΙΑΚΩΒΡΟΣ. Π1,ΤΥ 

εί Ἠϊτα εμοπ οαῦ οξ  κΚαλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα.αὐτοῦ ἐν πρᾳῦτητι σοφίας. 14 εἰ.δὲ οοὰ οοΏνοτδαθίοη 8 
να πιο ταοοῖσποςς 5οοὰά οοπᾶποῦ Ὠϊ5 πνοσχκ5 1η πιερκηΏρςς Οἱ π]βάοπα; Ῥας 1ξ 

οἱ π]κᾶοπι. 1 ΒαρΙξ ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ.καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατᾳ- 
ο] αι σος Ἀοπιυ]αθίοα "ὈΙέίεγ σε Ώαγνε απᾶ οοπ{ειβίοη ἴπ γοιςσ ὨεΒσῦ, Σηοῦ λᾷο 

Ἠθαχῖ», ΒΊΟΣΥ ποῦ, απά Καυχᾶσθε Ἱκαὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας.ὶ 16 Οὐκ ἐστιν 
μα. ο ον Ῥοβεύ νι οπᾶ µο βΡαϊηδς ἴμο ἐταίἩ. 9Μοῦ 35 

ἀεροοπάεία τοῦ ἔτοτα αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχοµένη, Ἱἀάλλ”! ἐπίγειος, ψυ- 
ο ο Ὃ τν 1156 {πο π]δᾶοπι ΕΓΟΠΙ 4Ώοτο οοπιῖηρ ἄοπη, Ῥραῦ θασζἩ]γ, πα- 

16 Έος πηοτο οπνγίπᾳ χική, δαιµονιώδης. 16 ὅπου.γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ 
απά εἰτ]ῇο 18, ἴπετο {5 {ατα], ἀθν1]]ςὮ., Έοχ πηετθ οπα]αίίοη απᾶ οοιθεπ/{ῖρη Γαγε], έπεχθ 
οοΏ{Ε5ΙΟΠ αηᾶ ΘΤΘ6ΥΥ : : ν .ν ὃν τα τρ 
εν πο]. 17 Ἠαιίμς ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 17 ἡ.δὲ ἄνωθεν 
ν]δάοτα {λαῦ 16 ἔτοπι [1] οοπωπιοβΙοη ΑηΠᾶ ΟΥΕΙΥ ον]] π]πρς, Ῥαΐ ἴπο 3ΐγτοπι ΄ᾳροτο 
8Ώοτο ἵ5 ται Ῥύτε, 
νμεπ ρεασεβΏίθ, ϱεπ{]ο, σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνικη, ἐπιεικῆς, 
απά Ε85Υ ἴο Ῥε Ἱπίτεαῦ- ἀνὶςάοπι ββτεῦ 5ρισε 19, 1Παπ Ῥεαοςξα], Ρεπί]ε, 
εᾱ, Εα]] οἳ Π1ΘΓΟΥ απᾶ 
Ροοᾶ ἐταίζα, πίῖμοιι εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος "καὶ" 
Ρατ0ἱ8Η0γ, απᾶ πΙνη- ασ Σα]] οἳ ΠΙΘΓΟΥ αηᾶ οἳξ ας αροοᾶ, μηνεαὶ απᾶ 
ου{«Ὡγροοσϊςγ. 18 Απά στ 
Έμο ΕΓάῑὲ οἳ τἱελίεοιε- ἀνυπόκριτος. 18 καρπὸς.δὲ Χτῆς' δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπεί- 
Ώορςς,Ί5δοσγπ {π Ῥθ8οο ΟΕ ππ{οϊρπεᾶ. Ῥυΐ [ΠίΠε] {τα1ῦ οἳ τἱρΏίθοιιξηεςς ἵπ ΌῬθεβοθ 18 
Ὦ [ή ο] Ιή Κι ε) ω -- νά ῤ Π 

Ἡν Ῥνωα πμοποξορμὸ ῥεται τοῖς ἍἨποιοῦσιν εἰρήνην. 4. Τόθεν πόλεμοι καὶ 7 
ΊγΑΥ5 απᾶ Αρηίϊίηρςα- 5ΟΦΏ {0Σ {έποςδε ἐποῦ πια] Ῥοαςς. ὝἩ/ηοπςε Γοοπιθ] τνατ απά 

Ὃ ο πρρον ο ας µάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν .ἡδονῶν.ὑμῶν 
Τατις τας παν ττ γοασ ΒΡΗΔΙΠΡ8 απ]οηπρ που Πρ 10] ποῦ ἰπαμσθ,  ΕΓοπ} ΤΟΙΣ Ρ]αβδατας, 

μονο οι «τομ Τῶν στρατευοµένων ἐν τοῖς μέλεσιν-ὑμῶν; 3 ἐπιθυμεῖτε, καὶ 
απᾶ ἀθεῖτθ {ο ανα, απά ΠΠΙΟΠ σαχ 1π ΨΟΙΣ ΤΙΕΠΙΏΘΥΡ ὃ Ὑε ἀοεῖτα, αηᾶ 

ορηπού ορίήπ: σθ οὐκ ἔχετε φονεύετε καὶ ζηλοῦτε, καὶ οὐ.δύνασθε ἐπιτυχεῖν. 
πε ο. κος . Ώατεο ποῦ ; πε ΚΙΙΙ1 Απᾶ «γε ΘΠΙ1]Οὰ5, απᾶ ατε ποῦ ϱΌ]θ {ο ουταῖἩ; 

βεὶς ποῦ. ὃ Ύο πα], απᾶ µάχεσθε καὶ πολεμεῖτε, Ζοῦκ.ἔχετε 3δε διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι 
χοοθῖτο πηοῦ, Ώθ6οβαβε τθ μ Ξ 
αν παπι νο το τιᾶΥ τς ΑςσΠι απᾶ τπτ, 3γο 'Ἠατε “ποῦ 1046 Ῥθοβαςδθ ηοῦ αξ]ς 

σοηςυπαο ἓξ 1ΡοΏ γοιΣ ὑμᾶς' ὦ αἰτεῖτε, καὶ οὐ.λαμθάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε ἵνα 
1η9ύς. 4 Ὑο αἀπ]ίοτετς τοι, Ὑο αξ]ς, απᾶ τοοθίνο ποῦ, Ῥθσβαςε οτὶ]]σ γτεαδίἰ. {ἰμπαῦ 
βπᾶ Δἀπ]{εγθβςθς, ΕΠΟΠ ἳ : η 

Σο ποῦ ἐμαΐ ἐμο Εεϊοπᾶ- ἐν ταῖς. ἡδοναϊῖς ὑμῶν δαπανήσητε 4 ὈΜοιχοὶ καὶ µοιχα- 
«Ἡἳρ οξ πε ποτ]ἀ 15 {π ΨΟΙΣΥ ΡΙΘΒΣΙΙΓΘΒ πε πιβΥ βρεπᾶ Π{]. Αάπ1/ετεσ5 απᾶ αἄαιτο- 
θωΏν πι ἄοάδ ., . ση τω 
Ἡ/λοποογετ {λετεξοε λίδες, οὐκ.οῖδατε ὅτι ἡ Φιλία τοῦ κόσµου, ἔχθρα ετυῦ 
ψη]] Ῥο α ἀΤιεπά ο χθ9565, ἆποπ τεποῦ {παί ἴμο ΞτιεπάςΠῖρ ο ἴπθ ποχ]ά  εηπιῖέτ [πμ] 
τπο πποτ]ᾶ 18 τηπο - [] εν ἀ Ἆ Ι τ΄ ” /' ” .ω / 

εποπιΥ οἱ ο. ὅ ο θεοῦ ἐστιν! ὃς ὶἂνὶ οὖν βουληθῇ Φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, 
γε ΌΠίπκ ἴπαῦ πο οᾶ 192 Ίῃοβοετετ ἔπεχθξοτε Ὀο πα]πᾶεά α Σγἱεπᾶ ᾖἵο Ῥο οἱ {πα ορ. 
εοτϊρύυτε 51 {ῃ η ναῖἩ, 
ο ορὶσίὃ ὑλαῖ ἀνγε]]- ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καθίσταται. ὅ ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ ἡ Ύρα- 
εἵη ἵπ τας Ἰα5δύεῦἩ 6ο ΑΠ ΕΠΕΠΙΥ οἑ ἄοά 15 οοπ5δΗζα{εά. Οτ πίπκτο ἰπαῦ {Π ναῖπ πο 5οτίρ- 

6 Ῥαὲ Ἡ 
οσον ο. φἠὴ λέγει; πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα Ὁ ᾖ|ἱκατφκησεν' 
Ἡο 5α1{Ἡ, ἄοά τθβὶςίθἑὮ Όπτθ 5ρεβκβ2 πνηῦἩη επνύ ἆοθβἔ]οης 11ο “Βρϊτις υΠπῖοἩ Όοοκ αρ [Η5]αοᾶς 

ο ο. ἐν ἡμῖν 1 ϐ μείξονα δὲ δίδωσιν χάριν διὸ λέγει, Ὁ θεὸς 
7 βαοπς γοατβεῖτες ἵαπ 82 Ῥνπή ὀρτεαίος 'Ἠ93ρίνες ρτασθ, ΤΠΘΓΘΕΕΟΤΘ Ὦθ 5.75, αοά 

ο ο - ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. 6 πο ἀετνῖ], απᾶ Ἠθ 
Ὃ ηΙ τε) Ἐορς το, [418] 3ὁρτοιά πού" Ἡπιδο]Ε η Ῥαῦ το [Πε] 1οπ1σ Ἆς βἶτες ϱ11686, 

8 Ὅταν πΙΡἩ ἵο σα, 7 Ὑποτάγητε οὖν τῷ θεῷ. ἀντίστητε} τῷ διαβόλῳ, καὶ 
τν α πας ο Βαρ]εοῦ γοἈχςε]τας {πετείοτθ ώς. αοά. Ἐεβαῖςί 1πθ ἀεν]], απά 

Ἠθπάς, ψὲεἴπποτε, οηᾶ φεύζεται ἀφ᾽ ὑμῶν 8 ἐγγίσατε τῷ θεῷ, καὶ  ἐγγιε ὑμῖν. 
Ρατ ψουη Ἠοασία εν ηρ πγ1]] Ώεο {τοπ οι, Όταν πεΒΥ {ο ἀοἆ, απᾶ 6 ππῖ]] ἆταπνηεαχ Τἴογοι, 

αΏῃ]οἰεᾶ, Απᾶ πιουσα, καθαρίσατε χεῖρας, ἁμαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, 
ϱπά Ὕθθρ: 19ὔ Ψουῦ Ἠρτο οἸορηπεᾶ [σοασ] Παπάς, ΘΙΧΠΕΘΤΒ, απᾶ Ώατε Ρρυτίβεᾶ [σουτ] Ὠθανί», 

δίψΨυχοι. Ὁ ταλαιπωρήσατε καὶ πενθήσατε Ἱκαὶῖ κλαύσατε. 
σο ἀοιβ]ε παϊπᾶρᾶ, Ῥο πγείἰοπεᾶ, Απᾶ ΠΟΠ, αηπἆ πνεερ. 

α τῆς ἀληθείας καὶ ψεύδεσθε Τ. 5 αλλὰ Τττ. π --- καὶ ΙΤΤΤΑ. Σ--τῆς ΑΙΤΤΓΑΝ. 
7 -ι- πόθεν ν;ΏεποςῬ 1,ΤΊτΤΑΤΓ.  ᾱ- καὶ ΔΏᾶ τ. -- δέ αΙ.ΤΤτΑ. ο.--- Μοιχοὶ καὶ 
ΕΑΝ Σ : οὔι βἀπα]ίεΓεξβες {ο 1ρ]ναί Ῥγεοεᾶεν Τ. ε ἐστὶν τῷ θεῴ 15 ψΙτΏ 6ο τ. κ ἐὰν ΙΤ. 
9---; Τι εαῖ. Έεο. απἆ τικ. {κατωκισεν 6 πιαᾷθ ἴἔο ἀπγο]] ὑπττὰ., ἕ απ. κ -- δὲ Ῥυ 
(εθβί() ΗΤΊΤΤΑ. | -καὶ Ἐ. 



τος ζΑΜΕ ΑΒ. 
[ή -” ” 4 κ. 9 

ὁ γέλως ὑμῶν εἰς πένθος µεταστραφήτω, καὶ ἡ χαρὰ εἰς 
Άγοιτ Ἴαπυμπιες “ο πιοατηίτις 1]οῖ Ὦο {αχπεᾶ, απά {[γουχ] Ίο το 

΄ ΄ ΄ -” [ή ] { ΄ 

κατήφειαν. 10 ταπεινώθητε ἐνώπιον Κτοῦ! κυρίου, καὶ ὑψώ- 
Ἠεανίηεςς, Ἡππαρ]θ ποιχβθ]τθος Ῥεξοτθ 1πθ Ἰοχᾶ, απᾶά Ἡρ πι] 

σει ὑμᾶς. 
εχα]ῦ τοπ. 

4 -” . 5 4 ” 11 Μἠ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί ὁ καταλαλῶν 
Βρεα]ς ποῦ ασαἰωςῦ ΟἨ6 ΑποΐἩετ, Ὀτείητοῦῃ, ἈἨθ ἰλαῦ 8ρεΒΕΡ αραϊπβῦ 

ο ἀδελφσῦ, Ἰκαὶὶ κρίνων τὸν.ἀδελφὸν. αὐτοῦ, καταλαλεῖ 
Πιἱβ] Ὀτοίπος, Απᾶά Ἱπᾶρεξ Ἠϊ8 Ῥτοῦμοετς, ΒΡΕΔΚ5 βραἱηδί Γ11ε] 

νόµου, καὶ κρίνει νόμον' εἰδὲ  νόµον κρίνεις, οὖὐκ 
Ίαν, Ἀπᾶ ἍᾖἹτπᾶμες Γπο] Ίαπ. Ῥυΐ 16] Ίαν ποια ἠπάροςι, 3ποῦ 

εἶ ποιητὴς νόµου, ἀλλὰ κριτής. 12 εἷς ἐστιν ὁ νοµο- 
1(ῃοι ΑΑτό 9 ἄοες οἱ [1Ἡθ]]ατ, Ὀαῦ α ]μάρο. 0πο6  Ἅᾖ1ἴπθ ΑΥΤ” 

’ ηλ « ΄ ο] 8 ὃν λε . 4 Πὴ / ῃ οὗ 

θετης"', ὁ δυνάµενος σῶσαι καὶ ἀπολεσαι' σὺ τίς εἶ δὺς 
ρίτοτ, ὙΠπἹο 5 βθἷθ {9β9τ9 απᾶ {ο ἀθείτογ: ποια Απο τὸ ἴπαῦ 

κρίνεις! τὸν Ρἕτερον' 
1αᾶάσοςυ ᾖἴπο οἴποτ ὃ 

19 ἼΑγε νῦν οἱ Ἀλέγοντες, Σήμερον Ἱκαὶ' αὔριον ἔπορευ- 
6ο ἵο ποπ, 0 πΠο ΒΑΥ, Το-48ύ  απᾶ ΏΛΤΌΟ-ΠΙΟΙΤΟΥ ἍἨὙθ ΠΙΑΥ 

σώμεθα" εἰς τήνδε τὴν πόλιν, καὶ "ποιῆσωμεν! ἐκεῖ ἐνιαυτὸν 
Ρο 1Ππ{ο ΒΙΟ α οἱ -. Ἀαπᾶ ΤΙΑΥ 8ρεπά ποτ γεας 

ἵεναϊ καὶ Ἱἐἔμπο ώμεθα.' καὶ Ὑκερδή Ἕ στα ) μπορευσώμεθα, και “κερὸήσωμεν οἵτινες ουκ 
10η9 απᾶ ΙΑΑΥ ἱταβῖς, ΔηΏᾶ ΤΙΒΥ ΏιβΚο ραίτ, Υθ πΠο 2ποῦ 

ἐπίστασθε Στὸϊ τῆς αὔριον᾽ ποία.Σγὰρὶ η.ζωὴ ὑμῶν; 
1ΚηπΟΥΥ πια οἩ ἴπαθ πιοττοῦ [νὶ]] ῶ6], (1ος π]αὺ [15] τοις 139 9 

ἀτμὶς Ζγάρϊ Ξἐστινὶ ἡ πρὸς ὀλίγον φαινοµένη, ἔπειτα 
Α. ταροας ετεη 15 19, πΏῖςοὮ {ος Α Πτε]ο [πΠῖ]ε] Α8βρ8ΔΓΒ, 3ῃοῦ 

υρὲ" ἀφανιζομένη" 15 ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς, Ἐὰν ὁ κύριος 
αβπηᾶ  ἄἱβδαβρεατ5,) Ἰπδίεαᾶ οἳ ποτ ββγίπᾳ, Τε το τᾶ 

θελήσῃ, καὶ "ζήσωμεν,ὶ καὶ Ἀποιήσωμενὶ τοῦτο ἢ ἐκεῖνο. 
ϱΏοπ]ά ππΙ]] επά πο εποπ]ᾷ 1το6, αΆἱ5ο 3θ ΤΙΑΥ ἄο υπ ος ᾖ{ἰἴλαι, 

16 νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς "ἀλαζονείαις! ὑμῶν πᾶσα καύχη- 
Ῥπίπου τευοιβ5δς ᾖπ γοττ ταιιΠϐΙΏΡβΒ : 81]  ροβείΐπσ 

σις τοιαύτη πονηρά ἐστιν. 17 εἰδότι οὖν καλὸν ποιεῖν, 
1βαοὮ ον]] 18. πιο [ΗΙτα] Κποπῄῖτπρ {λογθίοτο ροοᾶ {ο ἄο, 

καὶ μὴ ποιοῦντι,  ἁμαρτία αὐτῷ ἐστιν. 
Απᾶ ποῦ ἀοῖιρ Πε], 8ἱΠ. νο Ἠἶπι δν 18." | 

6 γε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζαντες ἐπὶ ταῖς 
4ο ἱο ποῦ, [σε] τίοᾷι, ππθοῦ, Ἠοπ]ίης οσες 

6 / .. ” Ἡ ” ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς  ἐπερχομέναις. 2 ὁ πλοῦτος 
3ΤΩΊΒΕΤΙ68 τοις Όιαῦ ΓαΑτο] οοταῖπβ προπ [οι]. 3Ἠ]οῬοΒ 

ὑμῶν σέσηπεν, καὶ τὰ. ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν' 
Ἴγοας ἍΆΊβγο τοῦζεᾶ, απᾶ γοᾶσ ϱβΓπΙΘΩ{8 πιοῦη-εΒίεη Ἠατθ Ώεοοπαθ, 

Ὁ ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, καὶ ὁ.ἰὸς αὐτῶν 
Τοαχ ρο]ᾶ Απᾶ εἶ]τοτ ἍἎᾳς Ώθεη ϱβἴεη ΑΊΠΑΥ, απᾶ ᾖἴπεῖτ οβηΚκοτ 

” , ο 9 , , σι 
εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται, καὶ φάγεται τὰς.σάρκας ὑμῶν ὡς 
{ος 3 ὕθβίίπιοπσ ββαϊπεῖ του ϱἴα]] Ῥθ, απᾶά εΏα!] ερῦ γποισ ΒεβΗ 98 

πῦρ' ἐθησαυρίσατε ἓν ἐσχάταις ἡμέραις. 4 ἰδού, ὁ μισθὸς 
Άτο. Ὑο ἰτεββατεᾶ πρ 1Ιπ[1πθ) Ἰα8υ ἀ4βτα. Τιο, πο ἍΊἨϊτο 

οσο] 
ἹααπσηΏίογ ὃθ {ωγπεᾶ {ο 
ΙΑΟΙΧΥΡΙΩΡ, θηΏά γοιγ 
1ού ἵο ἨΠεβνίπςββ, 
10 Ἠιπιρ]ο σοιχβε]τεΒ 
Ἰπ {ποθ αἱρΏί οἳ πθ 
1ιοτᾶ, απᾶ Ὦθ εἰα]1 146 
οα πρ. 

11 ΒροΑΚ ποῖ οτ]] οπθ 
Οξ ΑΠοίΐίΠθς, Ὀγείμτεῃ. 
Ἠσιιηαῦ βρθακείπ οτΙ] 
ο 5 Ὀτοίπες;, απά 
Παπᾶρεία Ἆῖδ Ὀτοῖπες, 
εροακοθῦἩ οενι] οἑ 1ἴἨθ 
1απγ, απᾶ Ἱπᾶάρείϐ ἴπβ 
1π: Ῥαῦ {έ ἴποι 1αᾶρθ 
119 Ίαπ, ἴποι ατῖό πο 
Β ἆοεχ οἳ {πο Ίαττ, Ῥατ 
ΒΑ ]ιάρο, 12 Τπετο 18 
0ΠΏ9 181ΥΡΊΥΕΣ, ὙἨο 8 
89Ώ16 ο β8το απᾶ ἴο 
ἀεβίΤοΥ: π]ο αγύ ἴποα 
τπβῦ ]ιᾶρθευ αποίµες 2 

1936οἱο ποτ’, σα λα 
Β87, Το ἆατ ος ἴο ΠΙΟΓ- 
ποὺ; πο πσὶ]] ρο Ιπίο 
Β1ΟἩ α οἵογ, βηπΏά οΟΠ- 
πιο ἴπετθα 7θ6αΣ, απά 
Όαγ απᾶ εε]], απᾶ 
ρσεῦ ραῖπ: 14 πΓπετεββ 
πε ἈΚηποπ 'ποῦ π]ηας 
δλαῖ ὃε οηἩ ἴπθ ΤΑΟΣΓ- 
τον. ος πΏβύ 1τοας 
149 5 Τί 18 6ΥεΠ ϱ τα- 
Ῥροις, Όπαυ αρρθβγθίΏὮ 
Σ0Σ Α Ἠθί]ο {πιθ, οπά 
1ΠεΕη ταπ]ρΠείῃ απατ. 
15 Ἐος ἴἨδί το ουσηέ 
νο ΒΑ, ΤΕ πο Τιοτά 
σπί]], Ὅνο 5Ώβ]1111ν9, οπᾶ 
ἆο 0π18, ος {παῦ, 16 Βα8 
πιοσγ Το το]οῖος Ίπ τοις 
Ῥοββῦ]ηρς: 81] 5ποἩ το- 
1οϊοῖης 15οτ1].17 Τηετο- 
209 Το Επι ὑπβῦ Κπονγ- 
οἵὮ {ο ἅο ροοᾶ, απά 
-4οοἵλ {έ ποῦ, {ο Ἠΐτα 16 
18 ΒΙΏ. 

Ῥ. ἄο Ίο ποπ, 36 
πίοἩ ἩΙεΠ, Πθθρ απᾶ 
Ώηοπ] ξογ γοιγτηϊςδετίθβ 
τπαῦ 5Ἠβ]] οοἵπαθ ἩΡος 
4οι. 2 ΥΟΝΣ τ10ΗΘ8 Α18 
σοτγαρίθᾶ, απᾶ τοις 
5αγπιθηῦΏ 319 τιοῦ]- 
εαἴεῃ. ὃ Σοιχ ρο]ά 
Απᾶ εἴ]γογ 15 οπη]εοτοᾶ ; 
Απᾶ ἴπο τας οἳ ἵπετα 
5Ώα]] Όο Αα η ίηΘΘΒ 8- 
ραϊηεῦ τοι, οηᾶ εἰα]] 
εβῦ Τους 65 α8 ἵὸ 
ΊΠ6ΙΘ Άχθ. Ὑθ Ἠβτθ 
-Ἠθβροᾶ ὕτθββατο {1ο- 
ροῦπεγ ος πο ἸἼαες 
48. 4 Ῥελμο]ᾶ, ἴπθ 

κ... τοῦ (γεαᾶ [1π6]) ττττΑ. 
9 -- δὲ Ὀαἳ (νο) ΓΤΤΤΑ. «9 ὃ φρίνων ΗΤΤΑ. 
4 ἢ ΟΥ ΕΙΤΊς. τ πορευσόµεθα νο νη]]] ρο ΕΙΤΤτΑΤΓ. 
ἓ--- ἕνα (/εαᾶ α ΥΕΑΥ) 1 τττ, 7 ἐμπορευσόμεθα νηῖ]] ὑταΏιο ΕΙτΊτΑ ΥΓ. 
ΤηΘ]ζ9 ραἱηΏ ΕΙΤΤςΑΥΓ. κτὰ Σ [γὰρ] τς. .--- γάρ 1. 
5 καὶ ΌΤττα; --- δὲ Ὑ. 5 ζήσομεν Ίθ 91α]].1ν6 ΓτΊταύ’. 
ΕΙΤΤτΑΤΥ. « ἁλαζονιαις Τ. 

1 ΠΟΥ ΤΤΤΤΑ. πι -ἴ- καὶ κριτής βηΏᾶ ]άρε, ΘΙΤΤτΑ. 
δΡ πλησίον (γεαᾶ [1πγ] πεϊρΏροασ) ττττα. 

5 ποιήσοµεν ὉΦ]] βροπά ΕΙΤΑΥΓ. 
π κερδήσοµεν σν]]] 

3 ἐστε 79 8Γ8 ΙΤΤΙΑΥΓ. 
ἆ ποιήσομεν πε 5]χὰ]11 ἆο 



δοο ΙΑΚΩΒΟΣ. Ῥ. 
. ” 3 ο ” . / 4 ι ε ν 

ο ανόὰ ο Ωμ των ἑργατῶν τῶν ἀμησάαντων τὰς.χώρας.υμῶν, ὁ Γἄπεστερη- 
σος Βο]ᾶς, σἨϊο] ἵς οἱ ο ἹΠΟΓΊΠΙΘΩ ὙἩο Ἠατνοβίεᾶ ψοισ Πε]άς, ν]ιῖο]ι Ώας Ῥθεπ. 

[ή Ι) ε -” 3 ” οἳ γοι Κορῦ Όλος ὃν µενος: ἀφ' ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάγτων εἰς ' : 3ηᾶ 1π . β νὰ ο παπί ος ἹοριηαοκὈν ἍΎοα, οξίος οπΒ, απᾶ {Ἠθ οτίοα ο {Ποςθ πὙἩο  χθαροᾶ, πβο 
Ῥανο τοἈροὰ ατο ον. τὰ ὦτα κυρίου Σαβαὼθ Σεἰσεληλύθασιν.! ὅ ἐτρυφήσατε 
ος ο. -τηο θατς οἱ [1πε] Τιοτᾶ οἳ Ηοςίς Ώαγο επ{ετγεά. Χο Ἠτεά {π Ιπάπ]σοποθ 

ὃ Χο Ἀατο Ἠνοά ἵα ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐσπαταλήσατε. ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν 
αμα ποπροα, το ἼΡοι {πο θΒΓύΧ, απᾶ Ἰ]γθά 1 φε]ᾷ-ρταμ/βοα ίοπ; 7ο πουτία]ιοᾶ γοιχσ Ἠθατί5 

ΐ ν 5 ε ] εν ” , - ο» --- δώς' ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς. ϐ κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δί- αχῦς, ας ἶ 8 η Ἱ : 
εἸααρ]ηίοτ,. 6ΎὙο Πιτ τς ο ο σος. νο 8 γε οοπάθπιποᾶ, Σο ΚΙΠεᾶ, ἴπε 
οοπᾶεπιηπεά απᾶ ΚΙΙεᾶ Κκαιον᾿ ουκ.αντιτασσεται υμιγν. 
. 7 Ὃν ον . οι πθ ἀοία ἠπβε; Ἡε ἀοθβ ποῦ τεοβῖ Τοπ. 

τς μας τε- 7 Μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕὼς τῆς παρουσίας τοῦ 
έοτα, Ώσθίῆτοη, αἩ{ο Βε ρεΐ[επό ΥΠεΓΕΈοΟΣΘ, ὈτοίἨτεηυ, «1 {πο οοπ]ῖησ -οἳ ἴπο 

ἐποσοταπεοξώλο τά. Κυρίου. ἰδού, ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίµιον καρπὸν τῆς 
μη οσα τος. ἡῑς .. 1.ο, μπα παμπ « πας ος ο ων οἑ {πο 

Ῥτοοῖοας ἐταῖέ οἳ ἴπο γᾖς, μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ἕως ἰᾶνὶ λάβν ὀὐετὸν' Ἐπρώ- 
εδχίἩ, απά Ἠδίλ 1οΏβ θρτίἉ, Ῥεῖπρ ραίοπὸ "4ος ξ ππβ] 16 τεοεῖνο [119] “στη 184Υ- 
Εν . ο πν ὃ Ἱ ο πρι ψ 8 μα μας : 

ο τεςοεῖτεα ο εβτιν ιμον και ο ιμον᾿ μακρο υμησατε και υμεις, στηὺιξατε 

Άπᾶ Ἰαΐίεγ ταῖπ. 8 Ῥο 1ν Ἅπᾶ  "Ἰπίίος. Βο ραὐ]επῖ 85 Ἅ7θ: ση 
Ψθ Αἱ5δο Ῥροῦϊεπό; ϱἴβ- ος 2 σι η « , .ω [ » ὈΗκ γουχ Ἠθλτές: ζος τὰς.καρδίας.ὑμῶν, ὅτι 'ἡ παρουσία τοῦ κυρίου ἠἤγγικεν. 
ἴπε οοιαῖπς οἳ Όπε ουσ Ἠεβγῦς, Όθοβιαεε {ηθ «οοπαῖπᾳ ο ἴἨἩθ τΤιογᾶ Ἠαςάτανι ηθαΣ, 
Τ1ιογτᾶ ἀτάνοαίη πΙρη. Β , 1 η ῃ , 1ο ν΄ τι 

9 Ετιᾶρο ποὺ οπο α- Ὁ Μἡ.στενάζετε κατ ἀλλήλων, ἀδελφοίιὶ ἵνα μὴ ἨἈκατακρι- 
ραϊπςῦ αποίΐἩθξς, Ὀχε- ἄτοᾶπ ποῦ αβα]ηςί ΟΠ6 ΑποΐΠασ, Ὀτθείηταεῃπ, ἴπαβῦ "πού (1ο 706 οο0η- 
Ίητεῃ, Ἰεςῦ Ὑο Ὦθ 6οή- η». οὐ. π λ λ .ν » ο ε , 
ἄοπιπθᾶ: Ῥο]μο]ᾶ, ἴμο θῆτε"' ἰδού, κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. 10 Ὑπό- 
Παάρε βίαπάείΏ Ὀείοτθ ἀεπιποᾶ. Το, [1πε] ]αᾶρε ἍΌὈεέοτο πο ἆοος εβτιάς. [Α5] Αη ςϱχ- 
ἶηοθ ἄοογ, 10 ΤαΚκο, τα , αι ος 
χο ίἨτο, ιρτορίαις, δειγµα λάβετε οτῆς κακοπαθείας, ἀδελφοί.μου,! καὶ τῆς 
ες Ώανεα 5ροκεη 1Π «ΑΠΙΡ]θ Σίακο χο “εαπετῖηρ 3ενΙ], ᾖΊπαν "ρτείητεη, “απᾶ 
τ ἔ πε Τ,ογᾶ /͵ , . - 
ἔοτ ἃἩ οχατηρ]θ οἳ εαξ’ µακροθυμίας, τοὺς προφήτας οἳ ἐλάλησαν Ρ τῷ ὀνόματι κυ- 
{ρτῖπρ αβἸοβίοη, απᾶ "οἱ Ῥαΐϊεπορ, [ή εἴε] Ῥτορηείβ ὙπἩο βΡοκε 1Ππ Πθ Ὥαπιθ οξ[έπε] 

μια πο εοπης ἔπωςς Ρίου. 11 ἰδού, µακαρίζοµεν τοὺς ἀὑπομένοντας.ὶ τὴν ὑπο- 
ἨαρρΥ πἩ]οἩ επᾶπτο, 1ιοτᾶ. Τι, πο ος]] Ὀἱοββθᾶ {ος πΠο επάπτο, Τη9 επ- 

Ύο Ἠατς Ἠειτὰ οἳ ὕπς μογὴν ᾿ΙΙὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος κυρίου τεῖδετειὶ ὅτι 11 απ 
νο η ας .η ἄαταπορ οξ {οῦ 7ο Ἠατο Ἠεατᾶ 08, απᾶ ἴἩο Ἅεπᾶ οἳ [ίΠθ]Τιοτᾶ γεδαν:; {λα 
τπο Τιοτᾶ; ἜὍλΠαῦ 1πο ἥ - : . /’ αν ν 
τονα ο γεν ναι, πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ κύριος καὶ οἰκτίρμων. 132 Πρὸ 
απᾶ οἳ {οπᾶοχ ΤΑΕΤΟΥ. οδο ἐεπάετ Ῥιεν ἴηθ οι . βπά ον τοτε κ νς 

12ΒιταῬονοαΙΜίπες, πάντων δὲ, ἀδελφοί.μου, μὴ-ὀμνύετε, µήτε τὸν οὐρανόν, 
ασ οτεπτουνμοε ααἨναρα αραῦ πι Ῥχοῦμτοῃ,  8ΠΘΑΣποῦ, πείϊέῃος [ον] ἩθβΥ6Σ, 
πσῦ, ποϊύπεχ τν Ῥεα- ,᾿ 4 ὁ ΄ ”  ϱ/ οι ν ε ν « / 
νεη, πεϊθπος Ὦ ἴπο μήτε τὴν γῆν, μήτε ἄλλον.τινὰ ὕρκον ἤτω.δὲ ὑμῶν τὸ ναί, 
ο. ες . ολή ΠΟΣ ᾖ{ἴπο εατίἩ; ἩΟΣ ΑΠΥ οέπες ομέα; Ῥπί 1οὐ ὃν οἴγοα {πθ γα8, 

μις ο σερ; ναί, καὶ τὸ οὔ, οὔ' ἵνα μὴ δείς ὑπόκρισινὶ πέσητε. '19 κακο- 
απᾶ ΨΟΥ ἨΒΥ, ΏΒΥ; τρη, 1 κά µ. 5 αξ- Ίοῦς πο ΕΠ. Ία ἰδομς σαν Επᾶ Πο Ώαγ, Π8Υ, ὑπαῦ ποῦ Ιπίο ἨἈἨγροοτίε το πια τα]. ὈῬοξ»"εαξ 

ἀεπιπαβίοη. 13 16 ϱηγ παθεῖ τι ἐν ὑμῖν: προσευχέσθω' εὐθυμεῖ τις; 
ΑΠΙΟΗΡ οι α{Π]είεά {οι 5ματᾶςμῖρ8 1ΑΠΥΟΠΘ ”Απιοπς ὀγοα ὃ Ἰθέ Ἠΐπα ρταν: Ἱβ "οπεετέα] 117οπθ2 
1εὐύ Ἠϊπα ῬΓΑγ. 18 4ηΥ , β - ’ ολ , 
πποστσ 7 Ἰοὺ Πτι οἷπς Ψαλλέτω. 14 ἀσθενε τις ἐν ἡμῖν; προσκαλεσάσθω 
Ῥββ]πας. 14 15 ΑΠΥ 5ἷο]ὶς 1οῦ Πϊπι Ργαῖ5θ ; 1 Ζρ]ο]ὶκ Ίβπτοης Απποης τοα 2 168 Ἠΐτα οβ]1]{ο [Πτα] 
ΑΙΩΟΏΡ τοιι2 1εῦ Ἠίπι ς , Ἐν , . , 5 
ος]] ἔοτ ἴηποθ οἰάογ»ς οἱ Τους πρεσβυτέρους της ἐκκλησίας, και προσευξάσθωσαν επ 

πο οἨΏμτοη: απᾶ Ιεῦ {πο ε]άςετς ο {πθ Ἅαδδεπιβ]τ, απᾶ 168 ἴπεπα ΡΓΑΥ οτος 
τπετα πῖτα, , : ν ο ας Ξ φαή 
Ῥποἰηέης, Ἠία πμ αὐτόν, ἀλείψαντες αὐτὸν! ἐλαίῳ ἔν τῷ ὀνόματι Ἱτοῦ! κυρίου 
οἱ] {π ἐμθ παταθ οἱ ἴἩθ ἍἨϊτα, Ἠθτίηρ αποϊηθεά  Ἠϊπι πΙξα οἳἳ ἵπ ἴἨἩθ Ἠβπε οἳ ἴπθ Τιοτᾶ; 

{ ἀφυστερημένος ΤτΓ. Ε εἰσελήλυθαν ΙΤΊτΑΥΓ. Ἁ ος ὡς ΤΤΤΤΑΥΓ. Ἱ--- ἂν ΤττΑ. 
} --- ὑετὸν (/εαά [ταῖη]) Όπττα. Κ πρόϊµον Τττ. 1 ἀδελφοί, κατ᾽ ἀλλήλων 1ΤτΑ. τη κρι- 
θῆτε 1Υε "Ὀε ]αάρεά α1/ΤΤΙΑΥΓ. 9 «|- ὁ {Ώθ ΟΙ/ΤΤΤΑΥΓ. ο, ἀδελφοί µου, τῆς κακοπαθείας 
(-- µου Πιγ 1ΤΤτΑΥΓ) ατΊτΑ ΥΓ. Ρ -- ἐν ΊΏ (116) 1Τττ' 4 ὑπομείναντας επάιιγεά ΕΤΤΤΑ. 
:ἴδετε 8εθ 9 Α. 5. ὑπὸ κρίσιν υπᾶες αιάραιεηῦ ΒΟΙΙΤΤΓΑΥΓ. ε--- ἀὐτὸν (γεαὰ [η1πα]) Τ. 
ν --- τοῦ (γεαὰ οἳ [Ό]1ε]) α[Ττ]Α. 



1. ΙΙ ΡΕΒΠΤΕ ἩΠ. 

16 καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάµνοντα, καὶ ἔγε- 
Επᾶ πο ΡΥΑΥΟΥ ο {αἱ εἨα]] βᾶτο ἴπο οχλαιδίεᾷ οπςθ, απά ὁψ] 

ρεῖ αὐτὸν ὁ κύριος' κἂν ἁμαρτίας ᾖ.πεποιηκώς. 
παῖφο ξαρ μία 1πθ "Τιοχᾶ; απάᾶ ἵξ ᾖἸαΐπβ ᾖ1ᾳ2ρ6[ύοπε” Πο] σΏα5 δοοπαπι10{εᾶ, 

αὐτῷ. 16 ἐξομολογεῖσθε " ἀλλήλοις 
Ἠῖπα, 0οπ168ς Μο 9Π9 αποίΒος [σουτ] 

στὰ παραπτώματα»! καὶ Σεῦχεσθεῖ ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆ- 
ο/9πςθς, βΏᾶ ΡΙΓΑ ΣΟΥ ΟἨ9 βΠοΐἩθδς, ᾖἴπαῦ Το ΠιαΥ ρθ 

τε. πολὺ ἰσχύει δεησις δικαίου ἐνεργουμένη. 
Ποφβ]θᾶ. "Μο ργενα!]5 [10Πε] 3ραρρ]Ιοαθίοη “οξδα δγιρηύεοις [7πιαπ] Ἀορρταίϊτο. 

17 "Ἡλίασἳ ἄνθρωπος :ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ 
Έ μας 3ρ 3πΙΛΗΠ αγγας οἳ Ίο ἔεε]Ίηπρα Το 35, απᾶ ὙΙΗ ΓΒΥΟΓ 

/ - 4 / ρ ΔΝ 7 »” 7 λ πω νά 

προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι΄ καὶ οὐκ. ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς 
πο ρταγεᾶ ᾖ{[1ος 1{] ποῦ ᾖΌοταῖη; απᾶ ᾖἹῦ ἀἱᾶ ποῦ ταῖῃ προη ἴπθ θβτίἩ 

ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ. 18 καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ 
3γ68Τ8 1τητερ αηπᾶά “"πιοπόΏς 1Ηῖσ; Απᾶ αβθίἩπ Ὦς ρταγοᾶ, απᾶ 

ὁ οὐρανὸς “ὑὐετὸν ἔδωκεν,ὶ καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησεν τὸν 

΄ , 

ἀφεθήσεται 
15 «Πα]] Ὃε {ογρΐντεπ 

{πο ἍΊθΒτεηΠ 3γΑΊπ α1ρᾳγτο, απᾶ ἴπο δαατίᾶ οβιδεᾶ 36ο “Βρτουξ 

καρπὸν αὐτῆς. 
Αετυ]ῦ 1119. 

19.᾿Αδελφοὶ,ὃ ἐάν τις ἐν ἡὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἆλη- 
ἘτείπτεὮ, 1 ΒΠΤΟΠΘ ΑΠΙΟΠΡ του 6ΓΥ {τοπι 1πο ἵταίμ, 

θείας, καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, 90 ογινωσκέτωϊ ὅτι ὁ 
ἈΑπᾶ 3ρχῖηρ 3Ῥβοκ 1βπγοπο πι, 19ῦ Ἠῖπα Ἐποι ᾖ{ἐλπαῦ Ἡθ Πο 

ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ.αὐτοῦ, σώσει 
Ὀτίηρς Ὀβοκ 8 ΞΙΠΏΟΥ {τοπα [πε] εΓτοτ οἳ Ἠϊ5 πατσ, εἰα]] β88το 

Δ τι] 1 ΄ 4 / .” ς Αν 

ψυχὴν ἆ ἐκ θανάτου, καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. 
8 εου] ἆτοπ ἀεβίῃ, Απ 5Ώα]] οογες α πιυ] 1 ὐιἀθ οἳ ΠΒ, 

ε]ακώβου ἐπιστολή." 
30 30βπαθ  Ἱερίβί]θ, 

σ90 
Τιογᾶ: 15 αηπᾶ {ῃΠθ 
ΡΙΟΥ οὗ Μαἶ(α θππ]] 
586 ᾖἴπο αἰοῖς. απά 
πο Τιοτά βλα]] ταῖβθ 
Ἠϊπι αρ; απᾶ 1 Ἠθ 
Ίβνο οοπαπαϊίοᾷ βἶπΒ, 
Πε Ώβ]] Ῥο ᾖἌἼοτ- 
Ρίτοπ Ἠϊτι, 16 Ο0οη- 
4955 Φοιγ 1αα]{5 οπθ 
Το αΠοΐἩΏεΣσ, Απᾶ ΡΤΑΥ 
0Π6 {0ΥΓ αποίῦΠες, {πας 
7ο πιαγ Ὦοθ ἸΠεπ]εᾶ. 
Τηοε οΒεοίιαα] {ογτοιις 
ῬΓΑγεΙ οἳ α τίρῃίεοιβ: 
ΠΙΒΏ αγβ]]οίῃ τωποἩῃ. 
17 Ἐ]ιββ να α ΤΙ8ΒΠ 
βαρ]εοῦ "ο Ίἶκο Ῥας- 
ΒΊΟΠ5 85 Ίο 8Γ6Θ, απά ηθ 
Ῥταγεᾶ ΘαΓἨΘΣΊΙΣ ]λαῦ 
16 παϊρΏῖ ποῦ ταῖπ: απᾶ 
16 ταῖηεᾶ ποὺ οἩἳ ἴπο 
εατίΏ Ὦγ ἴπθ βρ8οθ οξ 
{ητορ γθε8ίΓ5 απᾶά ας 
ΤΠΟΏΊΗἨΘ. 18 Απᾶ ἘὮθ 
Ρ{αγθᾶ αΡΘΙΠ, απᾶ ἴπθ 
ἨθβτθΠ ρᾳτο ταῖη, πᾶ 
ἴπε οατίῃ Ῥτουρης 
Σοχσύ] Ίος Ετιάῦ. / 

19 Ἑτοί]μχοεπ, 1 ΑπΥ 
οσοι ἄο οὐ {τοπι {Ώθ 
ἐχαῦἩ, απᾶ οπθ οοπτετῦ 
Ἠΐϊτα ; 20 1οἱ Πῖπα που, 
τηβῦ Ἡρ πσΓΠΙοη οοη- 
νετ{θ{]ι {1ο ΒΙΠΠΘΥ ΕΓοπα 
1ηοθ Θχτος οἳ Ἠϊς ΑΥΤ 
εΏκ]] 5ατο α 5ο] ἔτοπα 
ἀθαίμ, απᾶ ϱΏκ]1] Ὠἱᾶς 8, 
που] 01 μαᾶθ οὗ ΒίΠ8. 

έΠΕΤΡΟΥ ΚΑΘΟΔΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΔΗ ΠΡΩΤΗ:' 
30Ε ΣΕΕΤΕΒ 34ΒΝΕΒΑΙΗ ΣΕΡΙΡΤΙΒ 

ΠΕΤΡΟΣ ἀπόστολος ᾿Γησοῦ Χριστοῦ, ἐκλεκτοῖς παρεπιδήµοις 
Ῥεΐσαυ, βροβῦ]ο οξ ζε5αβ8 ΟΠΩτ]ςῦ, ᾖἵο [ἴπε] ε]εοῦ ΕΟΊΟΝΣΊΘΓΒ 

διασπορᾶς Ἰ[όντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ασίας, καὶ 
οί [υπ6] ἀϊδρεσδίοη οἳ Ῥοπίας, οἳ α]αίία, οἱ σαρραᾶοοϊα, οἳ Αβΐ8, απᾶ 

Βιθυνίας, 2 κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασ- 
ΒΙἨγηϊα,  καοοοτἀϊῖπρ {ο [1Π6] ξοτεκποπ]θᾶρο οἱ ἄοά [ίπε] Ἐαίμου, Ὁγσ βαποῆ- 

μῷ πνεύματος, ες ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος 
οβ{1οη οἳ [1πε6] Βρϊχϊ6, απίο [1Ἡθ] ομεάίεπον απᾶ ερτϊηκ]πσ οἱ [ἴπε] Ὀ]οοά 
2 ω ” ε 4 / 
]ησοῦ χριστοῦ’ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. 
ο πεεας ΟΠμτῖεῦ: ἄταορ ἴογοι απᾶ Ῥρε8βοθ 6 πιυ]01ρ]εᾶ, 

ὃ Ἐὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν Ἰησοῦ 
Ῥ]εεβθεᾶ {[.6] ἰἩο ἄοᾶά απᾶ Ἐπίπετ οξ ουσ Τ,οτά 165αβ8 

χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας Σἡμᾶς' 
Οπτὶςῦ, Ὑο αοοοτᾶϊῖηρ {ο Βἱ8 ρτοαῦ ΙΩΘΙΟΥ ἸῬορβύ ᾿βραίπ 8 

ΣΕΤΒΡΤ. 

ῬΡΕΤΕΒ,, η αροβί]θ οἳ 
ζεςαις ΟἨτῖςῦ, ο ἴλπο 
ΒἴΤβΏΡΘΓΑ Ββοαίίοτοά 
Ὁλτουιρλουιῦ Ῥοπύιϐ, 
α]β{ίΑ, Οαρρβάοσία, 
ΑΑ8ἱΑ, απᾶ ΕΙγΠΙα, 
32 ε]εοῦ ποοοτᾶϊῖπσ {ο 
τηοθ Σοτοκηου]θοᾶσθ 
οἳ ἄοᾶ {ἴπο Ἐβαίπετς, 
τηχοαρ] βαποὐὶΠοαθ]οἩ. 
οἳ ἴπο Βρϊτϊο, ππίο ο- 
Ῥεάϊοηποο αηπά αργίη]- 
1πσ οἳξ ἴπο Ῥ]οοά οἳ 
{οδαθ ΟλἨτῖεῦ: «ταο 
πηῖο γοι, πηᾶ Ῥθ8ςθ, 
Ῥο Ώια141Ρ]1εᾷ. 

3 Ἡ]εςεοᾶ ὃσ ᾖἴἶθ 
4οά απᾶ Ἐπίμες ο 
οισ Τιοχᾶ ζεεις Οµστ]ςε, 
πΏΙοἩ αοοοτάϊπρ ᾗἽο 

π -- οὖν ἴλεχθίοτθ ΙΤΤΤΑ. κα τὰς ἁμαρτίας 8ἱΏ8 ΠΤτν. 
. ἔδωκεν ὑετὸν 1Τ1ς, ῦ -- µου ΏΙΥ (ὈγεῖΏτεη) ΤΤΊΤΤΑ. 
4 ή-- αὐτοῦ (γεαᾷ Ἠ18 5οι1]) 11. 

{ας τοῦ ἀποστόλου ἴλο 8Ροβί]8 Ε; --- καθολικὴ 6; Πέτρου ἐπιστολὴ α΄ 
Εξ ὑμᾶς Υοι ΕΣ. 

Σ προσεύχεσθε 1. 
6 γινώσκετε ΚΟΥΝ γθ Α. 

ο...{λε εισογέρίίοπν Ἐοιτν; Ιακώβου ΤτΑ. 

: 'Ἠλείας Ἐ, 

τες Πέτρου α ΙΤΑΤΝ. 

ο0 



δ9 
Ἠϊς ανριαπᾶαηῦ ὮἩἨΛΘΥ- 
οὗ Παρ Ῥοροίίεαι τας 
αραϊπ ἹἸπίο Αα Ἰταιγ 
Ἠορο Ὦγ πο τεξιττες- 
δ]οιᾳ οἑ ὦοξας Ομτὶςό 
ᾷτοτα ἴπο ἀεαᾶ, 4ΐο αἩ 
ἀπηεγϊζαηςςο Ἱποοτταρ- 
Ό1Ρ]ο, απᾶ ᾽απάεμ]θά, 
βηᾶ ἰλμαῦ ΤαᾶεῦἩ ποῦ 
ΦΑΥ, Υο56ΥΥοᾶ 1π Ἠθεα- 
ντου Ἔοχ Το], ὅ ΠΙΟ 4ἵΘ 
Ἱκερύ ὮὈΥ ἴ]εα Ῥοπος ος 
αοἆ ἰ(Ππτοιπρ]ῃ Σα δα αἩ- 
6ο 5α]ταΏοἩ τθαᾶσ ἴο 
Ὦο τογεα]θᾶ 1Π πο ]α5ῇ 
9ϊπιο. 6 «ΓΠηοταῖπ το 
Ρτοαί]γ το]οῖσο, ἔποιρ]ι 
ἨΟΙΥ {ΟΥ Α ΒΘΔΒΟΠ, Ἰξ 
προ Ῥοδ, Ττθ Το Τπ 
Πεανίπθςς {Ώτοιρῃ πιβ- 
π]ξο]ά {επιρία[ίοηβ: 
7 ἰπαῦ ἐποτῖα] οσους 
ΣΑ1ἱΠ, ὭὨὈῬείησ ταιιοἩ 
ΠΟΣΟ Ῥτγεοῖοις ἕπαπ οἳ 
ο] ἴπαῦ ρετὶςποεῖϊη, 
τποαρ]ῃ 1ζτρο ὑχ]θᾶ ππΙῦἩὰ 
χα, παὶρΏῦ Ῥο {ουπάᾶ 
1ιζο Ῥναῖςθ απᾶ Το- 
πιΟΙΣ απᾶ σ]οτγ αἲ ἴ]μθ 
ἈΑΏρεατῖπρ οἳ οΌεςαῬ 
Οπτ]κῦ: 8 Ὕποτα Ἠατ- 
Ίπρ ποῦ 566Π, το 1]οτθ; 
ἆη πΏοπα, ζποιιρ] ΠΟΥ 
γε 5οο Μῖπι ποῦ, γοῦ Ὀο- 
Ἠετίησ, γετα]οῖσς συ ἡ 1 
1ού τιπςδρεβκαὈ]ο απᾶ 
Συ] οἳ 6ΙΟΥ7Υ: 9 τε- 
οεἰτίπρ {με επᾶ οἔτοις 
Σαϊΐπ, ευεπι ἴπο βα]να- 
{οηπ οἳ {3οµ 5οπ]β. 
10 ΟΕ τυΒπ]οἩ ϱα]ταῦῖοι 
ἴμο ῬτορΠθίϐ Ὠανο ἵπ- 
αϊγοᾶ απᾶ εεπτο]χεᾶ 
ἹΠσεη[]σ, ἹἩο Ότο- 

Ῥηεβδ]ιεᾶ οἱ πε ϱτ8οθ 
ἴλαί «λοι]ᾶ οοπιε ππ{ο 
σοι: 115εατοπίηρ πηαῦ, 
ΟΣΓ π]αῦ ἩὨΙΑΒΏΠΕΣ ο 
11πιο ᾖἴπο Βδρὶτϊις οἳς 
Οπτ]ςὲ νΠίοη παβ ἵηπ 
πετ ἁἀά εἱρηίτγ, 
Ὅπεηυ Ἱδ ἱεςιϊβεᾶά Όε- 
Σοτεηαπᾶ ἴπο 5αΠετ- 
ϊπρς οἳ ΟἨτ]88, Απᾶ ἴ]μο 
Ρ]ουγ ἴλαῦ εποι]ά Σο]- 
Ίου. 12 Ὁπίο πποπα 16 
γε τογεα]εᾶ, τπαῦ ποῦ 
ππίο ἰπεπιδε]τες, Όαῦ 
π πο Ἡβ {Ποσ ἀῑα πι ]πῖ- 
εἴεγ ἴπο τΠίηρς, πΠπίοὮ 
3Σ6 ηΟΥΥ τεροτῖΏθᾶ αηπ{ο 
σοι Ὁγ ὕπεπι {μαῦ Ἠατε 
ῬτοποΏθᾶ με βο5Ρρο] 
ππίο τοι σα Ίἴπο 
Ἠο]σ ἀποςῦ εεπὺ ἄοση 
ΣΥΟΠΙ Ἡθπτεα; ὙὉΠΙοἩ 
ΠίΠρ5 ἴπο αηΏρε]5 ἄθ- 
5116 ἰο Ἰοοκ 1πΐο, 

15 ΊΠπετεξοτο ρὶτᾶ 
πρ 1ηοθ Ἰοϊΐπς οἳ τοιςγ 
πα]πᾶ, Ῥο 5οῦετ, αηπᾶ 
Ἱορε {ο {πο οπἆ Σοχ ἴμθ 
ῥρταοοθ ἵλπαῦ 5 ἴο ὂο 
Ὀποιιρπῦ απίο τοι αὖ 
ἔπο τετο]α[ίοη οξ ἆἷθ- 
εας ΟἨτὶσύ ; 14 α5 οθ-" 
ἀϊθοηῦ οἩ1]άχεπ, ποῦ ἔα- 
εΠ]οπῖπςσ τοιχεε]τες 

ΠΕΤΡΟΥ 

εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι 
{ο α ΄Πορο 

Α. 

ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ 
αηνίιρ ἐπτοιρ]ῃ Γέπε] τοβυχτεοδῖοι οἱ ἆθεας ΟπἨσὶδῦ ΤΓΟΠΙ ΒΙΠΟΠβ᾽ 

νεκρῶν», 4 εἰς κληρονομµίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ 
[ἴπο] ἀθαᾶ, ἵο απ {ηηΠεγίίαηπςο Ἱποοτταρθιρ]θ απᾶ Ἅαπάεβ]εά απᾶ 

ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ἡμᾶς," ὅ τοὺς ἐν 
αηζαᾶἶηᾳ, τοςετνεᾶ 11 Γ7πθ] Ἡεατεηπς 2ος Ὅαι ππο Ὁτ 

δυνάμει θεοῦ  «ρουρουμένους διὰ πίστεως, εἰς σωτηρίαν 
[υπθ] Ῥοῦπες οἳ ἀοά Γατο] ὈῬεῖηρ σιαατάεᾶ ἵπτουιρα ᾖ{αϊπ, 1ος βλ]νατῖοι 

ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν  καιρῷ ἐσχάτῳ' 6 ἐν φ ἀγαλ- 

1. 

χοβάγ το ὃο τετεθ]εά 1η [116] Ἔπας α]αβῦ. ἩΓΠειοΙη Υθ6ϱΣΧ- 

λιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι, εἰ δέον .Ἰἐστίνιι λυπηθεντες |) χ ρ 2 { 
π]ς, οὐ 9 1100] πγ]]]ο αἲ ργεσεηῦ, ἵξ Ώθοθςβασγ 1515, Ἠατίπρ ῬεεἨ ριῖ {ο ρτὶοξ 

ἐν ποικίλοις πειρασµόϊς, 7 ἵνα τὸ δοκίµιον ὑμῶν τῆς πίστεως 
1π ἍτσατἰοΏΒ ἐτὶα]ς, παῦ πε Ὥµυρτονίπρ οξἑ τοις Σα1τα, 

Κπρλὺ ώ : ί οῦ ἀπολλυμένου, διὰ ὸς δὲ πολὺ τιμιώτερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμενου, δια πυρος ὁξ 
(π1ἩοἩ πιοτθ Ργθοίοας ἴΠαβπ ρο]ά ὑπαῦ Ῥετῖςμες,) Ἂννγ  38το "ἴπουρ] 

δοκιµαζοµένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ Ἰτιμὴν καὶ δόξαν,' ἐν 
Ῥοΐπρ Ῥγοτεᾶ, Ῥο ξοαπά Το Ῥταϊῖεο απᾶ ΊἨοποιγ Απᾶ ΕΡΙοΓ7ύ, ὮἹἵηπ 

. [ή » -” -α. ελ ] Τη δό | 2 ια, 

ἀποκαλύψει ᾿Τησοῦ χριστοῦ' 8 ὃν οὐκ Βεἰδότεςϊ ἀγαπᾶτε, 
[υπε] τοτε]αίίοι ο θεα Ομτ]ςῦ, πΏοπι ποῦ Πανίπρ 5686Ώ Ἅ7θ ΙοΥθ6; 

εἰς ὃν ἄρτι ὁρῶντες, πιστεύοντες.δἐ, ἀγαλλιᾶσθε 
ΟΏ ὙὉΠἩοτπι πο [υποιρΏ]ποῦ Ἰοοκῖπς, Ῥαῦ Ὀθ]ϊετίης, πε εκα]ὸ 

ο» » ΄ Ν νὰ , ρ Ν / 

χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασµενη, 9 κομιζόµενοι τὸ τέλος 
σηθὮ 1ού ππβροβθκαὈίθ απἁ β]οτιΠπεᾶ, χθοεϊνῖης ἴπο οπᾶ , 

τῆς. πίστεως.ὑμῶν, σωτηρία» ψυχῶν' 10 περὶ ἡἧς 
οΕ τοις ζα1{], [πε] εβ]ταύίοπ οἳ [γοισ] 5ου]: οοποεγηίησ τπὶσο] 

σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ Πἐξηρεύνησαν!ὶ προφῆται οἱ περὶ 
εα]ταῦίοᾳ  ὁρεοιρπῦ 1δοιῦ α11απᾶ ᾖ31Ζεεατο]οθᾶ 13οαῦ αρχορηθῦβ, Ἅππο “οξ 

τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες, 11 ἐρευνῶντες! εἰς 
5ιπο Τ{οτγαχᾶς Όσοι  ὄργαορ Ἀρτορηθβῖεᾶ :; 5θατοΏῖπρ ο 

τίνα ἢ Ἠποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα 
πλΠαῦ ΟΥ π]Ἡβῦ ΠΙΒΏΠΕΣ ΟΕ πιο πας Ὀεἱρη][γίηρ "Πρ π Ἅᾖδίπεπα βαρίτΏῦ 

χριστοῦ, προμαρτυρόµενον τὰ εἰς χριστὸν παθήματα, καὶ 
5ροΕΟητῖςὶ, ἑοβυϊΕγίπρ ῬεξοτγεΏαπᾶ οξ {πε[7ρε]οπρίης]5ἱο "Ομτῖαῦ 1βιβθτίπρς, απᾶ 

τὰς μετὰ ταῦτα δόξας. 19 οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, 
{πρ αξίες 39Ἠηθβο Ἰρ]οτίθ; το πΏοπι 16 τας τευοβ]εᾶ, τηβῦ ποῦ {ο ἐπεπιςθ]τθβ 

Ῥημῖν" δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ 
3µο 348 "αῦ νετ 5ετνίηρ ὐλοβο 9Πίπρς, τΥλΙοὮ πο ΊεΓθ Απποιποθᾶ ἴοτοι ὮὉὮΥ 

τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς πέν! πνεύµατι ἁγίῳ ἀπο- 
ἴποςβθ πο απποιιποθά {πο ρ]αά ἰάϊπρς {ο γοια ἵπ [πε] ᾖ3δρὶπς Ἠοὶν 

/ 2 » ” ω Ἀ τὰ .] ” μιά ’ 

σταλέντι ἀπ᾿ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 
βεηῖῦ ΐτοπ ἈἩθαβτεηῦ, 1ΙΠπῖο πλπ]οα 3Ἀάεεῖτο 19Ώρ6]8 το ]οο]ς. 

19 Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς.διανοίας ὑμῶν, νή- 
ἨΓπεγείζοχθ Ἠατῖηρ ρἰχᾶεᾶ πρ ἴλο ]οῖης οἳ σοι παι]πᾶ, ῶε- 

φοντες. τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φεροµενην ὑμῖν χάριν ἐν 
1πρΡ 5ΟΏ6Υ, Ῥετί{εοί]γ Ώορθ Ίπ ᾖτλμο 3ρείηρ ΞὈτοαρΏί “5ο ὅγοι Ίρχασϱ αἲ 

ἀποκαλύψει ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 14 ὧο τέκνα ὑπακοῆς, μὴ 
[1Ἡθ] τοατε]αῦῖ]οἩπ οἱ ᾖθδια5 Ομτῖςυ; 5 οΠϊΙ]άχεη οξ ουθᾶίεπος, ποῦ 

εσυσχηματιζόµενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ.ἀγνοίᾳ.ὑμῶν ἐπιθυ- 
ΣΑ6ΗΙΟΠΙΗΡ ΤΟΙΙΥΞΕΙΝΘΑ {Το ΐιπθ «ΣΟΓΠΙΕΥ ᾖΔπ ἍΌγοιγ ΄ΙΡΠΟΓΑΠΟΘ 1ῇθ- 

µίαις, 15 ἀλλὰ κατὰ τὺν καλέσαντα ὑμᾶς Ἅἅγιον καὶ 
βτος; Ῥαῦ καοουτάίηρ 88 Τε πο οα]]οᾶ ψοι [5] ΠοΙψ, αἶδο 

αὐτοὶ ἅγιόι ἐν πάσ ἀναστροφῇῷ γενήθητε' 16 διότι 
ατουχεε]τες “Πο δίπ Ἅοα]] [Ίτοατ] οοπᾶιοῦ 109 "Ύο; Ῥεοβιβθ 

Ἀ ὑμᾶς τοι ΟΙ ΤΓΑΥΓ. 
τιµήν ΙΤΤΤΑΥ. 
5 ὑμῖν {ο γοιι αμΏττΑΥΓ. 

1... ἐστίν Ττγ. Κ πολυτιµότερον ΟΙΤΤΓΑ. 
πι δόντες ΤΤΤΤΑ Νν. Ἀ ἐξηραύνησαν ΤΊΤτΑ. 

4 --- ἐν (Υεαᾶ ἁγίῳ ὮΥ [πε] Ηο]γ) ΙττΑ. 

1 δόξαν καὶ 
9 εραυγῶντες ΤΤΤΑ. 

Σσννσ- ΤΑ. 



1, ΠΠ. ΕΡΕ ΤΕΕ, 

γέγραπται, Άγιοι "γένεσθε,! "ότι ἐγὼ ἅγιός "εἰμι.ὶ 17 Καὶ 
1 λα» Ώου τ]τθεπ, "Ηο]σ 1ω9”γ56, ΌὈθοςαςε Ι "πο ΓαΗ1, Απά 

εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ᾿ἀπροσωπολήπτως! κρίνοντα 
1 [α5] Ἐατεγ 

κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας. ὑμῶν 
ΛἈοσογάίης ο ἴπο "οί "οαοα ποτ, Ἱπ Ἅᾖἀθι Όμπο 30Ε "γοιχ "ΡδΟΙΟΙΤΗΏ 

χρόνον ἀναστράφητε' 18 εἰδότες ὅτι οὐ «φΦθαρτοῖς, ἀρ- 
αρίπαο Ρ455ε, Ἐπον]ίτπς πα ποῦ Ὦγ ροτταρυίΡρ]ε Πίπσςβ, Ὦγ 

γυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς-ματαίας.ὑμῶν ἀναστροφῆς 
Εἴ]νοτ οἳ ΟΥ ρο]ᾷ, σοπεγότεᾷεεπιθεᾶ ἔτοπα σοι ταϊη ἨΙαΏ ΟΥ οἳ 118 

. πατροπαραδύτου, 19 ἀλλὰ τιµίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ 
Ἠαηᾶςὰ ἀοννπ Τγοια |γοιτ] {α6Ποσς, Ῥυῦ ὮὉσ Ῥτοοϊοά5 Ὠ]οοῦ 48 ο α 1 

ἁμώμου καὶ ἀσπίλου χοιστοῦ 20 προεγγωσ- 
νγὶτποα 6 Ὀ]απαῖ»] απᾶ π]έποαῦ 5ροῦ [ίπο Ῥ]οοᾶ] οἳ Οµ11»έ: Πανίπισ Όεση {οΓε- 

’ Δ υ . Ν . 2 

µένου μὲν πρὺ  καταβολῆς κόσμου, «φανερωθέντος.δὲ ἐπ 
ΚΠοΟΥΏ ἱπᾷεοᾷ Ῥείοτε [ἐ]ο] ἑοαπάαμίοα ο [πε] πγοτ]ᾶ, Όπ6 πισω] [οντοὰ αἲ 

Σἐσχάτων' τῶν χρόνων  ὃδι  ὑμᾶς, 21 τοὺς δι αὐτοῦ 
[Π1ε] 1950 Όίππθ» Ἅ«{40Υ {πο 5ακο 2ὲ τοι, Ὢπο Ὁγ Ἠϊπα 

Σπιστεύοντας" εἰς θεόν͵, τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, ο 5 ) γ 
Ῥα]ῖογο 1ῃΠ ἀοᾶ, Ὑππο µταὶροἆ αρ Ἠϊπα 1γοπι απποπς[Γ{]ο] ἆσαα, 

καὶ δύξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν. ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι 
Απᾶ ΕΡΊΙΟΥΥ 1ο ΠΙπι Ρᾳνθ6, 5048105 σοι {αἱ απᾶ Ίορο το Ὦο 

εἰς θεύν. 92 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡ ή ἐν τῇ ὑπακοῃῇ τῆ ς θεὀν. ας Ψυχας.υμῶων ὮΛΊγνικότες ἐν τῃ υπακοῃ της 
1π αοᾶ. Χοισ 5ο] Ἠανίηρ ριτ1Πεά ὉὮγ οὐσαίοπέε {ο ὕπθ 

ἀληθείας Ἰδιὰ πνεύματος! εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ 
γατα τορτοις]ῃ [πε] Βρίτιῦς το Ὀτοίπετ]γ Ίογα πιη{οἱρησᾶ, ομίοξ 

” , η ΄ ς να ) 

Ἀκαθαρᾶς' καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς' 99 ἀναγε- 
Ἔρατθ 19 Ὠθαγῦ ΟἨΠ8 αΠΟΙΠΕΘΓ Ίογνε το {εγγεη]τ. ἨἩατίης Ῥοεα 

΄ τν 3 ” . 2 4 2 4 3 

γεννηµένοι οὐκ ἐκ σποορᾶς φθαρτῆς, ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ 
Ὀυξούίοτ ιισαῖπ, ποῦ οἳ Ἄκθεά αοοτταρθῖρ]θ, Ῥας οἳ Ιπσοοτταρυίρ]ε, Ὁγ 

λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ µένοντος Ρδεἰς τὸν .αἰῶνα.' 94 διότι 
[1πε] ποτά ΑδΗτίης 1ο”"αοᾶ απᾶ αὐίᾶΙπρ 40ΟΥ Θ6ΥεΓ. ῬΒεεκιισε 

πᾶσα σὰρξ «ὡς' χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα λἀνθρώπου" ὡς 
ο] Βε-α Π18] 5 ΡΓΑ55, απᾶ αἱ [Ππε] ρ]οτγ ΟΕ 1π2Ἡ α5 [πε] 

ἄνθος ᾿χόρτου. ἐξηράνθη ὁ Χχόρτος, καὶ τὸ ἄνθος “αὐτοῦ! 
Ώωπνετ ου μταξδδ, Ἀγγατπυτεά πο τας, απᾶ Τἵπθ Ίοπετ οξ 16 
εν / - Ν Δ τν ’ Ν ο -” ; 

ἐξεπεσεν' Φ5 τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου μένει εἰς-τὸν.αἰῶνα. Τοῦτο.δε 
46]] ΑσγαΥ ; Ῥαῦ πε ποτά οἳ [τας] Ποτά αὐἰάρς {ΟΥ 6ΥεΓΤ. Ῥαΐ0 018 

ἐστιν τὸ ῥῆμα τὺ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς. 
6 ἴηπο γγοτᾶ πΠϊΙοϊ νγας Απποιπσθεᾶ Το γοι. 

9 ᾿Αποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δύλον καὶ 
Ἡατνίηρ ]αϊὰ αξὶἀο ἴπεταίοτθ 81] πηβ]1οο απᾶ α11 5σιϊιε απᾶ 

΄ Δ ’ ᾽ ’ ’ ε . , 

ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς, 3 ὡς ἀρτιγέν- 
Ἡγροοτῖξϊες απᾶ οπτγίηςρε απά 811 ετ]] δροακίηρς, 88 πειγ- 

ὁ / ΔΝ Δ » ’ η) ’ / 2 

γητα βρέφη, τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν 
ῬοτἩπ σαῦθ., ο Ἀπεπίαὶ ρδομιπιπε πιῖ]]ς 1οΏᾳ Το αίετ, τἴπαυ Ὁγ 

2 -” 2 -- ” ./ Δ ε / 

αὐτῷ αὐξηθῆτειὶ ὃ ξεῖπερ' ἐγεύσασθε ὅτι Ἀχρηστὸς ὁ κύριος. 
15 σα τιαγ ΡϱΤΟΥΥ, 1 Ἰπᾶθεά το ἀῑᾷ ἰαςίο ὑλαῦ [215] “προοᾶ ᾖ31Πε "]ιογᾶ, 

Λ 1. ΄ ’ ” Δ 2 ” Δ 

4 πρὸς ὃν προσερχόµενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν 
Το π]οπα οοιΗΙ16, α "εἴοπο "Πνίηπςδ, Ὁγ ΠΙΘΠἨ. ἀπᾷεεά 

Ν Ν ο η ./ - Ν ” ἀποδεδοκιμασμενον, παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτόν, ἔντιμον, ὅ και αὐ- 
τε]εοῖεᾶ, Ῥυῦ πηίΏ ἀοὰ 6Πο»ΕΠ, Ῥτεσϊοιςς, 8]5ογοιτ- 

πο οπ]] οὗ Ἠϊπι ππο π]Ιθποιῦ τεσαγᾶ οἱ ΡΕεΓ5ΟΠ5 Παᾶρςθβ 

5 έσεσθε γε 5Ώα]] Ὀθ 1ΤΤτΑ ΥΓ. ΓΙ διότι Τ. 
ωπολήμπτως 1 ΤΤτΑ. χ ἐσχάτου (μεάά εηᾶ οἱ {πε ΙΙπεβ) Τ1ΤΙΑΥ. 
Ηετεγς ΓΤΊτΑ. :--- διὰ πνεύματος ΙΤΤΤΑΥ. 
5 --εις τον αἰῶνα ΟΙ,/ΤΤΓΑΤΓ. ο ---ὡς 1, 
ποῦ Ιττι[Α]ν. { -Ε εἰς σωτηρίαν Ἀηῖο 5α]γαΏΙοΏ ΟΙΤΤΤΑΥΓ., 

ν--- εἰμι (έαᾶ [απι]) υΤΤτΑΥΓ. 

σ9δ 
βοσοτάἴπρ {ο {πε ἔοτπι- 
ΕΓ Ἰιιςδίς Ίπ οιχ ἵσπογ- 
Ἀηος: 15 Ῥυΐ αν Ἰσ 
ν/πίςοἩ Πα (Ἡ οα]]εᾶ τοιι 
19 ΠοΙγ, βο νε γο Πο] 
1Ώ Α]] ΏιΦΏΠετ οἱ οοη- 
γετβαθῖοἩ :; 16 Ῥεοαιιδα 
16 16 υυτ]ιθίεη, Ῥθ γο 
Ἠο]γ; ἔογ Τ απι Ἰο]τ. 
17 Αιιά 1 γο οα]] οἩ 
{Πο Ῥαΐπες, τΥπο σπίτῃ- 
ου ῦ τεβρεούῦ οἳ Ῥογξοη5 
Παᾶᾷρειπ αοοογαῖπι» το 
ΕΥΕΣΥ 18Η)» νγοτ]ς, να. 
ἴπε Όἶππο οἳξ Τοιις «ο- 
Πουτιίηρ ]ιεγο ἵπ σα: 
18 Τοταρπιαο]ὶ 45 τε 
Έπονν ἐ]λιαῦ γα πτοτο Ποῦ 
τθᾶρρπιεά πν{τἃ ϱοἵΓ- 
ταριὶρ]ο {πιπρα, ια 
βἴ]τεγ απᾶ ρο]ᾶ, ἔσοπαι 
γοαχ ναϊῖπ ΟΟἨΤΕΓΥΕΙ- 
τίοη εσοεϊυσα Ὁγ τταζ]- 
Τίοή Ίτοπα γοιχ {πίῃους; 
19 Ῥαῦ Ισ ἴπο Ῥγο- 
οἶοὰς Ῥ]οοά οἳ ϱΠτίος, 
85 ΟΕ η Ιαπιῦ π]ιποιῦ 
Ῥ]επαίδη απᾷ π]θηοια 
5ροῦ: 20 τυπο τενῖ]τ 
ππας τοτοοτ(αἰπαᾶ Όε- 
{οτ8 ἴπο {οππάαῖοη οἳ 
ἴπο σνογ]ᾶ, Ὀιαῦς τας 
ηιαπ][εςῦ 1Π {πες Ἰ]α.8 
{1πιες {ογ τοι. 91 Ὕνπο 
Ὦψ Ὠϊπι ἆο Ῥα]ίαοτο Ίπ 
ἀοά, ἴλαῦ ταῖςδοᾷ Ἠϊνα 
αρ {Γοιπ {πο ἀοπᾶ, απᾶᾷ 
6ανα Ἠ]Ώλ σ]οιυγ; 1Π.. 
ψοιτ τΤαϊίπ αιᾶᾷ ἨΏορε 
πα]ᾳρΏῦ Ῥο ἵπ Ααοι. 
25 ΦεοΙΠΡ γο Ώατο ρυτ]- 
Βεά τοι «ο πα 
ουογίηπςσ {πο {ταῦμ 
ΤΗΤΟΙΡΗ της δρῖν]ξ πἩ- 
το ιιπ[εῖσπεςί Ίοτο οἳ 
ἴπο Ὀτοίμτοαπτ, 5εε ἐ]ιαῖ 
6 Ίοτο ὅσπο αποίΏες 
ΙΓ} Αα Ῥιτο Πθρτῦ ΤΩΓ- 
τεηπ!]γ: 25 ὑείης Ῥοτηα 
ασαῖπ, ποῦ οἳ οοττιιρί]- 
Ῥ]ο «οαᾶ, Ῥιαΐ οἳ ἵπσοχ- 
ταρίθ]ο]ς, Ὦψσ ἴπο ποτά 
οἳἑ ἄᾶοα, τυπίοῃ Ἰϊταίτ 
απ αὈιάδείἩ Το οτογ. 
24 Ἐοτ α]] Ποςι 5 ας 
Ρταξς, απᾶ αἱ] ἵἴπα 
6ΙΟΤΥ οἳ Ώιαη α5 ἴ]οθ 
Ώουνετ οἳ στα5. Τηο 
σγαβς ἹπΙ ΠοτοίΗ, απά 
τηθ ΆΈΆοποτ ἍΤἴπετθοξ 
{α]]είῆ ασνατ: 25 ὈῬαῦ 
ἴπο πογὰ οἳ ἴπε Τιοτά 
επάιτοαίΏ ΕοΓ6Υ6Υ. Απᾶ 
είς ἶ5 {πε π;/ογά συ ΠΊο] 
ὮΥ {πε ϱοξΡε] 5 ΡγεΒ8οΠ- 
εά ἀπίο τοι. 

11. Ὑπετείοτε Ίατ- 
1ησ αδἰἀε αἲ] πια]]οῬ, 
απά α]] ρτῖ]ε. απᾶ Ὠγ- 
Ῥοοχίδ1θ5. οπᾶᾷ επγῖος, 
απᾶ αἱ] ενΙ] «ρεακίτα», 
9 45 ὨΘΝ Ῥοἵίη Όλες, 
ἀθξίτοα {Πα δίπσσγο παῖ]]ς 
οἱ ἴμο ποτ, ἴπαῦ το 
ΤΠΙΑΥ τος ΤΠετους : 

π ἀπροσ- 
Υ πιστοὺς [ατε] Ὁς- 

α--- καθαρᾶς (γεαᾶ {χοπη [1ηε] πεαχϐ) ΙΤΤΣΑ. 
ἆ αὐτῆς (/εαςῖ 185 ΕΊΟΥΥ) ΑΗΤΤΙΑΥΝ. 

ε εἰ 14 111”. 
ε-- αν. 
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3 Τξ 8ο Ῥρ Το Ίβτὸ 
1ηδέθά Τπαῦ πο Τιοτά 
ἶς σγβοῖοιβ. 4 Το πνηοπα 
οοπιῖης, ας απίο α 1ϊν- 
1ηπςσ 5ίοπο, ἀἰςα]]ογγεᾶ 
1πάθεᾶ οἳ πιαΠ, Ὀαῦ 
οἩοξεηπ οἳἑ ἀοᾶ, απᾶ 
ΡΤθοῖοςς5, ὅ Το 45ο, 88 
Ἠνοίγσ 5ίοµ6ς5, αἲς Ὀα1]6 
Ἡρ α ερἰτθαρ] Ἠοαςο, 
8Η Ὠο]γσ ρτίεςιΏοοᾶ, {ο 
ο οχ πρ ερἰτ]δαα] 586- 
χΊῇοες, αοοερίαρ]ο {ο 
οᾶ Ὦγ ὧεδας Οητίςῦ. 
6 Ἰποετεξοτθ αἱξο 16 158 
οοπίαϊπεᾶ ἵπ {πε 5οτίρ- 
νατο, Βεπο]ᾶ, 1 1αν ἵπ 
ΒὶοἩ 8 οΠπἱίθξ ΟΟΓΠΟΣ 
8ύοπο, θ]εοῦ, Ῥτεοῖοιςξ : 
Θπᾷά Ἡο ἰπαῦ Ὀε]μετεία 
οη Ὠἶπι 5Ώα]] ποῦ Ὦθ 
οοπ{οαπᾶθεᾶ,. 7 Ὁπίο 
ψοα 1πετείογο ἹπΠΙοὮ 
Ῥε]εγε ἠθ ᾖ8 ρτεοίοἈς: 
Ῥαῦ αηζο ἔπεπα τγΏ]ο] 
Ῥο ἀϊξορεᾶΙεπό, ἴλπα 
5ἴοπο συ ΠΙοἩ {πε Ὀα1]ᾶ- 
ετς ἀϊδβ]]οτοᾶ, τἴτπο 
54Π48 ἶ5 πιαᾶο {πθ Ἠεαά 
ΟΕ ἴπθ 6ΟΓΏΘΣ, 8 απᾶ α 
Βίοπε οἳ εύαπιρ]τᾳς, 
ἈΠπᾶ α τοοκ οἳ οὔεποἙ, 
6υσπ {ο 1]επι υνΠΏῖοηὮ 
βτατ1Ὦ]ς αἲ πο πτοτᾶ, 
Ὀοῖησ ἀϊξορεάίεπέ : 
τ/ΠεχγθαηΏῦο 4ἱ5ο πετ 
π/ΕΓΘ αρροϊπ{θᾶ, 9 Βαῦ 
ο αγ 1 «ΠΟ5ΞΕΏ Ρ6επε- 
ΣΑ ΕΙΟΊ, Α΄ ΤΟ] Ρρτγὶθςί- 
Που, 4η Ποὶσ παίῖοἨ, 
8. ρεοα]]αγ ΡθοΡρ]θ; {παῦ 
τὸ 5πουα]ά 5πεν Μοτί] 
Τπο Ῥταῖςες ο Ἠϊπα πΏο 
ἨΏατῃ οα]1εᾶ τοα οαῦ οἳ 
ἄατγκηεςς Ιπζο Ἠϊδτιβχ- 
τε]]οις Πρηί: 10 ννΠίοὮ 
1η 0ἶπ]θ ραξῦ 10Υ6 ποῦ 
8 Ῥεορίε, Όαῦ αγθ ποὺ 
{9 Ῥθορίο οἳἑ οά: 
σπα Παᾶ ποῦ οἳὗ- 
{αϊπθᾶ ΠπεΓΟΣ, Ὀμῦ πο 
Ώανο ορίαϊπεᾶ ΠΙΕΓΟ7. 

11 Ώεατ]γ Ρε]οτεα, Ι 
Ὦεβεθο] {οἱ 5 5ὕγβπρ- 
εἵς απᾶ ΡϊϊΙρτίπαβ, 8ῇΏ- 
βίαϊη ἔγοπα Πεςη]σ ]ασίς, 
συδίοῦ σας αραϊηςί Ό]θ 
βου]; 12 Πανίησ τοιτσ 
οοπτοετβαβῖοη Ὠοπεςί α- 
Ώιοπς 1ἴπο (ἀθηίϊ]ες : 
υπαῦ, ὙΠΠΘΓΕΒΕΞ ἍΤΠεΥγ 
πρθεαὶς αραϊπςσῦ τοι 
α5 ογΙ]ᾶοεῖἴ5, Όποεγ 
ΤηαπΥ ὮΨ Όοι Ρϱοοά 
πποτΚς5, ἹΠΠΗΙΟἩ Πατ 
5Ἱα]] Ὀεπο]ᾶ, ρ]ογΙ{γ 
αοά ἵπ {πθ ἆβγ οἳ τὶςῖ- 
ζα9ἱο. 

19 βαυπταϊσγοιτεε]τος 
ὕο εγετγ οτάῖπαποῬ οΕ 
ΏΠΑΏ 10ςΓ 1ἴπο Τοτᾷ”8 
8α]κα: υυπείποτ 1ὸῦ Ῥε ο 
Τπο ΚΙΠΡ, 45 ΞΙΡΓΕΠΙΘ/; 
14 ος αηΠ{ο 6ΟΤΕΓΠΟΓΕ, 
α5 Ἱηῦο {πεΙη ἰηδύῦ αΓθ 

πτπερουν ον. ΤΙ. 
' ο λίθ. ο π μα ” Π - , | 

τοὶ ὡς λίθοι ζῶντες Ἰοίκοδομεῖσθε,' οἶκος πνευματικός, 
5θ]νεΒ, 5 πίοπος Πτίηπσ, ατε Ρεΐηπς Ὀα1]ὅ 12, α "Ποιςξο Σαρἰτῖθυα], 

ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους 
α "ρτὶεείΏοοά Ποὶγ {ο ος εσ ερϊτιζαα] 5αοτῖΏοες Δβοοερίαδ]θ 
ι 9 - ὃ ν Ἰ - -” 6 πΛιὸ Χ] , πὸ - 

τῷ ύεῳ δια ]ησου χριστου. ιο και περιεχε "ἐν τῇ 
το ἀοᾶ ὉὮγ ᾳθρᾳ5 Οπτίςῦ. ὙΓπετοξοτε αἱ.ο 16 ἶς οοηταἰπθᾶ ἵπ ἔλα 

ν | Ἴδ 4 θ Σ 3 λίθ ,) -” 2] η 

γραφῃ, ὁου τιδηµι εν Ἔιων λιθον ἀκρογωνιαῖον, ἐκλεκτόν, 
βογϊρίατθο: ἈῬεπο]ᾶ, 1 ρίαοε Ἱπ βδίοη κα Ζ5ἴοηθ 100Γ1εΣ, οἩοσεπ, 

ἔντιμον' καὶ ὁ πιδτεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ. 
Ῥτεοίοιδ: απᾶ Ἠείπαῦ Ῥο]ετε οἩἨ  Ἠϊπι Ίππο γ]ός ϱποα]ᾶ ο Ρατ {ο5Ώατας, 

7 Ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν' οάπειξ 
Τογσοα {πετεέογο [315] Απο Ἀργοοϊοµςηθςς 1ΥΠοΟ Ἄρειετε; ἍᾖῄΤ{ο[βίποςε] Σάῑςέ 

θοῦσιν' δε, ῥῬλίθονὶ ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 
ορογῖηπς 5Ρρα8, [Πε] 5ίοπο πσΠῖοἩ Ξτε]εοξεᾶ 16πΏοςς ΄ Ξοαἱ]ᾶΐπᾳ, 

οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν Ὑγωνίας, 8 καὶ λίθος προσκὀμ- 
Μη15 Ῥεσαπαθ Ἠεαᾶ οξ [ίπε] «ΟΓΗ6ΘΣ, 8Ώᾶ α 5ὕ0Π8 ος δέηπι- 

µατος καὶ πέτρα σκανδάλου οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ 
Ῥ]ης Αηᾶ ατοοκ οἱ οΏθησθ; πππο Ξαπαβ]ε οὐ 16 ποτά, 

ἀπειθοῦντες, εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν' 9 ὑμεῖς δὲ γένος ἐκ- 
Ῥεῖπςσ ἀϊςουααϊεπῦ, {ο πΠΙΟἩ αἱ5ο Ίπεγσ ππετε αρροϊηθεᾶ. Βαΐγε [ατο] α ἜμοἙ 

λεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς]περι- 
1ρΏοςεη, 8 ΚἰΙσΙγ Ῥτϊθσίμοοά, α "παθίοη Ἅ}ΗΠ0ΙΨ, Α ῬεορΙθ ος” 4 Ροδ- 

ποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους 
5εςσίοη, ηαῦ ἴπο τσίτιαςς τεπαϊβΏῦ 5εῦ ζογῦα οἳ Ὠῖπα πο οαὲ οἱ ἄατ]κποςβ 

ὑμᾶς Καλέσαντος εἰς τὸ.θαυμαστὸν.αὐτοῦ φῶς' 10:οἱ ποτὲ 
3τοι αρα]1]1εᾶ το Ἠ]5 ποπάετέα] Ἡρσηι ; «Μο, οπος 

η , - 4 Λ ος : ε ” η ; Β 

οὐ λαός, νῦν.δὲ λαὸς θεοῦ οἱ οὐκ-ήλεημένοι, 
[ππετε] ποῖ 4 Ῥεορῖθ, Ὀαξ ποπ [ατα] “ΡοοΡρῖο 1496”; πο Ἰαᾶ ποῦ τεοεϊτεᾶ πιετογ, 

νῦν. δὲ ἐλεήθέντες. 
Ῥαΐ πουν τεοε]γεᾶ ΤΙΕΙΟΥ 

11 Αγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδή- 
Ἐο]οτεᾶ, 1 εχΏοτίο [σοι] εξ ΞΙΓΑΊΡΕΤΘ βηΏᾶ 6ΟΙΟΊΓΏΕΤ5, 

µους, ἀπέχεσθαιᾶ τῶν σαρκικῶν ἐλιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύον- 
το αρδίαῖτ Στοπ" ΑΒεΒΠΙΥ ἀθδίτος, πγΏ]οὮ ον. 

ται κατὰ τῆς ψυχῆς' 19 τὴν .ἀναστροφὴν.ὑμῶν 
βΑβαϊιηςξυ {ἴπο 5ου]: Ἄγοισ 3πΙΦΏΠΕΣ “οξ 31149 

ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα ἐν.ῷ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς 
ΣηβΤίοΠ5 λµιτίΏρ οτὶσηυ Τἴπαῦ πΠετεϊη Τπογ ερεβἷκ αραϊηςῳ σοα αξ 

κακοποιῶν, ἐκ . τῶν καλῶν ἔργων Τἐποπτεύσαντες! δοξά- 
ετΙ] ἄοοθτς, {πτοιρῃ [σοιτ] 5σοοᾶ ΥΤΟΙΚ6 Πατίηως π]νηεξξεεά {πετ 

σωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς. 
ΏΙΒΥ β]οτγ αοά Ἱπ[ίπε] ἆαπτ οἳ τὶς θβή]οη. 

19 Ὑποτάγητε Λοὖνὶ πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει, διὰ 
ο ἵπ 5αὈ]εοῦίοη ΌΠετεξοχε ἔφθτειν Ἠππαπα Ἅᾖἱπεθαδίοη Σο {ηἩεςακο ο 

τὸν κύριον εἴτε ᾖβασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι' 14 εἴτε ἡγεμόσιν, 
πο 1ιοτᾶ: ἈὙπΠείΠοσ ο [1Πε] Κἶπσ α5 5ΞΗΡΓΘΙΗΘ, ΟΓ {ο ΡΟΤΕΓΠΟΣΒ 

ὡς δι αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν ᾿μὲνὶ κακοποιῶν, 
35 ὮὉγ Ἠϊτα 5επῦ, {ος τεηρεαποε Γοη] οτι] ἀοετς, 

ἔπαινον δὲ  ἀγαθοποιῶν' 16 ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα 
ΒΠᾶ Ῥταί5ο [1ο] ππθ]] ἄοετς; (Ὠεοβάξθ 5ο 18 ἴηθ σι] 

τοῦ θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας τὴν τῶν ἀφρόνων 
ο αοά, [7] τ/θο]] ἀοΐας 308 "βεηρε]θςθ 

ἐν 
ΤΑΠΩΟΠΡ 

τοις 
509 

Φιμοῦν 
Μο Ρατ {ο βἰ]εποῬ {ἴπθ 

| ἐποικοδομεῖσθετ. ) 
5.-τῇ τττΑ: ἡ γραφή (γεαᾷ ἴηθ 5οτΙρῖαχθ ΟΟΠΙΒΙἨΘ) 1. 
η Ὀεμενίηρ) ΤΊτ. 
οντες π{ζπεβδιΏρ 1 ΤΤτΑΤΓ. 

Ι --τῷ ΠΤΤτΑ. τι διότι Ὀεςβ15θ αΙ,ΤΤΤΑΤΥΥ. 
ο ἀπιστοῦσιν (γεαᾶ Ῥαϊ ἴο [11ο8δε] 

Ρ λίθος ΙΊΤΑ. 4 - ὑμᾶς (γεαᾶ ἴπαῦ γε αὐδίαί) ε. τ ἐποπτεύ- 
.--- οὖν ΗΤΤτΑ. ἵ --- μὲν αΙΤΤΤΑΥΓ. 

Κ -- εἰς {ΟΥ ΙΤΤΤΑ. 



Τ Ἡῃ, Τ ΡῬΕϱτΕς 

ἀνθρώπων ἀγνωσίαν' 16 ας ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἔπικά- 
31ΩΘΩ "1σποζβηοσο ;) 4τοθ, Απᾶ ποῦ 388 4, 

-- οντες τῆς κακίας τὴν,ἐλευθερίαν, ἀλλ᾽ ὡς "δοῦλοι 
50108, ὀλωνίας 5ρὲ Ἰταα]1ορ Ἀξτεεᾶοτα, Ῥας 8 Ῥλοπάπιεν 

᾿θεοῦ." 17. πάντας τιµήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν 
ος αοἀ. 4Α]1 μον ΄ποποαχ Σΐο, 3Ἴμθ Ἰρτοίπεταοοά 5]οτο, 

θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 
σδᾳοά Ἀβεαχ, 111μµο ᾖ}Κίππ ποποις. 

18 Οἱ οἰκέται, ὑπολασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς.δεσ- 
λα ... δαρ/θοῦ ιο ]1 811 48ΑΥ το [που] 

πόταις, οὐ µόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν, ἀλλὰ καὶ 
ΧΩΩΦΌΘΙ6, αποῦ ΟΠΙ7 ἍὮΤο πο βοοᾶ Βηάι 5επῖ]ε; Ῥαῦ 8ἱ5ο 

τοῖς σκολιοῖς. 19 τοῦτο γὰρ χάρις, εἰ διὰ συνείδησιν 
νο ἴπθ οτοοΚκεᾶ, Έοτ υπ] [8] «οοΕΗΡΙΡ 1 {ΟΥ βαΚθ ΟΕ οοπβοίεηποθ 

θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας, πάσχων ἀδίκως. 20 ποῖον.γὰρ 
{οπαγᾶς ἄοᾶ “οπάιτεβ ᾽ΑΏΥΟηΏΘ ρτίθείβ, ϱαΏετίπς απ]ιαςδ{]γ. Έοτ πα ῦ 

κλέος, εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόµενοι ὑπομενεῖτε; 
αἷο [8 1ο], 1 βΙπηπῖπς βηά αν Ῥαβ8εἰεᾶ ο επάστε 19 2 

ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο Ἡ 
Ῥαυ τε ἀοΐηρ ροοᾶ Απᾶ οευαΏετίησ ψθο επᾶιτο [185], πι ᾖ{Π5] 

χάρις παρὰ θεφ. 39] εἰς τοῦτο.γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ 
βουερίπΏ]ο πΙί «αοά, Έοτ {ο ΠΒ γθ πετο ο8]]εά; Ῥθσοθαξο 8159 

χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν," να ὑπολιμπάνων ὑπογραμ- 
Οπτὶ6, ια εγτοᾶ 1οΥ π8,. 1]εανίηρ 8 πιοςε] 

µόν, ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς. ἴχνεσιν- αὐτοῦ. 95 ὃς ἁμαρτίαν 
{ηπῦ τε 5Ώοι]ά Μο11οπ α1ξίοτ Τι Π18 5ὔεΡ5 ; πΏο 3611 

οὐκ.ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ.στόματι.αὐτοῦ' 29 ὃς 
λαἱᾷ πο, πηεἰίηογ στα “Εοαπᾶ 1ραῖ]θ 1ηπ Π15 πιουῦΏ ; νο, 

λοιδορούμενος οὖὐκ.ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ.ήπείλει, 
νείπᾳ τα]]οᾶ αἲ, τα]]εᾶ ποῦ {πτείατη; [ππεπ] αΒετίηππ ἰπτομίεπθα τοῦ; 

παρεδίδου. δὲ τῷ µκρίνοντι δικαίως 324 ὃς τὰς 
.. μα νεα οἱος Ἅᾖἵο Ὠϊπι ππο ο ἡ, το μεν - σηο 

ἁμαρτίας.ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἔν τῷ-σώματι.αὐτοῦ ἐπὶ τὸ 
Ο1Σ ΒΙΠΒ ἨΙταδθ]{ Ῥοτε 1Π 18 Ῥοάτ ϱη Ίἴπθ 

ξύλο», ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι, τῷ δικαιοσύνη ζή- 
ἴτχεςῬ, αας, Μο ΒΙΠ8 [πε] Ῥεῖηρ ἆθβᾶ, το ραεσαρεεκς πνθ 

2ὔ ἠἦτε.γὰρ ὡς πρό- σωμεν᾽ οὗ τῷ -μώλωπι. αὐτοῦὶ ἰάθητε. 
ΈΟΣ 7ο /ΕΓθ 48 Ώ]ΑΥ 11γθ ; Ὦγ ἼνΠο58θ Ῥτιιίβθ 7ο πετε Ὠθα]εᾶ, 

βατα "πλανώμενα"' ἀλλ’ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα 
5ΠΏ6εερ ΡοΙΏΡ Β5ίΤΑΣ, Ῥαῦ Άτο τθυιχπεᾶ 3ἩΠΟΝΥἩ Ἱἵο {ἶπθ επερ]οετᾷ 

καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 
αηᾶ ΟΥΕΓΞΘΕΣ οξσοισ ΒΟΙ118, 

3 Ὁμοίως, δαἱ' γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι τοῖς. ἰδίοις ἀν- 
τοπικ, πγὶτος, Ῥεῖπρ εαρ]εοῦ {οτουιτοπυ ὨΏτπβ- 

ὁδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν 
τας. ἐλαῦ, θΥθοἩ 1 ΑΠΥ αχθ ἀϊβορεάϊθπὺ 0ο 11θ ποτ, Ὁγψ 1ἴπο "οξ 231μθ 

γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου “κερδηθήσωνται,! 3 ἐπο- 
ΑγνίγεβΒ αροπάιιοῦ πηζποαῦ [1Ώθ6] ποτᾶ ἍΤπεγ 1ιαγζο ραϊπεᾶ, Ώαν- 

πτεύσαντες τὴν ἐν Φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν' 
Ίησ ν/]νηθεεεᾶ [οαχτ]θᾶ δοιιξ] δω Ἴρας οπμαςίθ δροπἀποῦ 1γοιτ; 

Ὁ ὦν ἔστωοὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς Ἱτριχῶν," «καὶ! 
πυηοβὀ ]οῦ 315 “ποί 309 5ύπο Ἰοιιῦτγαχ ἆ [5οπε] ο, αορτρ]άϊΐτπς 1108 1 ἨΠαΐν, 159πᾶ 

περιθέσεως χρυσίω»ν, ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος 
Σερα πρ ""ατοιπᾶ 3598 17ρο]ᾶ, 15ου 1δραξϊηρ Ἴοπ 3108 “Αρατιπεπῦς "βάοτηίηρ; 

νθεου δοῦληι ΤΤσΑ. » -- γὰρ {ου (018) 1Α. 
ΕΟΙΤΤΤΑΥΝ. 3 -- αὐτοῦ Ιτι[Α]. 
--- αἱ ὉΤΤΙ[Α]. ϐϱ κερδηθήσονται ἴΏεγ π]]] Ὀὲ ραἱπεὰ ΙΤΊτΑ. 

α ὑμῶν σου ΕΘΙΤΊΤΑ. 
5 πλανώμενοι (γεαᾶ γε Ἱπετο ϱοΙΏβ αδίι’ ἂν 88 9Ἡθ6Ρ) Π11ΓΑ. 

ᾱ--. τριχῶν 1» 

ο07 
βοπ{ Ὁγ Ἠίπι {οτ 119 
Ῥυπίβηπιοπί οἳ οτί]- 
4965, απᾶ ᾖ1οτ ᾖἴπθ 
ῬΓαῖβθ Οἱ {Ώθχα (η. ἀο 
σνθ]]. 15 Ἐοχ ϱο 18 {πθ 
σν]]] οἱ ἄοᾶ, επαῖ τσ ἰο]ι 
ππε]] ἀοΐπᾳ γε 1η ριῦ 
Το Βἶ]εησο Τἴ]ο 1ρποι- 
9Ώς09Θ οἱ {00]5Ἡ 1Ίά8η : 
16 5 168, αηπᾶ ποῦ 
πρῖηρ οι. Ἠλρετίγ έος 
8 οἼοκο οἳ 1ηβ]{οΙοΙβ- 
ηεβΒ, Ὀυ6 5 ἴηθ 86Γ- 
πβηΐςβ οἳ ἀοἀ. 17 Ἡο- 
ηουσ α]ἱ πιεπ. Τιοτα 
1πο Ὀγοίπεγποοᾶ. Έθατ 
ᾳοᾶ. Ἠοποιτ {πε]ῖπς, 

18 Ρετταηίς, 6 ϱπ8- 
4θοῦ ο {1οµγ Πιββίθγ8 
πα ΑΙ] Ίος: ποῦ 
ΟΤΙ ἴο ἴπο ροοᾶ απᾶ 
Ρεηπί]ο, Ὀμέ α]5ο {ο {πθ 
Στουγασᾶ, 19 ἘΈοτ {Πἱ8 
ἵ λαπκνοτίαγ, Ἡ 
ΙΙ8Ώ ΤΟΥ οοΏδοίεησθ Το- 
ΥΥΑΥᾷ αοᾱ επάιτερτῖεξ, 
5εαβετῖηρ νιτοπβ{α]]γ. 
20 Εοχ πΏαή ρ]οτγ {5τὲ, 
18, πΠεη γε Ὦὲ ραΆοἰθά 
Ροχ ποισ 141108, ο 
βΏα]1 ἑα]ο 16 ραἑ1οπε]γ2 
Ῥαῦ Ἱξ, πΠεηπ Υο ἆο 
πε], βπά ϱαΏετ ᾖον τὲ, 
γθ Έρ]κο 19 ρα ]οπίή- 
1, Όπϊς {5 αοοθορίαὈ]θ 
ση ἀοᾶ. 2ἱ Έον 
6ετεη Ἠετθιηῖο ἩΠεγθ 
πθ οπ]]εά: Ῥθοβαςδθ 
Ολτῖςί α15ο ϱαοτεᾶ Του 
Ἡ8δ, Ἰοατίηςρ πρ Απ εχκ- 
ΑΠΡΙ6, ἴπαῦ γθ ϱποι]ά 
{ο1]οπγ Ὠἱς 5Ώερς: 22 ππο 
ἀ1ἱᾷ πο 5ίη, πεΙ{ηθτ τν 8β 
561186 {ουιπᾶ ἵῃ ὮἨΙΒ 
Ὠιομ{Ἡ : 25 νγλο, πΠΘη 
ης τας ταον1]εᾶ, τοτ]]εά 
ποῦ αρθῖη; ὙΏθτ Ὦθ 
5αΏεγεᾶ, ο ἵἩγθαῖεπεά 
ποῦ; Ὀαυ οοπιπα σιοᾶ 
Λίπιδει{ ἵο Ὠϊπι πα 
Ἱαάρείιμ τἰρΏίθοΙΒΙσ: 
24 ὙυΏο Ἠϊ5 οὗΏ ϱβ8ἱΕ 
Ὅατθ οἳς ΒἱΠ5 1τπ ΠΒ 
οὗ’ η Ῥοάᾶσ οἩη Όπο ἴτες, 
τλαῦ πο, θοίπς ἆςθᾶ ἰο 
ΒΊ158, εΠθα]ά το απ- 
Ίο τΙΡΏΙΘΟΠΞΙΘΒΒ: Ὦγ 
Ἠν 11056 ΒΤΥΙΡ6Β Τθ ὙεΓθ 
Ἠθα]εᾶ. 25 Εοχ γε πετθ 
85 51εεῤρ ροίηρ αδἰΥ8Υ: 
Ῥαῦ ατα πον τεύαχαεᾶ 
ζο 1Ώθ ΒΠ6ρΠετᾶ απᾶ 
ῬϊςΠορ οξ ΤοιΣ Βο1118. 

111. Ἰακενίςε, 7Τθ 
φλτος, ὃε ἴη εαρήροίῖοπ' 
'ΟΤΟΙΣ ο ΥΠ Παβρα μάς; 
ἰπαῖ, 1 απγ οῦεγ ποῦ 
ἴηοθ ᾽ποτᾶ, ἴπεσ αἱδο 
ΤΙΒΥ πηυλοπῦ ἔ]ο τοτά 
Ὅ8 σνοπ Ὦγ πε 6οπτε- 
ΕΞ{ΊΟηΏ Οἱ ἴπο Ὑάνεβς 
9 νιπὶ]ο Ίπεγ Ὀοπο]άᾶ: 
γουχ «λαςίθ οοπνεγ5α” 
Μῖοπ οοιρίεᾶ νγΙτΏ ΣεΕ1. 
ἃ ΊΓποςθ αἀογπίηρ ]εῦ 
16 ποῦ Ῥε τλαῦ ομπατά 
αἄογπῖπφ οἳ Ῥιαϊτῖπαβ 
ἴπο Ὠαΐτ, οηᾶ οἳ ΨεαΓ- 

Σ ὑμῖν τοα 

οῇᾗ ο. 
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ἵηρ οἱ σο]ᾶ, ος οἱ ριτί- 
{ὴςρ οὐ οἳ αρριτο: 
4 ὑιιῖ 16ί έ ὃ6 {νε Πὶςά- 
ευ ΠΙΝΏ οἱ Το Ἠθατί, 
ἆπ ἐπαῦ συηῖοὮ 5 ποῦ 
οοτταρε]ο]ςα, ευεπ τλμε 
ο) μαηιειὶ ΟΕ ἃ πιεε]κ 
Άπά απ]οῦ ερὶσ] ο, ν/ΏΙοὮ 
15 1η ἴηε 51ρἩί οἱ ἀοά 
οἑ ρτγεκί Ρος. ὃ Ἐος 
β1ἴεχ {Πῖ5δ ΠΠΒΏΠΕΙ {η 
18 ο]ᾶ ὑΐππε ἴπε Ὠοιγ 
ΙΟΙΟΕΏ 15Ο, υπο ἱτιδί- 
εᾱ Ἰη ἀοᾶ, αἀογτπεᾶ 
{μεπηςε]τος, Ῥεῖηπς ἵτπ 
5υ]εοῬίοα ἀΠπίο ἰεΠεῖτ 
οὗ Ώ Ἠαβραπάς: 6 6τεν 
85 ΡηΤα οΡεγεᾶ ΑΌΓα- 
ΏβΏ], οβ]1]]ως ὨΙπῃι ]οχα: 
ψ/Ώοβθ ἄἀπαρηΏίογ» το 
8Τ8, 85 Ι0ἨΏΡ 85 79 ἀο 
ΥΥΘΙ1, βηΏᾶ α.ἲο ποῖ α- 
ἀταὶά τγ 1] ΑΠΥ ΛΠΙ8Ζε- 
παεπῦ, 7 1κεννῖδε, Υθ 
Χαεριυάς, ἀπγε]] νο 
{λομι αοοοτᾶῖις ᾖἵο 
Ἰπον]εᾶσο, σἰτίηρ Ἡο-' 
ποισς μπίο τηε σν11Θ, α5 
ππ{ο {Πθ 'νθικοτ τεε- 
5ε], αΏς 45 Ὀείης Πείσς 
ἱθρείμεν οἱ ἰπο 6ταςθ 
οἳ 148: ᾖ{ἴπαῦ τοιςγ 
ΡΙΑΥεΓΕ Ῥθ αποῦ Ἠϊη- 
ἀετεᾶ. 

8 ἘἰπαΙ]σ, ὂε 96 α]] 
οξἑ οπςε πι]πᾶ, Ἠατίπς 
οοΠιρββΞΙΟΏ οπθοξ αἩπ- 
οίπετ,Ίοτεας ὈτείητεὮ, 
ὑε Ῥίτιέα], ὂε οουτί- 
εοαξ: 9 πού τεπᾶετίῖης 
οτἰ] έοσ οτ{], ος ταϊ]ἶπς 
{ος ταῖ]ϊπς :- Ῥμῦ «οἩ- 
ΙΤΑΣΊΊΥἱ56 ἍὮοὈ]εβδίηςρ ; 
Κποπῖπηρ ἰπβδί Ὑθ αΓθ 
γποχγειηίο σα]]εᾶ, ἐπαῦ 
ο εποι]ά ἸΙπηετῦ Α 
Ἱεβρῖης. 10 Έοτ Ἶε 

ἔλαῦ πν]] 1οτο 11ο, απά 
β68 ροοά ἀΑ55, 1εῦ Ὠΐπι 
τεξγαῖη 5 ἵοπρας 
{τοια οτ]], απᾶ Ὠϊς 11ρα 
τηαῦ ΤΠεγ βΡρεακ πο 
σιαϊ]ε: 11 1εῦ Ἠΐπι εδ- 
οπςτη ον1], απᾶ ἄοροοᾶ; 
1οῦ Ηῖτα εεεξ Ῥθ8ςθ, 4πά 
επδθ 16, 12 Έοσ 1πθ 
ε765 οἱ ἴπο Τιοτᾶ ατε 
οτετ {πε τίρΏθεοί5, απιᾶ 
ἨίΕ ΘΑΙ5 αγ ΟΏεΕΊι απἳο 
ἐεῖχ ΡΓΑΥΕΤΕ: Ῥιΐ0 ἴῃθ 
ΐαοθ οἳ 119 Τιοτά {8 Α- 
ραϊπαῦ ἴπεπι ἰἴλπαῦ ἄο 
ετί]. 13 Απᾶ πἩο {8 Ἡθ 
εως π] Ἠατπι τοι, 
«ᾷ πε ῶθ {ο]]οπετβ οξ 
ια ονΠΙοἩὮ 18 ροοᾶ 2 
14 Βιΐ απᾶ 1 το ϱαζ- 
{ᾳχ Ίος τἰρΏἔεοπαπεββ’ 
5οἷκε, ἩβρΡῃργ αγε γε: 
απᾶ Ὦθ 1οί αξτηῖἀ ος 
{ποδίς {98ΓΤοΟΣ, ΠθίβΙΠΘΣ 
ῶο ἰοαρ]εοά: 15 ας 
βαπού{ν {ο Τοτᾶ αοά 
{η γοαςσ Πεαχίς : Επᾶ ὅε 

ποσο ας ΤΠ. 

4 ἀλλ ὁ κουπτὸς τῆς καρδιας ἄνθρωπος, ἐν τῷ ἀφθάρτῳ 
Ῥαῦ. ἴπο Ἠϊάίεπ 3οξ 2τπθ "Ἱουστ ΣΗΦΗ, 1η {πο ἱποοιγαρτῖο]θ 

- [ λα ΄ . ΄ 

| τοῦ Ίπρᾳέος καὶ ἡσυχίου" πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον 
[ογπαπιεπ{] οΓἵἩΠς 1Πεεκ απᾶ απἷεῦ Ἱερίτῖς, πυΏῖοα 15 Ῥεξοιε 

τοῦ θεοῦ πολυτελές. ὅ οὕτως.γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες 
αοά οἳ στεαῖ Ρ/166. Έοχ {πας Ἅ«ΣΟΓΠΙΕΓΙΥ 85ο ΤἴἨθ ἍἨΠο]γ ΥΟΠΙΘΩ 

αἱ ἐλπίζουσαι Σἐπὶ τὸν! θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασσό-. 
1Ώο5θ ἨΠορίηπς 1η αοά Ἀἀοτηθᾶ Τἴπεπιδδ]τες, ρεΐπρ 5υς- 

µεναι τοῖς.ἰδίοις ἀνδράσιν' ϐ ὡς Σάῤῥα Ἀὑπήκουσενὶ τῷ 
ΡΑΤΘΗ 1εοί {ο ἰΠεῖτοπω ἨΠηξδραμάᾶςδ; Ἀ5 ορεγεά 

2 ΄ . ’ ] Δ - οὐ 1 ’ ή .] 

Αβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα, ἧς ἐγενήθητε τέκνα ἀγα- 
ΑΡταΏατπι, ὁ]οτὰ ΣΩΐτα Ἰοα]]1ής: ο πΏοπι 7ο ΤεΟΑΠΙΘ οἨΠί]άτεω, ἆἂο- 

θοποιοῦσαι καὶ μὴ .φοβούμεναι µηδεµίαν πτόησιν. 7 Οἱ 
ἵπςσ ροοὰ απᾶ ποῦ {εατίης νι ] ΑΠΣ οΟΙΣΙΘΓΠΒΡΙΟΠ. 
ο , (15έ. πο) 

ἄνδρες ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ Ὑγνῶσιν, ὡς ἀσθε- 
ἀννε]]ίωρ ση α Γ1Πεη1] βοσοογᾶϊῖπς {ο Κπονγ]εᾶάρε, 5 πμ 8 

τῷ γυγαικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς 
τεπάετῖπς {[ἴπεπι]) Ἠοποῦς, 38 

Ἡ ιδραπας Ἱϊκοτνίςε, 

γεστερῳ  σκεύει 
ψοθΚες «[6γεπ] "τεςβο! "πΙ(λ”1Πθ Ἔεπιθ]θ, 

καὶ Ισυγκληρονόμοι" χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ Κἐκκόπτεσ- 
9]5ό [ρεῖπρσ]  ᾖΙοϊπί-πείσβ οἑ [πε] ϱτβοθ οξ 116, 8οα5 που "ο ρε 5οαξ 

θαιὶ τὰς προσευχὰς.ὑμῶν. 
Το Υοσ 3ΡΥΑΥΕΓΒ. 

8 Τὸ δὲ.τέλος, πάντες ὀμόφρονες, συμπαθεῖς, Φιλ- 
Ἐϊπα]]γ, 81] ΓΠοεῖηρϱ] οἱ οπο παπά, αεγπιραἰλμίσῖπς, Ιοτῖτπα 

{δ ὰ ” τν ] λ ́ νε 9 ι ᾽ ὃ δό 

αὐελφοι, ευὐυσπλαγχνοι, ᾿φιλοφρονες µη αποὀιθοντες 
ἴμα Ῥτείητεη, ᾖΌἴεπάᾶες Ἠθατίεα, ΣτΙεπάᾶ]γ, ποῦ τομάετίηρ 

κακὸν ἀντὶ κακοῦ, ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας' τοὐναντίον.δὲ 
οι ᾖἆτος οτι, ος ταἲ]]πς 4ος ταῖ]]ης; Ῥαῦ οἩ ἴ1θ «ΟΠΙΣΑΣΥ, 
ὐλ -- πι [δό .Ἱ «/ . -” .) ληθ / . ΄ 

εὔλογοδντες, "εἰδότες' ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν 
Ῥ]δβείης, Ἐπονίπρ ἰπαῦ ἵο ἍᾖΤλμὶδ το πετο ολ]]θοᾶ, ἰπθί ὭοὈ]εβείπρ 

κληρονομήσητε. 10 ὁ.γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν, καὶ ἰδεῖν 
Ψε 5ποι]ά ἴπποχ]δ, ΕΟΓ Ἠθ ελαί πν]]]8 3μ19 11ο 3Ἴοσθ, απᾶ {ο 399 

ημέρας ἀγαθάς, παυσάτω τὴν.γλῶσσαν "αὐτοῦὶ ἀπὸ 
34878 σὸοᾶ, 1εῦ Ἠϊπι ος1159 {ο 98Α5Θ Ὠὶς5 {οπριθ 1τοτι 

κακοῦ, καὶ χείλη "αὐτοῦ! τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον. 11 ἐκκλι- 
ον!], απᾶ "γρ5 118 ποῦ ᾖἢἴο5ρεθ]ς Ρα116, Τεεῦ Ὠίΐτα ἔαση 

νάτω» ἀπὸ κακοῦ, καὶ ποιησάτω ἀγαθόν' ζητησάτω εἰρήνην, 
Απὶάθ  Ίτοπι” οσἰ], απᾶ τοῦ Ἠϊπι ἄν ῥροοᾶ. 1μεῦ Ἠἶπα εθεκ ἍµῬεβςθ 

Γ δ ’ .] ΄ 19 τ/ Ρ ε " 7 θ λ 4 ΄ 3 4 

καὶ διωξάτω αὐτην. Οτι οι". ὀφῦαλμοι κυριου επι 
Απᾶ 1εῦ Ὠἶπι ραχ5αθ Ἅᾖΐ: ὮΏοσ8ὴ59 {πε «56 οΕ/[{Ππ9] Τοτᾶ Γατε] ὉοἩ 

δικαίους, καὶ ὦτα. αὐτοῦ εἰς δέησιν.αὐτῶν' πρόσωπον.δὲ 
[ιπ68] τἱρΏίθοἁΒ, απᾶ Ἠϊφεαπο ὑοπατᾶς ὑλεῖτ 5αρρ]µοαῦ]οῦ. Βυῦ [πε] έαορ 

κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά. 19 καὶ τίς ὁ κακώ- 
οἳ [τμε] Τιοτᾶ [15] αραϊπεῦ ἴπομβε ἀοῑπς οτί]. Απᾶ σν]ο [15]Ώο ἐπαί εηα]1 1π- 

σων ὑμᾶς, ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ αμιμηταὶ' γένησθε: 
1ατθ τοι, 18 ὁΣοὲ "Ὅμαῦ "πγμΙοἩ [115] ὃροοά α1ἱζβΌοτ5 Υο βποι]106 2 

14 ἀλλ᾽ εἰκαὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνη», µακάριοι. 
Ῥαΐ {ξ 95ο το ϱΏου]ά εαΏεσ ΟΠ ποοοαπίύ οἱ τΙβΗΤΘΟΙΞΗΕΕΒΒ, ὮὈῬ]εξςεά [ατεγε]; 

τὸν δὲ φόβον.αὐτῶν µμὴ-φοβηθῆτε, μηδὲ ταραχθῆτε' 
Ῥαί ἐΠαίτ ἔθας γε βλοι]ά ποῦ ὃς θξγαϊᾶ οἱ, πεϊζποεχ εποι]άγοεῦρο ἐτοαρ]θᾶ ; 

16 κύριον.δὲ τὸν 'θεὸν' ἁγιάσατε ἐν ταϊῖς.καρδίαις-ὑμῶν' 
Ῥαῦ «Τιοχᾶ "πο “Εοά πραποῖν 1 τοις Ἠεατῖς, 

{ ἠσυχίου καὶ πραέος Ἡ; πραέως (πραέος Α) καὶ ἡσυχίου ΤΊτΑ. Ε εἰς ΗΤΤΤΑΥΙ. Ἡ ὑπήκουεν 1. 
«συνκληρονύµοις τ; 
αΙΙΑΥΥ : έν- Τ. 
ὮΏθοι 186) Ι1ΤτΑ, 
Ρ --- οἱ (γέαςὰ [119] 1οτά’5 εγςβ).Ι:ΤΤΙΑ. 

συγκληρονόµοις ἵο ]οἰπί-Πείχϐ Ίτα. κ ἐγκόπτεσθαι ἴο Ὃε Ὠἰπάετεὰ 
Ι Ταπεινόφρονες ΏΙΏΡ]ε πι]πάθά ΟΙΤΤΣΑΥΓ. πι. εἰδότες (γεαᾷ ὅτι 

π.--- αὐτοῦ (γεαςᾶ [Ώ15]) ΕΤΤΤΑ. ο - δὲ αιιά (εί Ὠϊπῃ ἔπγηΏ αθἰἀε) ΙΤτΑ, 
4 ζηλωταϊὶ Ζ68]0ἱ15 ΙΤΊτΑΥΓ. Γχριστον οπτὶςδέ ΙΗΤΊΡΑΣ). 
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ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς 
Ά ἀοξειοο Ἅᾖὗο ΘΤΘΓΥΟΠΘ ἴπαῦ αθχκς σοι 

ἔτοιμοι.  δὲλ 
Ἀηᾶ τεαάγ {[06] αἱπασς 1ος 

/ η ” - Π ρ Δ 

λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος, ' μετὰ πρᾳῦὔτητος καὶ 
ΒΗ ἁοοοαπξ οοποθγηῖπςσ ὑπθ  3ἱπ ὅγοια 1ηο)θ, πα τηθὀ]κΏεςς απά 

: ΄ κ / ” 3 θη ” 3 σας τ λ λῶ 

φόβου 16 συγείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα ἔν.φ Ἱκαταλαλῶ- 
48ΛΤ : 2, "οοΠεοῖοηπσοςο "Ὠαστίηρ ὁροοᾶ, Ίλπαῦ π/ηθτεας ἴπεγ παατ »ρθα]ς 

σινὶ "ὑμῶν ὡς κακοποιῶν,ὶ καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες 
Αραϊηςξὺ τοι 88 οτ]] ἀοοατ5, ΊΠΕΥ πια Ὀθ αβΠαπαθᾶ πο οα]λπιπ]αζθ 

ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν χριστῷ ἀναστροφῆν. 17 κρεῖττον.γὰρ 
γοιστ σοοᾶ 3π ᾖδομτὶδ ἸΠπςΏΠοΟΥ 3οξ 31149, Έοτ [10 15] Ῥείΐετ, 

Ἰγαθ ῦ [χβελειὶ ὸ θελ ῦ θεοῦ, πά αγανοποιουγνγταᾶς, ει ΄σελει ΤΟ σε Ίμα του σεουι πασχειν, 

[5 {οπῦγσοια] "54 οἱαρ 1 'σοοᾶ, 1 δῖ]]ς [711]3:πο ἍἈψι]] 30Ε 3ᾳοᾶ, ἰο 5αβυσ, 

ἢ κακοποιοῦντας' 18 ὅτι καὶ Χχριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρ- 
πα. ἀοἵπς οτί]; Ῥθοβαςε 3Ιπεεᾶ 1Οπτὶςὲ οπσςα Σος 5ἱπς 

τιῶν Σἔπαθεν' δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ 
εαβετεᾶ, [πε] 1αςύ {ος [ίωθ] απ]αξί, ἴπαῦ τς ο πιὶσπίυγίηςσ 

Ἴτῷ' θεῷ,  θανατωθες μὲν σαρκί, ζωοποιηθεὶς δὲ Άτῳφ 
ἴο ἀαοᾶ; Πατῖης Ῥεειπ ραῦ νο ἄεβῦῃ Ἱν Πεξῃ, Ῥιαῦ πιαᾶς α1ἱτε ὮὈγ {πο 

πνεύματι, 19 ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύµασιν πορευθεὶς 
Βρϊτ]ὃ, 1Ἠ υγπΙοἩ 8]5ο ξοΐμθ απ ργίβοη ααρ]τ]ίς Παν]ησ Ροιµθ 

. ΄ ο 2 / / «/ Ῥ ϱ/ ὦ δν ’ Ι Π 

ἐκήρυζεν, 20 ἀπειθήσασίν ποτε, ὅτε δᾶπαξ ἐξεδεχετοὶ κἡ 
Ἡε ρτεβεΏοεᾶ, [Υπο] ἀϊἰςξορεγθοᾶ «Δβοϊποῦίιηθ, ὪΠθη οπΠσθ Πας παΙδἱΩςΡ πο 

τοῦ θεοῦ µακροθυµία ἐν ἡμέραις Νῶε, κατασκευα- 
3οΕΔᾳοᾶ "Ιοπρειβετίηρ ἵπ [1Ἡθ] ἆἀαάγ5 οξ Νορ, [πηῖ]ο πας] Ῥεΐας ρτε- 

ζομενης κιβωτοῦ, εἰς ἣν εὀλίγαι,! ἀτουτέστινὶ ὀκτώ, ψυχαὶ 
Ῥατεά [πε] ατ], Ἰπίο πιο  Ταπ, ἐπαῦ 18 οἶσπό οομ!5, 

διεσώθησαν δι ὕδατος, 91 «οἱ καὶ μᾶοὶ ἀντίτυπον νῦν 
ΊΨΕΓΘ 5ατοᾶ ΊΠτοιρῃ ἍἩπαῦετ, συ η]οῖι "85ο δαᾳς Ἰβσατο Ἔπουν 

σώζει βάπτισμα, οὐ σαρκος ἀπόθεσι ᾖῥύπου, ἀλλὰ 
"β4τ6ξ [οτεπ] ὈῬαρίϊΐσπι, ποῦ οἱ Πο5ς α ραῦζίησ απαγ οἳ [ίπο] Βία, Όνας 

συνειδήσεως ἀγαθῆς  ἐπερώτημα εἰς Θεόν, δι ἀνα- 
50 -ᾳ.οοΏδοίθποθ Ροοᾶ [πε] "ἀομιαπά  3Ἀουηατᾶς “αἀοᾶ, Ὦγ[ίπ6] Ἅτο- 

στάσεως Ἰησοῦ χριστοῦ, 33 ὕς ἐστω, ἐν δεξιᾷ ἑτοῦ' θεοῦ, 
ςυητχδοῦίοη ο σεξδας ΟἨτῖςί, πο 5  αἲ [γπε] τίρατ παπά ὀξᾳοἆ, 

πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ 
βοπθ 1Πίο ἨἸεατεῃ, οἨΠανίπς Τυ6επ δεαρ]οοῖθᾶ 55ο 1 Πΐίπ ἍᾖΊαημεὶ "απᾶ 

»ζουσιῶν καὶ δυνάµεων. 
Ξααἰποτ]θῖθς “απά  ροναις, 

-- σσ ή ο π« 4 ε ». 1 ’ ι ε ” 3 

4 Χριστοῦ οὖν παθόντος υπερ ημων σαρκι και υµειςτ]ν 
Ογί5 μοι Πατίης πα Ώεγοᾶ {ος ᾱ5 Ιπ[ίπα]ῃβοςῃ,πί-ο τε "ἴμο 

αὐτὴν ἔννοιαν  ὑπλίσασθε ὅτι ὁ παθὼν ἐν σαρκί, 
5ραπ1θ δπαϊπᾷ ᾿ασπι "γοασσε]τες Ὀσν]έα; {ον Ί1θ ἔ]λαῦ 5αΏογθσᾶ η [ἔ]ια] Πος 

πέπαυται ἁμαρτίας' 3 εἰς τὸ µηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθύμίαις, 
Ὥας ἆοπο πι δἶη : ἩοΟ Ίομµσεσ 1οπιεη’5 Στο "11αδύς, 

ἀλλὰ θελήματι θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον. 
ραύῦ. 15ἱ0ο "νη] 1 4οά”5 3τμο “τοπιαϊπίης δἷπ [Τ1Πο] "ος }ο”]το 3ἱπιε, 
9 } Δ 4 [ο « σος ῃ « Ν , 1 - ’ Π 4 

αρκετὸς.γὰρ "ἡμῖν" ὁ παρεληλυθὠς χρόνος, ᾽τοῦ βίου, τὸ 
ΈοΥ [15] 5α/Ποἰεπύ 4ο πξς ἴπο ραςῦ τίπιθ οἱ Ἱ1{ο ἍΊπε 

πθελημαὶ τῶν ἐθνῶν "κατεργάσασθαι,' πεπορευµένους ἐν 
᾿ 

σνϊ]] οἳ ἴπθ ἨΠδβίίοπ5 {Το πανο ποτ]οθᾶ ομῦ, Ἠανίης πβ]κεὰ 1π 

.-- δὲ αιᾶ τττι[α]. ἵ -- ἀλλὰ Ὀιμῦ ττττΑ ΥΓ. 
ΣΤΥ; καταλαλεῖσθε Υθ 8Υ8 5ΡοΟΚεΠ αραἲηδί πα. 
ΏαΥ υγ ]] αΙιτΊτΑΥ. κ} ἀπέθανεν ἀῑεά Ἱπητ. ᾖ --- τῷ ν’. 
Ὁ απεξεδέχετο (οπωζέ 9ης) αιι1"Έν ιν. 
εᾧ ἴο νΠίοῃ Ἡ. Γύμας γοιι 1:ΤΤτΑ. 
Ἱ--- ἐν (γεαᾶ [1Ώ]) ΙΤΊτΤΑ. κ -- ἡμιν ΕΤΊνΤΑ. 
Ὦ κατειργάσθαι ἹΤΤτΑΥ. 

ξ --- τοῦ Τη[Α]. 
αυ τοῦ βίου ΗΤΑΝ. 

ο λίγοι Τε [ΡΟΓΡΟΠΒ] 11 19ΑΥν. 

69ο 
ΥΘΛὰΔΥ Α]9Α7ΕΒ ἴο οφίνε 
ΒΑ ΠΗΏΣΝΕΓ Τἵο ϱΘΝΘΤΥ 
ΙΙ3Ώ ἴλαῦ α»κοῖὮ τοιι 
Ἀ ΓΕΑΡΟΠ ΟΕ Τ]δ Ἱορθ 
ἴπαῦ {5 ἵπ τοι ΥΙἩ 
Ώιεε]Πθξς ππά Τθ6ηγ: 
16 Ἠανίπρ Α ϱοοᾷ «οἩη- 
βοΐεποςθ; {Ππιί, ἹνΊυτο- 
88 ΙΠεγ 5ρθα]ς ον1] οξ 
τοι, 85 οἳ ετὶ]ᾶάουτα, 
1Πεγ Ώιαγ ὃθ β5παμηεά 
νηαῦ 1Αἱ5δεΙΣ αοοαςθ 
γψοισγ ροοᾶ οοπτοςα- 
τίοη ἵπ Οµτ]ες. 17 Έοσ 
τὲ ἶς Ὀοΐζετ, 1Ε με πν 11] 
οἳ ἄοά ο βο, ἰμαί Τα 
5α/ΓεΓ {ο9 πγε]] ἀοΐπα, 
ἵηπαηπ 1οτ οτὶ] ἀοίΐπσ. 
18 Εοτ ΟΠ5ὐ αἱδο πα 
οπο0ϱ 5αΠεγοᾶ ΤοΥ 5ἱ15, 
ἴπο ]ας5ύ {ογ ἴπο πηπ- 
Ἰα5ί, ηππὸ Ίο πιῖσης 
Ῥτίησ αἩς5 {ο ἀοᾶ, δείς 
Ῥαῦ ἵο ἀθαίὮῃ ἵπ Τ1Πθ 
Πες}, Ὀαϊ ααἱοοποᾶ Ὁγ 
νμπο Ὀρίτιῦ : 19 Ὁγ υΠίοὮ 
15ο Ἡο ποπ απά 
Ῥτθβολθᾶ απίο τΏο δρί- 
τ1ΐ8 1π ρτίδοη; 90 ννλη]ο] 
5οιαθζίταθ ν76τοθ ᾖἱ5δοῦε- 
ἀϊοπῦ, Πεμ οισθ ἴπθ 
]οπσδαετῖης οἱ ἀοᾶ 
τυαὶτεᾶ ἵπ πο ἅἄπτς 
οἳ ἼΝοβ88, πΠπί]ο 1λμὸ 
Αγ]ς τας α Ῥτορατίησ, 
πυΏατοαῖπ 1θπ, υπαῦ, 15, 
εἰσΏί 5οα]5 τγαογο 5ατυά 
Ὢγ Ἱναίεγ. 21 Τπο Ίά]κα 
Πσιαγε πυΠοχααπίο οἳ6 
Ῥαρίῖ5πι ἄοξῃ αἱ5ο 11ΟΥ 
58Υ6 Ἡς (πού ἴπο Ῥραῖ- 
Ὅιπρ αἹπαγ οἱ ἴπε ΠΙ{Π 
ο6 πο Ώυδα, Ὀπὸ το 
ΔΏΘΙΤΟΣ Οἱ α ϱοοᾷ οοἩ- 
5οΐοπσς τοπαγά ἀοᾶ,) 
Ὄγ {πθ τεξδαττθοῖῖοπ ο 
{σας (Ἠτίςὺ: 22 πΏο 16 
σοπο Ἰπύο Ἠοπτοι, απᾶ 
15 οη με τὶσΏῦ παπᾶ οξ 
ἄοᾶ; ἈπΠσεὶ» απά αἩ- 
ἐποχ]ῦ]θς απᾶ ῬρονεΓ5 
Ῥεϊηςσταρᾶς αὈ]οοῦ αἩ- 
{ο ὨίΠ], 

ΙΤ. ἘογαςπιαοὮ {Ἡση 
ας Οµτ]ςῦ Ὠνίέῃ 5αΏογοά 
{ου 5 1Π ιο Πσο5Ἡ, ΑΓΙ 
Ψψοιχβε]τοε ἍᾖἸΙκοινίδο 
πν]νὮ ἴ]λο 84Π1ς ααίπα : 
40ΟΥ Ὦθ ἐπιιῦ Πα ῦα. 5αξ- 
Σογθᾶ ΙΠ-νπο Ώο5Ώ Ἠαϊπ 
οθαςαεάᾶ {Γο. δἶπ: 2 1Παῦ 
Ἡο πο Ίσομφεγ 5ποι]ᾶ 
Ίϊνε ἴλμο τς-ῦ οἱ ιδ ὑἶπχὰ 
1η ἴπεΈθ.η ἴο ἴ]ο 111518 
οἱ πιθἩ, Ὀιιῦ {ο ἴπε 11 
οξ ο. 3 Εος ἐχθ 61παθ 
ραδῦ οἳ οι 1ο ἨλὰΣ 
βιι/Ποςθ ᾖτἱ5 ἰο ΏὨπτο 
τνχοιισαῦ Πο τνϊ]] ος 
τπυ ἀαμῇ1165, Πο να 

5 καταλαλοῦσιν ΤΊιογ 5ροβ8]ς αρα]ιιςῦ 
π -- ὑμῶν ὡς κακοποιὼι’ ΤΑ. 

α--- τῷ (}εαᾶ [1 ἴμπε]) αι την ἵ. 
κ θέλοι 

ἆ τοῦτ) ἐστιν ατ. 
Ὦ-- ὑπὲρ ἡμῶν τα. 

πι ϐουληµα ΙΤΊΤΑΝ. 
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να]κεᾶ ἵπ ]αξοϊνῖοιις- 
Ώθβα, ]ανέα, 'ὀχοεθς οξ 
πνῖπο, τονθ]]1ησς, ὈιιἩ- 
αιθείηρς, Απᾶ αὖὓο- 
πη]ηπαρίο ἸΙάο]αίτίες : 
4 τυλοτείπ ἴπε; Ἠϊηωκ 16 
βἰταηροἰΠαί τεταπ ποῦ 
στη ἐβεηπι {ο υπο 5. παθ 
εχοεςς ο τοῦ, δρεακ- 
1ης εν]] οἳ γοι: ὃ Ἱνπο 
5Ώα]] ρῖτο αοσοοιἉύῦ ὕο 
ἨὨῖϊπι ἐπαῦ 15 τεαᾶσ ἴο 
Παᾶρο ἴπο ααῖοκ απά 
τηο ἀθαᾶ,. ϐ Ἐος {ος 
1Πἱ5 οααςο πας ᾖἴῃθ 
Ρο5ρε! Ρτθασλεά αἷςο ἴο 
ἴπεπι ἐΠπαῦ ατο ἀθαά, 
ἵπαῦ ἴπεγ πιϊρηὺ ο 
Παᾷρεά αεοοτάίαρ ἴο 
ΤηΕΠ Ίπ ἴπε Πο5Η, Ῥαὔ 
Ίϊνε βοοοτᾷῖτπς ἴο ἄοάᾶ 
1η ἴλπο 5ρῖτιῦ. 

7 Βαῖ {πο επᾷ οἱ αἱ] 
τηῖηρς ἶ5 αἲ Ὠαπά : ὢθ 
ψο ἴπετεξοτθ 5ΞΟ96Σ, απᾶ 
πΕΘΤΟΏ ἹαΠίο ΡΓΒΥΕΓ. 
8 Απά 4Ροτε α1ἱ ἰπ]πρβ 
ῬἨβνα {εγτεηπῦ οπαγΙίγ 
ΑΙΩΟΠΡ ΥΟΙΣΣΕΙΥΘΒΕ : 2οΥ 
οπαβγΙίγ «ςεΏα]] οοσος 
{ηο πια] Ω1ὑαᾶς ο 5ἱΠ5. 
9 ὍἼεε Ποσρι(α]Ιίγ οπςθ 
{ο οδποίηος Ἱπ]νηοαῦ 
στυᾶρῖης. 10 Α5 ετετγ 
ΤΩΑΏ Ἠαίη τοσεϊνοᾶ {πα 
στ, ουεη 5ο παϊη]ςίεν 
Τε Ξ8ΠΙΘ οπθ ἴο αἩπ- 
οἵ πες, α5 ϱοοᾷ »οπατᾶς 
οἳ ἵΠε παπί Γο]ά Ρταςθ 
οἳἑ ἄοᾶ. 1] ΙξΑηΠγὅ πιαῦ 
Ξρθα]ς, εί ΛΙπι 5ρεακ 
Ά5 {πε οτασ]ες οξ ἀἄοά; 
1 ΠΥ ΠΙΠΠ πα] ἠἰςίοτ., 
{εί ἷπι ἄο ἐέ 5 οἳ ἴπθ 
βΟΙΠέσ πΏ]οὮ αοᾶ ϱίν- 
είπ: ἰπδί ἄοά ἵηπ 1] 
{Πῖηπρς5 ΠιαΥ Ὀερ]οτ]βεᾶ 
{ητγοαρἩ ἆοδας ΟΠτίςῦ, 
{ο ΝΠοΙη Ῥο ργαῖςσε απά 
ἁἀοπαϊπῖον {ΟΥ 6γεχ απᾶά 
616ΕΥ. ΑΠΙΕΗΣ, 

19 Βε]οτεᾶ, ἐπῖπχ 16 
ποῦ 5ἴΓ8ΒΏΡΘ ΟΟΠΟΕΥΗ- 
ἵηπσ ἴηπο ειν τα] 
νΏῖοὮ 18 {ο ἴτγ τοι, 88 
{ποιρΏ 5οπηθ βἴγαηΏσα 
{πΙηΡ ἨἹαρρεπεά απίο 
οι: 195 Όαές τε]οῖος, 
ΙΠΑΞΙΤΩΙΟΗ 4576 ΑΤΕΘΡΑΙΓ- 
{α]ετς οἳ ΟΠτ]ς5ί8 οτι Γ- 
Σετίηρς; ἴλαῖ, νπεη Ὠἷθ 
Ρ]οσγ 5Π8]11 Ῥετετεβ]εᾶ, 
σε ἠΒβΥγ ο ρ]αᾶ αἷξ5ο 
ση εχοεθεᾶάίηςρ 1ο. 
14 ΤΤοεῦο τερτοβοεμθᾶ 
ΣΟΥ ἴπε ΏΆπιςθ οξΟΗχ]5ῦ, 
Ἠαπρρσ ατε γε; Έοχ {πθ 
ερἰὶτιυ οἳ ρ]οτγ απᾶ ο 
αοά τεβἰείΏ αροπ Τοιι: 
9η {λείγ ρατί Ὦο ἶ5 ετν]] 
ΒΡοΚεΠ ο, Ὀαῦ οἩ τοις 
ἐρατί Ἡθ ἵς ρ]οτῖβεά. 
15 Βυιῖ ]εἱ ποηςῬ οξτοα 
βυ”εγ αξ α ΠΙΙΓάΦΘΤΕΣ, 
ος αξ α {Πίθ6Ε, ΟΥ αξ 9η 
ετι]άοες, ος 85 8 Ότιδγ- 
Ῥοὰᾶγ ἵπ οἵΏος ΠΕΠ) 8 
κ ρη 16 Υοϊ 1 απ 

ποτ, ον 17. 

πότοις, καὶ ἀσελγείαιςι, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, 
αι. απά ΠορπτίοιΙξΏσβς, 15/8, πῖπθ-άτίηκϊίης, χθγθε]ς, 

ῳ / , [ᾗ ὦ .) ει / 

ἀθεμίτοις εἰδωλολατρείαις' 4 ἐνῳ Κζενίζονται, μὴ συν- 
πηπα]]1οινεᾶ 149Ι81γ168. ἨΓηοτεῖπ ὑπόγ {ΠΙπΚ 16 βἴγαπρο “πο πη- 

τρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, 
πίηρ ΑγΙ(Ἡ Γεποπα] Ίγοις {ο Ἅᾖἴπο 58ΙΩΘ 308 3ᾷΙςςεο]αίεπςςς Ἰογνετβού, 

βλασφημοῦντες' ὅ οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως 
[οἑσοα];: Ὑππο εΏα]] τεπῖες βοοοιηΏῦ {ο Ἠϊπι δτεαᾶν 

ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. 6 εἰς τοῦτο.γὰρ καὶ 
1πγῃο 35 {ο ]αᾶρε [1Π6] Πτίηῃπσ απά [πε] ἆἀθαᾶ. Έουτ-ῖο τλῖς Γεπά] αἷςσο 

νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσιν μὲν 
{ο [Πε] ἀεπᾶ πετο {πο σ]8ά άϊπς»ς αλποιαποθᾶ, τΏα8ῦ 0Πεγ παιϊσηίῦ Ὀο ]ιᾶρθά Ιπᾷεσᾶ 

κατὰ ἀνθρώπους σαρκί, ἕζῶσιν δὲ 
85 τοσατᾶς ΤΩΕΗΏ. ἵηπ [πε] ΠαςὮ;: Ῥαῦ πιϊῖρΏύ το αβτεσαγάς αοά ἵπ Γεπαι ΡΡρϊτϊ6. 

7 Πάντων.δὲ τὸ τέλος Ίγγικεν σωφρονήσατε οὖν 
Ῥαΐ οἱ α]] μιας τπθ επᾷ ας ἀταπΏ θα: ὃρ 5οῦΏος-πιϊπάθᾶά ἰπετεξοτα, 

καὶ νήψατε εἰς "τὰς! προσευχάς' 8 πρὸ πάντων δὲ τὴν 
8πᾶ ο παϊομξα] πλ{ο ΡΤΘΥΘΙΣ; Ἀρεέοτο ὁα]] “πίησς Τραῦ 

0) « 3 } ” . . » «/ ᾳ . ’ τ Ἱ 

εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι 1 ἀγάπη Τκαλύψει 
8ΏιοηΏσ τοιῖσβε]νος 3]οτε ΣΕοτνεηῦ ᾿μανίηςσ, Ώθοβα5θ οτε πη]]] 9ογες 

πλῆθος ἁμαρτιῶν. 9 Φφιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ "γογγυσ- 
Α πια] ο] ταᾶς οἳ 5ἶπ5δ; Ἠο-ρῖζαῦ]θ -ἴο οπθαποίπος, πίίποαδ πιαγΏΓ- 

μῶν Ἱ 10 ἕκαστος καθὼς Ἅἔλαβεν χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς 
ἵησς: ειοαπ αοοογᾶϊῖηρ 45 Ὦθ τεσοεϊτεᾶ 8 5δἱΕ6, ἵο ϱ8οἩ οἵμος 

αὐτὸ διακονοῦντες, ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος 
"10 ἀεετνῖηρ, 85 σοοᾶ εἰεπατάς ο Πἴπε] τατῖους τας 

θεοῦ 11 εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ: εἴ τιὸ διακονεῖ, ὡς 
οξ ἀοά. 1 ΑΠΥΟΠΘ 5Ρ88Κ5-- 45 ογαο]ος οξαοᾶ; ΙΕ 4ΑΠΤοΟηΠε 56Γπ6ξΞ-- αἃδ 

ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ θεός" ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ 
οἳ αἰτεηρβίΏη πΠῖοἃ "Βαρρ]Ιθ8 1ᾳοά; ἴπαῦ ἵπ αἲ] ἰΠῖηρθ ΤΙΒΥ Ὦο Ειδ 

θεὸς διὰ ᾿Ιησοῦ χοιστοῦ, - ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος 
ἄοά ἰπτοιση ἆεδας «ΟἨλτὶσ, ο πῄποπι δ πο ΡΙΟΤΥ θαπᾶ Τἴπθ παϊρΏυ 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν. 
ο ᾖἴπθ. 8β65 οΕ1ἴπθ Άρθς. ΑΠΙΕΠ. 

19 ᾿Αγαπητοί, μὴ.ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει 
. Ἰογεᾶ, {ακε ποῦ 88 5ΙΥ8ΏΡε ἴηθ πε σμοςν πι 1βτε [”οξ οσα σα 

πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν ινοµένῃ, ὡς ἔενου ὑμῖν 
ΣΟΥ ττία] ίογοι [πἩ]οἩ 15] ἰακίπρ Ῥίασθ, 5 1 α 5ίταησο ἑΠίπρ {ο τος 

συμβαίνοντος' 19 ἀλλὰ 'καθὸ"' µκοινωνεῖτε τοῖς τοῦ χρισ- 
[15] Ὡαρρεπίηρ; ναῦ Ἑοοκαμις 88 ὙΤε Ὠατο εΏατθ {π ἴῃο 30Ε 

τοῦ παθήµασιν, χαίρετε, ἵνα καὶ ἔν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης 
δητῖςί "9η ετίηρς, χο]οῖσθ, ἴΏβυ 85ο ἵπ ἴπθ µτετο]αίίοτ ο οἱ "Ριοτγ 

αὐτοῦ Χχαρῆτε ἀγαλλιώμενοι. 14 εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν 
115 το ΠΙΔΥτε]οῖσθ εκ] ήπς. 1 το ατο τορτοπσἈθά ἴπ [πε] 

ὀνόματι χροιστοῦ, µακάριοι’ ὅτι τὸ τῆς δόξης" καὶ 
ΏΘΠΙΘ οἳἑ Οπτ]8ῦ, Ῥ]ες5θᾶ Γαχ9 7ο]; Ὁ6οπιαςο ἴπο Γερίτίε] οἑριοτγ απά 

τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ ὑμᾶς ἀναπαύεται' "κατὰ μὲν αὐτοὺς 
τπθ 30Ε3ᾳοἆ ᾿"Ρρἰτις προπ τοι τοδί5; οἩ ἴΠοθῖτ ρετῦ 

βλασφημεῖται, κατὰ δὲ. ὑμᾶς δοξάζεται.ὶ 15 μὴ.γαρ τις 
ηε ἶ5 Ὀ]αδρ]ειαθά, ΌῬαῦ οἳ τουσ ρατί τε ἶ5 ϱ]οτ]Πεᾶ. Απξιτγεα]ς “ποῦ 38ΏΥΟΠΘ 

ὑμῶν πασχέτω ὡς Φονεύς, ἢ κλέπτης, ἢ κακοποιός, ἢ ὡς 
«ρξ3γοα ']εῦ «αᾶες 45 α πιιτάετας, ος «ΤΠΕ, ος: οτί] ἀοες, ος 498 

χἀλλοτριοεπίσκοπος.' 16 εἰ δὲ ὡς χριστιανός, μὴ αἰἴσχυ- 
ονετ]οοΚεχ οἱ οἴπεγ ΡεοΡρΙε’5 πιβίζεσ5; ὮὈπςϊξ 5 κα οΏτίςθῖαη, 3ποῦ ᾖ|Ιθῦ “Πίτα 

βρεακίηςσ οτΙ] 

--.-.ὸ--υ-θ--υ-ὐ  Ὄθ----------υ-υὔ-ὐὔὐ «ιο .. 

9 .---- τὰς Τ/ΤΊΤΑΥΓ. 
γυσμοῦ πΙΙΓΠΙΙΤΙΏΡ ΤΤΤΤΑΤΓ. 
μὲν ἰο επιά ο) υεγδέ ΙΤΊτΑ. 

Ρ -- δὲ ΤΤτΑ. α -- ἡ Εα. ς καλύπτει Ο0ΟΝΘΓΒ ΙΤΊΓΑΥΥ. 
Γκαθὼς Ε. Ἅᾗ -ἕ καὶ δυνάµεως 98Ώᾷ ΟΓΡΟΠΜΕΣ ΣΙ. 

α ἀλλοτριεπίσκοπος 111ς. 

νο 

κατὰ θεὸν πνεύματι.. 



ΙΥ, Υ. 1 ΡΕΤΕΑΒ. 
, 4 9 - ή νέσθω,  δοξαζέτω.δὲ τὸν θεὸν ἔν τῷ Σμέρει. τούτῳ. 17 ὅτι 

Ῥε αξπαπαεᾶ, Ῥαῦ 1οῦ Ὠἶπα ϱ]οτΙ{γ 6αοά ἵπ Ἄχοςεροοῦ  ᾖΠ18, Ῥεοβιιςθ 

ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίµα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ' 
ἴπο ᾿πιθ[έοχ]  3ο΄Πατο ροριπ "1ο Α]αάρηιεηῦ ἔτοπι ἴπο Ἠουιςβε οἑ ἄοά 

εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων 
[15 οοπιε]; Όας Ἱ ἍΑτῦ 14οπ ᾖἩἨδ, πηαῦ πο επᾶ ο ἴποςς ἀῑσορεγίπςρ 

τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ; 18 καὶ εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζεται, 
τπο 50 “αοά Ἰσ]αά "άίπσςδ ἍΑπά ΙΕἰπετὶρΏίθοις ση ἀϊθιοι]όψ 15 βατεᾶ, 

ὁ ἀσεβὴς καὶ 7 ἁμαρτωλὸς ποῦ Φανεῖται; 19 ὥστε καὶ 
Σ:Πο6."απροᾶ]γσ δαπᾶ 56ίΏπες 1γγηετο "5 Πα]] αΏρεασ 2 Γπετεξοτθ 4159 

οἱ πάσχοντες κατὰ το θέλημα τοῦ θεοῦ, Δὡς' πιστῷ 
ἴπεγσ ππο ιο Βοοοτᾶἰηρ {οΐπεο πι] οἑ ἄςοαᾶ 5 ἴοα ἑαἰίπ{α] 

/ / 3 Ν ο 3 σα» θ -- ῃ 
κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς. ἑαυτῶν" ἐν “ἀγαθοποιῖᾳ. 
Οτεαίοςτ 160 ἐΏοτα οὐπιπο] 6 νηοαῖσ ρου15 1Ώ πτε]] ἀοἵΏηρ. 

ὅ Πρεσβυτέρους ἃ ετοὺςὶ ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ ᾖσυμ- 
Ε]άετς πο Γατε] βπποηςσ τοι 1 εχηοτύ πΏο [απ] ϐ 

” .- - - / ε 

πρεσβύτερος" καὶ µάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθηµάτων, ὁ 
Σε]]οσ ε]άεν Απά Ὑυπίίηθς οξ{Πθ 303Ἴπο9 “Ολμσῖδέ αρµβοΓΙΩΡΣ, πο 

καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός; 3 ποι- 
9150 οξ {πε Ἀπροιῦ 3µο “το Στετεα]εᾶ 16]10ΥΥ7 [ατα] ΡΥΙΒΚΕΙ: 5Ώερ- 

ίνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίµγιον τοῦ θεοῦ, Ξἐπισκοποῦντες! 
ἨΠετᾶ 1ης ΄Απιοης 3γοι 1βοοκ 

ἀναγκαστῶς, Λἀλλ᾽' ἑκουσίωςὶ. μηδὲ αἰσχροκερδῶς, ἀλλὰ προ- 
Ὦγ οοηβίταϊηῦ, Ῥας π]Ιπρ]σ; τοῦ {ο Ώ8βε ραΐπ, Ῥαῦυ. τεβᾶῖ- 

θύμως' Ὁ μηδ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων, ἀλλὰ 

ἀ 

μη 
304 "ᾳοᾶ, εχετοῖξ]ηπρ οτοτχβἰρΏί ποῦ 

17: ποῦ α8 εχετοὶδίηρ ]οτάδηϊῖρ οτετ [σοατ] Ῥοββθβδίοςξ, Ῥας 

τύποι Ὑγινόµενοι τοῦ ποιμνίου. 4 καὶ «Φανερωθέντος 
Ῥαΐίετης ρεῖπς οξ (19 Ποοξ. Απᾶ “Πανίηρ Ύρεεηπ δπιαπΙ{εος[εᾶ 

τοῦ ἀρχιποίμενος, κομιεῖσθε τὸν ἁμαράντινον τῆς δόξης 
πε Ἅ3ομίεε"επεριετά, Σε 5Ώα]1 τεζεῖτο ἴἨθ ππ{αἀΐπς 308 ’ρ]οιγ 

στέφανον. 
ΣΟΤΟΥΏ. 

ὃ Ὁμοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις πάντες 
1 κενῖςα, [σε] γοιηβοτ Γοπ6β], Ἆε 5ας]θοῦ ᾖΤο [ίπε] εἰάεσ Γοης5],  ὅα] 

δὲ ἀλλήλοις Χὑποτασσόμενοι! τὴν ταπευνοφροσύνην ἐγκομβώ- 
αβπᾶ οπθ6ἰοαποίπετ ὭΌῬΡείηρ 5αὈ]εοῦ Ξμαπο]1 αριπᾶ 

σασθε' ὅτι ὁθεὺς «ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς 
Ἴοηπ:  ὉἨθοβα5δθ «ἄοά [πε] ρτοιᾶ 5εἱς Πϊπιςο]{ηρα1ηςῦ, Σο [ιο] "παναυ]ο 

δὲ δίδωσιν χάριν. 6 ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν 
αρπῦς µρῖνες Εταο06. ο ἨἘωπαρ]οεᾶ Ίπετείοτθ ἀπάεγ {πο ταῖρΏίγ 

Ἰχεῖρα! τοῦ θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν  καιρῷ'- 7 πᾶσαν 
παπα οξἑ ἄοά, παῦ τοι Ἠοθ ἤιαγ εκα]ί ἵπ [άπε] {1π]θ; 81] 

τὴν-μέριμναν ὑμῶν "ἐπιῤῥίψαντες) ἐπ᾽ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ 
ΟΣΣ «.Τ8 Πατνίῖηρ οαςί προυπ ἨΠΠ, ὮΌῬεοβαςδο η έ τα 

µέλει περὶ ὑμῶν. 8 νήψατε, γρηγορήσατε, οὗτι" ὁ ἀντίδικος 
{λετε ίςδοατο αΌοαῦ το, Ῥε 5οΡετ, ὙγαΐοΕ, Ῥεοβιξεθ "Βἀτεεατγ 

ὑμῶν διάβολος, ὡς λέων ὠρυόμενος, περιπατεῖ, ζητῶν Ὀτίνα" 
1γοατ [1ηε] « ἀθτῖ], 85 α "]10Ἠ. 1ΣΟΛΤΙΩΡ, 6ο6 αΌοιαῦ, κεεεκίηπρ π/ποπα 

ακαταπίῃ 9 ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες τὰ ᾿ 
Ἡθ τιαγ ΒΥΥΑ]]1οἵΥ πρ. Ίποπι ᾖτεβίςῦ, Έτπα 1η Ξαϊἴπ, Ἐπονίης Ίἴηθ 

αὐτὰ τῶν παθηµάτων τῷ ἐν ᾖἨκόσμφ ὑμῶν ἀδελφότητι 
Ρβ8Π18 αι ετίηρε Ἰνπῖο] [515] 51η [191µε] 11πγοτ]ά “ϊπ 3γοασ «Ώτοίπετλοοᾶ 

Σ ὀνόµατι ὨΒΙΩΘ 1ΤΊτΑ)Υ. Σ -- ὃ ἴπε π. .--ὡς ΙΤΊΤΤΑ. 
5 ἀγαθοποιίαις 1’. ἆ -ἵ- οὖν ἴπεη Ίτττα. 6 ---- τοὺς 11τΑ. 
σκοποῦντες Τ[Α].  Ἐ ἀλλὰ ΤΊτΑ, 
µενοι ΙΤΤτΑΥ). 1 χειραν Τ. 
Ψαντες ΙΤΤτΑ. -Ὁ--- ὅτι αἲτΊτΑΤΓ. 
καταπίειν Ίτι ς {- τῷ ἴΠθ τπτ. 

Ρ τιγὰ 8ΟΤΠΘ Ο18 1, 

η {σον- τ. 
1 -- κατὰ θεόν αοοοτᾶίηρ {ο ἄοά τΤΊτ. 

τι «- ἐπισκοπῆς (γραά 1ηπ ἴἶτως οἱ υΙβΙ(α{1οΠ) 1.. 

601 
Ίπαπ 8110 αἱ α Ολτίε- 
απ, 1εῦ Πῖπα 'ποῦ Ὦθ 
Β5Ώαπιθᾶ; Ῥαέ 1εῦ Ἠΐνα 
Ρ]οτιίψ ἄοὰ οἳ {Πί8 
Ρεπα]Ε, 17 Ἐοτ πο {ἶπαιθ 
ἵδ σοπιε ἐλβῖ Ἱαάρπιεηῦ 
πιιδῦ Ῥερίπ αἲ ᾖ1πθ 
Ἠοιβθ οξ ἄοά: απὰ ἵξ 
ὔΐ ἄτει δερῖπαἲ α5, πν Ώα 
βΏα]] πε ειᾶ ὂε οἳ 
τΏεπ] {Ώπί οΏαγ ποί ἴωθ 
ΡΟ5Ρ8ΕΙ αξ ἄοά 2 18 Απᾶ 
15 1ηε τὶρΏ{εοαββοατοὺ- 
1Υ Ῥε »Ρανθἀ, ὙπΊηετθ 
5Πα]] ἴπε απροᾶ]σ απά 
ἴηπθ ΑΒἱπποςΓ ΑΡΡρεΑΣ 2 
19 ἨΓπετείοτε 1εί ἰΏοπι 
τηαῦ δαϐογ βοοογᾶΙη 
{ο Τπο ν1]] οἱ «ο 
οοπατοϊζ {πε Κεερίηρ ο 
Μπείσ 5ου]β {ο πι ἴτπ 
π/ε]] ἀοἱπρ, 35 απίο 4 
Σαϊτπ{α] 0τθβίοτ, 

γ. Τηε ε]ἰάετς ν/;Ώ]οἩ 
ΔΙΘ ΒΙΠΟΠΡ τοι 1 εχ- 
Ὠοτί, πΏο Αἴα 15Ο 8Ώ 
εἰάςτ, απά α πΥΙίΏθΒΒ 
οἱ ἴπε εαΏοετῖιςπς οί 
ΟἨτὶεῦ, αηΏᾶ 8]5ο α ῬΡΏΓ- 
ἴαχκετ οἱ {πο ρ]ουγ ἴπαδ 
ΞΏΒΙΙ ὃῬο τετοι]θά : 
2 Ἑερᾶ {πο Άοοὶς οξ 
6οά πΥΏ]οὮ ἶς απΠονςΡ 
τοι, ἰα]ϊῖηπρ ἴπο ΟΤεΓ- 
5ἱρΏί {Πεγεοί, ποῦ Ὁγ 
οοπείτα]ηῦ, Ῥαῦ σνι]- 
Πηρβ]γ ; πού Τοτ ΒΙΤ1Ἁν 
Ίαστε, Ῥαῦ οἳἵ α τεβᾶγ 
πηϊπᾶ:; ὦ Ὠηθῖτῆπεγ 48 
Ῥεῖτρ ]οτᾶς ογετ ὠοαᾶ 
Ἠετίῖαρε, Ὀαῦ Ῥεΐηρ επ- 
54Π1ΡΙ65 {ο Ὠπο Βοοζ. 
4 Απᾶ ππεη ἐπε οἙῖοξ 
ΒΠερηετᾶ 5Πα11 αρρεας, 
ψε εΏΠα]] τεοθεἰτο ἃ 
οτοπΏ οἳ ρ]οιν ἴλμπς 
Σ8ἀοίἩὮ τοῦ ΑΥΑΥ. 
9Πἱκεπῖςε, τεγουης- 

ες, 5αὈπαΙῇ; γοιχβε]νθβΒ 
ππίο ἴηθ οἰάετ. ὙΎεα, 
α]] οὗ νοι Ὦο 5αῬ]θοοῦ 
ΟΠΕ 10 ΔπΠοίζετ, απ Ὦθ 
ο)οίπεᾶ ση Ὦ παπι]]16γ: 
40; ἄοάᾶ τεβὶξ5ίείΏ {θ 
Ῥτουιᾶά, απᾶ οσἰτεία 
6τας8 ἴο 1Πε Ἠαπιρ]ε, 
6 Ἠιπιρ]ο γοιγεο]τοΒ 
τποτείοτθ απάᾷεχ {ῃθ 
πηΙβΏῦν Παπᾶ οἱ αοᾶ, 
ἴπαῦ ΏὨθ Ώ]ατ εχα]έγοια 
1π ἆᾳπθ μπε: 7 οὐδίρ 
β1]1σοιχ ο.τθ αροῦ Ἠίτη; 
40ΟΥ Ὡς οατσίΏ {ος τοι, 
8 Ώε5οΡες, Ῥο τὶρ]]απί; 
Ῥεοβᾶςξο γοισ Αἀνεγ- 
5801Υ ἰπο ἀετῖ], α5 8 
ΤΟΒΣΥΙΠΕΡ Ίϊοη, Ὑπ]κεία 
θΏομῦ, βοεκίης π/Ποτα 
ΏθΏιαγ ἀενοις: 9π/Ώοπα 
τεεῖεῦ εἰεάξαςίύ ἵπ πο 
{8Ι0{Ἡ, Κποτνῖηςσ {πας 
{λε 68148 αΡΗ1Ο{10ΏΡ ΑΘ 

5 αὐτῶν ΕΤΊΤΑΥΥ. 
8 --- ἐπι- 

εις : ---- ὑποτασσό- 
3 επιρί- 

4 καταπιεῖν {ο βπΥα]]ονύ αρ ΤΑ 



ους 

ποοοπαρ]]απεᾶ ἵπ γοις 
ὉὈνου]νθ τηλ απο ἵπ 
{πο τνογ]ᾶ. 18 ἘΒιῦ πο 
ἄοά οἳ αἱ] ρταςσθ, Ὢ πο 
Ὠλέη σα]]αοᾶ α5 απίο Πῖ5 
οὐοτπα] ϱ]οτγ ο Οητ]ςίε 
ὧᾖθδας, αξἴετ ἴπαῦ το 
ὮΏαγνο ϱυετοά α σηϊ]6, 
1ηθΚθ γοα ΡοΓΕεο8, 5ὔα- 
Ὦ]15Ηῃ, δίτοπρίπεΠπ, δοῦ- 
το γομµ. 11 "ο Ἠϊπι ὂ6 
σἰουγ απἆ ἄοπι]π]φη 
107 6τεγ απᾶ ετετ. Α- 
ΤΩΘΗ. 

12 Ὦνγ Μ]ταπας, 
χαΙ(πξα] Ῥτοίπες απζο 
τοι, 5 ΙΤ 54βΡο5θ, 1 
Ὥλνο υτ]τίεπ Ῥγίοῇγ, 
εχΠοτῦϊης, απάᾶ ἰο5μιεσ- 
ἆησ τηαῦ τΠ]5 ἶ5 {Πε ἴγαθ 
Εταςε οἱ ἀοᾶ πΠετείη 
Ψο »ίαπά. 1ὸ Έῃε οβγε]ι 
τα  αἲ ἈΒαῦυγ]οἩ, 
ε]οοῦθᾶ {οροείπεγ πΙτΏ 
φουι, 5αἱατειΏ γοι ; απᾶ 
2ο 4οἱί) Μαγοις ΠΙΥ ΡΟΗ, 
14 ἀτοεῦ το οπθ απ- 
οὔπος γω α Ἰῖς5α οἳ 
οπατΙζσ. Ῥε8ςσρ δρ ψια 
σοι αἱ] ἰπαῦ απο 1π 
«Ομεῖςὲ 66βις, παω. 

τρτροι Ε. 1. 

ἐπιτελεῖσθαι. 10 ὁ δὲ θεὺς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας 
1λγο “0οἵηπς - ον ς. Ῥαῦ ἰπε αοὰ οἳ αἱ 5τασο, ὙἩπο οπ]]εᾶ 

"ἡμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δύξαν ἔν χριστῷ "Ἰησοῦ," ὀλίγον 
π5  ἴο 3εϊετπαὶ ᾖῄΤΠί5 σ]οα 1π ο. {ενις, α Πτα τν η]]α 

παθόντας, αὐτὸς "καταρτίσαι ὑμᾶς.' Ἱστηρίξαι, σθενώ- 
[γε] Πατίπς 5αβοτεᾶ, "Ώϊπιδε]ξ Ἰ1Παγ Ῥογξεοῦ τοι, ΤΙαΥ ης εδία ΙΕ, ταγ πε 

σαι, Ἀθεμελιώσαι'' 11 αὐτῷ ἡοὴ δόξα καὶ" τὸ κράτος εἰς 
βἰτεηπρίπεη, ον πε {ουπάᾷ [σοι]: ᾖἵο Πἶπι (0ε] {πε σ]οτ απᾶ ἴπαο ποὶφΏί, {ο 

τοὺς αἰῶγας τῶν αἰώνων. ἁμήν. 
νῃα Άδε. οξίπο Ἅασο». ΑΤΗΘΗ, 

13 Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν Ττοῦ! πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζο- 
Ῥσ Ἀϊταπαςδ, 3"ίο-τοα 1ίπο "Εαϊιπεα] ὁρτοίποχ, 85 ΤΙΤΕΟΚΟΠ, 

μαι, δι.ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην 
Ῥγϊεβγ 1 νντοῖςθ, εχΏονῖης αλά μεεἑψῖῃπσ - τἴπβ 

εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ θεοῦ, εἰς ἣν 3ἑστήκατε.ὶ 19 ᾿Ασπά- 
ἴο ο [με] ἴταθ  Ργαςθ οἳ ἀοᾶ, ἵπ τΏ]οη τε κβίαπᾶ, 158- 

ζεται ὑμᾶς } ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτή, καὶ Μάρκος 
ΞΡΑΡΥΙΟηΩ Ξο]εσῖθᾶ ὀππινη [3γοι], απᾶ Ματ] 

14 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. 
Φα]τιῖθ Ο9Π6 ἁαποίΠςχ ση 8 ΚἰςΒ οἱ 10τ6. 

ἐν χριστῷ Ὁ]ησοῦ." εἀμή».! 
ΑΠΙΘΏ, 

1αΐες ὄγοι Ίςῃπο δη 

ὁ υἱός.µου. 
1ΩΥ ΡΟἨ. 

νη ὑμῖν πᾶσιν τοῖς 
ο. Πε] πΙτηγοι αἱ Ἅππο [ατα] ἵν (ΟΠτὶςῦ σεδα5, 

ἀΠέτρου ἐπιστολὴ καθολικὴ πρώτη.! 
405 ΎῬετε Ἅ«ἈΕμρὶδιε Ἀαεποται ᾖ}Εἰτοῦ, 

«ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.' 
ΞΗΕΙΡΤΤΙΗ 

ΤΜΟΝ Ῥεΐας, 3 Ε6εΓ- 
ναηῦ 4Πᾷ 8Ώ αΡος6]ε οξ 
Ίεδας ΟΩτῖςίέ, ίο ἴπεια 
Ε]αί Ἱατο οῬ[α/πεᾶ 11εθ 
Ῥτοοίοις {αἴΏ σΙῖῃ ας 
τητοισῃ ἴπο τίρΏίεοιςδ- 
Ίθςς οἳ 6ο απᾶ ουσ 
Ῥανίοις οσοδας ΟΏτ]ςέ : 
2 ἄτασς απᾶ Ῥθασε 9 
Ἰλπ]Ωρ]ιεᾶ απίο σοι 
νΏτοαιρΏῃ ᾖἵἴπε ἆπον- 
]εᾶσε οἳ ο, θπᾶ οἳξ 
16545 οτισ Τιοτᾶ, 

3 Αοοοτᾶῖπρ 5 Ἠϊ5 
ἄἴνίηπο Ῥοί/ετ Παῖη ρῖτ- 
επ απο ας 81] ἑπίπρβ 
ἐπαῦξ Ώεγίαῦπ απῖο 149 
β{ ϱοά]]παςς, ὑΏτοιρη 
τηο Κπονπ]εᾶρε οἳ Ἠίπι 
τηαῦ Ἠαῦῃ οπ]]εᾶ τς 
{ο ΙΟΥΣ απά νὶνίπε: 
4 ΝΠετοῦγ ΑΓ6 Ρἶτεη 
Ἡπίο ας οχοεεᾶίηπς 
ρταεβῦ απᾶ ὈῬΓεοΙοιΒ 
Ῥτοπιϊςθς: {Πα Ργ {πεςθ 
γο Ὀι]ρΏῦ Ῥο ραζίαΚεσς 
οἳ ἴηο ἀῑνίπο παδιτο, 
Ἠσνίπς εδοαροᾶ ᾖΊπο 

40Ε ΣΡΕΤΕΕ, Σ4ΕΚΕΕΑΙ, ΙΦΕΟΟΝΟ. 

ΓΣΥΜΕΩΝ" Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος ᾿]ησοῦ χριστοῦ, 
ΡΙΠΙΘΟΠ Ῥεϊ6ις, Ῥοπάιπβη απᾶ πο. οἱ ᾳεδας Οητῖςε, 

τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιο- 
{ο ἔποςο πο 3]κε τος δυηΙτΏ δᾳ5 λορίαϊπεαᾶ “Καπ {Πτοιρη ΠΠε] τὶρηί- 

σύνῃ τοῦ. θεοῦ.ἡμῶν καὶ σωτῆροςξ ᾿]ησοῦ χριστοῦ' 3 χάρις 
ο οἳἑ ουσ 4οᾶ Ἀπά Βδατίοιτ 16ε5αθ” Ολτ]ςῦ : ἄταςσα 

ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ, καὶ 
ἴογοα απᾶά Ῥεπο ᾖὂο πια] {1ρμεᾶ Ἅᾖ1Π Γίπε] Ἰπον]εᾶρο ο ἀοά, απά 

Ἰησοῦ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν. 
Οἱ ύε5α8 ους Τιοτᾶ. 

9 Ὡσἃ πάντα ἡμῖν τῆς θείας͵ δυνάµεως αὐτοῦ τὰ 
Ας 3.11 ΣεΠΐπρς 8ἱο Τα5 Σ4ἱνίπο  3ροΠοθΥ α1Ώ]5 19τΥΠΙοὮ ένο Ἡ 

πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρηµένης. διὰ τῆς ἐπιγνώσεως 
120 ᾖ19146 1 απᾶ α5Ῥ]είτ ηας Ἀρϊνεη, ἰπτουιβη ἴπο Κπον]εάρο 

-” ; ε ” τι 4 ’ Ν ” -” Π ΙΓ] ” 

τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς διὰ δόξης καὶ ἀρετῆς, 4 δι ὧν 
οἱ ἨὨϊπι π/Πο Φα]]οᾶ π8 Ῥσ ἰογ απᾶ νἱτίαο, λος 

τὰ ἁμἔγιστα ἡμῖν καὶ τίμια! ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα 
5µπθ εαέσαα ..ο δᾳ5 Δαπᾶ ρτεοῖοις 19ΡΤΟΠΙΙΡ65 1ο 5λα5 Ἀφϊνοιπ, ἴπαῦς 

διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωγοὶ φύσεως, ἀπο- 
ΊητααβΏ ᾖἴπεςο ύθ ηιαγ Ώομοπιθ 308 [3µπε] “ἀῑνίπο Σρηγίακετς παίιχε, Ώατ- 

5ύμας τοι ΙΤΊτΑΥΓ. 
ν στηρίξει. σθενώσει υπ]]] ον ΡΙΕΝ, πν]] ἰχθηβίλεν ο. 
ατα; -- θεµελιώσαι 11Γ. 

Ἰησοῦ ΙΤΤΙΑ. Υό 11ΤιΑ.. υ--- 
1]έτρου α΄ ΤΑ. 

Υ καταρτίσει Ν111 ρετγί[εοι [γοι] 1 ΤΤτΑ ΥΓ, 
ὰ θεµελιώσει ὙΙ]] {ουπᾶ 

---- πι τὰς 3 στῆτε 5ίαμᾶα 
--έλε κιὀδεγἑρίἰοη ΕΕΙΤΥΝ ; 

{--- Ἰησοῦ Τ[τι].» 

Σ---ἡ δόξα καὶ ΤΤΤΙΑ. 
ο--- ἁμήν αΙΤΊΤΑ. 

6 --- τοῦ ἀποστόλου ἴπε βΡορί]θ Β» --- καθολική 6; ” Πέτρου β΄ ΙΤΑΥ; ) Πέτρου ἐπιστολὴ β΄ τς. 
{ Σίμων ΒΙΩΟΙ [,. ξ -ε ἡμῶν οιις (Βαν]ον) Ε, 
ον] ϱ]1οΙ}Υ αλιά τίσζαθ ΙΤΊΤΑΥΓ. 

Ἡ ὁ- τὰ Τ. 1 Ιδίᾳ δόξῃ. καὶ ἀρετῇ 5Υ Παἱ5] 
κ μέγιστα καὶ τίμια ἡμῖν ΏΤΤΑ; τίμια ἡμῖν καὶ µέγιστα Τ. 



1. τπτ ΡΕΕΕΡΕ. 
-” , ” Δ 

φυγόντες τῆς ἓν ]κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίὰ φθορᾶο. ὃ καὶ 
1μσ θεοπρθά {πε π {[ὅμπε] "πογτιά "νατοιςη δἹασυ ᾖΙοουγιρείοι. 8189 

παφεισενέγκαγ- 
απανίας '"υχοισηί "λα 19ρο- 

ἐν δὲτῃ ἀρετῷ 
ΆΑπά η πτιτίαθ 

πρὐτὸ.τοῦτο" έ, σπουδὴν πᾶσαν 
5ρος Ἱτ]ὶς 19γοθΥγ 11χοβξοἩ Ίραν, 'ἀρεπο, Ἀτα]ὶ 

. .. η « - 4 » ΄ 

τες. ἐπιχορηγήσατε ἐν τ).πίστει.ὑμῶν τὴν ἀρετήν. 
εἶάες, ΒΙΡΡΙΥ τε τι ποιτ Γ8Ι6Π σίτιαο, 

Δ ” µ . ΄ υ / ᾿ Δ ν 7 τὴν γνῶσιν, ϐ ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐΥ-δὲ τῇ ἔγκρα- 
κποπ]εάσθ, απᾶ ἵπ Κπον]θεάσα εο]{-σοπίγοὶ, «μιᾶ η ΄ εε]Γ-οοι- 

, Λ ολ .. -- .. Λ / 1 

τείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν.δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν, Ἰ ἐν-δὲ 
1γοἱ ἑπάπταμος, «ΒΠᾶ ἵη επάαγαηοσθ Ρἱοῖγ, ΒΏᾷ 1η 

τῇ εὔσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. 
ρἱθῦσ Ὠχοίῦμεσ]γ 1οπθ, απᾶ {η Ὀτοίλντ]γ Ίοσο 1οτο : 
- - ’ ν 

8 ταῦτα γὰρ ὑμῖν "ὑπάρχοντα" καὶ πλεονάζοντα, οὐκ 
407 ἴηυςο {Ππίησς 31π Ίγοα αλρεῖηςσ Απᾶ αθοιπάϊῖηπς {5ο ο] Ξπ6ΙτΏετ 

ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ.κυρίου.ἡμῶν 
51416 ἍᾖΊπους Συν Εγυ{α 1πηηκο {[γοι] 88 το ἴηθ 306 ὐοαχ "Τιοτά 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν' 9 φᾠ.γὰρ µμὴ.πάρεστιν ταῦτα 
δ]εςιις 5ητ]8 ακηογ]εᾶσε; {40Υ πΙίΏὮ τΥΏοπα 419 ποῦ ρτοβοηῖ ἴμεςε (πίης8 

τυφλός ἐστιν, µυωπάζων, λήθην.λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν 
Ῥμπά - Πε 15, βΠοτί βΙᾳΏῖιθά, Ἠφκτίησ {ογσοῦτεη ᾖἴπθ ρατίβοαῦ]οηΏ 

πάλαι αὐτοῦ Ὁἁμαρτιῶν.! 10: Διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί σπου- 
50Ε 5ο]ᾶ 1ο 38 881Ώ5. ἸΓπθγεέοτθ ταίἨοτ, ὈῬτείητου, 9 ἁλι- 

δάσατε 5 βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν Αποιεῖσθαι"' 
εεηιῦ Ίβιτο 3γοατ ἁρ8]11ησ δαπᾶ δ5εΙεοβΙΟΏ 19ο “πηακε, 

ταῦτα.γὰρ ποιοῦντες οὐ.-μὴ πταίσητέ ποτε. 11 οὕτως 
ΣΟΥ {ποςο τηΐηρς 11 πο π]5θ «Πα]] Τε 5ὐαταὈ]θ Αὖ ΑΩΥ ὔπῃρ. Της 

γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν Ἠ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώ- 
{0Γ 5ΤΙΟΏΙΥ Ξεηα]] “θθ βαρρ]θεᾶ ᾽ ἴογοα πο επίχαησς Ἱπίο πο οἴθγ- 

νιον βασιλείαν τοῦ.κυρίου.ἡμῶν καὶ δωτῆρος ᾿Γησοῦ χριστοῦ. 
ηβ] ΚΙιδάοπα οἳ οὐς Τιογᾶ 8πΏά ῥβΡΑΤΙΟΙΥΤ {οδας Οπτίῖςς, 

12 Διὸ Ἱοὐκ.ἀμελήσωϊ »ὑμᾶς ἀεὶ' ὑπομιμνήσκειν 
ἩΓπεχοέοτε 1 γΙ]] ποῦ πορ]οοῦ ὅγοα Α1ΠΥ5 70ο Σραῦ 1η τεΠΙΘΏΙΏΓΑΤΠΟΘ 

περὶ τούτων, καίπερεἰδότας, καὶ ἐστηριγμένους ἐν 
οοπορχηἰής ἴπεςο ὑπῖηρς, αΙίποαβΏ Κπονήηρ [έπετα] βπᾶ Ἱανίης Ῥεεπ ο5ἰνρ]]5Ώσᾶ ἴτπ 

- 2 ΄ , Π ” Φα λε δ ει 

τῷ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 19 δίκαιον.δὲ ἡγοῦμαι, ἐφὅσον εἰμὶ ἐν 

ἀοίπρ 

ἵπε τῬρτεξεηῦ τχατΏ., Ῥαΐ τίρΏί 1 εβίθετα 16, α5]οηπσας 1 απ 1π 

τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει" 
ταῖς ΊβΏετηβοίθ, ἍᾖΤοβθῖταρ τοι Ὁγ ρα Ιπρ[σοι] 1 τεπεπιΏταποῬ, 

14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ. σκηνώµατός.µου, 
Ἐποπ]ηρ {ηδῦ «ροθᾶ1]γ 15 τἴπο ραυΐηρ ο ΟΕ παιΥ {βροτΏβο]θ 

καθως καὶ ὁ.κύριος ἡμῶν ᾿]Ιησοῦς χριστὸς ἐδήλωσέν µοι. 
[το Ῥε], 85  Αἱ5ο οἳςσ Τιογά 16515 τὶς 5ἰσπ]βεᾶ {7ο Ὠ]θ6; 

16 σπουδάσω.δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ 
Ῥας 1 π]]] Ὦε ἀϊλρεπῦ 8189 αὖ ετετΥ ϊτας ἔοτγοι ἰοηατο [15 η τοιτροπεσ] αξἴθΥ 

τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων µμνήμην.ποιεῖσθαι. 16 οὐ γὰρ 
ΩΙΥ ἀερβάίατα δίπεςε δίΠίησε 1{ο0΄Ἠανο Ἱπ΄ ΤΕΠΙΘΙΙΡΤΑΏΟΕΘ, Έοχ που 

σεσοφισµένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν 
“ϱ]εγοτ]γ-Ιπιαριηπεᾶ Ὢαριεα αΠατίπρ Α{Σο]]οποᾶ Ξοαῦ πο Πιαᾶς ΚΠΟΥΠ ἴοσοα τ]μθ 

τοῦ.κυρίου.Ἠμῶν ᾿Τησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾽ 
508 5οαχ "Τιοτά 11ε5ας 3"Ολτὶαί Ἓροπες "απᾶ δοοπαῖηρ, Ῥαῦ 

ἑπόπται γενηθέντες τῆς.ἐκείνου µεγαλειότητος. 17 λαβὼν 
εγε-πίηθββθβ Ὠρτίπρ Ῥεεν οἳ Εϊ8 τωΒ]85ΊΥ. ΞΠανίηρ Ὑθοεϊγεᾶ 

γὰρ παρὰ θεοῦ µπατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν, φωνῆς  ἐνεχθεί- 
Ίο: Ίτοτι (ἄοᾶ [1Ἡθ] Ἐαίπες Ἡοποασς ᾳπᾶᾷ 6Ίογγ, 3 3γοῖορ “Πανίης "Ὄεου 

Ἰ -- τῷ 6Ωθ πττς, το αὐτοὶ (γεαᾶ Ὀυὲ Υθ 85Ο) τ, 
6 ἁμαρτημάτων ὉὈττς. 
4 ποιεῖσθε 7ε ΠΙΒΚΘ1., Σµελλήσω 1 σι] ἴθχΚο 6116 ΗΤΤΙΑΤΓ. 

605 
οοττιαρίῖον {ἐππὺ ἵ5 ἵα 
{πο γοτιά έπνοιισ 1156, 
ὃ Απά Ὀρδίάε Μἱ5, σὶν- 
11Ρ α]] ἀῑ]ίσειισα, α4ά 
{ο γοιτ {ΙΙ νἰτίαθς 
8Πὰ ἴο νἰτίαο Ἐποπ- 
Ἰθάσς ; δαπᾶ {ο Ἰκποι- 
Ἰεάρο ἰΕΠΙρ6ΓΑΧΟΘ; απά 
Το ΤΕΠΙΡΕΤΑἩσΟΘ Ῥηαϊι- 
ΘΗ66 ἡὶ απ {ο ραΐίεπςθ 
Ροάμπςβι; 7 απὰ το 
βροᾷ1ΐπ6ςς ὭΌὈτοιπετ]γψ 
Κἰπάπθδς: απᾶ ο Ῥτο- 
ἴΠοτ]γ Κἰπάηθ»δς οἨα- 
ταν. ϐ Έοτ ἵξ ἴηεςθ 
ὀμίησς Ὃδ 1Π τοι, οπᾶ 
αὈοιπᾶ, ἴπμογ Ππιλκθ 
γοιι ἐλαί Ίο δλαῖῖ πεῖ- 
ἴΏογ ὂ6 ΏΒΥΤΕΙΠ ἨΟΣ 1π- 
{τιϊζξα] 1η {πο Κποῖν- 
Ἰοᾷσφε οἳ οαχ Τιοτὰά ὦᾖθ- 
φυν ΟἨτὶνῦ, 9 Βαε Ἡθ 
πα Ἰβο]αοίη 1ἴῃποςβθ 
τΏϊΐησς 15 Ὀ]ιπᾶ, απᾶ 
οπΗλοῦ 596 αί[αγ ος, 
αηπᾶ Ὠβίπ ᾖατοτροῖῦεη 
ἴπαῦ Ἡθ τνας Ῥριτρεᾶ 
4τοΙΠ ἩἨΠ5 οἷά 5ἱΠ8, 
10 ἨΓπετθίοτο {πο τα- 
.π6Σσ, Ὀτδαύπτεη, ρῖνθ 
ἀἱ]]σεπορθίο πιακετοιτ 
οδ111πΡ απά οἱεσθῖοι 
5άΤο: ΟΥ 179 ἄο ῃεξθ 
Τηΐπρ8, Τθ εΏκα]] πετεςγ 
{811 : 11 1ος 6ο 8η 6π- 
ἔτᾶησο 5Ώα]] ὃὋο πιπῖ- 
5ιετοᾶ µπΠπτο τοι 8ΡΏ- 
ἄαπι]σ Ιπίο ἴπο 6ΤοΟΓ- 
Ἰαδ1ηρς ΚΙπσάοπι οἱ οας 
Τιοτὰ απᾶ Βατίοιχ ὦε- 
5µ5 ΟΗτ]ςῦ, 

12 ὙΓπετείοτο 1 τη]] 
ποῦ Ὁο πεσ]σεηί [ορυῦ 
τοι α]πγασς ΙΏ ΓΟΠΙΘΙΗ- 
Ώταμςο οἱ ἴημοςο ὑπίησα, 
ποιρῃ Το Κποπ {/επα, 
8Πά Ὀο εδίαὈ]»πεᾶά ἴπ 
'Τπθ µῬρτεοδεπύ {τπατῃ. 
19 Υεα, 1 ὑπήπ]χ 16 πιθεξ, 
Α5 Ίος 5 1 8Ώ1 Ίπ ΓΗ18 
{αθεγπαο]θ, ἴο 5εἱγ γοι 
προυγσρυθὐίης /ομµίηΏ το- 
ΙΠΙΟΠΙΡΓΩἨΟΕ; 14 ΚΠΟΙ- 
1ηπσ ἴπαῦ αποτεὶσ ἹἸ 
πιυςεύ ραῦ οϐ {λῖδ ταΥ 
{1βὈθγαο1θ, 6ΥθΏ α5 οας 
Τιοτά 5 εσας ΟἨτίξί παυα 
5Ώαγ/γοᾶ πιθ, 1Ι5 Μοτγε- 
ουες ΤΙ π]] επάεανοασγ 
1ηαῦ Το ΠΙΑΥ Ὀρδ αὐΌ]θ 
πΤΤοΡ ΤΙΣ ἄεοθβδὸ 1ο 
Ὠανε {πεδρ {Ππΐηρσς κϱ]- 
ΤΥΑΥ5 ἵΏ ΤΕΠΙΘΠΙΏΓΑΊΦΘ. 
16 Εοτ νο Ἠασπτο ποῦ 
ΣοΙΙοποά ομπηΙησΙγ 
ἀετίδοᾶ 480]ε5, ὍΏεπ 
ππθ Ἰηαᾷθ ΚΏΟΊΥΠ ππῖο 
ποια ἴηπΠθ Ῥοπεσς απᾶά 
οοπιῖης οἳ οασ Τιογτᾶ 
Γεεας Οητ]5ῦ, Ῥαῦ πετο 
εγεν/νηοβςες οἳ ἨὨϊΒ 
ταν]οςῖτ. 17 Έοχτ Ώθτο- 
οεϊτεά άτοπι ἄοά {πε 
Ἐλίηετ ΊἸοποας απά 
6]ουγ. ππθη {πεγε οβπθ 
5Ο ϱ υοῖοθ ο Ἠίπαι 
1τοπι ἵηο εκοο]]εΏπῖ 
51ου; ΤΗΙ8 ἶ5 πα 6. 

η παρόντο Ὀεῖηρ Ρργεδεηῦ 1, 
Ρ -- ἵνα διὰ τῶν καλῶν ὑμῶν ἔργων ἴἨαῖ ὃν σοὰχ ροοᾶ πΟΥΒ 1. 

5 ἀεὶ ὑμᾶς αΤΊτΑΥΓ. 



συ 

1ονεᾶ 5οᾳ, ἵὰ ποσα 
ΏΠα Ψε]] Ῥ]εαςεᾶ. 18Απᾶ 
υπὶς νοίοο νΠΙοὮ οαπΏιθ 
Στοπῃ Ἠεβνεη πε πεαγᾶ, 
πύηειπ νο πθτο νη 
Ἠάπα ἵπ {Πε Ἠο]γ ταοιηῦ. 
19 Ἡο Ὠατο Αἱ5ο 4 πιοτθ 
ειιχε ποτᾷ ΟΕΡΤΟΡΠΕΟΣ: 
πυΏθετειηίο γε ἄο πο]] 
νηαῦ γθ ἴιβκε Ὠοεᾶ, 5 
Ἡπίο α ἹΠσαι ἴπαῦ 
ΕΠΙπείἩ 1πα ἁατ] Ῥ]αςε, 
τη] ἴηο ἆπγ ἄανη, 
εηΏᾶ ἴπε ἄαγ σίατ α- 
χῖςο ἵη τουσ Ἠθατίς: 
20 Ἱκηοννῖπς 1Π]5 Βτςι, 
ἐπβῦ Ἡπο ῥργΓορΏθογ οἳἑ 
ἴμε εοπ]ρίατε ἶ5 οἱ ΑΠΥ 
ργϊναῦε ἰπ[εγργεία{ῖοη. 
21 Ἐος Τπε ῬγορΏπόςγ 
«8Πι6 ποῦ ἵπ οἱἷά Τἶπαρ 
Ὦν ἴπε π]]] οἳ π]ηη : 
Ῥαῦ Ἠοἱγ πιςση οἱ ἄοᾶ 
ΕΡρακε αβ {ἐλεψ τυε)ο 
πηοτεᾶ Ὦγ ἴμε Ἠο]γ 
αποςῦ. 

ΤΙ. Βπαὸ ἴλθτα τνετθ 
{β]5ε ῬτορΏθῖς αἶς5ο ἃ- 
ΤΙΟΏ5 ἴΏε ρθοΡ]ε, οτεη 
«5 ἴπετε 5Ώα]] ωε {α]5ε 
Τ6ΕΔΟΠΕΓ6 αΠΙΟΠΡ Το, 
/Πο Ρχϊἰν]]γ «πα]] υτίηρ 
1π ἀαππιπαῦ]ο Ἠετεςῖες, 
εσοει ἀεπγίησ 1ο Τ,οτᾶ 
ἴπαῦ Ὀοαρπύ ᾖ1πεπι, 
8Ώά Ὀτίηρ αροη ἴΏεπι- 
5ε]τες 5η] ἀοξδίγαο- 
ΜἱοηΠ. 2 Απά ΤΙΑΏΣ 5ΠΏα]1] 
2ο]]1οἳν ἰΠοῖτ ρεγηϊσίοας 
ΠΤΑΤΕ6: Ὁγ τθ8βδου ο 
πυΏοπι{ίῃο πναγ οξίταία 
εΏα]] Ὦε οτ]Ιὶ 5ροκεη 
οἳ. 5 Α ιά ἑητοαρΏ οο- 
νποϊοιδηςςς 5Ώα8]] ἴπεγ 
πνίἩ ᾖ{οἱρηεᾶ ποτ 
1ηΩ]ζθ ΤηειοΏβηᾶϊ5ο οἳ 
τοι : π/Ώος5ε Ἱιάρπιεηυῦ 
ηοῦ οξ  101Ρ παρ 
ἹἩηροετείη ᾖτποῦ, απᾶ 
{πεῖσ ἄρπιπββίοιι 51 άπη- 
ῬεγείὮ ποῦ. 4 Έοτ 1 
αωοᾶ ερατεᾶ ποῦ {πα 
Ώηρεὶς Τἴπαῦ οἰππεᾶ, 
Ῥυτ οἈςῦ ἐ)ιεηι ἄοσνη {ο 
Ἡαε]], απᾶ ἀθ]]νατοᾶ 
ἔλοπι πιο οἨαίπβ ο 
ἂαγκηεςς, ἴο Ῥε τ85εττ- 
εἆ ππίο Ἱαπάρπιοεηις 
ὃ απᾶ «ρηγεᾶ ποῦ ἴπο 
οἱᾶ ννοτ]ᾶ, Ὀαῦ βανεᾶά 
ΝοβὮ {πε οἴρΏίἩ ρεΓ- 
40Η,  Ῥτεαςῃπετ οἳ 
τἱρΠἰθοιςδηςςδς, Ὀτίης- 
πρ ἵπ ἴπθ Ώοοᾶ προπ 
ἴΏα ποτ]ᾶ οἳ {πο 11η- 
Ροάᾶ]σ: 6 απά {ἑπτηῖης 
Τη9 οἶεῖος οἱ Μοᾶοσα απά 
6 οπιοτγΏς ΙΠῖο 85Πε5 
οοπάεπιπθᾶ {ᾖ6ηι νΥΙ η 
3η οτεγίΏτουν, τωα{ηρ 
Ν/θΏηι 8 ΘΏΣ8ΙΩΡΙΕ άη{ο 
ἕλοςε πα αΕθεγ οποι]ᾶά 
1ῑνε απσοᾶ]γ; 7 απᾶ 
ο]]νεται Ἰαδ Τοῦ, 
ψεσεᾶ υΙἩ ἴπε ΒΙ1Πγ 
Φρηνθτ»αΡΙΟα οἳ ἴπε 

πἉΕτρογ. Β. 1 ῃ, 
ιν] ” ” ν ε 3 ὃν ” , τι Ξ ’ 

σης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, 'Οὗτός 
δρτοαρλὺ Τέο Ἠϊπι πολι Ὦψ Ἅἴποε γετσ εκςε]]επῇ ΡΙοΣΣ : Τηῆῖς 

ἐστιν ὁ.υϊός.µου ὁ ἀγαπητός,! εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα. 18 καὶ 
15. ΠΙΥ Φοη ἴπθ Ῥε]οτοᾶ, 1η πποπι Ι Ἠατο ξοαπᾶ ἀε]Ισαῦ, Α ιά 

ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, 
τη]5 τοῖςθ πνθ Ἠεβγᾶ ἜἜτοπι Ποατεπ αυτουσῃΏῦ, 
4 2 . ν 3 - σσ” » ε ΄ Π] ο ολ Β) 

σὺν αὐτῷ ὄντες ἓν τῷ Ἵδρει τῷ ἁγίῳ.' 19 καὶ ἔχομεν βεβαι- 
ΣτπιϊἩ οἨϊΐπι “Ῥοίπσ οἩἨὐ τπο πιοσηπῦ 1Ώο]γ. απᾶ 1θ Πατο Ώ]οΥθ 

ότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, 
5υτα πθ  Ῥτορπείβϊῖο συογᾶ, ὕο πΠἰοὮ ἆπθ]] ἆτε-άο Μακίῖηρ Ὠθεᾶ, 

ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ»ἕως.οὗ ἡμέρα διαυγάση. 
85 ἴο 8 Ιηπιρ οΠϊπίπσ η ΑΠ ΟὈδοιτθ ασ, απ] 4αγ επου]ά ἄανη. 

Ν ή 2 . -” ΄ ς - -” 

καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἔν ταῖς.καρδίαις ὑμῶν 390 τοῦτο 
απᾶ [1π6]ιποτπίηςσ δίας 5Ποια]ᾶ ατῖ5εθ 1π ποιτ Ἠθβγίςδ; ο τΠἱ5 

πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς Ἰἰδίας 
πχςυ ΚπογΊησ, νηαῦ΄ απ  ὁρτορΏοςγ οξ βογιρίατε 7ο 51ἱς 3ΟἵΝΏ 

(δέ. ονετγ) 
2 ’ η) ’ ς ) 4 ΄ 3 ΄ α [ή 

ἐπιλύσεως οὐ.γίνεται. ὁ] οὐ γὰρ θελήµατι ἀνθρώπου ἠνέχθη 
αο1ητεγργοῖατΙοη 815 1Πος, 4ο ποῦ ὉὮγ [19] πΙ]] οἱ Ὠιβη πας ῬτουιςΏῦ 

στ ΔΝ ΄ η] κ » 1 ς μ ΄ ε / ΄ 

ποτὲ προφητεία, Χάλλ᾽" ὑπὸ πνευµατος αγίου Φερὀ- 
δα0”ππσ πιο 1ρτοβΏοςσγ, ραῦ, δυγ [πε] δορῖτϊς 5Ηο]ν Λ3ρεῖηπς 

µενοι ἐλάλησᾶν οἱ! "ἅγιοι! 3 θεοῦ ἄνθρωποι. 
Ἔρογπε, ᾖεροκε Ἴ{πε Ἅ3Πο]Ιψ 195οΕ114οᾶ Ἅ"πιεῃ, 

» ’ Δ Δ - } ” - ε 3 

9 ἜἘγενοντο-δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἓν τῷ λαφ, ὡς καὶ 
Ῥταὁ ἴπετο Ίετε 85ο {56 ῬτορΏεί5ξ απιοηπσ {πε Ῥθορίθ, 5 αἱ5ο 

9 ος ” Π ε/ , 

ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν 
ΑΠΙΟΠ9Ρ τοι µἵυί]] Ῥο {8156 1Θ61ςἨςΘΤ5, πο πΙ]] Ὀτίης ἵπ εεα]ταῖ]γ 

αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρ- 
3φεοῦς  ᾖ3λεείτασίϊνε, απᾶ πο «Άππο ροαςφμι ἨἈπεπι Άλίαετετ , 14ε- 

΄ } / 4 -” μ ΄ Δ 3 

νούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν' 2 καὶ πολλοὶ 
πητίης, Ῥτϊιπσϊῖπρ προη {ποπιδεῖ]τες απ1βῦ ἀοξίτιοβίοη: Απᾶ ΙΙΑΠΥ 
.) θ ́ ] .” ” ΘῬ 2 λ ’ ἤ ὃ » εν στ ες δὸ 

ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς δάπωλείαις, ι οὓς }) οὸος 
σνϊ]] ἐο]]ουν ου ῦ ΜΠείγ ἀθεείτιιοτῖτε ΒΥΕ, ἔπτοασἩ πἨΠοῦα {Ἡθ ΤΥΑΥ 

τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται' ὃ καὶ ἐν πλεογεξίᾳ πλασ- 
οἑ {πο ᾖ{ἰταίῃ σ/ϊ]] ο ετΙ] 5ΡοΚεΏ ο, Απάᾶ {ηπτοισῃ οοτείῖοἁβδηθςς Πτα 

τοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται' οἷς τὺ κρίµα ἔκπαλαι 
σπε]]-ζαγπθᾶ ποτᾶς τοι {πεγ τν] πιακοραίποξ: {ἔογπποπι Ἰπάσπιενπυ ο οἰά 

οὐκ. ἀργεῖ, καὶ ἡ.ἀπώλεια.αὐτῶν οὐ.νυστάζει. 4 Εί.γὰρ ὁ θεὺς 
15 ποῦ 1416, απᾶ ΜΠείτ ἀθςίτιοξΙοη ς«ἸάπάῬετς ποῦ, Έος εξ αοά 

. ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ.ἐφείσατο, ἀλλὰ «σειραῖς" 
[Πι9]) απηροὶς ΥΝΓὨο βἱπποᾶ ερατοᾶ ποῦ, Ῥαῦ δίο "ολα]π5 

ζόφου ταρταρώσας παρέξωκεν 
1ο0ξ 11άμγχκηοςς Πατίπρ Ὀοαςί [τμεπι] "το 3τμο 5ἄθερεςί Ἰαῦσος ἀεμτετεᾶ [τησπα] 

εἰς κρίσιν Ἀτετηρημένους" ὅ καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ 
{ογ Ἱαάρπιεπῦ Ἠανίτπρ Ῥθεπ Κερῦ ; ΑΠᾷ [ίπε] αποἰεπῦ ποτ]ᾶ "ποῦ 

ἐφείσατο, ἀλλ"  ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης 
αςερατεᾶ, Ῥαῦ {[5ιπε]- οἰρμτΏη ἜλοοῬ οἱ δτϊρμίεοαβποςς ὃα “Πθτα]ᾶά Ίρτε- 

λαξεν, κατακλυσμὺν κόσμῳ «ἀσεβρῶν ἐπάξας ϐ καὶ 
βογτοαᾶ, [1πο] Εοοά προα ὭᾖΓ[ίπα] ποτ]ιά οἱ [τπε] ἀπροᾶ]σ Πατίπρ Ῥτοαςηῖ ἵω; απᾶ 

πόλεις Σοδόµων καὶ Γοµόῤῥας | τεφρώσας κατα- 
[πε] οἶδῖες οἱ Ξοάοπι απᾶ ΑΟΠΙοΙΤΠ8 ἨΠατὶῖπρ τεᾶασεᾶ ἴο α8Π65 τν Ἡ απ 

στροφῃΏ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα µελλόντων ἆἀσε- 
ονοτίἩτον οοπάσπιηθᾶ [τἩθηχ], ὅαπ “εχαιηρ]ε [51ο 5ἴποςα] Τοείτιςδαροιῦ ὅτο 1οτα 

Γ Ὁ νὶός µου ὁ ἀγαπητός μον οὗτός ἐστιν Πιν ΒΟἨ ΤΩΥ Ῥε]ογεᾶ Όλμίς ἶ5 α. 5 ἁγίῳ 
ὄρει ΤνΑ. Ν προφητεία ποτέ ΤΑ. Σ ἀλλὰ ΤΤΥΑΥΓ.  --- οἱ ΟΙΤΤΤΑΥ. Σ απο 
(τεαώ 1αεη {τοπ 60) ΤΑ. 
10 ἆθωδ ΕΤ; σειροῖς ἴο ἀ4εΏ5 ΤΑ, 
{ο κθερ, {ο Ῥε ριαμ]5ῃεά 1, 

3 -- τοῦ]. Ὁ ἀσελγείαις ΙΠοθηΜΟΙΡΠΘΕΕΦΘΕς ΟΙ,ΤΊΤΑΝΜ. ο σιροῖς 
ἆ τηρουµένους ἴς Ῥε Ἱθρύ αΤττΑ7Γ; κολαζοµένους τηρειν 

9 ἀλλὰ ΤΤΤΑ., 

/ ᾱ ἰκρΙμ 
κρυκα εφὺυ- 



ΤΙ. αι ΕετΕα, 

ειν Ἅµτεθεικώς' 7 καὶ δίκαιον Λώτ, καταπονούµενον ὑπὸ τῆς 
᾿"μηροᾶ]γ "Πατίηρ 39εί; απᾶ τὶσηίροις Τιοῦ, ορρτοββεά νγ ἍᾖΊ]πο 

-» ΑΕ ᾽ , , ῃ 2» υσνα, ο|ἱ - τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς, ἐῤρύσατο” 8 βλεμ- 
οἱ 51ο Ἓ]ατι]οςς 31π 5]οοπΏΙοιΙςθ58 αροπάιιοῦ Ὦθ ἀα]]ιγετοᾶ, (ΖιπγοιιϱἩ 

ατι γὰρ καὶ ἀκοῃ Σὺ" δίκαιος, υεγκατοικῶνὶ ἔν αὐτοῖς, 
ερῖπα 'ΐοςγ απᾶ Ἠθατίης, ἴπο τὶσηίθοας Γπιατ], ἀπτνε]]]πς ΑΠΙΟΠ5Φ Ίἴλετα, 

ἡμέραν ἐξ ἡμέρας Ψψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις 
αγ ντ ἅἂαν ᾖ[5Πἱ5] 56οα] Ξτισμίθοις ὈτνΙίἩ θιμοαίτ] Ἰ]ασν]εβς Όννογ]β 

ἐβασάνιζεν' 9 οἶδε κύριος εὔσεβεις ἐκ Ἰπειρασμοῦ! 
ου πιεη{οᾷ,) 1λκπουνς [5 Πιε] "Τοτᾶ [πιουν ἴπ6] Ῥρίοιβ οαῖ οἳ Ἰἰεπιρίαίοη 

ῥύεσθαι. ἀδίκους.δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους 
το ἀ4ε]ίτετ, απᾶ [ἐπε] απγὶσΏίοοας {ο 4 4ἂαγ οὐ ]αάρπιοπυ 35ίο/”ρο5δραπίςηποά 

τηρεῖν' 10 μάλιστα.δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸςὲἐν  ἐπιθυμίᾳ 
11ο Ξκοερ; αΏᾶ 5ροοϊα]1γ ἴποςο πΠο αξίατ [πο] Άεα ᾖἹΙπ[ίπε] 1156 

μιασμοῦ πορευοµένους, καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. 
οἳ ρο]]α{ΐοη να], απᾶ  ἹἸοτᾶξδΏϊῖρ ἀεδρίςο, [Τηεγ 

Τολμηταί, αὐθάδεις, δόξας οὐ.τρέμουσιν βλασφημοῦντες' 
Δε] ἀἄβτίηρ, 5ο1{-ν]]]εᾶ; Ἰρ]οτῖθς 11πεγ Ξἴγεπιρ]ο 3ποῦ “βρεακίηρ 5ετν1] 5οξ: 

1] ὅπου ἄγγελοι ἰσχύὶ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες, οὐ φέ- 
ὪπἨθιε απρε]ς {Ίπ “είτεησίἩ δαηπᾶ ὅροπεγ ρτοκῖου 1ΡεἵΏς, «ηοῦ 7ᾶο 

ουσιν κατ αὐτῶν Ἀπαρὰ κυρίῳὶ βλάσφημον κρίσιν. 
Ὀτίης βραϊηξδύ ἍᾖΊπεπῃ, Ὀεέοτε [{πθ] Τ,ιοτᾶ, 8 ταῖ]ῖης οΏαχΡε, 

12 οὗτοι.δε, ὡς ἄλογα ζῶα Ἰφυσικὰ γεγενηµένα! εἰς ἅλω- 
Βατ ἴη6βε, 5 Ἱγτγαβίοπα] "απίπιβίς Ἰηαίυτα] Ῥοτη 40Υ ο.ρ- 

σιν καὶ Φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν  ᾖβλασφημοῦντες, ἐν 
Ὅαπτθ απᾶ οοτΓαρϐίο”, 3Ἴπ “γγηαῖ 3,ῃογ 6αχγο Ισποτγαηῖ 508 α1αρθβ]εῖηρ Σεν, ᾖπ 

τῇ.φθορᾷ.αὐτῶν "καταφθᾳρήσονται! 19 Ἁκομιούμενοι 
Μπεῖτ οογταρ{{οἩ 5Ώα]1 αἲτετ]γ ρετί5Η, Ῥοεϊηρ αΌοιῦ {ο τοσοεῖτο [πε] 

μισθὸν «ἀδικίας, ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, 
ταγ/ατᾶά οἱ ἀπτῖρηζεοιςποςς;΄Ῥ]εβξβατο "οξίθεπιῖης Ζαρηεπαρτα] ΞΙπάα]ρεποςῬ; 

σπῖλοι καὶ μῶμοι, ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς Ἱάπάταις' αὐτῶν, συν- 
«ροῦΐξ απᾶ Ὀ]επιίσηθ», Ἱασιτίπήης ᾖπ 24εοεῖς ᾖ31ΜΠείτ, ᾖ{εαςί- 

’ « -” ] 3 3 4 / 

ευωχούμενοι ὑμῖν, 14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος 
11ς ψΙίἩ τοι; 6768 Πανίηςρ Σα] οἱ απ αἀα]ίετοεςς, 

καὶ Οἀκαταπαύστους! ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκ- 
βΏᾶ τηαῖῦ οεα5ο ποῦ ΣΤΟΠ) 81Η, αἰ]πτίτπρ βου]5 Ἀπεςίαρ]ςη- 

τους, καρδίαν γεγυμνασμένην Ἀπλεονεξίαις! ἔχοντες, κατάρας 
εᾶ; 3ρ 3Πεατῦ 3εκετοῖδεᾶ δΊΏ δογανίηρ 1ἨατίηΕβ, ᾖ5ο8.39αχ59 

τέκνα, 16 4 λιπόντες! ττὴν' εὐθεῖαν ὁδόν, ἐπλανήθ αν καταλιποτγτες ΤΗΥ ευσειαν οὐὀο», ἐπλαγ]σησαγν» 

οΠἩ1]άτεη ; Πατίηρ 1εξί πο οίἰταἰσΏῦ ππΑΥ, Πεν πεηῖ β5ἰΤαΣ, 
Π , - ε - ” 4 ” , εν 

ἐξακολονθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Ώοσόρ, ὃς 
Ὠατνίηπς {ο]]οποά 1η ἴηο αγ οἱ Βαϊθαπα, [5οη] ΟΕ ΈΒοβος, πΠο[{πε] 

Λ ’ η) ΄ 2’ ιο 2 ’ 

ισθὸν  «ἀδικίας ἠγάπησεν, 16 ἔλεγξιν.δὲ ἔσχεν µἰδίας 
τοπγαχᾶ οἳ απγίσΏίθοιδηπθς Ἰοτεά; Ὀπῖ τερτοοξ ἸΠαᾶ οξ ΠΒ ΟΥΗ 

παρανοµίας' ὑποζύγιον ἄφωνον, ἐν ἀνθρώπου ᾽φωνῇ 
ππιοκεάπεξβς, ᾖ[τπε] 3Ροββῦ ΐοξ “Ῥυτάσοη ἀαπιο, η ΣΩΒΠ)8 τοῖσθ 

φθεγξάµενον, ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν. 
βροαΚξίΏΕ, 4οτραάθε ἱηθ 3οξ 3Ἴπ9 Ῥτορηεῦ 1ΓΠΙΒΠΘΡΒ. 

17 οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι, Σνεφέλαι' ὑπὸ λαίλαπος ἐἔλαυ- 
ΤηθεῬ τε Σουηίαίης να (λοαί πβίαετ, ο]οιιᾶβ ολέ ΒίΟΓΏΙ ρδεῖης 

γόµεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους |εἰς αἰῶναὶ τετήρηται. 
ἀγίτεπ, Το Ποπ {Πο Ρ]οοηπ) οἳ ἄβτκηοσδβ 40ΟΥ 67ΟΥ 18 Κορῦ. 

{ ἐρύσατο ΤιΑ. Ἀ ἐν- τ. 
κ --- παρὰ κυρίῳ Π[ττ]. 
Ποπα] αΠΙπια]5, Όοτη ΠΒΙΙΓΑΙΙΥ) ΙΤΊτΑΥΓ. 
8 ἁγάπαις Ἴονε "Εε85ί5 ωττ. 
Ἡ Καταλείποντες 1εατῖηρ Τ. 
ΑΙ ΤΤΤΑΥ. 

Εξ --- ὃ (γεαά [υπε]) 1.. 

ο ἀκαταπάστους Ἰηδαίίαῦ]θ ({ος ϱἰπ) 1.. 
τ--- την (γεας [0πε]) αιιτττΑ7Γ. 

ἕ ---εἰς αἰῶνα ΙΤΊΓΑ. 

6ῦσ 
πιοκοά: 8 (ου πας 
τ1ᾳηίεοις Ώιβη ἀτγο]]- 
1ης ΑΠΙΟΠΡ Ίἴπεπα, ἴπ 
5εοϊίησ απᾶὰ ἨΠοθατίης, 
τοχοά ᾖίδ τὶπλίεοαβ 
βοι] ἔτοπα ἆαγ ἵο ἀ48Υ 
νι] {λ[ποί πιπ]ανν{α] 
ἀεεᾶς:) 9 ἴπο Τιοτά 
ἘΚποπείἩη Ἡον {ο ἀ4ε- 
Ί1νογ ἴηῃο ροᾶ]γ ουῖ οἳ 
ἰοπαρίβί1οΏηΒ, αηΏᾶ {ο 
ΥΟΡΘΤΥΟ 1Ἠο απ] ι5ύ 1ιη- 
Τοἳμε ἆπγτ οἑ ]αάρπιεπῦ 
Το δε ρυπ]-ηοᾶ : 10 ας 
οΏΙεβγσ {πεπα {πα ῦ στα]]ς 
ΑΤἴοΓ ΤΏθ ΏεςὮ 1 Τηθ 
1450 οἳ ἩππΠπςΙΘβΏΠΏςΘΞΒ, 
ΏηΏᾶ ἆἀε.ρῖδθ ΡΟΤεΕΤΓΠ- 
πηεηῦ, Ῥτοεξαπιρίιοιθ 
ατο 1]εψ, πεἰΕν1]]εᾶ, 
ΤΠεγ ατο ηποῦ αἰτα]ά ἴο 
«εροα]κον!] οἱ ἀϊρηῖοῖθβ, 
11 Ἰπετεβς απρε]β, 
νυΏ]οὮ 41ο ΡΤΕΑΊΕΓ 1π 
Ῥοπες απά πρΏξ 
Ῥτῖηρ πού ταῖ]ῖπρ 8ο” 
οὐυδαῦ]οη αραἱηβύ ΊἨετα 
ὈεΜοτθ λε Τ,οτᾶ. 12 Βις 
{περο, 48 παίῖιτα] 
Ῥταίο Ῥεαφδί5, πιαᾶο ἴο 
ο ἵακεη απᾶ ἀθδίτογ- 
εᾱ, 5ρεα]ς ετνὶ] οἳ Ίἴπο 
τηῖηρς {ἐπαβῖ Τηεσ αἨ- 
ἀθτςίαπᾶ ποῦ; απᾶ 
βΏα]1 υ{{εσ]γ ρετῖςα ἵτπ 
{Πεῖσ οἵγΏ οογΥΙΡΟΙΟΗ 7 
19 απᾶ 5ΠΑβ]]τοσσαῖνε ἴῑθ 
τεπατᾶ οἳ υητὶσηί- 
ΘΟΊΙΒΏΘΒΒ, ας Ίηετ παῦ 
οοαιπύ 15 Ῥ]οβδατο ἴο 
τιοῦ ἵπ ἴηπο ἄπγίίπιθ, 
προίς {Πεύ αᾳγε απᾶ 
Ὦ]εΠιϊ9ἩΏθ6Η, εροσθῖπςρ 
1Πεπαβε]ντες τν] {Πεῖτ 
ΟΥ Ώ ἀθοοϊνίηπρα συΏῖ]θ 
Τπεγσ {θ8ξύ πΙτΏ τοι ; 
14 Ὠατῖπρ 9Υες ΣΞ1]1 οἳ 
βἀπ]ίετγσ, απᾶά Ίἴηπο 
οαηποῦ «845896 Ίτοπι 
εἶῃπ; Ῥερυϊ]ης απςδία- 
Ῥ]θ εου]5: απ Ἠεατο 
ΤΊΠεγ Ίπνα οχογοιβεᾶά 
ππΙ(Ώ οοτείοις Ῥτβοῦί- 
088; οτιςεᾶ οΏΙ]άτετ : 
15 πΥΠΙοἨ Πα γο ΕΟΓΡΑΕΕΗΠ 
Τπο τ]σΏῦ νναγ, αηΏᾶ ατθ 
5οπο β5ἴταγ, Το]]οσινίησ 
τηοῬ παν οἱ Βλ]βατη {8 
50η οἳ Ῥορος, ἩὙπο]οτ- 
εᾱ ἴπο σ΄αρες οἳ 11Π- 
τἰφΏ{εοιδπεςδς; 16 Ῥιας 
πιβςδτερυ]κεὰ {οτ Ὠϊ51η- 
αᾳυ10γ: Ώο ἀάπιο α5α 
εροβξῖης υπ πιβη)ς 
τοίσθ ΣοτΏαᾶ ὕπε πιπᾶ- 
Ὦηθ6βς οἳ Τπο Ῥτορπεῦ, 
17 Τμεξο 4το τνε]]5 
πηλού Ὕγαῖετ, ο]οιᾶβ 
νπαῦ αγθ ορττ]θᾶ σα 
8 ἴροπιρεδυ; {ἵο πποπι 
1Ώ9 τηῖεί οἳ ἄατκπεςξα 
16 τοξεγγεᾶ 130Υ «ΤοΓ. 
18 Ἔοχ ὙΠεη Ἅ{ἴλπογ 
βρθα]ς ρτεαί απε]]]ηπς 
ωογᾶς οἳ ναπ]ζγ, ΤΠεΥγ 

 πειρασμῶν ἰεπιρίβ[ΙοηβΒ τ. 
1 φᾠυσικὰ γεγεννηµένα Ἐα; γεγεννημ. (γεγενημ. τ) φυσικὰ (γεαςᾷ ἵιντα- 

πι καὶ φθαρήσονται 8Ώθ]] εγεη ΡρεσῖδΏ 1 ΤΤτΑνν. 
Ρ πλεονεξίας ΟΙ,ΤΊτΑΥΓ. 

. καὶ ὁμίχλαι Απά πωἰθίβ 



606 
ἉΊἶαπτε {λτοαρῃη {πο 
1αξίς ο {πο Βειὴ, 
{ηγοισ]ι πιο] νΥΑΠΤοΠ- 
Ἡεςς, ἴποερ Πατ ποτγθ 
οΊεαῃ εξεοαρθᾶ Ίτοπτι 
παπι πο τε ἵπ ΘΓΤοΟτ. 
19 ἨΓηΏΙ]ε {Πεγ Ῥτοπηῖ5θ 
νπεπι ᾖἸτοετιοσ, ᾖΤἴπεγ 
ἔῃΠειηςε]τες 8το {Πε ρεῖ- 
παηΐς οἳ οοτγαρθίοη : 
Σοχ οἳ πΠποτα α Τατ ἶξ 
οτεζςοΏ}θ, οἱ {Πε Ξ4ἴπθ 
15 Ἡε ὈνοαρΏῖ ἵπ Ὀοῦ- 
ὅᾳπρθ. 90 Ῥοτ 18 {τετ 
6πεγ Ἠπτε εξοαρεᾶ ἴπο 
Ῥο]]α{ῖοης οἱ ἴπε ποσ]ᾶ 
ΜΤΏτοαφΏ ᾖ7ἴπο ἆἘποντ- 
1εᾷρε οἳ ἴπε Τιογτᾶ απᾶ 
Βπνῖοις ἆθβδαβ Οπσὶςί, 
{π6γ απτθ αρβῖη εἰ- 
ἑεησ]εά Ἰπετείηῃ, απᾶά 
ΟΥετσοοπᾳΕ, {ηθ ἸΙαίζετ 
επᾶ 15 π/οςθθ πΙ{Ἡ ἔποπα 
ἴηπατπ {πο Ῥερϊιπηϊίης, 
21 Ἐοχ 16 Ἠπᾶ Όεεν Ῥεῖ- 
τετ {οτ ἴποπα ποῦ Το 
Ἠατο πονη {ηρ ποσοξ 
τ{ᾳΏίεοιδπεςς, ἴΠαπ, 
ΒΕἴΕΥ Πε Ώατε Κπονη 
{έ, ο ἵατωη ἐτοτπι ἴπθ 
Ἠοὶσ οοπιπιβπάτπεη 
ἀθ]ϊτετοᾶ απῖο ΤΠοΠΙ, 
22 Βαΐ 15 ἵδ Ἡαρρεπεά 
Ὅπῖο ἴπεπι αοοοτᾶαῖπςσ 
το 1ἴπε Ίτιε ῬτοτοτΏ, 
Τηρ ἆορσ ἐς ἰατηθεᾶ 1ο 
145 οὗνη τοι] ασαίη : 
βηπᾶ ἔπο 5ου τπαῦ τναβ 
σγβςΏςᾶ {ο Ἠετ πα]]οσ- 
ἄπς ἵη {πο πι]. 

111. Τηϊς εοοοπᾶ ε- 
Ῥὶςύ]α, Ῥε]οτεᾶ, Ι που 
νητῖίθ ππίο τοι: 1π 
δοέι υγἨῖοη 1 αἰῖτ παρ 
γουσ Ῥρατο πη]πᾶς Ὁγ 
π/αΥ Οἱ ΤΕΠΙΕΠΙΌΤΑΤΟΘ: 
2 υπαῦ τετιαΣ ο τοϊπᾶ- 
Σά] οἳ {ῃο πγοτᾶς πγἨΙο]Ἡ 
ἩγεΤθΘ ΔΡΟΚΘΊΏ Ῥεΐξοτο Ὦγ 
ἴπο Πο]σ ΡτορΏεί5, απᾶ 
οἳ ἴἩο οοπητηβιᾶτηετῦ 
οἳ πες {πο βροξί]ες ος 
9Π9 Τιρχᾶ,απά Ῥαν]οιιτ: 
ὃ Κποπῖτπρ ἴπῖς τες, 
ἐπαῦ ἴπετο εΏα]] οοπιθ 
1η 1η ]α5ὲ ἄαγε Ξοοί- 
χετς, τσα]ξεῖησ ἍαΑΕἴΘΓ 
πείτ οσηΏ ]π5{8, 4 απᾶ 
εατίηςσ, Ἰ/ηετο 1 {ηπθ 
Ῥτοπηῖςε ΟΕ Ἠΐ5 οοπαῖηρρ 
4ο: 5ἶπορ πο {8ἴῃΠοτβ 
1ε]] ας]θερ, αἲΙ {λῖπσα 
εοηπ{ῖηπε ας {ᾖ6ψ 1σεγθ 
1ΤΟΤΩ ἴῃμε Ῥεριππίηρ ο 
1Ώε οτεβί]οη. ὅ Ἐογ 
ΜΩ]5 {πετ να]Ηπρ]σ ατο 
αρποταπί οἳ, ἴπαῦ Ὦγ 
πε πγοτᾶ οἳ 6οᾶ {πε 
Ἠθεατεης πετο οἳ οἷᾶ, 
ΒΠᾷ {Πο εατίἩ εἰαπάΙηρ 
ουῦ οἳ {πε παίετ απἀά 
1η {Πε πετ: 6 πἩΠογο- 
Ὦγ {πε ποτ]ᾶ {παί πετ 
σας. Ὀεῖηπρ οτεγβοννεᾶ 
1 ίἩὮ πνβἴΘΣ, Ῥετ]ςηεᾶ : 

7 -- ἐν Ε. 
5 --- καὶ π[ττ]. 

[ιΠπϊησς] Ὀεπ]πᾶ 
1ΤΤγΑ. { κυλισμὸν το]]]πσ ΤττΑ. 
(γεαᾷ 1η ἴπε ]α8ί ἆασβθ) 11. «ΑΥΓ. 

κ ἐπιθυμίας αὐτῶν ΟΙΤΙΑ. ασἙαταΤΓ. 

5 ὀλίγως 5Ο68ΥΟΕΙΥ Ο1ΤτΑ ΥΓ. 
: -- ἡμῶν (γεαᾶ οι Τιοτά) 1Τ. 

τετεον  α ατα 
ε , , α ΄ 

18 υὑπέρογκα γὰρ µαταιότητος φθεγγόµενοι, δελεάζουσιν 
Έοτ ρτεαί »πο]]ῖτς [ποτᾶς] οἳ ταπΙ{γ ερεαξῖης, ἴπεσ αἶτατο 

ἐν ἐπιθυμίαις σαρκός, ᾗἵ ἀσελγείας, τοὺς Ἱὐντωςὶ 
στη Γ1Π6] ἀεξίτες οἳ [1πε] Βοξί, Ὁγ Πσεπ{ΙοαςησςςθΒ, ἔποςδο πΠο Ιπᾶρθᾶ 

Σἀποφυγόντας! τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους, 19 ἔλευ- 
πα], εβοαροᾷ ἐτοπι  Ἅᾖ1ποςθ ππο π ἍἈθττοτ 5ΐτεε- 

θερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες 
4οπι 5τπετα “Ῥτοπιϊαίπς, {Ώεπιεε]πες 3Ροπάπιεη αρεῖηπς 

τῆς φθορᾶς' «Φ.γάρ τις ἥττηται, τούτῳ Σκαὶ δε- 
οἱ οογγαρϐΊοἩ; 2οΓ Ὁγ πνΏοπι Άπγοπε Ἆας Ῥεεπ 5αυάπεᾶ, Ὦγσ Ἠϊπι αἶςξο Ἡε ἶ8 

δούλωται. 30 εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ µιάσµατα τοῦ κόσμου 
Ἠε]ά ἵπ Ῥοπάᾶφβσο. Ἐοτ1ξ ἍἨβτίηρ εσεαρεᾶ {πε Ῥο]]αξίοης οἳ {πε πνοτ]ά 

ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου Ζ καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
{Πτοιρ]Ἡ Γ1πε] Κποπ]εᾶσε οἑ ἴπε Τιοτά Απᾶ ῥβατίοατ σφε5αξ Ομτίςε, 

τούτοις.δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἠττῶνται, γἔγονεν 
Ῥαῦ γ "μες λαραϊΐπ ΣἨρτίης Ἕεοη “οηέᾳησ]εᾶ 5έηογ 5ατο Τςαρᾶπεᾶ, Ώας Ῥοσοπιθ 

αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. 21 “κρεϊττονὶ 
νο ἴπεπι {η ἍἾἸα5ὲί ᾖ[ςεαϊαο] πο ἵἴπαη ἴπο Ἠτςῦ, ΣΏετίετ 

πας . - ι [ , Ν ν -” , 
γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, 
1{ος 15 πνετε {ο ἔπεπι ποῦ {ο Ἠατε Κποσντ ἴπε πασ οἳ τισηίεοιιςηοςς, 

ἢ. ἐπιγνοῦσιν ὃ εἐπιστρέψαιὶ 3Ίέκὶ τῆς παραδοθείσης αὐ- 
ἴπ8η Πατίηρ Κποντπ [Πε] {ο Ἴαστε ἵαγπεᾶ 4τοπι πα ΦᾷεἸ]γετεᾶ το 

” ε ; - ς 3έ αδλ ) - ο » 

τοῖς ἁγίας ἐντολῆς. 3935 συµβεβηκεν «δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς 
Σίπεπαι 1ἨΠοΙψ Ἀοοπιππβπάπαθηὔ, Ῥαΐ ηας Παρρεπεᾶ ᾖΤοίποπ τπε[Γποτᾷ]οξτπε 

ἀληθοῦς παροιµίας. Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα' 
ἴταε Ρτοτετὸ: [Τπε] ἄοσ Πατίηςσ τειαχηθᾶ ἰο ὮἨϊδοπη ποια δ; 

καί Ύς λουσαμένη, εἰς Γκύλισμα! βᾳρβόρου. 
ΆΑπᾶ, [Τηε]35ου ᾖἸνναςηεᾶ, ἰο [πετ] το]]ῖηρ Ρρίαςθ 1π Γ1πε6] παῖτο, 

ϱ Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, 
Της ποτ, Ὀε]οτεᾶ, 8 εοοοπά Ζΐ{ο4γοι 1 ἁπτῖίθ Λερίςτ]ε, 

ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομι'ήσει τὴν εἰλικρι- 
1π Γροίπ] πἩῖςὮ 1 5εῑτ πρ τοαστ {πραξ]ηρ [ὅγοα] σἷη Ίτεπιεπαργαηςθ ΄ρατε 

νῆ διάνοιαν, 2 μνησθῆναι τῶν προειρηµένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν 
Σταϊπᾶ, {ο ο πα]πᾶξα] οἱ ἴπε ΄5ροκεη ὀρεξοτθ απγογᾶς Ὁσ τλμθ 

ἁγίων προφητῶν, καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ξἡμῶν! ἐντολῆς, 
ποῖσ Ῥτορβείς, Ἀπᾶ οἳ ἴπο "πο αχοηροςΐ]ες «ᾖΤΡΥ δπ5 Ἰοοπιπιαπᾷπιεπ6 

τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος' ὃ τοῦτο πρῶτον γινώσκοττες, ὅτι 
308 3{Ἡρ “Τιοτᾶ δαπᾶ «οῬατίοιΓ: τΗ15 τει Κηοπίπςσ,  Ίπαῦ 

ἐλεύσονται ἐπ᾽ Ῥἐσχάτου!ϊ τῶν ἡμερῶν ἵ ἐμπαΐκται, κατὰ 
σπῖ]] «οπ18 Ἀἲ {πο «ἶο5θ οἳ {πο ἆαγς ΏΙΟΟΚΕΙ5, καοοοτᾷῖηπσ το 

τὰς.ἰδίας αὐτῶν ἐπιθυμίας" πορευόµενοι, 4 καὶ λέγοντες, Ποῦ 
{πεῖτ οὗ 1αρίς τνα]κίης, Απᾶ οδαγνῖΏηςδ, Τηοτθ 

ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς.παρουσίας.αὐτοῦ; ἀφϕ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέ- 
16 ᾖἴπο Ῥτοπαῖςεε οἳ Πϊς οοπαΐηρ 2 {ΟΥ .Ξ1Ώςε ΤΠ 18- 

ρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾿ ἀρχῆς κτί- 
μετ ᾖ{186]] α5]1εορ, 811 1Πΐηπσα πας οοπύίηαο 1τοπι [πε] ὈεσΠιπίπς οΕΓ{ῃοα] 

σεως. ὅ λανθάνειγὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας. ὅτι 
ογεβ[1οἩ. Έου 3156 “Ἠ]άᾶεπ “ἔτοπι  ῥὈίπεπι ατΠῖς, [1πετ] π]]πσς [ΙΕ], τλαῦ 

ῃ ντ ” 3 . ϱ) ϱ/ ᾽ . 5 
οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι, καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι ὕδατος 
Ἠεατετς πΤΘΤΘ οἳ οἷα, Απᾶ Αη εατίἩ ου οἳ παίες Απᾶ Ἱπ ἩἹΠβίες . 

συνεστῶσα, τῷ τοῦ θεοῦ λόγφ. 6 δι ὧὦν ὁ τότε 
εαζὈς]ςίῖπςσ, ὮὉγ ἴπθ Σο Ξοᾶ Ἀπντοτᾶ, {Πτοισ]η πγἨῖο] [τναῖθγς] ἐ]ια ἔπετ 

: ἀποφεύγοντας 8Τθ 65οαρῖηᾳ {ΓΟΙηΏ ΙΤΤτΑτν. 
Α κρεῖσσοντ. Ὁ --- εἰς τὰ ὀπίσω το ΊΏθ 

5 ὑποστρέψαι ἴο Ώατε ὑαγηεᾶ-Ῥαο]ς τττνΑ. ἆ ἀπὸ1.. ε --- δὲ Ὀιιῦ 
Ε ὑμῶν (γεαᾶ Ὀγ γοιτ αρος{1εβ8) ΙΤΤΙΑΥΓ. ὮἩὮ ἐσχάτων 

Ι -{- ἐν ἐμπαιγμονῃῇ (γεαᾶ πιΟΟΚΕΣΤΒ, υπ Ἡ τοθος1ηρ) 



111. ΠΠ ΡΕΤΒΠΗ. 
΄ “ ᾽ 2 3. « Γ ” φ 3 κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο' 7 οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ 
πγοτ]ά ση πνβῖετ Ἠβνίηρ Ὀθεπ ἀε]αρεᾶ Ῥρετὶς]εᾶ, Ῥαΐ ἰποθ ποὺ Ἠθβτεπθ 

καὶ ἡ γῆ Ἰαὐτοῦὶ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσίν, πυρὶ τηρού- 
ΑΠᾶ ἴΠοθ θατίἩ ὮὉγ Ἡς ποτᾶ 3(τεβςειτεᾶ 5ιρ «6, 105 τρ 

-- εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. 
Ῥῦ {ο ϐ ἄπγ οἱ ]πάρτηεηωῦ απᾶ ἀεςίτιοίίοη οἱ απροᾶ]γ ΤΩΘΏ. 

8 ἓν δὲ τοῦτο μὴ.λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι µία ἡμέρα 
Ῥαῦ {Π18 οπε {λῖπς ]1εῦ ποῦ Ῥε Ἠ]άᾶεπ ἔτοπι γοα, Ῥε]οτεᾶ, ἰΌλπαῦ οπθ ἅἄαπγ 

παρὰ µκυρίῳ ὡς Χίλια ἔτη, καὶ Χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα 
ο ΙΑ Γ1πε] Τιοτᾶ [15] 15 Α ἔποαςαπᾶ γεασε, απά Α ἴΠοιςηπά 768 48 ᾽ἆλδγ 

μία. 9 οὐ βραδύνει "Ιὁ" κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βρα- 
9186. ΣΏοες πού Ί4ε]αγ 31ἨἩο6 “]ιοτᾶ Ὥτπο Ῥγοπαίςς, 88 5ΟΠΘ 2ᾷ9- 

δυτῆτα ἡγοῦνται' ἀλλὰ μακροθυμεῖ πείς' οἡμᾶς,' μὴ βουλό- 
197 αρείεεπι, ναι ἵδ Ιουρεαβετίηςσ ἑοπατάς Ἅτβ, ποῦ συ λ]]- 

µενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ παντας εἰς µετάνοιαν χωρῆ- 
ἴηᾳ {[1οτ] απγ το Ρεσῖςῃ, Ῥαῦ 811 {ο τερεπίδηςο το 

σαι. 10 ἤξει δὲ Ρὴ' ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης 3ὲν  νυκτί,' 
69918. Ῥαΐ «ΠΑ]] οοπιθ {πο ἆἂαπγ ο [πε] Τιοτᾶ 45 -α ἴμῖεξ 1π [πε] πῖρης, 

ἐν ᾖ Τοὶ' οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται,"-στοιχεῖα δὲ 
1π ὍυἩΙοὮ ἴἩεθ Ἠεατετπς πα ταςΒίης ποῖβθθ βΗΒ]] ραξς ΑΊΥΑΣ, απά [1π9] εἰεπιθωίβ 

καυσούµενα λυθήσονται,' καὶ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα 
Ῥπτηίτρ πηϊτἩ Πεβξ «Ἠβ]] Ὃε ἀςεο]τοᾶ, απᾶ [ἐπ] θατί]λ απᾶ ο απ 3 Ἰποτκ 

ἱκατακαήσεται.!' 
ΒΏΑ11 Ῥε Ὀπττέ πῬ. 

1] Τούτων Τοῦν' πᾶντων Ἀλυομένων, ποταποὺς 
Τηεςε {Πίπσςβ {ἔπεπ 811 Ῥεῖαρ {ο Ὃε ἀῑςςοἶ]τεᾶ, πΏβῖ Κἰπάᾶ οἑ[ρεγςοπ5] 

δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, 
οαιβΏί 2ο 309 νο Ἱη ἍἸἨοίιγ οοπᾶιιοῦ απᾶ ριεῖῦτ, 

12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ 
εκρεοίῖπᾳ βπᾶά Ἠηδίεπίπς τηε οοπιηπσ οἱ ἴπθ 

θεοῦ ἡμέρας δι ἣν οὐρανοὶ πυρούµενοι λυθή- 
»οέ ο Ἰ4π  ὮὉγτεβεοη οἱ πΠῖοἃ [116] Ἡθατεπς, . Ῥείπς οἩ τε, εΏΑ]1 Ὦε ἂῑς- 

σονται͵ καὶ στοιχεῖα καυσούµενα τήκεται! 19 καινοὺς 
βοἰτεᾶ, Απᾶ Γ1πε] εἰεπιεπῦςβ Ῥυτηοίηα ατα Πεαῦ  5Ἡβ]] πιθ]ί 2 νο, 

δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινἠν' }κατὰϊ τὸ ἐπάγγελμα! αὐτοῦ 
εραῦ Πεπυτεής Απᾶ Ἀεατίαη 1 3ηπευ αοοοτᾶϊῖης {ο "Ῥτοπαί5ε 115, 

προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικει.. 14 διό, ἀγαπη- 
ππε εχρεοξ, 1π ὉυΏϊσοὮ τίσΏίθοιξηθεξξ ἀτγε]]ς. ὝΓποτεξοτε, Ὀε]οτ- 

, - .- ζ , ” - . ’ 
τοί, ταῦτα προσδοκῶντες, σπουδάσατε ἄσπιλοι και ἁμώ- 
ϱᾱ, Ίἴποςο ἐπῖησα εκρεοίῖης Ὀο ἀϊΙλσεπυ ἍὭµπ]Ιποαῦ εροῦ απᾶ ππ)δ]απι- 

µητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ, 1ὅ καὶ τὴν τοῦ.κυρίου ἡμῶν 
ΑΏ]6 ὮὉγ Ἠϊπα {ο δε 2οαιπᾶ Ἱἵν- Ῥθβος; Απᾶ Τπο 50Ε ὄοατ “Τιοτὰ 

µακροθυµιαν, σωτηρίαν ἡλἡγεῖσθε καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς 
1]οπρευβετίης, Ἰκα]ναϊθίοη δθ5ίεεπι 37ε; βοοοτᾶἶπρ 88 αἶ5ο 3ρε]οτεᾶ 

ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν “αὐτῷ δοθεῖσανὶ σοφίαν 
1οατ Ὀτοξπετ Ῥατα] αβοοοτάϊπσ{ίο {πο 3ΐο “Πΐπα 3ρΐίντεηπ ανπ]ςᾶΟΤα 

” ε - 16 ε ’ Ῥ ”] . λ στο Ἀ λῶ 

εγραψεν ὑμῖν, ως καὶ ἐν πᾶσαις Ότατς"' επιστολαῖς, λαλῶν 
πτοίθ ἴοτοι, 85 3]5ο η 811 Πας] ερἰ5{]εΒ, εροβκίπρ 

ἐν αὐταῖς περὶ τούτων ἐν «Αοἷς! ἐστιν δυσνόητά 
η ἴπεπι οοπσετηῖπς ἴπεςε {Π1ΠΡΗ, 8Π1οης πΠϊῖοἃ ατο “Παχᾶ "τοῦρε δαπᾶετξίοοᾶ 

Ῥείηρ- 

67 
7 Ότὲ 919 Ἡθβτεηπς βπᾶ 
1Ἠθ θατίἩ, πἨῖοηῃ ατθ 
ποῖη, Ὀγ {9 βαπαθ υγοτάἀ 
ΑΘ Κερί {π 8ΐοΤ8, τε- 
βογγεᾶ Ἡππίο το α- 
Ραϊπδί {πο ἆαγ οἑ ]αᾶμ- 
χαεηῦ απᾶ Ῥοτά(οη οξ 
πἉπροᾶ]γ -πἹεη. 8 ́ Έα5, 
ῶο]οτεά, ο ποῖ ἵρπο- 
ταηῦ οξΕ{Πί5 οπο {πῖηᾳ, 
{λβί οπο ἄατ {5 νη(Ώ ἴπο 
1ιοτᾶ 88 Αα. ἴποιβδαγ ἆ 
76ΑΙ8Β, {πᾶ Αα ἐποιιςξαπᾶ 
ΨΕΒΙ5 48 0Πο ἄατ. 9 ΤηΏο 
Τ,οτᾶ 15 πο β]αο] οοη- 
οεγηῖης ἨϊΒ Ῥτοπιίεε, Α8 
ΒΕΟΠ4Θ Ώ]οπ οοπηΏ{ Ε]ποκ- 
πες; Ὀαπσυ 15 Ίοης- 
κα/ετίης {ο πδ-πατᾶ, 
ποῦ πι] πρ ἴλαῦ ΑΠ 
εΠοι]ᾶ ρετῖςῃ, Ὀαέ ἐπαῦ 
Β]] ϱποι]ᾶ οοπιε {ο τε- 
Ῥεπίαησθ, 10 Βπαί {το 
αγ οἳ ἴπο Τιοτᾶ νη]] 
οοἵ1ε 88 Αα ΤΠΙοξ 1τπ ἴπθ 
πϊρσηὺ; Ίπ πο πυΏίοἩ 
Τε Ἠθατεις «Ώβ]] ρα58 
Άννα πα 8 ρτεαί 
ηοῖξδε, απᾶ {πο εἷε- 
ταεπζς 5Ώα]] πιε]{ σι 
Σεγτεηῦ Ὠθαί, {θ εατῖ]ι 
8165ο Απᾶ {ἴῃποθ ποΓΚΒ 
ἰπαῦ ατο ἰΠετεῖη 5Ώβ]] 
Ὃε Ὀατηοσᾶ αρ. 

11 οδεεῖπᾳ ἴπεηυ ἐλαί 
811 ἴπεςε τπῖπρα 5Ώα]1 
Ὃθ ἀἰἱβεο]τεᾶ, Ὑπηαί 
ΙΩΑΏΠεΣ ο , θεγεοπς 
οαβΏῦ γε {ο Ὀο ἵπ αἰὶ 
Ἠο]γ οοητετεα[ίοη απᾶ 
Ροᾷ1πεββ, 12 Ἰοοκῖπσ 
4Ο: απᾶά Ἠβείϊης ππίο 
ἴηο οοτΏῖ]ισ οἳ {Πε ἄατ 
οἱ οᾶ, υ’πετείπ 11θ 
ἸἈελτεπς Ῥεῖηρ οπ το 
5Ώα]] ο ἀῑςβδο]τεᾶ, ατιά 
{πε εΙεπιοπίς 5Ώα]] πιε]{ 
ππΙτΏ τεγτεπί ἨΠεαῦ 2 
19 Νετετίηε]ες πε, 
βοοοτάίηπς ἵο Πΐς Ῥρτο- 
παῖςδθ, ]οο]ς ἔοτ Ώεσ επ- 
τεης βΏᾶ Αα Ώετ εατίἩ, 
πγηετεῖη ἀτγε]]είῃ τ1ρῃ- 
νεοᾶπβπεςς. 14 Ἰπετε- 
4ο0Τ8, Ὀε]οτεᾶ, 5θεεῖπᾳ 
ἴῃαῦ γε ]οοὰ {ος 5ποἩ 
ἐπίπσς, ὂε ἀϊ]ϊσετί ἐλαῦ 
τε πιαγ ε Εοαπά οξ Ὠῖτα 
1η ρεαςσε, πλ (Ποια 5ρο8, 
Άπᾶ Ὀαπηε]εςς. 15 Απά 
ποοοιαηί {λαέ ἴπο ]ους- 
ειιβετῖησ οἳ οἳτ Τιογᾶ 
ἶ5 «α]ταῖτῖοὮι; 6Ττεη 48 
οασ Ὀοσ]οτεά Ὀτοίπος 
Ῥαυ] αἱ5ο αοοοτᾷίπς {ο 
{πθ ππὶςάοπα σίτεη απο 
Ἠϊτα Ἠαΐξ ντῖννεα απῖο 
ψποα; 16 48 8]5ο ἵπ αἰὶ 
Βίς ερὶφτῖες, 5ρεα]ῖπς 
1η {Ώετα οξ (πεςε τηῖη σος 
1ωπ πτσΏΙοὮ 3τοθ 5οϊΏθ 
{ηϊΙπσ55 ἨὨβτὰ ἵο ο 

Ι τῷ αὐτῷ (τεαᾶ ὈΥ ἴπε 8απΏθ πιοτᾶ) ΕΙΤ; τῷ αὐτοῦ αΤτΑΥΓ. ἵπα. ὁ (γεαᾶ [1Ὢε]) 
Ρ -- ἡ (γεαᾶ [ῶχε]) Όττ:ανγ. ΌΤττΑ ΥΓ. η δι Ῥεραιςθ οἱ Ἡτ. . ουὑμας Υγοὰ ΙΤΤΤΑ. 

--ἐν νυκτί α’τττατν. τ..- οἱ (εαᾶ [1πε]) τα. 9,λυθήσεται 1Τ1τ. : εὗρε- 
θήσεται 5,α]] Ὦο ἀεῖεο[εᾶ τς. 5 οὕτως ἴΏι5 ΔΑ. π τακήσεται 1. »α καινην γην Ἱ. 
καὶ αΏᾶα 1, : τὰ ἐπαγγέλματα ΡΤΟΠΙΙ865 1Τ. 8 δοθεῖσαν αὐτῷ ΙΙΤΊτΑΥΓ, υ--- ταῖς 
Ότταυ’. οαἷςτ- ΑΝ. 



ουδ 

απάογα:οοᾶ, πΠἩϊοὮ ἐπαοτ 
Όνπέ ατό αη]θατηθά απά 
υππζαδ]ς Ἱυτοςξῖ, ας {Λο 
ἆο Ἀ]ςο ἴηε οἴΏοχ 5ογ]ρ- 
{άΓ6δ, αη{ο ὑπαῖγ οἵνΏ 
ἀεξίγιοΓῖοη, 

17 ὙΎο {]8Γ6ίογ86, Ὦε- 
1οτεᾶ, 5οβείΏΡ τε ΚΠΟΙΝ 
ἴλιο5α {Πίπᾳς Ώείοτς, Ὀοθ- 
ποτε]οςί γε α]ςσο, Ὀεῖπς 
1εά απταν ση ἴπο ετ- 
ΧΟΥ οἱ {πο πη]ο]κθᾶ, {α1] 
4ΓΟΠΙ τοισ οἵη β{εί- 
{αξίΐηεςς, 18 Βυέ του 
1η ΡΥηοο, απᾶ ἴπ {πα 
ἀΚποττ]οᾶσο οξοχ Τ,οτά 
8ηά ΒανίοαιςΓ οὅεβις 
Οµχ]ςί, Το Πΐπα δε ρ]οσγ 
Ῥοέ]λ ποῖ απά {ΟΥ 6ΥΟΣ. 
ΑΠΙΕΗ. 

ἵνα-μὴ τῇ 

ΙΩΑΝΝΟΥ Αα. 1. 
τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν, ὡς 

1β0ἨΠ1ο 35ΠἱΠΡ5, πυΏίο]ι {Πο απίαιισατ απᾶά ταποδίαβ]]ςμοᾶ πντεςί, 5 

καὶ τὰς λοιπὰς γραφάς, πρὸς τὴν.ἰξίαν.αὐτῶν ἀπώλειαν. 
8Ι50Ο πε οἵπες οοχἱρίατα», το 9Ποῖίσ ΟἵΥΏ ἀεσίγμοῦῖοῃ., 

17 Ὑμεις οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε, 
Ὑε Ἅἴπετείογο, ὮΛὈῬε]οτοᾶ, Κποισν]ησ Ῥοξογοῃβαπᾶ, Ῥειγατε, 

τῶν ἀθεσμων πλάνῃ συναπαχθέντες, ἐκπέ- 
19656 πτπΙζΏ {πο 308 3ίΠο”]8νν]οςς [5οπες] Ίσυτοτ Ἠατίηρ Ὀθεη 16ᾷ απγαγ, τε 5ποπ]ά 

σητε τοῦ.ἰδίου στηριγμοῦ 18 αὐξάνετε.δὲ ἐν χάριτι καὶ 
Σα]] 1τοπ τοαισςονη βἰεαάξαδί]θςς : Ῥαῦ στοῖν 1π τας, απᾶ 

΄ ” , ε » 4 -ω .. -. | 

γνώσει Ἠτοῦ.κυρίου.ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ίπ Ππε] Κπονν]οᾶρο οἱ οας Τιονά απᾶ µῥανίοιτ Ζεδα5 πτῖςί, 

αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς  ἡμέραν αἰῶνος. ἁάμήν.! 5 
Το Είπα [6] ρ]οτγ ῬοιἩὮ πο αμά Το[ίπο] ἆαύ οξαίογηϊψ. «Απεῃ, 

ΓΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΗ.' 
ΞΕΕΙΡΤΙΙΕ 30Ε 500ΟΠΝ 34Η ΧΕΕΒΔΤΙ, ΣΕΙΒΡΤ. 

ΤΗΑΤ πΠίοὮ νσας ἔγοπα 5 ο ορ Σον καν κ 9 ἁλών ον να μάς 

ἴλο Ῥορϊηπίπς, π]λὶοἃ ο αμ στ αρχης» ο ακηκοαμεν, ο έεω 

σε Ώπτο Ἠεβτά, ΠΙΟ 
το Ἠατο 56οΏ ΤΗ ους 
οὗο65, πΠίοὮ πο Ὠβνο 
1οοκοᾶ απροΏ, απᾶ οι 
Ἠαπιᾶς Ἠινο Ὠππᾶ]εᾶ, οἳ 
σπο Ἱ οτᾶ οἱ 116; 2 (1ος 
{πο 1146 γ/α5 πιαπ]{εςδί- 
ϱᾱ, απά πε Ώιμτε 58εηΏ 
ἐέ, απᾶ Όθας Υ/ΙΠΕΒΒ, 
βηΏά «Ώθυν Ἱπίο τοι 
ελα ῦ εἴεγπα] 1146, νγΏΙοἩ. 
σας Ιω 1ο Ἐαΐπες, 
απᾶ πας ὨηιαηπΙ{εςθεᾶ 
αμύο α5;:) 5 λα ῦ νΥἩΙοἩ. 
Υνθ Ώβνεβ6επ ππᾶ Ἠεατᾶ 
ἀσοο]ατε πε ππίο τοι, 
{παῖ Υε αἱ5δο ΏΙ8Υ Ὠβτθ 
{ο]]οτυςΠῖρ ἹΙη πδς 
απᾶ ἐτα]σ ουσ 16]1οἱγ- 
ΡΏίρ 5 σνΙίἩ 1Πε Έα- 
ΤΗΕΥ, Επᾶ σι Ώ Ἠΐς Φοη 
/σαδις Ομτὶσ. 4 Απᾶ 
ἴπεςο {πίηρα Ὅτ]{ο σε 
ππτο τοι, ἴπαῦ τοις 
197 πιαγ Ῥο6 1111. 

ὃ Τηϊς ἴπαῃ 5 ἴπο 
ΊΊθββ8Ρε ὙΠΙΟἨ Ἅτνθ 
Ἠβτε Πθεατᾶ οἳἑ Πτα, 
ΑπΠά ἁθο]ατε αηπ{ίο τοι, 
ἰπαί ἀοά ἶ5 Ησην, απᾶ 
1 Ἠϊπα 15 ηΟ ἀἄλτ]κηεξς 
βἰ α]]. 6 ΊΕπε σαν ἰμβίῦ 
νε Ὠατο ᾖ1ε]]ονθΏῖρ 
συ ΙέΏὮ Ὠῖπα, αηάᾶ στα] ]η 
ἄαγκηπος», πο Ἰΐδ, απᾶ 
4ο ποί τπο ἰταία:7ραῦ 
1 νο τν] 1η ἔηα 11ΡΗΕ, 
88 ο ἶ5 1Π 1Ώο 11ρΗ8, νε 
Ἡβγε {ε]]ογςΗῖρ οηε 

΄ 

ᾱ-. ἁμήν π[ττα]. 

Τηαύ νυΏίοἩ τνας {τοπα [1Πε] Ῥοσϊμηίπρ, ἐΏεὲ τυΠίοὮ πνθ Ίατο μεατᾶ, ὑλαῦ σε]ιῖοη πθ 

---- τοῖς.ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, Ὁ  ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες 
Άγτθ 566} υπΙζΏ οιισ εΥε5, υπαῖ συ μΙοὮ τνε ϱαζ8ά προπ απᾶ "“μαηάβ 

«ς - ) λ / Δ - λ / ες .. - 9 ς Ν « 4 

ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς 3 καὶ ἡ ζωὴ 
1ο4Γ Ὠαπᾶ]εάᾶ  «οοποεγη]ηφ {πο Ποτά οἱ 146; (απᾶ πο 136 

ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν, καὶ μαρτυροῦμεν, καὶ ἀπαγγέλ- 
τὰς πιβη]{θξίεᾶ, βηΠᾶ Ίε Ἠαγνθ εεθΏ, αηπᾶ  Τ88Ι πες, απᾶ 168- 

λοµεν ἡμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὧτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα, 
Ῥοτί ἵοσοι ἴπθ "14ο αείεγηα], ᾿ τυλΙοἩ πας ΠΤΙ (Ἡ {πο ἍἉἘαΐπες, 

ας 9 , »” εν , . η , 

καὶ ἐφανερώθη ημῖν ὁὃ Ὁ  ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, 
ΑηΏᾶ πΒΒ ΓπβηΏΙΓεδέθᾶ Το 5 :) {πα συΠΙοἩὮ τις ἸβγΥθ βθεπ απᾶ Ἠατο Πεατά 

ἀπαγγέλλομενξε ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μµεθ' 
στο τβροτύῦ {ο τοῖιι, ἴλμαῦ α15ο τθ 16110ὗ/5ΗϊΡ ἩΙβΥ Ἠατεο ΤΠ 

ἡμῶν' καὶ ἡ κοι/ωνγία δὲ ἡᾗ ἡμετέα µμετὰ τοῦ πατρὸς καὶ 
δι απᾶ 2Εα]]ουν»ΠΙρ ΞΙπᾷθαᾶ 1οας {185} ΨΙτΏ ᾖἴμεο ἘπίΠεσ, απᾶ 

μετὰ τοῦ .υἱοῦ. αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 4 καὶ ταῦτα Ἀγράφο- 
υπ] Ὠ]5 Βοη ζ;65ας Οητὶςῦ, Α πᾶ ἴπεςο {Πίηρβ ὦθ 

µεν ὑμῖν,' ἵνα ἡ χαρὰ Ἱἡμῶνὶ { πεπληρωμένη. 
νυτ]ΐζο ἔοτοι ἴπαῦ 3]ογ αοὰς ἩΠΙΑΥ ο Συ]. 

Ν ]ς ε/ ΄ ι 1 17 .] εν ι) / α 

6 Καὶ Καὕτη ἐστὶνὶ ἡ ᾿ἐπαγγελία ἣν ακηκόαμεν ἀπ 
Απᾶ ΜΗΠ15 15 ἐπ ΤηεδΣαςο συἩΙο τνο Ἠατο Πεαγά ἔγοπα 

αὐτοῦ, καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὺς φῶς ἐστιν, καὶ 
Ὠΐπα, απᾶ ΒΏΠΟάΏςΘ {οτοι, ἐλθῦ «ἄΔοᾶ 3ρπυ 11, πά: 

σκοτία πέν αὐτῷ οὐκ.ἔστινὶ οὐδεμία. ϐ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι 
4ατκηεςς ᾖἹἵπ ὭἨἶπ 15 ποῦ ΑΠΣ αὖ Β]]. 1 πο ςΠμοσ]ά 5αγ {λαῦι 

κοινωνίαν ἔχομεν μετ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν:) 
4Θ]1ογυ/ςἩῖρ ἍὙε Ώβντο π Ὠϊπῃπ, απᾶ 1ῃΠ ἀαι]κπος «επουσ]ά π᾿αὶ]ς, 

, . 3 - λ 3 / . 4 Γ 3 - 

ψευδόµεθα, καὶ οὐ-ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν' Ἰ ἐὰν-δὲ ἐν τῷ 
ντε 16, αμᾶ ἆο ποῦ Ρταςθίσθ {ῃε ἐνατῃ, Ῥαέ Ιξ ᾖἵπ 1ῃπθ 

φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἔν τῷ φωτί, κοινωνίαν 
ρὴηὸ πο »ποι]ά πα], ϐ5 πο ἵς Ἱη ἴπθ ΠΗρβρβί, ᾖ{2εΙ]οπςηῖρ 

 -- Πέτρου β΄ 2 ΡείοϱΥ ΤΑ. 
Ε.Κ τοῦ ἀποστόλου ἴἩε ἀΡοβίΙθ Ε; --- καθολικὴ 4; Ἰωάννου α΄ ΗΤΑΝ; ᾿Ἰωάνου ἐπιστολὴ 

α΄ τς, 6 -ἵ- καὶ 8ἱ59 ΙΤΊτΑΝΜ’. 
ὰ ἐστιν αὕτη ΤΊτΑΙΨ. 

Ἀ γράφοµεν ἥμεις Φ8 ΝΓΙ{ε ΤΤΤΑ. ὑμῶν 'γοιὶ ΕΑΨ. 
1 ἄγγελια ΕΓΤΤΙΑ ΤΡ. Ἡ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ Ττ. 

ία ἁκιός”Σ ος ὄνσοσ Ας 

| 
| 

κι ον ερσι -ὁ 



1, πΠ. 1 ὁο0οἨἩ Ν. 
τ΄ ” -- ” ” « ο” 

ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα ᾿Ιησοῦ "χριστοῦ! τοῦ υἱοῦ 
Ἶνο Ἠατο ΠΠ ΟΠΟ ΠΟΙΟΣ, αηᾶ ἴπο Ῥ]ουά οἱ ζΖοδιβ Οὐσ]ες 39Ο 

-” ’ { -- . ΄ « ’ / 

αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὺ πάσης ἁμαρτίας. ὃ ἐὰν εἴπωμεν 
1η] ο]οιη5οβ 5 1ΓοΟΠΙ ετοιυν 8ἱ1. 18 ννο ϱλλοιι]1 847 

ὕτι ἁμαρτίαν οὐκ.ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια 
η ϱἳὰ τς ασ μοῦ, ΟΙΓΥΦΟΙΤ65 ο ἀοοείτε, αλά ἴπε ἵἴτιίπ 

] »” - { ” 4 ε ΄ ε -” 

υοὐκ.έστιν ἐν ἡμῖν. Ὁ ἐὰν ὑμολογῶμεν τὰς.ἁἀμαρτίας])μῶν, 
15 ποῦ ϊπ 15. 1Ε τνο 5μοι]ά «0114658 ου βἶπς, 

’ . ’ ια, . -- ε -” { / 

πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῃ ὭῥῬημῖν' τὰς αμαρτίας, 
Γαλ {ι]  ἩΠοῖ απ γίσῃίοοιβ, ἐπαῦ 1 ΤηὰΥ {οὐρίτε 5 της 5198, 

καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 10 ἐὰν εἴπωμεν 
πΙὰ Ώ]αΣ ϱἸύπῃνο Ἡδ τοι αἱ ιπτὶβμίεοΙβηςΒΒ. 1 νο ϱποιι]ά 5αγ 

ὅτι οὐχ.ἡμιαρτήκαμεν, Ψψεύστην πυιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ λόγος 
πας πο λατς ιοί 5ἱμηςά, α ]αν τς ηλικθ πα, απᾶ Ἀτνυτᾶ 

αὐτοῦ οὐκ.ἔστιν ἐν ἡμῖν. 
λ]μή8 ἵ- μοῦ πας, 

ν , -- Ὁ ε Γ : 
 Ἱεκμία µου, ταῦτα γράφω ὑμῖν, ἵνα μὴ-ἁμάρτητε 
ΞΤαντ]α "οἰΙ]τοη ΙΗΥ, ἴλοδο ἰπΐπσς 1 πιο ἰοτοι, ἰπαῦ γε 1αγ ποῖ βίη; 

καὶ ἐάν τις ἁμάρτὴ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, 
πιμᾶ ᾖξ ΑἨγοπο 5ηομµ]ά 511, ἃ Ρατας]εῖῦε πίθ Ἠπγο Ππὶυι πο ἍΈἘαΐπος, 

᾿Ιησοῦν Χχριστὸν δίκαιον ὁ καὶ αὐτὺς  Ἀλασμός ἐστιν" 
2 οδα5 Οπτίδύ [πα] τἰβμίθοαξ; ΑΏᾶ ἩἈἩοθο Ὥᾖ[ἴπα] ρτορϊθ]ηυ]οα Ἅᾖ18 

περὶ τῶν.ἁμαρτιῶν.ἡμῶν' οὐ περὶ τῶν.ήμετέρων δὲ µόνον, 
4οΥ οἳς 51Π5: Ἀποῦ 31ος 20Ο1ΥΒ αραί οἨὐ]σ, 

ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου. 
Ὀας 8ἱ5ο {ος πποιἰε 1ΐΠπθ ποτ]ᾶ. 

ὃ Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν 
Απᾶά Ὁσ Ἅᾖ1Πί5 πνθ ΚΏΟΝ ἰπβῦ πο Ώανο ΚΠΟΝΗ Ὠϊπι, 1 

τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν. 4 ὁ λέγων, Ἔγνωκα αὐτόν, 
Ὠἱ5 οοπιπιαπληθηΏί5 Ίνα Κοερ. Ἠε {ῆματ Εαγς, 1 Ὠανε Ἐποππ ἍἨ]πι, 

καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ.τηρῶν, ψεύστης ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ 
ποτε Ἠ]5 οοπιππλάπιοηίς ᾖ5δ ποῦ ΙΚδερίπςδ, κα Ιαν 18, απᾶ ἵῃπ ἍὮΠἰπλ 

ἡ ἀλήθεια οὐκ.έστιν' ὃ ὃς.ὃ.ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, 
πο {ἐτιανα 15 ποῦ; Ῥαΐ πΠοςνες ΤΙΑΥ Κθερ ἍἡἨῖΒ Ὕνοτᾶ, 

ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται. ἐν τούτῳ 
τα 1 Ἠϊπα πο Ίοτα οἱ ἄοἀ Ίας5 Ῥοεπ Ῥρετ{εοῖαᾶ, Ὦν ἰπίς 

γινώσκοµεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν. ϐ ὁ λέγων ἐν αὐτῷ 
πνθ Χ ΠΟΥ ἐπαῦ Ἱπ ἍἨῖπ Ἅᾖτν/εβθ. Ἠε πού αγ  ἍᾖἨΠηι [πε] 

µένειν, ὀφείλει, καθώς ἐκεῖνος περιεπάτησεν, «αἱ αὐτὸς Αοὕτως!' 
αὐῖᾶεςδ, οἀβῃῖ, 6ΥεΠ ϱ8 ο σγα]]οᾶ, Βἱδο Ἠ1πιβο]{ εο 

περιπατεῖν. 7 ἵἀάδελφοί,' οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, 
το ντα], ἙΒτοείητεα, πού α "οοπιπιαπάπιεηῦ 1η6η Ἅᾖ1 ντίτοθ {ογτοι, 

ἀλλ᾽ παλαιάν, ἣν εἴχετε ἀπ᾿ ἀρχῆς ἡ 
Ῥαυ 14η ο], ὙἨΠΙΟἃἎ γελπᾶ 1τοπι [πε] Ῥεριιαῖπρ: ἴλε 

ἐντολὴ . ἡ παλαιά ἐστιν ὑ λόγος ὃν ἠκούσατε ἵάπ' 

ἐντολὴν 
5ροπηπιβμᾶπιοη 

Σοοπιηαλάπιεη χο]ιᾶ 1 πο ποτᾶ π]Πηίσι στο Ἰθαιτὰ ἍΊτοπι [πε] 

ἀρχῆς.' 8 πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν 
Ῥορίππίης, ΑἈραίπ Αα ᾿οοπιπιαπάπαθηῦ 2161 1 ντίῖο {ο γοι, πΠἩοα Ἅᾖ{8 

2 Δ . ” στ) Ν } « -” 

ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, 
/ ε 

ὅτι Ἠ σκοτία παράγεται, 
«παάιθ Ἱ Ἠϊπ αηπᾶ Ἰπ τοι, Ῥεσοβίξδθ ἴπθ ἄθτκπεβς 6 ῬαςβδίΏρ Ε/άΥ, 

καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει. Ὁ ὁ λέγων ἐν τῷ 
απὰ {ἴπο "Πσηῦ ἴχπο  α]χελὰν 8ΗΊΠ6Β, Ἠο ἰπαῦ βαγε ᾖπ ἴλμε 

ωτὶ «εἶναι, καὶ τὸν. ἀδελφὸν.αὐτοῦ μισῶν, ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν 
μἱρηῖ [Π6] ᾖἹςδ, απ 2Π19 3ρτοΐμος 1Ἠαῦε8β, ᾖἵπ ἴμοθ ἄατκηθςςς ᾖ{β 

απ --- χριστοῦ Ι.ΤΤίΑ. ο ἐν ἥμιν οὐκ ἐστιν ΕΤτΥ’. 
ἱλασμὸς .. τ--- ὅτι [ο]ττιΑ. 5... οὕτως Ιτι[Α]. 
σ--απ αρχης ΙΤΤΙΑ. 

Ρ ἡμῶν οἱΥ (515) Υ’. 
ἵ αγαπητοί Ὀε]ονεά ΑΙΓΤΤΤΑΥΗ. 

009 
συ] αμοίἩες, αιιά {11ο 
Ῥ]ουά οἳ ὦσδας Ομτίητ 
Ἠΐς 901 οἱοαπσδοίὮ 18 
{Το α]] βἰΙ, ὃ ΤΕ τνθ 
βαΥ ἵἨπί πο Ἠπγτο ηο 
πίπ, νο ἀθοοίτο οἱιχ- 
5οἱτοδ, πι ἰ]ο (τί 
5 πο  Ἡ»δ. 9 1 πο 
οοµ/655 οἱΙΓ 5115, ο 18 
ἀπ Ιτέα] απά κι ἴο 
1ογρίὶτε Ἡς5 οἱ: 41Π8, 
θά Το ο]σα115ο 115 ΤΥΟΤΩ 
αἲἱ υπγ]ρΙιοοΙΡΊΘΒ8. 
10 ΤΕ τνο 5. 1{]πίὶ 1τθ 
Ὥαπνα ηοί βἱμμοᾷ, πθ 
ηιἉ]κο Ἠϊπι ο. 1111, ας 
μ5 τυοτᾶ {5 μοί 11 118. 

11. Ισ ἹΠττ]ο οἩΏ]]- 
ἄτοπ, {μοςς 1λμῖπσα 
Ὅιτ]το 1] ω1ῖτο τοιι. ἐ]αι 
τε 811 Ὠοί, Αά 1 αΏΥ 
ΤΩ8]Ι 511, Νο Ἠπτο πΏ 
Ἀβἀνοοαίοα ΝΙ{Ώ 1μο Ἐαπ- 
ἴπος, ὄεδις ΟΠτίσί τω 
τ]ρηίοθοιις5: 2 απά Το {8 
1Ώοθ )τορίι]αἰίοη Τοῦ 
ΟΥ ΒΙΠΒ: απᾶ πού 1ος 
οὖγς Ο115Σ, Ὀιῦ β15ο {ου 
ἴ]ια δις ο ἴλο ν’ηο]θ 
Ψ/ΟΣΙ4. 

3 Απά ἹετεὮγ ννο ἆο 
ποπ Ό]ιαῦ τε Ἰκπου 
Ἠϊτα, 1 τν ορ Ἠϊ8 
οο ΙΙΙ ΠΙΕΗ{5, 4 Ἡθ 
τπαί Ρα1νἩ, 1 Ίου ΠΙπι, 
ΑηΠᾶ ΚεερεῖἩ ποῦ 18 
οομλπιοαμιεΐς, 15 
1ατ, απάἁ πε ἐνυίἩ «Ε 
ηοῦ 1η Ὠ{ηα, ὁ Ῥαἳ τν]ο- 
5ο κεερθί1ι Πῖς τον, ἵπ 
ΕΠ τεγ1]γ 5 πο 1ονθ 
οἳ ἄοά µῥρετ{εσίεᾶ : 
ΏςΘγεῦΥ Ἰκποῖν τνο ιπαῦ 
το 4γθ ΤΠ Ἠϊπι. 6 Ἡο 
τηαϊ 5α1ίΏ Ὦε αὐίάσῦα 
πι Ὠάπι οαςρΏῦ Ὠίπιδε]Ε 
Δἱδο 5ο ἴο τνα]]ς, ετεα 
5 Ίο πυη]κεά. 7 Έτε- 
1ητοι, 1 σ/τίζε 11ο Ὠθν) 
εοπιηηαπᾶπιθηύ τιπο 
τοι, Ὀαϊῦ ΑΏ οἷά ο0Π]- 
1πβπάπιεΏϊ πΏίοι γθ 
Ἠαά Ίτοπι ἴ]λο Ὀερίῃπ- 
ὨίηΠΡ, Τηοθ οἱἷᾶ οοπι- 
πιρπάπιθιιῖ ἶ5 {ηο ν/οχᾶ 
πνΏίοηὮ γε Ἠβνε Ὠοσχά 
Ίτοπα Ίπε Ῥορίππίηρς. 
86 ΑραϊἩ, Αα ηδη οΟΙΙ- 
πιαπάπιεηέ 1 νακτ]ίο πἩ- 
νο τοι, πνΏϊςὮ ἐλίπς 18 
ἴταθ Ίπ Ἠ]π] ϱΏς {1 γοιὶΣ 
Ῥεσααςδο πο ἀπτκηςδξ 
16 Ῥαβῦ, απᾶ ἴπο ἴχαθ 
ΠρΏῦ ποιυ εβηἰπεῖη. 
9 ο 1ἴλπῦ βαἰῖλ Ἠθ 
15 ἵπ ἐπο Ἱϊρμιτ, απιά 
ἨαίθιὮἃ Ὠϊ» Ὀνγοίλοας, 18 
1η 4βγ]κησδα ΘΤεΠ αιπ{11 

α ἐστιν 

1 Β 



δΙ0 

Ἠοὶὗ. 1 Ἡο ἴλαί 1οτ- 
θἵ Ἠ]5 Ὀχοί]ες αὈϊιά σε 
1η {πο Ισὴς, απα ἴΠθτο 
15 ποπρὸ οσοββδίοη ο 
ΕἰυιπὈ]ησ Ία ἨΠϊτπῃ, 
11 Βαί Ὠυ τΏωαῦ Ἠαῦοτη 
Ἠϊς Ὀτγοτ]μογ 15 1η ἀἆπνκ- 
Ὢθ8», απἀά Ἰα]κετα 1η 
ἀλγκηεςδς, απά Κποῖ- 
θοἵὮ που πΠἰζΠδς Ἶδ 
φοαίἩ, Ῥθελ15ε ἵπαῦ 
ἄπτ]κιοςδς ΠαίΏ Ὀπάεά 
Εὶς 6768. 

19 Ι πτῖ[ο απίο τοι, 
διες 1ο οΠΙ]άτεῃ, Ὀοσπιιςθ 
ποιγ 5ἱη5 το ΕοΥβίνεῦ 
σοι 405 ἩἨί5 ὨβΠΙΘ8 
5αΚθ. 

19 Τ υτὶζο ππ{ο τοι, 
ΞΑ1ἨΘΙ8, ΌὈεοβαξθ 7θ 
άντε Κηποτπ Ὠῖϊπι ἐλαί 
ἳδ ἔγοπι ἴΏθ ῬερΙπΠίηΡ. 
1 αυτί υπῖο τοι, 
ΨΟΙΠΡ ὨΙεἩ, Ώεοβίας5δε Το 
Ἠπτο οπότοοπιθ ἴπε 
πγ]ο]κοᾶᾷ οπςθ. 1 πτῖθ 
ππίο τοιι, Η1{19 οΠΙ]- 
ἄτθη, Ώ6ςβ159 το Ὠατοα 
ΈποινηΏ πο ΕΙΙΠΕΥ. 

14 1 ἨΠαντο τπτ] ῖεη 
ππίο τοι, Σ8:ΠεΤ5, Ὀε- 
οδ1ρό 76 Πάτο ΚηποπΏ 
Ἠϊπη ἐλαύ ἴδ ἔτοτα ἴῃο 
Ὀρριμπίηπσ, ] ἨἸατο 
ΤΙ ΓΕΑ Ἀαπίο το, 
ΨοιΏΡ ΤιεΠ, Ώθοβιςθ 
γε ατθ 5ίτοΏβ, απά τῃθ 
πποτᾶ οξ ἀοά αΡίεῦη 
1Ώ τοι, αηᾶ 7ο Ὠπτθ 
ΟΥΕΙΟΟΠΙΘ ἴπο γυ]οκεά 
οπο. 15 Ίοτο πού ἴπθ 
πηοτ]ᾶ, πθϊίποτ ᾖ1ἴηθ 
ὑρίπρς έλαί αγε ἵπ ἴηα 
πγοτ]ᾶ. ΠΕ αἩπγ ΠΙΛΏ 
1οτο ἵἴπο αυνοτ]ά, ἴμα 
Ἴονο οἳ ἴπο Ἐαϊμπεὺ ἶ5 
ποῦ η Ὠϊπι. 16 5ος 1] 
τΏαῦ ᾖδ ἵπ {πο τνοι]α, 
{πο 1150 οἳ 1πθ Ποσῃ, 
Απᾶ ἴπο Ἰαςῦ οἳ ἴπθ 
Ε765, απά {πο Ρρτ]άο ὁξ 
1146, 15 ποῦ οξ ἰΠ9 Εα- 
άπεσ, Ῥαῦ 1 οἳ ἴπο 
πυοτ]ᾶ. 17 Απᾶ ἴπο 
ππογ]ά Ῥραςδδεῦι ΑΠΑΩΥ, 
Ααπά ἴῃο Ἰτιδύ {πετεοξ : 
Ὀιαῦ Ὦς ἴ]αῦ ἀοαῦπ τηθ 
νηϊ]ὶ οἳ ἀοᾷ αὐϊάθια 
ἔογ «τετ. 18 Π10τ]θ 
οΏΙ]άτοαιι, 16 15 ἴπο ]α50 
άπηῬ : ϱπᾷ 5 Το Πατθ 
ορατά εππῦ απθΙοην]5ῦ 
5Ώα]] 9οἱΏ6, ΘΤΕΏ ΠΟΥ 
8Υθ6 ὕΏετο ΠΙΑΏΥ αΠηὔ]- 
οὐτ]δί»; ν/πεχεὮγ Ὑπθ 
Έπου ἐπαῦ Ἱν ἵβ ἴπθ 
1β50 01πη9. 19 Τπεγσνοτπῦ 
ου ῦ ἔτοπα ας, Ὀμῦ Τπογ 
πνεσθ ποῦ οἳ 15; ἔος 1Ε 
ἴπεγ Ἠπά Ὄθεη ο τς, 
ΤἨεγ ποι]ά πο ἆοιδί 
Ἡανο οοπϊπαθᾷ σΙΜῃ 
ας: Ὀαῦ {λεν ιυεπί ουὲ, 
Όιςῦ ἴπεγ πωἰρπυ ο 
πιαάθ ππαπἰ{ο»ι {παῦ ϱ 
ΤΠΘΥ Ἱεχθ ποῦ ο] οξ 

1:ΩΑΝΝΟΥ Α. Π. 
| ο ὁ - 3 ” - 

ἕως ἄρτι. 10 ὁ ἀγαπῶν τὸν.ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἓν τῷ φωτι 
απ] ηοῦσ. Ἠο ἐπαῦ ἍΊοτος Πΐ5 Ὀχοίπες, ἵπ πο Πρες 

, λ / ὃ λ ο} ».. » όν Π : 9ι 
μένει, καὶ σκάνδαλον "έν αὐτῷ οὔὐκ.έστιν. 11 ὁ.δὲ 
αὈἱά465, απά “οπιςθ 20 5οΏαπορθ Ἱπ ἍδἈπῖπι ᾖ3πεχε ς "ποῦ, Ῥαϊ Ἡο {παε 

μισῶν τὸν. ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστίν, καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ 
Παἴ68 Ὠἱ» ὈχοίΠας, ἄπ 1ης ἄατ]καεςς {ς, απᾶ Ἰπ᾽ ἴηθ ἄαχκηευςς 

περιπατεῖ, καὶ οὐκ.οἶδεν ποῦ ὑπάγει ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφ- 
πγθ]κς, απὰ ἆΚπΠΟΠ5 ποῦ ΠΙΠθτθ Ἡθ/ῥοθ5, Ὀθσβιδθ ἴπο ἄατκηεςς Ὀ]ιᾶ- 

λωσεν τοὺς.ὀφθαλμοὺς.αὐτοῦ. 
εἆ Ἠϊ5 εσας. 

12 Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν 
1 τὶς ἴοσοι, Π δέ] οπἱ]άτεπ, Όεομαςο Ἠβτο Ῥεεπ {οτβίγεπ τοι [σοισ] 

αἱ ἁμαρτίαι διὰ  τὺ.ὄνομα-αὐτοῦ. 
βἱη5 40Υ ἴῃΠο 5α]κθ οἳ Ἠ15 1ΑΠΠΘ. 

.. « -” , «/ 1 ιά .ὶ 2 

19 Τράφω ὑμῖν, πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τὺν ἀπ 
1 τυτιίθ ἵο τοι, ᾖ«2α4ἴΠε6τ5, ὮἨῬεοπαδο Τε Ώατε Κποὺννπη Ἠϊπι πνπο [5] ἔτοπι 

ἀρχῆς. Γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὺν 
[πε] Ῥερίπηίπρ. 1 τί ἴογοι, ΤοιἩΏΡ ΏΙεὮ, Ῥεσς15θ Τθ Ώατο ΟΥΕΓ6ΕΟΠΙΘ {πθ 

πονηρόν. ΧΓράφωϊ ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν 
πγ]οἷκεᾶ Γοπθ]. ἆ πτίίθ Τἴογοι, 10019 οπΙ]άτεη, Ώεοβιςο Το Ὠβτο ΚΠοπΙι ἴ]θ 

πατέρα. 
ἘδίΠεΣ., 

3” ε Ἀ- [ο ῃ 

14 Ἔγραψα ὑμῖν, πατέρε, ὅτι ἐγνώκατε τὸν 
1 Ὢχοίθ οσοι, Ἅ«2ΑἴΠΕΙΓ5, θοβαξθ γε Ίβτο ΚπούΏ Ἠϊπι πἩο [15] 

} ] ω” ιό ε ” ΄ . , 

ἀπ ἀρχῆς. Ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε, 
4χοπΑ [1Π98] Ὀερίππίτρ. 1 πτοίθ ἴοσοι, ΤΟΙἨΠς ΠἹΕΏ, ὮΏθοβΗ5ε 5ΙΤΟΠΡ 7θ 419 

καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν µένει, καὶ νενικήκατε τὺν 
απΏᾶά πο ποτά οἳἑ ἄοᾶ Ἱἵπ τοι αΏὈἰάθδ, απᾶ γε Ώατε ΟΥοΓΟΟΠΙΘ ἴπε 

πονηρόν. 15 μὴ.ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ 
πη]οκθᾶ {Γοπε]. 1ιγο ποῦ πο ποτ]ᾶ, ἩΠΟΣ ᾖ1πο ἐΠίπρς Ίπ {πο 

κόσμῳ' ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη 
ποτ], Τὲ απγοπο 5Ἱου]ά Ίοωτθ ἴιθ ποτ], ᾿ποῦ δι 31πθ -οτο 

τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ' 16 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, 
30 “ἴΠο 3Εφίηπειγ ἵπ ἨὨἶπ; Ῥεοβαςθ α]] ἰπαῖῦ πλίολ [18] ἵπ ἴπο τανοχ]ἀ, 

ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός, καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶ», καὶ 
1πθ ἀθ5ίθ ο πο ἍἨε5ῃ, απἀἴπθ ἀεδτο οἳ ἴπο εσο», θά 

ἡ Σἀλαζονεία' τοῦ βίου, οὐκ.έστιν ἐκ τοῦ πατρός, Ίαλλ"' ἐκ 
ἵπθ ταυπίϊηπρ οἑ Ηΐ6, ᾖδ πού ο ᾖἵπο ἍΕΑίΜΠοΣ, Ῥιαῦς οἳ 

τοῦ κύσµου ἐστίν. 17 καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπι- 
πο ποτ] 18; Απὰ ἴπο ποτ ᾖἱδ ΡαβδίΗςΡ ΒΝ/ΑΣ, ΑΠά ἴπο 

θυµία αὐτοῦ. ὁ.δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν 
1150 οἑ ἶζ, ΌὈταῖ Πο ἴπβῦ ἆοθ ἴποθ πι] οἳ Ορᾶ αὐίάες ἔος 

αἰῶνα. 18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν' καὶ καθὼς 
6ΥεΓ. 1110]9 οἩ]]άτεῃ, Γίπε] Ἰ]αςῦ ποις Ἅᾖ191 απἆ αοοοτᾷίης Α5 

ἠκούσατε ὅτι 3ὁ'. ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀἄντιχοιστοι 
γε Ὠεατά ἴπαῦ ἴπο Απϊομχϊςῦ 16 οοΠπιἶΏΡ, ΕΤΕΠ πονυ ᾿ΑΠπιομεὶδῖΒ 

πολλοὶ γεγόνασιν ὅθεν γινώσκοµεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν 
1ΤΩΘΠΥ Ώατο ΒΓΙΦΘΏ, ὪἨθπο ἨὙπθΚπΠοπ τπαί Γιπο] 986 Ώηοις 0 19. 

19 ἐξ ἡμῶν δἐζήλθον," ἀλλ οὐκήῆσαν ἐξ ἡμῶν' εἰ.γὰρ 
ἘΤΟΠΙ ΑΠΙΟΠὪΡ 5 ἍΤπεγ πεηῦ οαιῦ, ὃὈαῦ Ίπεγ Ίνοτο πού οξ υβς {ου Τε 

εσαν ἐξ ἡμῶν,' µεμενήκεισαν-ἂν μεθ) ἡμῶν) ἀλλ ἵνα φανε- 
ἴΠεγ ππετοοξ ιδ, {ἴΠ67 ποι]ᾳ πατε τεπααϊπθᾶ νι ἍήἩ8, Ῥαῦ ἴπαῦ  ἍΆΤμογ 

ωθῶσιν ὅτι οὐκ. εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν. 90 καὶ ὑμεῖς 
πηἰρΏῦ Ὃο πιβἆθ πιβπϊ{οςὺ ὑπαῦ "το Ξποῦ αα]] ΄ οἳ τυβ. Απὰάὰ σο 

μμ... μμ σα ...ΐἶὑἾ{ᾗπ--.------ν 

» οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ ΙΤΑ. 
Ὁ ἐέῆλθαν ΙΤΤΙΑΥ. 3 --- ὁ ΙΤΊτΑΤΓ. 

έγραψα 1 υγτοῖθ ΤΤΊΤΑΥΓ. 5 ἁλαζονία τ. 5 ἀλλὰ ΤΤτΥΨ. 
ο ἐξ ἡμῶν ἦσαν Ίτ. 



1, ΠΠ. σα 
χοῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε Ἱπάντα.! 

{1π6] αποϊπθῖπσ Ίπτο τοπ ἴπθ Ἠοίγ Γοπο], παᾶ τε Κπου αἱ] (ΠῖπρΒ, 

21 οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ.οῖδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ὅτι 
1 υτοῖο ποῦ ἴοτοα Ῥοσααςοθ τε Κποινν ποῦ ἴ]μοθ ἐταίἩ, Ῥαῦ Ὀοσβαςθ 

οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν. 
γε Κποιπ 18, Απά παῦ Ἔαπτ 9ο 5ο 5ἴπο ἍᾖἸπτιτῃ 1ποῦ 18. 

(15έ, οτοτγ) 
’ 3 ε ΄ 2 Δ « 7 [ή ε/ ι ωμά ” 

235 Τις εστιν ὁ ψεήστης εἰ µη ο ἄρνουμενος Οτι ]ησοὺς ουκ 
πο ᾖἵδ ᾖἴπθ 1ῑαχ Ῥαῦ πε ἴπαῦ ἀοπίεΒ ἴΠαῦ «εις 

᾿ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχοιστος ὁ ἀρνούμενος 
16 ἴπο ΟΠ» Ἠε 15 ᾖἴπο απ[ϊοπτιἰῦ ὙνἩηο ἀεηῖες 

τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. 39 πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὺν υἱόν, 
πε ἍἈἘπίπες αππᾶ ἴπο ΒοΠ. Ἐπτετσοπε {ππῦ ἀεπίαξ {πθ. Βου, 

οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει. 5 24 Ὑμεῖς [οὖν' Ὁὃ ἠκούσατε ἀπ 
πεἰίπες 9ΐέπο “Εαΐποτ ας "μο, Ὑθ  Ἅπετεξοτθ π]ηαῦ γε Πεατᾶ Ίτοπι 

ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν µενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν µείν ὃ ἀπ 
[1π9] Ὀοσ]μπίης, ἵπ τοι ᾖἸεῦ 16 αοιάθ:  Ἱ τοι εποπ]ά αὐῖᾶρ π]Ἱαῦ ἔτοτη 

ἀρχῆς ἠκούσαγε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἔἐνὶ τῷ πατρὶ 
Γίπε] Ὀυρβίππίπρ τε Ἠθᾶβτᾶ, Αἱ5ο τε «ΙΠ ἴπΠθ Ἀοπ αημᾶ Ἱπ ᾖἴπο Ἐαδίπος 

μειγεῖτε. 3256 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία, ἣν αὐτὸς ἐπηγ- 
εΏα]] αὉϊά6. Απά Όπὶς 15 ἴπθ Ῥτοπαϊςδο ππΏϊοἃ ςθ Ρτο- 

γείλατο ἡμῖν, τὴν λωὴν τὴν αἰώνιον. 96 ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν 
χηϊςθᾶ π8, 119 εὔετηα], Τηεςο ἐπῖασς Τ ΊντοῖῬ ἴοτοα 

περὶ τῶν πανώντων ὑμᾶς. 327 καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα 
οοποργμῖτρ {ποβε ππο Ἰθασά αδίταγ 1γοα: Απᾶ σοι ἵἴπο αποϊπθῖπᾳ 

ὃ ἐλάβετε ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν μένει," καὶ οὐ χρείαν ἔχετε 
πγἩ]οὮ γε τεοεῖντεᾶ ἔτοπι Ἠϊπι, 1π τοα . αλδίᾷθε, απά ποῦ πεεᾶ τε ἢατοθ 

ἵνα τις Οδιδάσκῃ ὑμᾶς' ἀλλ ὡς τὸ ἰαὐτὸ' χρῖσμα διδάσκει 
τμαῦ 8Ώγοπθ ΑΠοπ]ᾶ ἔεαοη ταα;: ὉὈαῦ αξ ἴἨΠθ 54Π6 καποϊπΏῖηασ ὕθβοπες 

ν Δ /’ Λ ἓ) / Δ } 2’ » -” 

ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν, καὶ οὐκ.έστιν ψεῦ- 
τοι οοποργα]ας αἱ] τΠϊίησς. απᾶ τταθ 6 απᾶ 15 ποῦ 8 

δος᾽ καὶ.καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, ἡμενεῖτεὶ ἐν αὐτφ. 
Ἡθς απά οτεπα5 Ἱίαισλπι τοι, γε ςΠμα]] αὈίάς ἵπ ἍᾖἨΕίἶπι, 

98 Καὶ νῦν, τεκνία, µένετε ἐν αὐτῳ' ἵνα Σῦταν" φανερω- 
Απά που, Π5{]ε οπἱ]άγετπ, αὈἱάε Ἱἵτπ ἍἉἨΠἶπι ἴπβῦί Ὑποηπ Ἆς Ὀο τιαΠῖ- 

0). ᾖἸέχωμενὶ παῤῥησίαν, καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, 
Συςτθᾶ πο πιαγ Ὠβνθ Ὀο]άπεςς, ΆΑπᾶ ποῦ ὉὈθ ραῦ 6ο 5Ώ8π1ς τοπ Ὀεέοτς Ἠίπα 

ἐν τῷ.παρουσίᾳ αὐτοῦ. 
[ση Ὠᾷ5 οοπαῖπρ. 

29 ᾿Εὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι πᾶς ὁ 
Τέ τοκπου {πδί τἰσΠίεοτις ΄ πε 15, σεκπου Ἅἴπαί 6τπεγσοπο πἩο 

ποιῶν την δικαιοσύνην͵, ἐξ αὐτοῦ, "γεγέννηται.ϊ ἃ ΄Ίδετε πο- 
Ῥτασ[ῇςος τἰσΏδεοαςηπε»ς οἳ Ἠϊπι 85 Ὀεεη Ὀοσοίίαμ, Θεε 

ταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατήρ, ἵνα τέκνα θεοῦ 
πΏαῦ Ίογα οῃας ΄Είτεη Σἱο 518 11196 "Εαΐπος, ἴπαῦ ολἰ]άτοη οξ ἄοᾶ 

κληθῶμεν»" διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ.γινώσκει ἡμᾶς, 
πτο ο)ιοι]ά Ὃο οα]]6ᾶ, Όπ αποσοιπέ οἳ ἐπῖδ ἴπε ποτγ]ά ΚΠΟΙΥ5 ποῦ π8, 

ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. 3 ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, 
Ἐοσπαςθο Τὸ Κπεσπ ποῦ ΠΠ, Ῥε]ονεᾶ, ηΟύ ολϊ]άτεη οἱ αοἀά ατε νε, 

υ ” 7 06 / 7 / θ 3 » Ρ λή ε/ αν ψ 

καὶ οὕπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα' οἴδαμεν- δὲ" ὅτι ἐὰν 
απᾶ πος γοῦύ πας 16 πιαηἰ{ε»εθᾶ π]αῦ Ὑα 5Πα]] Ὃ: ὮὨὈαί πο που ᾖἰπαῦ 

φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς 
Ἡο ὃς πο ιη]ἐε»τθᾶ, κο Ἠϊιη ᾖὙσεο 5Ώα]] Ὀς, Του πο 5Πα]Ι 5εθ Ἠϊπι Ά5 

ἆ πάντες (γεαᾶ γε αἲ] Κπουνγ) τ. 
οοη{θ5ς5ες Όλο Φοη Ὠας δίις Εαἴἱεγ αἱ5δο αμτττατν. 
ἐν ὑμῖν ΙΤΤτΑ. 1 αὐτοῦ (τεαά 35 19 αποΙη(]ης) τΤτΑ. 
1 υτά τα. Ι σχῶμεν ἹΤΊτΑ. - -- καὶ 4]5ὸ ΤΤτΑ. 
ἐσμέν ἀπιά νε 4Τθ [51ο] ΗΤΤΑ. »  -- δὲ Ριῦ ΠΊΤΓΑΥΥ. 

Ε. οὖν ΙΤΊτΑ. 

611 
πς, 20 Ῥμΐ το Ἡλτειπ 
πποῦΙοῦ ΕΥΟΠ1 {πο Ἡο]γ 
Ότο, απᾶ το Ἐπον π]] 
ηῖηπρ». 21 1 Ἰατο ποξ 
συτϊθζοπ ππίο τοι ὃῬυ- 
ολα5ε το Κποιν ποῖ ἴπθ 
ττα(Ἡ, Ὀαῦ Ὀσσπαδο τα 
πουν 16, απᾶ {πα πο ]ῖθ 
180Ε {Πο ἱταῦη. 22 ἩΓ]ιο 
15 α Ἱίατ Όαίς Ώα Ώπίς 
ἀοπῖοίπ {πας ᾖοδαςβ ἰν 
Τπο Οπτίςτ2 Ἠο 5 α1ι- 
οιοΏτίςῦ, {πα ἀαπῖατ] 
πο Ἐαπίπος απᾶ ἴ]ιθ 
ΒΟἨ, 25 ἩΓΠοςφοοτεγ ᾱξ- 
π]είῃ ζπε Φοη, 1λα 5η1πΘ 
Ἠπίῃη ποῖ ἴπο Ἐδίπεγ: 
ο] 6 ἐ]ιαῖ ασξοιῦ- 

σε/ᾗι έ]ιε δοη Παίλι 
ἴ]ιο ΕαίΠαγ αἶξο. 9ἱ Τιοῦ 
ἴπαῦ {πογοίογο αὈϊᾶς 
1Ώπ τοι, πΓΏῖοἩ το Ώπνα 
Ποστ ἔΓτοπι ἴλπο Ὀθσίη- 
ηϊησ. ΤΕ τπαῦ σΥυπίοἩ 
σθ Ἠατο Πεατᾷ Ίτοπα 
τπ6 Ὠοεσίπηϊησ καΏα]] 
τοπιαῖῃπ 1π τοι, γα 
8ἶ5ο Πα] οοπίηἁυ 
1η πο οτ, βηπᾶ Ἱἵπ 
πο Ἐαίποτ. 25 Απᾶ 
ΜΠῖ5 5 πο Ῥγοπιῖςθ 
τπαῦ Ὦε Ὠβίπ ρτοπαϊθεᾶ 
8, 606 οἴετπα]ὶ 11ΐο. 
26 Τηοςο {]έπσ8δ Ώατο Ι 
τι θθη απίο τοιι ο0Ἡ- 
εετηῖτπςσ ἴπεπι {παῦ 9ο- 
ἄασο τοι. 27 Ῥαΐ {πα 
Αποϊηθίης πτ/πίοη το 
ἨἸαγο τεοοϊγεᾶ οἳ Πίια 
αὈἰάείῃ Ίπ τοι, απᾶ το 
ποεθᾶ ποῦ{Παῦ ΑἩγ πια 
ΤεβοΏ τοι : Ὀαί ας Τ]ια 
84118 αποἰπθίης τθησ]ι- 
επ τοα οἳ αἱ] (πίπσ», 
απά ἶ8 ἐταίτἉ, απᾶ 5 πο 
116, απᾶ οτοΏ ας 10 Ὠπ{τ 
ταιςσφηῦ τοι, το 5πα]1 
ΒὈϊάο ἵτπ Ἠϊπα. 

ὁ8 Απᾶ ποπ, Ητεῖθ 
οΏ]]άτεα, αὈϊάς Ίπ Ἠΐπα 
τπςῖ, Ίνποῦυ ο 5Ώα]) 
ΑΡΡΕΑΣ, 6 ὨιαΣ Ὠαπτθ 
οοπβᾷςηςς, απι πος ὈῬ 
Α5Παπισᾷ ὑεξοτο Ἠκοι αὖ 
Ἠὶς οοπαἵης, 

29 ΤΕ τε Έπος ἴπας 
ηο 5 τὶσηΏτοοϊν, 6 
ποπ ἴπαί οταγν 9Π8 
ἴπαῖ ἀοείαπ τίσπνεοας- 
ηθσς ἶ5 Ῥογη οἳ Πϊπα, 
ΤΙ. Βοπο]ᾶα, νΠβῦ σπβη- 
ηθΘΓ ΟΕ 1οτο ἴπε Ἐαϊπος 
Ἠβίηπ Ὀεξύοπεά απροιτ 
τς, ἴηαῖ πο 5Ώοι]ά Ὦθ 
οα]]6ᾶ 19 5οπβ8οΓαοᾶ: 
{πετεξοτθ {πα ποτιᾶ 
Κποποθίαπ Ἡ5 μοῦ, Ὄθ- 
ορ ς5α ἰξ πει Ἠϊπι ποῦ. 
9 Βε]οτεᾶ, ΠΟΠ 4ἴ8Θ 
Ὢπθ ἴπο 5018 οἳ ἄοά, 
Απᾶ Ἱ6 4οῦπ ποῦ τες 
ΆΑΡΡεαΣ υ/]ιαῦ πο 5Πα]] 
Ὄο: Ὀπῦ πο Κπον ἴπαῖ 
τυΏοθη Ἡθ 5ἨΠα]] αΡροβτ, 
πο 5Ώβ]] Ὃρ Ίΐκο Ὠίΐια : 
40ΟΥ; πο εἨπ]] 5ο Ἠίιῃα 

9 -- ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει Ὦε ἴλιί 
ε-- ἐν. 

Ί.μένετε 8Ὀ]άς 1τττΑΌ7, 
5 γεγένηται ἴπ δίερΕΊιδ. 

Ὦ µένει 
κ ἐαν 

9 -- και 



61. 
Λ9 πο Ἱς, 3 Απᾶ 6τοτσΣ 
ΤΠ ἴπαῦ Ἠπίαπ 1Πῖς 
λιορο ἵπ Πίπι ραγ]ΠθίἩ 
Ἠ1η5ο]Ε, εΥεη 85 Ὦς 15 
ΡιιΤο. 

4 ΊΠοξοθτος οοπι- 
πω λ{{είἩ 5ἶπ ἔταπΠςδργες- 
«οίἩ αἷξο {πε Ίωυν : Τους 
βίπ Ἱς ἴπο ἵτπαξδστες- 
5ἱΟΠ οἳ ἐπο Ίαν, ὃ Απᾶ 
γα Ἐποςσς (παῖ ης τνας 
πηπιϊ{οδεεᾷ {ο {ακο ἃ- 
τνωην ου δἶης; αιπᾶ ἵπ 
ἨὨΤιη 15 110 οἵηπ, 6 Γπο- 
ΕΟ.’ΤΟΓ αὈἰάείὮ 1π Ἠ]πα 
ς«ΊλΠοίἩ πο: ΠπΠΟΒο- 
οταγ 5Ἰπησδίἃ Παίη ποῦ 
«ρε Ἠϊπι, ηε]ίΠες 
Κποπη Πϊπι, 

7 ΤΗΕ] οπΙ]άχοη, Ιοὲ 
ὰο ΊΩΠΏ ἀεσθείτο τοι: 
Ἱα {παπι ἀοείῃπ τὶσΠῃί- 
οοπιςποςς ἶ5 τ]πηίροις, 
οσ6ῃ ας» Παίβ τὶσΠίθοις, 
8 Το {ππί οοπιπα]τίαί] 
5ἱΏ ἰς ΟΓ 11ο ἄατῖ] : Το 
{1ο ἀἆρτι]5ίηποίΏ ἔγοπι 
11ο Ῥεσῖπηπϊηςσ. ΈῬου 
{μῖς Ῥαγροςθ {πο ΒοἩπ 
οἱ αοά τναξ πιβη]{εςί- 
οᾷ, {Παῦ Το πιϊρηπύ ἄε- 
5ίΤοσ Όπθ ποτχκς Οἱ πο 
ἀσνῖ]. 9 ἸΨΠοξοετες 15 
Ῥοτπ οἳ ἄοά ἄοῦταπ ποῦ 
οοὐαπαῖς οἵαπ: ΤΟΥ Ἠϊ8 
βοοᾷ τοπιαἰποίΏ 1π Ὠῖπι: 
ππᾶ ο οππποῦ 5ἱΠ. Ὀδ- 
οβ1156 Πο ἰς Ώοίπ ο ἀοᾶ. 
10 Τιι {Πίς {πο οΏϊ]άτετ 
οἳ αοάᾶ ατα πιαπ]{οςῦ, 
Φβη1 ὑ]ο οἩΏ]]άχαπ οξ ἴῃο 
ἄαεν]]: Ἱν]οδοαςγθςς ἆο- 
θἵίἩ πιοῦ τἰφΠἰθοϊιιδηοςς 
5 ποῦ οξ αοᾶ, ποεϊίΠογ 
11ο ἐ]ιπὸ Ἰοτοῖὴ ποῦ ηϊ5 
Ῥτοίπατ, 11 Ἐοντ {πῖς 
5 1Π6 ΊποξξαΡε {ηαῦ ο 
Ἠοβτά {Ττοπι {ῃο Ῥορίπ- 
πίησ, ἴΏπὸ πο 5Ώοσ]ᾶ 
Ἴογε οἩπθ αποῖϊΠαγ. 
19 Νοῦ 45 Οᾳπῖπ, 01ο 
στα οἱ τἴπαῦ π]οκεά 
09Π6, απᾶ 5Ίαοι Πῖ5 Όγο- 
{Ἠθγ. Απάᾶ α1νΠοθγείοσθ 
εΙοπ Πο Πα 2 Ώεοβιι5θ 
Ἠΐ6 ΟἵΥΏ ΤἹΝΟΓΙΚ6 ΊὙογο 
οτί], απᾶ Ὠ]5 Ὀτοί]θγ’5 
τ]ρΏῦεοιβ, 

19 Ματτε] ποῦ, ΤΙ 
ῬτείΏτεη, 18 ἴπο πποτ]ά 
Ἠαίςα γοιι. 14 ΊΓε Κοιν 
πας πο Ἠατο Ῥββσεά 
Σγοπι ἀοαίη αηίο 1ΐ9, 
Ῥοέαιιδο π6 Ίοναο ἴπο 
ῬτοτΏτεῃ., Ἡο τπαῦ 
Ἰοτοί]λ ποῦ ᾖῖδ Ότο- 
ιο αῬιάετ] ἵηπ ἀθκίμ. 
15 ἸΠοςοεγεσ ἨΠπίαί] 

4-1 (πιδίπΓογπιεὰ αξ ἰο εοάε Ἑ). 
ἕ 4- καὶ Αηᾶ τ. χἰρ]ι{εοιιβ){. 

ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΠΠ. 
] . ”ω Π ᾽ - 

ἐστιν. Ὁ καὶ πᾶς ὃὁ ἔχων τὴν.ἐλπίδα.ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ, 
Ἡο 15. Απά οετειγοπο πας Ίαθ 1Πἱ8 Ἡορθ 1η Ἠΐπα, 

ἁγνίζει ἑαυτόν, καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν. 
Ῥυτίβες Ἠϊπαςε]ξ, οτεπ ας Ἡρθ αρατο 18, 

4 Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ: 
Έτειγοπε {λαῖ ργας{15ε8 8η, 85ο 1απ]εδςΏοςς Ῥγβοί{9θα; 

ει ε ΄, 8 ’ / - 

καὶ Πὶ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία. ὅ καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος 
Απᾶ εί 15 Ίατν]αςςπεςς, Απά τε κποιν {ας πε 

ἐφανερώθη, ἵνα τὰς ἁμαρτίας "ἡμῶνι ἄρῃ' καὶ 
Ὅτας τησ] [οςιφᾶ, Ίπαῦ 39Ίη8 α1ρµΥ 
ε , - . 

ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ.ἔστι». 6 πᾶς 
τε] 1π ἨΠϊπι ἱ5 ποῦ, 

Ἡθ παῖρηῦ {ακο Αννα; αμᾶ 

ὁ ἐν αὐτῷ µένων οὐχ 
ΆΑβηγοπο ὅεπαῦ 5 Πίτα αὐίᾷςς 1ποῦ 

: ΜΜ (1ἱὲ. ετθυγ ο1ιθ) 
η ώ - , η , 

ἁμαρτάνει πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ εώρακεν αὐτόν, οὐδὲ 
αίπς: πηγοπε επαῦ 3βΐπς αποῦ ΊΒς 5εεΠ Εΐπα, ηοξ 

ο (1ζέ. εγεγγοπε) 
.] ’ 

Σγνωκεν αυτο}. 

Ίᾳα5 Κποπα Πίπα. 

7 "εκγία, µμηδες πλανάτω ὑμᾶς  ὃ ποιῶν τὴν 
11{1ο οπϊ]άτειπ, "πο ὅοπε 1εί Α]εαᾶ Δβείταγ ὅγοι; Τε ἰλαί Ῥταςξῖδας 

δικαιοσύνην, δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν. ὃ ὁ 
τ]ρ]ίθοιβδπος», τὶσηίοοας ᾖ{8, 6τεπα5 θ τ]βῃίθοιις 19. ΈἨο ἴπαῦ 

ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν' ὅτι ἀπ 
Ῥγαςἑ]κος ο ιἩ οἳἑ πα ἀετι] 18: ὮΌῬθοριςο ἔτοτα [πε] 

ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς 
Ῥορίηπίηπσ ένο ἀενί] 5ἱη5, ῬἘογ ᾖἰΠῖς τας πιππὶ{ακἰθᾶ ἴπο ὃοπ 

τοῦ θεοῦ, ἵνα λύση τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. Ὁ πᾶς ὁ 
οἳ ἀοἀ, ἔλαῦ Ἡο παὶρΏί απιᾶο ἴΏο ἹποτγΚκ5 οἑίπο Ἅἀονί], 3Απγοπο πας 

(156, ονεγγοπε) 

γεγεννηµένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα 
«Γρ», "ροθι "ὑοροίίοη Τοξ εᾳοᾶ, 196ΙΠ 1ποῦ “ργας[ϊ5δ6ς, Ὀ8οβιιβθ 35θθᾶ 

αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει’ καὶ οὐ.δύγαται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ 
1η Ίῃ ἨΠϊπι καΝὐἰάθ απᾶ Ἆε 15 ποῦ αὖ]θ το 5ἶη, Ῥεσαβαςε ος 

θεοῦ γεγέννηται. 10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ 
αοά Ἶε Ὠας ῬθεἩ ὑεροῖίθη. 1Ίπ ὭᾖΌπίς πιαηἰ{οςῦ Ἀ8τθ Ἅ{ΤΏο οΠί]άχοη 

θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου. πᾶς ὁ μὴ ποιῶν 
ἀθν]]. 3Απγοπο ΞέΠαβ Σποῦ “ρταο[ί5εΒ 

(158, 9Υετγοπς) 
/ ” 3 -ω -ω Δ ε 4 α ” 

δικαιοσύνην' οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ. ἀγαπῶν τὸν 
αγσῃ!θοιβποθς ᾿ποῦ ᾖ8 οξ ᾳοᾶ, απᾶ Το ἰπαῦ Ίοσες πιοῦ 

ἀδελφὸν αὐτοῦ. 11 Ότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε 

οἑ ἄοᾶ απᾶ {πο οἩ]]άτοιπ οἳ ἴπο 

Ἄρτοί]ιος λΠ]5. Ῥθοπιςο 118 15 προ πΠιθβξαρο ἸνΠΙοἩ γθ Πεαγᾶ 
ι) . - / . ” } ’ , ) ) 

ἀπ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους' 19 οὐ καθὼς 
{χοπα [πε] Ὀεριηπίηρ; Πλ Ὑπε 5ποιι]ᾶ 1οτθ Ο9Π6 αποῦΠΘΓ: ποῦ 88 

Κάῑν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν, καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν 
6αΐπ [ππο] οἳ ἴπο πιιοκεᾶ {Γ[οπε] πας, απᾶ 5]ουγ 3υτοίΏος 

’ ” ) ΄ ε/ .Ν 5” ) 

τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ αὐτοῦ" καὶ χάριν 
51ο Ἰθ Ἠϊπαι  Ῥεσπαςδθ Ἠΐ8 πνοτ]ςς 1Ηΐ6: ππΏᾶ ΟἨ αοσοαπῦ οἱ π]αῦ 

πονηρὰ ἦν. τὰ δὲ τοῦ.ἀδελφοῦ.αὐτοῦ δίκαια. 
Ἄγγιςκοᾶ Ίπτεχο, απά ἴπος5θ οἳ Πῖς Ὀτούπες τ1βΗίςοβ, 

19 ἵΜὴ θαυμάζετε ἀδελφοί ἵμου,! εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 
ἨΨοπᾶαεχ ποῦ, Ἄρχείητεηυ Ίπαγ, {1 "Ἠπίος .γοαι 1:19 Ζποτ]ᾶ. 

14 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι µεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν 
Ίε Χποιη ἍΤἴπαῦ ἍἨὙοΊἸανο ραξ5εεἆ Ίτοτα ἀθεπία το 

ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς ὁ μὴ. ἀγαπῶν 
14ο6, Όθσθ15 3ο ]οτθ το Ὀτείμτεη. Ἐο ὑππῦ ἍΊοτο» ποῦ 

στὸν ἀδελφόν,! μένει ἐν τῷ θανάτῳφ. 1ὅ πᾶς ὁ μισῶν τὸν 
Ῥτοϊῖμος, αΏίᾶες η ἀεαίῃ. Ῥτοαιγοπο πας ἸαῖθΒ8 

τ--- ημών ΤΤΤΤΑ. 5 ὧν δίκαιος (γεας .υπαῦ 18 ος 
Ὑ-- µου ΗΙΤτΑΥ. --- ο όν ὁ 

Πας] 



1Π11;/ΙΥ. Ι 0ἩΠἩΝ. 

ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀνθρωποκτόνος εστίν, καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς 
3ρτοϊ]ες 1Ἠ]5 8 Ώ1ΗΣΘΙΘΥ 18, Ἀαηᾶ γο κπον ἴἨπαῦ Ίαπγ 

(18, οτετγ) 

ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἓν ταὐτῳ' μένουσαν. 
Ξπηιιτάοτος 1ποῦ Ὠαξς Ἅ1ῇ69 οἴεγπαὶ π ὁηῖτπα Σ4Ρ141ΠΡ, 

16 Εν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ 
τφ ΜΠί5 πε Ἠατο ΚΠΟΥἨ 1οῦύθ, ὮῬεσοβᾳ5δθ 9 ΣΟΥ 

ον τὴν ψυχὴν.αὐτοῦ ἔθηκεν' καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν 
Ὠἱ5 1148 Ἰαιᾶ ἄοπη , παπά ἍἨπθ οἀρ]ῦ 40; πο 

ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς πιθένας 1 οςδ-αν εκ τὸν 
Ὀτείητειν Γοασ] τος το Ίαν 4ο. ἘῬιῦ ν/ΠοςεΥ6Σ ΏΙΑΥ Ἀασθ 

βίον τοῦ κόσμου, καὶ θεωρῷ τὸν. ἀδελφὸν. αὐτοῦ χρείαν 
5ηγραης "ΟΕ 5149 11ο ἍΣνον]ᾷ”5, απᾶ ΤΙΔΥ 589 ηῖ5 Ῥχούδες 3πεεά 

ἔχοντα, καὶ κλείσῃ τὰ.σπλάγχνα.αὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτοῦ, πῶς ἡ 
αμωνίηπς, απᾶ πΙαΥ 5Ώαῦ 4Ρ ς Ἠ]5 Ὀοπε]β ἀτοπι ἍἈἨϊπ, ἨΤοΟπ πο 

ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ; 
3]οτο 308 δᾳοἆ ΤαὈϊάες ἵπ Ἠῖπι 2 

16 ΈΤεκνία μου, μὴ. ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲξ γλώσσῃ, 
3]Η00]ο ΞοΏΙ]άτετ 

Ράλλ’! εἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. 19 «καὶ ἐν τούτῳ «γινώσκομεν! 
Ῥαῦ ᾖπποχσς απᾶ η ὑταίῃ, Ἀπά Ὁν ᾖἢ1ἰΠὶς το Κποῖγ 

ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσοµεν 
ἴπαῦ οἳἑ ᾖἴπθ υταίἩ πθ ον βπᾶ Ῥεξοσθ Ὠῖτα 5Ώα]] Ρρεγςααᾶθ 

τὰς καρδίας.ἡμῶν' 90 1 ὅτι" ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία, 
ουν Ἠθατίς, ἴπαυ 1 δεποι]ά "οοπάεπιη Λοπγ Σπεατί, 

ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ θεὸς τῆς.καρδίας ἡμῶν καὶ γινώσκει πάντα. 
τλαῦ ΡΥΕ8ί6Σ ᾖΒ αοά {παω οἳσ Πθβτῦ Ἀπᾶ ἆΠπΟΝ5 α]] {πῖηρς, 

21 ἀγαπητοί, ἐὰν ἨἩ καρδία ξἡμῶνὶ μὴ.καταγινώσκῃη ἡμῶν, 
Ῥε]οτεᾶ, 18 2ηεατί 1οασ ςΏοι]ά ποῦ οοπάθπιπ Ἡ8, 

παῤῥησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν θεύν, 22 καὶ Ὁ-ὲὰν αἰτῶμεν, 
Ῥο]άτοεςξβ νο Ώβνο {ουπνατάβ ᾳοᾶ, ΑΏᾶ π/ΠβίδοθτεΥ πε ΠΙΑΥ αδΕ, 

λαμβάνομεν "παρ" αὐτοῦ, ὅτι τὰς.ἐντολὰς.αὐτοῦ τηροῦμεν, 
πνθ τοοεῖτε άτοπα Ὠΐπι, Ῥθεσβάξε ΩἨϊδ οοπιπιαμτωεπ{ς πε ΚεεΡ, 

καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 399 καὶ αὕτη 
ππᾶ ἴπο ἰπίηρς Ῥ]θβδίης Ῥεέοτθ Ὠΐπα το Ργδςυἱ5θ. Απᾶ ὭΌΠῖς 

ἐστὶν 1]-ἐντολὴ.αὐτοῦ, ἵνα Ἱπιστεύσωμενὶ τῷ ὀνόματι τοῦ 
15 Πὶ5 οοπιπιαπάπαθηαῦ, «ἵππῦ τε αποι]ἆ Ὀε]ίετθ οΟἩἨ πο Ὠ8ΏΘ 

υἱοῦ. αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς 
ΟΕ Ἠ]5 ΡοἩ. ᾳο5υς ΟἨτίςί, απᾶ εΏοι] 1οτθ οἵἩθ ΑΠΟΙΗΕΥ, οτε 38 

ἔὸ . λ 4 ς ” 6 Ν ε ο) 4 2 λ . ϱ) ο 

έἔδωκεν ἐεντολὴν Ἰμῖν. 24 και ο τηρῶν ταᾶς.-εγτολάς.αὐτοῦ, 
ὮἩρθ ρατο οοπιπιαπάιπθηΠ{ {ο 5. Απά Ἡο ὑπαῦ Ἱεερε Ὠ]5 οοπαπιαπάπιοηῖς, 

ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἔν αὐτῷ' καὶ ἐν τούτῳ γινώσκοµεν 
ἵπ Ἠἶπο ̓  έεε, λπᾶ Ἡε ᾖἵπὸ Πα: απᾶ Ὦγ ᾖἐἰπὶς π/ο ΚΏΟΥΓ 

ὅτι µενει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν. 

1147, Ὑο βποι]ὰ ποὺ Ίοτο Ίπ Ἡοτᾶ, που ουψΙη ἔοηριθ, 

τλαῦ Ὡς αθίάες ἵπ τἂςξ, ὮὉὮγ ἴμο βρὶγϊῦ ὉπΠϊῖοἩ {ο 45 ο ῥ8το. 

4 ᾿᾽Αγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύµατι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιµά- 
Ῥε]οτεᾶ,  Ύετετγ πορ]τις α1ρε]1ετε, Ῥαῦ Ρτογτθ 

Ν ΄ 29) ” ο . ε/ ν) 
ζετε τὰ πνεύματα, εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ὅτι πολλοὶ ψευδο- 

ἴπθ ερϊτϊὔς, 1 οἳ αοά ἴΠεγ 818; Ῥεοβάξθ ὮἨΙΑΠΥ {8199 

προφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 3 ἐν τούτῳ γινώσκετε 
ο ὰι Ἠανοθ ροπο οαῦ ΊΠΊο ἴπο ποτ]ᾶ. Ῥν Ἅᾖτπῖβ γε Ἰ ποτ 

τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν χριστὸν 
ἴπο Θδρ]σ]ὸ οξἑ ἀοᾶ: ετετν ερὶτιὁ νυΏ]οὰ οοπ{εςςες πει οΟμτῖςῦ 

} θεῖναι ΙΤ ΤΤΤΑΊΝ Σ--- µου ΙΤΊτΑΥΓ. 
ο -|- ἐν ἵη (τΥΟοσ]ς) αἰ τΊτΑν’. 
Γὅ τι (γεαά νΏαίενεχ οιις Ὠεασί) τ.. 

Ἀ απ᾿ ΥΤΤΙΑ. 

αχ ἑαυτῷ ἨΙΠβε]Ε τ. 
{οηριθ) αΓΤΊτΑΥ. Ὁ ἀλλὰ ττγ, 
µεθα νπθ 5Πα]] Ἴςπον ΙΤΤνΑ ΥΓ. 
ἴΏθ Ὠθατέ) τ[Α]. 

619 
ηϊς Ὀτοίπου 5 α’ ΠιΙΙΓ- 
ἀοχος : ππᾶ γο Ίκποις 
{Ώαῦ πο πιΙχᾷσΓΟΓ Ὠλ{ 
εἴσοτηα] 1{ε αὐιάΙρ 1 
Πΐπι, 

16 ἨετεὮγυ Ροχοαῖτοα 
πο ἴπο Ίογε οὗ ἄοι, 
Ῥοδοα]ι5ο Ἠοθ ]αϊά ἄοινα 
Ἠϊ5 1ΐο Έογ απ: αιιᾶ 
νο οαρηῦ 1ο Ι1γ ἆοινα 
οι νεος Έοχ υπο Ὦνφ- 
ΤΏχθα, 17 Ῥιαῦ τσ Ώο-ο 
Ἐα0Ἡ 015 τνοχ]ά’5 ροος, 
Απ 5θεύἩ 115 ὈγοίτιοΥ 
Ἠπνο που, απᾶ εΠιιτ- 
νεῦα αρ Ἠῖ5 Ῥοσνεί» ο 
σο)ηραβδῖοπι ΈγοΏι Ἠϊπα, 
Πουν ἄννα]]αί]ι {λε Ίοτθ 
οἑ ἄοά ἵπ Πἱπι 

18 Μγ Πιο οΕβῖ]- 
ἄτεπ, ]1εῦ 15 τοῦ Ίοσα 
ἵπ πονᾶ, Ἠηθιίπου 1Π 
ζοηπραθ; Ῥιῦ 1π ἀθοᾶ 
ΑΠΑ ἵπ ἐταίῃα. 19 Απάᾶ 
Ώετθῦγ Ίνα Ἐποιν {λας 
Ὢςθ 481θ ΟΕ ἴμο ἵταία, 
Απά 5Πα]] α65ιχθ οΟἱΙΥ 
Ἠεατύς ὮὈθέοτο ἨΠῖπῃ, 
20 ἘΈοσ 1 οἳἱσς Ἱεατς 
οοπᾷθΠαπ Ἡςδ, 4ο 8 
Ρτεβίετ {πβη ος Ἡθατί, 
Αηᾶ ἘΚποποίῃ α]ἶ 
νηΐπρς. 21 Ῥε]οναᾶ, 1Ε 
ος Ὠσβγῦ οΟΠάΘΠΙἨ 18 
ηοῦ, {λεπι Ἡατε τνοθ «ΟΠ- 
Πάοπςθ 1τοπατᾶ «οᾷ. 
22 Απᾶ τ/ΏκίδοετεΓΊνθ 
85χ, πνετεσεῖτεοξ Ἠΐπα, 
Ῥοσβιιςο πε Ἱοερ μής 
σοπιπιβηᾷπιθηίς5, απᾶ 
4ο ἴποςδο {Πῖηρς ἰλπαῖ 
8ο Ῥ]εαξίπς Ἰπ Ἠ]8 
εἱρΏῦ. 25 Απά {Π]5 18 
Ἠ]5 οοπιπιβπάπιεηῦ, 
ΤἨα! τν ςλοι]ὰ Ίο 
Ἠετε οη ἴλο παπι ο 
Ἠϊβ Βοη ἆοεας Ομτῖςί, 
απᾶ Ίοτο οηΏο αποίΠετ, 
Α5 ο ρατο Ἡς οοπι- 
πιπάπιεηί, 24 Απάᾶ Ἡρθ 
τηπῦ ΚεεροῦΏ Ὠϊ5 σοπι- 
πηβΠᾷπηΘΙΗΐ5 ἀνγα]]θε]ι 
η ὨΙπα, αλιᾷ Ὦς η Ἠΐτη, 
Αμᾶ Ποθγαεῦγ τνε ἘΙοῖν 
τΏαῦ Ὡο αρίάοῦὮ ἵπ ας, 
Ὁγ ἴ]με Βρὶγ{ῦ υὰ]οἩ Ὦθ 
ὨδίΏ Ρἶτεη 1β. 

ΙΥ. Ἡο]οτοᾶ, Ὀρ]ΐοτα 
ποῦ ετετς ορἰν1ΐ, Ῥας 
Ὁτγ πο ερὶνῦ5 πο- 
ΊἨεΓ Όμεγ ατα οἳ ἄοᾶ: 
Ώσδοπάδε ἨΠιαἩπσ 1Τη]59 
Ῥτορπείς ατο ψοπθ ους 
1ηπῦο {πο συ οτ]ᾷ. 2Ἠε1θ- 
Ὦγ Ικπον το ἴπε Ῥρϊσϊς 
οἳ ἀοᾶ: Ετοετγ αρὶτ]ῦ 
ἴπαῦ οοηξεξεείη ππο 
{ε5δας ΟΩτὶξύ 15 90Ώ1θ 

πντη τῇ (/εαά ντα ἴπο 
ἁ- καὶ τττΑ]. 5 "γνωσό- 

6 --- ἡμῶν (γεαᾶ 
! πιστεύωµεν ν/θ Ῥε]ίοτο ΏΤΊτ; πιστεύ[σ]ωμεν ἁ. 
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ἴη πο ΠαδἩ ἶς οἳ αοᾶ : 
3 πηᾷ 6ΤΘΙΥ 5δρ]η]ὗ ἐλαῦ 
λοπββςςοίΏ ποῦ ἴλπαῦ 
}ε5ι15 ΟἨ1]8ἱ ἶ5 οολο ἶπ 
μπε Πορδῃ {5 ποῦ οἱ αοάᾶ: 
Βά Πῖ5 5 ἰπαῖ 5ρῦ.τέ 
οἳ απθϊομτ]ςῆ, ΥΥΠΘΓΘ- 
οἱ ο Ώατο Ἱθητά ἴπαῦ 
16 5Ποιι]ά οοπιθ; απᾶ 
6Υ6η ΠΟΥ α]τοαᾶτ ἳς ἵδ 
1ηπ ΤηΏθ Ἱνοχ]ᾶ, 4 Ὑ9 το 
οἱ ἀοἄ, δέ] οΏΙ]άτα, 
αηᾶ Ίντο ΟΤεΕΓΟΟΙΠΘ 
{Ώοπα: ΏθοβΙ15δθ ΡΓΘΛ{ΕΓ 
5 Ἡο ἴπαῦ {5 ἵπ τοι, 
ἴπααι Ἡο {ππῖ 15 {η {πα 
πνοτ]ᾶ. ὅ ΤΠεγ ατε οξ 
{πο πνοχ]ά: ἴπαχείοτο 
5ροαχ Τπεγ οἳ {πε 
πνογ]ᾶ, απιά ἰΏηο ποτ]ά 
Ἠοατοῦ] {]ετα. 6 Ίο 
ἆτο οἱ ἀοᾶ: Πο ἰπαῦ 
Κποννόθιη ἀοᾶ Ἠοδυτείη 
15; Ὡο έπαῦ ἶ5δ ποίῖ οἳ 
ἄοᾶ ΠεατοῦἩ ποῦ τς. 
ἩοχοεὮγ ἘΠΟΥ Ὑθ ἴ]ιθ 
«ρϊτϊ{Ώ ος ὑγάΘΠ, απᾶ (πο 
ςρίἰτ]ῦ οἱ ΕΙΤΟΣ. 

7 ῬΒε]οτεᾶ, Ιεῦ τς 
1οτο οηΏθ απΠοΐΠετ: Γος 
Ίογο 15 οἳ ἄοά; απᾶ 
ΕΤΟΣΓΥ οἵπςο ἴπαῦ Ἰοτοῖῦπ 
6 Όογπ οἳ ἀοᾶ, αιᾶ 
ΚποποίΏ ἄοᾶ. 8 Ἠο 
τΏπῦ Ἰονοία ποῦ ἘΕποπ- 
εἰ] ποῦ ἄοᾶ; {ος αοάᾶ 
5 Ίοτο. 9 Τη 1Π]8 πναβ 
Ώιαη]Γοξίοά ἴπο Ίοτο 
οἳ ἀοάὶ {ουιναγᾶ ας, Ὀ6- 
οπΊιδο τπαῦ ἄοά εοηπῦ 
5 οπ]Ίγ Ῥεσοιίθι Φοη 
1{ο {πο ανογ]ά, ἐλαί ινθ 
Ἰη]σηῦ Ίϊτο {ἴηΏνοαρῃ 
Πάπ1, 10 Ηετοίηπ 15 Ίοτεο, 
ποῦ ἴλαῦ σνο]ογεᾷ ἄοᾶ, 
Ῥια0 ἴπαῦ Ὦρ Ἰοτεᾶ τς, 
Απᾶ 5οηυῦυ 5 9οη ἴο 
ὂε ἴ]ιο ρτορίἑ{αὔ1ου {0Υ 
ουσ εἶπεβ. 11 Ῥο]οταᾶ, 
ἵξ ἄοά 5ο ]οτεᾶ 118, ππθ 
οιασΏίῦ 8ἱ5ο {ο Ιοτθ 9116 
ΑΠΟΙΠΕΓ. 12 Νο πιωη 
Ἠαίπ 5οοη ἄοά αὖ 
8Πύ 01πθ, ΤΕ νο Ἴοτο 
ΟΠ96 αποῖποτ, ἄοά 
ἀπνοε]]αῦη {1 ας, απᾶ ὨΙ8 
Ίοτο {5 Ῥεγ{οσία 1π ας, 
19 Ἡοτευγ Ίπποι πο 
Τπαῦ το ἀππθι] ἵπ Ἠΐπι, 

19ΟΑΝΝΟΥ Α. 19. 

ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν. ὃ καὶ πᾶν πνεῦμα 
31π "βο5Ἡ 160116, οξ αοά 15: Απᾶ ἴαπν ὅδερῖῖς 

(1, εΥθυγ) 
! ε -” υ ” ” - 3 } ΄ 3 

ὃ μὴ. ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Ἐχριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα,! ἐκ 
ατγΏῖοῃ 36οηΏξεβδος δποῦ 7]6ε5α5 Οπτῖςε 1ίΠ 1βεςῃ ὃοοπιθ, 15ος 

τοῦ θεοῦ οὐκ έστιν' καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστοι, 
14ᾳ ο Ἰποῦύ 1315: απᾶ Ὥᾖτπῖ5 15 ἐπαί Γροπεγ]οείπθ απθϊοητϊαί, 

ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἔν τῷ κόσµῳ ἐστὶν ἤδη. 
[οξ] π/πίοὮ ο Ἡεατᾶ ᾖ{ἐπβῦ Ἱδ οοΠιθ6Β, Αηπᾶ Ποπ Ἰω ἴπο ποτά κ 1 αἰτεβᾶγ. 

4 Ὑμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς 
Ὑε οξ αοά αἴα, Πττ]ο οεπΙ]άταοὮ, απᾶ Ἠβτο ΟΥΟΓΟΟΠΙΘ ἔποπι, 

ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμφῳ. 
Ῥεσαβιβο Ρτεα/ίθΓ 15 ορ πΠο[Ι5]ῖη τοι ἵπαπ Ὦρ πο [15] ἵπ {πο ποτγ]ᾶ, 

ὅ αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν, διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λα- 
Τπεγ οἳ ἴπο ποτά 8τ6; Ὦθεσβᾳβθ οἱ ᾖΌΠὶ ο {πο ποτ ἍΤπογ 

λοῦσιν, καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει. ϐ ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ 
{α]χ, απᾶά ἵηθ πνποτ]ἁ 3ἴπθπι 1Ώεατς, Ίο ο 4οά 

ἐσμεν ὁ γινώσκων τὸνθεόν, ἀκούει ἡμῶν' ὃς οὐκ.ἔστιν 
8το: ο ΊΠπαῦ Έπος αοά, Ώευτ8 πδ: Πο ίραῖ 15 πού 

ἐκ τοῦ θεοῦ, οὐκ.ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκοµεν τὸ πνεῦμσ 
οξ ἀοά, Ίεθατ» ποῦ πβ. Ἑν Ἅᾖπίς πο ΚΠοΥ πο ορὶσι 

τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης. 
οἱ ἑτυζῃ απᾶ ἴπο ορϊτίιο ΟΕ ΘΥΤΟΓΣ., 

7 Αγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους' ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ 
Ῥε]οτεᾶ, ἩὙε 5Ποι]ά 10Υθ Ο9Π6 ΒΙΟύΠΘΣ; Ῥεσβαςθ 1οτο 30Ε 

θεοῦ ἐστιν, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν, ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, 
δᾳοᾶ 11, Δηᾶ Θ6ΤΕεΙΥοΠο {παῦ 1οτθς, οξ οά ας Ὀθεν Ὀοροίίθα, 

καὶ γινώσκει τὸν θεόν. 8 ὁ μὴ.ἀγαπῶν, οὐκ.ἔγνω τὸν θεόν’ 
απᾶ ΚἘΕΠΟΥ5 ᾳοά, Ἠο ἴλαῦ ἍΊοτες ποῦ, Ἐπευν ποῦ οά; 

ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Ὁ ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη 
Όεσβαξςε ἄοά ἍἼοτο 18, Ίπ ᾖΠ1Πὶ τ/18 πιαπὶξοριθᾶ ἰἩθ Ἴοτθ 

τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν.υἱὸν αὐτιῦ τὸν μονογενῆ ἀπέ- 
οἑ ἀοά αδίο τς, {ἑλπαί 5 5οπ 1Πθ οπΙγ-ρεροϊιτες σ9ς 

σταλκεν ὁ θεὺς εἰς τὸν κόσμον, ἵνα ζήσωμεν δι αὐτοῦ. 
ζουλή 1ᾳοἆ Ἰπίο ᾖἴπο πσοτ]ᾶ, ἴπαῦ νο πιϊῖρΏῦ 11νο ο. Ἰπτη. 

10 ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν 
Ίπ ᾖ{ἰπῖβ 18 λα ποῦ {ἰπαῦ ἍὙννο 1οτοά 

θεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν 
ᾳοᾶ, Ὀπὸ ἴπαῦ Ἆθ ]ονεά τς, απᾶ εεπΏ 3.03 

αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν.ἁμαρτιῶν ἡμῶν. 11 ἀγαπητοί, εἰ 
118 μον του 4οΥ ος 51Π58. Ῥε]ογεᾶ, 

οὕτως ὁ θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους 
360 αοᾶ Ἰογοάᾶ 6, Αἱ5ο π/θ κο 9Π9 Αποίΐπος 

ἀγαπᾷν. 132 θεὺν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται' ἐὰν ἀγαπῶμεν 
8η ε Ίπ 118, Ὀεσβτιδθ {ο ]οτο, δᾳοᾷ 1πο ἼοπηῬ δµῦ Τ9ΏΥ "ήπιο πα “δθεω; 1 Ἡπθ ςποι]ᾶ 1οτο 
Ἡρ ἨὨπίλ ρίτεη ας οἳ , , . ο νέή 
Ἠΐς δρίσίε, 1 Απά πο ἀλλήλους, ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν μένει, καὶ ἡ.ἀγάπη. αὐτοῦ Ίτετελειω- 
ἨΛΥε 56(Ώ απά 4ο ὑεβξῖ- οπθ ΑΠΟΙΗΘΣ, Ὠοά ἵπ τς πο. απᾶ Πῖ5 Ίογθ ας 
47 ὑπαί ἴηο ΕβἴΠοΓ 5ο Ι 
ἔπο Όσα {ο ὃο πο οπ- μένη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. 19 ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐν αὐτῷ 
τίοαχ οἱ {πε ποσ]ἀ, εᾶ 118 1η Ἡ8. Ἑν Ἅᾖ1π18 πο ΚΠΟΙΥ τπαῦ ἵπ ἍἈἨΠϊπα 

µένοµεν, καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, Ότι ἐκ τοῦ.πνεύµατος.αὐτοῦ 

ππθ ΑΡίάθ, απά [ετὸ 1η Ἡδ,  Ῥεοβα5ο ο Ὠ]ς ορίἰτις 

δέδωκεν ἡμῖν. 14 καὶ ἡμεῖς τεθεάµεθα καί μαρτυροῦμεν ὅτι 
Ἡο ας Ρἰτοη Το 18, Απᾶ πο Ἠβγνο βΘΕ2Ώ απά Όθας π]ίπεςδ ᾖἰἴλποῦ 

ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὺν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. 
ἴῆπο Ἐπίποςτ ας 5οηυ8 πο Βοῦ Γα5] βατίοατ οξ ἴΠθ ποτ]ᾶ. 

κ --χριστὸν Ἡ; --- χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα (γεαᾷ ἴπε 76549) αΤΊτΑ. Ι ἐν ἡμῖν 
τετελειωμένα ἐστίν 1,» τατελ. ἐν ἡμῖν ἐδτίν ΤΊτΑ. 

| 

| 



1Υ, γ. Ι 00ΗΝ. 
15 Ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι Ιησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. ὁ 

ὮἝμοδοετες ΠΙΑ οοπ4085 παῦ «ἆοθδις 1 ορ Ῥοηπ οἳ ἀοἀ, 

θεὺς ἔν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἔν τῷ θεῷ. 16 καὶ ἡμεῖς ἐγνώ- 
σοά ἵπ ἍἈἨϊπι αὈἰἀθ, απᾶ ο 1η οἀ, Απᾶ Ὑπο Ἰατο 

καµεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν. 
Κποὶνη απᾶ  ἍΆατο Ῥο]ετεᾶ τη8 Ίο νο “πας "ἀοά β5ΐἴο ᾖἩδ. 

ὁ 'εὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὃ µένων ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐν τῷ θεῷ 
6 Σ]ογο 118, Ἀαπᾶ Πο υπαῦ αὐϊάε ἵπ οτε, ᾖἵῃπ 6οά 

, ο ε 3 3 ϱ τῇ] 2 ’ / ε / 
μένει, καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ". 11 ἐν τούτῳ τετελείωται ἤ αγαπη 
αὐ]ᾷθυ, απά οά ἵνπ ἨΗΐπι, Ίπ Ἀᾖ1Πὶ5 ας ρεσπ ρετ{εοἰεᾶ Ίογα 

μεθ’ ἡμῶν, ἵνα παῤῥησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳᾷ τῆς κρίσεως, 
νο τς Όλμαοῦ Ῥο]άπαβς5 Ίνθ 1ΠΔΥ Ἠβτο ἵπ ἴπο Ἅἆἄπγ οἳ Ιαάρπιςηῦ, 

ὅτι καθὼς ἐκεϊνός ἐστιν, καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ.κόσμῳ.τούτῳ. 
ἴπαξ του 35 ηο 15, 815ο Ὑθ 8ΤΘ 1π Ὅλίν ννοτ]ᾶ. 

18 φόβος οὐκ.ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, "ἀλλ" ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω 
"Ἔεαν 1ἴποτο 15 ποῦ Ἰη Ίοτο, Ῥαῦ ροτ{οοῦ 1οτο "οιί 

, ῃ , , , ; ε ῃ ι » 

βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ.δὲ Φφοβου- 
1ρα5ί5 484Σ: ὮΏθο8β1β6  ἆθας ογπιεπί ᾖἨΠλ8, Απᾶ Ἡο ἐπί 1888 

οὔ.-τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 19 ἡμεῖς 9 ἀγαπῶμεν 
Ἐα5 ποῦ Ώ6επ πιαᾶθ ρεσγ{θοῦ 1π 1οτο. 9 1οτο 

Ραὐτὸν' ὅτι Ἱαὐτὸς' πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 
Πίτα Ῥθοβ159 Ὠθ τει 1ούεά τς, 

90 Ἐάν τις εἴπν, "Ότι ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελ- 
Τξ απγοπθ εποι]ά 5αγ, 1 Ίοτο αοᾶ, απᾶ 30το- 

φὸν αὐτοῦ µμισῇ, ψεύστης ἐστίν' ὁ.γὰρ μὴ. ἀγαπῶν τὸν 
«ποτ  ᾖὁπΠί5 1ποα]ά "Παΐθ, κα Πατ Ὦο 18. Έοτ Ὠε ἰπβῦ ἍᾖΊοτθς ποῦ 

ἀδελφὸν. αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν  οὐχ.ἑώρακεν, 
Ὠῖ6 Ὀτοίποεγ πΥΠΟΠΙ ΤΘ Ώας 5θοἩ, Τᾳοᾶ Ἀπγποπι 9 1οπας 11πιοῦ 1”6ΘΕΠἨ, 

επῶς!ὶ δύναται ἀγαπᾷν; 2] καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχο- 

μενος 

1ηοιυ ᾖ3ἱ5 3ῃ9 “0186 Ἅδίο 51οτο 2 Απᾶ ᾖ{ἴΠπίς5 οοπιπιαηάπιεηῦ Ὑθ 

μεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὺν ἀγαπᾷ καὶ τὸν 
Ἡμνο Έτοπι Ἠϊπ, Όπαῦ Ὦο ἰπβῦ ΊἼοτος αοάὰ επου]ά Ίοψθ αἱδο 

ἀδελφὸν αὐτοῦ. ὅ Πᾶς ὃ πιστεύων ὅτι Ιησοῦς ἐστιν ὁ 
Ἀντοῦηπος  ᾖΠῖ8. Ἐτετγοπο ἴπαί Ῥε]ίοτος νηπ8θῦ οσε5δαβ 15. τἴηπο 

χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν 
Οπα1]80, οξ αοά Ὠαλξ Ὀοθη Ὀεροίίετ; απά ετετγοπθ ἴπαῦ 1οτες Πίπι τμ 

γεννήσαντα ἀγαπβᾷ "καὶ τὸν γεγεννηµένον ἐξ αὐτοῦ. 3 ἐν 
Ὅεραῦ, 1ογ68 8ἱ5ο Ἠϊπι ἑπαῖ Ἠα5 Ώ6εειμ Ὀερούίεπ οἳ Π]πι, Ῥν 

τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν 
ταῖς 1νθ ΚΏΟΥΥ τπαῦ πθ]οτο Ἅ1ἴπο οΠϊ]άτοτ οἱ ἀοᾶ, πΠεη 

θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς.ἐντολᾶς αὐτοῦ Ἱτηρῶμεν." ὃ αὕτη.γάρ 
4οά ππθ]ούγθ αηπᾶ Ἠῖ5 αασνς πε ΚεοΡρ. Έος 1118 

ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς.αὐτοῦ ἠηρῶμεν' 
16 ἴηπο 1οτο οἑ ᾳοᾶ, ἴπαῦ Ὠ]5 οοτωπιβ]ἀπισηῖς 3νθ βΠοι]ά Κεερ; 

καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ.είσίν. 4 ὅτι πᾶν τὸ γε- 
Απᾶ ὨἈἨῖς οοπιπιβπάπιθΏ{Ββ ὮὈτιχγάθΠπδοπιθ 8χ9 ποῦ. Ῥοοβα5δο α]] Ίἴπαίῦ Ώβ8 

γεννηµένον ἐκ τοῦ θεοῦ µνικᾷ τὸν κόσμον’ καὶ αὕτη ἐστὶν 
Ὄθδει Ῥεροίεη οξ 4οᾶ οτετζοπιθ8 ἴπθ πτοτ]ά: απά ᾖ«3Πῖ5 18 

ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ.πίστις ἡμῶν ὅ τίς Ἱ 
ἴΏο νἰοῦοτΥύ ΥΠΙΟἩ ΟΤΥΟΙΟΑΠΙΘ  ἴ]πθ πυοτ]ἀ, οας {41τῃ. πο 

ἐστιν ὁ µνικῶν τὺν κόσμον, εἰμὴ ὁ πιστεύων ὅτι ]ησοῦς 
18 ἩἎ9 ὑλαῦ ΟΥ6χοΟΠ165 ἴπθ ἍἩυἨοτ]ᾶ, ΌῬαῦ Ἡθ λα Ῥοἱίθτθ ἴπαῦ οεδις 

ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ; ἳ ἷ 
16 ᾖἴπο Βοηῦ οξἑ αοά» , / 
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15 ΊΓποδοονοσ επα]] 

οοπίο5ς ἴπαίῦ ἆσδις Ἱ8 
ἴλο 5οα οἳ ἄοά, ἀἄοᾶ 
ἀννο]]ο] εἶὮ Ἠΐτα, αά 
Ίο ἵπ αοᾶ. 16 Α ιά να 
Ἠπτο ΚΠΟΝΥΏ απᾶ Ἠε- 
]ογαᾶ τ]παο Ίοτο {παίς 
οᾶ Παϊλμ {ο 5. «οά 

16 Ἴοσο; αμᾶ ο {]λαῦ 
ἀπε]]είιΏ {π ]ουο ἀ νγε]]-' 
οἱ ἵπ ἀοᾶ, απά ἄοά 
ἵωπ Ὠϊπι, 17 Ηετοῖῃ 18 
οἳσ 1οτο πιβ(ε ροχ{εοί, 
ἐπἉπδῦ πο αγ Ἠατθ 
Ῥο]άχεμα 1η 1]λο 4αγ οξ) 
Ππάσιπεηῦ : Ώοσβ15θ 35᾽ 
Πο 18, 5ο αΤο 1νο {η {Π158 
πγοτ]ά. 18 Τπωε ἶ6 πο 
4θ4Χ ἵπ Ίοτθ; Ὀιαῦ Ῥε- 
{σοῦ 1οτο οα»δἰθίΏ οιιῦ 
4864Υ: Ώεσβ]ι5ο {8ΑΥ Πα ῦ. 
Τοτγηιοηῦ. Πο ὑππί {6βΓ- 
οὐ ἶ5 ποῖ πωπᾶς Ῥετ- 
4οοῦ Ίπ Ἰουε, 19 6ο 
1οτο Ἠίΐπι, Ὀσοσβιδο Ἰθ 
Βτεί ]οτεάᾶ τς. 

20 ΤΕ  ΤΙΒΏ Ε.Τ, 1 
Ίογο ἄἀοᾶ, απά Ὠπζεί]ι 
Ἠϊ5 Ὀχοίπετ, Ὦρ 15 8 
Ἱϊατ: ΣΟΥ Ὠθ παί Ιοτεία 
ποῦ 5 Ὀτοίπες πΏοπα 
Ἡθ ὨαίῦὮ 5ε6εΏ, Ώοσγ οβἩ. 
Ὦοθ Ίοτε αοά π/Ποπα Ὦθ 
ἹαῦὮ ποῦ 5οοπύ 21 Απά 
1Πῖ5 οοπιπιβπάπιεη 6 
Ἠβνο πο Ίτοπι ἨὨῖϊτα, 
ηαῦ Ὦοϱ ἩΝΠο ἸΙοτειυα 
4οἆ Ίοτο Ἶϊς5 Ὀτοίπεγ 
Ά]ςο. Ὑ. ἨΓΠοξΟΕΥΕΥ Ὦο- 
Πετοαί]ι τπαί εδι18 15 τηα 
Οητ]ςὺ 15 Ῥοτπ οἳ αοᾶς 
απά ΘΤΕΙΥ οπο {ηπί]οΥ- 
είιπ Ἠϊπ Τἴπαίῦ Ῥεσαί 
ἸοτείΠ Ὠϊπι α15ο {λβῖ 1ε 
Ῥοσοῦίεη οἳ ἨΙ1η. 9 Ὦτ 
ΤΠ15 τνο Ἐποιν {πα ῦ ντα 
1οτοθ {πο ομΙ]άτεπ οἑ 
ἀοᾶ,, πῆθι τνο Ίοτο 
οι, απά Κθερ Ὠϊ5 οοπι- 
Ἰλππάπιεηῦς, ὃ Ἔοσ 
{15 15 {Πε Ίοτο οἳ αοᾶ, 
τπαῦ πο χοερ 5 οοπ- 
πηβλάΙηθηῖ5: απᾶ Ὠϊ5 
οοπΙιπιΩΠᾷπιθΏϊςδ α8τἴθ 
ηοῦ ρτίοτοιΒ. 4 Ἐοσγ 
Ἠ Ώπίβοετεσ 19 Όοση οἳ 
4ο οτετγοοπιεὈὰ {πθ 
πιογ]ᾷ: απᾶ {Π15 ἶ5 ἐπθ 
ΥΙΟΤΟΣΥ {παῦ οΥθΓΟοπι-' 
οὗ Ὦ 1πθ πποτ]ᾶ, ουσχει 
ουσ Σα1{Ἡ, ὃ πο 5 Πθ 
ἰἴπαῦ οτετοοπιεῦΏὮ ἔ]π 
πνοτ]ᾶ, Ὀα {6 Ὦς τηαέ Ὦο 
Ἱοτονα ἐἶλαῦ 2ο5ιβ ἰ 
ν]μο Ῥοη οἱ αοά 2 

αι -- µένει Ώἱ4ΘΕ [π]τα. α ἀλλὰ ΤΓ. ο |- οὖν ΙΠθΥΘ[ΟΙΘΙ. 
4 ὃ θεᾶς ἀοά1, τοῦ (γεαά Ὦοθ ἶ5 που ἈΏΙθ) ΙΤΊΤΑ. 5 [καὶ] µττ. 
5 «Ε [δέ] Ῥιὲ (11ο) τς, 

Ρ --- αὐτὸν ο λω 
ἕἔ ποιῶμεν ΠΙΔΥ 40 ΓΤΤΤΑΥ. 



616 
6 Τηῖς ς Ἡε ἐπαῖ «απιθ 

Όγ παίθετ απᾷ Ὀ]οο, 
ευεπ ο εδιις ΟἨτῖδε : ποῦ 
Ὀγ τναίοτ οπ]σ, Ὀαί ὮΥ 
πνυοίογ απᾶ Ὀ]οοά. Αιιά 
ἵὸ ἶἱςδ πο Βρϊτίς6 παῦ 
ὈθδατοίΏ π]ίποθςς, Ὦο- 
οι 15ο πο δρυ 15 
Γταίῃ. 7 Έονχ ἴπυσο ατθ 
ἔωτοςῬ {Παῦ Όσαχ τεσοτᾶ 
1η Ώδατεῃ, {μα Ἐωίμοτ, 
ἴπο Ἰοτά, απᾶ ἴμο 
Ἠο]ψ ἄποςβέ : απά ὕποςε 
έητθου 4Τθ 0πΠ96. ὃ Απά 
πεγο ατα {ητθορ ἴΠαῦ 
Όρος π1ὔηθςδς ἵπ θατ{ῃ, 
επο ρϊτϊς, απ ἴπθ 
Ὁπαῦθι, θπᾶ ἴηπο Ῥ]ουοά: 
Επὰ ύπεςο {ητοςῬ 4σγεθ 
ἴπ 019. 9 Τὲ νο χεοεῖτθ 
πο τνϊῖέίηθδς οἱ πΊεη, 
τηο π]ίηεςς οἱ αοά 15 
ΕτεβίοΓ: Σος {Π5 15 ἐπθ 
σγττησςς οἱ αοᾶά πνΏΙοῃ 
Ὦο Ἠβ{Ώ ἐεςτῖβεᾷᾶ οξ Πΐ5 
ΦοἩπ. 10 Ἠο ἰἴπαῖῦ Ῥε- 
ἹογείΏη οἳ ᾖ]μθ 5οηΏ 
οἑ ἄοᾶ Παίῃμ ἰπο τνῖί- 
Ὠηθςβς 1η ΠΙΠιδε]Ε: ο 
ἴλαῦ Ῥε]ενείη ποῦ 4οᾶ 
Ἠα{Ἡ παρε ΠΠ} α Ἡσγς 
Ῥοσβαςε Ὦοϱ Ῥε]ϊοτοι 
ποῦ ἴηΏο τοαροτᾷ ἴπαῦ 
αοᾶ 5ατο οἱ Πὶς 8ο, 
11 Απα {Πῖς ἶς ἰῃρθ τε- 
οοτᾶ, ὑπαί ἄοά Ἠαίῃπ 
Ρῖτεπ ἵο ας οἴρτηα] 
146, απᾶ τπῖς 146 
156 1ηπ Ἠϊ5 90Η, 12 Ἡο 
ἴπαῖῦ ΠαϊἩ {πο Βοπ Πα{Ἡ 
1ΐε : απᾶ Ἶςε ἐπαῖῦ Ἠπίῃ 
ποῦ ἴπε Ὁοπ οἳ 6οᾶ 
Ἠβίῃ τοῦ 148, 

15 Ἴηθς Ἅᾖ{λπίπρβ 
Ἡβτο 1 τυτ]οη Ἡπ- 
το τοι ἰπαῦ Ῥοε[μετο 
ΟΠ Πο ηΩΠΙο οἳ 1ἴπθ 
Βου οἳ ἄοαᾶ; ἴλαῦ τα 
ΠΙΑΥ ΧΠΟὶΥ {ἴπΠαῦ το 
Ώβγο εἴοτηπ] 11ΐ6, απᾶ 
παῦ το πιαγ Ῥε]ῖετο 
οι ἴηε παπιθ οἳ ἴῃθ 
Φοῦ οξ {άοᾶ. 14 Απᾶ 
9Π{5 ἶς ἴπο οοπβᾶσοπορ 
τπαῦ πο Ὠατε ἵπ Ἠΐπα, 
τπαῦ, Ἡ πε αδὶ ΑΠΣ 
Μπῖης αοοοτάΙης {ο Πῖ5 
πΙ]], Ὦο Πααγείπ ας: 
ἴδ απᾶ 1 πο ΚΠοῖ 
Ἠβίῦ ηε Ἠθαγ α5, νυν Παϊ- 
ΕΟΕΤΟΥΓ Ὑποθ αξ], τσθ 
Κποτ ἐΠαί 1νο Ἠατε ἴῃο 
Ρεῦϊθίοης5 {ἐπαῦ νε ἀθ- 
Εἶταᾶ οἱ Ηϊπι, 

16 ΤΕ ΑΏγ ΤΙῃπ βεθ 
Ἡϊ8 ὭὈτοίμπογ οἶπ 8 
Επ τυ]ιίσ]ι {5 ποῦ απο 
ἄεαἴΠ, Ὦο «εἨα]] ασὶς, 

Ι1:ΩΑΝΝΟΎ Α. 

6 Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς 
Τηῖς 16 Ἡρ ὪἩΟ Ο03π1Ἴ96 Ὁν πας αλά Ῥ]οοᾶ, σε5υβ 

σ. ’ . ) . ϱ υδ ” ἀλλ η - {3 τε η γ 

ο χριστος ουκ εν τρ υοατι μονον, α εν τρ υοατι και 

ἴπο Οητ]ςί; ποῦ ὃν ππαϊες ΟΠΣ, Ρας Τν ππαιεςε απᾶ 

τῷ αἵματι' καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν ὅτι τὸ πνεῦμά 
Ὠ]οοᾶ. Απά ἴπο βΒρἰτ]ό 16 15 ἴπαί ΏΘΑΥ8 ν/1ὔποςς, Ῥεοβαβδθ {πο οδρίτίξ 

ἐστιν ἡ ἀλήθεια. 7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες Ζὲν τῷ 
5 πο ἵταῦῃ, Ῥεοαιιδα ἴῃτεο ἔΏοτε ατα πο θα ΙΥΙὔηε5ς 1Π 

οὐρανῷ, ὁ πατήρ, ὁ λόγος, καὶ τὺ ἅγιον πνεῦμα' καὶ οὗτοι 
Ώθαγεπ, πο Ἐαίμες, πε ἸΠοτᾶ, απᾶ ἴπε ἍἨο]γ αάποξδῦ;ς απᾶᾷ τἴῆοςο 

οἱ τρεῖς ἕν εἰσιν. 8 καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ μαοτυροῦντες ἐν τῇ 
ΤἨχϱθ Ο0Πθ6 καἴθ. Απάὰ ἴπτερ {ἴποτθ 4πτθ ππο θα πίνηπες οἩἨ 

Υῇ.Τ τὸ πνεῦμα, καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ 
εαχΤΗ, πο Θρϊτι6, απᾶ πρ παῦετ, απἆ ἴπο Ῥ]ουοᾶ; απάᾶ ἴπθ {πτεθ ἴο 1πθ 

ἕν εἰσιν. Ὁ εἰ τὴν µαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνο- 

γ, 

οἳο [ροϊηί] 819. ΤΕ ἴμο σεζηρςς οἳ ΠΕΠ ν/ς Τ6- 

µεν, ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων ἐστίν' ὅτι αὕτη ἐστὶν 
οεἱτο, πό  τννηθςς ος ἄοάἆ Ἀρτθαίετ 8, ἨἩθοβαδ ᾖ{Πί8 15 

ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ, "ἣν" μεμαρτύρηκεν περὶ τοῦ.υἱοῦ. αὐτοῦ. 
Τηθ ἍἨὙπ]ζηρςς οξ ἀοᾶ πΠΙοἩ Πε Ὠας τνιὔιεδςεεᾶ οοποεγπίηπς Ἠἱ5 Βοη, 

10 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν µαρτυρίαν ὃ ἐν 
Ἠε εαῦς ὭὮὈειίετε οἩ ἴπθ 3οπ οἳ ἄοάἆ Ὠὰ5δ ἴπο νἔΏος8 Πε] 

εἐαυτῷ'' ὁ μὴ.πιστεύων ἁτῷ θε! ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, 
Ὠ]παςθ]{Ε; Ὦθ {Παῦ ΌῬε]ίετος ποῦ αοά τς Ἠατ 1ῃα5 “πιδᾶθ 

ὅτι οὐ.πεπίστευκεν εἰς τὴν µαρτυρίαν, ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ 
Ῥεσβας5θ 9 Ἡ85 ποξ Ῥε]ετεά ἵπ πε ΤγΙνΏεξςς σλῖοα "πας ὀγγιτπθςς5εᾶ 

θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ.αὐτοῦ. 11 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ µαρτυρία 
ααᾳοᾷ οοποθγπΙΠΡ Π5 90Η, Απά ᾖ{Ππί5 15 ᾖ1πο Ἅὠνίτηες», 
ε/ Π , ” δε οὐ ε ος π «/ ε νο - 

ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεός' καὶ αὕτη }) ζωὴ ἐν τῷ 

5Ἠ]πα, 

παῦ Πέθ οἴοτηκδ] Ἴραγο ο "π5 ααοᾶ; απά ᾖ{Ππί8 1ο 3π 
ε ο» -”- ε ” 3 εβἈ ” Γ ’ Ξ ε 

υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. 12 ὁ ἔχων τὸν υἱόν, ἔχει τὴν ζωήν ὁ 
450π 3915 χο. Πε ἰπαῦ Ὦα5δ Ἅἴπθ Φοῦ, Ὠα5 119: ο ἰπαῦ 

μὴ.ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, τὴν ζωὴν οὐκ.έχει. 
Ὦαςδ ποῦ πο βοηῦ οἱ ἀοᾶ, 1146 Ὦα5 ποῦ, 

19 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν "τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα 
Τῃε-ο ὑπίησς5 Ἰ πτοῖις ἴοτοι πἹΠο Ῥε]ίετο οι ᾖ1πθ ἨΠβΏθ 

τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ,' ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν έχετε αἰώνιον.! ἕκαὶ 
οξ {πε οι οἳ ἀοᾶ, ἐπαῦ γθπιαγ ΚΠΟΙΥ ὑπαῦ "Ιΐξε ἆγο ΄Πατο Ξείετπα], απ 

ἵνα πιστεύητεῖϊ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 14 καὶ αὕτη 
ἴπαῦ 7ε6 πιαγ Ὀθ]ίετθ ΟΠ {Πθ ΊἨΔΠΙθ ΟΕ ἴμθ ΒοηἨ οἱ ἀοἆ. Απάᾶ ἴπί5 

ἐστὶν ἡ παῤῥησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, Ἀότι ἐάν τι' 
5 ἴ]λο ὮῬοἱάπθεδβ ὙΠΙΟἩ τε Ώατο [οπατά ἍἈἨΠίπι, πας ᾖἹξ απγιμίησ 

αἰτώμεθα κατὰ τὺ.-θέλημα.αὐτοῦ, ἀκούει ἡμῶν' 156 καὶ 
σε Πιο α5δξ αοοοτάῖπς ζο Ὠἱ5 ν]], Ὦο Ώθαγ5 μ5. Απᾶ 
Η ε5/ » -” ι ΄ { 

1εὰν' οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν, ὃ.Κἂνὶ αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι 
18 πνο Κποιν ἴπαῦ Ἡθ ἨθαΓ5 ᾖἩδ, ἨὙΤΠΔΙΣΟΟΤΕΓ Ίνθ ΙΙΑΥ 85, πο ΚΠποΥ ἴπας 

ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ {τήκαμεν 'παρ'' αὐτοῦ. 
πίθ Ἠαμνοθ ἴπο τοφιθςί ΠΏΙοἩ Ἡθ Ἠανε αδκεᾶ τοπ ἍἨΙπῃ, 

’ Δ ’ Δ ς) ” ΄ 16 Εάν τὸν. ἀδελφὸν.αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα 
1ε Ὠϊ5 ῬτοῦΏοες 5Ιππίηπσ 

ή Ν Ν ΄ ΄ Δ ’ ἠ - ΄ 

ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον, αἰτῆσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, 

τις τομ! 
ΑΏΥΟΠΘ 5ποι]ᾶ 566 

Ἀηπᾶ ο οσΏα]] 1πο : 3 ς 
Ἠ]τα 1146 ἔοτ {πεπα τας 51η που το ἀθαίι,  Ἡθ 5Ώς1] α5]ς, θιιά Ἡθ 5Πα]] ϱἱτο ὨἨΐπα 11έθ 

π ---ὁ τττΑΥΓ. Σ ἀλλὰ 7 ἵ- ἐν ὈΨ ΙΤΤτΑΥΓ. .---ἐν τῷ οὐρανῷ. . .. τῇ γῇ 
9έςε 8 6Ι.ΤΤΓΑΤ. 
νἱῳ ἴηθ Βοη 1. 
ἔχετε ϱ. 
Ἡ ὅτι ἂν ΝΒΙΘΥΘΓ 1.. 

5 ὅτι ἴΠαῦ υΤΊτΑΊ. Ἡ ς ος ἀοᾶ1, δε 
ε- τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ ΟΙΤΊΤΑΥ. 

Ε οἱ πιστεύοντες [Υ6] Ὀθ]]θνεί5 ΑΙ ; τοῖς πιστεύουσιν ἴο [σοι] νηο Ῥε]ίευθ ΓΤιΑ. 

Ὁ -- τοῦ θεοῦ οἱ ἀοᾶ1. ϱε αὐτώ Ἠίπα ΤΑ. ἅ τῷ 
ε 3 

αιωνιον 

| ἂν Ι, κ εὰν Τ, | απ᾿ ΙΤΤτ. τα εἰδῃ 1. 



στ σοςἳςς., 
. 3 ΄ Γι . 

ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς θάνατον. ἔστιν ἁμαρτία 
ξοχ ἴλοφε Ελα ῦ 5ἱη ποῦ ο ἀοεκίῃ. Έπετο 18 Α 5ἱη 

πρὸς θάνατον’ οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ' 
το ἀεαία; πού εοποετηίηπς Ἅᾖἴλαῦ 4ο 1 5αγ ἰηαί Ἡθ εποια]ά ὈεβεθοἨ, 

17 πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν, καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς 
Ἐπετγ πητἰσΠίθοᾶςηεςς ᾿δίπ 115: αηᾶ ἴπετοῖδ αβίη τποῦ ἵο 

θάνατον. 18 οἴδαμεν ὅτι πᾶς ῥὁ | 
ἀθεαίὴ, Ίο χπουν ὑΠαῖ Ζ4π}Υοπο 3ἐΠα6 “5 δεεπ δροσοῦίΐοπ Τοξ 

(1, επΟτγοπς) 
ς ’ ” η) « 4 - -” - ε 

οὐχ ἁμαρτάνει' Πάλλ᾽' ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεῖ δέαυ- 
Σποῦ εἶως, Ῥαῦξ Τε ἴΠαῦ τνας Ὀοσοίίεω οξ ἀοᾶ ἆεερ ἸἨΠϊτπι- 

τόν,! καὶ ὁ πονηρὺς οὐχ.ἅπτεται αὐτοῦ. 19 οἴδαμεν ὅτι 
5ε]ξ, Απᾶ ἐχαθ π]οκοά ᾖΓοιις] ἆοοςδ ποῦ ἴοαςα ἍἨΠϊπι, Πε που ἰπαῦ 

ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν, καὶ ὃ κόσμος Όλος ἐν τῷ πονηρφ κεῖται. 
οε 4οᾶ Ὑποθατα, απᾶ πο "πυοτ]ᾶ Στυποιθ ἵπ ἴπο Ἅπ]οκοὰ Γοπε] ᾖ1165, 

20 Ῥοϊδαμεν -δὲῖ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν. ἡμῖν 
Απᾶ πε κποσ τηππῦ ἴπο 8οη οξ αοᾶ 15 9οΟΏ)6, απᾶ ἨβΒβΡρίτεη  Ἱβ 

διάνοιαν ἵνα Ἁγινώσκωμενὶ τὸν «ἀληθινόν' καί ἐσμεν 
Άπ απάετείππάῖηπς ἐλαῦ πε πιαῖρηῦ Κπου Ἠϊπα ἐπαῦ [15] 1ΓΙθ; αηπὰ νο 8τθ 

ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ.υἱῷ.αὐτοῦ ᾿]ησοῦ χριστῳ. 
13 Ὠ[ω ἰπαῖ 15] Ίτταε, 1η Ὦ15 8οη 2195118 Οὐτ]ευ, 
7 { χλ ϱ . ή Δ τ { ἡ 3 ., 

ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεός, καὶ Τη! ζωὴ αἰώνιου. 
18 Τἳπθο Ἅἴτιθ αοᾶ, απᾶ 1496 οἴετπα]. 

21 ἨΤεκνία, φυλάξατε Σἑαυτοὺς' ἀπὸ τῶν εἰδώλων. Ἱάμήν.ὶ 
1109]ο «Πϊ]άτοετ, Κεερ γοιτςε]τες ἴτοτα 14918. ΑΠΙΕΗ, 

]ωάννου ἐπιστολὴ καθολικἠ πρώτη." 
305 54οιπ «ὁερίβν]θ Ἄρεπετα] 1ᾳτεῖ, 

τοῖς 

γεγεννηµένος ἐκ τοῦ θεοῦ 
δᾳοά 

ο 

οὗτός. 
Ἡο 
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βίπ ποῦ πηίο ἀεπίῃ, 
Τμετο 18 α αίηπ παηπίο 
ἀοαίαμ: 1 ἆο ποῦ ΒιΥ 
τηαῦ Ὠθ »Ώα]] ῬταΥ 4ος 
1, 17 ΑΗ απτίρῆΏί- 
εοαβηθς8 18 βἶπ: απᾶ 
ἴπετο 5 Αα 5ἶι ποῦ 
ππίο ἀεκίηα. 18 9 
που {παῦ πΠοβορτος 
18 Ῥογπ οἳ ἄοά βἹπποίη 
ποῦ; Ῥαῇ Πε ἴἩα! 15 Ώε- 
Ροῦτευ οἱ οἆἱ ΚοερεῖἩ 
Ἠϊπηρε]ά, απᾶ επαί σγίς- 
Ἐοθᾶ οπθ {ομολεια σα 
ηοῦ, 19 Απαᾶ πο ποτ 
1Πβί Ὑθ 3τθ οἳξ αοᾶ 
ΑΠᾶ {πο πηο]ε ποτ] 
ΗθίἩ 1π τΥἰοἰςθᾷπθββ.Ι 
20 Απάᾶ το Ἐπον ἴπαῦ 
ἴπε Ρο οξ ἄοἆ ἶ5 οοπῃε, 
8Ώά ἨπίΏ ϱῖνεη 158 8η 
ππάογςίππζΙπςρ, ἴπαυς 
3/8 ΏΙΑΥ ΚπΠΟΙΥ Ηἶπι {πας 
15 ἰτις, βΏᾶ γνο 4Γθ 1Π 
Ἠΐπα ἴηπῦ 5 ἴταε, 6υεΊὰ 
1Ἠ Ἠϊ8 8οη ᾖθβις σμτ]ςί, 
ΤΗΙΗ 18 1μο ἰτπο ο, 
8πᾷ οἰθιπα] 149, 

21 ΤΗ0]ο ολΙ]άτοπ, 
Κεερ τοιγεε]τος ἔτοπα 
14018, ΑπΠΕΠ., 

«ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ.Ι 
ΞΕΡΙΡΦΤΙΕ 308 300ΒΗΝ 1ΡΕΟΟΝΌΟ. 

ὍὉ πρεσβύτερος Ῥἐκλεκτῃ' «κυρίᾳὶ καὶ τοῖς.τέκνοις αὐτῆς, 
Τω9 εἰάετ 1ο [{Πε] ε]εοῦ Ἰαῦσ απᾷ Ἠετ οἩΙ]άτεῃ, 

ει α . 7 ” .) ) / Ν ) . . , ) Δ 4 

οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἓν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγω µόνος, ἀλλὰ καὶ 
πιΏοτα Ι 1οτθ 1Ἠ τταῖῃ, Απᾶ τποῦ Ἐ ο], Ῥαῦ α]5ο 

πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, 2 διὰ τὴν ἁλή- 
1]  Ἅἰἴποςο πἩΠο Ὠβτο ΚποΥω ᾖἴπο τταίἩ, 107 8αΚκο οἱ ἴπο ἡᾖ- 

θειαν τὴν µένουσαχ ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ’ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν. αἰῶνα” 
ἔτατΏ σΏϊΙοη αδὈϊᾶες 1η Ἡδ, αηπᾶ τη Ἡπ5 οπα]] Ὅο «ΕΟΤ εΤοΣ. 

” ’ « . / 2 ») «ὁ κ» 4 

Ὁ ἔσται μεθ’ ἁἡμῶν! χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παβᾶ θεοῦ πατρὸς 
Ἄ5ῃα]120ο Ανν Ιω ὅας 1σταοθ, ΊΠΕΙΟΥ, ἍἨῬεαος, Ὢ ΤΟΠ «οά [ίχιο] Ἐαΐμετ, 

καὶ παρὰ «κυρίου! Ἰησοῦ χοιστοῦ ψοῦ υἱοῦ΄ τοῦ πατρός, ἐν 
απά τοπ [116] ἸΤοτά {θ65α5 ΟπἨτὶδ, ᾖἩἵηοθ Βου οΕίπθ Ἐαίπες, 1π 

ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπτν. ή ος 
ἐταίἩ απᾶ 1979. ς δα 

-- ς .. α 

κ των.τεκνωγ.σου περιπα- 
ΣΠΥ οΏ{]άταἩ β]κ- 

ἐλάβομεν παρὰ τοῦ 
τηθ 

4 ᾿Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα 
1 τε]οἷοεᾶ εκοθεᾶ(πρ]γ γπαί 1 Ώαγε {ουσ ἃ οξ: 

τοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς Ἱ ἐνγτολὴν 
Ἰηᾳ 1η ἐτα!ίὮ, 38 εοπαππαπάπιαηῦ τε τεοείτεᾶ :᾿ Στοπ 

Ρ καὶ οἴδαμεὺ Ο1.. 
:--Ξ-αμήν αι τσΑΤγ. 

./ 

ἃ ἀλλὰ Ττ. ο αὐτόν ὨΙπη ΤΈΚΑ. 
σ-- ἡ ΠΤΤΤΑ, 5 ἑαυτὰ ΤΤ1τ. 
Ἰωάνου α΄ ἹΊτ; Ἰωάννου α΄ Α. 

ΤΗΕ, ε]ἰάεν απί{ο ἴπο 
εἰεοῦ Ἰπᾶγ απᾶ ες 
οπ1]άτοτ, π΄Ώοπιῃ 1 1οτθ 
1η ἴλΠο ἱταῦῃ ; αηΏᾶ πος 
1 οπ]γ, Ὀπέ α]ςεο αἲ] 
'Πεσ {Παῦ Ώατε Ἰποννη 
πο ἐταίη: 2 {ογ ἰπθ 
ταις βακε, ὙἨΙΙΟὮ 
ἄἀπννε]]θί]ι ἵωπ Ἡπςδ, απᾶ 
5Ώα]] Ὃο σπΙ(Ώ 8 Τους 
ετετ, ὃ ἄταςσε 6 πΙτηα 
πο, ΏΙΘΥΟΥ, αλα ρεᾳςσθ, 
4ΤΟΤΩ ἄοά ΤηΠο Ῥαὐπες, 
Απιᾶ ἔτοτα {ΏετΤιοτάᾶ ὦὧε- 
ας Οητὶςδὲ, ἴλο βοπ οἳ 
Ὦθ Ἐπίμες, η τατα 
ιά 1οτο, 

4 1 το]οῖοθρᾶ ρτοαί]γ 
τπαῦ 1 Μουμᾶ οἳ 1ηγ' 
οΏ1]άτειι ννα]κίηπς ΙπΠ' 
ἵγαίη, ΔΕ ΥΘ Ἠιινθ Το! 
οεἶτεά α οοπιπιαηᾷ- 
πηθη!ῦ ΕΕΟΠΗ ἴΠθ ΕΗ{ΏοΓ. 

4 γινώσκοµεν 'θ ΚΩονύ ΤΤΓΑ. 
ν ---ἴλε διὐδογέρίῖοη Εοιτν 

5 -- τοῦ ἀποστόλου ἴπθ αροβί]ο ΕΔὼ-- κἈθολίκὴ 6επετα] Ε; Ἰωάννου β΄ ΙΤΑ; Ἰωάνου 
ἐπιστολὴ β΄ Ττ. 
ε Κυρία Ουτῖα (τεαάίπρ έπε ιουγᾷ .α5δ α τοβετ παπι) απ. 
ρίου ΗΤΤΑ ΥΥ., / 

υ δίερΊεπδ Ῥίς α οαρίίαϊ Ἐ, τεαάίπις {νε Ίο} αδ α ϱ7ομρε) πα), 
4 ὑμων γυὰ ΕΙΝ. ο---- 
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ὃ Απά πον 1 Ὀοςθσοσῃ 
ἴηθθ, ἸΙαάγ, ποῦ αδ 
ἐποιιρ] 1 νυτοίε α ηετ 
οομηπιαπάπιοα 6 ἹπΌο 
ἰπος, Ὀιτ ἰπαῦ σνΏῖοἩ 
ὧνε Ἠπᾶ ΕΤΓοΙι {πε Ὄο- 
ρἰηηῖησ, ε]λαῦ νο Ἴογο 
ΟΏΘ6 αποϊμογ. 6 Απᾶ 
εΠῖ5 ἶ8 Ίοτο, ἰπαῦ τα 
τνα]]ς αξίον ἨϊΣ οοπι- 
χηληᾶΙηΘΗΩῖ5, Τηῖ8β 5 
τηο οοΏιπαπάππεηῦ, 
Τηα8, η» σα Ώανο Ποσγά 
1ΓοΟΙΠ (πο Ὀορίππίης, 
ο β]οι]ᾶ τν αἰ]ς ἵπ 10. 
ΕΟΓ ΙΗΑΠΥ ἀθοθῖτοτς 

Άσο οπίοεγεᾶ 1Πτο ἴΏα 
ππογ]ᾶ, πο οοη{εςς 
πιοῦ {πας σεδας Οητῖςί 
ἆς οοπιθ ἵπ ἴπε Ώενῃ. 
ΤΗΙΕ ἶς 4 ἀοσθῖγετ απᾶ 
ΒΏ ἀαΠΟΙοΏχ]5ῦ. 8 Τους 
το νοιἵχΣε]τθξ, ἰπαῦ 
πνςθ 1Ιο566 ποῦ {ἴῆπος 
(η]πςς πυΏῖοὮ πε Ώανοθ 
πτοιρφΏέ, Ῥαῦ ἐπαῦ τε 
χερεῖτο α {111 τεγγαγᾶ. 
9 ὝΠοςοετος ἵταηῃς- 
ΡΥΘς56ίΗ, απά αρ]ᾶείἩΏ 
πο Ίπ {ης ἀοοίτίηπς ο 
Ο)χ]5ῦ, Ἠπία ποῦ .οᾶ, 
Ἠο {παῦ αὈἰᾷδίΏ ἵπ {ηο 
ἀοοΐτίης οἱ ϱἨτ]ςέ, τε 
Ἠαϊλ ῬοίὮτ {πε Ἐπίμοετ 
Απά ἴπο Φοµ. 10 ΤΕ 
ἴπενε «ΟΠΠ ΑΠΥ 1ηΏ(Γο 
σοι, απᾶά Ὀτίης πού 
τηής ἀοοῦτίπςθ, τοξοῖνο 
Ἠΐτπι ποῦ Ιπίο {0Η 
Ἠοιςα, παΙίποθγ Ὀἱᾶ Πτα 
ά4οᾶ ερεεᾶ: 1] {οτ ο 
τλαί ῬίάᾶθιΏ Ἠϊπι αοᾶ 
εροθά 15 Ρρατίακετ οὗ 
Ὠὰς ον]] ἀεεάς, 

15 Ἡπαπτίηρ τπιβη7 
ἐπῖπρς, {ο συτῖέο απίς, 
γοιι, Ι ποα]ᾶ ποῖ1ογ”ίε 
η Ῥαρετ Απᾶ κ: 
Ῥυΐς 1 ἐταδὶ {ο ὅυπιθ 
Ἀηπίο τοι, απᾶ εφρεα]ς 
ἆ09 {ο {ᾳο08, ἴρου οι 
197 Ώ1ΑΥ ο Ε11]. 19 ΤηΏρθ 
όμ]άτεπ οξ Γασ θ]εοῦ 
εἰετεχ ρτθεῦ ἴμθρῬ, Α- 
ΤΠΕΗΏ. 

15ΑΝΝΟΥΙ Ε. 

πατρός. ὃ καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, [κυρία οὐχ ὡς ἐντολὴν 
Ἐ αίμα, Απά ποῖν 1 ῬεδοσοἩ {1μθε, 184, ποῦ 456 ϱ “ΟΟΙΙΙΗΑΙἀΠΙΕηΠΣ 

Εγράφω σοι καινήν,' ἀλλὰ ἣν  Ἀεῖχομεν' ἀπ αρ- 
3Ί ἄννχ]το 5ίο 566 Ἅᾖ1πενν, Ῥαῦ Τπαῖ ν/πῖοἩ τνο Ίνοτο Ἠανίηα {Γοια ΓἐΠ6] Ὀοσίη- 

χῆς. ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. ϐ καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, 
η]ης, ἴπαῦ σνθ ὁΠοι]ὰ 1οτο οτο αΠΟΙΠΗΕΥ. Απά ᾖ{ἴΠπ ' 1ονε, 
μα, ο] Ν ΔΝ ” ε 1 ᾽ 

ινα περιπατῶμεν κατὰ τὰς.ἐντολὰς.αὐτοῦ. αὕτη Ἰἐστὶν ἡ 
ἰπαῦ πο «που]ᾶ τνθ]]ς Αοοοτάϊπςπ {ο ἍἉῖς οοπιπιβΠάΠΙΘΗΙ5. Τηις 5 199 

ἐντολή.' Χκαθὼς ἠκούσατε ἀπ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῷ 
οοπΙΠπιηΏάΏιεΠῦ, ΕΤΕΠ 48 γε Πεατᾶ  Ίτοπι [ἔπε] Ῥεσίμηίης, ἐλαῦ ἵπ ᾗᾖ 

- - ϱ/ λλ. 4 ΄ 1 3 ο] ] Ε) Ν 

περιπατῆτε 7 Ότι πολλοὶ πλάνοι Ἰεἰσηλθον! εἰς τὸν 
γε παῖρΏῖῦ σνα]]ς. Ῥεοβα5σθ ΙΠΠΒΠΥ  ἆἀεοθίΤ6Γβ οπίογεᾶ Ἰπίο ᾖἴπο 

κόσμον, οἱ μὴ -ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν χριστὸν ἐρχόμενον ἐν 
π:οτ]ᾶ, Ί]οβθπ/πἩο ἆἄο ποῦ «οη{655 ύε5υς σωτ]εί οοµῖης 

σαρκί' οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. 8 βλέπετε 
Βενῃ-- «τπῖς 6 ἴπε ἁἀεοεῖίτετ απά πε απί]ομτ]»ῦ. Ῥεε το 

ε [ὁ / πι” / "] εν πς 2 , Π } 4 

ἑαυτούς. ἵνα μὴ Πάπολέσωμεν ἃ εἰργασάμεθα,! ἀλλὰ 
ψοιτεε]τες, {ἴπαῦ που απγε ΄ΠΙΔΥ 10586. σ]ηαῦ {π]ηρς πε πτοἈαςσ]λῦ, Ῥαῦ 

μισθὸν πλήρη Οἀπολάβωμεν.' 9 πᾶς ὁ Ῥπαραβαινων," καὶ 
8, “τεπατά αΣ{α]1 ν/ε ΙΙΔΥ τερθῖτθ. Ἕβπγοπε Ἄνπο “ΤΥΑΠΣΡΙΘΟἘςΘΒ δαιιᾶ 3 ἵ. ᾽ 

(11ἱ. ετετγοπς) 

μὴ.µένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, θεὸν οὐκ ἔχει  ὁ 
δαῦ]495 Ἴποί δ1π της "εεασπῖπς 110Ε 13πα9 ομτὶῖδ, 13ᾳοά 1ποῦ 1.15. Ἐετηαὲ 

µένων ἐν τῇ διξαχῃ Ἱτοῦ χριστοῦ,' οὗτος ' καὶ τὸν πατέρα 
οῦἶά9ε ἵπ ἴηο ἴθασμίηςφοξίπο «Οπτῖὶδί, τηπὶς [οπα] Ῥοτμ πα Ἐαίπες 

καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς, καὶ ταύτην 
1 ἁ ἴηο Ῥοπ ἎἾᾳπς. 1 ΑΠΣΟΠΘ ΘΟΟΠ168 το τοι, απᾶ ᾖπῖς 

τὴν διδαχὴν οὐ.φέρε, μὴ.λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἶκιαν, 
φεησμῖπσ ἆοε» ποῦ ὈτΙΠΡ, ἄο ποῦ τοσθίτε Ἠἶπαι Πίο [ἔμο] Ἠουςε, 

«αἱ χαίρειν αὐτῷ μὴ.λέγετε' 11 ὁ 'γὰρ λέγων! αὐτῷ χαίρει», 
απᾶ Πα]! το δΠϊπα 184Υ Αποῦ; {ΟΥ Ἡθ ὪΏο 8ὰΤ8 ἵο Ἠα ἍΠα]] ! 

κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροϊῖς. 
Ῥβτίακες Ίπη ὅΌποικε ᾖΠί5 Σεν]. 

12 Πολλά ἔχων ὑμῖν γράφει», οὐκ. ἠβουλήθην' διὰ χάρ- 
Μβην {ἐΠῖησς Πανίησ 5ο "γοα Ίτο Σπυτ]ίε, 1 πιοι]ᾶ ποῦ τα ρα- 

του καὶ µέλανος" ἀλλὰ ἐλπιζω" 7ἐλθεῖν!" πρὸς ὑμᾶς, καὶ στόµα 
Ῥες απαὰ πχ; Ῥαῦ Ἠορο Το οοπ1θ το τοι, αηᾶ ΠπΙοΙἩ 

4 , - / ε « ”ω τ , 

πρὸς στόµα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ "ημων" Σ/.πεπληρωμένη." 
ῖο πιοιίἩ ἍᾖὉο 5Ρρθε8Χ, ἴΠπαῦ 3ογ οας πιαΥ ο {α]]. 

19 ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδξελφῆς σου τῆςγέκλεκ- 
18α]αΐθ Ἠῃες ᾿ἴΠο ΖοΠ]]άτεπ βᾳ]ςίετ 308 τπίπθ δε]εοῦ. 

τῆς." Ἰάμην.ὶ 
ΑΠΕΗ. 

8) / } ᾽ , ΙΙ 

Ιωάννου ἐπιστολὴ δευτέρα. 
304 "2οΏπ 3ορ]ςί]α α15εςοπᾶ. 

{Κυρία Ογντία (5εε νΌεγεε 1) αιπ. 
 εἴχαμεν ΤΤτ. 

θαν (-θον τα) νε {ογίΏ τι. 
σοι ΙΤΤΏτ. 

γε υτουρ]λύ ΙΤΤιΝ. 
ΕΤΤΙΑΥΥ, 

: ἐλπίζω γὰρ {οχ 1 Ἡορο ατ.. 
ᾗ  5εε ποίθ Ὦ ΌεΥ8ε 1. ωµένη ή τ. 

4 --- τοῦ χριστοῦ ΙΤΊΤΑΝ. 

Ε γράφων (ΦΥΙΠΗΡ) σοι καινην ΕΘΑΝΥ: καινην γράφων 
1 ἡ ἐντολή ἐστιν ΙΤΤΙΑΝ. κ.ε ἵνα ἴηαῖ τ. | εξηλ- 

πι ἀπολέσητε Υθ ὨΙΑΥ 1956 ΙΤΤτΑΥΥ. η εἰργάσασθε 
Ρ προάγων Ροες {ου αγά 

Γ λέγων γὰρ ΙΤΊΤΑ. 5 ἐβουλήθην Ι/9ΤΥΑΝΓ. 
ὑμῶν γΟΙΣ ΙΤΤΑ. Σ πεπλη- 

5 --- ἴλέ ειδε) ἐρίίοπ ΕΑΙΤΥΗ } 

ο ἀπολάβητε Υε ΠιαΥ τεοεῖνθ ΙΙΤΊΤΑΥ’. 

5 γενέσθαι ΙΤΤΙΑΥΥ. 
--- ἁμήν ΟΙ ΤΙΤΑΝ”. 

Ἰωάγου β΄ Ίτ} Ἰωάννου β΄ Α. 

ου μ.μμμμὐ μμ... ' 



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΤΗ." 
ΞΒΡΙΦΡΓΕ 08 υμν  ΤΗΙΕΟ. 

ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν 
τοι 1 1η 

ὋἎὋ βύ ε ΓΡ κ] τω ’ -” 

πρεσβύτερος Γαΐϊῳ τῷ ἀγαπητῷ, 
Τηο ε]άον {ο ααῑαδ ἴποα Ῥε]ογεά, 

ἀληθείᾳ. 
τνατ], 

 ᾿Αγαπητέ, πάντων εὔχομαὶ σε εὐοδοῦσθαι καὶ 
Βο]οτοςά. α]11 ἐπῖησα Γ Ανι-Ἡ ᾖἴποο τογγο-ρθ; απᾶ 

ὑγιαίγειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου } ψυχή. ὁὃ ἐχάοην. γὰρ' 

.) 

περι 

οοπσοτη ης 

Ὃο 11 Πο], ετο α5 ΡΓΟΞΡΘΓΞ ταπσ δοι1, Του Τ το]οῖσεά 

λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούγτων σου τῇ 
εσοσοΩβ]σ, ᾖ᾿Οοοιίας [1υπα] Αὐταίπτεη απά ΌῬοιγῖας πΥΙΤπόδ» ΟΕΤΗΣΥ 

ἀληθείᾳ, κάθως σὺ ἐν ἀληθειᾳ περιπατεῖς. 4 µειζοτέραν τού- 
τνατὰ, οτεΠ α5 ἴποι απ ἍᾖΌναία σπι]]κο5ῦ. δανοιζος κ ηνσεὶ 

των οὐκ.ἔχω Χχαράν, ἵνα ἀκούω τὰ. ἐμὰ τέκνα ἐν ἃ 
Τίπο-ο ΑεΠίησς 11 ΄Ἠαγυ ποῦ 3197, ἵπαῦ 1 «πΠοα]ά Ἠοατ οἳξ πιγ ομΙ]άτεα ᾖΊπ 

ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. ὅ Αγαπητέ, πιστὺν ποιεῖς ὃ.ἐὰν 
τγατΕ σνα]κίηρ. Ῥε]οτεᾶ, Σαλνμεα]]ψ ἴποι ἀοεξδῦ π/βίετες 

εἐργάσμ' εἰ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τες τοὺς! 
ἴποα πιατοδί Πατο πυτοασηῦ {οιατᾶς Ὥᾖἴπε Ῥτοθτήτεα Απᾶ (οιναγᾶβ 

ἔενουο, ϐ οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον  ἐκ- 
5ΙΤΟΊΙσΕΥΕς, (πσΏο πυιθηες»εᾶ ο τπτ ἱοτθ Ὀεέοτο [Τπ6] αξ- 

κλησιας' οὓς καλῶς ποιῆσει; προπεµψας ἀξίως τοῦ θεοῦ᾽ 
ΞοπαῦΙΣ) ποια ὀγγε]] δίποι Ἱπνῖ]ς 4ο 1βαξτίης 3Εοτνγατὰ ὀπγοτυα]σ “οξ-αοᾶ; 

7 ὑπὲρ.γὰρ τοῦ ὀνόματοςξ Ἀἐξῆλθον! μηδὲν λαμβάνοντες 
1οτ, ΤΟΥ τηε ΏβΠ16 ἴπεσ επι {οτίπ, "ποϊπίας αγακκίησ 

ἀπὸ τῶν Ἰεθνῶν.ὶ 8 ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν Κάπολαμβάνειν" 
1ΤΟΙΙ ἍᾖΤ]ιθ ἨΠΒΕΙΟΙ5, Ίπε {πογδίοτθ οασΏῦ {ο τοοθείτθ 

4 / ε/ . η .- 2 ΄ ” 

τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώµεθα τῷ ἀληθείᾳ. 9 Ε- 
Ξ16µ, ναί {ε]]οιγ- υγοτ]κοις ντο αγ Ὀρ ΓΙ πο ἍΌτατῃ. 1 

γοαύα) τῇ ἐκκλησίᾳ' ἀλλ ὁ Φφιλοπρωτεύων αὐτῶν 
πννοῖο 1ο1Π6 απθεπιο]σ: ὉὈαῦσ Ἔππο ὀἱοτθς "το θε 5Ητεὺ Ίαπιοιπρ "ἴμοπι 

πι Αιοτρεφὴς! οὐκ.ἐπιδεχεται ἡμᾶο. 10 διὰ " τοῦτο, ἐὰν έλθω, 
1Ρἱοττυρμες, τασθῖτο» ποῦ 35, Όµπ αοοοαπί οἳ {Πῖ5, 15 1 οοπς8, 

ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ παιε, λόγοις 
Ι ν!]] Ὀτίης το τοπιοπιῦγαπςσο οἱ Ὠϊπι ἴηπο ἹνοΓΚὰ π]ίοἩ Ἐο ἀοθ», ΙΙ "πγογᾶς 

πογηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς' καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις, 
1ετι] ρταθίης ασαϊηωςί 8; απᾶ ποῦ 5α0ἱ5βεᾶ ππΙη ἍΤπεςο, 

” Ν π / η) Δ , 

οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς ᾖβουλοµε- 
ἨΟ1ΤΙ1ΘΥ ἨΙΠαιδο]Ε τοοείγες ἴπο Ὀτοίμτεπ, απᾶά Ίἴποςο Πο νιοα]ά 

Δ -” ΄ ’ η) 

γους κωλύει, καὶ Πἐκὶ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. 11 ΆἈγα- 
Ίο ΕοτΏ]άς, απά τοπ Τπθ α5ββδθπιβΙσ οης5ῖ» [ποπ] οιῦ, Ἐθ- 

πητε, μὴ. .μιμοῦ τὸ κακόν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὁ 
Ἰοτεᾶ, ἄο ποῦ Ἱπαϊζιῦο {παῦ σ/πῖοὮ [15] ετί], Ῥραῦ τ/παῦ [15] σοοᾷ, ἩἨε ἴπαῦ 

ἀγαθοποιῶν, ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ9δὲ' κακοποιῶν οὐχ ἑώ- 
ἀοες ροος, οξ αοά 185: Ῥαῖ Ἡε ὑπαῦ  Ἅἆἀοες ετ]] “ποῦ 'Ἠ88 

ρακεν τὺνθεόν. 19 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντω», καὶ 
Τσ ΒΕΕΠ αοα, Το Ὀυπιειτία» ἨτΙῦηΠεςς ἶς ὈοΓΠο ὮὉτ 8], αηπᾶ 

ΤΗΕ; εἰάε; απίο ἴτο 
πγε]]θ]οτεά «αίις, 
ποια 1 Ιοτο ἵω 119 
ἐτα{ὴη, 

2 Ῥο]οτεᾶ, 1 πςα α- 
Ὄοτο αἱ] (Ππϊηπσ (παῦ 
ἴποα Ἱπαγοςύ Ῥτοβροτ 
8Π(] ο 1η Πορ]{Π, τεη 
ας ΤΗ 5οιι] ργοδρετοείῇ, 
ὃ ἘουΥ ΙΤ το]οῖοθᾶ στεαί , 
1. πει έλα Ὀτοαίμτετ 
οππΠο ΑπΠιὶ ἰθοςἑ1βεᾶ ο 
ἴπο ΠπιῦἩη ἰπαῦ 15 ἵπ 
ἴημθ, 6ύἵαοῦπ αἲ ἴποα 
πγιι]κοξύ 1π {πο ἑτιῖῃ. 
4 1 Ἠαβτθ ηΟ ΡΤΕΛΙΟΣ 
1ο7 ἵπατ {ο Ώθατ τηαξ 
ΏΙΥ οἨΠ]]άτεη τνα]κ ἵτπ 
υταζῃ. ὃ Ῥο]ονοθᾶ, ἴποα 
ἀοεςῦ ΤαϊσπΕτι]]σ τνΏκί- 
8οοταεγ ἴποι ἀοεθῦ ἴο 
ἴπο ὈῬτείπγεη, Ααπᾶ 1ο 
ΒίΤ4Ώσθ6ι5: 6 πΠΙςἩ 
Ἠανο Ὀοσγπο π]ίηςςς οξ 
Της .οπατίτγ Ὀοίοτε ἴπθ 
οπατο]: πΏοπι 1 ἴποα 
Ὀτίηςσ {οτπγ.ιγᾶ οἩἨ ἐποῖτ 
19ἵιΥΏΕΥ αΕἴεΓ Α σοά]σ 
«ογῦ. ἴποα επα]ῦ ἆἄο 
πνα]]: 7 Ῥεοαα5ο ἰπαῦ 
ΟΥ Ἠϊ5 παπας)5 βα]θ 
'πεγ πεηῖῦ {οτίῃ, {α]κ- 
ἵησ ποϊημίησ οξ ἴπο 
ἀσητϊι]ε5, 8 Ίε {Πετγε- 
{οτε οισΏῦ Το τεσθίτθ 
5αςἩ, ἴπαῦ σε πα]σηῦ 
Ὃε {θ]]οτ/Ἡπο]ροτς {ο 
τηο Όνπῃ. 9 Ι ντοῖθ 
ππίο ἴηπθ οἨΠπατοἩ: Ὀαῦ 
Ῥιοϊτορπες, ΨΠο Ἰοτ- 
ϱἵὮ ἵο ἈἨ8τπο Ἅἴπο 
ῬΓθΘΕΠΙΙΠ6ΕΏζςΦ ΠΛΠΠΟΠΕ 
ΤηΏοπα. χοσθεἱγείἩ ας ποῦ. 
10 ἸΥ]ιετθίοτο, 1 1 
οοἵπα. Τ Ιν111 τεπιεΏιΏὈος 
ὨΙ» ἆοεᾶ» ιν ΠἰοὮ Ἡε ἄο- 
εῦυἩ, Ῥταῦιπς αραϊηςῦ 
Ἡαξς πίτα Ὠηυλ]οίοα8 
τυογάς: απ ποῦ οϱοἩ- 
Μεπῦ ἴπυτανν]ιίῃα, πεῖ- 
ΤΏοχ ἄοῦπ Ἰδ ὨΙπιςθ]Ε 
χαοθίτο ἴπΠο Ὀνγείπτοῃ, 
απᾶ τοτοϊιάᾶσου]ι τΏετα 
τΏαῦ τυοα]ά, απᾶᾷ οπμςῦ- 
εἰ {επι ους οξ ἴπθ 
οΏιτο]ι, 1 Βο]οτεᾶ, 
Σ0]]1ο)ἱΥ ποῦ ἐπαῖ π'ΏϊςἨ 
18 οσ1], Όαῦ ἐΠαῦ νΥπῖσοἩ 
5 σοοᾶ. Ἠο {παῖ ἀοεία 
Ροοᾷ ἵ» οἳ ἀοά: τας 
Ώο ἴλαῦ ἀοοῦΏ οτΙ] Πα 
ποῦ 5686 ἄἀοά. 12 Ὄε- 
ΠΠΘΙΤΙΙ15 Ἠπίπ ροοάἀ 
χθοροτῦ οἳ α]ἱ ιο, 

Ὁ -- τοῦ ἀποστόλου Όπε αροβξῦ]θ Ἐ»; -ἵ- καθολική 6Θ6ΠεΤαΙ Ε; Ἰωάννου γ΄ ΙΤΑΝΥΓ; ᾿Ἰωάνου 
ἐπιστολὴ γ΄ Ίτ. ο--- γὰρ π[ ττ]. ἆ -- τῇ ἴπο ΤΤΊτΤΑΥΓ. 
{ τοῦτο ἴ]ιαῦ ΤΊΤτΑΥγ. Εξ -- αὐτοῦ (γεαᾷ Ὠἱ5 ΠΑΙΠΕ) Ε, 
(γεσαί Όλο» οἱ 1Πε ΠΠΙΟΠΒ) ΙΤΤΙΑΤΓ. 
5οιηενςελαῦ µτΊτα η, πι Διοτρέφης 1:Α. .---ἐκ (τεαᾷ [1Γοπ.]) 1. 

ε ἐργάζη ἴποι πτογκοςί 1. 
Ἀ εξήλθαν ΤΤ1τ. 

κ ὑπολαμβάνειν ἴο 5αβδίαίτ 1 )ΤτΑ ΥΓ. 
1 «θνικῶν 

αγ τι 
ο --- δὲ Ὀις αἰτΊτΑ τς, 



σὀ0 

ΑΠὰ οἱ ἴπο ται Ἱί- 
Ρε]Ε: Υεα, απᾶ υγο αἶδο 
Ῥοαχ χγθοοτᾶ; απᾶ γε 
Κποιςν {παί ουσ χοοοτᾶ 
15 ἴχμς, 

18] Ὠπᾶ πιβητ γπίπσς 
{ο υντῖ]ίαο, ας Ι σνι]] 
πο υία ἵηπ]κ απᾶ ροι 
σ/γ]ζο απίο υπος: 14 Όαῦ 
1 ὑγα-ὲ Γ εμα]] «Ἡοτ]τ 
Βθθ {ηθβ. απὰ πε 5Πς]1 
ΒρθοΙὶ ἴα8σοο {ο Ίος. 
Ῥοαοο ὀ6{ο ἴπεθο, Οµ7 
ΣΓίοΠᾷ5 β8]αΐίο λες, 
ἄχοαεί ο ἀτιοπᾶς Ὁγ 
1811Φ 

1ο Υὗ αΑ 5, 

ὄὐπ”ὶ αὐτῆς τῆς ἀληθείας' καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ 
ολη 3]υοθ]ὶξ ᾖπο Συταία; ΑηΠᾶ  ἨὙΠθ 3ἱδο Ῥεας πίἰίμοςς, θπᾶ 

αοϊδατε] ὅτι ἡ.μαρτυρία.ἡμῶν ἀληθής ἐστιν. 
γε κπου {παῦ οἳσ Υ]έπθςς Σιταθ 115. 

19 Πολλὰ εἶχον 'γράφει»,! ἀλλ’ οὐ.θέλω διὰ µέλανος καὶ 
Μαπγ {πίπσς 1 Ὠιᾶ {ο Μχ]ζο, Όας Ἰ πΙ]] που πα 1α]ς Απὰᾶ 

καλάμου σοι γράψαιυ! 14 ἐλπίζω.δὲ εὐθέως ᾿δεῖν σε,ὶ 
ῬεὮι  Ἅ«δίο”ΐμοςο "0ο ”3ντίίθ; Ῥας Ι πορθ ΠπιπιθαιαζεΙσ το5οςθ ᾖ{ἴπερ, 

καὶ στόµα πρὸς στόµα λαλήσομεν. 15 ἘἙἰρήνη σοι. ἀσπά- 
απᾶ πιοιία το πιοπίΏ πο εὐα]1] 5ρθα]ς, Ῥεαςϱ Το {λμοῬ, 358” 

ζονταί σε οἱ Φίλοι. ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ’ ὄνομα. 
1419 αγῃρο 11Πο9 3Εγ]οπᾶς.  ῥβδα]αΐθ 1ποδ ἍᾖἀΕγίοπᾶς Ὁ ΠβΠθ, 

υῦ]ωάννουν ἐπιστολὴ καθολικἠἡ τρίτη.! 
“0Ε54οιπ Ἂδερὶδε]θ "σεηοταὶ "κά, 

ΑΈΠΙΣΤΟΔΗ ΤΟΥ ΙΟ0ΟΥΔΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ. 

οῦΡΝΕ, ἴπο εογταπύ οξ 
ὕΠεεας ΟἨτὶδέ, απᾶ Ὀγο- 
1Ἡογοξ ᾳαπαος, {ο ἴπετα 
{παῦ ατο 5απο]βθᾶ Ὦγ 
αοᾶ ἴπο Ἐαίπες, απᾶά 
Ῥγεξογτοᾶ π «ἆθδι 
Οπτῖςς, απᾶ οπ]]οᾶ : 
2 ἈΜεχογ ππίοτοι, ΔΏᾶ 
Ῥθαςςθ, απᾶ Ἴοτε, 6 
παυ]/1ρμεἆ, 

3 ὭἜοἱοσεῦ, πἶπεηυ 1 
6ανυο αἱ] ἀϊ]ρεπσε {ο 
σντὶὲν {ο Τομ οξ ἴπο 
ΟΟΠΙΠΧΟΠ βα]ταίῖοὮ, ἵὃ 
πας πθθς Γα] {ου η]ο {ο 
συτ]έθ απίο οι, απᾶά 
εχποτῦύ Ίοµ Ίἴ]παί το 
5ποι]ᾷ εατποξί]γ οοιι- 
{θπᾶ ἔοτ -ἴπμο {Ταἱνῃ 
πνΏΙο]Π τνας οηΏσο ἀθ]ιν- 
οτεᾶᾷ ἁπίο ἴπο βαϊηπίς. 
4 Ἐοτ ἴἨεγε αἆτο οσεζ- 
{αϊη ππεη οτεΠ{ 1η απα- 
Τ/8ΓΘ5, Τ’ΠΟ ΊὙ/ΘΓθΘ Ὀςθ- 
ᾷοτο οἳ οἱά οτάαϊπεᾶ 
{ο ἴπῖς οοπάθπιπα[ἶοῦ, 
ἩπΠΡοᾶ]Ιγ πιεΠ, (αγηῖηπςσ 
πε ρτασε οἳ οασς αοά 
Ιπίο ἹΙβδοϊνιοᾶσποςς, 
Απ ἀεηγίπσ πε οπ]γ 
Τιοτᾶ ἀοᾶ, απᾶ οἱγ 
1,οτᾶ 6ῶεδας Οπτῖςς, 

ὃ Ι σι] ἰλπετοξοτο 
ε. ψοι Ιπ τεπΙθΏ]- 
Τ2Ώσ66, Ἰἴποαρα το 

οπσθ ἆΚπαν {ἴΠί5, Ώοπ 
{πεαῦ {πε Τιοτὰ, Ὠπνίπσ 
βατεᾶ ἴπο Ῥεορίο οιῦ 
οἱ ἴ]ο Ἰαπᾶ οἳ Ἐρστρί, 
ΑΕἴεγυγατά «ἀεξίτογαά 
ΊΏπεπι πας ᾖῬθ]ιεγεά 

Ρ ὑπὸ Τ. 

ΙΤΤΓΑΤΨ. 

{ --ὑμᾶς ΙΤΤεΑΙΥ. 

ΞΕΕΙΞΤΙΕ 

--ᾱ οἶδας μοι Κποντθδῦ ΙΤΤΙΑ. 
5 γράφειν σοι Ὦ» σοι γράφειν ΤΤΧΑΥΓ. 
᾿]ωάνου γ΄ Έτ; Ἰωάννου γ΄ Α. 

. -- ἀποστόλου θρωδί]ο Ἐ; Ιούδα ἐπιστολή ΟΙ ΤΕΝ ; Ιούδα ΤΑ. 
ο -- ἡμῶν (γεαά οι ΟΟΠΙΏΠΙΟΠ) ΕΤΤΤΑ. 

30Η “Ι0ΡΕ 14ΕΝΕΒΑΙ, 

Ι0ΥΔΑΣ ᾿Γησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ιακώβου, τοῖς 
ο μᾷ6, οἱ ᾳε5αθ σπτῖδ  Ῥοπάπια”, απὰ Ὀτοίπες οἱ ἆαπιθ5, Το ἴπα 

ἐν θερ πατρὶ οἡγιασμένοις! καὶ ᾿Ιησοῦ Χχοιστῷ τετηρη- 
4Ίπ δᾳοἆ [5μ16] ἸΕαΐπος «"δαπουϊιπεᾶ δαπᾶ 151Π 1λύθςας 1-Οητὶδ6 δκερύ 

µένοις κλητοῖς 2 ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη 
1σοα]]εά {[οποξ]. 

πληθυνθείη. 
Ὦο6 πια]Η1ρ]1εᾶ., 

9 ᾿Αγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούµενος γράφειν ὑμῖν 
Ῥε]οτοᾶ, 5811 βά11ἱσεπος ααδίης ἴο ντίίθ ἴοσοα 

περὶ τῆς κοινῆς " σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν, 
ΟΟΠΟΘΓΠΙΗΠΡ πε ΟΟΠΙΙΠΟΠ. 5α]νατίοἩ, ηρθοββεισ Ι Παᾶ Ἅᾖἰο Ἠτ]ίθ ἴοτοα, 

Μετα ἴογοι απᾶ Ῥε68ο απᾶ 1οτθ 

παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς 
εχΠοτγθίηςσ [σοι] {ο οοπίοπᾷ οαξΠες6ΙΥ ΤοΥ πο 3"οπος Ξᾷοινογεᾶ 31ο 581Θ 

ἁγίοις πίστει. 4 παρεισέδυσαν.γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ 
δβαϊπί» ΡΩΙ6Η. Έος οαπηθ 1η 5ὐεα]ΜΕΙΙΥ οετίαῖω ἨΙ6",  ΤΠεγ Υπο 

πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίµα, ἀσεβεῖς 
οἱ οἱά Ἠατο Όσεπ Ῥοΐοτε ππαγκαᾶ οαῦ {ο ἍᾖἴΠῖ5 5εηΏτεΏσθ, αἩῃςοᾶ]σ ΓΡ6ΓΞΟΙΣ] 

τὴν τοῦ. θεοῦ ἡμῶν Ἰχάριν" µετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν 
Ζιποα 408 δοαγ δᾳοά Ἔταςθ αοΏαησίησ Ἅ1πΠπίο ]οςεπίϊοα5ηθβ6 απᾶά Ἀίπα 

µόνον δεσπότην «θεὸν' καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Ἁχριστὸν 
2ο0ηΠ]γ ΑτηβδίεΓ--- δαοᾶ  ὃαπᾶ Ίοαχ "ΤἹοτᾶ ο ε5α5 ιορμτίςι 

ἀρνούμενοι. 
1άοπγίηρ. 

ὅ Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας Γὑμᾶςὶ ἅπαξ 
Ῥαΐ δριαῖ ΙΏ ΔΓΕΠΙΕΠΙΡΓΑΠΟΘ "σου ᾖ311 Ζνοα]ᾶ, Ἀκπονίπσ "τοι οιςθ 

ἔτοῦτο," ύτι ΝὸΙ ἱκύριος! λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώ- 
τΠῖς, 1παῦ τπε 1ιοτᾶ κα Ῥεορ]ε ουί οἱ Γπα] ἰαπᾶ οἱ Ἑστρύ πατίπςσ 

σας, τὸὺ.δεύτερον τοὺς μὴ.πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. ϐ ἀγ- 
βατεᾶ, ἵπ τΏο 5εσομιά Ρ]ασθ ἴποςο πο Ῥε]{οτεᾶ ποῦ ης ἀεξίτογεᾶ, 

τγράψαι σοι ἴο Ἰντιίθ {ο ὗμθρ ΓΤΤΙΑΥΓ. 
νσε ιδειν ΙΤΤΤΑΥΓ. 5 ---έλε δὰὐδοτὶρίέίοη ΕαΙ.ΤΥΗ; 

Ὁ ἠγαπημένοις Ῥε]ογεᾶ 
ε---θεὸν ΑΙΤΊΤΑΥ. 4 χάριτα ΙΤΤΤΑΤ. 

1 ]ησοῦς 2 65ι15 1,Α. Εξ πάντα αἱ] ἴΠΙΠΡΒ ΙΤΤτΑΥΥ. Β --ὁ ΤΤιΑ. 



7 ὉὍ ΡΕ. 

γέλους τε τοὺς μὴ.τηρήσαντας τὴν. ἑαυτῶν ἀρχή», ἀλλά 
ΑἈπροὶς λαπᾶ νο Κερί ποῦ ἐΠοαῖτ ΟΠΠ Ἀτεαί-ρείαΐο, ΌῬταῦ 

ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον, εἰς κρίσιν μεγάλης 
196 {ηαῖν οἵΏ ἀπο]]τπς, απίο [Όλο] Ἱπᾶριπετπῖ οἳ [ίπ6] ρτοαῦ 

ἡμέρας δεσμοῖς ἀῑδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν 7 ὡς Σόδομα 
ασ 1η “ροπᾶς Ἰεζεγαβ] απᾶςς ἀαπτκηθς ο Κεορς ; 5 ἈῬοᾶᾷοπι 

καὶ Τόμοῤῥα, καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον Ἱτοῦ- 
οπΠᾶ «ΟΠΙΟΤΤΗΝ, απᾶ ἴπο ὁατοαπά παπα 1014168, 1π]κο Ἀψια 

τοις τρόπονὶ ἐκπορνεύσασαι. καὶ ἀπελθοῦσαι 
3ίπεπι Ίπιαππογ ἩἹατίηρ ρῖτοι {μθιηδε]τος ο {ογηἰσαἑίοι απᾶ Ἠατίηπρ Ροπθ 

ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται  δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου 
Αἲἴετ "Βεςῃ α1οἵης6τ, τε 5οῦ ΣοτίἩ 45 αηπ εχαπιρ]θ, “οξ 3Ἴτεθ δοΐετηα] 

δίκην ὑπέχουσαι. Ὁ ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἔνυπνια- 
[21πε] δρεπα]ίγ Σαπάετροίπρ. πεῖ ἵη 11ο ΠΙΑΠΏΘΓ αἱδο πες ἄτοβιη- 

ζόμενοι, σάρκα μὲν µιαίνουσιν, κυριότητα.δὲ ἀθετοῦσιν, 
ον] [πε] 3ΒεςἩ αᾷεβ]ο, . απᾶ ὀ]ογάς]ῖρ αεεῦ ”α5ιᾶ6, 

δόξας.δὲ βλασφημοῦσιν. Ὁ πὸ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, 
απᾶ ΄ρ]οτίες Ίρβρααίς 3ετΙ] 5ο, Βπί ΜϊοἨαο] ἔλο ΑΤοΠαπρ/], 

υῦτε' τῷ διαβόλῳ διακρινόµενος διελέγετο περὶ τοῦ ὉΜω- 
Ὅλεη πι πε ἀοτῖ] αἰεριιζῖπρς Ὦο τεαςοπεᾶ αὐοαῦ ᾖΊἴπθ 30Ε 

σέως! σώματος, οὐκ.ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασ- 
3λΤοςε5 αροᾶγ, άἱά πού ἆπτο ὃᾳ ΊοΏβχρο 1ο ρτίηρ ᾽αραἰπςί [ΠΠ] δταΙ]- 

φημίας, Ράλλ"ἳ εἶπεν, Ἐπιτιμήσαι σοι κύριος. 10 οὗτοι δὲ 
16, Ῥραύ 5α1ᾷ, ΣἨΏεῦακο Ἅἶποε [11Πε] 'Τιοτᾶ. Ῥαῦ ἐπεςο, 

ε/ κ 2 »” ” ϱ/ 8 

ὅσα μὲν οὐκ.οἴδασιν βλασφημοῦσιν' ὅσα. δὲ 
πυηαίετετ {π]ησ8 ἴπεγ Ἐποπν πού ᾖἴπεγ βρεαζ ετί]οξ; Ῥπῦ πΏαίετετ ΠΙπρβΒ 

Φυσικῶς, ὡς τὰ ἄλογα ἕζῶα, ἐπίστανται, ἔν τούτοις 
Ώβίυτα]]σ, -ᾱξ ᾖἴπο Ἰταβοπβ] απἴπια], ἴπεγ απᾶετςδίαηπᾶ, ᾖπ Ίμοςε ἐμῖπρβ 

Φθείρονται. 1] οὐαὶ αὐτοῖς' ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάῑν 
1ποσ οοτταρί ἔπεπιςε]τες, Ίο Το ἔπεπι 1 Ῥοσαιξο 1Π Τε παν οἱ ΟΠ 

ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνφ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, 
ΊἨετσ τνεηῦ, Απᾶ 1ο 3196 ἍΘΙΓΤΟΣ οἱ ῬΒ8]8απα Τοςχ τευγατᾶ τηςῃεᾶ, 
ο τρ α ν / - 4 αν 7 το ΄ 2 μ 

καὶ ᾿τῃ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο. 12 οὗτοί εἰσιν 1 ἐν 
απᾶ ἵπ ἴπο ραἱηξαγίης οξ ΚοταἩἈ γρετὶξηοᾶ. Τηε5θ ατθ 1π 

ταῖς .ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες, συνευωχούμενοιΣ ἀφόβως, 
ποτχ Ίοτε Μεαςῦς ΞαπΚεηΏ τοςΚ5ς, ΞεβςζῖηςσΜορείπες [πιζατοα] {εατ]εβα]γ, 

ἑαυτοὺς ποιµαίνοντες' νεφελαι ἄνυδρο, ὑπὸ ἀνέμων 
3Επεπιςε]τες αραξίατίηρ; οἰοαᾶξδ πιποαῦ τναίετ, Ὁτ πγὶπᾶς 

περιφερόμεναι"! δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθα- 
Ῥεῖπςσ οργτ]θᾶᾷ αροαί, 3ἴτεες αβαζαπαηβ], πυλυποις Εταϊὸ, ὀπνίορ 

νόντα ἐκριζωθέντα" 19 κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα 
τοοῖζεᾷ πρ; Ἓπγανθι ᾿πὶιᾶ οἱ [πε]5δθα, «Σοαπαῖηπρ οαῦ 

τὰς. ἑαυτῶν αἰσχύνας' ἀἁστέρες πλανῆται, οἷς ὁ ζόφος τοῦ 
«πΏεῖτ ΟΥ 5Ώαταςθξ: 2ςΐἴαχς αγπαπᾶρτίης, {ο π]οπα ἔπο σ]οοπα 

σκότους εἰς. τὸν! αἰῶνα τετήρηται. 14 Ἱπροεφήτευσεν! δὲ καὶ 
οἳ ἄατκπερδθβ 40χ ΕΤΕΓ Ὠᾳβς Ῥθεπ Ἱορξ, Απᾶ δρτορΏηεξδιεᾶ  Ίβ]κο 

τούτοις ἕβδομος ἀπὸ ᾿Αδὰμ ᾿Ενώχ, λέγων, Ἰδού, 
8ος 510 19ἱπεςο [Ἴμ6] Πεετεπίαπ “άτοπι δΑᾶαπι, 1Εποςῃ, . βαγίΠΡ, 3Ἠελπο]ᾶ, 

ἦλθεν κύριος ἐν "μυριάσιν ἁγίαιο! αὐτοῦ, 16 ποιῆσαι 
5ο8π19 [11π6] ἍΤιοτά απαἰᾶκὺ δπαστὶαᾶς “Ώο]ν 1Πῖ5, ῦο εχεοι{θ 

κρίσιν κατὰ πάντων, καὶ Σἐξελέγξαι' πάντας τοὺς ἀσεβεῖς 
Ππζρτιεπυ αραὶηςῦ 811, Ἀπᾶ ἍὮΤο οοηυτὶοῦ 811 πο Ἱππροᾶ]γ 

ἀεαᾶ;, 
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ποῦ, 6 Απᾶ 1Πο απρο]α 
πυηΏῖ]σ] Κορῦ ποῦ ἐπεαῖτ 
Ἠτεί ερἰκίο, Ὀαῦ 1εεε 
υμοϊσ οη ἨπδΙΓΑΦΙοΠ, 
Ἡθ Ἠπίπ τοςεγνεά Ἱπ 
ετετ]αδίήηρ οἨαῖπς απ- 
ἄετ ἄατκποβε ππ{ο ἴπθ 
Παπᾶάσπιεπίέ οἱ ἴπερτεαῦ 
4πγ. 7 Ώτεπ 48 Βοᾶοπα 
απᾶὰ «οπιοττηλα, απάᾶά 
ἴπο οἶδίες αροαῦ ἔπεπα 
11 Ίϊ]ο ΤΙΑΠΠΕΣΥ, ρἰνίησ 
ΤΏθπιςσε]ντοα ογεγ ἴο 
Σοτηϊσα{1οἩ, απᾶ ροῖπᾳ 
Αἰῖετ εἴγαησε ΠεςξῃΏ, 8τθ 
5εῦ {οτίἩη {ος απ εχκ- 
Αππρία, εαετίηρ πο 
τεπρερηοο οἳ εἴετπα] 
ᾖτα. 8 1ήχενγςδε 8159 
{μεσο Πίιπψ ἄτεβτπετβ 
4εβΙε {ης Β65Η, ἄεςδρῖ5θ 
ἀοπιϊηΊίοη, απᾶ βρες 
ετ!] οἱ ἀϊρπ][]ερ.9 ες 
Μ1ομαε] 1Ώθβτοπαπρε], 
ν/πεη οοπεηᾶῖης τγΙῦἩ 
νπο ἀθτί] Ἡε ἀϊςεριίθᾶ 
αῬοιῦ {πο Ῥοᾶγ οἳ Μο- 
865, ἀιτεῦ ποῦ Ῥτίης α- 
ραϊηςσυ Ὠϊωι Αα ταἰ]ῖτπς 
αοσἩπδατίοῦ, Ὀαῦ ααἰᾶ, 
Τ]πο Τιοτᾶ τεραχο {περ. 
10 Ῥα ἔπεςε 6ρεαΚκ ονΙ] 
οἳ ἴποδο ἐπῖπος π/Πῖο 
πεγ ΈἘποπ πο: Ῥαῦ 
πυπαῦ ἴπεγ που Ώβ- 
πτα]Ισ, ἃ Ῥταίθ 
Ῥεαςῦς, Ίπ ἐποςο ἐπῖησα 
πετ οοτταρἰ Ίμετι- 
5ε]τε5. 1] Ίου απίο 
Ὅπεπα | 1ος ἴπεγ Ἠανο 
6οπθ Ίπ 1ποθ τταΥ οξ 
Οβΐπ, απά τη στοεάϊΙσ 
Ἀτίες ᾖ1πΠο εττος οξ 
Ῥα]ααπι 1ος τεπβχᾶ, 
Απὰ ρετὶςηθοά Ἱπ {πο 
ραϊηπδαγίης οἳ Όοἵ8. 
12 Τηεςξο ατο εροῖΐς ἵπ 
γοισ {εαδίς οἳ οπατῖγ, 
πει ἴπεγ {εαδί στη 
σοι, 1εαάϊπς ᾖΊπετι- 
5ε]τες π]ίποαιῦ 18εβΥς 
ο]οαάᾶς {λε αγο πΙη- 
ού τναΐετ, οαρττὶοᾶ ἃ- 
Ῥοιαῦ οἳ πιηπᾶςς ἴτεθβ 
τ/Ώοςθ ἐτιλὸ πι υπετοεῖα, 
ππποαῦ ἐτυαῖς, ᾖπῖοῬ 
ἀεαᾶ, Ῥ]ποκεᾶ αρ Ὦγ 
1πε τοοῖς; 15 ταρῖης 
1νΑΥος ΟΕ{Πθ56Δ, Τοβτη- 
1ης οιυ πεί οπη 
ΡΒΗΘΠΙΘ: πγαπᾶετίης 
5ίΑΤΕ, ἴο. πΨῆοπι 18 Υο- 
βεγτγεᾶ Ίἴπο Ῥ]4σκπεςβ 
οἳ ἄατ]τιεςς Τ0Γ ΕΕΣ. 
14 Απᾶ Ἐποοςἃ αἱδο, 
πο βετεηπ{ίΏ Ετοίτη Α- 
ἄαπι, Ῥτορβεειεᾶ οἳ 
1πΠεςξε, 5ΗΥΙΠΡ, Βομο]ᾶ, 
{πο Τ,οτᾶ οοπαεί] ση 
επ ἐποιββπᾶς οἳ ΙΒ 
5αἶηῖς, 19 το εχκθοιίβ 
ἠαάσπιεπυ προι αἱ], 
Ἀπᾶ Το οοπτίηποο αἱ] 

1 τρόπον τούτοις ΤΤΊΤΑΥΓ. τη ὅτε ΠΠΕΏ 1.. 
1ΤΊτΑνΥ. Ρ ἀλλὰ ΤΤΤΓΑΥ. 
ττ Ρίαοε ἴλε εοπιπια α[ῖεν συνευ- 
ΟΙΤΊΤΑΝ.  ᾖᾗὉ ἐπροφήτευσεν Τ1:. π ἁγίαις µυριάσιν ΑΙΤΊΓΑΥΓ, 

Ἀ τότε οἳ ὑ]αῦ {της 1, 
α -|- οἱ (γεαᾶ ἴπθ ΒΙη]ς6Ώ ΤΟΟΚΘΒ) τΤΊτΑ. 

5 παραφερόµεναι Ῥεϊηρ οαττ]εὰ αἱοἩπρ αΙΤΤτΑΣΥ. 
α ἐλέγξαι ΙΤΊΤΑ. 

ο Μωύυσέως 
τ Τε. Τεο. απἆ 

ἕ--- τον 
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ἐπαξ ατο ππροάϊν αᾱ- 
Ίποησ ᾖΊἴπεπ οἑ α]Ι 
ἐπΠεῖσ απροᾶ]ψ ἀἄεεᾶς 
πνΏ]οὮ {Πεγ Ἠατο ππ- 
βοᾶ]γ οοπιταϊ{{θᾷᾶ, απᾶ 
οἳἑ αἲὶ «παεῖς ἩΠατᾶ 
ΣΏ6εςσῇθβ πυΏ]οὮ ππροᾶ- 
17 δἱηποτες Ώατο 5Ροκεπ 
αραϊηςῦ Ὠῖτα, 16 Τηοεςα 
8ΤΓΟ ΤΙΠΥΠΙΠΤΕΣΣ, οοπι- 
ρ]αΐπενς, γα] ]ηπσ αξ- 
τες {ηεῖτ οπση ]αςδίς; 
Απά ἰΠεῖγπιοπίἩ 5ρεακ- 
είπ οτειῦ πε] πας 
ευογᾶς, Ἠανίηπςρ πιεη)5 
Ῥεσ5οἩ5 {π αἀάπαϊ]ταδίοπ 
ῬΏδοααςο οἱ αἄταπίαβθε. 
17 ἘΒπαο, Ῥε]οτεᾶ, τε- 
ΙΠΘΏΙΏΕΣ γθ ἴπο πγογᾶς 
ν/ΏΙοἩ πνετε ΞροΚκεη Ῥε- 
40τ96 ΟΕ ἴπε αροξί]ες 
οἳ οἳς Τιοτᾶ σεεας 
Οµτὶςυς 18 Που {παῦ 
{Πεγ {ο]ᾶ τοι ἔπετο 
ς«εΏὩοιπ]ᾶ ὮὃῬε τπιουκετς 
1π ἴῃΠο ]1ᾳ56 1ἴππε, τνηο 
ςεΏοι]ά σαὶκ αἲίθετ 
τηείςτ οπῳω «απρος]γ 
1ας5ΐς. 19 Τηεςοθ Ῥο ὕπεσ 
ὉὍιΏο 5εραταθε 1ἵΠειη- 
Εαΐνες, 5εηξευα], Ὦπτ- 
Ίησ ποῦ ἴπε Βδρὶτί6. 
20 Ῥαΐὸ γε, Ῥε]οτεᾶ, 
τνυ]]άΐπς πρ τουσςεῖτες 
οηυ τοις πιοςδύ Πο 
ΣαϊΠ, Ῥταγίης 1π ἴπθ 
Ἡο]γ ποςί, 21 Κεερ 
ψσοιχςε]νες ἵη ἴπε Ίοτο 
οξ ἄοᾶ, Ιοοκίπρ {ος ἐπθ 
ΧΩΟΤΕΣ οἳ οςσ Τιοτᾶ ἆε- 
δυς ΟἨτ]5ί απί{ο εἴετπα] 
1146. 25 Απᾶ ΟΕ 50Π18 
Ἠβυεςοταρβξξίοη, ΏβΚ- 
1ης 3 ἀἴεγεποε:25 αηΏᾶ 
οἴμεσς 5βτο ππΙτἩ 84, 
ρα] τρ ἐλεῖι οιῦυ οἳ 
ἴηπο Άτο; Ἠαήηρ ετεη 
{λο ρατπιεηπὸ ϱροῦρᾶ 
Ὦγ {π9 ΒεςΗ. 

24 Νοπυ ππίο Ἠϊτπαι 
ἐΠαί ἶ5 αΏ]είοκεερτοα 
Στοηι Τα]1πΠρ, Απᾶ ἴο 
Ῥτεξεπύ {οι Εβια]ύ]εςς 
Ῥεξοτε {πε Ρτεξεησθ οἳ 
Ἠϊ5 ρ]οτγ πι εκσεεᾶ- 
Ίηπςσ 195, ϱ5 ἴο ἴπε οπ]σ 
σςε ἀοά οἳτ Βανίοις, 
δε ϱ]οτγ απά Ιηα]ο5ίγ, 
ἀοπιϊπίοη απᾶ Ροπεςσ, 
Ῥοἱμ ποπ βπᾶ ετετ. Α- 
ΤΩΘΗΏ. 

--ο.ἵἵ-ἵ-ἵ-ἵ-ἵ---θθθ- 

7 --- αὐτῶν ΙΤΤΤΑ. 
µάτων ποτᾶΒ Ὠανίηρ Ῥθεη 8Ροζεπι Ῥείοχθ 1., 
ττ[α]νν) χρόνου αἲ ἴπε εηᾷ οἱ Όλε της ΤΤΤΤΑΥΡ. 
κοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει ΙΤΊΤΑΥΓ. 
ἀϊδραίε, οοπυν]οῦ ΤΤΊτΑν’. 

1.0ΟΥΔΑΣ, 
΄ ρ. 3 σ [ά "| ) ” κά 

παντων των εργων ἀσεβείας αυτων ων 

) α]1] 3πτοτκς 3ο “απροᾶ]ΐπθςς 1{Πείσ  τΠίσἩἃ 
. / Δ ΄ - ” 

ἠσέβησαν, καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν 3 ὦν 
{πεγ ἀῑᾶ απςσοᾷ]11γσ, ατιᾶ οοπσετηίησ αἱ] 119 Ἠαπτά ᾖ[εηΠῖηρς] τυΠῖοἨ 
ἐλ {λ ; 2 ” ς ὰ 8 2 - - / εΓ 

ἐλάλησαν κατ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. 16 οὗτοί εἰσιν 
βερο]α αρσαϊηςῦ δΠΗῖπι Σφἴπηετς Σπησοᾶ]γ. ἼἨΠ686 ατα 

γογγυσταί, µεμψίμοιροι, κατὰ τὰς.ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευό- 
ΤΩΠΥΏΙΗΤΕΤΕ, οοπιρ]α1ποτς, 21ΐ6ΥΓ ΞεΠεϊτ 3]αςίς αγγα]]κ- 

µενοι’ καὶ τὸ .στόμα.αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες 
{πρ απᾶ τηεῖτ πιο 5ρεβκς ρτεαῖ 5υ/ε]]]ησ [ποτᾶς], ααπαϊτίης 

πρόσωπα ὠφελείας χάριν. 17 ὑμεῖςδέ, ἀγαπητοί, µνή- 
Ῥοσσοτι5 δρτοβύ ᾖΊ4οσ "πρ ὃξαχε 308. Ῥπί το, Ῥε]οτεᾶ, Τ6- 

-” ε / ” η - 

σθητε τῶν Ὀῥημάτων τῶν»  προειρημµένωνὶ ὑπὸ τῶν ἀπο- 
ΙΩΘΠΙΡΘΣ 1ηθ πγοτᾶς ψ;Ώ]εἩ Ίατε Ὀθεπ ΞΡοΚκεη Ῥεξοτε ὮὉὮσ ἴπθ  4Ρο- 

στόλων τοῦ.κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ' 18 ὅτι ἔλεγον ὑμῖν, 

σαὐτῶνἳ περὶ 
οἳ ἴπεπι οοποεγπίης 

οέ]θς οἳ οατ Τιοτά σε5α5 6ητ]ςέ, ἐπαῦ {πεγ 5αἱᾶ {οτοα, 
{ δα / ΄ - ἃ 4 

εὔτι" ἂὲν ἐσχάτῳ χρόνῳ!΄ ἔσονται ἐμπαῖκται, κατὰ τὰς 
ἴπαῦ ᾖΙπ[ίπε] ἍἸ1α5ύ νππθ ποτε νη]] Ῥϐ  Ἅπιοςκεσβ, 3ΑΕΐετ 

ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόµενοι τῶν ἀσεβειῶνγ. 19 οὗτοί εἶσιν 
Συμεῖτ “οππ 5ᾷεςΊτες αγγβ]κίπς οξἑ πηβοά]Ίπθςςες, Ίγμεςε ατα 

οἱ ἀποδιορίζοντεςξ, ψΨυχικοί, πνεῦμα μὴ 
ἴπεσ ππο εεῦ αρατί [Ππεπαξε]τες], πλίατα] [παεπ], [Πε] “ΕΒρίσΙς Ἰποῦ 
” ε - / ” /. έ νε Α. « - , 

ἔχοντες. 20 ὑμεῖς.δέ, ἀγαπητοί, ᾿τῷ-.ἁγιωτάτῃ.ὑμῶν πίστει 
Σµανίηρ. : Ῥαΐ το, Ῥε]οτεᾶ, οἩ τουσ πιοςύ Ἠο]σ ΣΑΙἴΠ 

ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς,' ἔν πνεύµατι ἁγίῳ προσευχό- 
υα{]αΐπς αρ ψουτεεῖτεξ, 1π [ἐπε] Σοριτιν 1Ηο]ν ΤταΥ- 

µενοι, 31 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε, προσδεχό- 
1Πβ, 3γουχρε]τες πω [.πε] 3οτο 85οΕ78οᾶ ακεερ, Εσταϊζ- 

µενοι τὸ ἔλεος τοῦ.κυρίου.ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ζωὴν 
πρ {Ἡθ ἍΤΠΙΕΤΟΥ οἳ οασ Τιοτᾶ σεξας Οπτ]ςεε ππίο 1ΐα 

ολα ο Δ ελ μ ψἐλ . ’ μη Ἡ ελ μ 

αἰώνιον. καὶ οὓς μὲν Σἐλεεῖτε διακρινόμενοιἳ 325 "οὓς δὲ 
εἴετΏκ]. Απάᾶ “5οπιθ αρΙΐσ, τπιακίησ α ἀλβετοποῬ Ῥαῖ οίπθτβ 

“ἐν φόβῳ σώζετε, ἐκ τοῦ πυρὸς ἁρπάζοντεςι! μισοῦντες 
σπΙτῃπ {θα Β4τε, οπῦοξ {Πθ ἍΆτο ςηαἰοηίηπσ [ἔπεπα]; ὭἨΠατπς 

καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα. 
οσεη {πο 3 πο ᾖ5βε5Ἡ Σαροΐῦίεᾶ 1βατπιεηύῦ, 

24 ΊΤῳ.δὲ δυναμένῳ φυλάξαι αὐτοὺς! ἀπταίστους, καὶ 
Ῥπαὸ {ο Εἶπι πἩο 1 9θ]θ {ο Κθερ ἔΠετιο τσιποαῦ εἰαπιο]ηςσ, απᾶ 

στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης.αὐτοῦ ἀμώμους ἔν ἀγαλ- 
το 5εὺ [παπα] νεξοτθ Πἱ5 ϱ]οτγ Ώ]βπιε]θοςθς πσηίαπ εοεσαπ]- 

λιάσει, 96 µόνῳ "σοφῷφ' θεῷ σωτῆριἡμῶν,ὶ δόξα Ἀικαὶϊ 
ἐβίΙοη, Μο [1π8] οπἷσ π]ςα ᾳοὰ οατ βατίοασ, ᾖρ8ε] ρ]οτγ βπᾶά 

µεγαλωσύνη, κράτος καὶ 'ἐξουσία, Ἡ καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας 
Ρτεαίπεςς, τηϊρΏῦ απᾶ απἰΠοσΙζγ, .Ῥοῦῖῃ ποπ, απᾶ ἴο 811 

τοὺς αἰῶνας. .ἀμήν. 
{πθ 8Ρ68. ΑπΠΙΘΠ, 

«Ἐπιστολὴ Ιούδα καθολική.ν 
2ΕΡἰ5ειε 3ο ”σπᾶε 1Ρεηετβ]. 

-- 

8 -- λόγων ΔΡΕΕΟΠΕΕΞΤ. ὃ προειρηµένων ῥη- 
ο--- ὅτι Ιτ[ττ]. ἆ ἐπ᾽ ἐσχάτου τοῦ (--- τοῦ 

ε -- ἑαυτοὺς ἴΏεπηβε]νες εα ἴ ἐποι- 
Έ ἐλέγχετε διακρι’οµένους [ννἉο] 

οὓς δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε (ἐλεεῖτε π) 

:[ἀσεβείας] Ττ. 

ἐν φόβῳ Ῥαὺ οἴμετς β.νθ, Τοπ [6πε] Άτα βπαζομίηρ [ἴπεπα], απὰ οἴπετ ρίζν ἵμ Ρεᾶσς 
1 ΤΤΤΑΥΓ. ὶ ἡμᾶς γου (απά γεαά 5εῖ [γοια] Ὀείογε) ΕαΙΤΤτΥ’. ΚΕ --- σοφῷ Θ1/ΤΤΤΑΥΓ. 
Ι α- διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἴἩτοιρὴῃ ζεδας 0Ἠτῖδῦ ουσ Ποτά αιτττΑαν/. Ἡ-- και 
ΓΤΤτΑΥΓ. 3 -- πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος Ὀείοτε ἴπε υγλοἱθ αΡθ (γεαά καὶ οπὰἀ) ΕΤΤΤΑΥΓ. 5 --- νε 
ειδεογέφίίοπι ΕΟΙΤΥΗ ; Ιούδα ΤιΑ. 



ΣΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ." 
ΏΒΥΒΤΑΤΙΟΣΧ ΟΕ ζΙ0ΗΝ ΤΗΕ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Ἰησοῦ χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὖπρ ὁ θεός, 
Ῥοτε]αῦίοη ο ζει Οπτίαί,  π/Πῖοϊ ΄Εατθ 3µο “πῖτ "ο, 

δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ  ἃ δεῖ γενέσθαι ἔν-τάχει, καὶ 
{ο βἩετ {ο Ἠϊ5 Ῥοπάπιοη π]αῦ ἐπῖησς τααθῇ ἰακο)ρ]ασς  ΒΠοτΏγ: απᾶ 

ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ.ἀγγέλου.αὐτοῦ τῷ.δούλῳ αὐτοῦ 
ηε 5ἱση]ϊβεὰ 15], Ἠατίπς 5επὲ ὮΥ Ἠϊ5 4Ώρε] το Ἠΐ5 Ὀοπάπιβα 

]ωάννφ,' 9 ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν 
Ἴοῇπ, πο {εοβυιαοᾶ τπθ ποτά οἳ ἄοάᾶ απᾶ {ἴπθ 

α / Ἔ ” - ο. σ ἵ π] Ίδε ι 9 α ά- 
µ ρτυριαν ησου χριστου, οσα τε ε Ψ. µ κ 

τεβύίπιοπγψ οξὔεςδας ΟΠμτίς, Ἀππφίβοετετ2μίπρς Ἰαπᾶ ε 8αΤ’. ἘΒ]εςε- 

ιος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ οἱ ἀκούοντες «τοὺς λόγουσϊ 
ϱᾱ ᾖ{[15] πο ὑπαῦ τεβᾶς, απᾶ ἴποτ (παῦ Ώθαγ {πο πποτᾶξ 

τῆς προφητείας, καὶ τηροῦντε τὰ ἔν αὐτῷ γεγραμμένα" 
οξ {ηΏθ ΡτοΡΗΘΟΣ, βηΏᾶ χκθερ 1π9 ἐΠπῖπρβ π Ἅᾖδ8ἱ0 Αντ] θῦεη ; 

ὁ.γὰρ καιρὺς ἐγγύς. 
ΣΟΥ ἰηθ Ἅᾖτιο [15] ΠεβΓ. 

4 Γ᾿]ωάννηςϊ ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ασίᾳ) 
ΟΠΠ. Μο ἴπθ 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
ἄτασοε ἴογοα απᾶ ΌῬρο8οθ Ἅ«ΣΓΟΠΙ 

56ετεηΠ Β556ΠΏ]168 Αβίβ: 

Ετοῦ! ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν Καὶ ὁ 
Ὠϊπι ΠΠο 1 αηπᾶ πἩΏο 88 απᾶ πΏο[15] 

ἐρχόμενος" καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων Ἀάἄ" Ιἐστιν' ἐνώπιον 

ν/ Ίο] Γατε] 1η 

ἴο οοΏ]1θ ; απᾶ Ίτοτι 1πθ 86ΕΤΕΝ Βρϊτιὔ5 πυἩ]ο]ι 8ΓΘ Ῥοεέοτθ 

τοῦ.θρόνου αὐτοῦ ὅ καὶ ἀπὸ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ µάρτυς ὁ 
Ἠ]β {ΠτοἩθ; ΑΏᾶ τοι οεδαξ Οητῖκς, ᾖτἴπο 3πΙῖποςΒ 

πιστός. ὁ πρωτότοκος Κεκὶ τῶν νεκρῶν. καὶ ὁ ἄρχων τῶν 
α{ρΙ{η{α], πθ ἍἨτδίροτη ΣΤΟΠ ΑΠΙΟΠΡ πο ἀεβᾶ. απά ἴπθ τια]ετ οἳ ἴπο 

βασιλέων τῆο γῆς τῷ  ᾿Ἰἀγαπήσαντι' ἡμᾶς, καὶ Ἀλού- 
Κϊῑπσ οἳἑῖΠπο εατύῃ, Το Ἠϊπι πΠο 1οτεά Ἡ5, Θηᾷ τηςΗ- 

σαντι ἡμᾶς Ιάπ'ὸ! τῶν.ἁμαρτιῶν ἡμῶν" ἐν τῷ.αἵματι.αὐτοῦ' 
θά υ άγοπα ους 5ἶης τι ηϊς Ῥ]οοά, 

6 καὶ ἐποίησεν Ρὴμᾶς" αβασιλεῖς καὶ ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ 
Ἀπᾶ  τπηιαᾶθ πα8 Ίηπσς απᾶ γρτὶεςς ᾖ{ο”-αοᾶ ᾽αᾳπᾶ “Ἐαΐπεν 

αὐτοῦ αὐτῷ ἡ δύξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας Ἱτὼν 
1Πΐ5δ: ᾖἴο Πῖπα Γ0ε] ὑπθ σ]οτ7 αηπᾶ πο µπιὶρΏι ἵο ἍᾖΤλποθ 3565 οἱ ἴῃθ 

αἰώνων.ὶ ἀμῆν. 
8Ρ65. ΑΤΙΕΗ. 

7 ἸἼδού, ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς 
Ῥεπο]ᾶ, ὮςῬ οοπ1θε πηΙῖπ Όῃο ο]οιάς, 8Ππά 5Πα]15εθ Ἠϊπι ϱΕΤΕΙ7 

ὀφθαλμός, καὶ οἵτινε αὐτὸν ἐξεκέντησαν' καὶ κόψονται 
65ο, Απᾶ ᾖΊἴπεγσ πΏ]οα Σηΐτπα αριετοθᾶ, απᾶ ᾿Τβα]] δυγα!] 

” Δ ” Δ ” -- ΄ ΄ 

ἐπ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γΠο. ναί, ἀμῆν. 
500 19αοοοιπί 11οἳ Πτι Ἅᾖ] 3πΠο 3ιτῖοες 4οξ 50μ9 «θατίἩμ, Ὑεα, 3ΠΙΘΠΏ, 

6 Ἔγω εἰμι τὸ "Α' καὶ τὸ Ὦ,ὶ σἀρχὴ καὶ τέλος λέγει 

ΡΙΤΙΝΕ 

ΤΗΕ Βατε]αίίοπ οί 26- 
βαβ ΟἨτίςί, ν, Ἀϊοη αοᾶ 
Ρ.7Τ9 απ{ο Πῖπα, ἴοβἩεσν 
ππίο ἩἨϊ5 οδοτταηίβ 
(πίπρα πτσΠ]οη πιιιδΏ 
ΞΠΟΤΡΟΙΥ οοπ1θ {ο Ρη55; 
απᾶ Το 5εηί{ αΏά εἰσπί- 
Βοᾶ 1έ Ὁγ Ἠϊ8 πηρε] ππ- 
Το Ἠϊ5 βδογταπί οοῦτ : 
2 πο Ώατο τεοοτᾷ οξ 
ΤἨοθ πγογᾶ οἱ ο, απά 
οἳ ἴπο ᾖὑθεύϊτπποπγ οξ 
768α5 ΟἨχ]5ί, απά οἳ 
ΒΙ11Πΐηρς {Πβΐ Πο 5ατ;. 
3 Ῥ]οβεεά {5 ο ἴπαῦ 
τοβᾶείἩ, απᾶ ὑπεγ ἴπαῦ 
Ώθαχ πε πογάς οἳ 958 
ΦΙΟΡΠεΟΥ, απᾶ ἆΚεερ 
1ποβο {Πῖηρσ8 πγπῖσΏ ατο 
Ὅυτ]ννει Ὀπετεῖη: Τους 
ἴπε 6ἱπιθ {5 αἲ Ὠαπᾶ, 

4 ΙΟΗΝ [οίμθκετεπ 
οΏκιτοιες πΠΏ]ο]Ὦ 8τε {π 
Αρδὶα: Έπγαοςϱ δ6 ἀπῖο 
τοι, Απᾶ Ῥεαος, Τγοπα 
Ἠϊπα πσΏἰοὮ 15, Ἀαηπᾶ 
π/ΠΊοηὮ πας, Ώᾶ σΠ]ο]ι 
18 {ο οοΊης: απᾶ Έγοπι 
{πο 5ετεη δρ] ὑςυγΏ]ο]ι 
8Τθ Ὀθέοτε Ὠῖς5 {πτοπθ ; 
ὃ απᾶ 1τοΏη ᾖοΌεβιαβ 
Οπτ]αζ, 01ο {5 τἴπο 
Σα τΠ{τ] πίνηπεςς, απᾶ 
{πε Πτβδίοεροῖίει οἳξ 
1πΠθ ἀθβᾶ, απᾶ ἴπο 
ρτῖποθ οἳ ἴλπε Κῖπσς οἳ 
πο οατίΏ. Ὁπτίο Ἱΐτα 
τηαῦ Ἰοτεᾶ τς, αππᾶ 
πγαςηΏεᾶ τας Ίτοπ οἱ 
8ἵης Ίπ Ἠϊς οσΏ Ὀ]οοᾶ, 
ϐ απᾶ Ἠαίηῃ τιθᾶο τβ 
χίπσς απᾶ ρτ]εξίς απο 
αοά απᾶ Ἶῖς Ἐπίπετ: 
νο Πῖτη δεσ]οτγ αηΏᾶ ἄο- 
ΙΩΊΠΙΟΏΠ .4ΟΣ 616Υ θπᾶ 
6Υ0Γ. ΑΠΠΕΗ. 

7 ἘἙε]μο]ᾶ, Ἡο οοπαεῖἩ 
σης ο]οιιάς; αΏᾶ ετετΥ 
ο6 5Πα]] 5εο Ἠΐπα, απᾶ 
{πετ αἶξο π'Ώ]ολ Ῥίοτο- 
ϱᾱ Πΐω : αΏά 1] Κἰπ- 
ἀτοάᾶς ο{πο οασ{Ώ επθ]] 
τυβ!] Όεεβας5θ οἱ Ἠΐπα, 
Έϊεη 5ο, ΑπΠεΠ. 

8 1 απι Α]ρῆα απᾶ 
Όπιερα, {πο Ὀορίππῖπς 

1 Απ. πρ Α απᾶ ἴπθ Ὢ, Ῥοβίππίπᾳβ απὰ ϱπάΙΠΡ, 8Δ78 απάἁ ἴλμθ οπᾶΐπᾳ, «ἰξλ 

9᾿Αποκάλυψις α; ᾽Αποκάλνψις Ἰωάννου (Ἰωάνου τε) ΙΤΊτΑΤΥ. ϱ Ἰωάνη ττ. ᾱ--- τε 
ο] ττεΑνν. ἀἴδεν τ. 8 τὸν λόγον ἴπθ ππογα Τ. { Ἰωάνης Ίς. Ε --- τοῦ (γεαᾶ [Ώ1πα]) 
ΕΙ τταἵ’. Ἀ τῶν Ττ. {ο ἐστιν (γεαά Γαγε]) τΤΊτΑνγ. κ. ἐκ(γεαᾶ τῶν οἱ ἴπε) 
αΙΤΊτΑΤ. ἱ ἀγαπῶντι 105ε9 ΟΙΤΊΤΑΤ. ᾗἩ λύσαντι {Τθεᾷ Ίτητ; λ[ο]ύσαντι Α. Ἡ ἐκ ΙΤΤιΑ. 
οΓημῶν]Α. » ἡμῶν 1; ἡμῖν ΤΟΥ 35 τς. ἡ βασιλείαν͵ ἃ Κἰπράοπῃ, α1τττΑσ. τ-- τῶν 
αἰώνων Α. 5. ἄλφα Α]ρῃ8 ΤΜΤΊΣΑΥΥ. :ῶ1Α., 7 --- ἀρχὴ καὶ τέλος ΑΙΤΊτΑΥΓ. 



654 
ἴμο Τιοτᾶ, ἹΠ]οἩ Ἱ8, 
απᾶ πλΠῖοιἃ Ίαδ, οπᾶ 
τυλ]ο]ι 5 6ο οοπιθ, πο 
Α]πιϊρηίτ. 

9 Τ 7οἩπ, πΠο αἱξο 
ατα τουσ Ὀτοίπες, απᾶ 
οοπιραηίοπ {π ὑγ]οα]α- 
119Υ, απᾶ Ἰπ πε Εἶἰπς- 
ἄοπα αιιᾶ ῬαΐίεποῬ ΟΕ 
ζθφας Οπτίςῦ, πας ἵτπ 
ἔπο ἶξ]ε ἐπαῦ 5 οα]]εά 
Ῥαΐπιος, {0Σ πο ποτᾶ 
οἳ ἀοᾶ, απᾶ {οτ ἴπθ 
{ρδπιοπγ οἳ σε5ας 
οπτῖεῖ, 10 Τστας Ἰπ{πθ 
Θρῖτιό οἩπ ἴπε Τιογάβ 
ἆαγσ, απᾶ Ἠοαχά Ὀεμϊπᾶ 
1ηθ 4 Ρτοαῖ νοίοθ, 88 οξ 
ϱ. ἰγαπιρεῦ, 11 ραγῖπς, 
1 απι Α]ρια θπᾶ Οπιε- 
σα, ἴπο Εχει απᾶ Τπθ 
Ἰᾳ50: απᾶ, ἡΠηδύ ποια 
εθοςῦ, πυχ]ζς 1π α Όσοι; 
απᾶ 5οπᾶ {έ ππῖο {πο 
ΕετεΏ οἩατο]θς ΠΙοἩ. 
ατε ἵπ Ααία; ππῖο ΒΡΗ- 
655, απᾶ ππίο Θπιγτ- 
Ώα, αηᾶ ππίο Έετρα- 
Τ4Ο5, Απᾶ απίο ΤΗγα- 
6Ίτα, απᾶ ππίο Βαγαίς, 
απᾶ αηῦο ΡΗΙ]αἀε]ρῃῖα, 
Αηπᾶ απίο Ἰαοᾶ1οςΒ, 
19 Απά 1 ἑατηοεᾷ ἴοβεθ 
ἴπο νοίσοο ἔπαῦ βρακθ 
πητΏ 118. Απά Ῥείπρ 
{αγποᾶ, 1 ΒΑ 5ΕεΥεΠ 
Ρο]ᾶεηπ οβπά]εβεύϊοκαβ; 
13 απᾶ ἵπ ἐπ πι]ᾶ»ςῦ οἑ 
{Πο 5ενθη ομπά]θδίϊοἷκβ 
οπθ Ίϊ]α ππίο πο 9οπ 
οἳ ΏΙ2Ώ, ο]ούπεά ππΙοι 
8, Ραχπιεπύ ἄοππ Το 
{πο {οοῦ, απᾶ ρὶτῦ 8- 
Ῥουιέ ἴπε Ρραρβ ΨΙἴΠ 8 
ρο]άεη ρ]τά]ε, 14 Ἠἰς 
Ἠεπᾶά απᾶ ᾖῖφ Ἠαῖτα 
«06/6 πνηϊζθ κα πτοο], 
ας π/Πῖίο 35 ΞΏΟΙΗ; οπᾷ 
Ἠϊς εσθςβ 10Εγ8 88 8 
Ώαπιο οἳ το; 15 απά 
Ἠἱ5 {εεῦ Ιϊχκε αηῖο Ώπο 
ῬχαςῬς, ας 1 ἴπεγ Ῥήτή- 
εἆ ἵῃπ Αα ΣΙΤΏ8ΟΘ; θηΏᾶ 
ϊς τοῖςσε 85 ἴπο 5οπᾶ 
ΟΕΠΙΑΠΣ ΠαΌεΙ5.16 Απά 
ο ἨἸαπᾶ Ίτπ Πῖς τὶσαῦ 
Ἠαπᾶ 5ετεη 5ὔασ5: απά 
οιῦ οἳ Ὠϊ5 πιοα{Ώ πτεηῦ 
8 5Ώατρ Όπο-εᾶρεᾶ 
Ευγογᾶ : απᾶ Ἠϊ5 οοιἩ- 
τέεπαΏςε Ίραδ 38 Τηθ 
56ΗΏ οἨΠϊπεία 1 Πἱ5 
εἰτεπσθῃ, 17 Απάᾶ πηεπ 
1 δαν Ἠΐπι, Ι {ε]] αὐ 18 
Σρθεῦ 956 ἀἆθαᾶ, Απά Ὦε 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ Σ. 
σσ ΄ Π « η Ν « τσ λ 

ο κυριος, ο ων και ο ἈΆνκαι ο 
ἴπο Ἰοτᾶ, ὙΠΠο 8 αλά πἩο τνας απᾶ πΏο [15] 

κοάτωρ. 
παϊρ]ίγ. 

ι] .] ε ο. Ν ΔΝ ” Ν 

9 ᾿Εγὼ ΣἸωάννης," ὁ Σκαὶ' ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ "συγκοινωνουσὶ 
1 7οἩἨ, 41ο ρτοῦπετ Ίτοας απᾶ {ο1ἱοπ-ρατίακος 

ἐν τῇ θλίψει καὶ 3ἐν τῇ! βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῃ ὃ "Ἰησοῦ χρισ- 
Ίη {πο ἐτιοα]αθίοη απά η ἴπο Κἰπσάοπι απᾶ επάπταποθ οἱ εσας ΟΠτὶςί, 

τοῦ,! ἐγενόμην ἔν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ, διὰ 
σας ἵπ ἴπο Ιδ]απά τνηίσοῃ [15] οα]]εᾶ Ῥαΐππος, Όεοαα5ε ΟΕ 

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ ἀδιὰὶ τὴν µαρτυρίαν Ἰησοῦ Ξχρισ- 
«πο ποτά οἳ ἄοᾶ αιᾶ Ώθοβαςο οἱ ἴπθ ὑεδύμποπσ οἱ Τεςδας Οητῖςῦ, 

τοῦ. 10 τπτ - ἐν πνεύµατι ἐν τῷ κυριακῷ ))µέρᾳ' καὶ 
Ῥεσυασπιθ Ἅᾖπ [πε] οΘρϊστς οπ ἴπθ Ἰοτάᾷ5 απ, απᾶ 

4 ) ’ Δ ’ ΄ ἤ 

]κουσα ὀπίσω µου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος, 11 λεγού- 
1 Πθοατᾶ ὮὈῬελπϊπά: πιο α΄ τοῖς 11οαᾶ 85 οἳ α ἰχαπιρεῦ, 59Τ- 

» 3 Δ Ν ” ον ” , 

σης, ΕἘγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὺ Ώ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος' καίι 
1ἨΠΡ, 1 πι ἴπο Α απᾶά ἴπεο Ω, ἴπο ἍἨΠτεῦ Απᾶ ἴπο 1850: 8Πᾶ, 
ει , / ο) ’ Δ ’ - ,) , 

Ο βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον, καὶ πεµψον ταῖς 6 ἐκκλησίαις 

Ι, 

2 
ἑρχόμενος, ὁ παντο- 

Το «90116, Άλι Α]- 

πα ἴποι ϱοο5δύ ὙὉτ]ϊζθ 1π Ά Ὄοοχ, απᾶ εδεηπᾶ Ὁοτῖ]μο α55δοιπΏ]Ιες 
- 2 , Ν ὶ Δ Ἀταῖς  ἔν ᾿Ασίᾳ,"' εἰς Ἔφεσον, καὶ εἰς ᾿Σμύρναν,ἳ καὶ εἰς 

ὉυΏίο [ατε] ἵπ Απο: ίο ἘἩρμεεας, απᾶ ᾖἵο ΒΗΗΣΥΠΑ,  «πᾶ ἴἵο 

Πέργαμον, καὶ εἰς Κθυάτειρα,! καὶ εἰς Σάρδεις, καὶ εἰς ΊΦιλα- 
ῬεΙραπιηοξ, απᾶ Το Ῥηγα τα, Αηπᾶ ᾖἵο ΡΥαΐ5, απᾶ ἵο ῬΕῖ]α- 
/ Δ Σ ’ Δ ὦ / 

δἐλφειαν,Ἡ καὶ εἰς ΠἹΛλαοδίκειαν. 12 καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν 
ἀε]ρβῖα, Απᾶ το 1,9οᾶ(σθΒ, Απᾶά ΤΙ {ατηεᾶ το 5οθ 

Δ ϱ) ς/ πέλ 1λ Ἱ 3 .. ο τι] , 

τὴν φωνῆν ἥτις "ἐλάλησεν' µετ ἐμοῦ' καὶ ἐπιστρέψας εἶδον 
τηθ ποῖοθ ἹΠΠΙσΠ 5ροκθ σπΙιη 1πθ, απᾶ Πανῖηρ ἑαγηπθᾶ 1 βαν 
ς / ”ν Δ ο : 

ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, 19 καὶ ἐν  µέσῳ τῶν οἑπτὰ! λυχ- 
56τεη 2Ιαηπιρείαπᾶς λΡο]ᾶς, Αηπᾶ Ίπ [ἐμθ] πι]ᾶςύ οἳ ἴπθ ε5οτεν ΊΙαπιρ- 

. 4 «/ -” ” 

νιῶν  "ὅμοιον ρυὶφὶ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον 
5ίαπάᾶς [οπθ] κο [πε] Έοτ οἑ ΤΙΒΠ, οἰοίπεᾶ ἵπ Ὥµ[ ϱαχπιεηΏ] 

ποδήρη, καὶ περιεζωσµένον προς τοῖς ἀμαστοῖς' ζώνη 
χοβοἩῖης ἴο πο 1968, πιά “σὶσύ ΞαὈοαῦ δη Ἅᾖἀ πο 3ρτεβεῖς Τα "ρίγα]ε 

-- ε Άν » -- Δ / Ν ε ῃ 

σχρυσῆν' 14 ἡ.δὲκεφαλἠ αὐτοῦ καὶ αἳ τρίχες λευκαὶ Σὡσεὶ! 
βρο]άᾶει : Απά Ἠὶς πειᾶ απᾶ Παὶσ ντηϊζθ 88 1ξ 

” ιά ε ” ΔΝ ” ΔΝ ’ 

ἔριον λευκόν, ὡς χιών᾿’ καὶ οἱ .ὀφθαλμοὶ.αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός' 
Ἅπτου] ᾖἸπηϊζθ, 85 5ΠΟοΝΥ:; απά Ὠϊ5 εγες 85 8Ώ8ΏΠΙΕ6 ΟΕ Ἠτος 

15 καὶ οἱ. πόδες.αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καµίν 
βπά ᾿ Ὠϊ5 {εεῦ η] Άπε Ῥταβα, αδίί Ίηπ “έαγπαςε[1ἐΠασ] 

/ κ κε Δ φως ος λε ΄ 

ἐπεπυρωμένοι"! καὶ ἡ.φωνὴ. αὐτοῦ ὡς  «Φφωνὴ ὑδάτων πολλῶν' 
Ζσ]ουνεᾶ ; βπᾶ Ὠ]5 νοῖοθ α5 Γυπθ] νοίοο οἱ "ν/αίετ ΠΙΒΠΥ, 

16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ Ἰαὐτοῦ χειρὶ! ἀστέρας ἑπτά" καὶ ἐκ 
απᾶ Πανίηρ 1π 3τ]ρΏυ 8 ηαπᾶ 29815  Ίβθ6γεη, απᾶ οτί ος 

-” , . ε ’ . - 

τοῦ στόµατος.αὐτοῦ ῥομφαία δίστοµος ὀξεῖα ἐκπορευομένη" καὶ 
Ἠ18. πιοιιόα ὃς 3βινοτᾶ Λ3πνο-εᾶρεᾶ 15Π8Υῃ δοΐϊπρ {ΜοτίἩ, διά 

ε ” ο -” ε ε εϱ/ ’ .) - ΄ - ῃ 

ἡ.ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ.δυνάµει.αὐτοῦ. 17 καὶ 
Ὠϊβ οοαηίΘθΏΑαΠΟΘ 386 ἴπο βαπ αεπίπος 1π 1ΐἱ5 Ῥοπγος, Ἆπά 
/- 2 / Ν Θ - « 

ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς.πόδας.αὐτοῦ ὡς νεκρός' καὶ 
πἩςϱη Τρ ἍἨΠΐπι, 1 1611 καἲ Πὶς {θοἳ 9386 ἆἀθαᾶ: απᾶ 

απασαίστντττττττωκτωακσαστακακαττρα τσττττασαστωσητντ σωστη --σστνσττσσσ------------------------------------π--------------------------------------------ι 

π κυριος ὁ θεός [ῦπ6] Τιοτᾶ ἄοά αἰτττΑΥ’. 
.---ἐν τῇ ΟΙΤΤΓΑΥ. 
ΤΤΊΤΤΑ., 

Οἱ. ΓΤΤΑ ΥΓ. 

κ Θυάτειραν 1,ΑΥΥ. 
ο -- ἑπτὰ ΙΤ[ΤτΑ]. 
886 ΟΙ 1ΤΓΑ Τε 

ᾱ- διὰ ττι[Α]. 
6 -ἵ- ἑπτὰ 8εν6εη αΙ ΤΤτΑ ΥΓ. 

ἕ πεπυρωµένης (-ένῳ τ) [10] ϱἱουτεᾶ αητ. 

Σ --- καὶ ΑΙΤΊΤΑΥ. «τσυν Τ. 
ο χριστῷ Ἰησοῦ ἩΓ; --- χριστοῦ 

ας ὃν Γ---᾿ΕἘγώ εἰμι.... ἔσχατος' καὶ 
Ἀ.--- ταῖς ἐν Ασία ΟΙ/ΤΊΤΑΥΓ. 1 Ζμύρναν τ. 

π Λαοδικίαν Τ. 3 ἐλάλει Ὑνὰξ δρεα]εῖης Ιττγατν. 
4 μαζοῖς 1; μασθοῖς Τ. ς χρυσᾶν ΙΤΤτΑ. .ὡς 

 χειρι αὐτοῦ ΙΤΤΓΔΑ. 

αι χ ᾿]ωάνης Τ{. 
υ -- ἐν ἵΏ (0ε5Ι18) 1 ΤΤΓΑΥΓ. 

ε--- χριστου ΙΤΤιΑ. 

Ι Φιλαδελφίαν π. 
Ρνιοντ. 



σα]. εοενε κ ττόν. 
9 ’ ) - - ! η. . / [ή "] 

πεπέθηκενὶ τὴν δεξιὰν.αὐτοῦ Σχεῖρα" ἐπ᾽ ἐμέ, λέγων μοι, 
Ὦο Ἰαῖά Πὶς5 τἰσΏῖ Ἠαπᾶ προαπ πε, σαγίπσ ἵἴοπς, 

ΔΙὴ.φοβοῦ" ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, 18 καὶ ο 
ῬΈοαχ ποῦ; α πι ἴπα Αυνς5ί Απὰ ἴπο 14568, Ἀπαᾶ τρ 

΄ . ” . .. 2 2 . 

ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς.τοὺς 
Πνῖας Γοπο]: απᾶ 1 Ώεσβπιθ ἀεαᾶ, απᾶ Ὀολμοιά 3α]ϊτο 11 "μπι ἴο τηθ 

αἰῶνας τῶν αἰώνων' Ἰάμήν ἳ καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ "ᾳδου καὶ 
Άςος οἳ ἴπο Ἀςες, ΑΙΠ6Ώ: απᾶ Ὠατο ἵἴπο ἆΚετ5 οἳ παᾶςς5 απά 

΄ ε Δ ” 

τοῦ θανάτου." 19 γράψον ὃ ἃ εἶδες, καὶ α 

οἳ ἀεαῖα, πτιίο ἴπο ἐπίηρς πυΠῖοὮ ἴποια 5απεςί ππᾶ {πε ἴπ]πσς 

είσιν͵ καὶ ἃ μέλλει «γίνεσθαι! μετὰ ταῦτα" 20 τὸ 
νιπῖοἩ απο, 8Βᾷ ἰπείπῖπσς νγΠῖοἩ αγθ αὈοιῖ Το ἵαΚκε Ῥ]ασε αξίετ Ἅᾖ1Πθςθ6. Τηο 

΄ ὡ η η , Ξ μα λ ν ο ο μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων Ἰώνὶ εἶδες "ἐπὶ τῆς δεξιᾶς 
: ΠΑΥΞΙΘΙΣ ο ἴπθ 5ΕΤεΠ Ξἴατ5 πυΏ]οὮ ἴποα 841πεςτ ΟἩ Στισηῖι "παν 

4 ο σ ν ε ε 3 ε [ή 

µου. καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ επτὰ ἁστερες 
1μτ. απἀ ἴπο 858τεη ᾽"Ιαπινείαπάς ασοϊάεπ.’, Ἴπθ Αετεη 5ίατς 
” -- . .ν - ο Ν ει { ᾿ 1 

ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσιν' καὶ αἱ" Εἑπτὰ λυχγιαι 
Ἀλησε]ς 30Ε”119 3ξετεπ “Ἀδεοπιο]ες ᾖ8ἵ6: απᾶ ᾖᾖἴπθ 86Υοπ Ἰαπωρσι8ηᾶς 

” υ.. μ , κα 

πᾳς εἶδεο ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν. 
σ΄ ΠῖοΕ τἍου 5απεςῦ ξετεη 3Ββ5επιῦ]]ες 'ηχ6, 

» ’ 3 .. ᾽ ’ ’ ΄ ’ 

9 Τῷ ἀγγέλῳ Ἱτῆς! Ν Ἐφεσίνης! ἐκκλησίας γράψον, Τάδε 
Το το απρει οἳξ ἴμθ Ἐρηεδίαη ΒΞ5ΕΠΙΏΙΥ στῖτθ: ἜΤηθςο {πῖπσβ 

κ « -” 4 2 ’ ε - -- 2 -- . 

λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἓν τῇ δεξιᾷ-αὐτοῦ, ὁ 
εατς ὮςῬ ππο Ἠο]άᾶς ἴπθ  5θ8τεΏ ΡΤΑΥ5 1π Π18 τισΏῖ Ἠαπᾶ, πἩΏο 

περιπατῶν ἐν ἔσῳ ᾿τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν Ιχρυσῶν"' 
πναϊκ5 ἵη Γεπ6ε] παϊὶᾶςι οἑ πε 56τεηυ "Ἱαπιρείαπᾶς Ιπο]άεητ. 

- ο ο. Δ Δ ΄ λ 4 τ ΄ 

2 Οἶδα τὰ.ἔργα.-σου, καὶ τὸν κόπον σου! καὶ τὴν ὑπομονήν 
Τ Κποσ {Ἠγ ποτχς, αΏᾶ ἛἼαροιας ᾖΛ3Πσ, Απᾶὰ Ξρπάπταησθ 

σου. καὶ ὅτι οὐ.δύνῃ ᾖβαστάσαι κακούς,, 
ΣΤΗΣ. απᾶ ἴπαῦ ἴποα οα15{ ποῦ Ῥοας ονι] 

τοὺς ὀφάσκοντας 
ἴποςε σγ]ιο αεε]ατα 

καὶ "επειράσωϊ 
Γοπε5]; απά ἔποι ἀϊῑάξςί ἵτγ 

εἶναι ἀποστόλους' καὶ οὐκ.είσίν, 
Πεπεταςο]τες] το ο βΡοςΏ]θς Ἀπᾶ 3το ποῦ, 

. -- 3 . - ν ) ῤ υ ε Δ 

καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς, Ὁ καὶ Ῥὲβάστασας καὶ ὑπομονὴν 
Ἀπᾶ ἀῑάξε απᾶ ΊΈλοτα Ἡατς απ αἰᾶςυ Όσα ἈΑπᾶ επάσταπςοῬ 

ἔχεις, καὶ διὰ τὸ ὄνομά.μου Ἱκεκοπίακας καὶ οὐ.κέκμηκας.ὶ 
Ἰπαςτ, απο {ΞογίΏθςσακεοξ ΤΙΣ ὨβΠΙΘ Παςξί Ἰβὐυοιιτεᾶ απᾶ Ἠαςσί ποῦ συθατ]εᾶ: 

4 ἀλλ” ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι τὴν.ἀγάπην-σου τὴν πρώτην 
Ῥας 1 ηατο αραϊηςδὺ ἴπ6α, ἴπατ ταγ "]οτο 1βτςι 

:ἀφῆκας.' ὅ µνηµόνευε οὖν πόθεν ᾿ἐκπέπτωκας," καὶ 
ἔποα ἀῑᾶςυ Ίθατε. ΈῬειπεπαῦες Όποτεῖοτε ἹνΏσπσο ἴποι Ὠαςι ξαΐιεὈ ἔχοπι, απᾶ 

µετανόησον, καὶ τὰ πρῶτα έργα ποίησον᾿ εἰ.δὲ µή, ἔρχομαι 
τερεης, Απᾶ ἴπε Ετ5 ἨΤποκ5 4ο: τοαῦ 1 πο, 1 8Ώ} «οπΙΙπς 

σοι Ἰτάχει,' καὶ κινήσω τὴν.λυχνίαν.-σου ἐκ τοῦ τόπου 
{ο ἴἩθ6θ6 απ]οξκΙσ, απᾶά 1 πΙ]]τεπιοτε τησ Ιαπιρείαπᾶ οαῦ οἳ ρ]ασθ 

αὐτῆς, ἐὰν μὴ µετανοήσῃς. ϐ ἀλλά τοῦτο ἔχεις, ὅτι 
τας, εκοερύ ἴποι εποι]άεςῖ τορεπῦ, Βαΐε ΞΠἱ8  Ίἴποι Ἠαςί, ἔπαῦ 

- 3 ” - Ν λ .. ” εν Λ 

μισεις τα ἔργα των ικολαιτων α καγω μισῶ. Ἱ ὁ 
ἔποα Ἠπτεςξί ἴποθ ποτκ5 οἑ ἴπθ ᾖ1ΙΙοοΙβΙζ8π65, ὙπΠῖοἃ 1 8ἱξο Ὠβίο, Ἠε πας 

06056 
α181ὰ Ἠ]ς τ]ρΏ{ παπά α)- 
οῦ πιο, βατῖης υηπίο 
6, ἘθαΓ που; 1 απ 
τπο βγεί απᾶ {πε Ίαςτ : 
18 { απιΏο τπαῖ ΊπετἩ, 
απᾶ Ία5 ἀοπᾶ; «πα, 
Ῥεπο]ά, 1 απα α]ΐτο ἔωτ 
ΕΤΕΓΠΙΟΤΕ, ΑΏλθπ ; πηᾶ 
Ώαπτε ἴῆπς Κετς οἳ Πε]] 
αηΏᾶ οἳ ἀοατῃ, 19  τῖτθ 
1Ἠ6 {π]ησς πυΠ]ολ έποια 
Ἠπςδς 5δεύΏ, απᾶ 1Ἠθ 
τπῖηςς τυΠῖοὮ ατα, απᾶ 
ἴπε (πίτας τυἨῖςΒ »πα11, 
Ὃο Ἠοτεαξίογ; 950 τ]αθ 
Ὠγςίετσ οἳ ἴλμο 66ΤεΠ 
5ίατς τν ΠΙοὮ ἔποιι 64ν/- 
εδῦ 1η ΤταΥ τ]σ)! Ἠαπᾶ. 
ΑΠᾶ ἴπο 8οτεη οο]ᾷεπ 
σαπᾶ]οεςίίοἷς, ΤΠο 5ε- 
ΥεηΏ Εἴατ5 8Τθ ἴΏε ΑΠ- 
6εἰς ο {ἴῃπθ κεετοι 
εΏΙΤΟΠεξ: απά Τηθ «θ- 
επ οαπά]αςξῖολςς τυΏῖσο] 
ἴποα β5απνθ5δῦ 3Γθ ἴ]πθ 
8ΕΤΕΏ ϱἨΙΓςΠΘΒ. 

ΤΙ. Ὁπίο {πρ απσα] ο 
ἴπο επαγοὮ οἳ Βρηεξαβ 
πτῖτεθ; πες {πίπσα 
5α1{Ἡ Ἠε τπαῦ Πο]άεῦ 
1Πο 88τ6Ἡ 5ίαγς ἵπ Ἠϊ8 
τὶσηΏῦ Ἠιτᾶ, τνΏο π Α]κ- 
εἴἵπ 1 Τηθ πα]ᾶςί οἔ {1θ 
8ΡΥεΏ ρο]ἱάεηπ οααἀ]ε- 
βϊοκς; 2 Ι Ἐπου ἴμπν 
πΤΟΓΚΒ, Απ ἴπΥ Ίωροας, 
Απάᾶ ἵἨγ Ῥαΐθΐεηςςθ, απᾶ 
Ἠοσι ποια σαηςί 1οῦ 
Ὄθαχ ἴἨεπα ονΠὶ(Ὦ Άτα 
ετῖ]: αηπᾶ ἴπου Παςῦ 
ττίοᾷ {παπι τν ΠΒ 1] 5 
ΤΠεσ το αροςσί]ςᾳ5, απᾶ 
Άχε ποῖ, απά Ἠα»ί {οαπᾶ 
ΤΠεΙη Ματς : 3 απᾶ Ἠαςτ 
Ώοτπθ, απᾶ Ἠβοῦ ρα- 
11επςε, απᾶ 1οτ τιΥ 
Ὠβτηε)5 5ακῳ Ἠπςῦ Ἱ]α- 
Ὀοιιτεᾶ, απᾶ Ἐαδὲέ ποῦ 
Σ8ϊπιεᾶ. 4 ἨΝετοτίηο- 
1655 Ι Ώατο θυπιεισλαὲ 
Ἀσαϊηςί ἴπεςῬ, Ώουπαςθ 
τποα 185ύ 1ε{τ {στ ἤτει 
1056. ὅὁ ἈἘεπιθπιΏος 
τπετείέοτο ἔτοπι τν πεπςσθ 
ἴποια ατί Σα11επ, απᾶ 
1ερθ{, απᾶ ἄο ἴπο Βτςε 
ΥΟΓΚ5:; ος 686 1 τη]]] 
«οῦ]ε6 απίς ἴπεοῬ αυ]ς]- 
17, απᾶ τσν]] τεπιοτο 
ΤΗΣ οαπά]εςί]οκ ου οἳ 
Ἠ]5 Ῥ]βοἙ. εκοερῖ ἴποιι 
τερεπῦ. 6 Βαΐ {Ππϊπίποα 
Ὠα5ῦ, ἴπαδί ποια Ὠαίοςς 
1π9 ἀεεᾶς οἳ ἴπε Νίοο- 
18ἶτΑΏΘΒ, συ ]οὰ 1 Α]5ο 
Ἠλιθ. 7 Ἡο ἐλλαῖ Ἀααν 

--- ας αοςκκμ ωμ-................Ά ο οοἌἎἛἌήή------..---------- ατα 

π ἔθηκεν ΑΓΤΤΤΑΥΓ. Ξ --- χεῖρα (γεαᾶ δεξιὰν τὶιρΏξ Ἠαπά) αἰττιΑτγ. 
--. ἁμήν ΑΡΤΤΤΑΥΓ. [ 1 θανάτου καὶ τοῦ δου Ο1ΤΊτΑανπ 
5 γενέσθαι ΤΑ. 4 οὓς ΤΤΤΤΑ. ε εν (1η) τῇ δεξια 1.. 
αΙΤΤΙΑΥΓ. Ὦ.--- ἃς εἶδες ΑΙΤΊτΑΥΓ. . 
Ἐφέσω 1Ώ Ἐρηεδιαβ ΟΙ τττα 

{ω-- αἱ Υ. 

Ἰ χρυσέων Ἠπτα. ᾗἩ - σου ΙΤΊτΑ 
ὰ τῷ (γεαᾶ ἐκκλ. οἳ {π9 αδβεπιὈ!σ) 11:. 

7 ---µοι αΤΤΊτΑΙΓ. 

Ὁ 4-- οὖν ΙΏΕΓΘΙΟΓΘ αΙΤΤΙΑΤΓ. 
6 λυχνίαι αἱ ἑπτὰ 

3 

Κεν 
Ἀ ἐπείρασας ΟΙΤΤτΑΥΓ. 

Β λέγοντας ἑαντοὺς ἀποστόλους εἶναι ἀθο]ατο ἴΠεπηςε]τες ἴο ὃρ αροςί]ες (--- εἶναι ΙΤΤΤΑ) 
αἰτττΑτν. Ρ ὑπομονὴν ἔχεις καὶ ἐβάστασας ΟΙ ΤΊτΑΥΓ. 
ψεαιιεὰ ΤΤΤτΑ ; καὶ οὐκ ἐκοπίασας αιιὰ ἀῑάδῖ τοῦ νύθᾶσΥ ΟΥ’. 
Σπέπτωκας ἴποι Ὠαδβί {α]1θΏ αΙΊτΑΥ; πέπτωκες Τ. 

4 καὶ οὐ κεκοπίακες Ἀπὰ Ὠβδῦ ποῦ, 
τ ἀλλὰ ΤΤεΥ. 

υταχὺ ΕΑΝ ; -- τάχει ΣΈΤτΑ., 
5 ἀφηκες Ττς. 
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626 
ΒΏ 64, 1εἱ Ὠϊπι Ἡθατ 
τνΏαῖ {πε Ξρὶτὶις 5αϊεπι 
πηΏ{ο {Π5 «Ἡατοπες: Το 
Ἠϊπι {ἐπαῦ οτετςοιείἩ 
τν λ]] 1 σίτε ἰο εαῖ ΟΕ 
Τηο έτες ο 1146, συπίςο] 
16 ἵπ {ῃπα πι]ᾷςδι οἳ ἴπο 
Ῥαταάιςε οἱ α.οά. 

8 Απᾶ ππί{ο ἴπο αἩπ- 
εοὶ οἳ ὑπα εἩιτοῃ ἴὰ 
ΡΙΙΤΤΠΑ Ἡτ]ίας Τῆυσθ 
τηίησς εαΙῖΏ ἴπα Ετ»ῦ 
απά ἴλπο 1α5ῦ, πτΏϊςσ]ι 
τνπ5δ ἀεαπᾶ, απᾶ ἵ5 α- 
νο: 91 ἆπον {Ἡπγ 
νοτ]ς, απᾶ -τίοιι]α- 
3198, απᾶ ρονοτίγ, (υι16 
τποια ατί γα) απἀ 7 
λ7ιοιυ ιο Ὀ]α5ρΏεπαγ οξ 
Τμοπυ ΥΗΙΟΠ 5αγ ἴΏογ 
4Τ0 ὗστνς, απά ατθ Ὠοί, 
Ῥιις αγείΏθ «εγΠασοξδιο 
οἱ Ραΐίαμ. 10 Ἐσαγ ηουθ 
οἳ ἴποσςα {πῖπςσς τν ΠΙςἩ 
τηοα 5ηα]{ 5εαΏεσ : ὃῬο- 
Ὠοίά, ἐπα στι] 5πα11] 
εαδῦ 5ο οσοι 1μίο 
ΡΥἱΞοπ, ἴΠαῦ τε Πηαν Ὀε 
γιὰ; αππὰ τε εμα]] 
Ὥπτο ή δα]αδΙοη. τοπ 
ἁαγς: Ὀε ίποα {αἰτπ[α] 
Ἀπίο ἀεαίῃ, απα ΙΤ ν.]] 
ρῖνο ἴπου α οΓΟΨἩΠ οἳ 
Π{ο. 1] ο ἰεπαῦ Ἠατα 
ΒΏ ϱ4Σ, ]οῦ ΠΙ1Π ἨθΑβΤ 
πνΏαπῦ ἴπο ΒρὶΓγίς δαἰτῃ 
ππἨτο {πο τσΒμΙτεῃες; 
Ἡο ἴλαί οτογτοοπιείη 
εΏα]] πού Ῥε Πατῦ οἳ 
1Π6 ξεεοοπᾶ ἀεαῖη. 

19 Απᾶ {ο πο 84ηρε] 
οἳ {πε οΏατοὮ ἵπ Ῥετ- 
Ραπιος πτ]ίε:; Τποθςθ 
Μηΐησα ΒΑΙἩ Ὡς τν ΠΙοἩ 
ΏβίΠ ἴπο εΠατρ 5πυογᾶ 
συ ΙτΏ ἵπο εἄρος; 19 Ι 
Κποντ {ηΏγ νΟΙΚΑ, απᾶ 
πγηετο ΊΏοα ἀπιε][εςε, 
6υεπ Ὑππετο ῬΒ8ίαΠ”8 
5θα ἴ5; απᾶ {ποι Πο]ᾶ- 
οξύ {βδύ πΙιΥ ΠβΏ16, απά 
Ἠαςί ποῦ ἀεπ]θά ΤαΥ 
ΣΑΙ, ετεη ἵπ ἴποςο 
ἄμγς πΏετείη Απίϊρα8 
10α8 παγ {αμ Εα] ΏΙΒΤ- 
τσε, ΦΠο πας 5]αῖτ 8- 
ΙΩΟΏΡ ΥοΟαᾳ, ππετο ὢα- 
{9η ἀπγε]]αίῃ, 14 Βαΐ Ι 
Ἠατο ϱ Τεν {Πΐηρς α- 
ραϊπεῦ ἴπεῬ, Όεοβιιδθ 
ἴποα Ὠαςξέ {ποτε ἔπεπα 
τπαί Πο]ά ἴπε ἀοσιτῖμα 
οἱ ΒβἱααΠι, πο ζααρης 
Ῥα]ας {ο οαξῦ α εἰάπ]- 
Ῥ]πρρ]οςκ Ῥεέοτε {πα 
ομί]άτεη ος 15146], {ο 
εαὺ ἐΠίπρα εαοτίβσεᾶ 
πηω{ο 14915, απᾶ {ο σοπι- 
πιῖῦ {ογηϊοπ{Ιοπ, 15 3ο 

5 -- ἑπτὰ 8ΕΥΕΏ ΤΙ. 
(τεαᾶ οἳ πι ἀοᾶ) ο[α]νγ. 
Τ.) ἐκκλησίας α55εποΏ]γ η ΡΏΙΨΤΓΏΕ ΕΠΤΊΣΑΥΓ. 

ε -- ἐκ οί (εΏο5δθ υΠο) αἰτττα 7, ΟΙ ΤΤΤΑΝ. 

ἃ βάλλειν 1ΤΤΑ. 
ἔργα σου καὶ ΕΤΤΤΑ. 
[νας] ΑπάραΘ) Ιτττ[α]. 
Εὸ σατανᾶς κατοικεῖ ΟΙΤΊΤΑΥΓ. 

ΑΠοΟΚΛΑΣΥ ΤΕ τ[. 
» ο. ϱ ρ ; πι ο λέ ν ου 5» . ΄ - 

ἐχων ους ακουσατω τι το πνευμα Σγει ταις ἐκκλησιαις 

πας απεασ, 1εῦ Ἠἶπι Ἠεασ πυἨπύ πο ἍΒρὶΓΙς 5α7σ5ς ᾖο ἴπο β856εΙΏ]1ες, 

τῷ ἉΣνικῶντιὶ δώσω αὐτῷ Φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 
Το πῖπι ἐΏαῦ ΟΥΕΙςΟΠ165, 1 πΙ]] σῖνε 6ο Ἠϊπι {οεαῦῖ οἳ ἴηπε ἔἴτεο ο 148 

ὅ ἐστιν ἐν  Σµέσῳ τοῦ παραδείσου" τοῦ θεοῦ”. 
'σΏ]ιοὮ 15 1η [1Π6] πιϊᾶςδε οἳ ἴπα Ῥαναῖςα οἱ ο. 

8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ Ἀτῆςὶ Ὀἐκκλησίας Σμυργαίωνὶ γράψον, 
Απάὰ {ο1ςεθ αἆἀπσα] οξ ἰλα 855ΟΠΙΡΙΥ οἱ ΘΠΙστηθαΏς τυχΙίθ: 

Ἰάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο γεκρὸς 
Τηθςο {Πῖπας 5αγ5 ἴλο Ἠτςί απιᾶ ἴπο 1450, ππΠο Ὀσσαπιθ ἀσιιά 

καὶ ἔζησεν Ὁ Οἶδά σου “τὰ έργα καὶ" τὴν θλίψιν καὶ τὴν 
βπᾶ Ἠντοᾶ. 1 Κηποιν ἴπγ πΝΟΓΚ5 απᾶ ἐτιρα]ατίοπ απᾶ 

πτωχείαν' Ἱπλούσιος-δὲ' εἶ καὶ τὴν βλασφημίαν: τῶν. 
Ῥογετίγ; Ῥαϊ τοι ἴποι ατό; αμᾶ {ἴπο οα]άπιπνσ οἱτποςο πΠο 

λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς. καὶ οὐκ.εὶσίν, ἀλλὰ συν- 
ἄεο]κτε 32 ε1νΒ το ὋὋν "ἔποχηεε]τος, απἆ Ἅατε ποῦ, Ῥαῦ ἉΑση- 

αγωγὴ τοῦ σατανᾶ. 10 μηδὲνὶ φοβοῦ ἃ μέλλεις 
Άσοσας οἳ βαΐαη. ΣΝού δαῦ "αἱ Σίεατ 1Πε {Πῖτιρς πΥΠίςἩ {Ποια ατα υοαῦ 

πάσχειν. ἰξού,ξ μέλλει Ἀβαλεϊν' ἐξ ὑμῶν ὁ διάβολος" 
-το 5Η 6Σ, Το, Δίς "αροαῦ 3ο σασί [Ἴςοπιε]δοίξ Όγοια 11Π9 ἍΣάρτί] 

Ε] ΄ ή - Ἔ Δ κοιν Ἱ ’ | ε -”- 

εἰς φυλακήν, ἵνα πειρασθῆτε' καὶ "Εξετε θλίψιν ἡμερῶν 
Ιπῖο ΛΤΡΓΙ5ΟΠ, ἴπαῦ σε ΏΙαΥ ὑε ἰχίεᾶ; απᾶ τεςΏα]] Ώατο ἰπ]ρα]ατίου "άασ» 

δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέ- 
145ϱΏ. Ἠε ἰποα Σαἰτηέα] ππτο ἀοπίηὮ, απά 1 πΙ]] σἶτνο {ο τπες της 

φανον τῆς ζωῆς. 11 ὁ ἔχων οὓς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 
ΤΟΥ Ώ οξ 1469, Ἠε ἰΠαῦ Ὠαδ 4ἩΏ θαΣ, 1εύ Ὠἶπα Ώθαχ πνΏαῖ ἴῃΠο Βρί]τιῦ 

λέγει ταῖς ἐκκλησίαις ὁ γικῶν οὐ. μὴ ἀδικηςθῷ ἐκ 
«475 ἴοίπο αβδδεπιρ]ε5, ἨἩείπαῦ οτεΓοοίἹες ἵπτούγίδε 5Πα]] Ὀε Ιπ]ατεά οξ 

τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου. 
118 Σ4εαίτ αχεεοοπά, 

12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον, 
Απάᾶ ἴοΐπθ απβε]ὶ οἳ ἴπε Απ 3ΣΡεΓρΡΒβΙΠος 1455επαΏ]γ τυγ]ῖθς 

Τάδε λέγε ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστοµον τὴν 
Τ]ος5ο {Πΐηπσ5 5ατπ5 Ἡθ Το Ὠαπ8 τηε Ἀαυγοτᾶ 3,γγο-εάσεᾶ 
᾿ -” ο ἴ ϊ πα. τ] -” ”» σ ς 

ὀξεῖαν' 195 Οἶδα ᾿τὰ έργα.-σου καὶὶ ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ 
1«εΠατΡ, 1 Ἐπον ΤΗΥ σγοτκς Απᾶ ῄὙηετε ἴποα ἀτνε]]εςῦ, τ΄Ἠοιε ἴπθ 

θρόνος τοῦ σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὺ.ὄνομά.-μου, καὶ οὐκ 
1ητοπε οἱ βαΐαη [15]; απά {ποια Ἠο]ᾶεεί {5 Ἅᾖτπιγ ΏΒΊηε, απᾶ "ποῦ 

ἠρνήσω τὴν.πίστιν.µου "καὶ" ἔν ταῖς ἡμέραις Ἀἐνὶ δαῖς! ΡΑν- 
χᾳ1ᾶξςί 34επγ ΤΑΥ Εβ1{Π ετεη Ίπ ᾖἴ]πο 4αγς 1π σνΠῖςὰ Α1- 

τίπας' ὁ µάρτυς.µου ὁ πιστόςχ, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν, 
τ1ρας ΠΙΥ “υη]έηεςς αλ θμ{α] [πας], πο σας ΚΙ]εᾶ απιοπᾳ Το, 
ε/ τ το ε - Ι 14 ἀλλ’ ” Λ -” ὁλ(” 

οπου “κατοικει οσαταγνας. α έχω κατα σου ο ιγα, 

ψἨεχε Ζἀποε]] αθβΒΗ. Ῥαῦ 1 Ώατε αραῖηςί {περ 4 {επ τΗῖηρας 

ότι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς 
ὉΌοσαςςα ἴποα Ἠαςῦ πετο [{ποςε] ἨΠο]άϊπρ ἴηθ Ἅᾖτεασμπίης οἳ ῬΒα]βαπι, πό 

ἐδίδασκεν Τἐνι ΣΑτῷ! Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν 
ἐπαραῦ Ῥα]ακ νο εαξῦ Ά ΒΩ8ΤΘ Ῥεέοτε τπθ 

εν ᾿ ’ - η] , ΔΝ . 

υἱῶν Ισραήλ, φαγεῖν  εἰδωλόθυτα καὶ  πορνεῦσαι. 
εοηπ5 οἱ Ἰεγεαε], Το θαῦ {Ππῖπρς εαοτἰβοθᾶ {ο Ιά4ο]ς απά {ο οοπαπαῖῦ ξογηϊοβ{1οἩ., 

χ γικοῦντι 1. } τῷ παραδείσω ἴῃθ ραχεάιξδθ αιτΊταν/. Σ Η- µου 
4 σῴ (γεαᾶ ἐκκλ. οἱ {ηθ α55επιῦΏΙγ) 1.. ῦ εν Ἀμύρνῃ (Ζμύρνῃ 

5 ---'Τὰ ἔργα καὶ ΙΤΤ{Α. ἆ ἀλλὰ πλούσιος 
ἔμη Νου ΙΤταΥ’. ξ - δη ἱπάθεά [Α]ν. 

ἰ ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν ΕΙΤΤτΑΤΓ. κ έχητε 7ε ΊηΥ Ώανε 1.’ 1. τὰ 
πι --- καὶ τ[ττΑ]. 5--- ἐν ΤΤΤΤΑΥΓ. ο --- αἷς (}εαᾷ Ἱιμ ἔποςο ἆαγθ 

Ρ)Αντείπας Τ. α -- µρυ (τεαᾷ πιν ΤαΙΤΗ Ρα] [οπε]) απ[ττΑ]νγ. 
: ἀλλὰ νι. Ὦἵ---ὅτιι, σ--- ἐν ΕΟΙ ΤΙΤΑΝ. Ἡ τὸν Ε, 

να οι”. νο ο πο πο σπα πνο 

μμ  σψνμ Ἑ  νἩτ. 



Π. 

16 οὕτως ἔχεις καὶ σὺ 

ΕΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 
-” μ ὃ ὃ ο αι τω, 

κρατοῦντας τὴν θιδαχην Στῶν 
5ο Ἠαδῦ αἱδο ἴποα [ἱποςς6] Πο]άϊπς νο ᾖἸἰοποπίηπσ ο ἴπθ 

3 ντο ” η . η] ΄ π χε α δὲ ΄ ” [ή 

Νικολαϊτῶν 7 µμισῶ.' 16 µετανόησον”' εἰ.δὲ µη, έρχομαι 
Ν]σο]αϊζαηες, πΠπ]σο] ἑπῖτπρ Τ Πρία, Ἑοροπί | Ὅοας 1 ποῦ, 1 α1 οοπαῖπρς 

σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ’ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ 
{ο ἴπεο αα]οκ]σ, απᾶ σΙ]] πια]κα ἵναχ ΨπΙη Όπεπα Ππσ]ίἩ ἴπε βυγοτᾶ 

στόµατός.-µου. 17 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 
οἳ πισ που{Ἡ, Ἠο ἴπαῦ 188 απ 6αχ, ]εῦ Ἠϊπι Ώρας 'γπαῦ. ἴἩο ΕΒρϊτὶῦ 

λέγει ταῖς ἐκκλησίαις τῷ Ἀπνικῶντι δώσω αὐτῷ ὑφαγεῖν 
5αγ5 ο πο αξξεπιδίίᾳες. Το Ἠϊπα ὑλαῦ ΟΤΕΓΟΟΠΙΘΣ, 1 τν]]] ρίτο {ο]μῖπι ᾖ{ἴουθῇ 

ἀπὸ" τοῦ µάννα τοῦ κεκρυµµένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον 
οἑ ἴΠε 3ιΠΑΠΠΠ, αηιάᾷση : απᾶ 1 υ1]] ρὶτε {ο Ὠῖπα α “ΡρεῦυΡρ]θ 

λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμµένον, ὃ 
απ/Ἁ]ζθ, απᾶ οη πε }Ῥοῦβίθ απβπιε Ὦ)πεύ νπ{νθεη, συΏ]ο]ι 

οὐδεὶς «ἔγνωϊ εἰ μὴ ὁ λαμβάνων. 
ηοούπο ἍΚΙΠΕΥ εχοερί Ἡθ Νπο τοεοείτε {[{]. 

18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ ἁτῆς! ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον, 
Απά ἴοΐπθ 4πηπ6εὶ οξίπο π ὁτηγαίίτα 1β556ΙΩὈ]γ στ]τε : 

Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ΤΠοςε ΤΏ]πσςβ 5478 ἴπο 5οᾳ οἳ ἀοᾶ, Ἡθ ππο ἨΒ5 ΣΕΥο8 

ἑαὐτοῦ! ὡς ἵφλόγα! πυρός, καὶ οἱ.πόδες.αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολι- 
}Πϊς 88 α Βαπιθ οἱ Ἀτο, απά ηῖ5 1990 11ο ππο 

βάνῳ' 19 Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ξἀγάπην, καὶ τὴν δια- 
οταςς, 1 κπουν 1 ΝΟΓΚ5, αηᾶά 1οτο, βηΏᾶ 56τ- 

κονίαν, καὶ τὴν πίστιν! καὶ Ἰτὴν! ὑπομονήν Ίσου,!' καὶ τὰ ἔργα 
τίοε, 8Πά {α10, παπά Ἀρπάιταπσς ᾖΏῦΠΥ, αηᾶ Ἀπνογ]κβ 

σου, Ἑκαὶ! τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 320 ἀλλ” 
31Η, απᾶ ἵἴλμοα Ἰα5ί ᾖ{[ίο Ὀε] πιοτθ ἔπαπ ἴπε τει. Ῥα0 

ἔχω κατὰ σοῦ Πόλίγα, ὅτι πἐᾷς, τὴν γυναϊκαῦ ΡΊεζα- 
1 λμνε αραϊηπςδί περ α {ει ὑπίπρς ἐλπαῦ ἴποι »ιι ξεγθβὺ ἴλο τΤΟΠΙ8Π 1εσε- 

βήλ,! ατὴν λέγουσαν" Τἑαυτὴν!" προφῆτιν, "διδάσκειν καὶ πλα- 
Ὀε], ἅἎςεγ πΏο οα]]5 Ἠετβθ]ξ τα Ῥγτορβείθξδα, ο ὕελοὮι θπᾶ το 

γᾶσθαι! ἐμοὺς δούλους,  πορνεῦσαι καὶ ἱείδωλό- 
τηϊς]οπᾶ ΙΙ Ὀοπάπιοῃ {ἴο οοπιηιῇ ξογπῖοβδίοη απᾶ 3υπῖπρα “Βαοχὶβορᾶ δίο 

θυτα Φφαγεῖν.' 91 καὶ ἔδωκα αὐτῷ χρόνον ἵνα µετανοήσῃ Τὲκ 
514οἱς Ίτο 2εα8, Απά 1 ρατο Ἠογ πο Ἅ{ἰπαῦ 5Ώε παρ]! τεροηπῦ οἳ 

τῆς πορνείας. αὐτῆς, καὶ οὐ.µετενόησεν.! 93 ἰδού, "ἐγὼ" βάλλω 
Τετ Εογπ]Ιοβ{1οῦ : απᾶ 95πο τορεπ{οᾶ ποῦ. Το, 1 οαςῦ 

αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς µοιχεύοντας µετ αὐτῆς εἰς 
Ώες ΙΠίο α Ὀεᾶ, απᾶ ἴμοςο πΠο ὀοτιπαίῦ πα α]ύετγ τη] Ἡετ ἍἸπίο 

θλίΨιν μεγάλην, ἐὰν.μὴ Χ'μετανοήσωσινὶ ἐκ τῶν ἔργων 
Στ]ρα]β{]οτ αστοαῦ, εχκοερῦ 'πεγ εΠοια]ᾶ τερεπί οἳ Ἄτνογχβ 

Σεαὐτῶν.' 29 καὶ τὰ.τέκνα.αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ' καὶ 
αῤμοῖτ, Απά Ἠοτ οΠΏ]]άτεη 1 να]] ΚΙ τσ ἀεβία; αηᾶ 

----- πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ᾿εἐρυνῶν" 
βια]] ὄκπου ἍᾖῄΒ1] πο ὀβεξεπιο]θς ἴπαῦ 1 ΑΤΩ Ὦρ πὮΟ  ΒΘΒΙΟΒΘΒ 

27 
Ἡβεί ἴποα αἷβο ἴλοιη 
ἴλαί Πο]ᾶ {πο ἀοσίτίια 
οΕ. ο ἨΝ]οο]αϊναηυ8, 
ὉυΠ]οη ἰπῖπρ 1 Ὠπίο, 
16 Ἠοροηπί; οἵ οἶπο Ι 
σπΙ]] οοἵπς πηῖο {ἐποῬ 
ααϊσκ]σ, απά σνΙ]] βρπί 
Ασαϊηςι Ίπεπα ση {ο 
Βποτᾶ οἳ πι πηοπί{η. 
17 Ηε ἴπαί ἨαίἩ απ οητ, 
1εἱ ἨΙπα Πουχ τν] 1118 
Βρϊγϊς απ απίο ἰ]ιθ 
οΏιτοΏος; Το Ἠἶπι Μη ῦ 
οπετοοηιοίἩ υΙ]1] ρῖτο 
Το ου οἳ {πε ἨὨϊάάσπ 
ΠΙΑΏΏ8, απά π]]] ίνα 
Ἠϊτπῃ α πΏ]{ο 5ίοπ6, αιιά 
1η Τπο 5ἴοπθ 8 Ὠθὶνι 
ΏΒΠΙοΟ Ὑτ]θίθὮη, σΏ]ο] 
ἩΟ ΠΙΒΏ ΚποιγείἩ ϱητ- 
Ίπρ Ὠθ {παί τεοεἰτείἩ 
1ὔ, 

18 Απά ππίο ἴπο ϱΠ- 
Ρε] οἳ πο οΏιτοὮα ἵπ 
Ἐηγαίίτα σντ]ίο ; Τη9ς5ε 
νπῖηρα βα1(Ἡ ἴηπο Ῥοιτ 
οἱ ἀοᾶ, ππο Ὠαῦα Πῖς 
εγες Ἰΐχα απίο α Ώαπιθ 
οἱ Πτα, αηΏά Πῖ8 ξεεί αγ6 
1κο πο Όταςς; 19 1 
Ἐποσῳ 1Π7ύ ποχχκε, απᾶ 
οἩατίόψ, απά σετγίσθ, 
ἈΠά ΕΑαΙζΠ, απᾶ ΌἩτ ρα- 
61εηςσς, απᾶ {γ ποτκς; 
8η {ῃο ]ας5ί {ο δε πιοτθ 
ἵπαἨ ἴπο Πτα. 20 Νοί- 
πλ Πσίαρπάῖ]ησ ΤΙ Ώατεα 
16 ἰπίησς αρα]ηςν 
πες, Ἠθοπαςε ἴποα 
5εαςετεςύ τπαῦ ποπΙςΏ 
1ετεῦε], πΠῖοὮ ος]]1είἩ 
ἨθΓΘΕΙΕ α Ρτορπείεςε, 
{ο ὕεβοὮ απᾶ ο 5εάασθ 
ΤαΥ 5ετταπΏίς ο οοπιπι] 6 
ΣογηΙσβ[1οἩ, βπᾶ {ο εαῦ 
φηῖτρς 5αοτ]ιῃσεᾶ ππτο 
14015. 2ἱ Απάᾶ Τ ρᾳατο 
Ἡεν 8ραοε {ο τερεηπύ οΕ 
Ἡεχ {ογπϊόμί]οη: απᾶά 
βΏ9 γερεπ{οᾷ ποῦ, 2206- 
Ἠο]ᾶ, 1 τν]]] ο.5δύ Ὦεςτ 
1Πίο Αα Ὀεᾶ, ππᾶ ἔποαπα 
ἴπαίῦ οοπαιπαῖς ο α]ζετγ 
τν Ἠευγ Ιπίο ρτεθβῦ 
υχοα]αθίοἩ, εχοερῦ 
{πεγ τερεπί οἱ ἴπεῖγ 
ἀθεᾶβ. 23 Απᾶ 1 τ]] 
ἘΙΙἹ ἍἨετ ολπϊ]άτεαπ 
σπΙ(Ἡ ἀεαίῃ ; Επᾶ αἱ] 
ἴποθ οπατοῦΏςθς Εβπα]] 
Κποπν πβῦ Ἰ ΑπΠι Ὦθ 
ππ]οα βεατοπθῦπ 1πθ 

Σ --- τῶν ἴηθ 1[Ττ]Α υγ. Σ ὁμοίως Ίπ Ἠ]εθ ηΙ8ΏΠΘΓ αΙιΤΤΤΑΤ. 
απττ[ΑΊν. 8 γικοῦντι ΤΤΤς, Ὁ ---φαγεῖν ἀπὸ ΟΙΤΊτΑΥΓ. 
ἃ τῷ (γεαᾶ ἐκκλ. οἵ ἴπο α5βεπιῦΙΣ) 1, ε--- αὐτοῦ Ἡ. (φλὸξτ. 

κ οὖν ἔλιογοξοσθ, 
ο οἶδεν ἸςΏΟνΥΕΘ ΟΙΤΙΤΑ ΥΓ, 

Εξ ἀγάπην, καὶ τὴν 
πίστιν καὶ τὴν διακονίαν ΑΓΤΑ; πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν διακονίαν Ἱτ. -- την 1, 
- Ν . Ν 3 ΄ 

”---σου τ. κ --- καὶ (γεαᾶ ἴπν ]α8ῦ νυοτκβ) αιΤΊτΑΥ’. 1 ἀλλὰ ΤτΑΣγ. π --- Ολίγα 
αι ττταν, 3 ἀφεῖς ἵΏοι Ιείεςξί αἱοΏε αΓτΊταυ’. ο -ἵ- σου (γεαᾶ ἴπγσ υί{ε) αΙ[α]γ’. 
ρ τὴν Ἱεζάβελ 1,; Ἰεζάβελ ΟΥ; Ιεζαβὲλ ΤτΑΥ. 
Σαὐτὴν Τ. 
ξ φαγεῖν εἰδωλόθυτα ΟΙ ΤΊτΑΥΥ. 
σ1]]5 ποῦ το τερεπῖ οἱ Ἠεγ {ογηἰοβξίοΏ αΙ/ΤΊτΑΥ’. 
τα ᾿ετανοήσουσιν ἴΏεγ ϱΏα]] τερεηῖ ττια. Σ3 αὐτῆς Ἡεί ΟΙ ΤΊΣΑΥΓ. 

4 ᾖ λέγουσα 9Ώ6 πἩο οα]]8 αιττταΥ. 
5 καὶ διδάσκει καὶ πλανά τοὺς απά 5Ώε 6εασ]ες απά πι]β]εαάς αἵττγατν. 

5 καὶ οὐ θέλει µετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς Πα εΏε 
»-- ἐγὼ (γεαᾶ βάλλω 1 οα5ί) αΙτττατγ. 

Σ ἐραυνῶν 11. 



ὃο8 
γοῖης Επᾶ Πορτίς : αηπᾶ 
1 π]] στο υπ{ο ετοτΥ 
οπο οἳ Τοὰ αοοοτάἶπασ 
{ο τουσ ποτκα. 24 ῬΒυΐ 
ππῖο τοι Ι βαγ, απά 
απίο {πε τες ἵπ Τησα- 
11Γα, 45 ΏΙΑΏΤ 98 Ὠατο 
πιοῦ ἐΠὶς ἀοοίχίπθ, απά 
συ ὨίοὮ Ώπτε πού κποση 
{πο ἁἀερίΏς οἳ Βαΐαη, 
Α5 ἴπεγ 5ρεακ; Τ πι 
ραῦ Ἴροη σοι ΤοἨΠθ 
οὔηπες Ὀιμτᾶσῃ, 25 Βαΐ 
τΏαπὺύ τν/ΏΙοη τε Ἠατο 
αἶγεαᾶν Ὠο]ᾶ Τα5ῦ υ]1 
1 οοπιθ. 26 Απάᾶ πο ἰπαῦ 
οσυτοοπαεῦἩ, ΑΊιά Ἱ6εερ- 
εἵὮ ΠΙΥ τΥοσΊς5 ιιπ{ο ἴΏο 
επά, {ο Ἠΐπα νπ]] 1 ρίτο 
Ῥούππος ο0ΤεΓ ἴπο Ἡης- 
Μἱοπβ: 27 απᾶ Ὦο επα]] 
τα]ο ἔπεπα υπ Α το ο 
1ΤΟΠ ; 85 ἴπο νοςςε]ς οξ 
8 Ῥοῦΐετ εΏκ]] {πεγ Ὃα 
Ῥτόκεη ᾖἵο αΠϊτοτς : 
ετοη 8 1 τοοεϊτεᾶ οξ 
ΤΗΥ Ἐατμεσς. 28 Απά Τ 
συ] ρῖτο Ἠϊπι {ἴπα 
πηοσηίης 'αἴατγ. 29 Ἡοε 
τηφῦ αμ αη εαχ, ]εῦ 
Ίἶτι Ώθαγ π]αῦ {πο 
Βρϊτι6 581ΜὮ απο {πρ 
ο ἈἹχο]θβ, 

1ΤΙ. Απᾶ ππῖο ἴπο 
Φησοα] οἑ Ἴποθ οΏπτοὮ 1π 
Βαχᾶϊῖς Ὥτϊῖιε; ἘΤηεςξο 
τΏΐπρα β411Ἡ Ὦο πας 
ἹαίἩὮ Ἴηο 5ετοη βΡΙΓΙ{8 
οἳἑ ἄἀοᾶ, οπᾶὰ ἴ]πθ 
λα βέατα 1 Έποτ 
{πγ ποτε, ὑπαῦ ὤποια 
Ἠαδῦ Α ἨβΊΠΘ Ίἵπαυ 
ποια 1ϊτοςῦ, Ααπᾶ ατί 
ἀεθᾶ,. 2 ἦο τα υοἩ- 
Συ], ϱπᾶ εἰτεπρίπεη 
1πο ἐπίηρα π'Ώϊο]λ το- 
ΧΩΦΙΠ, ΌΠβῦ ΑΓΟ ΤΕΛ 
το ἀῑθ; Σο 1 Πατο ποῦ 
{οιμηΏᾶ {πγ ποτχκθ Ῥετ- 
Σθοῦ Ῥεξοταἑαοᾶ. ὃ Ἐο- 
ΙΙΘΠΩΏΘΣ ὕΏετείοσε Ἠουγ 
Ίμοα Ἠβςῦ τεοεϊνθά απἆ 
ἸἩοθβτᾶ, απὰ Ἰο]ά 18958, 
Απά τερεηῦ. 1Ε {Ἠετο- 
0196 ἴποι εΏα]; που 
πηβ{οἩ, 1 π]]] οοπἹθ ΟΠ 
{πθυ α5 α 1Πἱ6ξ, απᾶ 
έΠοα επα]ς πο Ἰσποπ 
πυΏαῦ Ὠοιτ Ι τν 11] οοπιθ 
προιπ ᾖΤπερ. 4 Τπου 
Ἠβεί 4 16ὺΥ’ ΏΒΏΙΘΕ ΘΤΕΠ 
1π ΘΑΓᾶϊ5 πυΏίοἩἈ Ώανοα 
ποῦ ἀεβ]εᾶ ἰπαῖτ ρατ- 
ΤηθΏΐ8; αΏάᾶ {ηεγ βΏε11 
πτο]]ς ᾽ψηἩ πηθ π 
σἨ]ζο: {ος ἴΠθ6Υ ατθ 
πΤΟΓΟΗΨ. |͵ὸ. Ἡο ἴλπαί 
οτοχοοπιθίἩ, {1θ 54119 
Ε]ια]] ὃε οἰοίπθά ἵπ 
πγπῖίς ταἰπιεηῦ; απᾶ 1 
ππὶι]] ποῖ Ῥ]οῦ οαῦ Ἠΐς 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. 11. ΠΠ. 

νεφροὺς καὶ καρδίας καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ 
τοίΏ8 απᾶ Ἠεασχ; απά 1 γι] ρϊὶτο ἴογσοι οποὰ βοοοσᾶἶπᾳ {ο 

ἔργα ὑμῶν. 34 ὑμῖν δὲ λέγω "καὶ λοιποῖς τοῖς ἐν 
Ἄπποτκα Ίτοιτ. Ῥαΐῦ ὕογοα 1487, απᾶ ᾖ{ο[ζμδ]τοῦ ἩὙπΊο [ατθ) ἴπ 

Θυατείροι, ὕσοι οὐκ.ἔχουσιν τὴν-διδαχὴν.ταύτην, Ὀκαὶ" 
ον ΨψαΤτα, 388 ΠΙΒΗΥ 35 ἍΆΊλπτο ποῦ υπ “τεκρμίας, απᾶ 

οἵτινες οὐκ.ἔγνωσαν τὰ «βάθη! τοῦ σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, Οὐ 
πνπο Κπθυν ποῦ ἴπο αερίῃς οἱ ΒαΐαἩπ, 85 «1ΤΠΘΥ 5ο”; /ποῦ 

ἁθαλῶ' ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος 26 πλὴν ὃ ἔχετε κρατή- 
ΣΤ Ἄννὶ]] “ομδέ προηπ γοα αΠΥ οἴπεγ Ῥυτάεη ς Όσα» πΠηαῦ ο Ἀαβγο Ἅτ Ποὶᾶ 

σατε, “ἄχριοὶ οὗ ἂν ἤξω. 320 καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ 
4θβῦ αι 1 5Πα]] 9οπΏ6. Απά Το ἰπαῦ ΟΥΘΓΟΟΠΙΘΒ, απᾶ ο Ἰποξ 

τηρῶν ἄχοι  Ἅτέλους τὰ.ἔργα-μου, δώσω αὐτῷ ἐξούσίαν 
Ἓθερ υπ] Γπθ] επᾶ ΤΩΥ ποικ, Ι π]1]]ρῖτο {ο Ἠϊπ απἰλποστ 

ἐπὶ τῶν ἐθνῶν' 397 καὶ ποιμανε αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σι- 
οπες 1ἴπεο ἍπαθίοἩς, Απᾶ ορ εἩβ]] ραενὰ ἴπεπι σα αν. 19η 

δηρᾷ ὡς τὰ σκεύη τὰ.κεραμικὰ  συντρίβεται ὡς κἀγὼ 
31ΤοΏ, 5 γεςδεθ]5 οἱ Ροΐύετγ 8Τ6 Ώτοκεἤ 1ηπ Ῥίεσθ; 35 1 αἱ5ο 

εἴληφα παρὰ τοῦ.πατρός.μου 28 καὶ δώσω αὐτῷ τὸν 
Ώαγο χεοεϊγεᾶ Ίτοπι ΙΩΥ ΕΔ{ΠεΣ ; απᾶ 1 νηΙ]] ρίὶτο {ο Ἠϊπι ᾖΤπθ 

ἀστέρα τὸν πρωϊνόὀν. 329 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ 
Σείατ ΣΤΙΟΣΗΙΗΡ. ἩἨε ὑπαῦ α8δ ΑΠ ςθας, 1εῦ Ἠἶπι Ἠθας π]Ώαῦ ἴ1θ 

πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
Βρϊτϊ 8878 ᾖο πο Ἅα4βδεπιΏ]168. 

ὃ Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἔν Σάρδεσιν ἐκκλησίας πα τε 
Απά ἴοἴπθ αΑηρεὶἱ οἱ ἴπο Ίπ Ἅ3Ἀβατᾶϊῖβ αββεεπιὈ]τ 

Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰξ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς 
Τηεςε αηας 8475 Ἑθ ὪΝπο ἨΠα5 ᾖἴπθ Βεἰπίέν οἑ ἄοᾶ απᾶ Ὥἴπο 

ἑπτὰ ἀστέρας' Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι τὸ ὄνομα ἔχεις ὅτι 
5ετεη Βύ3Τ5. 1ζΈπου 1Πγ πιοτ]κς, λβῦ 3'Ἡθ ΄Ὥβπηο Σέποι "Ἠαεῦ ἐλαῦ 

ζῆς, καὶ νεκρὸς εἷ. 32 ο. γρηγορῶν, καὶ Ἀστήριξονϊὶ 
ἴποι Ητνοςί, απᾶ ἀάεικᾶ ᾖ᾿ατ0, τ/βἰοΏξα], απᾶά κ σοίσθλον 

τὰ.λοιπὰ ἃ μιλά ἀποθανεῖν οὐ.γὰρ.εὕρηκά 
{πο {πῖηρς {παί τοπαβῖτ, 'ΥΠΙο 419 αὐοαέ το ἀἴ6, ΣοΣ 1 Ώανε ποῖ {οαπᾶ 

σου ἡτὰ! ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦξ. ὃ µνηµόνευε 
ταπγ πποτ]ς οοταρ]είθ Ώοθέοσθ οᾶ. Ἐεπιεπαρόές 

Ἰούῦνὶι πῶς εἴληφας καὶ ἠκουσας, καὶ τήρει. καὶ 
ἨΘΙΕίΟΓ6 ἅἨοινυ ποια Ἠβδῦ τεορἰυθᾶ αηᾶ Ἠθατά, Απᾶ- ἆθερ Π0] απά 

µετανόησον᾽ ἐὰν οὖν µμὴ.γρηγορήσης, ἥξω ἡλἈἐπὶ σὲῖ 
τερθηΏῦ, 1 ἴπογείοτοθ Ίἴλοι 9Ώα]ύ ποῦ παίοα 1 π]] οοπιθ προπ Ἅᾖ{ἴ]πθῬ 

ὡς κλέπτης, καὶ οὐ.-μὴ "γνῷςὶ ποίαν ὥοιαν ἥἤξω 
88 8 ἴἨ]6ξ, Απᾶ Ίππο πο βΏα]! ἴποα Κποπ σπα λοις 1 βμβ]] οοπιθ 
) 3 , ο Ῥ. ο) / πα 2 , ᾳ 1 . ά φι » 

ἐπὶ σε. 4 9 Ῥέχεις ὀλίγα" ὀνόματα Ἱκαὶὶ ἓν Σάρδεσιν, ἃ οὐκ 
προήἨ {ᾷ66, Τπου Ὠβδὺ α {6υγ ΏβΒΏΘ8 88ο Ἰπ Βατᾶῖὶς ἩὙὉᾖΠηΙοἩ "ποῦ 

ἐμόλυναν τὰ.ἱμάτια.αὐτῶν' καὶ περιπατήσουσιν μετ ἐμοῦ ἐν 
αά4εβ]οεᾶ {Πεῖτ ϱατπηεηί{ς, απᾶ νῃογ εΏα]] νβ]]ς πι πο η 

λευκοῖς, ὅτυ ἄξζιοί εἰἶσιν. ὅ ὁὃ µνικῶν, Τοῦτοςὶ περι- 
πυηϊζθ, ἨθοβιΙ5ο ἹγογῦἩμγ ΤΠθΥ 3Γθ. Ἠο ἰηβίῦ οτετοοπιθΒ, πο επ 

βαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς' καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα. 
Ῥο ο]ουπθᾶ Ίπ Ζραχπιρηῦς απηϊιθ: Απᾶ ἶη πο γγβ ππΙ]] 1 Ῥ]οῦ ουῦ 3ΏΑΥ4Θ 

: τοῖς {ο ἴπε (τοβῦ) αιτττΑτγ. 
1 «α5ί (ηοῦ) 1ΤΤτΑΥΥ. 
ηΏΏ]θ) ΕΙ ΤΤΤΑΥΝ. 
1[τνα). Κ -- µου (γεαᾶ ΤιΥ 4οἆ) αΙΤτεΑΥΓ. 
πα ο {- ἀλλὰ (ἀλλ᾽ α) Βυΐῦ 1τττΑνν. 
18 τσττ. 

Ρ.--- καὶ αΙΤΤτΑΥ. ο βαθέα αι τττΑνν. ἆ βάλλω 
5 ἄχρι 1ΤΊ:. Ες -- ἑπτὰ 6ΕΥΘΏ ΕΑΙ/ΤΤΣΑΥΓ. Ε --- τὸ (/εαά 8 

Ἀ στήρισον αΙΤΤτΑΥ. 1 ἔμελλον σπειο αὈοιῦ αΙΤΤΤΑΤΓ. { --- τὰ 
1 [οὖν] ΔΑ. 1. ἐπὶ σὲ ΙΤΤΤΑ. 5 γνώσῃ 

Ρ ὀλίγα ἔχειςτ. Ἅᾖ--- καὶ ΟΙΤΊΤΑΨ. {οὕτως 



τ. ΕΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆ ὶ Σἐξομολογή Ἰ τὸ ὄ ῆς βιβλου τῆς ζωῆς, καὶ "ἐξομολογήσομαι τὸ ὄνομα 
1Ἠἱ5 {τοπ {πο ΌῬοοξκ ο 116, απᾶ νγἰ]] οοΏΖΘΒΒ 3ΠΑΙΩΘ 

αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ.πατρός-µου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων 
Σηἱ8 Ῥεέοτθ ΙΟΥ ΕαίΠεσ βπᾶ Ῥεέοτθ ΑΠΡσε]Β 

αὐτοῦ. 6 ὁ ᾖἔχων οὓς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει 
αμ]ᾳ, Ἠο ἰπαῦ Ἠθ8β ΑΠ 68Σ, Ἰ]οῦ Ἠϊπι Ἠεας π]Ἱαί πο ὙΒρίτίς . 8ΒΥΒ 

ταῖς ἐκκλησίαις. 
{ο ἴηο αββθεποῦ]1ου, 

7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἓν 'Φιλαδελφείᾳ' ἐκκλησίας γράψον, 
.. Απά ο ἴπθ Ἅαπρε] οξίῃο”Ίπ δ5ΡΗΙ]β4ε]ρΗΙ8 1β858εΏιὈΙγσ  ᾿ Ὅτίίε: 

Τάδε «λέγει Τὸ ἅγιος, ὁ ἀληθινός! ὁ ἔχων τὴν "κλεῖδαι 
Τηεεε {ΠΙΠπβΕΒ ΕΑΥΒ ἴποθ. Ἠο]σ, τἴλθ Ὦθ πΠο ας Ἅ{1πθ Ἐεγ 

ατροῦ! ΣΔαβίδ,ὶ ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς 2κλείει,! Ξκαὶ"' Ὀκλείει! καὶ 
Ίτιε; 

οἱ ὨὉατίᾶ, π]Ἁο ΟρΡ8ΕΏ5 απᾶᾷ πΟΟΠΘ ΕεΠΙ{5, Απά επαία, απᾶ 

οὐδεὶς «ἀνοίγει"ὶ 8 Οἶδά σου τὰ ἔργα" ἰδού, δέδωκα ἐνώπιόν 
ὮΟ 06 ΟΡΕΠΑΒ. .ᾗ κηοηυ ἵἨηγ οτΚα. Ἰιο, 1 Ἴβντοςεῦ Ἅ3Ύεβοζθ 

σου θύραν ἀάνεῳγμένην,! «καὶ' οὖδεις δύναται κλεῖσαι αὐτήν' 
ἰπεο ὅάᾷοος 12η “ορεπεᾶ, Ἀηᾶ Πο 0ΟΠ8Θ 15 α]θ {ο 5Ώα6 18, 

ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ .ἐτήρησάς µου τὸν λόγον, 
Ῥθοβυεε 3 “110019 ΣίΠοι "Ἠβεῦ Ῥοπες, Απᾶ ἀῑᾶβί Χθερ πιγ πιοτᾶ, 

καὶ οὐκ.ἠρνήσω τὺ.ὄνομά.μου. 9 ἰδού, :δίδωμι' ἐκ τῆς συνα- 
απᾶ ἁἀῑᾶεί πο 4επτ ΙΩΥ 8118, 1ο, 1ρὶτο οἳξἳ Τμ 5σπι- 

γωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν Λλεγόντων ἑαυτοὺς Ιουδαίους εἶναι, 
βοπιθ οἱ Βαΐθπ ἴποςεο ἐπδί ἆἄεοίβτο 1Τπεπιβε]τες 31 επ/Β 11ο 206, 

ι . »/ ῃ ᾽ , ῃ , , 2 4 πΠ 
καὶ οὐκ.είσίν, ἀλλὰ ψεύδονται' ἰδού, ποιήσω αὐτοὺς ἵνα 
απά  αἴθ ποῦ, ους 4ο Ἠθ: 1ο, 1 νΏ] 98159 ἴπετι Ἅᾖἴπβῦ 

εῄξωσινί καὶ Ἀπροσκυνήσωσιν!ϊ ἐνώπιον τῶν.ποδῶν.σου, 
{Π6Υ εποι]ά ο0πΙθ απᾶά ελοια]ά ἆο Ποπααρθ Ώεξοτθ ΤΗΥ 4εοῦ, 

καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. 10 ὅτι ἐτήρησας τὸν 
Θπά εποπ]ὰ πουν παν ΙΤ Ἰοτεά  ᾖ1ῇεθ, Ῥεοβιεο {οι ἀῑάξδῦ χεερ {πο 

λόγον τῆς ὑπομονῆς.μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ 
ποσά ΟΕ ΠΙΥ ΘΠάπΓΑΠΟΘ, 1 8]5ο {ἴπθρθ πΙ]] κθερ οιξ οἱ πε ἍἅἨουσ 

πειρασμοῦ τῆς  µμελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης 
ο ἑτῖρ] σΏῖσα [1] βὐουῦ ἲ0 9ΟΠΙ8 Άροηπ ἴπο 2Παρίέαῦ]ε Ξυγοτ]ᾶ 

ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 11 ΤΙδοῦ," 
Σπνηο]θ, {ο ῖτ ᾖἴπεπιἰπας ἀντε]] προηυ 1ἴηπθ εβτίη. Ῥο]ιο]ᾶ, 

ἔρχομαι ταχύ κράτει Ὁ ἔχει, ἵνα μηδεὶς λάβῃῳ τὸν 
οΟΠ1Θ απ]οκ]σ: Ἠοιᾶ Ξαεῦ ν]λαῦ ἴποι Ἠβεί, ἴπας Ἡπο 0Π9Θ {βκθ 

στέφανόν σου. 19 ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τῷ 
3ρτούνΏ 11Η. Ἠο {παβῖῦ ΟΤΘΙΟΟΠΩΘΒ, 1 νπΙ]] πιακο Ἠϊπαι 8 Ῥϊ]]αβσ ᾖἹπ {ηθ 

ναῷ τοῦ .θεοῦ.μου, καὶ ἔζω οὐ μὴ ἐξελθῃ ἔτι, καὶ γράψω 
ὑοπιρ]θ οἳ πιΥ οᾶ, Απᾶ ουῦ ποῦ ἲ α]] ϱΏβ]] Ώο ο ποτε; απά 1 σν1]] αντίεο 

ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θἐοῦ.μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως 
Όροι ἈἨΠίπι  σιθ ΤΙΒΙΩΘ οξΠΙΥ ἄοᾶ, απά ἴπθ Ὠβπιθ οξ {πο οἱ γ 

τοῦ.θεοῦ.µου, «τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, Υἡ καταβαίνουσα! 
οἑ ΤΥ ο, τη Ἅ-ποθυ «16ΓΠΒΒΙΘΗΙ, σἩΙοΕ οΟΠΠ85 ΑΟ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ.θεοῦ.μου, καὶ τὺ.ὄνομά.μου τὸ 
οαέ οἑ Ώθανεη ΐτοπα 1ΩΥ οα, βηᾶ τα7 Σπατης 

΄ « ” μ) ΄ / 8 - / 

καινὀν. 19 ὁ ἔχων οὓς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει 
1ποθνγ. Ἠο ἐπαῦ Ὦδβ 8η εας, 1θὐ Είπα Ἠθας π]αί πο ΑΒρὶσ]ὃ ΒΑΥ8 

ταῖς ἐκκλησίαις. 
{οίπθ καβεεπιῦ]1οβ, 

609 
ΏβΤΠΘ οπ{ οξ {ηπθ Ῥουξ 
οἱ 146, Ῥαἱ Τ 1] οοἩ- 
4958 Ἠ]5 ΏΑβΙΙΘ Ὀθίοτζθ 
ΙΩΥ ἘΒίΠΕΣ, θπᾶά Ὀε{οςθ 
Ὠἶβ ΑηρεΙΒ. ϐ6 Ἠο πας 
Ἠαίῃ 8η 6Η, 1ο Ἠΐτα 
Ἠθας ᾿νἩβῦ Τἴπο Βρὶ- 
το ΒβΙία ἩἈππίο 119 
οπιατοἩςΒ. 

7 Απᾶ {ο ἴπθ βπρα] 
οξ {πε οἈατοὮ Ίπ ῬΠϊ]- 
βἀε]ρΏῖα ουτ]{α; ΤΠεςθ 
ἐπῖπρς εβ1{Ἡ Ἠθ {Ώαι 18 
Ὠο]γσ, το {παῖ 15 ἴτας, 
Ὦο ἰπαῦ Ἠβίη {Πε Κε 
οἳἑ Ὠανιᾶ, Το ᾖτἴπαῦ 
ορεπείἩ, ΕΠᾶ ΤΟ ΠΙΔΗΏ 
εηιι (εί: απᾶ επαῖ- 
υ6ίΠ, απᾶ πο ΤΙΒΏ 
ορεπείἩ; 81 ποπ ἴπν 
πνοτκς: Ὀεπο]ά, Ι Ώανθ 
βεῦ Ὀεέξοτε ἴπθε 8Ώ ΟΡεΏ 
ἄοοςσ, Απά ΠΟ ΠΙ8Ώ 08Η 
επιύ 16: Τογ ἴποια Παςῦ 
α Ηττ]ε οἰπειισίΏῃ, απ 
Ἠαβεί Ἱερυ τισ πυοτᾶ, 
αηπά Ὠαςδυῦ ποῦ ἀεπὶθᾶ 
ΤΙΣ ἨβΙΩΘ, 9 Βελο]ᾶ, Τ 
σπι]] πιακο ἴπεπα οἱ {Πθ 
ΕΤΏΑΡΟΡΙΕ οἳ Β8ΐ4Η, 
πΏΙοἩ 8687 ἴΠογ ατθ 
7615, ϱπᾶ ατε ποῦ, Ὀιαῦ 
ἄο 6: Ὀολο]ᾶ, Ι τν11] 
Ίηβ]Κ6 ἴΏοπα Το ϱσΟηΏΙΘ 
Αηά ἹΤοτδΗηίρ Ῥεξοτθ 
{Ἡγ {θεῖ, θλά {ο ΚποιΥ 
υπαί 1 Ώβτε ]ονοᾶ {πεοε. 
10 Ῥεοαιςε ἴίποι Ἠαςῦ 
Κερί πο νοτᾶ οἱ πι 
ραΐΐθησο, Ι Αἶδο π]] 
Ἱαερ περ τοπ ἴπθ 
Ἠοις οἳ Ὀεπιρίαζίοι, 
συΏ]οὮ 9 9]] οΟΠΠΘ 1ροπ 
Β11 ἴπο πυοτ]ᾶ, ἰο ἵτσ 
Ώχετα {Ώαῦ ἀπτει] προπ 
{πο εβτίΏ. 11 Βεπο]ᾶ, 
1 οοπιθ απ]οκ]τ : Ποιά 
ἴπαῦ {ας5ῦ ν/ΓηΙοἩα ἴποιι 
Ὠαξί, {ΠΒ πο ιαπ ἴακθ 
ΤΠΥ οτοιΠπ. 12 Ἠϊτα 
τηβέ ογετοοπιε{Ώ ση] 
1 πιακο α Ρί]]ατ 1π ἴπθ 
Τεπρ]θ ΟΕ ΠΙΥ ἀ.οᾶ, απά 
Πε ΞΏβ]Ι ο ηο Ὠιοτο 
οαί: απᾶ 1 ν]] υντῖϊθ 
Ἄροπ Εἶπα {πε Ἠβαθ οξἰ 
πι 4ο, απᾶ ἴλε παπ]θ/ 
ος ἴπε εἰίγ ο πισ ο, 
αυβίσἡ {5 που ζοταδη- 
Ίεπι, τΠ]ο οσσαθίΒ 
ἄοπνπ οι οἳ Ἠοθτεηω 
ΣΤΟΠ ΠΙΥ ἀοᾶ: απά 
τω0ζ αυγιίο «ροπ Πῖηι 
ΙΩΥ ὨΕΥ/ ΠΑΠΙΘ. 13 Ἡο 
ἐπαῦ Ἠρκίῃη 5η 6ΑΥ, ]εῦ 
Ἠΐπι Ἠεας π]Ώαῦ ἴ]θ 
ΘρὶτΙὸ βαἰ(ὰ υπίο 11πθ 
οΏασοἹεΒ., 

. ὁμολογήσω αΙ/ΤΤΤΑΥ. { Φιλαδελφία Τ. 
α --- τοῦ Ιττ[Α.] } Δανείὸδ ΤΤΊτΑ; Δανίὸ αγγ. 
Ὁ κλείων ϱΠΏι πρ Ἱτττ. 5 ἀνοββει 58Ώ8]] ΟΡΕΏ τΊτα ΥΓ. 
υυΏ]οὮ ΟΙ ΤΤτΑΊΥ, {διδῶ 1 νν]]] ρίνο 1ΤΑ; δίδω τς. 
α προσκυνήσονσιν βΏδ]] ἂο Ώοπηβρο 1ΤττΑ, 

7 ὃ ἀληθινός, ὃ ἅγιος Α. 

1 ---Ἴδού αιτττΑΥ. 

Σ κλείσει 5Ώα]] θΏ 6 ττττα υγ. 
π κλεῖν α]ττταν’. 

. [καὶ]. 
ὃν 4 ηνεωγμένην τ. 5 ἣν 

Ε ξουσιν ἴ6γ 9Ἠα]] οΟΠΏΘ ΙΤττΑ.. 
κ ᾗ καταβαίνει Ἡ. 
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14 Απᾶ ππ{ο {Πο αἩπ- 
οἱ οἳ ἴπο οὐιιγο οξ 
Ἡθ Παοβῖοεβης συ] δε; 
Ἴῃοςς {πῖπρςς 5α]{Ὦ 1Ώθ 
ΛΠΙΟΠ, ἴηο ᾖΕαίυιξιι] 
Δηά ἴγαθ Ἱν]ηοςς, ἴπθ 
Ῥερίπηίηρ οξ ἴῃο οΓεαᾶ- 
{101 οἱ ἀοά; 16 Ι Κπον; 
{πγ ποτχκς, ἔλας ἴποια 
ατῖ ὨεΙϊΠπεσ οοἱὰ Ἡος 
Ποῦ:] ποι]ά ἐποι τνεγὺ 
οο]ἷά ος Ὠοῦ, 16 Ῥο ἴπεηπ 
Ώοσα 15ο ἴποι αγ Ἱπκε- 
πΥΑΓΗ ΑΙ ποϊτῃΏοχ οσο] 
που Ἠοῦ, 1 νΙ] εραθ 
ἴπεε οὐ ξ οξ 1ΩΥ πιοιτΏ. 
17 Βοοβα5ο ἴποι 5ασ- 
εδ, 1 απι τῖοῃ, αμ 
Ιποτεαξδεᾶά πι η ροοᾶς, 
εηπὰά Ὠανο πουᾷ οξ πο- 
τπὴς: απᾶὰ Κποπεςῦ 
ποῦ ἴλπαῦ ἴποι ατῖ 
Νχεύσηθᾶ, απά Πχίδετγ- 
Ἀψ]6, 
υ] 1, απἆ πακος: 181 
οοιηςε] ἴηθο Το Όαγ οἳ 
Ώιθ ροἷᾶ ἴγιεά ἵπ ἴπο 
ἄτο, ἴΏαῦ ἴποι Ἡ ιγεςῦ 
ος ΤίςΗ; απα τνΏΙζε γα]- 
μαοΏῦ, ἴΠαῦ τποι 1πὰγ- 
υ»ῦ ο οἰοίπεᾶ, απ 
έ]ιαί ἴπἉε «Ώαίε οἳ ΙπΥ 
μακθᾶηπεςς ἆο ποῦ π}ρ- 
"ΕΒΣ; αΠᾶ αποϊπί ἵλίηε 
γο5 πΙτΏ οὔοςα[το, 
ιλαῦ ἔποι πιβγο»ῦ »εθ. 
19 Ας ΠΙΑΗΠΥ 48 1 οτε, 
1 τεριιΚκε απά οΏβείεη: 
Ῥε Ζεα]οαιςδ ἰπεγείοτθ, 
π]ιᾶ τεροπ0. 20 Βεπο]ά, 
Ἰ σίαπᾶ αἲ {πο ἆοος, 
ΆἈπά Κποο]: 15 4ΠΥ Π]αἨ 
Ἠεας τισ τοῖσεθ, ἁαπᾶ 
ΟΡΟ {Ἠθ ἄοου, Ι σ]1 
οοΙηθ 1Π ἴο Ἠϊπι, απ 
συ ]]] 5ιιρ στ Ὠῖωχ, αΏά 
ηε πΙτΏ 118. 2] Το Ὠἶπα 
{λπαῦ οπεγοοπαεῖὮ τν1]1 
1 ρταπύ Το Εἰσ στα Ώιθ 
ἵπ ΤΙΣ ἴΠχοπς, 6γεη αἂ8 
1 αἱ5ο οΤοΓΟΔΒΙΠΙΕ, θ)4 
ΑΙΩ 56ῦ 4οπ/Ἡ ΙΤ ΏΙΥ 
Ἐαίπος 1η Ὠϊ5 {Πτομθ. 
22 Ἡο ἰηβί ΠαἵἩ 1η εατ, 
1ου Ὠΐπα Ώυσ τνΏΒῦ ἴΏο 
Βπσϊτίε εαϊτα ππῖο ἴλο 
ωϱΠατσβςβ, 

πνῦ, λείος ἴπῖς 1 
]οοΚκθᾷ, αλά, Ὀσπο]ά, Α 
αλροτ Ίυαξ οροπεὰ ἵπ 
ἨῬσαπτει: απᾶ ἴπε Βτςῦ 
πωῖορθ πνΠίοὮ 1 Ἠεατά 
«ίαξ ἂ Ἱῦ πετ οἳ 8 
ὠππυρεί ἑα]κίπρ ντα 
χηθ; Πίο 5αἱᾱ, 6οπιθ 
ἩῬ ἍἨϊτπετ, απά 1 
το]]] 5«πθιν ἴπεε {Πῖπρβ 
τΏϊοῖ πιαδῦ ὃς Ἠετο- 
β4ὔθγ. 2 Απᾶ Ιπ11ηπε- 

μας ἁμιωα σι ια κας α ιωτ. μια ακομα οι 

Ι ἐν Λαοδικεία (Λαοδικία Τ) ἐκκλησίας α5δετωΏ]γ 1 1.αοᾶῖσθα 6ΙΤΊΣΑΥΥ. 

3 ζεστὸς οὔτε ψυχρός αΤΤΤΑΥ. 
ζέλεινος Α. 

ἔγχρισαι αποιιῦ ΨΙΓΏ ΤΤ5. 
Υ ἀνεῳγμένη Ο1.Υ’. 

ΥΥΝὨΒΙΡΟΕΤΕΓΙ (Π11ρ5 1. 5 

ατ[α]. 

Σ(δον Τ. 

4... καὶ ΙΤΤΤΑΠ. 

Δμὰά Ῥοος, απά. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ(ΙΣ. ΠΙ.1ΙΝΥ. 

14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς Ιἐκκλησίας  Λαοδικέων' γρᾶψυν, 
Α ιά ἴο ἴπθ απςθὶ ο ἵπς αβδειπὺ]σ οἱ [11ο] 1,αοάϊσθαπς ἨυΤΊτε: 

Τάδε λέγει ὁ ἁμήν, ὁ µάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, κα 
Τηθεε ΓἨἱ168 5ΑΥ5 ἴΠο Απεπ, {πο πποςς Σα1νπεα] απάᾶ ίππο, τηθ 

ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ' 16 Οἶδά σου τὰ ἔργα. ὅτι οὔτε 
Ῥερἰιηίηρ σᾷ {πο οτει[Ιοη οΕ ο. 1 που {ην ΨΟΓΚΕ, ἔλαῦ ποἰίπες 

Ψυχρος εἶ, οὔτε ζεστός' ὄφελον ψυχρὸς Πεῖης,ὶ ἢ ζεστός" 
ουἱά ἴποα ατίέ, ηΟΣ Που; 1 ποι]ά οο]ᾶ ἴποι πετὺ ος ποι, 

16 οὕτως ὅτι Χχλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε "ψυχρὸς οὔτε ζεστύςἩ 
1ηας ὈῬοσδ ασε ΙαΚωπατπι ἴποα ατί, ἀαπᾶ ηείίπες οοιᾶ ὨΟΣ ηοῦ, 

µέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ.στόματός-μου. 17 ὅτι λέγεις, 
1 απι αρομῦ ΣΐπερῬ 1{ο Ἄ-ρπε οαῦ οξ ΏΙΥ πιοι{η. Ῥοεοααςθ ἴῆοιι σαι} εςξ, 

«Ότι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ Ροὐδενὸς! χρειαν ἔχω, 
Ἠ τση 1 8π1, απά Ώανο 6ΓΟΝΜΠ τίοἈ απ ος "ποίβμίπςσ "πεεᾶ 'Ἴατε, 

καὶ οὐκ.οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ 3 Σἐλεεινός,' καὶ 
Απᾶ Ἐπονοαδῦ τοῦ ἴιαῦ ποια ατ' ἵπεθ Ὑνπτείσπαι, απᾶ ΠΙϊξεταὈ]ςθ, απᾶ 

πτωχὸς καὶ τυφλὺς καὶ γυμνός 18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι 
Ῥωος, απᾶ ἈἨυ]πά, απᾶᾷ πακεᾶ: 1 οοιηςεΙ ἴπεεθ το Όασ 

παρ ἰμοῦ χρυσιον πεπυρωμένον ἐκ πυρός, ἵνα πλουτήσῃς, 
4ΓΟΙ 16 σοιᾶ ρυτ1βεᾷ ὃν Άτα, ᾖ{ἴλπαῦ ἐποαταβγεςί υετὶό ης 

καὶ ἱμάτια λευκά, ἵνα περιβάλη καὶ μὴ-φανερωθῇ 
απ "παγιιοπές 1σν]άτα, {παῦ τΏοι πιαγεςί θε οἱοζπεᾶ, αλά Ώη]αγ ποῦ ὓθ πλαιθ πια 1 {68 

ἡ αἰσχύνη τῆς.γυμνότητός.σου" καὶ "κολλούριον' "ἔγχρισον" 
ἴπο 5Ώαπιθ οὗ ΤΗΥ ΠβΚεἀµθςς ; απᾶ 3εγθ-κά]νε Ἱαποϊπῦ "λλοι ση 

τοὺς.ὀφθαλμούς.σου, ἵνα ᾖλέπης. 19 ἐγὼ ὕσους ἐὰν φιλῶ, 
4πίπθ εΥες, ἰλαῦ ἔποι πιαγοςδῦ 599. 1 85 ΠΙΒΗΥ 85 1 1οτθ 

ἐλέγχω καὶ παιξεύω' Ἱζήλωσον' οὖν καὶ µετανόησον. 
1 τερακε απά ἀἰδοίρ]πε: ο ίποι πεβ]οαβ Ίπετεξοτθ απά τερεηῦ. 

20 ἰδού, ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω: ἐάν τις ἀκούσφ 
Ῥοεπο]ά, Ι εἰαπᾶ αι Ὥττἵπο 4οο απἆ ᾱΚποσκ;  4ἨΠΥΟΠΘ Ἠεας 

τῆς φωνῆς.-μου, καὶ ἀνοιξῃ τὴν θύῤαν,  εἰσελεύσομαι πρὸς 
Ώισ τοίσε Αβπά ορεΏ τηε ἄοος, 1 ννΙ]] οοΏ1ε 1η το 

αὐτόν, καὶ δειπνήσω µετ᾽ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς µετ᾽ ἐμοῦ. 21 ὁ 
Πίτα, Απά παρ Ντα Ἠϊπ, απᾶ ηοθ ΨπΙῖὮ ἍήἨπῃθ. Ἠε {πας 

γικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι µετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ.θρύνφ.-μου, ὡς 
ΟΥεΙΓςΟΟΙΠΊΕΕ, 1 πὶ]] ϱἶτο {ο Ηίπι ᾖΤο 5ἷῦ ψἰἩ πο ἹἸη ΤΟΥ ΊἨτοπο, 88 

κἀγὼ ἐνίκ]σα, καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ.πατρός.µου ἐν τῷ θρόνῳ 
1 8]:ο οΤΕΙΕΦΙΙΕΘ, απά δβὔάονια πίτα τηγ Ἐθίηες 1π 31Ἠτοιθ 

αὐτοῦ. 9» ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει 
115. Ἠε ἰπαΐ Ὠ88 8Ἡ «8χ, 1εῦ Εἶτα Ώρας πΏαῦ πο ὭοΒδρἰτῦ ΒΑΥ8 

ταῖς ἐκκλῆσίαις. 
το ἴπθ α»δεΏιβ]ες. 

4 Μετὰ ταῦτα λεΐδον,' καὶ ἰδοὺ θύρα Σήνεῳγμένη" ἐν τῷ 
Αΐίογ ἴλεςε τπίπρς 1 57, Απᾶά Ῥεπο]ά α ἆοος ορεροὰ 1π 

οὐὔρανῳ, καὶ ἡ φωγὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος 
Ώθβτετ, απᾶ ἴπο "τοῖος Βεςί υγ πῖοἃ 1 Ποατὰ [παξδ] 5 οξα ἰταμιρεῦ 

λαλούσης µετ ἐμοῦ, 2λέγουσα," "Ανάβα" ὧδε, καὶ δείξω 
5ρεακίηπς τι ης, 5υγἱηωσ, Όοπιο ιδ ἍἨἈἨἰϊπετ, απᾶ 1 νΙ]] 5εΙΓ 

σοι ὈὉἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα. 3 ἀκαὶ εὐθέως 
1ο περ πἩαὲ {Πίπρς παμςδῦ ἵακο Ῥ]αοο αξίες ἴπεςε ΤΠ{ΗΡΡΒ. Απά Ιπτιοβ]α!εΙγ 

πι ᾗς Ο1ΤΤΥΑΤΥ. 
Ρ οὐδὲν 11 10 1ν]5θ ΓΤΤτΑ. 3 -- ὁ ἴπθ 

ἔ ἐγχρίσαι αὖἩ ; ἐγχρῖσαι ἴο αποϊηῦ νη(Ώ ΤΑ; 
σ ζήλευε 1 ΤΙΝΑ Υ. 5 -- καὶ (/εαὰ 1 νπι]] ὈοίἩ οοπιε {Π) τ[Α]γ. 

Σ λέγων ΟΙΤΊΤΑΥΓ. «᾿Ανάβηθι 1. υ ὅσα 
Ριποϊμαίθ 80 αἲ ἰο γεάαά Ιποπιεᾶ]αίεὶγ αἴνει ἴπθξεο ΕΠΙΏΡΑ 1, 

9.--- ὅτι [Α]νγ. 
5 κολλύριον ΤΤΣΑ. 



ΙΥ. τΕετνΕΙ ΑΤΙΟΝ. 
Ν 8) ’ . ” ι] -” 

ἐγενόμην ἐν πνεύµατι' καὶ ἰδού, θρόνος ἐκειτο εν τῷ 

1 ῬυσαΊαθ ἵπ [τπε] ῬΒδρυΐσ} παπά ἍἈὈθ]λοιᾶ, α ἵμχοπο ἵνα νο ἵ ο 

Ὁ ο Δ - ΄ Ἱ ’ β 9 « α ’ π 

οὐρανῳ, καὶ ἐπι “του θρόνου"  καθηµενος' Ὁ καὶ ὁ καθή 
ς1υΐησ, ΑΠ ο Υπο (1νας5] δἱτ- 

ἰάσπιδι καὶ ἔσαρδινῳ"' καὶ 
1Ίλορες αμ αβδιγία5:  απά 

΄ ὁράσει σµαραγ- 
1π ΑΡΡΕΛΤΗΠΟΘ ὕο ΔΠ ΕΠ1θ- 

Ιλτέσ- 

ἩἨρατοηῃ, τηγοπθ Γοπ6] 

΄µενος (ἦν' ὅμοιος ὁράσει λίθῳ 
δίηςσ πα5 χα Ἰἵτπ αΡροαγαΏσο Το 4 "50018 

- τη 

Ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρύνου Ἀόμοιος! 
Αα τοἱηρουν [πα5] ατοαπᾶ να 1ητοιθ ης.) 

δίνῳ. 4 καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου Ἰθρόνοι' εἴκοσι "καὶ 
το]Ά. Απᾶ ατοαπᾶ τἍθ ἴπχοπο “ΤΠτομας Ἰὔνοπιγ "απὰ 

σαρες.! καὶ ἐπὶ τοὺς "θρύνους εἶδον τοὺς εἴκοσι καὶ τέσσαρας' 

αμᾶᾷ αροπ Ίἴπο 

Σοατ, Αηπᾶ οπ Ἅἴπο ἴπτοπες ΙΤ βαν «πναοπιυγ απᾶ 4οιν 
’ ’ / . [ ι [ 

πρεσβυτέρους καθηµένους, περιβεβλημένους "ἐνὶ ἱματίοις 
θΙι6ΓΒ εἰνιῖηςσ, οἱοῦμοά ἵπ  "σοαΓΙλομῦς 

λευκοῖς' καὶ 9ἔσχον' ἐπὶ τὰς.κεφαλὰνο αὐτῶν στεφάνους Ῥχρυσ- 
ἸγγΠίξο; απᾶ ἴπαογ Παᾶ οἩ ὑλμοίσ Ὠεαᾶς 3ΟΓΟΝΗ5 Ιποὶᾶ- 
-” Π 3 -” [ ” Ι . υ 

οὕς.ὶ ὅ καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ 
6Η. Απά οαῦ δὲ ἴπθ νπτοῦθ 5ο Εοτῦα Ἱσπυπίησὁ αιᾶ 

αΔρονταὶ καὶ φωναί"Ἱ καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι 
Ώλιιπάθτ ἈΑπᾶ τοσο; Απᾶ 8ΒεΤθ6Ι 1ΑΠάῤ5 οἳ Ώτα Ὀατηῖησ 

ἐνώπιον τοῦ θρόνου", "αἲὶ Ιείσιν' Ἱτὰ! ἑπτὰ πνεύματα τοῦ 
ραξοτς τπθ Ἅ{πτοπθ, ὙΠίοΠ 8Το νηθ 8ΒΕεΤΕΠ ΒΡΙΓΙΙ8 

-” ’ -” ’ ’ ε ’ - 

θεοῦ: ϐ καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου Ἡ θάλασσα ὑαλίνη, ὑμοὶῖα 
οἱ ἀοᾶς απᾶ Ῥεξοτθ πο  Ίπτοπε 8 7568 1σ]αςς, 11]κα 

κρυστάλλῳφ. καὶ ἔν µέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου 
οτγξία]. Απάᾶ ἵπ [16] παἰᾶἀςε οἳ ἴπο ἨἈχοπο απᾶ ατοαπᾶ ᾖἵπο Όπτοπο 

ατέσσαραλ ζῶα  Ἅγέµμοντα ὀφθαλμῶν 7έμπροσθεν' καὶ 
του Ἡτιης ογθαἴπτεΒ, {α]] οἱ 6765 Ὀοίοτςθ Βηᾶ 

ὄπισθεν. 7 καὶ τὸ ἕζῶον τὸ πρῶτον  Όὅμοιον λέοντι, 
Ῥο]Ιμᾶ; Απᾶ ἴπο ΑΠτίπρ ΞοτθβΏιγθ᾽ αβγςες [πας] Ίϊκο 8 1οη, 

καὶ τὸ δεύτερον ἕζῶον  ὅμοιον µόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῶ- 
ΑΠᾶ ἴἩο αβθοοπά Ππ]Ιπρ ογεαίατο 1Κκθ 3 οα]Η, απᾶ πο ὑπίτα Ππνίπς 

ον ΞΕχον! τὸ πρόσωπον Αὡς' Ρᾶνθρωπος,! καὶ τὸ τέταρτον 
οτθβίατο Πατίηρ ἴπο 4ποθ 88 8 ΠιὮ, απ.ὶ ἴπεα Σοατ{Ώ 

ζῶον  ὅμοιον ἀετῷ “πετωμένῳ.ὶ ϐ καὶ ἃ «Ἀτέσσαρα" 
Ἠπίηπρ ογεαῦπτο ἍἸἨκε 3εαΡ]θ 1 3βγΊηρ. Απᾶ [ύπε] Σοιχγ 

ο ελ” έα ϱ) ς | σι - η] 2 Δ / ε/ 

ζῶα, ἓν καθ ἑαυτό, Σλεϊχονὶ ἀνὰ πτέρυγας ἕξ. 
ἀτῖηρ οτεβῦισθΒ, εαοΏ {ος 1058] Ἠπά τοβρθουἰνεισ Ἔνίηρς αρίκ 

, 9 ” θ μα.’ μα ο θ λ ο ει 5 , Β 

κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν Ἀ"γέµοντα" ὀφθαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ 
Ἀτοιπᾶ απᾶ υιὐηίη χα1] οξ ε}ος: απᾶ “οεξδδαῦτίοη που 

9 , 1 , “ ϱ/ , 

ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, ""λεγοντα,!' Άγιος, ἅγιος, ἅγιος 
11Πεγ "πατθ 4δν ΆΑπά Ἠηἱρηῦ, ΞΑΥΙΩΡ, Ἠο]γ, Ἠοίψ, Ἠο]γ, 

κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὧν καὶ ὁ 
Τιοτᾶ ᾳοᾶ ΑΙπαϊσηϊΐγ, πΥΏο πα, απᾶ ὙΠἨΠο 6, αηᾶ π]Πο Γί5] 

’ Ί ζω [ -ο ’ 

ἐρχόμενος. 9 καὶ ὕταν δώσουσιν τὰ ὅἕῶα δόξαν καὶ 
{ο 90Π1Θ. Απᾶ ππεη “ςΠλ]] ὁσίτο Τίπε "Πτίπσ οτεβίαχες ϱ]οτύ απᾶ 

τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ Σ τοῦ θρόνου,! τῷ 
Ἱοποις βπά ὑπαηκαρίτίης ἴο Ἠἶπι ππο 518 προα πο Ἅ1ΤπΠτοαθ, ὙπΠπο 

686Ι 
ἁ]πίοις Ι πας ἵι 1θ 
Ῥρϊἰτ: απ, Ὠσπς ᾱ, 
ΤΙ ΥΟ1 0 Ίναξ μαῦ 1 ισα- 
Χο, παπά ΟΠ6 απ οᾳ 
ης {Πτοιμα, ὦ Απ πο 
εναν δα 0. παν ο Ἰωοῖς 
Ἡρομ 1] π Ίπδροτ α.ι1 
Α ΣΩΓάΙΠΟ ΒΤΟἨΠο: ατιά 
ίΠο.ο αάδ α τι- 
Ῥουν τουπάἁ αὈοιιῦ Τ]1θ 
νπἈτοπα, ἵπ βἰσλί Ἰ1]κ9 
αηπίο 4η ομωιογα]ὰ. 
4 Απάτοαπιὰ ποια ἐθ 
ΤἨτοπε 26ο Μοατ πιά 
ννεπσ 5οαίς: αμᾶ Ἡρ- 
οἩ {Πε δες {ς [ -αὶν ἔοὰσ 
απᾶ ἐσνοπίσ οιᾷ συ» οἲς- 
οἶπσ, οἱου]αᾶ ἵπ Ἱυπίτς 
ταϊπαεηπῦ; πιά ἴπαγ Ἠιιᾶ 
Ο ὑΠοαίγ Ποιά» οΡΟΙΝΗ5 
οἑ σο]ἀ. ὃ Αιᾶ οιιί οξ 
Τπθ ἴπτοπε Ῥρτοσεο-ᾱ 
ἹρπιπίΏωσς απά ἵπαῃπ- 
ἀοτίησ5 απᾶά τοίοθ»: 
ππᾶ {λθ)ε 1ὐ6γο 5ονοι 
]αππρς οξ το Ῥατηῖης 
Ῥείοταο ἵἴπε Ἅ1ἴπτοπα, 
τΥυΏ]οὮἈ Το ἴπο 5ετοη 
Βρϊτϊο5 οἳ ἄοά. ὁ Απά 
Ῥοδέοτο {Πο ἔπτοτς {λ6ε)6 
Ί0α5 α 5εα οἳ ρ]αςς ]ϊκο 
ππίο ογγσία]: απᾶ ἵη 
ἵηΏο µπιὶᾶὰςσι οἳ ἴπθ 
Τπγοπο, απᾶ τουιπᾶ ῃ- 
Ῥοιί ὑῃο ἴἨτοπο, 10εΥ6 
Τοιχ Ῥεαςίς5 {411 οἳ οσες 
Ὀδέοτο απᾶ Ὀεβμῖπάα. 
7 Απᾶ ἴπο Πγεῦ Όομ-ῦ 
Ίυας Ἰϊκε α 11οπ, β]ιᾶ 
Ώ]λθ βεοοπᾶ ὈθαςῬῦ 11] 3, 
οα]ξ, απᾶ ἴπο Πμ]τᾶ 
Ῥουςξῦ Ἠαᾶ ο Έα8σθ 48 Ά 
ΤΩΑΏ, 81 πε {οαγῦἩ 
Ὀσα»ῦ ας Ίῖκε α βτίησ 
64Ρ1]9. 8 Απᾶ πο {οισ 
Ὀεαςῦς Ἰπά οαςι οξ 
ἴποπι δὶς πῖησς αΌοιαῦ 
λίπι; απᾶ {αι 1υεγθ 
Έι]] οἳ εσες πσ]ΙθΠῖη : 
θΏὰά ΤΠεγ τοςῦ ποί ἆαπσ 
απᾶά π]σηῦ, δαγίησ, 
Ἠο]γ, Ἠο]σ., Ἠο]γ, Πονά 
ἄοά Α]Ιπαϊσπίσ. τυπῖσα 
1ΝΑ5, απᾶ 5, απᾶ 15 Το 
9ΟΠ109ο. Ὁ Απ πΠΏοι 
{ποςε Ὀοαξίς σῖνο σ]οτγ 
ΑΏᾶ Ποποίιγπηπᾶ (παη]ς8 
{ο Ἠϊτα (π8βί ϱαῦ ο 1πθ 

ε τὸν θρόνον ΙΤΊτΑΥ’. { -- ἦν ΟΙΤΊΤΑΊΠ. 8 σαρδίῳ αΙτΊτΑτΓ. 
ἕ --- και αὐΤΊττΑΤΓ. 1 τέσσερας 1; τέσσαρας Τ. 
τέσσαρας ΑΤΤιΥ’ ; εἴκοσι τέσσερας (τέσσαρας Α) θρόνους ΙΑ. 
ραγππεηίβ)1, ο --- ἔσχον ΟΙΤΤΤΑΥΓ. Ρ χρυσέους ΤΓ. 

Ἀ ὁµοία Ε. 
πι θρόνους τοὺς (--- τοὺς αΤΤ ) εἴκοσι 

η--- ἐν (/εαᾶ ἱματίοις πι 
4 φωναὶ καὶ βρονταί ΟΙ. ΤΤΤΑΥΡ. 

Ἰ θρόνους ΙΤ. 

τ --- [αὐτοῦ] (γεαᾶ Ἠ18 ἴἩτοπε) Α. 5ᾱ ΙΤ. τ ἐστιν 1. σ [τὰ] Α. Σ - ὡς 98 
ατΤτΑ ΥΓ. χ τεσσερα ΙΤτς. } ενπροσθεν τ. π ἔχων ΤΤΤΑ. Ἁἃ -- ὡς [Α]γγ. υ ἀγθρώ- 
που Ο6 8 ΠΙΔΏ ΕΙ/ΤΤΤΑΥΥ. ο πετοµένω ΑΙΤΊΤΑΥΓ. ἆ --- τὰ ἴῶθ αΙΤΤτΑΥΓ. ε5 τέσσερα 
1.ΤΤτ. , 

τττα) Ὠανίηρ α]ωπ). ἣ γέµουσιν Ώτε 101] ΘΙΙΤΤΤΑΝΕ. 
θρόνῳ ΙΤΤίΑ. 

{ καθ’ ἓν αὐτῶν (ἕκαστον αὐτῶν Ττ) (γεαᾶ εβεῖὮ οἱ 31ΘΙΙ) αΠΤΑ. 
ἵ λέγοντες ΟΤΤςΑΥΓ. 

ξ9 εχον (έχων 
κα. τῷ 
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1Ἠτοπο, 'ύπο ]ϊνοί] ἔου 
εΥες απᾶ ετεσ, 10 ἴ]ιθ 
ΣΟΥ 8 Π:ἱ (ινοπῖγ ε]άοτς 
ΣΑ]] ἄονγη Ὀοξογο Ἠΐπι 
{παί βαῦ οἩ {Πε ίμτοπε, 
Απᾶ Ἠπον»Ώῖρ 
ἵπαί Ἠπτείῃμ {ος οτος 
Επᾶ 6ΥΕΥ, αμᾶ οβςς 
1Πθῖχ οχονΏς ὮῬεξογο 
1Πθ {Ἀτοης, ΑΒΔΥΙΗΡ, 
11 Τποι τό ννοτιἩγ, 
Ο Ἰιοτᾶ, ἵο τεσεῖτθ 
ΡΜ]Ιοτγ απἁ Ἠοποαγ απᾶ 
ῬοποεΓ: 05; ἴποι Ἠαςί 
οτεβ!ῖαᾶ α]] {Ώΐπισς, απᾶ 
40ΟΥ (Αγ Ῥὶοπ-ατθ ἴΠογ 
8Γ9 η οτε ογθατεᾷ, 

Υ. Απᾶ Τ κατν ἵπ {ηθ 
τὶρΏέ Ἠαιιᾶ οἳ Ὠἶπα τπαῦ 
φποῦ ΟΠ {Πο ἴπτοηο 
Ῥουςκς πτῖθεη υιπῖπ 
ΕΠά ΟΠ 1ἴπο Ῥαοκαίᾶς, 
βοβ]οᾶ πτνπίΏη 5δετεη 
5θβ]5. 2 Απᾶ Τρατπα 
ΒΙΤΟΠΡ 4 πΠρε] ργοο]αίπι- 
1Πρ νιἰ(Ἡ } Ιοαᾶ νοίοε, 
πο ἶ5 πγογίΠγ Το οΡεΠ 
ΤΠε Ῥοο]ς, απηᾶ {ο Ίοοδο 
πο ο5θαµ]5 ἴπετοοξ 2 
ὃ Απά πο ΠΙ8Η ἵπ Πθῃ- 
ΥΕΠΗ, ΠΟΥ η δαΓ{Π, πεὶ- 
ἵπογ ππάεχ {πο θατί], 
Υ/85 ΦαΌ]ε {ο ορεπ ἴΠθ 
Ὅου]ς, πεἰίποσ {ο Ἰοοῖς 
ΤΠετεοΗ. 4 Απ 1 πτερε 
ΙΩΙΙΟἩ, Ὀθοβα5θ ΏΟ ΠΛΗ. 
πνας5 Τοαπᾶ πνοσεΏΣ ἵο 
ΟΡΕΏ απᾶ {ο τοπά {πο 
Ῥοο]ἱς, πείἔῃατ {ο Ἰοοῖς 
1ΠετεοΠ. ὅὃ Απάᾶ οποθ ΟΕ 
τηΏας ο]άετς 5αἰτ απο 
πης, Ίθερ ποῦ : Ῥεπο]ά, 
{πο Πίοιι οξ 1Πε {τὶρθ 
οἳ ο αάᾶᾳα, ἴπο Βοοῦ οἙ 
Ῥαν]ά, ὨαίὮ Ρτογαἰ]θᾶ 
{ο ΟΡΕΏ {Πθ Ῥοοξ, απά 
{ο Ί]οοξθ {πο 5ετεη 
5οβ]5 {Ώοχθοξ. 6 Απά 
1 Ὀεπε]ᾶ, απᾶ, ]ο, ἵπ 
{πο πιά οἳ ᾖἰἴπο 
{Ἠτοηο απᾶ οἳ {ἴπο 
Σουχ Ὀθαξίς, ϱπᾶ ἵπ {πα 
χηϊάδύ οἳἑ ἴπε ε]ἰάετς, 
βὶοοᾶά α Τιαταῦ ας 16 Ὠβά 
Ὄθεηπ οεἰαΐηπ, ἨΠαπνίηρ 
Βενγεη Ώοση5 απᾶ 8ετετ 
εγεςΣ, ἹΝΠϊοπ το πα 
6εγεη βρἰτἰίς οἳἑ ἄοᾶ 
βεηῖ {οτίΏ 1Ππ{ο α]] {Ώθ 
θΗΣ{Π. 7 Απᾶ ης «βΠ1θ 
Αβηά ἴοοχκ {πε Ῥοο]ς ος 
οἑ ἴπο τὶρηυ Ἠαπὰ οἳ 

Ὠΐτα , 

ΑΠΟΚΑΑΥΨΙΣ, 1Υ, τ. 
ωἵ ” . », - 

ζῶττι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι ἱκαὶ 
τος {ἰο ᾖἴπο Άρες ΟΕἴηΠθ αβα8, 5ΗΦ11 {αλ πο ὑποπίσ απἆ 

τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθηµένου. ἐπὶ τοῦ 
Μους ο]άετ» Ῥθεέοτο ἍἩἨϊπι πἩο 5158 προῦυ 119 

θρόνου, καὶ Ἀπροσκυνοῦσινὶ τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
ἴπχοιςθ, απᾶ ἴπεγ πονςαίρ Ἠϊπι πο ΊπεἈ {ο {πο Ώρες οἳ {πθ 

αἰώνων, καὶ "βάλλουσιν' τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ 
αρος; απὰ. οαδῦ ΤΠεΙγ ογοῖνΏΒ Ὀεέοτθ της 

, , 4 ΄ 4 , 

θρόνου, λέγοντες, 11 Αξιος εἶ, δκύριε! λαβεῖν 'τὴν δόξαν 
ἴητοπο, 5αγ1πς, ἸστίΏπσ ατῖ ίποια, Ο Ἰιονᾶ, Το τεοεῖτε β]οτγ΄ 

καὶ τὴν τιμὴν καὶ Ῥτὴν' δύναμιν' ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ 
βηᾶά Ποποισς απά ῬούΤθΓ : Ὀθοβιαςο ἴποα ἁἀῑάξυ οχέαῖθ 

πάντα, καὶ διὰ τὸ.θέληµά.σου Δεἰσὶνὶ καὶ ἐκτίσθησαν. 
81] ὑλίπος, απᾶ {ογ τησ η] ΌΠεγσ 8Γθ, απᾶ Ὑετο ογεαίεᾶ., 

ὅ Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ «καθηµένου ἐπὶ τοῦ 
Απά Ίσαη ο ἴπο τὶρΏῖ ΠαηΏᾶ οἱ Πἱπι πἩο α1ῦβ Ἡροπ {λα 

θρόνου βιβλίον γεγραμιμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, κατεσφρα- 
{Ἡτοπε 8 Ῥουίς, γ]σΐέθι σπΙηῖπ απά οἩ [{πε] Ῥα6]ς, Ἠφνίης Ῥεεπ 

γισμένον σφραγῖσιν ἑπτά. 3 καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κη- 
5εα]εᾶ σπΙέΕ "8εα]5 186τεΠ, Ανά 1 50η "ΑηΏσαοι Ἅ "είτοηρ Ῥτο- 

ρύσσοντα" Φφωνῇ µεγάλῃ, Τίς Σἐστινὶ ἄξιος ἄνοῖξαι τὸ 
οἰαἰηπιίπς σηϊζα α Ζγοῖσα 1]ομά, πο 15 ΨΓΟΓΟΗΥ Ὦ{ο ΟΡΕΑ [ἴἨθ 

βιβλίον, καὶ λῦσαι τὰς σφραγίδας αὐτοῦ; ὃ καὶ οὐδεὶς 'ἠδύ- 
Ῥοοξ, απά {ο ]οο5θ Ὅ]μθ βεβἱς - οἳ 10 Απᾶ ηο 0ηἨ8 τνα8 

[ ν η] . Ν Ν ο” -” Ν « ΄ - 

νατο! ἐν τῷ οὐρανῷ, "οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς, Ἰοὐδὲὶ ὑποκάτω τῆς 
τπα 80]6 Ἰὰ Πο ἍἈἩθΘθΑτεηῦ, ΏΟΓ Ἡπροπ {πε εδτίῃ, ΠΟΥ ππάαεγ 

γῆς, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον, "οὐδὲ" βλέπειν αὐτό. 4 καὶ τὲγωϊ 
θαγῖΏ, Ίο ορεα ᾖὕπο Ῥοοξ, ηΟΣ ὮΤο]οοκ αὐ 105, Απά Τ 

ἔκλαιον Σπολλά,ὶ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι΄᾿καὶ ἄνα- 
πνας πΘΕΡΙΠΡ ΤΙΩΠΟΕἩἈ ἍὮὓΘΟΒΙΙΒΘ ὮΏο 016 ποτίἩγ τας Εοαπᾶ {ο οΡεΏ αηᾶ ἴο 

γνῶναι! τὸ βιβλίον, οὔτε βλέπειν αὐτό. ὅὃ καὶ εἷς ἐκ τῶν 
τοφὰ Τηε Ὄοοκ, ΏΟΣ ὮᾖΤο ]οο]ς 10. Απάᾶ ϱ9πΠθ9 οἳ ἴπο 

ας , ο) , « ῃ 
πρεσβυτέρων λέγει µοι, Μἡ.κλαῖε' ἰδού, ἐνίκησεν ὁ λέων 

εἰάετς 8Α78 {ο1Ώ8, Ὦο ποῦ πεερ. ΒθΠπο]ᾶ, 3οπετοβπιθ 1116 3Τ,οἩα 

ὁ λΔὠν' ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ἡ ῥίζα δΔαβίδ, ἀνοῖξαι 
πιΏῖςα ο 1ἴλπ6' ἰτίρο οἳ ζοαάα, ἴποθ τοοῦ οἳ Γατίᾶ, [5ο β8] ἴο ορεΏη 

τὸ βιβλίον, καὶ «λῦσαι' τὰς ἑπτὰ σφβαγῖδας αὐτοῦ. ϐ καὶ 
ἴπο Ῥοοξ, |, απᾶ ᾖ1Το]οοθ ᾖἵἴπο ΆΒετεπ βθα5 οἳ 10, Απά 

εἶδον ἀκαὶ! εἰδού,ὶι ἐν  µέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων 
Ίδαυν, απᾶ ΛῬεπο]ᾶ, ἵπ [ίπθ] πι]ᾶςὺ οἳ ἴπθ ἴπτοπθ απάἁ οἳ ἴπθ 40ΟΥ 

ζώων, καὶ ἐν ἔσῳ τῶν πρεσβυτέρων, ἁρνίον Τἑστη- 
Ἡπτίπρ οΓΘδβἴΙΓΘ6Β, απά Ἱπ [1π6] πι]άδυ οἳ {πο εἰάεις, 8 ΤΠ διαπη- 

ε [ή ” ΔΝ Ν 

κὸς' ὡς ἐσφαγμένον, Ξἔχονί κέρατα ἑπτα καὶ ὀφθαλμοὺς 
1πρ 85 ἩΠαπτίης Ὀ8οῃ 5]αίπ, ἨβΥΙΠΡ "Πογηβ Ἅ8βετεη αλά 38ΥΒ 

ἑπτά, Ἀοἳ' εἰσιν τὰ Ἱἑπτὰ! τοῦ θευῦ πνεύματα! Οτὰϊ λάπε- 
1ερτθοΏ, ἹνΠΙΟὮ 3Αθ 1ῃθ 58Τοη 20 "ᾳοᾶ αορΙτ1ζ5 γγΠῖοὮ Ὠβγο 

σταλμένα! εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. Ἰ καὶ ἦλθεν, καὶ εἴληφεν ἈΑτὸ 
Ῥεεη σευῦ Πίο αἱ 11ο εατίὮ: ΔΏᾶ Ὦθ «9ΊἼΆΘ απᾶ ῖοο]ς ἴπεθ 

--------ααααακκικσααααασαισοσσασααακας κο οκ ε-ο-------------------------οΏΏΏΏὭ ὭΏΏΏΏὭὭὭὭὭὍ ο ΏΏοο. 

καὶ αΙιΤΊτΑΥ. 
ΣΙ Ττιατγ. 
ἴΏεγ Ὕετθ ΑΠΤΤΣΑΥΥ. 

Ἱ ουτε Τ. ) 
Σ--- καὶ ἀναγνῶναι ΟΙΤΊΤΑΥΓ. 

{ ἐδύνατο Τ. 
ὅ πολύ 1ΤΤΤΑΥΥ. 
1ΤΊττΑ; Δανϊδ ΟΥΓο 
{ ἑστηκὼς Ττγ. 
Ἰ. τὰ (γεαά ἀπεστ. : 

π-... τὸ βιβλίον (ας [10]) εστι. Όοΐηρ δεῖ τν. 

ο ὁ κύριος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν Ο Τιοτᾶ απά οὐ ἄοά ττττΑγ. 

Εξ ἔχων ΤΤΤΑ. 

3 βαλοῦσιν 9Πα]] σαθῦ 
Ρ-- την]. 3ἃ ἦσαν 

τ -- εν ΊΏ (8 ]ομά νοῖσε) αἰΤΤττΑΤύ. ---- ἐστιν (γεαᾶ [15]) τΤτνΑΥΓ. 
ν οὔτε 1 Τ1ε. α --- ἐγὼ (/εαᾶ ἔκλαιον ἶ πας ψεερίπρ) τ[τε]. 

»--- ὢν (γεαᾶ [15]) αιτττΑνν. υ Δανείδ 
ἆ --- καὶ αΤΤτΑΥΓ. ο---. ἰδού ΟΙ1ΊτΑΥ. 

;--- ἑπτὰ 1. κ,πγεύµατα τοῦ θεοῦ ΕΣΤΤΑ. 
ιδ ἀπεσταλμένοι 11ι} ἀποστελλόμενα [89] 

πι προσκυνήσουσιν 8Ἠα]] υυογ5Βίρ ΕαΙΤτιΑΥ’. 

ο-- λῦσαι αΙΤΤτΑΥΓ. 
α ἃ' γγ. 

Ὠανίρ' 68 5εΏ{) ΗΤΤΤΑ. 



ντι. ΕΕΗΝΕΙΑΤΙΟΝ. 
’ Π 3 ” ”» - ῃ .. -” , 

βιβλίονϊ ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθηµἔνου επὶ τοῦ θρόνου. 
Ὄοοκ οιῖ οἱ ἴπε τὶρηί Ἰιαπά οἳ Ἠίπι πιηο 8118 οι πο {ὕπτομο. 

8 καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον τὰ ὀτέσσαρα. ζῶα καὶ οἱ 
Απᾶ νηση Ἠεθτοο]ς ἴποα Ῥου]ς {πο Μος Ἠτνίηρ οτεβίατες απᾶ πα 

Ρεἰκοσιτέσσαρες' πρεσβύτεροι Ίέπεσον' ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, 
Σουιτ-απά- ὑσεπίν ε]άθτθ Σα]]. Ῥεέοτα ἴπθ ΤΠΕ, 

ἔχοντες ἕκαστος Τκιθάρας' καὶ φιάλας 3χουσᾶς' γεμούσας θυ- 
Ὡδτίιηρ θ6δοἩ ΏβΤΡΒ αηπά ρον]5 αρο]άςηΏ Σα] οἳ 

" « Γ -” , ελ 

µιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων 9 καὶ ᾳδουσιν 
ποθηςες, ὉυΠΙοἩ αχγο ἴῃε ῬΙ3γ6ΕΥ5ς οἱ ἴπο : βαἱπῖβ, Απά 1Ποθ7 βἶηρ 

ᾠδὴν καινήν, λέγοντες, Αξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον, καὶ 
Ἀ Ἴροπσ  ᾖ3}π6γ’, Φ47ΙΗΡ,  ἸΜοτιπγ ατὺ ποια {ο ΐίακο ἴπθ Ῥοοκ, απᾶ 

ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας 
3ο ΟΡεΏ {5 εοα]5: Ῥεοαιβο ἴποι παςὺ 5]1αῖπ, θπά ἀῑάξςυ ρατοΏαβθ 

τῷ θεῷ ἡμᾶς! ἐν τῷ .αἵματί.σου, ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσ- 
3γο-ᾳαοᾷ Ἶαξ ὮὉὮν ΤΗΣ Ῥ]οοᾶ, οαί οἳ 61ΠοΟΥ  ᾖἴχίρθ απᾶ ἵοπριε 

σης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους, 10 καὶ ἐποίησας "ἡμᾶς! Ὑτῳ.θεφ.ἡμῶνί 
ΔηΏᾶ Ῥθεορ]ε απᾶ αἈβίίοη, Απά ἁἀῑᾶξδυ πιακ6 π8 ἴο οιχ αοά 

Σβασιλεῖοὶ καὶ ἱερεῖς' καὶ Σβασιλεύσομεν' ἐπὶ τῆς γῆς. 11 Καὶ 
κίηπρς Ἀπά Ῥγϊιεξεί5; απᾶ τονεβΏκ]] τοῖρῃ 9ΥεΥ ἴπο θβτῖἩ. Απά 

εἶδον, καὶ ἤκουσα” φώνὴν ἀγγέλων πολλῶν "κυκλόθεν! τοῦ 
1ραπ, απά 1 ηειτᾶ [πε] τοῖς ΄ ο ΄Βπρε]5 ΑΤΙΒΏΥ Αχοιπᾶ ἴπθ 

θρόνου καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων Ὁ καὶ χιλι- 
1Ώτοιπθ απᾶ οἑ {με Πτίηπα οτοβίηχος Ἀπάᾶ οξ {πο οἰάετς; βηΠᾶ τποι- 

άδες χιλιάδων, 19 λέγοντες φωνῇ µεγάλφῳ, «᾿Αξιόν! ἐστιν 
β8Ώᾷ5 οἳ {Ποιβαπ ας; βαγιηό πΙη α Ανοῖςα Ὥᾖ}]οιάᾶ, Ἰγοτίαγ 18 

τὸ ἁρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ ἃ πλοῦτον 
Πε ΤΑΠΙῦ {ἴλπαῦ Ὠας ῬοεἨ 5]1βϊῖΠ Το τεοεῖτε Ῥουνος, βπά τ1ςἉθς, 

3 Π Γ τ υ Ν Γ ’ ᾿ 

καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δύξαν καὶ εὐλογίαγν. 
Ἀπά ἍἨπτΙδάοπι, απᾶ εἰτοηπρίἩβ, απᾶ Ἠοποιχσ, απᾶ 6]οτ, απᾶ Ὀ]οςΣίηρ. 

19 Καὶ πᾶν κτίσμα ὅ "ἐστιν" ἐν τῷ οὐραιῷ, καὶ Τἓν τῷ γῇ;' 
Απά 6ΤεΥΥ οχοπύατε πυΏ]ο] ἷ6 η τηε Ἀθεμτεη απᾶ ᾖπ τῃο εαγίλ 

καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ᾖἓἄ' ΛἈἐστιν,ὶ 
απᾶ απάες 7 εαττΏ, αμά “ον ὁθλιε 8583, 1ίΏοβε ΞΠαῦ -αχε, 

καὶ τὰ ἐἔν αὐτοῖς Ἱπάντα,' Β ήκουσα λέγοντας! Τῷ 
απᾶ 39πο Ξτηῖηρς Απ ΤΠοπ α1α]], Ὠοστά 1 Φ4ΥΊ1Ρ, Το Ἠϊπα πνπο 

, Δ ” ῃ Ν ”- ε ” , Ν 

καθηµενῳ ἐπὶ Ὁτοῦ ᾿θρόνουϊ καὶ τῷ ἀργίῳ ἡ εὐλογία καὶ κα 
8115 οη {πο 1ητοπε, ιά ἵοτ]ο 1απαὺ, Β]εξξδιηςρ, απᾶ 

τιμὴ καὶ ἡ δύξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνωγ. 
Ἠοποις,απᾶ ΡΙοΙΥΣ, απά πηϊὶρηῖ, ἵορ Ὥἵπο 8ΡΕΒ οἱ πο ασςες, 

14 Καὶ τὰ "τέσσαρα. ζῶα  ἔλεγον, "Αμήν' καὶ οἱ Ολείκοσι- 
Απάᾶ ἴ]θ 101σ Ἠτίηρ ογεκίατος καῖᾶ, ΑΙΙΕΏ: αά {Πε {οιτ-απς- 

/ ΄ ”/ ν , 

τεσσαρες' πρεσβύτεροι ἔπεσαν, καὶ προσεκύνησαν 
ὀσνεπίγ ο]άετβ Μ6ε]] ἀοπτπ αιά πιοι5ΏΊρρεά Πιῖτα τν πο] 

θ3ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.' 
1πθ ᾖἵο ἵπο Άρες ο{ ἴπθ Ἅ8Ρ6Β. 

ϐ Καὶ 'Ρεἶδονὶ ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον µίαν ἐκ τῶν 5" σφρα- 
Απᾶά Τ 5απ πΠεη 3ορεπεά πο "]αππιο οπθ οἳἑ ᾖἴ]μθ 86Β]5, 

099 

Ἠϊτα ἐπαῦ βδέ αροπ {Ἡ9 
1ἨτοΏθ. 8 Απά ὙπΠΏυΣ 
Ὦε Ὠαά ἑαχρπ {9 Ῥοοκ 
ἴπε 1οασ Ὀεββίβ 8Ώ 
{ουχ απᾶ Όπεηπίν εἷ- 
ἄοτβ {εΙΙ ἄοππ Ώε[οτθ 
ἴπθ Ίαπτοῦ, ἨΠατίπᾳ 
ΕΥΕΓΥ οπθ οἳἑ ἴπεπι 
ἩἨπτρςβ, αΕπᾶ µρο]άεη 
τία]ς {Ευ11 οἱ οἀοιΓΒ, 
νΓΏΙΟἩ ΑΓΘ {Ώθ ΡΓΑΥΕΓΒ 
οἱ ϱβἰηῖς. 9 Απά ἴΠεγ 
ΒΙΏΡ 8 ΠΘΊ ΒΟΠΡ, ΡΒΗΥ- 
Ίηπρ, ΤΏοι ατὸ ποτύἩγ 
{ο ἴαχκε ἴπε νους, απά 
{ο ορεπ {με 5ε8]5 {Πεχθ- 
οἱ: 1ος {Ποι βρεί 5]αἵη, 
8ηΏά Ἠαδῦ τοἀθεπιεᾶ 158 
{ο ἄοᾶ Ὦγ ἵηγ Ὀ]ουά 
ουῦ οἳ 6τετγ Κἰπάτοᾶ, 
Άηά {οηβυθ, 8Πᾶ Ῥεο- 
Ρ]6, πά πβίΙοἩ; 10 απᾶ 
Ἠπεί πιαᾶο ας πηῖο ΟΥ 
αοά Κίπρε απᾶ Ρε]ε»ῖ5; 
απΏᾶ νο ΕΠο]] τοῖρη ΟἨ 
ἴπαε εατίἩ. 11 Απά Ἰ 
Ῥεπε]ᾶ, απᾶ 1 Ἠεατᾶ 
ἵηο τοῖος Οἱ ΠΙΑΏΣ ΑἩ- 
Ρε] τουπᾶ αροιαῦ Όπθ 
{Ώτοπο απᾶ {πο Ὀεαείβ 
Απᾶ {πθ ε]άθτς: απᾶ 
{Πθ ΏὨπιηρεχ οἳ ἴπεπα 
πι ᾖΤεπ 1ἴποιξαπᾶ 
ππθεςβ  ἵεη ἰποιεαπᾶ, 
Απά ἰποιβαηᾶβδοξἴποι- 
βαπᾶς; 12 βαγΊης ντα 
8 ]οιμά γνοῖσοε, Ἠοτίηγ 
18 ἴηο Ταποοῦ ὑπαί πηφ 
Β]8ΙΠ Το τεοθίνθ Ῥονος, 
Απᾶ τῖσμες, απά νίβ- 
ἆοπ, αηπᾶά εἰοηρίἩ 
8Ώ98 ΠΟΏοΟΣΣ, «πᾶ ρ]ουγ) 
οΏᾶ Ὀ]οβεῖησ. 195 ἁπᾶ 
ετοιγ ογθβαίἁτο π/Πῖο 
15 1Ώ ἨθαβτεηΏ, ΕΠᾷ οἩἳ 
ἵηο οαχίἩ, απᾶ απάεσς 
{ηο εβτίἩ, θΠΏᾶ ΕΙΟὮ α5 
ΑΘ 1Π {πο βε8, 5Ώᾷ αἱ] 
Πα ῦ αγο ἰπ {Ώοετπα, Ὠεδβτά 
15ΑΥΙΩΡ, Β]εςξδίηρ, απᾶ 
Ἠοποίχ, απ ΡΊΟΣΥ, απᾶά 
ῬΟύΝΘΥ, ὂε υπίο Ἠιπα 
τα εἰίου Ἱροη πο 
1Ἠτοηπς, απᾶ απίο Τπθ 
Ἱιαπιὸ Τους θτος αι 
6ετογ. 14 Απά {ῃο Τους 
Ὀθαδίς οδαἱᾶ, ΑΙΙΘΗ. 
Απάᾶ {πε Ίοατ απα 
ὀτπεηωῦύγ εἰάοις ᾖ{4ε]Ι 
ἄονη απᾶ πιοτ5δηΏῖρρεά 
Ἠϊπι ἰηπαῦ Ἰπτείαπ 1ος 
ετεχ βπΠᾶ ΕΤεΕΓ. 

ΥΙ. Απά 1 θα τν εη 
Τπε ΤιαπὶὈ ορεπεᾷ οπθ 

ο τέσσερα ἹΤΊτ. ἡεἶἴκοσι τέσσαρες 1ΤΑ. 
5 χρυσέας Ττ. ἕ--- ἡμᾶς ΙΤΑΥΓ. 
ᾱ βασιλείαν α Κἱπράοπῃ 1ΤΊταΑ. 
εΏα]] τείρη ατ. : -- ὡς ἃ5 ττι[α]. 

4 ἔπεσαν ΙΤΤτΑΥ. 
ν αὐτοὺς ἴΏετπι ΟΙ ΤΤτΑΤΓ. 

Ἀκυκλω ΟΙ ΤΊΤΑΥΡ. 

Σ κιθάραν ἃ ἨαΥΡ ΤΤΤ' ΑΥΓ. 
Ν --- τῷ θεῴ ἡμῶν Α. 

} βασιλευουσιν ἴΏεγ τείβΏ ΙΤΤΑΝ; βασιλεύσουσιν Ι]εγ 
Ὁ - καὶ ἦν ὁ ἀριθμὺς αὐτῶν µν- 

ῥριάδες µυριάδων ΑπΠᾶ ἴπε ΏυΠΩΡεΣ οἱ {Ώετη ννας Πιγγίαάς οἱ πογγίας ΕαΙ/ΤΤτΑΝΓ. ς "Αξιός Τ. 
ἆ -ἵ- τὸν Ὑ. ε --- ἐστιν (/εαᾶ [15]) τττι Αν’. Γέπι τῆς γῆς ΟΠ {Πε εαγίΏὮ αι,ΤΤτΑΤΓ. 
ξ -- ἅ ΩΤΊτΑ. Ἀ --- ἐστιν ΤΤτ. 1; πάντας (γεαᾶ 1 Ὠεατα α]]) τν. ΚΙ. και ιι]δο τ. 
1 λέγοντα τ.. πα τῷ θρόνω ΤΑ. η τέσσερα ΙΤ1τ. 98 -- τὸ Ἡ). 58 --- εἰκοσι- 
τέσσαρες ΟΙ /ΤΤΤΑΥΓ. ϱ8 --- ζῶντι ο ἐπιὰ οἱ υεγ8ε ΟΙ/ΤΊτΑΤΓ. το-ζδον Τ. 5. α- ἁπτὸ 
86νεὈ αὐτττΑἵ. 
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ος {ἴπθ οοα]5, απᾶ Τ 
Ἡοατά, ας ἵν π/θγο ἴ]ο 
ποῖςο οὗ {Ώιαπάεγσ, οηθ 
οἳ ἴπο ἔοις Ῥεαςί55αγ- 
1ΠΡ, Όοἱηθ6 ἈΑηᾶ 566. 
2 Απά Ι δαπ;, απᾶ Ὀο- 
ἨἩο]ά α πι μΙίο ΊοΓ»θ: 
βηΏά ο {ηαί δα οἨ Πίτα 
Ἰαᾶ α Όου; απᾶ 
ΟΓΟΝΏ σης Ρίτεπ αηίο 
ἨὨϊπα: απᾶά Ἡοθ Ὑοθπῇ 
πογίΏ οοπαἹετίηρ, απά 
Το 6ΟΏΓΙΘΥ. 

ὃ Απάᾶ π/πεη ο Ἠπά 
οροποᾷ {πε 5εοοπᾶ «ΘΒ], 
1 Ἰοατᾷ ἴωο εεοοπᾶ 
Ὀοαςί 5αγ, 6οπο απᾶ 
βοθ, 4 Απ {Πογαστεη 
ουῦ αποίΏοχ Ώοσβο {ᾖαί 
1τωαξβ τε: απᾶ ΊΆοιυεγ 
πτας ρίνεη {ο Εἶπι που 
εαῦ Ίπετουῃ ο ἴθκε 
Ῥεπος Τγοπι ἰἩΠο θδβτίῃ, 
οπά πας Τ]λεγ «Ποιά 
ΚΙΙΙ οπο αποϊὐπέσ: θπᾶά 
{Πετο ας ρῖτεη απῦο 
Ἠΐπι Αα ρτοεθῦ 5υυοτᾶ. 

ὅ Απά πυΠοη Ἡο Πασά 
οροπεᾷ {πο ἐΠπῖτᾶ 58], 
1 Ἱιεατᾶ με {π]τᾶ Ῥεαξί 
ΒΑΥ, Όοπιθ απᾶ ϱ5εθ, 
Απὰ Τ Ῥοηοα]ά, απᾶ Ίο 
8 ὑ]πο]ς Ἠογ5δε; απᾶ Ἶθ 
τΏαῖ δα οη {πω ὨἨπᾶ 8 
ΡραΙχ οἱ Ὀα]αμσες ἵπ Ὠϊς 
Ὠαπᾶ. 6 Απᾶ 1 Ποατᾶ 
4 νοῖσς 1π πο πηἰᾳςδύ οΕ 
{Ώα 1οιιγ Ὀεποί5 5αγ. 
Α. Ώιυῖρµτο οἳ ππεαῦ 
{05 α ΡΟΏΙΣ, αμᾶ {ηχγοῬ 
ΙΠΘΛΞΙΥΟς οἱ Ὀαγ]εσ Εος 
ϐ ΡΕΗΠΣ; οπὰ 5εε ἴποιι 
Ὠηωχο ποῦ {πο οἱ] απᾶ 
νο πΥ]πθ, 

7 Απάᾶ πΏεη ο Ὠπᾶ 
ορεπσᾶ {πε ἔουγίῃ 8εα!, 
1 Ὠομτᾶ ἴπο νοῖσε οἳ 
ΤΠ {ουγ{Ἡ Ῥουςῦ 64Υ, 
Όοπιθ απᾶ εθθ. 8 Απά Τ 
]οοκαεᾶ, απἀ Ῥεπο]ά Αα 
Ῥα]ε Ἠοίβδε: απᾶ 5 
Ώβπηο {ης 5αῦ οἩη Ἠϊτι 
τναςδ ῬΏοδυί{Ἡ, ππᾶ ἨΗε]] 
1ο]]ονοά υίι ἨὨϊτι. 
Απᾶ Ρρωποτ ης ρῖντουι 
υηίο ἴἨσοπι Ο9ΥοΟΣ ἴπο 
ΣοιιτίὮ Ῥαπῦ οἱ ἴπε 
ΦυγίΏ, ἴο ηι σν 1 
Βινογᾶ, απᾶ πνἰία Ἠιη- 
Ροσ, πλᾷ πι ἆσαίμ, 
ΒΠά υ]τ]ι ἴπο Ῥθαβῖίς οἳ 
1η9 εαχῦἩ. 

9 Απᾶ πΏεη Ὦο Ὡπᾶ 
ορεπεά Πε ΠΕΙ 868], 

ΑΠΟΚΑΑΥΨΙΤΣ. ντι. 

γίδων. καὶ ἤκουσα ἑνὺς ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων λέγον- 
Απά Ι λουχά 3οπε Το μα" ους ᾖἈαδΗνῖηρ 11ογθιίιχος Ίδχατ- 

ε -ω ο. ” [ Ν 

τος, ὡς ἵφωνῆς' βροντῆς, Έρχου Ἱκαὶ βλεπε.ὶ 3 Καὶ πεῖδονὉ 
ης, 05 Ἔα νοίοα "ο ΣίΠαπάοσ, Όοπο  απᾶ εεθ. Απά Ἱ1καπ, 

ΛΔ 2 ιά 1 .] ) -” 

καὶ ἰδού, ππος λευκός, καὶ ὁ καθήµενος ἐπ᾽ Σαὐτφὶ ἔχων 
Απᾶά ὮῬελο]ά, α Ἠουγ9ο Ἅᾖπιμίίθ, απᾶ ο αΙτύίΏρ οι 16 Ἠανιπς 

΄ . ο . ο. -- Ν 3 -- ο 

τόξον᾿ καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν µνικῶν, καὶ 
ὃ Το; απά πβε Εβίνεμ {ο ΠΠ Α ΟΓΟΝΗ, απᾶ ος υγεηύὺ ΣοτίἩ οτογορπαῖης απᾶ 
/ ’ 

ἵνα νικήσῃ. 
τηαί ο ποὶρηῦ ΟΥΕΓΟΟΙΠΟ, 

ὁ Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν Σδευτέραν σφραγῖδαὶ ἤκουσα τοῦ 
Απᾶ ὙΤΠΘΗ ὮἩς ορεπεά πο εεοοπᾶ 5ες] 1 Πεαιτά Ἅᾖ{9 

[ ΄ ῤ . Ν δευτέρου ζώου λέγοντος, Ἔρχου 3καὶ βλέπε.! 4 Καὶ 
βεοοπά Ἠνίηρ ογεαἴασθ 5αΤΊΠΡ, 0οπιθ απά 5εο. Απά 

ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυῤῥός καὶ τῷ καθηµένῳ ἐπ᾽ Σαὐτφὶ 
υγεηῦ {ογί] απούηΏος Ίοχςθ χεά; |, απᾶ ο Πίπι εἰτνῖης ολο] 1 

ἐδόθη Δαὐτῷ' λαβεῖν τὴν εἰρήνην Ῥάπὸ" τῆς γῆς, καὶ ἵνα 
πας ρίνοιπ {ο Ἠϊπι {ο ίακο Ῥουςθ ΣχΟΥΩ πο «οαχίΏ, αππά ἴλαῦ 

2 ΄ 9 ’ τν ιο ΄ 

ἀλλήλους «σφάξωσιν Ἱ καὶ ἐδόθη αὐτῷ µάχαιρα µεγάλη. 
09Ἠ8 αποίπυτ {Πεγ 5ποι]ᾶ δ]αγ; απἆ γνας σἶτοι {ο ]ῖπι α 5ου’ ονγᾶ 1ργειῦ. 

ὅ Καὶ ὅτε ἤνοιζεν τὴν Ἱτρίτην σφραγῖδα" ΊΊκουσα τοῦ τρίτου 
Απάα πΠεη Ὡς ορειιοᾶ {μα ΠΠσττι 5εα] 1 Ἠειτᾶ ἵἴπο ἡ{ἐπιτᾶ. 

ζώου λέγοντος, Ἔρχου Ἱκαὶ βλέπε. Καὶ "εἶδον,' καὶ 
Πτίπρ ογοβίαχθ δ4ΣΙΩΒ, σοπιθ ἈηΏά 569. Απά βαν, απᾶ 
ἰὃ ή / ελ . ε ΄ . » χ . -ἡ ” 4 

ἰδού, ἵππος µέλας, καὶ ὁ καθήµενος ἐπ᾽ Σαὐτφ! ἔχων ζυγὸν 
Ῥοβο]ᾶ, α “Ὥοτδε Ὀ]αοἷ, απά Ἡν ἍἰβοΙηΡ ΟΠ 1 Πατίηπρ α Ὀδ]αποῬ 

ι] 

ἐν τῇ.χειρὶ αὐτοῦ. ϐ καὶ Ίκουσα” φωνὴν ἔν  µμέσῳ τῶν 
1ω Πἱ5 απά. Απά 1 Πδαχᾶ Βῃ τοῖς Ἱπ [με] ταἰᾷςὺ οἳ 1Ώθ 

τεσσάρων λέγουσαν, Χοῖγιξ σίτου δηναρίου, 
{ουτ ΡΑΤΙΗΡ, Α οἸορηὶσ οἳ ππεαῦ 4οΥ α ἀεπατ]πβ, 

καὶ τρεῖς χοίνικες ἱκριθῆςὶ δηναρίου' καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν 
Αλᾶ ἰπτοὸ οἰισηῖχες οἳ Ὀβτ]εγ ΕΟΓ α ἀεμβτ]ὰδ: απᾶ {]θ οἳ] Απᾶ ᾖΊἴπθ 

οἶνον μή-ἀδικήσῃο. 
Ὅῖηρ ποια 1ηςγοςῦ ποῦ 1Π]1Τ6, 

7 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, Ίκουσα 
Απᾶ ΝΠσςη Ἡο ορεηοᾷ ἴῃπθ ΞποβΙ 1{οιτΏἩ, 1 Ὠοατά [πε] 

ἑφωνὴν!ὶ τοῦ τετάρτου ζώου  Ἀλέγουσαν, Ἔρχου "καὶ 
ποσο οἳ νηθ {οαχὔἩ Πνϊῖης ογεα τα 5υτ136, σος απᾶ 

βλέπε." 8 Καὶ Σεῖδον,! καὶ ἰδού, ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήµενος 
568, Απά Ιαν, απά Ῥεηο]ά, 4΄Ἴνοτ5δε Λλραίε, απᾶ πο κ ις 

ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ιῥ' Θάνατος, και ὁ ἆδης Κάκο- 
οη 15, Ξ14Ώι9 ἍᾖΠὶς [πας] ΏοαφίἩ, απά Ἠα4ος 4ο]- 

λουθεῖ! μετ αὐτοῦ" καὶ ἐδξόθη Ἰαὐτοῖς' ἐξουσία Ὠἀποκτεῖναι 
1ο1/5 πια ἨὨἶπι; βμᾶ ΊΥΠΕ βίνοη ἍᾖὉο Όπεπι καιιθποτίίσ το 11 

ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς" ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν 
ὀνοχ ια ΣοιχῖΏη οἳ ἴπο εασΌ πΙἩ βδπονὰ απᾶ συ Ἡ {απαίηο απά πια 

θανάτῳ, καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 
επί, ἈΑπάᾶ ὮὉν ᾖἵπθ ὭὮὈεηδίς οἳ ίμο ομσίἩ. 

9 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέµπτην σφραγῖδα Νεἶῖδον! ὑποκάτω 
Α πιά πνἩση Ὡθ ορεπεᾷ ἴμθ ΕΙΝ 5οι] 1 δαν’ οτε 

ζώων 
Πνίπρ οτεβίλχες, 

ἔ φωνὴ (γεαᾶ τωλέ]ιοιά ἐλιο ππιεναἶς) αΤΤΤΑΥΓ. 
1ΤΊΤΓΑ. Ν ἴδον Τ. 
βλέπε αιτΊτα ΥΓ. 
ἆ σφραγίδα τὴν τρίτην ΕΙ1ΤΙΑΥΥ. 
(γεαά 1 Ἱεατά υπθ {ουτῦ]) α[τι]ν. 
ζώον) άΙΠΤΤΤΑΥ. 
Ὦ ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ΟΙ/ΤΊΓΑΥΓ. 

ν καὶ ἴδε αιιὰ Ῥο]μο]ᾶ αν’; --- καὶ βλέπε 
7 σφραγίδα τὴν δευτέραν αΙ.ΤΤΤΑΥΓ. : --- καὶ 

. Γαὐτῷ ] 1. υ ἐκ αΙΤΤτΑΥΓ. ε σφάξουσιν ἴπεγ 5Ώα]] 51.5 1ΤΊτΑ. 
ε -- ὡς 88 ΤΤΤΓΑ, Γ κριθῶν ΙΤΤΤΑΥΓ. Εξ --- φωνὴν 
Ἀ λέγοντος (οοπιπεοὲ λέγουσαν ΛἸοΐ]ι φωνὴν ; λέγοντος τοζέ]ι 

κ ἠκολούθει {οἱ1ον/ο αΙΙΤΤΤΑΤΕ. | αὐτῷ [ο Ὠϊπι α. 

κ αὐτὸν ΑΙ ΤτΑΥ. 

ἑ ων ο τ[Α]. 



πα, πΕΥΕΙΑΤΙΟ Ν. 

τοῦ θυσιαστηρἰου-τὰς ψυχὰο τῶν 
ἔπθ Αίας ἴπο οσους 

λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ οδιὰϊ τὴν µαρτυρίαν Ἡν 
σνοτὰ οξ ᾷοἆ, Απᾶ Ώεσα νε οἳ ἴ]ο 

Ρεκραζον! φωνῇ µεγάλη, λέγοντες, Εως πότε, 
ἴπαυ πετθ οσσΊης σπὶτὰ Αα Ἔγοῖίοο ᾖοιᾶ, 5δαγίησ, Ὅαυ] πλου, ο Μας- 

πύτης ὁ ἅγιος καὶ 3ὁὀ' ἀληθινός, οὐ.κρίνειο καὶ ἐκδικεῖς 
δες, ἴπθ Ἠοὶσ απᾶ Ἅᾖἴπα ἰτμο, ἀο5ί ὑμοι ποῦ Ιιιάρο παπά αἈτεησο 

τὺ.αἷμα ἡμῶν "ἀπὸ! τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆςς 11 Καὶ 
ουν ῶ]οοά 0η ΤΠΏοβυ πΠο ἀνγα]] ου Ἅᾖἴπο ον] 2 Απά 

ἐδύθησαν! ἵ γἑκάστοις!.Ἱστολαὶ λευκα,' καὶ ἐῤῥέθη αὐτοῖς ἵνα 
ΊΝΕΓΕ ο ρα το εαο]ι 3χοῦε» απνΏϊίθ; απ 16 πας 5ηὶᾶ το ἴΏεηι τοῦ 

ἀναπαύσωνται Σέτι χρόνον" μικρόν," ἕως Λοὗ! "πληρώσονται' 
ἴμογ 5μοι]ᾶ χε γεῦ α "πε 1], απ] βἨλ]{ νο Εα]λ]]οά 

Ν { / υ ο Δ « Ν ” .” 

καὶ οἱ σύνδουλοι.αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, οἱ µέλλοντες 
Ῥοιὰ  Ἅᾖλμοαῖς {6]]ον/-Ὀοπάπιοα απᾶ υμεὶσ Ῥτείμτε, ἴποςδε λυείπρ αὐοιῦ 

δἀποκτείνεσθάι! ὡς καὶ αὐτοί. 
{ο Ῥο Κ.]]εά 88 αἱδο ᾖΤΠΟΥ, 

12 Καὶ «εἶδονὶ ὅτε Ίνοιζεν τὴν σφραγίδα τὴν ἕκτην' καὶ 
Απά 1581 Ὑπ]ῃθη Ὠθ ρε α ἴμθ "δελ] ααἰχίἩ, απᾶ 

ἀἰδού,ὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας! 
ποια ο Ά “ρτοαί 1ἴπετε πας, απᾶ πο 5αΠ Ῥθουπηθ Ῥ]αςκ 

ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ἐγένετο ὡς αἷμα, 19 καὶ 
δα ΣφαοΚκο]οῖῖ 1παῖς, ΑηΠᾶ ἴηθ ἨΠΙοο ρεσοαπιε ἃ5 Ὀ]οος, Βιιά 

οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ ὀβάλλει! 
1πθ οίατς οἱ ἴΠε Πεατει 1861] Ἅµτιιπίο ἴπθ εβΣΤΗ, 48 α Ώρ-ίτον ομ5ί8 

νι 7 [ή ΄ -” « Δ Ἡ ’ ν ’ ΙΙ / : 4 

τοὺς.ὀλύνθους.αὐτῆς, ὑπὸ Ἁμεγάλου ἀνέμουϊ σειομένη΄’ 14 καὶ 
118 απ ὔηε]γ Βσς, ολ 8 βγεαὺ πνιπά ῥὈῬεῖηπς ΔΠαΚΕΗ. Απά 

 οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον Κελισσόμενον,! καὶ πᾶν 
ἨΠθατεητ ἀερατίεά 88 8 ουκ Ῥείης το]]εᾶ αγ, ΑηΏά ετετγ 

ὅρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν.τόπων.αὐτῶν ἐκινήθησαν' 16 καὶ 
πηοιηκΙΏ απά δ]απά οί ο ΕΠεῖσ Ῥ]ᾳσεΒ πγεχθ πιοτθᾷ, Απά 

οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ 
τε Κίηπσς ΟΕ ἴπο εατί, απᾶά Ίμε στεαῦ, ΒΠά {π6 τ1οἩ, βπά 
οἱ λί η Δ « Πω ων / Π] Δ ὃ υλ Δ ει] κ. "] 

ι χι ιαρχου και οι ὀυνατοι, και πᾶς ουλος και πας 

{πο οἰ]εξ ζΑΡΙΒΙ18, απᾶ {ἴηθ Ῥοπεσέα], ἈΑπᾶ ΘΥ6Γ7Υ λοπάπιβη, αηΏπᾶ ΘΤΕΙΥ΄: 

ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς 
2γεθ πιά {πειΙςείτες Ἰπ ἴπο οβτεΒ απὰ ἵ ᾖΤῃο 

πέτρας τῶν ὀρέων, 16 καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς 

ἐσφαγμένων διὰ τὸν 
οξ ἴΏοδο Ἠατίμσ υοεη 5ἱαϊη ὈΏθδυβδία5θ ΟΕ [Πο 

εἶχον, 10 καὶ 
ΤΟΞΟΙΙΩΟΠΥ ΤνΙοἩ ϐ1ογ Ἠεὶά απά 

ὁ- δεσ- 

[πιαη] 

τοςκβ οἱ το πιοαη{αἶπα ; : απᾶ κ 817 ο πο Ὠιοιπί{ίβὶη5 ϱηᾶ Το {πο 

πέτραις, Ο3Πέσετε' ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσ- 
τΟςΚΑΕ, Ἐα]] οι Ἡδ, απά Ὠ]άε ἀ8 ΣΤΟΙΩ [ιο] 1468 

ώπου τοῦ Ἱκαθημένου ἐπὶ Ρ"τοῦ θρόνου," καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς 
ΟΕ Ἠϊπα πἩο 5158 οἩἳ {πθ προ βΏᾷ Ίτοπι ἴπθ ἨἈταίἩἃ 

τοῦ ἁἀρνίου 17 ὅτι ᾖλθεν ἡ ἡμέρα Ἰ γη τῆς ὀργῆς 
υέ {Ππ9 ., 1απιῦ; Ῥεοβαβθ 15 οοπιθ {πο «αγ 

αααὐτοῦ,! ο τίς δύναται σταθῆναι } 
308 ΠΒ, απά ππο ᾖδ 8Ό]θ {ο 5ίαπά 2 

6056 
1 θανν απᾶοχ {πο α]ίαπε 
{πο Ρομ15 οἳ ἐποια Έλι 
Ἴπθγς 5]αὶ ΕΟΓ {6 ποιά 
οἳ ἄοά, απ Ίος (]θ 
ἰθδέϊπιοῦγ ἸΥμ]ο {Ἠθγ 
Ἠο]ά: 10 απά Ἅἴπεγ 
οτἷθᾶ πι α ΊἸοιά 
γοῖσοθ, ΒΑΥΙΩΡ, Ἠοι 
]ομς, οτᾶ, ἨΠοὶγσ 
βΠΏᾶά μα, ἀοδῦ ἴποι 
πού ]αᾶάρο αηἆ ΑΥεΏΡΘ 
ουσ Ῥ]ουά οἩτ Ίἱῆεπα 
ἰπαῦ ἀπγο]] ὁπ τἴπα 
ου 11 Απά τ/πιις 
χοῦθ» ποίθ ρίγοη υηίο 
ΟΥΟΥΥ 90Π6- οἱ ἴἨοπι; 
8υά ἵῦ τας ββἷᾶ πηπίο 
Τλ6ιη, ὑλαῦ έπογ εποια]ά 
τε»ὺ γεῦ ἴος α Πτί]ο 
ΒΟΆΣΟΠ, απΌ1] {Πεῖτ 1ο]- 
Ἰονδογγτα {5 αἱ5δο απᾶ 
τμείς Ὀχείπτεπ, ἰπαῦ, 
«λοιι]ά Ῥο ἘΙΙΙεᾶ 8 
ΤΠεγ Ί0εγ6, εποι]ά ὃ9 
Σα]4]1εᾶ, 

15 Απά ἹΙ ὈΤοθμε]ά 
ἩΠεη ος Ἠβᾶ ορεπεᾶ 
{πε βἰχίὮ 5εα], αηἆἀ, ]ο, 
ἴπετο πθς ϐ στὸαξ 
εατίΏα1α]κε; βΠᾶ ἴπθ 
ΒΙΏ Ὀεσππας Ὀ]ποἷκς 88 
ΒαοκοἰοίΏ οἳ Ὠβίγ, αηά 
ἵΏθ ΠΙΠΟΟΠ ῬΏθοαπιθ 84 
Ῥ]ουά; 13 απά ΊΤπο 
Βί4Υ5 οἳ Ἰεβτευ Σι] 
αηπῖο ἴλπο οατίῃ, ετεΏ 
88 4 Άρ ἴτεο οβδίείη 
Ὥετ ταπθίπιεἰγ Ἀεα, 
πῃΏεαη βἩθ ἵ εΠα]κοη 
οἳἑ α πΙρβΗίσ σλπά, 
14 Απιᾶ {Ἠο Πεατεηπ ἀ4θ- 
Ῥατίιθὰ 48. Αα 5οχο]] 
ΊνΏσοα Ἱν 18 το]]εᾶ Το- 
ΡείΠεΓ; απᾶ ΄ 6ΤοΙΥ 
πολη ϊαϊπ απά δ]αιπά 
πνθτὸ πποτεὰ ουῦ οἳ 
τπεῖς Ῥ]αοεβ. 15 Απᾶ 
1με Κἱπρέ οξ {Πο θατίΏ, 
Αηά {πο ρτοβῦ ΤΠθη, 
Απ {ῃθ τῖοὮ ππεἩ, απά 
{πε οΠ1εΙξ οβρίαίπς, απᾶ 
Ίλο παΙρΒῦγ πετ, θπιά 
εγετγ Ῥοπάᾶπιαπ, οπά 
ετοτγ 1τθ6ε ΤΙΒΗΏ, Ὠ]ϊά 
«μεπαβε]τες {η ἴμε 4Θ118 
Απᾶ ἵπ ἴπο τοςκβ οξ 
ἴπο πιομΏη{βΙΏΒ; 16 βτιᾶ 
Ββ]ά 1ο ἴπε ΠιΟΙΏΙΒΙΏΒ 
Απά τος, ΕΑ]1 οἩ υ5, 
8πᾷ Ὠϊᾷς 15 {γοτα ἴηφ 
4409 οἱ Ἠϊηι ἐλαῦ εἱῖ- 
τείἩ οπ ἵπθ ἴλπτοπο, 
8Ώᾷ Ίτοπι ἴπο πγαίΏ ος 
{πο Τατηῦ: 17 1ος 11θ 
Έτεαῦ ἂπγ οἳ Πὶς πταία 
18 οόταε; βπά π/Πο 5.11 
Ὃο αδ]θ {ο πίθπά 2 

ο--- διὰ ΥΓ Α]. Ρ ἔκραξαν ἴΠεὺ οτὶοᾶ αμΤτΑΥ’. 4 ----ὁ ΘΗΤΤΣΑΥΗ. 
5 ἐδόθη ΊΥ88 ϱἵνεη ΟΙ ΤΊτΑΥΥ. ἵ -- αὐτοῖς ἴο ΓΠεπι ΟΙΤΤΤΑΥ. 
εαοΏ ΙΤτι[Αα]. Ἡ στολὴ λευκή α ΜΝΠΙίε τοῦ αΙΤτταΙΝ. 
κρόν α. ---- οὗ αιττταΥ/. 5 πληρωθῶσιν 5Ποι]ά Ῥο {α]β]]εά 1; 
{α]π1 Πε] αΤΤτΑ. Ὁ αποκτέννεσθαι ΑΙΊΤιΑ. ο ἴδον Τ. 
5 µέλας ἐγένετο αΤ. Ε -- ὅλη πΏο]θ (ΏΙΟΟΠ) ο 
. ἀνέμου μεγάλου αΙΤΊΤΑΊΥ. Ἅᾖ «Γ ὁ ἴμο αμΤΤιΑΥΓ. 
καὶ οἱ πλούσιοι ΑΡΤΤΓΑΥ. - ἰσχυροὶ ΒΙΥΟΊΡ ΟΙ ΤΤΊΤΑΥ. 
ΑΥΓ. Ρ3 τῷ θρόνῳ ΤΑ. 4» αὐτῶν οἱ “επθίτ ττς. 

τ εκ {ΥΟΠΩ ΠΤΤΓΑΥΓ. 
-- ἑκάστοις αν} ἑκάστῳ 

Σ χρόνον ἔτι 1.. Υ--- µι- 
'πκπροσις 5ησια]ά 

--- ἰδού ΑΙΤΤΙΑΥ. 
Β βάλλουσα εαδί]ηρ τ. 

κ ἑλισσόμενον Τ1ΤνΑΥ. 
Ὦ -- πας ΙΤΙΤΑΥΓ. 

! χιλίαρχοι, 
9» Ἠέσατε 



656 
ΥΠ. Απᾶ αξίθγ {ηθκο 

{Πϊαρς 1 εαὺγ {ους αἩπ- 
βεὶς΄ 5ἰαπᾶϊπρ οη ἴῃοθ 
Σοᾳαχ ϱΟΓΠ6Ι5 οἳ ἴπα 
οδτίΏ, Πο]άῖτρ νῃΠοθ ἔουσ 
πν]ηπᾶς οἳ ἴπο θατίῃ, 
ἰπαῦ ἴπο γλπᾶ ελοι]ά᾽ 
ποί Ῥ]οι οἩ ἴπο θατί}, 
ἨἩΟΥ ΟΠ {Πο9 Β6Α, ΠΟΥ ΟΠ 
ΒΏΥ ἴσθῬ. 2 Απᾶ 1 βαπγ 
ΒΠΟΙΠΟΣ βπΠρθ] βεοθπᾶ- 
1ηρς ΤΓοπη {πο οαςῦ, ης ν- 
1ἨπΡ ἴπο εθα] οἑ ἴπο 
Ἱνίηρ ἄοά: απᾶ Ἶε 
ογ]εᾶ ννΙίἩ α ]οιά τοῖσθ 
το ἴπε {οας βΠΏΡε]ς, νο 
ὙνΏοπα 16 πγας ρῖνοη {ο 
Ἱαχί {πο εατ{ίῃ αηΏᾶ {πε 
563, ὁ 5αγἰπςρ, Πατί 
ποῦ ἴπο οατίΏ, ΠΘθΙ{Ώθς 
ἴπε 568, ἨΟΓ πο 1668, 
τ111 τε Ἠβνε 5εβ]εᾶ ἴ]ιθ 
οεογναηῖς οἳ οἆσς ἄἀοάᾶ 
ἵπ ᾖἰἴπεί; {ογεηπεβᾶς. 
4 Απᾶ,] Πεατά {πε 
ΤΙΙΤΩΡΕΥ οἳ (πεπα πΏΙοὮ 
Ίνεγθ 5θβ]εᾶ: απαᾶ {ίλεγο 
406Υ6 5εα]εὰ Άη Ὠυιι- 
ἀτοεά απαἀ {οτί απᾶ 
Σοασγ {Ποιβδαπά οἱ α]ὶ 
της Ότῖρες οἳ {πε οΏ]]- 
ἄτεη οἳ Τςτα8ε]. ὃ ΟΕ 
πο ὭᾖΊἴτίρο οἑ οιάς 
ϱὐΕΤθ «εεβ]οᾶᾷ (πε]τε 
{ποιςαπά. ΟΕ Ὥἴπε 
{τίρε οἱ Ἐθειθεπ 12676 
βεπ]οᾶ {ἔπε]νο {ἴποι- 
ΒΑΠά. Οἱ (ο 1τῖοῬ οξ 
απάιυεγοςεβ]θαᾶ ίσε]νο 
1Ποιβαπᾶ. 6 ΟΕ ἵπο 
ττῖοο οἱ ΑΦετ 1υ6γθ 
εεη]εᾶ ἴπε]γο Ό]οι- 
βαπᾶ. ΟΕ {πο Ιχγ]Ὀο ος 
Νερί]α]1πι 1υεγε5εβ]εᾶ 
Ίπ/ε]νο {ποιιδαηΏᾶ. ΟΕ 
1Ἠο9 ἴχίρε οἳἑ Μαπαςςες 
10έγε εεπ]θά {νε]νο 
1λοιςαπᾶ. 7 Οὲέ πο 
ττῖοο οἳ ΒΘΙΠΙΘΟΠ 106) 
βεα]οᾶ ἴπε]το τποι- 
βαΏά. ΟΕ ἴπμο (σῖρο 
οἳ 1μενῖ ὠ6γο εθθ]εᾶ 
ἴπο]νο ἐποιαβαπᾶ. ΟΕ 
Τπο τχῖοο οὗ Ιξςαοβατ 
ευέγθ κπεθ]θᾶ Όπε]τε 
ποαδαπά.. 86 ΟΕ ἵπο 
τχῖωθ οἱ ΖαΏα]οη 10εγο 
βεβ]οᾶᾷ ἴτνα]ἷνο {ποι- 
παμᾶ. ΟΕ τ1πε 1τῖρε οΕ 
«ΙοδερΏῃ 10έγο κεεα]εᾶ 
{ἐπεἰὶτο ἴΠοιςαπᾶ. ΟΕ 
τηε ἰτίρο οἳ Βεη]αηιῖπ 
1076 κ»οαἱεᾶ ἴπνε]νε 
Ὡλοιεαπᾶ. 

9 ΑΣίεγ {μες 1 ἵε- 
Ἰε]ᾶ, αμᾶ, ]ο, Αα ριτεπῦ 
παπα] μάς, ὉτἨΠΙοἃ ηπο 
ΙΩΔΑ οοι]ά ΠιΙπδος, 
οἳἑ αἱ] παθοης, απά 

ΑΠΟΕΚΛΛΑΛΥΥΣΙΣ. ΥΠ. 

7 'Καὶὶ μετὰ Σταῦτα" Ιεἶδον" τέσσαρας ἀγγέλους΄ ἑστῶτας 
Απᾶ αξίες ἴμπεςο ἰπίπρ 1 ταν ᾷοιχσ 4πΠρε]ς ιαπ (πα 

ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας 
ἩΡοη {Ώοθ ΐοις Ο6ΟΥΠΘΤΡ οἱ ἴῃπθ εασίῃ, Πο]άϊπς τπο Σοας 

ἀνέμους τῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς, µήτε 
ψιηᾶς οἱ ἴπο εαχίῃΏ, ἰπαῦ πο Σπιϊρηί ὁρ]ουυ Σπιπᾶ οἩπ {πο οατίἩ, τος 

ἐπὶ τῆς θαλάσσης, μήτε ἐπὶ Ἱπᾶν! δένδρον. 3 Καὶ 'εἶδονὶ ἄλ- 
οῳη ἴηο 868, ΏΟΣΓ Ἡροηπ ΑΠΥ ὧςθ. Απά 1 βαν 8Η- 

ς (δὲ. ενετγ) : 

λον ἄγγελον "ἀναβάντα" ἀπὸ ΧΣἀάνατολῆςὶ ἡλίου, ἔχοντα 
οὔπθς απρεὶ Ἠπτίηςσ Αξοθηἀεᾶ τοπ [.η6] χ]κίης Ἅοξ[1πε] 2απ, Ὠβνίπρ 

σφραγίδα θεοῦ  ζῶντος: καὶ ἔκραξεν Φφωνῇ µμεγάλφ 
[υπε] εεαὶ οἳ "αοά [1116] ΑΠνίηρς Απάἆ τε ογἱεᾶ πΙῖη Αα γοίσο ' Σ]οιὰά 

τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις, οἷς  ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν 
{ο {πο τοασ ΒΠΡΕΙ6 {Το πποπα 16 παςρίνεη ἵο ἴῆπεπα ἴο 1π]ατθ της 

” 4 4 , ’ Ες) , ι ον 

γῆν καὶ τὴν θάλασσαν; ὃ λέγων, Μὴἠ. ἀδικήσητε τὴν γῆν, 
εαγίΏ Απά ἴπο φ5εᾶ, 5ασίηϱ, Ίπ]άτε ποῦ {πθ εατίᾳ, 

µήτε τὴν θάλαδσαν, µήτε τὰ δένδρα, }ᾶχρις! "οὔ" "σφραγίζω- 
Ώος ᾖἵπε 568, ἩΟΣ ᾖἵἴηπθ «{χθρς, υπ 01]. 1νθ8 

μεν! τοὺς δούλους τοῦ.θεοῦ.ἡμῶν ἐπὶ τῶν.μετώπων.αὐτῶν. 
ποα] ἴπο Ῥοπάππεῃ οἑ οασ ἄοᾶ οη ΜΠείσ {οτεΠαρἆς. 

4 Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων' ὑρμδ'! χιλιάδες, 
Απᾶ. 1 Ὠεατά {ἴπο ἨἱηΡες ϱΣ ἶπα 56α]εᾶ, 114 τποιςαπᾶ, 

ώ 4 } / ρα εν ” /΄ . ώ 

ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἱσραήλ' ὅ ἐκ 
5οθ]οὰ ους οἱ «ποτ Ἀτίοο οἱ [1πε] 5οπ5 οἳ Ίσταε]; . ουῦ οξ [τπε] 

φυλῆς Ἰούδα, 5ιβ χιλιάδες ἐσφραγισμένοι' ἐκ υλῆς 
Δ 

ἴχῖρο οἱ α48Η, 12 ἑποιβαθπά 5εα]οεά; οιῦ οἱ [0πε] {τὶὺε 

Ῥουβή», ιβ χιλιάδες ἀἐσφραγισμένοι"' ἐκ φυλῆς Γά5, 
οἱ Βεαρεπ, 12 ἐποιςαπᾶ 588]6ά ; ουύ οἱ [πε] τἰτῖοο ο αμα, 

ειϐ’! χιλιάδες Δἐσφραγισμένοι"' 6 ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ, ιβ 
12 ἰποιςαπᾶ 5οσ]οᾶ : ουῦ οἱ [πε] ᾖ{ἐτίοςο οξ Αςογ, 15 

χιλιάδες Ἀἐσφραγισμένοιἳ ἐκ φυλῆς «Νεφθαλείμ,ὶ ει 
τποιδαπά πόα]οᾶ : οαῦ οἱ [ύπε] Ίτῖρε οξ Νεριμα]ῖπι, 12 

χιλιάδες ἀἐσφραγισμένοιἳ ἐκ φυλῆς ἑΜανασσῆ,! ειβ΄ 
ἐποιβαπά βεα]οα ; οαῦ οἳ [1πε] Ὅτῖρο οἳ Μαπηςςας, 15 

χιλιάδες ἀἐσφραγισμένοι' 7 ἐκ φυλῆς Συμεών, "β΄! χιλι- 
ἐποιββθπά 5ο8]θᾶ ; ου οἳ [1πε] {τῖρθ οἱ ΡΙΠΙΘΟΠ, 12 τηοι- 

άδες Δἐσφραγισμένοι! ἐκ φυλῆς Ελευϊ,ὶ ειβ’! χιλιάδες 
παπά βεα]εά ; οπῦ οἳ [ίπα] {τῖρα οἳ Τμεν!, 19 ἐΠοισαπά 

ἀἐσφραγισμένοι ! ἐκ φυλῆς ὮἸσαχάρ,! «β΄! χιλιάδες ἀέσφρα- 
βεβ]οᾶ ; οί οἑ [1ηε] ἐτῖρε οἱ Ἱςεασβας, 12 {ποιςαπά 5οραῖ. 

φυλῆς Ζαβουλών, «β΄! χιλιάδες ἀἐσφρα- α) 

γισμένοι"' 8 ἐκ 
τλοιδαμά 5ραἱ- θοἆ; ουῦ οἱ [1119] ἑτῖρε οἱ ΖαΡ11οἩἨ, 12 

γισμένοιἹ ἐκ «Φυλῆς Ιωσήφ, «ιβ’' χιλιάδες ᾿ἐσφραγισμένοι"" 
εᾱ- οατ οἳ Γπε] ἐτῖίρο οξζοδερΏ, 15 ἰποαραπά 5οβ]οᾶ; 

ἐκ Φυλῆς ἸΒενιαμίν.! 5ιβ’! χιλιάδες ἐσφραγισμένοι. 
ουῦ οἳ [{Π6] εγίοε οἱ Βεπ]απαίπ, 12 ἰποἈςδαπά 5θα]ε. 

τὰ ταῦτα (ἴεἶδον,) Κκαὶὶ Ιδού." πογλος πολύομι ὃν ε ᾿ ς ἓ 
Αἴτου ἴποςε {π]ησς Ι σαὶν, απά Ὀσπο]ᾶ, α 3ογονά ᾿ρτεαῦ, Πο 

ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς "ἠδύνατο,' ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ 
5µο 9ΠΙΙΠΙΟθς "10 1πο0 Ἴοπο ὃὅπαν 'αΌἷα, ουξοξ οπτεχ ηπ[ίου κφειᾶ 

5ἃῖτίηιὣς{Ἐςο« ' -ἴ--ἷ------------------------------------- 

ς--- καὶ ΠΗ ΤτΑ]. 
ψοντα ἂξοεπάΊηρ ΟπτττΑγ’. 
γίσωµεν Ίνθ ΠΙαγ Ἠανε φεβὶεᾶ ΕΩΙΤΤΙΑΥΓ. 
8 Ὠυπαγθᾶ ατιά {ογίγ-{οιαχ αΠΤΤτΑ7ν. 

ε Νεφθαλὶμ Α. 1ΥΤτΑ ΥΓ. 

Ττα;, ἹἸσσάχαρ Τ. 
5 ἐδύνατο ΙΤΊςΑΥΓ. 

τ ἶδον Τ. στι 1Υ ΙΤι[Α]ν. χ ἀναβαί- 
} ἄχρι ΤΑ. : --- οὗ ΠΤΤιΑ. 4 σφρα- 

Ὁ ἑκατὸν τεσσεράκοντα (τεσσαρ- ΑΝ) τέσσαρα 
6 δώδεκα ὕννε]γο 1ΤΤτΑΥ. ἁ--- ἐσφραγισμένν 

Ε Λευεὶ ΤΊς. Ἡ Ἴσασχαρ Ε; Ἰσσαχὰρ 
ὶ --- ἰδού 1. ω ὀχλον πολύν Μ.. 

5 τοῦτο 0818 ΙΤΤςΑΥΓ. 
α ἀνατολῶν 1,. 

{ Μαννασση Τι. 
ἶ ἙἘενιαμεὶν ΕΤΊτ. κ --- καὶ 1. 



ΥΙΠ. ΕΕ να οσο Ν. 

φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, Οέστωτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου 
ου απᾶ ῥρευρ]ε», απά ΤοΏΡΙΟ5. ςἵαμο ασ υρ[οτθ το τωτοηςθ 

καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, Σπεριβεβλημένοι! στολὰς λευκάς. καὶ 
Ανά ῶάέοχο ᾖἴπθ ἍᾖΠαπιὺυ, οἱοῦλεὰ ντα Ἴχουε5 Ἰπνιπίτο, απᾶ 

πφοινικες" ἐν ταῖς.χερσὶν.αὐτῶν' 10 καὶ 'κράζοντες" Φωνῃ 
απᾶὰ σπΙῦὰ Αα "γοῖσθ Ρ8]Ώχ5 1π υπεῖτ Ἠαπάδ; οτγίπς 

µεγάλφ, λέγοντες, Ἡ σωτηρία τῷ καθηµένῳ ἐπὶ τοῦ 
1]οιιᾶ, δαγῖης, Βα]ναῦϊοη {ο Ἠϊπα ππο 51ῦν οη ἍΊπο 

θρόνου τοῦ.θεοῦ ἡμῶν,' καὶ τῷ ἀρνίφ. 11 Καὶ πάντες οἱ ἄγ- 
τατοπε οἱ οισ ἀοᾶ, ΑΏᾷ ο ἴΠε ΤΙΑΠ)Ο, Απά αἩ πο αἩπ- 

γελοι '᾿ἑστήκεσαν! κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
Ρε]ε εἰοοᾶ ατοαπᾶ πε ἴπτοπο αιάἀ ᾖἴπθ ε]άθσ5 Βά 

τῶν τεσσάρων ζώων, καὶ ᾿ἔπεσον! ἐνώπιον τοῦ θρόνου 
1] Σοιις Ἠνίτρ οτεβίἩιτθεΒ, απά 19811 Ῥεέξοτε 1Ώθ ἍτΤπτοπε 

ἐπὶ Ἱπρόσωπον! αὐτῶν, καὶ προσεκύγησαν τῷ θεῷ, 13 λέγον- 
προα Ἄξαςςϱ α{ηεῖτ, αηᾶ πποτ5ηιρρθοᾶ αοα, ΕΑΤ- 

τγοι Αμήν ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία 
1π5β, ΑΠΙΕΏ Β]θββίΏΕ, ἈΑηπᾶ ΡΙΟΙΥγ, απᾶ ὙἨϊδάοπι, απὰ τΠβπκκρ]ντϊῖηρ, 

καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷφ.θεφ.ἡμῶν εἰς τοὺς 
βηᾶά Ῥοπους,-»πᾶ Ῥοπθςζ, βηᾶά αἰτεηπρίὴΏ, το οἳχ ἄοά ἵο Ἅτῃο 

αἰώνας τῶν αἰωνων. Χάμήν." 
8σθε οΟΕἴηθ 8Ρο0Ρ. ΑΠΙΘΗΏ. 

19 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων, λέγων µοι, Οὗτοι 
Απά΄ 3βΠετυγετεὰ "οπς 208 3ἴηΠ9 3Θ6]4εΤΑΒ, βαγίηςσ ο της, ΤηερΡ9 

οἳ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκάς, τίνες εἰσίν, καὶ 
ΦΙἩΟ αΑ1θ ο]οῦπεά συν] Ἅ1ἴπε ἼτοῦροςἙ ἀτγη1{α, ΦΙΠοΟ ἍΑ4Γθ 167, απά 

πόθεν ἦλθον; 14 Καὶ εἴρηκα αὐτῷ, Κύριε, σὺ οἶδας. Καὶ 
Ὁπ'ΠθΏος «ΛΊΩΘ ἴηΠετσ ὃ Απᾶ 11 βαὶᾶ Το Ἠϊπι, ΓΜτ] Ἰοτᾶ, ἴποι Κποπεβῦ, Απά 

στ ο) στ ’ μ . } , τ) » ’ ο Ιῃ 
εἶπεν µοι, Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι "εκ τῆς θλίψεως τῆς 
Ἠὸ βαᾳ]ᾶ 6ο τωθ, ΤἨ65θ 81ἴθ ΤΠεγ πΠο οσοπιθ ους οἳ ἴπο Ἀτίρι]α[ίοη 

µεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς.αὐτῶν, καὶ ἐλεύκαναν 
αστοἙΏ, Απᾶ ἍΤΠεγ πββΏοθᾶ τΠεῖχ τοῦεςἙ, Αᾶ ταβᾶε πΠἩϊΐθ 

βστολὰς! δαὐτῶν" ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἁρνίου. 15 διὰ τοῦτό 
3τοῦΕΒ αγηεῖτ ᾖΙπ Τἴηπθ Ὀ]ουᾶ οξ ἴπο Ταπιῦ. Ἐεοβιςε οἳ ᾖτΤΠΙ8 

εἶσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ 
Άγο ἵπθγσ ΌὈεῖοτο {πο ἴπχτοποθ οἱ 4οᾶ, απᾶ Εεγτθ Ώῖτη 

ημέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ.ναφ.αὐτοῦ' καὶ ὁ καθήµενος ἐπὶ 
αγ Αηπᾶ αἨηὶρπυ ᾖἹἸη Ἠ18 {εαιρ]θ ; 8ηΏᾶ Ἱθ πἩο 51Τ8 οἩη 

ετοῦ θρόνου" σκηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς. 16 οὐ. πεινάσουσιν 
{1ο τπτοηΏο οεἨπ]] (βὈογηαοῖο Ο1Π6ΕΓ ἍᾖΤἵΠετη, Τπεγ 5Ώα]] 1οῦ Ἠιπρεχ 

ἔτι, οὐδὲ ὰ διψήσουσιν ἔτι, “οὐδὲ μὴ πέση ἐπ αὐ- 
ΔΏΥ ΏΙΟΓ6, ΠεΙῖπες 5Ώς]] πετ {Πϊτδῦ ΑΏΣ ΠΠΟΣΘ, ποτ αἲ 81] 5ΗΑ]] {811 προηπ 

τοὺς ὁ ἥλιος, οὐδὲ πᾶν καῦμα 17 ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ 
ἴῆεηπι Πρ ΣΠ, ὨΟΣΓ ΒΏΩΥ Πεαῦ ; ῬὈδσσιβε ἴπθ ἍΤαποῦ νυπΙοὮ [1] 

[ἀνάμεσον' τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς 
1π Γ1πε] τοὶᾶβῦ οἱ ἴπε ἴπτοπε πί]] «ΏερΏοτᾶ ἍΊπεπι, απά τυ]] ]ερᾶ τπετα 
α α ιά η] 4 « ΄ ] . ΄ « 4 - 

ἐπὶ Εζώσας' πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν 
το Ἠνιηρ Φοιηίαίης οἳ ἨβΑΙίΕΙΒ, Απά 3Ἅπν]]] 3νγὶρο Απ 4οᾶ θτοσΥ 

δάκρυον ἀπὸ" τῶν .ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
168Γ ΣτοηΏ} οΠεὶσ 6765. 

607 
ΚΙπάχοάα, απά ἍὭµρεο- 
Ρ]6, απ {οαριςΒ, 5υυοὰ 
Ῥοξοτο πο {ητοπο, τλιἀ 
ῶοέοτθ ΤΠ Ἅ{1Παιῦ, 
ο]ουπεᾶά πΙ( ν/Ῥ18Θ 
χοῦθ68, Απᾶ Ῥρα]ηις ἵη 
Τηεῖτ Παπάς; 10 απά 
ογίεᾶ ππΙζΏ 4 ]οιιᾶᾷ νοῖσα, 
ΦΑ7ἱΩ6, ῥα]ταῦίοη {ο 
ουσ αοά νυΏ]οὮ εἰθείἩ 
Ἡροηῦ ἴπο {Πτοπα. παπά 
πηπῖο ἴηο Τ,Απιῦ. 11 Απᾶ 
Β]1 ἴηπθ Βησε]ςβ βίοοᾶ 
τοιπᾶ αὐοαῦ νηθ 
1ητοπο, απά αὐσιμί πο, 
εἸάετς απἀά {πο Μοισ᾽ 
Ῥεαβίς, απιά 8]] Ὀ6είοχθ 
τηΏο ΤἴΏτοποθ ο {τΠεῖς 
14065, απᾶά πποτεμιρροᾶά 
οᾶ, 12 5αγίπρ. ΑΙΠΕΗ: 
Ῥ]εξείπρ, απᾶ ΡΙΟΥ, 
ΑηΠᾷ  ΑΝΙδ4οἱΠ, αηᾶ 
τηπηκερίτίης, απά 
Ὥοποιχ, απᾶ ΆῬουψες, 
Άπά πιὶρΏῦ, δε παππίο 
οασ 4οᾶ {οτ 6Υεχ απά 
616ΣΓ,. ΑΠΙΕΗ. 

15 Απᾶ οπο οξ 1πθ 
ο]1άετβ απευγετχθᾶ, 84Τ- 
ἵπρ πηπῖίο πε, Ἠπαῦ 
ΑΙΘ 1Ώθβο ὉΠΙοη 8Γθ 
ΒΓΤΑΥΕΑ ἱπτγη]ζε τοῦθςὀ 
Ἀπᾶ ὙΠἩεηπςϱ οβπιθ 
ΤΠεγσ2 14 Απά 1 εαϊὶᾶ 
ππῖο Ἠϊτα, μτ, ἴποα 
Ἐπονοςῖ, Απά 9 
5βῖά {ο τηθ, ΤηΠεΒΘ 8Υθ 
ΤΠεγ π]ΙοὮ σαπαθ ος 
οἱ ρτορί ἰτίοα]βῆοπ, 
Απά Ἠβτο υα5ηεᾶ {πεῖτ 
τοῦΏςἙβ, απᾶ ταβᾶἀο ἔβρπα 
συἩ]ίε 1η ΤἩρ Ῥ]οοᾶ οἳ 
πο Ταπαῦὃ. 15 Τηετο- 
10ἵτ06 Τε ᾖἴπετ ὭΌὃε- 
ᾷοτε {με ἵπτοπε οξᾳοᾶ, 
βΏᾷ Εεεττο Ὠίτη ἄαγ απᾶ 
ηϊρΏυ Ίπ Ἠ]5 {ετπρ]θ : 
ΦβηΏᾶ Ὦο τπαῦ 1 {ίθί οἹ 
{πο ἔπτοπε 5Ώα]]1 ἄτνε]] 
ΒΠΙΟΩΡ ΊΠεπι, 16 Τηεσ 
ΒΏΒΙ] ΏαΏΡεΓ πο ΠΠΟΤΘ, 
πείῖπετ ᾖ1Π]τοῦ απΠΥ 
1ΩΟΤΘ: πθϊϊηεσς επὐα]] 
1ηθ βατ ΗρΏίῦ οπ ἵἨεπα, 
ἨΟΣ ΑΏΠΥ Ἠεαῦ, 17 Έος 
{Πε ΤιΑβταῦὮ συπ]οὮ 18 ἴπ 
1Πθ πιά οἳ Ἅᾖ1ἴπθ 
{Ἡτοπε εΠΒΙ118εᾶ ἴπετα, 
Ααπᾶ εΏβ]] Ἰραά {ποθτα 
ππίο Ἠνίτρ {Σοαπ{βῖηΒ 
Οξ ΠΒΊΘΙΒ: απᾶ 6οά 
Ἐπα]] προ Άτα α]] 
{θ8χΒ {τοπΠ1 {Πεῖχ 9768. 

υ ἑστῶτας ΑΥ’. 
ΕΙ ΤΤτΑ ΥΓ. 
ΟἩ ἴπο (Ώτοης ΕΑΙΤΊΤΑΥΟ. 
3 τὰ πρόσωπα {ἴ8οςβ αιήττΑ ΥΓ. Σ---ἁμήν 1, 
θλίψεως {Γοηι ᾽απου]αοη 1. --- στολὰς ΑΙΤΊτΑΥΡ. 
θρόνῳ τ. ά --- µη (τεαἆ μας αἲ ο]]1) 1..  οὐδ' οὐ Α. 
Ες ζωῆς (γεαᾶ {ο (οαλίαίΏς οἱ νγαϊοχε οἱ 1116) Θτττα γ’. 

Ρ περιβεβληµένους ΑΡΤΤΓΑΥΓ. ”ᾳ φοίνικας τ. 
- 

ο εἰστήκεισαν ΙΣΊΤΑ ; ἑστήκεισαν Υγ. 
7 -- µου ΠΙΥ (1οτᾶ) α[τ.]τττανγ. 

6 αὐτὰς ἴΏετ αι ττι[Αα]ν. 
{Γ ανὰ µέσον ΕΟΙΤΑΥΝ. 

Ἀ ἐκ ΟΙΤΊΤΑΥΓ. 

; κράζουσιν ἴπεγ ον 
5» τῷ θεῴ ἡμῶν τῷ καθηµένῳ ἐ επὶ τῷ θρόνῳ (τοῦ θρόνου Ε.) ἴο ουσ ἀοά τν Ώο 81{8 

έπεσαν ΙΊΤτΑΥΓ. 

: ἀπὸ 
ο τῷ 



058 
ΥΤΙΙ. Απᾶ πἹθι Ἡθ 

Ἠαά ορεποαᾷ 1Ώθβετοπ{]α 
βοα], ἴΏειο πΓ85 51]εηοθ 
1η Ώδεανεαπ αροαῦ 1ῃπθ 
ΒΡ8οθ οἳ Πα]ά απ Ἠοιγ. 
2 Απᾶ 1 βαν’ {Πθβετοι 
βηΏρο]» συ μῖο] β{οοί Ὀο- 
Έοτε ἀοᾶ; απᾶ ἴο ΤΠοιη 
ππετο ΕΡίνοη ΒΡΕΤτυη 
ἐταναρεῖ». ὃ Απᾶ ΑΠΟ- 
ἔπεγ απμε] οϱαπιθ αμ 
βίοοᾶ αὐ ἔπο α]ίατ, παν- 
πρ α Ροἱάθεᾳ ϱΘΏΝΕΓ; 
αΠπά ἴΏθτο ντα» Ρίτεῃ 
τηΐζο Ἠῖτα ΤΩΠΟΑἈ Ἱη- 
οεπςο, {λαῦ τς 5ποι]ά 
οὔυς {ἐξ πνῖΏη τΤπο 
Ῥίαγετβ οἳ α]] βαϊπίς 
Ἡρομ {πο σο]άεπ α]ίωτ 
πγΏΙοὮ γ/α5 Ὀείοχο ἴηθ 
ἴητοπθ., 4 Απάᾶ ἵἴπο 
ΞΠΙΟΚΟ οξ {πο Ιποθηςα, 
τυλῖσ] σαπιθ στη Όπο 
ΡΓΩΥΟΘΤΕ οἳ {πε φαϊπίς, 
βΕεοοπᾶεᾶ τρ Ῥε[ογθ 
αοά οιί οξ ἔπε απσο[ 8 
Ἠαπᾶ, ὅὃ Απά πο αι - 
6ε] ἰοοῖ ἴπο 6ΕΠΡΕΥ, 
Φπᾶ Π]]οᾶ ἵῦ πι Άτο 
οἱ ἴηοα α]ί8χ, απᾶ οαδῦ 
{6 Ἰπῖίο ἴπο εισ!ῖἩ: απά 
.Ἡεχθ οτε τοίσες, 
«Ώά Τπαπάετίπςσς, απά 
Πρηίπίηρς, απὰ απ 
θατίπαακε. 

6 Απάᾶ {Πο βετεπ Απ- 
Ρε] νΏῖοι Ἠπᾶ {πε 
βενοη ἴτυιμιρθίς ῬΙε- 
Ῥατοᾶ Ίπεπιμε]τος {ο 
βοιπᾶ, 

7 Τπο Εγδί απσο] 
εοαπᾶσᾶ, οηᾶ Ίποωτο 
{ο]]ουεᾶ Ὠκπ]] απᾶ τα 
πη]ηρ]οςά πννΙίἈ Ὀ]ους, 
ατα Τπεγ πετε σαςῖ α1ρ- 
ΟἨ ἴπο εαγῖΌΗ: απᾶ τηθ 
τΠιτά ρατί οἳ ἴτεος 
πνας Ῥυγηῦ πρ, απᾶά αἱ] 
Ετεεπ ΡΤ8ΒΑ πας Ῥυτηῦ 
πρ. 

8 Απᾶ Ίἴπο εεοοπᾶ 
βηΏρο] 5οαιπᾶεᾶ, απᾶ 5 
16 ννετο α ρτοαῦ πποΙΠ- 
ταῖπι Ῥιισπίτπρ υτϊζΏ Άτο 
ὉΏΒ οαπδῖ 1ΠἱΟ ΤΠ9 568: 
βΠΏὰά πο ΕΠῖτά ρατὺ οἳ 
{Ώθ ϱ5εα Ὀ6οβππο Ῥ]οοαᾶ: 
9 απά ἴπο θΠϊτὰ ρατῦ 
οἳ {Π9 ογθαίαγος ν/ΠΙοὮ 
πΥθΤΓο 1Π {Πθ 56Η, αηᾶ 
1ιαᾶ 1146, ἀῑεᾶ; 8 ηᾶ ἴΏθ 
τη]τᾶ ρατῖ οἳ ἔπο ΒΠ1ΡΕ 
πγετθ ἀεείτογεᾶ. 

10 Απᾶ {ηε {Π]τᾶ απ- 
6ε] εοαπἆἀςᾶ, απάᾶ {πθτθ 

1 ὅταν 1 ΤΤτΤΑ. 
σει Ὦθ ΒΏΦΙ1 Ρνο ΕΤΊΤΑ. 
ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ 1,» βρονταὶ καὶ ο καὶ ἀστραπαὶ ΤΊτΑ. 

- αὐτοὺς 11Ττ. 
συισἩ (Ὀ]οοά) αΕΤΊτΑἩ. 
ΑΙ ΤΤΤΑΤΗΥ, 

Ὀυσηῦ ρ Θ1τΊτΑΤ. 

χ ἡμίωρον 1ΤΤΣΑ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ Σ. νΙΙ1 

Ἰότε! ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετς 
π/Ώόηπ ο θροπνα Όλο 2ου] ααοτεπῖἩ, Αννας 

Κημιώριον.' 3 Καὶ Ιεῖδον" τοὺς ἑπτὰ 
Απά 16η πο «5ετεη 

2 ώ ελ 1 ιά - -” ε ΄ ἃ 7) / 

ἀγγέλους, οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν, καὶ ἐδόθησαν 

8 Καὶ 
Απᾶ 

σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς 
Ἀρ]]οηπορ 1Ιπ Τπθ .Ἡεατεαι αὐοαῦ Πα]{-απ-ποιγ, 

81ρε]ς, Πο "Ῥοΐοτα 5αᾳυᾶ αφίαπᾶ, αηΏᾶάᾶ 3Ὑ/ογθ ΡΊτοι. 

αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες.. ὃ καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν, καὶ 
Το ἵΠοιι 86ΤεΠ τυταροτΒ, Απά αποῦπετ 811ΡεΙ 0016 απά 

ἐστάθη ἐπὶ Ὁτὸ θυσιαστήριον,! ἔχων λιβανωτὺν χρυσοῦν' καὶ 
εὐοοᾷ αἳ ᾖΤπο π]ίατ, Ἠανίπσ κα 30ΕΠΣΕΓ 1ροϊᾷεπ: οαπᾶ 

ἐδόθη αὐτῷ θυμιάµατα πολλά, ἵνα Ἀδώσῃ' ταῖς 
Άγιας "ρίνοηυ δύο «Ώ]πι 31ποςΠ5Θ 1ΙΠΩΠΟΗ, Όπαῦ Ὦς ταὶρ)ῦ ρῖτο [10]{ο Ό1ε 

προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ 
Ῥτηφοτς οἱ "πο "ραϊπῖς 11] Ἄπροη ἴμπα Σα]ίατ 

χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 4 καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς 
1ρο]άοη ν/ΠΙοἩ [πας] Ὀωεέοτα ἴπε Ἅ1Πτοπθ, Απᾶ ππεπῦ Ἱ)ρ {πα βΠΙΟΚΕ 

τῶν θυµιαµάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων», ἐκ ειρὸς 
ΟΕ {ο 1ποΈΠ5Θ πυϊτ] Όλιθ Ῥίαγετθ οἱ ἴΠο εαϊπίς, οαῦ οἑ [1π9] Παπᾶ 

-” ” [ μα) 2 Β 1 Ν .”/ ἃ ε » ο νῃ 

τοῦ ἀγγέλου, ἔνώπιον τοῦ θεοῦ. ὅ καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος ὃτὺ 
οΓίπο απρε], νείοτε αοά. Απά Ἅδίοοιὶς 31Πε "ιβπσοὶ -τἴμθ 

λιβανωτόν, καὶ ἐγέμισεν Ραὐτὸϊ ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστη- 
ΟΘΏΣΕΣ, απᾶ α]11εά 15  Ίτοπι ἴηπο Ἀτο οἳ ἴλο ΦΙ01Υ, 

Δ 1 2 ] 3 -- . Ν 3 [ Ν 8 

ριου, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν καὶ ἐγένοντο Ἰφωναὶ καὶ 
θηᾶ οι Ἅᾖ[19] Ιπίο {πο «εατίἩα: απᾶ ᾖἴπετό πετθ νοἱσθβ, απᾶ 

βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ"' καὶ σεισμός. 
6Πα]ιάθτς, απᾶά ΠΗρΠυμίπρβ, απά 4η εατἰμαιακθ. 

ϐ Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοιΣ έχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοί- γγ χοντες τὰς γγας ἡτ 
Αηᾶ ὕηο 86τεπ Ἅαε8ΠΡΟΙΒ Ἠμπνίπρ ᾖΤἴηοθ 86εΤεΏ ἐταπηρειξ τε» 

µασαν Σἑαυτοὺς! ἵνα σαλπίσωσιν. 
Ῥατοαᾶ άΠεπηβε]τες ἴπαῦ Πεν παὶρπῖ 5οιπᾶ [ἐπαῖτγ] ἐτιπιροίβό 

7 Καὶ ὁ πρῶτος ἵἄγγελοςὶ ἐσάλπισεν, καὶ ἐγένετο 
Απάᾶ ἴπο Ετεοῦ 8ΏΡε] ποασαςἩ ε.α ἐταπιροῦ ; . Απᾶ ᾖἴ]οθτο π88 

χάλαζα καὶ πώ Ἱμεμιγμένα" Ἱ αἵματι,. καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν 
Πο]1 βηπᾶ χηϊημ]εά σπΊτη Ῥ]ουᾶ, απᾶ 19 πας οβδῦ μου {ηθ 

γῆν Χ καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος 
εατίἩπ: φηᾶ ἴπο Ἅἰπί]τὰ οἳ ἴπε 'χθθβ σος Ῥυτηῖ πρ, απᾶ εἰ Σρτβδς 

χλωρὸς κατεκάη. 
1ρτθεῃ παβριτηωῦ αγ, 

8 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος 
Απᾶ ἴπο βεοοπᾶ 8ηΏΡε] 

” μ 4 ΄ 1 ΄ ” ω / ᾽ 

ὄρος μέγα πυρὶ καιόµενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν᾿ καὶ 
α ασημί Σρυτμῖηπρ τς ολδί Ιπίο 1ἴπθ 568, βηά 

ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα. Ὁ καὶ ἀπέθανεν τὸ 
«ροσαπιθ 1ΐπο ἈπΙτὰ 3ο /”ΐπε δπεα, Ῥ]οοᾶ: απᾶ 1αϱ]ϱᾷ 11ηθ 

τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσφ τὰ ἔχοντα 
3Ωμιτᾶ 304 “0π9 ᾖοτεβίατος Ἀπη]ίοῖι [7νγοτο] δπ πο 1988 ααλτγΏ]οὮ 'Ἴανο 

ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων }Σδιεφθάρη." 
15]1ΐ6: απᾶ πε τΜΠιτά οξίπε ἍεΠῖρ τας ἀθβίτογοᾶ, 

10 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, 
Απά ἴπο ἰἨπ]τά ΑΏΡεΙ βοπηᾶεά [15] ἐχαπαρεῦ; απᾶ 

ἐσάλπισεν, καὶ ὡς 
εουπᾶςεα ΓΗἱ5] ὑγαπηρεῦ; απᾶ ας [85 ποτε] 

καὶ ἔπεσεν ἐκ 
αξο]] δ5ουῖ 5οἱ 

1 ἴδον Τ. 
ο τὸν ΕΘΤΤΤΤΑΥΡ. 

τι τοῦ θυσιαστηρίου Τττα. π δώ- 
Ρ αὐτὸν ΕΘΙΤΊτΑΥ. 4 βρονταὶ καὶ 

: -- οἱ (γεαὰ νυιο Ώανϱ) 
--- ̓ ἄγγελος ΙΤΤΤΑΥ. 7 μεμιγμένον Τ. π ἴ- ἐν 

α -- καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, απὰ {1ο επ]τά οἱ {1 εβείΏ ναβ 
Σ διεφθάρησαν Ί6ΙΘ ἀεβίχογθᾶ ΗΤΤΑ. 



πας, ΕΕΤΒΕΙΑΤΤΙΟΝ, 
- - ν ’ ή » 

τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόµενος ὡς λαμπᾶς, καὶ ἔπεσεν 
Τ(Πο "ποαγευ }δείας ᾿ρτοαί, ἩτΩΙΠΡ 88 8 ΊβΏΙρ, απά ἵν 19]] 

ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν, καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς" ὑδάτων. 
προη ἴπο ἍΤπϊτά οἳ ἴπε ΤΊΝΕΣΕ, απᾶ ἩΡροπ ἴπε {οαπίαϊπς οἱ ΠΑ{ΕΓΒ, 

11 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται" Αψινθος' καὶ Ὀγίνεται" 
Απάᾶ ίηο ΠβΒΠιθ Οἱ 1πε είαγ Ἱς οι]]θάᾶ ὙΓοτιπσνοοᾶ; απᾶ Ῥεσοπιθθ 

Δ ’ σ μ ” θ λ λκ 4 ἁ η θ ΄ η έθ 

ΤΟ τριτον "εις αψιγσονγ, και πολλοι ανγσρωπωγν απεσανον 

1{µμο ΛΠὶγνᾶ  Ιπῖο ποσα ποοᾶ, απᾶ Όπιαηπγ 1ο "πιθΏ ἀῑεά 

ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι  ἐπικράνθησαν. 
οἳἑ ᾖ{ἴπο ΨΙΘΊΟΥ8, Ῥεοαπαςε {Πεγ πεγε πιαᾶε Ὀἱ[ίετ. 

12 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος  ἐσάλπισεν, καὶ ἐπλήγη 
Απά ἴπε τΤουτία ΆηΏσε] 5οµηᾶθά {Πἱ5] ἑταπιρεῖ; απᾶ πας πι] {δει 

τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον 
ἔἩο {ἰλπ]τᾶ οξ {πο 51Π, απᾶ ἴπθ 1ἰπ]τᾶ οἱ ἴπς ἍπιουΆ, απᾶ ἴπθ {πίτα 

τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ ἡ 
οἳ ἴπο 5ίατξ; ἴπαύῦ «Ποι]ά Ὀε ἀβγ]κοποᾶ ἴπθ ᾖ{ἰπιτά οἳ έῃοπι, απάἆ πθ 

ἡμέρα μὴ "φαίνῃ' τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως. 
ιν "ποῦ Ἰ5Πποι]ᾶ Αρρεατ ΓΕος] ἴπο Ουπϊ]τά ος 15, απᾶ ἴμο πἰρΏί Ἠκεπςα, 

19 Καὶ Γεἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς '«Σἀγγέλου πετωμένου! ἐν 
Απᾶ δαν, απᾶ Ἠεατά ο1θ 8ηΏΡε] Ἁτίης 1Ἠ 

µεσουρανήµατι, λέγοντος φωνῃ µεγάλῃ, Οὐαί, οὐαί, οὐαί, 
ποϊά-ΠοατοἨ, κφαγίης πΙίΏ α γοῖοο |]οαᾶ, Πορ, πσοθ, 3Ἅοθ, 

Ἀτοῖς κατοικοῦσιν' ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν 
{ο ἴποςο 1ΥΠο ἄπε]] οη Ίἴπα οατίΏ, ἔτοπι ἴπο τοπιαϊπίησ τοῖςςβ 

τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν µελλόντων σαλ- 
οἳἑ πο {ταπιρεῦ οΕ ἴπθ ἴπτεθ 8Ώρε]5 ὙῃΏο [ασε] βὈοαῦ {ο 5οαπᾶά 

πίζειν. 
[1πεῖγ] ἐταπαρείς. 

3 ς ” .ν 

Ο Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος  ἐσάλπισεν, καὶ Ἰεῖδονι 
Απᾶ ἴηοα αεί ἈηΏσε] οοσπᾶεᾶ Γ[ηἱ5] ἐταπαρεῦ; απᾶά 1 εαν 

ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ῥἐδό- 
α 5ἵαςτ οαῦ οἳ ἴπα Ώθατεη 1β]]οπ. ἵο πε εατίἩ, απά {Ώετε 85 

θη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου. 32 καὶ ἤνοιξεν 
ΡΊνεη {ο 1 ἴπο Κε οἵ ἴπθ Ῥῖῦ ΟΕ ἴπε ΒΏΥ5Ρ. Απά 16 ορεπσᾶ 

τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου. καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος 
{πε µορὶό ο έπθ ἈΌσαος: απᾶ ἴπετο πεπῦ Πρ 5ΙΗΟΚε οαῦ οἱ λα Ῥιῦ 

ὡς καπνὸς καµίνου μεγάλης, καὶ Σἐσκοτίσθη! ὁ ἥλιος 
α5 [Πε] 5ΠἹοΟΚε οξ α "Επτηασο ασγεαῦ ; απᾶ ὅπας “Δαχγκεηποᾶ 10Πε πιω 

καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. ὃ καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ 
Ἀπᾶ {πο αἲτ Ὦ ἴπο 5ΠΙΟΚΟ6 οΟΕ πε Ρ]0. Απά οιῦ οἱ {ης 5ποκο 

ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη Ἰαὐταϊς! ἐξουσία, 
ϱςΏθ Ξοτ{Ἡ Ἰοοι5ί5 Ἱπῖο πο οατίἩΏ, ατιᾶ τνας ρἵνεη {ο ἴἨεπα Ῥοῦγετ, 

ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς 4 καὶ ἐῤῥεθη 
85 6Ώβτο Ίροσπετ 11Πο 3ποοτρίοης 308 3τπο Σεατίῃ; ΒΏᾷ 1{5 γνας 5αἷᾶ 

αὐταϊς! ἵνα μὴ "ἀδικήσωσιν" τὸν χόρτον τῆς γῆς, οὐδὲ πᾶν 
{ο ἔπετα, ἴπαῦ ποῦ "μασ ”5πΠοα]ᾶ ἵπ]ατο {πο ῥρτας οἱ {Πε εατίἩ, ΠΟΤ ΑΠΣ 

’ η Δ ο) ; .] η 4 3 η η ’ Ι 

χλωρόν, οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους "μόνους! 
ΨτεεηΏ ΤΠΙΩΕΡ, ἨἩΟΕΓ ΑΒΏΥ ττεςῬ, αυ ΤηΏθ παει οπ]τ 

οἵτινες οὐκ.ἔχουσιν τὴν σφραγίδα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῶν µετώπων 
πο Ώατε ποῦ Τηθ 5εα] οἑ ἄοά οἹπ Ζξοτεποβᾶς 

οαὐτῶν.ὶ ὅ καὶ ἐδόθη Ῥαὐταϊῖς!ἳ ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, 
. 11Πεῖτ, Απά Ισ παςρίῖτοηπ ΊοἼπεπι ἵλπαῦ 1Πεγ 5ποι]ά ποῦ ΚΙΙΙ τπεπι, 

: --- τῶν Οἱ Πε (1Υ8ἴΘΥΒ) ΟΙ,ΤΤΤΑΤΓ. 5 - ὃ αΙΤΑΥ). 
5 --- τῶν ὑδάτων οἱ ἴηοθ νγαίετβ ΕαΙιτΊτΑ/Υ. 
1ΤΥΥ}Σ φανῇ ΤτΑ. {ἴδον π. π 
κατοικοῦντας ΤΤτΑ. 1 ἴδον Τ. κ ἐσκοτώθη 1ΗΤΑ. 
"αηα]] Ἱη]ατο ΤΑ. Ῥω-, μόνους ΕΙ ΤΤΊΤΑΥΓ. 
Ρα: ος ΩΤ. 

1 αὐτοις Τ. 
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461] α ρτεαί αἶατ Ττοπα 
Ἡθβτοῦ, Ὀαπτηίηρ Αα» 16 
Τ/ΕΓΘ Αα. Ι801ρ, απᾶ Τό 
Σε]] Ἡπροπ ἴπο ἴπὶτᾶ 
Ρρατῦ οἱ ἴπο τῖνοεν», αηᾶ 
Ἡροπ {πο {οαπίηΙης ο 
ΨΥΒΤΕΤΡΙ 1] απᾶᾷ ἴμο 
Ἠπππθ οἳ πο αἶπτ 18 
οβ]]εά Ἠογπιτνοο"] : 
Απᾶ ἴπο {μΙτά ρατῖ ος 
πο Ἱπαϊίογς ὮὈοςππιθ 
ππογπιπ/οοᾶ; ΑΠ ΤΠΑΠΥ 
ΤΙ6ΕΏ ἀῑεᾶ οἱ {1ο Ἱνιι- 
165, Ὀεσπ 15ο {ποτ πες 
τηβᾶε ΒΙ{1εΓ. 

12 Απᾶ {με {ουτίπ 
ΑΠΏΡΟΙ] 5οαπᾷσᾶ, απᾶ ἴπα 
{Π]τά ρατῦ οἳ {πε 5Ηπ 
σας 5παϊθίεὮι, απά τπθ 
τπ]τα ρβγῖῦ οΕ{ἨετποοἨμ, 
ἈΑπᾶ ἴπο ΌΠιτᾶ Ῥηατῦ 
οἱ Τπ6 5{4Υ5; 50 45 {πθ 
{Π]τᾶ ρατί οἳ ἴπεπα να5 
ἀβγκεπεᾶ, απᾶ ἴπε ἆάσ 
5εΏοπο ποῦἔοτ Αα τπ]τα 
ρατίύ οἳ 15, αηᾶ ἴπα 
πὶρηῖῦ Ἰκετν ςα. 

15 Απά ΙΤ Ρεπε]ᾷ, απά 
ἹἉερτᾶ 4η αηΏρε] Αγίης 
{πτοαρΏ ἴπο πι]ἀςί οἳ 
ἩΏθβπτεῃ, 5ατίηρ τν τὮ 8 
]οαά τοϊσο, 96, 1νο8, 
πγος, {0 πο 1π]αΙΓΕΓΒ 
οἳ πε οατῖΏ Ὀγ ΤοβΡΟΩ 
οξ ἴηἨε οίπεσ τοῖςσες οἳ 
τΏο {ταπιρεῦ οἱ ἴπθ 
1ητθῬ ΛΏΡεΙς η Ἀ]οἩ αἴΘ 
γεῖ {ο βουπά 1! 

ΙΧ, Απᾶ ἴμο Β{ἱΠ αΠ- 
δε] «εοαπάσᾶ, απᾶ 15απγ 
ϐ 8ἵατ Ε]] 4Γοπὶ Ἠθα- 
πεπ ππίο ἴπο εα.ΤἩ : 
ΑηΏάᾶ ἴο Ἠίπα τνας ϱίτοη 
Τη9 Κατ οἳ {πε Ῥοΐίοπα» 
186υς Ῥϊῦ. 2 Απά Ἰε 
οροπεᾷ {πο Ὀοῦίοππ]οββ 
ρὶῦ; απᾶ ἴηετο 4Γο59 
8, 5ΠΙΟἷΘ οαῦ οξ ΤΏς Ρἵἱ, 
85 ἵῃηε5ηπιοκοοξ Αα ρτοαΏῦ 
ΣΗΤΏ8ΟΘ: απᾶ ἴΏο 5Ι1Π 
Απά {πο αἰτ Ίνετο ἀατκ- 
επεᾶ Ὁγ τεβς5οΏυ οἳ ἴῃθ 
ΒΠΙΟΚο ὁοξ ᾖἴπο )ρ1ῖ, 
ὃ Απά {ρότε «πΏ1ε οαῦ 
οἳ {πε 5πιοκε Ἰ]οσεαςδῦβ 
προῦ {πε εμτίΏ: απᾶ 
ππ{ο ἴποπα π/αβ ρῖνεη 
Ῥοπσ/εΣ, α5 γΏε ΞοοτΡΙΟΠΒ 
οἳἑ ἴπο οατίιη Ἠατθ 
ΦῬοσετ. 4 Απά 1ὔ τ/88 
οοπιπιαπάεᾷ ὕπετα ΤΠ ῦ 
πεσ ςΠοτα]ά- ποῦ Ὠατο 
Τηῃο ρταςς οἳ 19 εατίἩ, 
ἨΕΙΙΗΕΓ ΒΏΥ ῥΡτθϱθΘΏ 
ΗΠΙΩΡ, Ἠε]ίηετ ΑἩπγ 
ἴτεε; ΌὉαυ οπΙγ {ποβα 
1ΩΘΟΑ πἩΙοἩ Ἠβτε ποῦ 
ἴπο Εεεα] οἳ ἄοά 1π 
9Πεϊχ {οΤΓ8Ώθ8άΑΒ. ὃ Απᾶ 
νο ἴποπα 10 πθςβ Ρίνειπ 

Τ Ὁ εγένετο Ώ6οβΙΏςῬ ΙΤΤΤΑΥΓ. 
ἆ -- τῶν Οἱ ἴΏεθ (ΠΙΕΏ) ατΤΊτΑΥΓ. 

αετοῦ πετοµένου εβρ]ε ΗγΙπρ ατιτττΑΥγ. 
Σφάνῃ 
Ἀ τοὺς 

α .. πα ἀδικήσουσιν 'ἴὪθν 
9 --- αὐτῶν (γεαά οπ Γης {οχεπεαᾶβ) υπτή. 
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ἐπαῖ τπογ εΠοι]ά ποῦ 
Κι] Όνονα, Ὀας ἐπαῦ 
ΏΤμεγ εποιἱᾶ Ὃο {ος- 
Ὡηιολιοᾶ το πιοπίη» 
Άπάᾶ {λμοῖτ {οι 1ου ὅαδ 
85 ἴμο ἰοτηιοπί οἳ Α 
ΒΟΟΓΡΙΟΠ, ὙΠ]ΠοΟ ος 
ΕἰτίκοιὮ Αα 119. 6 Αα 
1π {πο-Ύ οπσ5 5]ια]] 
1ηόπ νου]ς ἀθιίπ, απά 
Β]ιΛ]] πον Απά 1; απᾶ 
β]ια]] ἆο-ῖγο 6ο ἀῑς, απᾶ 
ἀθθίῖι οἩιν]] Ώσα ἔτοπι 
νλλαπ.. 7 Απᾶ {πε 
5«Ἴλραες οἳ {ηο ]οοιςίός 
10ρτο κο ππΠῖο Ἠογσοξ 
Ῥτοραιτεᾶ απίο Ῥαυ]ος 
δπά ον Όλο Πεπᾶ» 
{υ6γε ας ἵσ π εγο οΓΟ ιν Ώς 
κα ρο]ᾶ, απἀά ἴπεαῖτ 
{αοθς 10676 Α5 ἴημθ Τ1σς5 
οἳ τησὴ. ὃ Απά {Πεν 
Ὠβᾶ Ἠοίγ ας {πα λαὶσγ ος 
ΥΟΠΙΕΠ, απᾶά ΙΠεῖγ 
{θεοίῃ π’ογθ ας {λ6 ἐθεί]ι 
οἱ Ίϊοης. 9 Απά ἴμεν 
χα Ὀτθαδίρ]αίες, α5 1ὔ 
πποτο Ὀτοιςίρ]αίαες ο 
Ίτοι; αιᾶ {με 5οαπᾶ 
οἳ ἰποῖγ πῖηρς 1065 35 
τς 5οιιμᾶ οἱ οπατίοί5 
οἳἑ ΠΙΛΠΥΣ Ἠοσξος τΙη- 
πῖηρ {ο Ραΐΐ]8. 10 Απά 
ἴπεγ Ὠπᾶ {αῖ]5 Ίκο 
ἹἈπίο «»οοτρίοἩπ5, απᾶ 
{]ιοτο Ίνογο τἶηρσς 
ἐΠοῖσ {αῖ]ς: απὰ {Πεῖτ 
Ῥοσεχς Ίυας ἵο Πατῦ 
ΊΠ6Ώ Άγτθ ΤΠΙΟΠΙΗΡ. 
11 Απᾶ ἴπογ Ὠαά 8 
Ἐίπρ ὀγοσ 1Ἠθπι, υ]ῖε]ι 
ἶς ἴπθ απρεὶἱ οἱ ἴπθ 
Ὀοέίοπα]εςς Ρἱ8, π/Ώο5θ 
Ώπ]αα 1π ἴπο Ἡερται 
τοηριθίῖς ΑὈβάάοπ, Ῥαῦ 
Ίη της ἄτεεκ {ἴοπβαθ 
ἨὨπίἩ Δίδ Ὠβπιθ ΑΡοι- 
17ο. 

12 Οπο ποο ἵβ ραςῦ ; 
αιιᾶ, ὮὈε]ιο]ἷά, Ίπετο 
6ΟΙΩ86 Τινο ἸώθΒ ΠΙΟΓΘ 
Ἠετεβέῦετ. 

15 Απᾶ ἴπέ ϱ)χίἉ Αη- 
ρεὶ βοαπᾶεᾶ, απὰ 1 
Ἠεεγά Α νοῖςς Εεοπα γπθ 
ξοιχ Ώοτης οἳ {πε ϱο]ᾶ- 
ευν αἰίδι πΠΙοὮ 15 Ὀε- 
ᾷοΓθ ἀἄοᾶ, 14 εαγ]ης {ο 
{πε κἰχίὮ αηΏρε] τυμΙοἩ 
Ὠαπᾶ ᾖἵἴπε Ἅἰταπιρεί, 
1:90886 ἴθ ΞΟΗΓ 4ΠΡεΙΞ 
ΝΥΠΙΟὮ ατο Ῥουπὰ ἴτπ 
1η ρτεβῖ «Σἶντετ Εὰ- 
Ῥηχγαῖςθς. 1 Απὰ {πθ 
1οα; αἈΑπηρεὶ Ἡτεθ 
1οουθᾶ, ἹπηΏ]οα ἍὙθΓθ 
Ῥτερατθᾶ 49: Απ ποτ, 

ΑΠ ΟΚΑΑΛ ΥΨΟΣ Ιξ. 
, -» -” ) . 

ἀλλ’ ἵνα ἁβασανισθῶσινὶ µῆνας πέντε' καὶ ὁ βασανισμὸς 
εὍαῦ Ὅπαῦ ἴπεγ «ποια]ᾶ Ὃο τουιπυπἰθεᾶ “πιοπίης 'ΠΒτο; απᾶ Ἀτογπαορπί 

αὐτῶν ὡς ῥασαγισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄν- 
1ο [σπνας5] ας [πε] {ογωασοΏῦ 16 ΙΑΥ δἰτίκο ϐ 

θρωπον’ ϐ καὶ ἐν ταῖς. ἡμέραις.ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρω- 
ΏλαἩ. Αιιά ἴπ ἴποςε ἆασο ἀφμα]ἱ "μοο]ς 'ΠΘη 

ποι τὸν θάνατον, καὶ "οὐχ" εὑρήσουσινὶ αὐτόν' καὶ ἐπιθυμή- 

ΟΕ 8 5δεοΓρίοΏ, Πο 

ἀεαθῃ, απά ποτ Ἰνηα]] βπα [της βηΏά ελα]1 
) -” Ν φ . ο. σουσιν ἀποθανεῖν, καὶ 'φεύξεται "ὸ θάνατος ἀπ᾿ αὐτῶν." 

ἀοσίγο 6ο ἄῑα, απᾶ Ὕεπα]] Ἠορ αᾷεβίἩ ἔχοπι  {λοπι, 
᾽ 4 { ” -” Ὅ / { 

7 καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων Σόμοια" ἵπποις ἡἧτοι- 
ΑΠά ἴΠο ἍἸκαποςδεε οξίπο Ἰοοιδίς [πετε] 1]κα {ο 11οΓ565 Ργ8- 

, ᾽ , σ) Ν Ὀ . - .. Π 

µασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς. κεφαλὰς.αὐτῶν ὡς στἐέφανοι 
Ῥατεᾶ {οτ Ίναχ, Ἁαπά προς {Ποδῖγ Ὠδαςᾶς 5 οτονΏξ 

ὅμοιοι Σχουσῷ,' καὶ τὰ. πρύσωπα-αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώ- 
Ί1]κα ρο]ᾶ ; βπά τλείγ ἔασες 85 489068 οΓ 

πων' 8 καὶ εῖχονὶ τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν' καὶ οἱ ὀδόντες 
Ώ]ΘΏ ; απᾶ {ἰπογ Ἠπᾶ Ἠαιγ 35 ᾿"Παϊσ απγοηΏιεπ)5; απᾶ 3νεθίἩ 

αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν Ὁ καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας 
ατΠεῖτ 5 35οἱ 3οηπ5 3Ἄπετο; απᾶ {πεγ Ὠαπᾶ Ὀτει»ίρ]αΐες ας Ἔρτεας: ρ]αἴε8 

σιδηροῦς καὶ 1 φωνὴ τῶν.πτερύγων. αὐτῶν ὡς ὁωνὴ 
11Γ0Ἠ : Απᾶ ἴπο 5ουπᾶ ΟΕ ἐΠεὶσγ π]ηρς [πας] α5 [1π6] 5οαπάᾶά 

ε ’ ε/ -” ’ ΄ 

ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. 19 καὶ 
οἳ εματγίοί5 οἱ 3ποτγςες ΣΠΙΛΏΥΣ τυηπ]ησ το σαΥ : θηά 

ἔχουσιν οὐρὰς Ἰὐμοίας' σκορπίοις, καὶ κέντρα Ῥὴνϊ ἐν ταῖς 
4Πε7 Ώιτο Ἅᾖ1ἴ8Ι]5 Ίικα ΞοοΓΡΙΟΠ5, Απᾶ είῖησςο: Άννας 31η 

οὐθαῖς αὐτῶν «καὶ! ἡ.ἐξουσία.αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους 
Ἰµαῖ]5 5μΠεῖγ λαπᾶ Σιηεῖχ ρουος νο 1η]ατθ ΏΙΘΕΠ. 
- ’ Ν ” ο” ’ ῃ 

ἤνας πέντε, 11 «καὶ ἔχουσιν Ξἐφ αὑτῶνὶ βασιλεα Γτὸνὶ 
3ΠΙΟΠίΠ8 το, Απᾶ Ἅἰπεγ Ὠθτο ΟΥεΓ Τπεια 4 Κίπς, {πο 

ἄγγελον τῆς ἀβύσσου' 6 ὄνομα αὐτφ Ἑβραϊστὶ Αβαδδών, καὶ 
ΆΑηπρεὶ οξ(ίπο αὔσας: Ἠἱ5 ΠΠιθ 1π Ἠευγετγ ΑΡαάΟΗ5, απᾶά 

} νε -- ” » » ’ 

ἐν τῷ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύωγ. 
1η ἴηοα ατεεκ [έογ] παπι Τε ηη5 ΑΡρο]]τοῃ. 

12 Ἡ οὐαὶ ἡ µία ἀπῆλθεν' ἰδού, Νέρχονται! ἔτι δύο οὐαὶ 
37ΓΠοε 11ο "Βχείι Ἅᾖ8 ραςῦ. 1ο, "οΟπ1θ αγοί "Ὅπο -πορι 

μετὰ ταῦτα. 
ΒΕ{8ΣΓ ἴποςο {Πῖπσα, 

19 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἤκουσα φωνὴν 
Απά {πο εἴκιῃπ Άησε] 5οαπᾶσᾶ Γηῖ5] τταπαρεῦ; ἀπᾶ 1 Ἠεπγᾶ "νοῖςα 

µίαν ἐκ τῶν Ἱτεσσάρων' κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ 
1ρπο ἔτοπι ἴηθ ΣΟΥ Ῥοτηπ» οξ τΏθ "β] ιτ λπο]άετπ 

τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, 14 Κλέγουσαν' τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ 
συΏΙοὮ [15] ὮὈεέοτο α.οα, 5δατίηΏσ το ἴπθ εβἰκτῃ 8ηΏσε] 

Ίος εἶχε' τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς 
ὪπΠο Ὠβά ᾖἴπο ἑτατωρεί, Τιοοξθ {η Σοιιτ βηΏρε]ς πο ; 

δεδεµένους ἐπὶ τῷ ποταμφ τῷ µεγάλφ Βὐφράτῃ. 16 Καὶ ἐλύ- 
Άτθ Ὀουπᾶ ϐὐ ᾖἴπε Στῖνοτ αστεδί ΕιρηγκίθΒ, Απᾶ ποετθ 

θηήσαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἠτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ 
1οοβδᾶά (ἴπθ ἔρασ 8ηΡεΙβ Ἅµπτ/πο Ὠβά Ὀεθῦ ρτερβτοᾶ {ος ἵηπθ Ίοισ απἀ 

ες Εμμ μμ ο ο ο ο ο ο -------τ---------τ---τιεπτοστετ--σσπττ τς --------------------------------υ-υ-ἵ-- 

4 βασανισθήσονται {πες βΏα1! ο ἑογπιεηίεά ΤΤΤΤΑ. 
3 εὕρωσιν 9Ποι]ά πα 1. 
Σ χρυσοϊῖ Ρρο]άεπ 6. 

ἀ ---καὶ αΙΤΊτΑΤΓ. 
σ/Ώοσω τ. 
ππΏο Ὀωθ ΘΕΤΤτΑΥΓ. 

αἴ]πρε ννοτθ ἵΏ μθίσ 08418 Τε. Ἔεο. απιἀ 8. 

 ἔρχεται ὉΤΤίΑ. 

:τ οὐ μὴ ἵηΏ ηΟ νγίδε ΟΙ/ΤΤΤΑΥΓ. 
σ ἀπ᾿ αὐτῶν ὃ θάνατος α. κ ὅμοιοι Τ. 

Σ ὁμοίοις Ττ. 5 Ριποίμαίε 5ο αξ ίο τεαᾷ απᾶ 
Ὁ καὶ απᾶ ΕΤΤΤΑΤΓ. 5--- καὶ ΙΤΤΤΑΥΓ. 

9 ἐπ᾿ αὐτῶν ΙΤΤτΑ. Γ--- τὸν (γεαᾶ 8η 8Ώρε]) Αα. Ες -- ᾧῥο 
ἵ--- τεσσάρων υυτ[Α]. Κ λέγοντα ΙΤΊΤΑΤΓ. | ὁ έχων 

εφεύγει "866Ρ ΙΤτια. 
ιά εἶχαν ΤΤΤΤΑ. 



ΙΧ. Χ. ΕΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 
ἱ , / 2 / 4 , 

ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον 
4βγ Ἀὴᾶ πιοπίη απᾶ ϱΤ8βΣ, ἐλαῦ 1ἴΠεσ παὶρΏῦ ΚΙΙ 1ο «π]ιγᾶ 

τῶν ἀνθρώπων. 16 «καὶ ὁ ἀριθμὸς Ἡ στρατευμάτων τοῦ ἵππι- 
οἱ ΠΠΕΏ Σ᾽ ΕΠᾶ ἴπθ ὨΙΠΙΏΘΥ ος [ίΠπε6] αγπα]ες οἱ ἴημο οβνα]- 

κοῦ οδύο μυριάδες! µυριάδων' Ῥκαὶὶ Ίκουσα τὸν ἀριθμὸν 
πγ [πββ] ἵπνο τπιγτἰπᾶβ οξ παστίβᾶβ,  απᾶ 1 Ἡεμνᾶ πο πάπιῬεχ 

η Β ῃ η ε / 3 

αὐτῶν. 17 καὶ οὕτως Λεῖδον! τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει, καὶ 
0Η παπι, Απᾶά ἍὭΊπιβ 1 Βασ {πο Ποχθθς Ἱπ ᾖ1ἵηπθ Ὥτνἰδίοχ, απᾶ 

τοὺς καθηµένους ἐπ᾽ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ 
{λοςθ αἰνῖτρ οἹ {Ώθτα, Ἠανίηρ ὭὈὑὈτεβείρ]βίοἙ Πδχγ, δε] 
« , 3 σύ, { 8 αρ Δ ε “ 

ὑακινθίνους καὶ θείώδεις"' καὶ' αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων 
ΗγαοϊπμίΏς,  απά Ὀχίπαβίοηθ-]Κθ; ΑΠᾶ ἴπε ἸἨεπάβ οΕίπθ ἍἨοσςθα [πεγε] 
« ἆ Γ /. 8 -” ΄ -” 3 3 9 

ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν.στομάτων.αὐτῶν ἐκπορεύε- 
38 Ἠεμᾶς οἱ 110Π5, απᾶ ουῦ οἳ ἐΠοῖτ τιοα{Ώβ 

-” ν 9 -” « 3 -” - / 

ται πὂρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.' 18 "ὑπὸ" τῶν τριῶν τούτων 
ού το απᾶ ΒΙΠΟΚθ απά Ὀγίπιδίοηπς, Ῥτ 3νηπτεα 11ΠοθρΡε 

: ΄ λ [ή -” . ανά 9 ] ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ 
σπετε ΚΙ]]εὰ ἴηπθ . τΠιτὰ ο ἴπο ΊπεΏ., Ὦσ ἍᾖΊἴπαε Ἀτο «. απᾶ 

” - ” τν - ν , 9 

τέκ' τοῦ καπνοῦ καὶ ἵἐκὶ τοῦ θείου, τοῦ ἐκπὀρευομένου ἐκ 
Ὁγ Ὥἴπε ΒΙΙΟΚΘ απᾶ. Ὦγ' ᾿ἴπθ Ῥτϊπισίοπθ, ν/ΠΙο] Ροεε ξοτίη οαῖ ο 

τῶν.στοµάτων.αὐτῶν. 19 "αἱ γὰρ ἐξουσίαι αὐτῶν ἔν τῳφ 
ἰπείσ τιοα{Ἡβ, . Έοτ {πο ΡΟΊΥΕΣΒ οἑίΏπετι 31η 

ρ: 5 π . Π Ν 
στόµατι αὐτῶν εἰσιν'' αἱ .γὰρ.οὐραὶ αὐτῶν  ὅμοιαι ὄφεσιν, 
ππουη διηεῖτ 14Υ9; 4οτ ἰλεῖσ {8118 [Αχ] κε  πετρεπίΒ, 

. 3 - ” Ν ε 

ἔχουσαι κεφαλάς, καὶ ἔν αὐταῖο ἀδικοῦσιν. 320 καὶ οἱ λοιποὶ 
Βανῖηπρ ε8βάΒ,  απᾶ ψηἴἩ ἴπεπι {πε Ιπ]1το, Απά {πε µτεβῦ 

” ΄ αν] 3 - -” [ 

τῶν ἀνθρώπων οἳ οὐκ. ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαϊς ταύταις, 
οἑίΒε πιθη Ὁ πο πθτθ ποῦ Κ1ΙΙεᾶ [ολ ἔπθςε Ῥ]βρι6ς, 

” ” -” ο “ 

Σοῦτε" µετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν.χειρῶν.αὐτῶν, ἵνα μὴ 
Σμοῦ “ετεω ἈἹτεροπίεᾶ οἳἑ πε ᾿π/οσ]β οὗ ἐπεῖτ Ὠβπᾶς, υμαί δηοῦ 

χπρρσκυγήσωσιν! τὰ δαιμόνια, καὶΣ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ 
1{1εΥ Ζςλοι]ᾶ ἄο Ἡοπιβρθ ῦο ἱἨΠθ :ἀ6ΠΙΟΠ8 απά 314915 11Π9 ρο]άραῃ απά΄ 

τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, 
Β1ἶγε απἆ ὌΌτχαζει απᾶ Είοπο Ααπᾶ πυοοᾶεῃ, 

ἃ οὔτε βλέπειν δύναται! οὔτε ἀκούειν, οὔτε ππεριπατεῖν' 
φΏ]ο]λ πεϊηες 3ΐο "Βθθ 1919 34016,  3ἩΟΓ  ᾖἵοᾖ]ςας, ΏΟΓ το τνα]]ς, 

21 καὶ οὐ.μετεόησαν ἐκ τῶν.φόνων.αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῶν 
Απᾶ ἍΏΤΠεγ τερµεηίεά πο ος {πείσ παατᾶετς,, ποτ ο 

ο ος ας κό στ , ο ο να ” η 
Δῥαρμακειῶν! αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῆς.πορνείας αὐτῶν, οὔτε ἐκ 

3βΟΓΟΡΤΙΘΒ α[ηοαῖς, πος οἳ ἰλείγ {ογηΙοαθΙΟΥΒ, ποτ ο 

τῶν.κλεμμάτων.αὐτῶν. 
σχείτ 1εέί5. 

ῃ ” ” 3 4 , Π - 

10 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ 
Απά Τ 5η αποίπες 38ηΏρε] 1ΡΙΤΟΠΡ οοπαΐπρ ἆονω οιαῦ οἳ τπβ 
.. Ν 3 Ν -” 

οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην», καὶ ὃ Ἶρις ἐπὶ στῆς κεφ- 
ἩθανοΣ, οἱοῦπεᾶ τι 8 οἸομᾶ, αηπᾶ ϐ ΤΑΙΠΏΟΊΠΥ ΟΠ Ἅᾖἵῃθ 

αλῆς' 3, καὶ τὸ. πρόσωπον.αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ.πόδες.αὐτοῦ 
Ἰθβά, απᾶ Ἠ48 {809 «ΔΑ ἴηθ 8Ε1Ώ, αηᾶ. Ἠ]ς {εθῦ 

ὡς στῦλοι πυρός 3 καὶ «εἶχεν' ἐν τΏνχειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον 
δε ᾖῬί]]αχ οἱ τε, Απᾶ 9 Ὠθδᾶ ΤΠ ᾽ Πίβ Παπά Ά 09019 Ὀου]ς 

ας ν « ο δισµνυριάδες ΙΤΑ. 
4 ἴδον Τ. τς απὸ {ΓΟΠΏ ΟΙ/ΓΤέΑ ΥΓ. 
αΙΤΤεΑΥΓ. 

5 - πληγῶν "μ]ᾶρμεξ αιττιΑΥ’, 
7 ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ΕΟΥ ἴηθ ΡοἵΝΕΥ οἱ θε ἨΟΙΒΘΒ (αὐτῶν ΓΟΥ χῶν ἵππων 

ο 41 
Ααπᾶ ϱ ἆρπσ, Ἀπᾶ ϱ 
ΙΩΟΠ{Χ, θΏᾶ η ΥΘ8Υ, 2ος 
{ο δ]αγ ἴ]ε {π]γά Ῥβχι, 
οἱ π1ΕΠ, 16 Απᾶ τηθ 
ΏΊΙΙΩὮΘΣΓ Οἱ ἴπο ΑΓΠΙΥ 
ΟΕ ἴχιο ἨΟΓΒΕΙΩΘΗΏ Ίωεγα 
πο ἨἸαπᾶτεά {ἴποι- 
βηηά Τποιμβαπᾶ: απᾶ 
1 Ἡθατᾶ {Πο ἨΝΠΙΡΟΘΣ 
ΟΕ {Ώσπα. 17 Απᾶ (Ώιαβ 
1 ματ {πο Ἰοχβθς {π 
{Πο νΙβίοηΏ, απᾶ ἴποτα 
{παῦ εαῦ ΟΠ {Ώσπ], Ἡλτ- 
1Πρ Ὀτοβξιρ]αίεςοίξ Άτα, 
Εᾶ οἱ ἠαοῖηίμ, αΏπά 
ὈτίπαβίοΏςο: απᾶ ἵἴλο 
Ἠεαᾶς οἱ {ἨΠε ΊΤοσρες 
19εΓ6 88 {πε Ὠσπᾶς ος 
1915; Απᾶ ουῦ οἳ {αῖγ 

Ροε5” παιοιίης 156ιεᾶ Άτο απᾶ 
ΡπιοΚέό βπᾶ Ὀτιηπιρίομε, 
18 ὮΒγ ἴῃεςδε ἰητθρ τ/ββ 
τποε ἑΠ]τά ρατί οἳ ΠνθἩ 
Κ1]]εὰ, Ὁγ πε Πτα, ατιᾶ 
Ὦγ {πο ΑπΙοΟΚΕ, απᾶ Ὦγ 
τη Ὀτίηπιβίοπε, πγη]οῖ 
1δοιθά ους οἳ {ποίῖτ 
ΙΩΟΙ{ΗΒ, 19 Ἐοτ ὑ]οῖς 
Ῥοῦεχ 1 Ίπ ᾖτἰπεῖσ 
ὨΙΟΙ{Η, θηᾶ Ἱἵπ 1Πεῖν 
ἰ8]]β: 1ος ἴΠεῖν {α1]8 
Ίωεγε κο αιιπῖο βετ- 
Ῥεπίβ, αηᾶ Ὠπά Ὠθβᾶβ, 
ΑΏὰ γῖἩ ἔΏεπα ἴμεγ 
ἄο Ἠπτῦ, 20: Απά τῃθ 
χεβ οἳ ᾖἵπο Ίεη 
ὍυΏΙοὮ νγετο ποῦ ΚΙ]]θᾶ 
Ὦγ ἴμἨεβε Ῥ]ηραθβ γεῦ 
χερεηπἰεᾶ ποῦ οἳ ἴ)θ 
Ἡ'οτ]Κ6 οἱ πείς Ἠβπᾶς, 
{πα Όπεγ εποι]ᾶ ποῦ 
ψυοχβΗῖρ ἆἀθενῖ], απά 
14ο]ς οἱ ᾳο]ᾶ, αηᾶ Εἴ]- 
ες, ΕΠά ῬΓΑΒΒ, απάᾶ 
5{οηΏ6, απᾶ οἳ πιοοᾶ : 
συ ΠΙο] πεϊἑηεσ ο8η εεθ, 
ηΟΣΓ ἨθΒΣ, Το. πα]: 
21 πε]ίῃες τοαρεηπίρᾶ 
{πεγ οἳ ἐπεῖτ τωαχᾶετα, 
ΏΟΣ οἳ λεῖχ 5οτοοσίθβ, 
Ώου οἱ {Ποῖς {οτηίζα- 
Φοηῦ, που οἳἑ ᾖἴλθίγ 
{9Εί8. 

Χ. Απᾶ Ι απ 4π- 
οἴπες τηὶρηίν καπρε] 
οοἵπθ ἄονπι ΣΥΟΠΩ Ὠθβ- 
γεἩ, ο]οί]λθοά σν]ία α 
ο]οιᾶ: Επάᾶ α ταῖπροτν 
τυα8 Ἡροη Ὠ]Ιβ Ὠερα, 
Βά Ὠϊς ζασθ 10α8 ας 1Ε 
Ἡ/ετθ λε Εάπ, αηᾶ Ἠ]θ 
Σεεῦ α5 Ῥϊ]]ατβ οἱ Βτο: 
2 απᾶ Ὦοθ Ὠβά ἵη }βΒ 
Ἠρπᾶ α ΠἨθο Ῥουῖ]ς 

Ῥ --- καὶ ΟΙΤΤΤΑΝΓ. 
τμ ἐκ 

ν/) ἐν τώ στόµατι αὐτῶν ἐστιν καὶ ἐν Ταῖς οὐραῖς αὐτῶν 18 1Ώ {πθῖν Ὠιραᾶυὰ απὰ 1π ἰπαίγ ω1]18 
» οὐ ποῦ αὖ; οὐδὲ ΤΑ. ᾱ προσκυνήσονσιν {ΠεΥ 8Ώα]] 4ο 

: δύνανται 1ΤΤιΑ. 
ο τὴν κεφαλὴν ΗΤΤτΑΥΓ. 

αἰΊττα ν’. 
Σ -- τὰ αὐΤΤΓΑΥΓ. 
(ταἳιιὈον)) αΙΤΤΕΑΥ. 
4 ἔχων Ὠδυίηρ ΟΙΤΊΤΑΤΓ. 

- αύτου (τεαά 
3 φαρμακιῶν Τ} Φαρμάκων Α. 

ἨΠοπιβρε {ο ΙΤΤνΑΥΓ. 
υ -- ἡ ἴπθ 

148 Ὠθβά) αι τττα/ 

11 



049 

ΟΡεΏ : ππᾷ Το 5εί Ἠϊθ 
τιβιῦ Εοοῦ προπ ἴπο 
εεα, απά ἠὶς 166 Γοοί 
οὗ ἴΠοθ οπτίἩπ, ὅ αιιά 
ογ]εὰ σνῖτΏ Αα ]οιὰ τοίςσε, 
Α5 10/6 ἃ Ἰοᾳ τοιτ- 
εἴΏ : αμα πνΠς] Ὡς Ὠιιά 
ογ]σᾷ, 5«ετοη {πιιπάστς 
π{ίογεᾶ {λαίγ τοίουΒ, 
4 Απά πΠΦη ἵΠς 5ΕΥΟΙ 
τηππάετς Ἠπά ιθεεγεά 
{ποῖς τοῖοσδ, Ιἵ σας 
βὐοιιῇξ ὃο πίτα: απ ΙΤ 
Ἠεαπγς α τοῖσο {ΣΟΠ1Ώεῃ- 
γοηῦ 5η} 1πσ αηπίο Ώ]ο, 
δου] αρ τΏοςϱ ΤΠίησ5 
πν ΠἶοὮ ἴΠο 5οτοη {Παῃ- 
ἄοτς ι{{εγεᾶ, πιᾶ συτ](θ 
ποπ Ἠοῦ. ὁ Απά ΊΤ]ιθ 
βησοὶ Ννηίον Ἰ δαν 
5ίαπᾶ Ἱροητ ἴπε σε 
Απά Ἴροηῦ ἴμε οατίΠ 
Ἱ{ιοά τρ Πὶς Ἠαπᾶ το 
Πθατεμ, 6 ππὰ 5πατθ 
ὮΣ Ὠϊα τηαὺ Ητεία {ος 
ετες αι εΥεΕΣ, ὙἩ]ο 
οτοφκῖοἁὰ ἨθατοἩπ, απᾶ 
τηΏο ἐπῖησςδτηαῦ ἵπετοῖῃ 
316, πηά {Ώο αασ{Ἡ, απᾶ 
πο τηίησς5 ἐηβί ΤΠετε- 
ἸἨ 49, απ (Πθ 5εα, απά 
τΏο {Ππίπρς πΠΙοὮ ατα 
ἑΠοτοία, Ἠπαπῦύ Όπετο 
5ΠΏοιι]άἁ ὃῬεο {πιο ηο 
1οηρες: 7 Ῥαΐ ἵη πο 
ἆπσο οἳ ἴπε νοῖσθ οΕ 
τἩο 5δεΤοΠΙΏ απβοε], 
πΏεη Ὦς 5Ππ]] Ὀερίπ 
{ο 5οιιπᾶ, ἴπθ ΏΥ5ΙΘ6ΙΥΥ 
οἱ ἄοά εποα]ά τα 
ΒπὶςΠεᾶ, 35 Ὦο Ἠβῖη 
ἀεο]ατεᾶ [ο Ἠϊ5 «ε- 
ταηίς {Πε ΡτορΏείϐ. 

8 Απᾶ ᾖ{ἰπο τοῖοῬ 
συΏίοὶι Γ[ Ἠεβτὰ 1τοιπι 
ἨὨιατεη ϱΡραΚα ἀπίο π]θ 
ΑσαϊἩπ, πιᾶ παϊᾶ, «ο 
αιιᾶά ἴπκε Τἴπο 1{τ]θ 
Ῥοοκ τηΏϊο]λ 156 ορεπ 
1η ἴἩε Ὠππᾶ οἳ Τπο 
8ΏΡΟΙ νυΏϊοὮῃ 5ἴβηπαειἩπ 
ἩΡΟΠ {Πε 688 8Ώά αροηΏ 
ΈἨε οατἰΏ. 9 Απά 1 
πσεπῦ υηῖο ἔΏε βηΏρε], 
βηὰ εαἱἁἀ αππίο Ἠϊη, 
αἶτοθ πιο ᾖπο Πίτ]ε 
Ὀοοξ. Απᾶ Ἡο απἰἀ 
πηίο Της, ΤαΚε {ὲ, ππά 
εαί Ἱὸ πρ; απά ἵν 5Πα]] 
τηρκθ {Ἡγ Ὀ6]]γ Ὀπίετ, 
τις 16 -Πα11 ὃε η ΕΠΥ 
ΤΙΟΙΤΗ η οθῖ 98 ΠΟΠΕΥ. 
10 Απά Ι ἴοοκ (μα 
116τ]ο Όοοξκ οιῖ οἳ τΏα 
Αησοε5 Πππά, απιά αἴθ 
16 πρ; απά Ἱδ ἵνης 1Π 
ΧΑΥ ὨλοιιίἩ «Ἴεευ 88 
ἩοπεΥ : αμᾶ 5 3500Π 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. τ' 

Γἀνεφγμένον Ἱ καὶ ἔθηκεν τὸν.πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὲν ἐπὶ ετὴν 
οΡρεΏ. Αιιᾶ Ὦε ρ]ησεᾶ Πϊς Αξοοῦ οτὶςΏῦ προπ τἶ]θ 

θάλασσαν,Ἡ τὸν. δὲ εὐώχυμον ἐπὶ Ἀτὴν γῆν," ὃ καὶ ἔκραξεν 
56, Απά {ῃο 1αξς ἩΡροα πο επτίἩ, απᾶ οτὶοᾶ 

- ’ / ’ -” 

Φφωνῇ µεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται' καὶ ὅτε ἔκραξεν, 
σηΙτΏ α Ζγοῖσε ᾖ᾿]οιά 45 Α 110ηΠ. 

ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ 
ΤΟΔΙΡ. Απᾶ ππεπ Ἅᾳ ογίας], 

Ν 4 { ” 4 Ν ε/ 

βρονταὶ τὰς .ἑαυτῶν.φωνάς' 4 καὶ ὅτε 
35ροχκο 1/Ώο Ἔδοτοηπ δίπαπάθγς ΕΠεῖγ τοῖςσοβ, Α Ππᾶ π΄Ποη 

λ {λ ος κ ον 4 « - Ι κ η 

ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ Ἱτὰς. φωγαᾶς.εαυτῶν, "έμελλογν' 
46ρο]ςθ 1{Πο ἔβετεπ τπαπάετς {Πεῖτ νοῖσες, 1 πας αξοιιξ 

γράφειν’ καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐραγνοῦ, λέγουσάν μαι, 
{ο ντε: Απά Ι ηεηυτᾷ κα τοσο οαῦ οἳ {πε Πεατεῃ, καγῖηπσ {ο γιο, 

” εν ΄ / Ν - 

Σφράγισοον ἃ  ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ ταῦτα" 
Φος] ψπαῖ [τΠϊπρς] ΄βροκο πο Ἔεετεηπ "ἑπαπᾶετς, απἁ ὁποξ 71ἨΡΙ 

γράψης. ὅ Καὶ ὁ ἄγγελος. ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης 
ανιτ]το. Απά ἴπε Ἅαπρβεὶι ὙἈΠοτπ 1 5αν φίππᾶϊηᾳ οἵἳ ἰπθ εαα 

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ἡρεν τὴν.χεῖρα.αὐτοῦ Ἡ εἰς τὸν οὐραγόν, 
απᾶ οη ἵμε εατίῃ, ΙΕἰεᾶ αρ Πὶ5 Παπά το Ἅᾖἴπε Ἠεατεπ, 

Γη ” - -” ” - ΄ ε 

ϐ καὶ ὦὤμοσεν ἐν τῷ Κζῶντι εἰς τοὺς αἰῶγας τῶν αἰώνων, ὃς 
Απᾶ  3Ἀἵνατο ὉΥ Ἠϊμα πΠο Ίϊτες {ο {ἰπε Ά5ε5 οΟΕίἴπθ 8668, π]Πο 

ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, καὶ τὴν γῆν καὶ 
οτοβεεᾶ  {ἴπθ Ἡσοπτεηπ απἆ {Πα {Πῖηπρς ἵπ αξ. Απᾶ ᾖἵπε οατια αιᾶ 

υτὰ  ἓν αὐτβῃ, “καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ,ὶ 
έπε ἐΠπίησς ἵηπ 18, Απά {πο 5ομ, απᾶ {πε ἐΠίησς ἵπ ἵν, 
ὝὋ ΄ |) ” »” ” »1ἱ 7 ᾳ ιλλ ) Π] . -- ς [ -» 

τι χρονος Ροὺυκ έσται ετι αλλα εν ταις Ίμεραις τῆς 
Ῥεῖαγ  ᾖὃπο 15Πα]] Ρε ΙοΏρεΓ; Ῥαῦ ἵπ Ὥἔἴλπο ἀ4μσ5 οξ τπε 

-” - { ’ ’ ε/ ’ ΄ 

φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν µμέλλῃ σαλπίζειν, 
γοίοθ οΕ {πο δετεπῖἩ απἩςδε],  ὙἩΠπεη Ἡε 5 αΌοιιῦ 6ο 5οαπᾶ [1Πε] τχαπιροῦ, 

καὶ  Ἱτελεσθῃ' τὸ µυστήριον τοῦ θεοῦ, ὡς εὐηγ- 
815ο 5Ποι]ᾶ Ὦε οοπιρ]εεᾶ ἰποα οἱ ἀοᾶ, αῦ Τε ἀῑᾶ απποιηςσθ 

γέλισεν τοῖς. ἑαυτοῦ.δούλοις τοῖς προφήταις.' 
1Π9 ρ]αά ὑάϊπρς ζο Ὠϊ5 Ῥομάπιει τπθ Ῥτορβεῖς. 

8 Καὶ ἡ φωνὴ. ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν 
Απά τΠθ τοῖοο πΠϊοὮ 1 Ποατᾶ οαἳ οἳ {πο Πεαγεαυ [πας] αριιίη 

λαλοῦσα" µετ᾽ ἐμοῦ, καὶ "λέγουσα,' Ὕπαγε λάβε τὸ "βιβλα- 
ερεικίηπ ἹΙΙΠ Ἡπθ, απᾶ 5ΑΥΙΏΡ, ἄο. ἴακο πο Πτι] 

ρίδιον" τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ Χ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος 
Ῥοοκ σ/Ώ]σο]. 15 ΟΡΕΠ 1η ἴΠε Παπά ο {ίπε] βηρε] γ/πο 5 5ἰαπάίσ 
᾿ ᾿ -” / εκ) Δ -” -” γ ” - Π Π Π 

ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 9 Καὶ 7άπῆλθόν' πρὸς τὸν 
οἳυ ἴπο εεα πηπά ΟΠ {πο εαζῖῃ. Απά 1 νεηῖῦ το της 

ἄγγελον, λέγων αὐτῳ, "Δός' µοι τὸ βιβλαρίδιον. Καὶ λέγει 
8η6ε], 5πΣΙΠΡ Το Ἠίπ, Αἄἶτε Ἱπθ τἵἴῃθ Ηέτ]ε Ῥου]ς, Ἅπα ης «ατ8 

µοι Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό' καὶ πικραγεῖ σου τὴν 
{ίοπ18ϐ, Τ4Κο αιᾶ εβῦ Σιρ της ΑΏά Τδ θ]λΑ]] Ώχα]κε ΐέτετ τἩτ 

κοιλίαν, ἀλλ ἐν τῷ.στόµατι.σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 10 Καὶ 

ΏλΥΣ{ετγ 

Ρε]!1γ, Ῥαῦ ἵἸπ Τσ πιοατὮ 16 νΏφ]] ὃς 5πνθεῦ ας Ποπεγ. Απά 

ἔλαβον τὸ βιβλαριδξιον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου, καὶ κατέ- 
1 του]ὶς {πε ἍἹΠτν]ε Ῥοοὶὺὸὶ οαῦοξ ἴπο Ἠππᾶ οξ{πθ απμε], απᾶ Ἀτθ 

φαγον αὐτό' καὶ ἦν ἐν τῷ.στόματί.-µου ὡς μέλι γλυκύ' καὶ 

{ ἠνεωγμένον ΙΤΊΤΑ. 
Φωνᾶς ἑαυτῶν ΑΙ. ΤΤΤΑΥΓ. 
. -- τὴν δεξιὰν ἴλθ τιρΏῖ αΙ.ΤΤΤΑΥΓ. 
ἔσται Ι.ΤΤι ΑΥΓ. 
δούλους τοὺς προφήτας ΟΙ.ΤΊΤΑΥ. 
λίον Ὀου]ς ι.ΤιΑ. 

Ἔαρ "ος Άπᾶ 16 1νας η παν πιου{η 56 ΞἨοπεγ ᾿Βνοεί; απᾶ 

Ε τῆς θαλάσσης αΙΤΊΤτΑΥ’. Ἡ τῆς γῆς αΙΤΊΤΑΥΓ. Ι.--- τὰς 
Κ μελλον ΙΓ Τταν7. Ι --µοι ΑΙ ΤΤΙΑΝΓ. αι αὐτὰ Ι1ΤτΑΥ/. 

9 [καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῃ] 1. ρ οὐκέτ. 
ᾳ ἀλλ᾽ ΙΤΤΙΑ. ςτ ἐτελέσθη 85 οοτηρ]θίθά αΙ,ΤΤτΑΥ. : τοὺς έἑαιτοῦ 

ἔλαλοῦσαν Ι1ΊΤΑΥΥ. ᾿ " λέγουσαν ΙΤΤΥ ΑΥΓ. Ν βιβ- 
: - τοῦ ΟΕ (ωε αι ΤΊιΑΠ. 7 ἀπῆλθα ΙΤ. : δοῦναι (}εαᾶ Ὀοείμτις 

Πίτα {ο ρἶνε) αἰΓΊτΑΝ. 



ΕΕΤΕΕΑΤτΤΙΘΟΠΝ. 

ἡ.κοιλία.µου. 11 καὶ «λέγει! 
1τΥ “Ῥθε]]τ. Απᾶ - Ἠθ 5478 

Σ. πε 

, 9. 8 
ΟΤε εῴφαγον αὖὐτο, 
Ψπευ 1 ἀϊά εαξ 16, 

µοι, Δεῖισε πάλιν πῥῤοφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἃ ἔθνεσιν καὶ 
{ο π1θ, Τηοα παιπςῦ βρβίΏ Ῥτορϊοα5γ Α3 ἴο Ῥεορ]ε», αηᾶ ὨβίΙοΠ58, 8Ώᾶ 

γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν πολλοϊῖς. 
ἴοπριαςβ, απά 3κίπσς 1ΤΗΑΏΥ. 

11 Καὶ ἐδόθη µοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, “λέγων, ἵ Ἔγει- 
Ἁπα πας Είτεη ἴο πἹθ .Α τεεᾶ 1κε 3 5ἵα, 5ατίπσ, Ἐ]5α, 

ραι,! καὶ µέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ, καὶ τὸ θυσιαστήριον, 
: Απᾶ  ππεβςδατθ ᾖἴπο ᾖἴεπιρ]θ οἳἑ αοᾶ, απᾶ ἴπα αἰ{ατ, 

καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ' 3 καὶ. τὴν αὐλὴν τὴν 
Ἀπᾶ ἴποςα π]ᾖο σγοτ5ΏϊΡρ 1Π 18, Απᾶ Ἅἴπο σοοιτῦο πΠϊοὮ 

ξέσωθεν! τοῦ ναοῦ ἔκβαλε Ὀέξω,ϊ καὶ μὴ αὐτὴν µετρήσῃς, 

ἐπικοάνθη 
Άτσας “τωπάθ Ξ5Οἱτίετ 

[195] µπιεπίη ᾖἴπθ ἴαπιβ]ε ο» οαῦ, απᾶ "ποῦ 5105 1ΤΩΘΑΞΙΤΘ; 

ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν᾽ καὶ τὴν πύλιν τὴν ἁγίαν 
Ῥεοβιιςε 16 τας σῖτεπ Γαρ] {ο {Ἱθ ἨπβΙοΏβ απᾶ ᾖἵπο Σο 1πο]σ 

μῆνας Ἱτεσσαράκοντα" Κ δύο. ὃ καὶ δώσω 
Σοτῦτ αξπσο, Απά ΙΤ τπ1]] σῖτο 

πατήσουσιν 
ΕἨΏΑ]] ἔπεγ ἵταπιρ]ε προτπ “πιοπἔΏ» 

τοῖς δυσὶν.µάρτυσίν.µου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας 
[ροπετ] το τα ἴπο πἰίπεςςεἙ, Απᾶ ᾖΌπετ 5Ώβ]Ι Ῥτορπεςγ Τᾷ8ΥΒ 

χιλίας  διακοσίας ἑξήκοντα, Ἱπεριβεβλημένοι' σάκ- 
1 ΑΓΠουαβαπᾶ «Ἔστο “Παπάτθα [απᾶ]  δεἰσίγ, ο]οίπεά ἵτπ β8οΚ- 

κους. 4 οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι, καὶ ἳ' δύο λυχνίαι 
ο]οῦἩ, Τηεςθ νπε πο οἶῖτε ίτθες,. απᾶ ᾖ{[τπε] πο Ἱατονείατάς 

αἱ ἐνώπιον Ἀτοῦ! οθεοῦ' τῆς γῆς Ρὲἐστῶσαι.! ὅ καὶ εἴ τις 
Πο "ρεέο 3πθ ' “αοᾶ 39οΕ5ἱ1Π87εατίια ᾖἸςαπᾶ. Απιᾶ ἰξ απτοπθ 

αὐτοὺς 3θελῃ" ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόµατος 
5ίπεπι ᾖἈἸςπου]ά "ππι]] ὅτο π]ατθ, Άτθ 6οες οαῦ οξ Ἔπαοιστα 

αὐτῶν, καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν καὶ εἴ τις "αὐτοὺς 

ΒΤΘ 

αΕπαείτ, απᾶ ἆἄετοιτς τπεῖτ εποπαῖθΒ. Απά 1π7οπθ Ἀἴῆεπι 

θέλῃ' ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 6 οὗτοι 
Ἰεηοιι]ὰ ΑνγΙ]] 35ο π]ατε, ἴπαφ ταξί Ὦθ Ὀο ΚἰΙ]εᾶ. Τηπεςε 

ἔχουσιν " αξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν,' ἵνα μὴ Τβρέχγη 
Ώατθ ΒΟΦΠΟΤΙΙΥ το 5παῦ Τπθ ἸἈεατεπ, ἴπαβῦ πο πα “Σα]] 

ὑετὸς ἐν ἡμέραις αὐτῶν τῆς προφητείας! καὶ ἐξουσίαν 
αχγαίη Ἱπ {Γίπε] ἄατ5 οἳ ἴπεῖσ Ῥτορπεςσγ ; απῖ οπεποτῖίγ 

ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα. κι. πατά- 
ἔπεσ Ἠατο οτεγ ᾖ{ἴπε ΨΓΘἴΕΤΒ, νο Τάτη ἴπεπα ἴπτο Ὀ]οοᾶ, απᾶ {ο 

, πμ... ,, λ -- « ’ 4 θ λ ’ Ι ῃ 

ἔαι τὴν γῆν Ὁ Σπάσῃ πληγῇῃ, ὁσᾶκις ἐὰν θελήσωσιν.' 7 καὶ 
επϊίθ ἴπθ θατίὮ πι 6ΥετΥ Ῥ]αδιε, 5 οξἔῦεη 85 ΤΠΕΣ τααγ σνῖ]]. Απά 

ὅταν τελέσωσιν τὴν.μαρτυρίαν. αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ 
π/Ώεη ἔπεγ «Ώα]1 Ώατο οοπιρ]εῖθᾶ τπεϊτ 0εξίίπιοἩπγ, {πθ ΌὈθαςῦύ ππο 

ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀἁβύσσου ποιῆσει Σπύλεμον µετ αὐτῶν," 
οοπαιθ: πρ οαῦ οἳἑ ἴπθ 80758 π]] πιακθ ιν πα ἴπεπι, 

καὶ νικήσει αὐτούς, καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. ὃ καὶ Στὰ 
απά σσ] οπεγοοπιθ {πεπα, 8Ώᾶ πλ] εἰ τπετη : ΒΏά 

ἐπὶ τῆς πλατείας 3" πόλεως τῆς µε- πτώματα! αὐτῶν 
[πνι]] Ὀε] οπ ἴπο εἰτεοῦ οξ Δοἱυσ Ὥτπο 3ροᾶΐες αεηπεῖτ 

« λέγουσίν ἴηπεν 387 ΤΤΊτΑ. 
ἴπο αιιρεὶ 5ἱοοᾶ Ε. { Ἔγειρε ΤΤΤτΑΥΓ. 
οιϊβίάςε ἵτττ, 1 τεσσεράκοντα ΤΤΤΤΑ. 
αι |. αἱ ἴΏθ ΕΠ ΤΤτΑΤΓ: 5--- τοῦ Ἡ. 
4 θέλει Ὁ]]]5 αΙιΤΤΑΝ. 
εΏοι]ά Ώατε νγ]]]εά ἴπεπι Τ) αὐτοὺς θελήσῃη τΤτ. 
ἐξουσίαν κλεῖσαι α. 
(τεαὰ [ἀπ ηρ] της ἀ.γ5) αιτττΑνν. 
σωσιν ἐν πάση πληγῇ ΑΝ. } μετ᾽ αὐτῶν πόλεμον αἰττιαγ’. 
-- τῆς ΙΤΊτΑΥΥ. 

ἆ -|- ἐπὶ ἂδ ἵωτ. 

κ -ἰ- καὶ αΏά ΤΑΤ’. 
9 κυρίου Ἰιογὰ αι ΤττΑΥΓ. 

» ἐν νι (εΥΘθΥΥ) ΙΤττΑ. 

Εξ ἔξωθεν οιΐδιάς ΕαΙΤΤτΑΤΓ. 
Ι περιβεβληµένους Ττ. 

06043 
Απ Τ Παᾶ θλίεὮ ἵξ, πιτ 
υε]ιν πῃβ ἍὭὈϊττογ. 
11 Απᾶ Ἠθ εαῖά ππτα 
πηθ, Τηου τοηαβί Ῥτο- 
Ῥπεςγ ασαϊΐη ὭΌὈεΐοτα 
ΤΩΙΛΏΥ ῬθοΡ]ες, απά 11Λ- 
Μἱ0Π»5, απᾶὰ ΤοηριιεἙ, 
8Ώᾷ Κϊπρα. 

ΧΙ. Απᾶ ἴπετο παχ 
Ρῖτεη τηθ Α, τθεᾶ Ίϊκα 
ΠΠΤΟ «8 το: απᾶ 1πθ 
απςσεὶ ςἴοοὰ, σατῖπσ, 
Ἠ]ςδο, απᾶ Πιθαςτιτο ἴῃΠθ 
τεπιρ]ε οΕ ἀοᾶ, απᾶ ἴπθ 
Β]ῖατ, απᾶ ἴπεπι επαῦ 
πυοτ»Ώῖρ ΤΠοτείι, 3 Βιτς 
πο οοατῦ ἹπηΠίοηι ἵβ 
ππιηοιῦ {πο ᾖ{επιρ]θ 
Ίθατο οιιξ, αΏᾶ ΠΙΘΑΡΙΙΤΘ 
16 ποῦ ; Το ΙΕ 15 σίτεπ 
ππῖο πο Εεπέῖ]ες: απά 
ἴπε Ποὶσ οἶισ 5πα]ὶ 
ΤΠεσ 'τεβᾶ πιπάεσ ξοοῦ 
Σοτίτ απᾶ στο ΤᾖΙΟΠΙΠΗΡΒ, 
ὃ Απὰ Ι πυὶ]] ρἰνο 
Ἄοιυεγ Ἀππῖο πτιγσ ἴπο 
π/]ῦπθςςες, Ααπά Τπογ 
ΞΗΑΙΙ Ῥτορήποςγ η ἴποιι- 
5εαπᾶ ἴσπτο Παπᾶτγεά αλα 
ἵητεεεσοτε ἄαγ», ο]οῖῃ- 
εα ἴη «αποκο]οβΏ. 4 Τηοξ8 
ΑΤΕ ΤΠε ἴπτο οἱϊτεῖτες», 
Απᾶ ἴηοθ Όσο οπηᾶ]ε- 
ΒΕῖοξς Ξἰππάῖηςσ Ὀεέοτθ 
1πθ αοᾶ οἳ Τπε 6βΣίΠ. 
ὃ Απά ἵξ ΑΠΤ πιαη 
σσ] Ὠατὸ ἰπεπι, Βτθ 
ῬτοσθεᾶείἩὮ οί οξ ἐπείτ 
πιοι!ίἩ, απᾶ ἀετοινότῃ 
Μπεῖτ οπεπαῖες : απά 1Ε 
ΒΏΠΥ ΤΙΣ. σ]ἱ Τπτο 
Ίπετη, πας πιαςτ ἵπ Εἰιίς 
ΏΙΠΏΠπετ ὉὈθ ἍᾖΚἰ]]οᾶ. 
6 Τπεςε Ἠαβτε Ῥοποτ το 
εΏαΐς Ἠεαβτεῃσ, ἴπαῖ ἴς 
ταῖη ποῦ ἵπ 1ἴπθ ἆπτα 
οἳ ἐπαῖτ Ῥγορῃπεςγ :απά 
Ἠατο Ῥούψετ 0ἱεΓ πα- 
τετς ἴο ἴπτωη ἴΏοθπι ἴα 
Ὠ]οοᾶ, απὰ Το 5ιηἶτα 
ἴηπο ϱατία πῖτα αἱ 
Ῥ]ασαες, ας οξδεη π8 
τπογ σ]]. 7 Απᾶ ππετπ 
ΤΠετσ 5Ἠα]] Πατο βπὶξ]ι- 
οᾱ ταεῖτ {εςείπιοΏσ, ἴπθ 
Ῥε8βξυ ἴπαῦ απσοεπᾷ- 
εί οιῦ οξ ἴπα Ὀοτίοπι- 
1635 ρίῦ 5πα]] π]ακθ 
πτατ Αραϊτβυῦ ἴποεπι, πιά. 
5Ώα]] οπετσοοπαθ Τἴπαπα, 
Άπά ΕΙΙΙ ἔπεπι. 8 Απά 
νπεῖτ ἀθθά Ὀοάῖος 5Λα[ἱ 
16 Ίτπ ἴηπθ βἰτεευ οἕξ 
τΏθ ρτοαῦ οἱτγ, πηῖσα 

ε--- καὶ ὁ ἄγγελος εἰστήκει αιιᾶ, 
η έξωθεν 

Ρ ἑστῶτες ΟΙ,ΤΤΤΑΤΓ. 
τ αὐτοὺς θέλει [Ώετα ν]]]5 α; θέλει αὐτοὺς ΤΑ; θελήσῃ αὐτοὺς 

5 --- την ἴΏθ Πτι[ ασ. 
7 ψετὸς βρέχῃη τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν (αὐτῶν τῆς προφ. ν] 

ετον οὐρανὸν 

Σ ὁσάκις ἐαν θελη- 
: τὸ πτῶμα Ὀογ αι τΊταΝ, 
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ερῖτιὑαη]]σ Ἱ οα]]θοᾶ 
Ῥοάοπι απᾶ Ἐσγρι, 
ὙγΠΘΙΘ 35ο ουσ [ιογᾶ 
πνας ογἠοὶβθά. 9 Απά 
Όπεγ οἱ πε Ρρεορ]θ απᾶ 
χΙπάτεᾶς Απᾶ ἴομβιθς 
Απά ΠαΡΙΟΗΒ β]λα]ἱ 56θ 
{ποίτ ἆθπά Ὀοᾶῖθε (πταεςἙ 
ἆαγε απᾶ απ Ὠπ]ξ, απὰ 
ΒΗΑΙ] ποῦ εαβετ ὑπαῖς 
ἀεκᾶ Ὁοᾶῖες {ο ὃε Ῥαΐ6 
1Ώ ΡτΆτος. 10 Απά ἔπεγ 
μυ ἀνγε]] απροπ ἴπε 
εΛΕίἩ 5Πα]] το]οίος ο- 
ΙΝΕΣ {Ώθπ, βηΏὰ πιακο 
ΙΣ1ΟΣΣΥ, απ 5Ώς]] 5επᾶ 
ΡΙΕύ5 οΏς {ο ΑΠΟΙΠΟΓ: 
'Ώ6οβ 66 ἱΠθβθ ΌπύοΡρΓγο- 
ῬΠεῦβ ὑογπιεηίεά ἔπεπα 
βῃαῦ ἄπιειῦ οἩ πε 
δατιὮ. 1ἱ Απά αξίας 
Όινεο ἄπγ5 Απᾶ αἩη 
Ὠαβ]Ε ἔπο Βρϊτιυ οἳ 11{ᾳ 
ᾷτοπι ἀοὰ εηπίεγεἁ ἵπτο 
Τλεπα, απᾶά ἴποσ βἰοοά 
πἌροπ πείς 2θεῦ; αμ 
6τεαῦ Τοατ 44]] προη 
Ίμθπι πΠϊῖοἩ 8.υν ΌΠθιῃ. 
12 Απᾶ ἵπεγ Ποατὰ α 
Ρριοαῦ γοίορ ΕΓΟΤα Ἠθα- 
γεη βατίΏς απῖο ἴπετα, 
Οοπιθ αρ ΠΙζΠεγ,. Απᾶ 
{πε7ύ ββοεπᾶθεά πρ ἴο 
Ώθαγτθεη 1π α ο]οιᾶ; α ιά 
ὑπείσ ϱηορπιῖθς Ὀεπε]ά 
πεπι, 15 Απᾶ ἴπο 
ΒΑΠΙΘ ποια πας {πΠθτθ 
Ρτεπῦ εβτυΒααα]χε, απᾶ 
τμ ὑεπίηπ Ῥρατί ο ἴπε 
οἷυν Τε]], απά ἵπ ἴπο 
εαγ(πα ας κο 1Υθτθ β]αῖπ 
οἳ ΠιΘΏ 86ἱθ6πΠ ἴποι- 
Επι: απά Ίἵπο τοπι- 
ΠβΙΗΕ Ὑπθτο ἀβτὶρηίεά, 
ΒΠᾷ Ρατο Ρ]οσΥ {ο ἴπθ 
αοά οἱ Ἡθβνεῃ, 

14 Τηοθ βοοοπᾶ ποῬ 
ὃν Ῥαξύ; απᾶ, Ὠελπο]ᾶ, 
πο ὑλμ]τᾶ ποθ οοπωθίΏ 
αιιἰο]ς]γ. 

15 Απᾶ 119 βετεπίἩ 
ΔπΏροθὶ βϱουιπᾶθά: απά 
1πΠετο τυογεστοαῦ νοῖσεΒ 
4Ώ Ἠρβτεπ,βΑΤΙΩΡ, ΤΠο 
Ἰϊπράοπς ο ἍὉπίβ 
πποχ]ᾶ ατο ὉὈςδοοπιο ίλ6 
Κἰπραᾶάοσπις οἳ ουσ Τ,οτᾶ, 
απά οἱ Πρ ΟΠτ]ςῦ; απᾶ 
Ἶε ϱΏα]] γοῖση Εος 6Υεγ 
Απᾶ νετ, 16 Απάᾶ {πο 
4οιγ απᾶ ποπίγ ο]- 
ἆθτα, πηϊσοἃ βαν Ὀεξοτε 

ο αὐτῶν [ηΏθαίχγ αἰτττΑ ΥΓ. 
{ ἀφίουσιν ἴπογ 8ΙΠΕΥ ΠΤΤτΑ ; ἀφιοῦσιν Υ. 9 [καὶ] Α. 

Ἀ χαίρουσιν τε]οίοθ αΙΤΤΙΑΙΝ. 
Ιεν(-- ἐν Ττ[Α]) αὐτοῖς ΟΙ/ΤΊτΑΥΓ. 

Ρ᾿Ανάβατε 1ΤττΑΥ. 
Βασιλεία “18 Ὄθουπηο '.1θ "“ΚΙωράοτι αΙΤΤΤΑΝΓ. 
» --- οἱ (γεαὰά καθή. δἱ0ἱἱ1ρ) τ{Α]. 

γούσης ΤΑ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ Σ. ΧΙ, 

γάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, 
Ῥτοςί, "Πο ᾖβοβ]]εᾶ ϱρἰσί(ας]]1γ Βοᾶοπ απᾶ Ἔκτρυ, 

ὅπου καὶ ὁ κύριος δἡμῶν! ἐσταυρώθη. 8 καὶ «βλέψουσιν! 
ψ/Ώοτθ Α]5ο 31,οτᾶ οας πας οτιοϊβεᾶ. Απά ᾖβπΑΙ1 135 Γ1ροπωθ] 

ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν ἀγὰ πτώ- 
Ἄοξ “πρ “ῬεορΙθ» μπᾶ 5υχὶορυ Ἰαπᾶ Σίοπσιες ᾗαπᾶ "ΠΒΕΙΟΤΠΒ α19Ρ0ᾷ18Β 

µατα! αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς «καὶ! ἥμισυ, καὶ τὰ, πτώματὰ.αὐτῶν 
13µΠείς 35άαγθ "5Ἴνθ απᾶ κα Ἠ8]8, απᾶ τπείσ Ῥοᾶίες 

ο ερκὰ | ση Ες Ι 10. εαϊ- οἱ οὐκ ᾿άφησουσιν' τεθῆναι εἰς Σμνήματα.ι καὶ. οἳ κατ- 
Ἀποῦ 1{Πεγ Ἅγγίῃ «ιο; {1ος ραῦ {Πίο ΤοΠ1Ρ8, Άπᾶ {μογ {παι 

. 3 ο ο 3 } - λα 

οικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς Ἀχαροῦσινὶ ἐπ᾽ ἀαὐτοῖς, καὶ Ἱεὐφρανθή- 
ἀπγε]] οᾳπ ᾖἵἴπο θατί Ἅπ]]] τε]οίσθ οἱες ᾖἴπεπ, απἁ π/ϊ]] πιακθ 

σονται"Ἡ καὶ δῶρα Ὑπέμψουσινὶ ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο 
ΠΠΘΙΣΥ, Απᾶ ρε σπὶ]] εεπά ἴο οπθ ΑποίΒας, Ὀεσβιςε {μθςθ, ἴἩο ἔνγο 

προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 
Ρτορβοίς, Ρογπιθηἔθᾶ ἴπεπα ἐΠαῦ ἀντε]] πἩροιπ πο οθαγί]µ.: 

11 καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς 
Απᾶ αξίετ {πο «ἴπτοῬ ἆβγβ Απᾶ α Π8]Ε, (ΓἼπε] αρὶτίι6 ο 1148 

ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐπ αὐτούς,ὶ καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς 
4τοΏι αοᾶ ἀϊᾶ επίετ ἍᾖΙπῖο νπεπα, 8Πᾶ ἍΤΠεγ 5ὐοοᾶ προνπ 

πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος µέγας Ἀέπεσεν' ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας 
2Γ6εύ αµηαῖτ; απᾶἆ "ΐεμγ ρτοαῦ 4911 Ἡροη {λῃοςθ Ρεπο]άϊπα 
. [ή ἡ . ” σα 4 ΄ Π ἵ ο Ὦ 

αὐτοὺς. 19 καὶ Ίκουσαν "ϕωνὴν μεγάλην εκ 7ου οὐρανου 
Τῆετα: Αηά ἴπεγ Πεμτά α "γοίοε Ετεαοῦ ουῦ οἱ πε ἍἨΘΑΤΕΣ, 

ολέγουσαν! αὐτοῖς, Ρ Ανάβητε" ὧδε. Καὶ ἀνέβησαν εἰς ΤΟΦΡ 
βαγίης νο πεπι, Όοππε πρ Π1{165. Απᾶ Όπεγ πεηῦ πρ ἴο. 'ΤΠ8 

οὐρανὸν ἐν τῷ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ .ἐχθροὶ αὐτῶν. 
Ἡραωνγοα Ἅᾖπ πο οἰοιᾶ: απᾶ 3Ρεηε]ᾶ ΄(ηθπα α{ηθίσ θποιηίθΒ. 

19 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σειόμὸὁ µέγας, καὶ τὸ 
Απά η ΄ ἴπαυ Ἠοισγ μετρ πας “εβτίπααβκο 24 7ρτοβί, απᾶ ἴπθ 

” ΄ ” Δ ὴ ΄ ” ς 

δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ 
ἰθηπίΏῃ ο ἴπο οἱἵῦγ 491], ΑηΏᾶ Ίπετο π/οτα Κἰ]]δᾶ 

κ... ϱ) ’ ιά « ο ὴ « . ” ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά᾽ καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι 
3ΏΑΤΙΘΕ 40 ὄπιθη Ξ(Ποιςδβθμᾶ βεγεῃπ. Απᾶ {πο τεςδῦ Ἀρετοιᾶ 

1 [ . ” , - - -- η] - 

ἐγένοντο, καὶ ἔδωκαν δύξαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 

1π πο οατίπαααΚκθ 

1Ώθ6ρΑΊ1ΆΘ, αηπᾶἆ  ῥΡ8τθ βΊοςγ {ἴο ἴπθ οᾶ οξἑ{πθ Ἡθβτεπ. 

14 "Ἡ οὐαὶ 3ἠὶ δευτέρα ἀπῆλθεν' ἰδού, ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη 
3γ/γοο 1:19 "βεοοπᾶ 18 ρ8ρύ: 19, ᾖλπθ 3πο αιῃ]τᾶ 

ἔρχεται ταχύ. 
ο0ΟΠ1θ4 απίοξκ]γ. 

16 Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος  ἐσάλπισεν, καὶ ἐγένσντο 
Απάᾶ {πο βθτεπί{η 8ΏΡοΙ βοαπἀθᾶ Πιἱβ] ὑταταροῦ; απᾶ  3π/6Γθ 

φωναὶ µεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, Τλέγουσαι! "Ἐγένοντο αἱ 
Αγοϊΐοθς 1ρτεαί 1η ᾖ1πο ΄ Ἡθανεηυ, ΒαγίΏΡ, 8Ατο ΊΏ6οοπθ 21119 

” -” ΄ -” ΄ ” ιΓ - -” / ” 

βασιλεῖαιϊ τοῦ κόσμου τοῦ.κυρίου ἡμῶν, καὶ τοῦ.χριστοῦ. αὐτοῦ, 
Ἀκ]ηρᾶοπιβ 39Ε”0Ἠ9 Σποτ]ᾶ ος Τιοχᾷ)», 8η Πὶ5 ΟΗτΙ5ύ8, 

καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἄἰώνων. 16 Καὶ «οἱ! 
Επά ἎςῬ βΠα]]τείσπ ἵο ᾖἴπο 8ΡΘ8 οἳ {ο ΒΡ88. Απά 19 
εἴ γ μη , , σαι ο ’ - θ - χ θή- 
ἴκοσι Ἱκαὶ' τέσσαρες πρεσβύτεροι 5οἱν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ Σκαθή 

ὑπεπυγ βπά {ουσ θ1ά46ςΑ, ὪΨΠο ὮὈθ{οῦθ αοάᾶ βἰῦ 

ἆ τὸ πτῶμα Ὀοᾶν σττΊττΑ τν. 
Ε µνῆμα 8 ορ ΑΙΤΤΤΑΥΓ. 

Ι εὐφραίνονται Ὠλα]ςθ ΠΙΘΓΓΥ ΙΤΊΤΑΥ. Ἠἆ«Χ πέµπουσιν β8Πᾷ Τ. 
πι ἐπέπεσεν ΙΓ ΊΤΑΥΓ. ἃ φωγῆς μεγάλης ΤΤΑ. υ λε- 

4 --ἡ Υ/. ςζ λέγοντες ΟΤΑ.  " Ἐγένετο ἡ 
ἕ --- οἱ Τ[Α]. σ--καὶ ΑΙΤΊΤΑΝΓ. 

Σ οἳ κάθηνται (γεαὰ ὙνΏο [αΓ9] Ἠ9ίοτθ ἀοά πΏο αἰθ) τΤτε, 

ο βλέπουσιν 5ε8 αΙ,ΤΤτΑΥ. 



ΣΣ]. ΧΙ. ΕΒΕΕΝΥΕΙΑΤΙΟ Ν. 

µενοι! ἐπὶ τοὺς.θρόνους.αὐτῶν, ἔπεσαν ἐπὶ τὰ.πρόσωπα «αὐτῶν, 
οἩἳ τποῖτ ΤἨΤοποαΕ, {εΙ] προάπ ὑπαεῖγ ἆπςθα, 

καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ, 17 λέγοντες, Ἐὐχαριστοῦμέν σοι, 
Απᾶ π/ογΞΏϊρρθᾶ αοα, ΡΒΑΥΙηΩΡ, ΊΜε Ρίνο (ππηχκ» Το ἴμεῬ, 

κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν Υκαὶ ὁ 
1οτάᾶ αοᾶ Α]πιϊρηΏϊψ, {Πε] πἩο 15, απᾶ νΏο 5, παπά σπο [15] 

ἐρχόμενος, Ζ ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην. 
οοπιῖτπρ, ἰπαῦ ποια Ἠαδῦ ἵακεη 3Ῥουνετ ατηνγ Ἔρτοβῦ, 

καὶ ἐβασίλευσας. 18 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ 
ππὰά τεϊρπεᾶ. ΑἉπά Ίλο παΡΙοιΏς ἨἩΝΕΤΕΟ ΠΠΡΥΣ, Απά ᾖ1β οοΏ1ε 

ὀργή σου. καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν, κριθῆναι, καὶ δοῦναι τὸν 
ἈπυταϊὮ ΗΨ, απᾶ ἴπο τἶπθ ο ἴπα ἄεαᾶ Ἅἵο 0 ]αἀρεᾶ, απᾶ {ο ρῖτο ᾖἴπα 

μισθὸν τοῖς.δούλοις.σου τοῖς προφήταις, καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ 
τοννατᾶ το ἵηγ Ῥοπάπιεπ νπο ῬτορΠβεῖς, Αηπά Ίο ἴπο βαἰμῖ5, απᾶ 

φοβουμένοις τὸ.ὄνομά.σου, τοῖς μικροῖς καὶ τοῖς 
{ες Μµσ Ώλπ]θ, ἴπο απια]] απᾶ ἴπε 

διαφθεῖραι τοὺς Ὀδιαφθείροντας! τὴν γῆν. 
3Πᾶ ἴο Ῥτῖπρ ἰοοοτγταρίϊοη ἴποςο πο οογταρθ {Ώθ οατίῃ. 

/ « Δ - - -- - π { 

19 Καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ 5 ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὦφ- 
Απᾶ ν/α58 ορεπεᾶ Τε ἔεπιρ]θ οἑ αοἆ ηπ ἴπθ ἨΠθαγτεΏ, απᾶ Ὑπθᾶ8 

θη ἡ κιβωτὸς τῆς.διαθήκης.λαὐτοῦ" ἐν τῷ-ναφ.αὐτοῦ' καὶ 
εοσΏ ἴμθ ατκ ΟΕ Ὠἱ5 οοτεπηαπῦ 1π Ὠϊ5 {ειηρ]ε : βηᾶ 

ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ 
ἔ]οχθ το ἍἩρμίπίπββ απᾶ τοῖσθ απᾶ {ἴπαπάςθτ 8Πᾷ δἩ θαγίμᾳααΚθ βπᾶ 

χάλαζα µεγάλη. 
Σηα11] αστεοί, 

19 Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περι- ημειον µεγα ωφύη ἐν τῷ ουρα»φ, γυνή περ 
Απᾶ α εἶρῃ ᾿ρτεαῦ 85 48ΟΠ 1ηπ ἴηθ ἩθΘΒΤεΠ; ϱ ΠΟὨΠΙΔΊπ ο]οῦ]- 

βεβληµένη τὸν ἥλιον, καὶ }ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν .ποδῶν αὐτῆς, 
οᾱ τν] πο βαπ, απᾶ ἰῃθ ΤΙΟΟΠ Ἀπάθς ηεχ {εεῦ, 

καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα" 3 καὶ 
απᾶ οἩἨ Ἠεχ Ὠεπά Ά οτονηι οἱ 3ΒίΛΙ5 1Τγγε]τε;: απᾶ 

ἐν γαστρὶ.ἔχουσα,  ἱκράζει ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη 
Ὀεῖηρ σνΙτὮ οπ]]ὰ 5Ἠ9 οτῖες Ῥείηρ ἵπ ὑτατα]], απᾶ Ῥεΐπρ 1ω ραῖτ 

τεκεῖν. 
{ο Ὀτίωρ ἔογίῃ, 

Ὁ Καὶ ώφθη ἄλλο σημεῖον ἓν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδού, δρά- 
Απᾶ ἩὙ/856 56ΟΏ ἈΠοῦΠεγ βἶἴρη 1Ππ πο Ἠθατοηῦη, αμ Ὀυπο]ᾶ, Αα δάτα- 

Κων ἔμέγας πυῤῥός,' ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα’ καὶ 
Εοηυ αρτορί 3τοᾶ, Ὠασίης “ηἨεαᾶβ β8εγθοη βλμά ποτης 6η, απᾶ 

τοις 
{ο ἴποςο π]ο 

µεγάλοις,' καὶ 
ρτοαῦ; 

η 9 4 8 ] ” Ὦ ’ ε ΄ 5 Ι Δ ς ” η 3 -” 

ἐπὶ τὰς κεφαλὰς. αὐτοῦ Ἀδιαδήματα ἑπτά Ἱ 4 καὶ ἡ.οὐρὰ.αὐτοῦ 
Ἡροηπ Ὠῖςδ ἨοβᾶςἙ Σ4ἱπάθΠαΒ 1β6ΥΘΕΠΣ; βπᾶ Βὶ5 ταἳ] 

σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς 
ἄταρφ ἴποθ ἡᾖ{ἰπὶτᾶ ο ἴπθ ἍΕΒἴΑτβ ἍΟΕ1Πθ ἨθβτεηΠ, απά ο οα8ῦ τπθτα 

εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς 
{ο ἴπο οατίῃ,. Απᾶ ἴπε ἀταροηυ εἰππάᾶς Ῥοεΐέοτο ᾖἴπο ΥΟΙΩΛΙ1 ν/ηο 

μελλούσης 'τεκεῖν, ἵνα ὕταν τέκη. τὸ.τέκνον αὐτῆς 
19 αροαῦ ᾖἵο Ὀτίηρ {οτί], ἴπαῦ ποτ κεἩθ 5Ποι]ά Ὀτίπρ {οτίἩ, Ώου ο1]ά 

καταφάγῃ. ὃ καὶ  ἔτεκεν  υἱὸν Ἰάῤῥενα," ὃς μέλλει ποι- 
Ἡε παὶρΏῦ ἀετοαχ. ἍΑπά εἩο ὈχοιρΏίῦ ΞοτῖἩΏ α “6Ο πβιο, ὙἩἨηο ἶ6 αυοιαῦ. 1ο 

αίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἓν ῥάβδῳ σιδηρᾷ καὶ ἠρπάσθη 
Επερπεγά 811 {πο πβῦ]οῦς πω 3ὃτοᾶ 19η του: απᾶ ας ο8αΡΏῦ ΑΥΤ 

045 
6οὰ ου {ἐλποαῖς κεοπῖ», 
1ε]] αροπ {Πεῖγ {πρεδ, 
αιιά ντου.Β]ρρεά ἀοά, 
17 ααγίηᾳρ, Ίο ρίτο 
{ηεθ {Ώα]]ες, Ο Τιωοτᾶ 
4οά ΑΙπιϊρηΐγ, νπῖσἩι 
818, θΠπᾶ γΥ͵ςί, αηΏᾶ απτὸ 
Μο σοπ]ο; Ῥεσριιςδο ἔποι 
Ὠπεί ἴπκεη {ο ἴμεο ΙπΥ 
ρτοαί Ῥοΐτνογσ, απὰ Ὠ.κῦ 
τοῖϊριεᾶ. 18 Απά ἴποπβ- 
ΡΙΟΠ8 Ἠ΄οΓο πΊΊςτΣ, απᾶ 
ΤΙ Ινταῖῃ {σόοιμς, ιά 
της τῖιηθ οί Τε ἀεπᾶ, 
ἡλιαῦ ἴποσ «ποα]ὰ ο, 
Παάροᾶ, απά (πας ίποα 
νποι]άοθςεῦ ρίτο τεινιγά 
Ἀηζο ΤΗΥ 5ογναπῖς ἴ]ιθ 
Ῥτορηοϊςδ, απά ἴο ἵπα 
βαἱαῇ», 1 της τηλ 
άεαγ ΏΥ Πππιο, 5Ώ)α]] 
αηΏᾶ ρτειί; α]λὰ 5ποιι]1- 
ου  ἀθβδίτου  Ί]ιοιη 
σπῖο «ἁἀοβίτο τις 
εβτίἩ. 

19 Απᾶ ἴπο {επιρ]ο 
ΟΕ ἄοᾶ ἵ8ε ορεμεᾷ 1Π 
Ώθατεῃ, βηᾶ πετ νίηβ 
56επ 1η Ἠ]5 {επιρ]θ {ηΏθ 
Ατ]ς οἳ 5 ὑεςδίαπιθηῦ 
Βιιᾶ ἴΏετο τύογο Πρηί- 
ΏΙΏΡΒ, αηΏᾶ νοῖσθ5, ππᾶ 
υμαπάετίηᾳς, θπᾶ 8η 
εβγύΏαακθ, θπᾶ ρτεαῦ 
Ἐα!], 

ΧΤΙ. Απᾶ ἴπετο η}- 
Ῥθρτοά α ρτεαῦ- ποηᾶυσ 
1Ώ ἨΠΘΑΥΕΗΏ ; ἃ ΝΟΠΙΑΏ 
ο]ουπεᾶ υπΙθα ο 5αἩ, 
θιιά ἴηΠθ ΠΙΟΟΙΠ 1ΙΠ(ΟΓ 
Ἡοτ {θοῦ, αΏᾶ Ἡροπ Ὠεγ 
Ἠειά ἃ οονη οί 
Όνε]σο εἴαχτς:; 2 αιιᾶ 
εἴιο Ῥείηρ νηϊΙτὮ οπῖ]ά 
οτὶθᾶ, {τανκ]]ϊπρ ΙΠπ 
Ὀιτίηἁ, απᾶ Ῥαϊπεᾷ ἵο 
Ῥο ἀει]τεχρᾶ. 

ὃ Απᾶ ΊπΠοτο α}- 
Ῥθβγθεά αποἰίηεσχ ΤοἨ- 
ἄεγΓ 1ηπ Ἠεβνοαι» αιᾶ 
Ῥεοπο]ά α ρτεαὺ τεὰ 
ἀταρομ, Πανίηςρ βεγεπ 
Ἠεβάφ αηπᾶ ἴεπ Ἠοτης, 
ΒΠΏᾷ ΕΥΕΠ ΟΓΟΙΏΦ ΡΟΗ 
Πὶ5 Ἠεβᾶς. 4 Απᾶ Ὠὶ8 
181] ἆτεν ἴπε η]τᾶ 
Ῥητὺυ οἳ ἴἨθ 5δίαχς ος 
Ἠθαγεη,. απᾶ ἀῑᾶ οαε6 
ἴπατι ἴο ἰπο ϱεα.{ῃ : 
ΑΠᾶ {πε ἀἄταροπ 5{οοᾶ 
Ῥθέοτο ΤἴΏο ἩἈΝΟΏΙΠΠ 
ΥΝΥὨΙΟὮ σας τοβᾶσ ἑο Ὃδ 
ἀα]μτετθᾶ, Τογ ἵο ᾖε- 
νοισ Ὠος οΏ]]ά 5 6ΟΟΠ 
ΑΒ 10 ας Ὀοχη. ὃ Απᾶ 
«Ἡθ ὈτοιρΏς Σοτία Α 
ΙΟΛΏ οΏ]]ὰ, γιο τας {ο 
τα]ε 1] ηαύῖοης τν λι 
Β χοᾶ Οἱ ΙΣΟΏ: ΕπΠᾷ Ἠ9Υ 

7 --- καὶ ὃ ἐρχόμενος αΙΤΤτΑΥΓ. Σ --- καὶ αηᾶ τ. 
ῶΤτΑ. υ  διαφθείραντας οοτταρῖθα 1. 
{ηο9 οονοπαπῦ οἱ ἵΏε 10) α. 
μέγας ἹΤΤιὰ, 

« -|- ὁ η ΠΊοὮ [15] ῶτττ. 
ε 4- καὶ απὰ ττ[α]. 

Ἀ ἑπτὰ διαδήµατα ΟΙ ΊτΑΙΓ. 1 ἄρσεν 11 ΊτΑ ΥΓ. 
{ ἔκραζεν 988 ΟΙΥΙΏΡ 1. 

α τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους 
ἆ τοῦ κυρίου (γεαᾶ 

Ε πυρρος 



646 

εἰι]]ά Ἵνας οπυαρπῖ πρ 
ΝΗ{ζο ἀοά, αμᾷ {ο Ἱϊς 
1λλγοπθ. 6 Απᾶ {πο υγο- 
1λ4π Ποᾶ {Πίο ἴπο τσνί]- 
109655, ὝἽηετο ης 
αδ]ι α Ῥ]αοο Ῥτερηγθᾶ 
ἳ ἄοά, τλαῦ ἴπεγ 
α]ιοιι]ά Ταρεὰ Ἰεχ {πετε 
Ολοιισαπᾷ ἔνγο δαπάχεᾶ 
α)ιά ΤΏχεθβσοοτο ἆλσ». 

7 Απᾶ ἰποτο τνης 
σης 1η ἨἩθατου: Μι- 
ομινοὶ απᾶ Ὠϊς βηρε]ς 
{οιρπῦ αραϊπδε ἴπο 
ἀναροἩπ; απᾶ ἴπο ἅτα- 
Ρροι ἙοαιρΏπί απᾶ ία 
ἁἨβε], ϐ αηᾶ Ῥτε- 
ναϊ]εᾶ ηοῦ; Ἀηθῖ(μες 
Ίνας πείς ρ]ηοο Ξοαπά 
ΒΗΥ ΤΠΟΣΘ ἵπ ἨΘανθη. 
9 Απάᾶ {πο ρτεαί ἆτα- 
σον ΥΛε ορςδύ οὐέ, τμ. 
ο]ἆ 5εγροπ{, ος]]εᾶ ἴπθ 
Ἠοτί, απᾶ ΒπίΛη, 
Ἱγ]ιίοῃ ἁροεοϊνείπ {ἴπθ 
Ὁπιο]ο π/οτ]ά: Ἰοθ τΒΒ 
ορ»ῦ ουῦ Ἱπίο ΤτΠοα 
68ΕΓΤΗ, δπΏᾶ Ἡϊς οπρε]ς΄ 
Ίπετο ομῦ ουιῦ τσι]ίἩ 
Ἀἰπα. 10 Απά 1 Ἠεατᾶ 
ἃ, Ἰοιᾶ νοῖοο 5αγΙΠΡ 
Ίῃ ἨθΘβΥεΠ, Νου 1Β 
60138 βα]τα![ίοι, απᾶ 
ΜίτεηρίΏ, απᾶὰ  Ὥἵμπο 
Κἰωσάοπα οἳ ουσ ἀοἀ, 
ΆἈπά ἴλο Ῥοπετ οἱ Πὶ5 
(ιδ: 1ος. ἴπθ ας- 
οιι5ος οἳ οἳσ ῬχδίΏται 
ἵ οα5δί ἄοπΏ, π Πίο] 
βοοιιδεᾶ Ίποπα Ὀεέοτα 
οιςγ ἄοὰ ἆαγ απᾶ 
π{βΏθ. 1 Απά ἴπεγ 
ΟΤΕΓΟΑΗΙ6 Ἠϊπα Ὦγ ἴπα 
Ῥ]ουᾶ οἑ ἴπε ἹἸμαπιοῦ, 
Απά ὮΥ ἴπο υνοτᾶ οἳ 
{πεῖσ ἰθβείΙπιοῦπγ ; απᾶ 
{πεΥ Ἰοτνεᾶ πού {πεῖγ 
1ἱνθβ Ἱπίο πο ἆθαῦ]ι, 
12 «Τποθχθίοτο το]οῖσθ, 
3 ἈἨθβνέηπβ, απὰ Το 
τπαῦ ἀπνε]] ἵπ {ἴποπι, 
ὙουῬ {ο ἴλιθ ἰπ]λαὈΙ{6ΥΒ 
οξ ἴλο ΘµΓύ θπά οξ 
ἴ]εθ 5ες | {οσ {πο ἀοτ]] 
9 σοπ1ιθ ἆονηωη απο 

Ἠβνίησ µρτοαῦ 
ὙΨΓΑίἩ, Ὀεοβὰξβθ ἎἾθ 
ΚΙοτθέΏ ἐπαῖ Ὦθ Ὠβία 
Ῥαΐ6 Α Βλοτὺ πα, 

19 Απᾶ Ὑπ]παη {19 
ἆτησοη 5ΑἩ’ ἴ]ιαῦ Ὦθ 
τας ο.δῦ Ἱηπίο ᾖἴπο 
θατ{Σ, Ὦο Ῥοχβεοιίεά 
ἴπο 3ΝΟΠΙΑΏΠ νηῖο] 
Ότουσὴτ «οτί πο 
ΤΑ] ο). 14 Απάὰ {ο 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ, ΧΙΙ. 

τὸ.τέκνον αὐτῆς πρὺς τὸν θεὺν καὶ κ τὸν.θρόνον.αὐτοῦ. ϐ καὶ 
Τετ ομΙ]ά το 6οἆά απ Ἠ]5 ἴμτοπο, Απά 

ε Δ ” ” ΄ τ. υ η γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει] τόπον Ίτοιμασ- 
ἴἨε νο ἍἨΠεά Πίο ἴπο ΨΙΙάςΓΠΘΒΒ, Ί/ηθτο «Ἡο Ἠὰ8 4 ρ]αςθ Ῥχθ-, 

µένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ "τρέφωσιν' αὐτὴν ἡμέρας 
Ῥατεᾶ ος ἀοῑ, ἍΌλαῦ ἴπετο {λθ6γ 5Ποι]ά πουσῖςὰ Ίος Ίχασφ | 

χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 
Σα "τλοισαπά 3έπγο "παπάτοᾶ [5απά] βαἰχίγ. 

7 Καὶ ἐγένεο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ' Πὸϊ Μιχαήλ καὶ 
Ἀπά {ἴπετο γνας οὰ 19η {πο ἍΆΊεβτεη : Μίομαθ]ὶ απᾶ 

ε »” . - 1 ᾽ 

οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ Οἐπολέμησαν κατὰ! τοῦ δράκοντος, καὶ ὁ | 
Ὠϊ5 αηΏςσε]ς γ/αΥΓΘᾷ αραϊη»υ ἴπα ἄταροη, απᾶ ελοί 

, , Δ - 4 « 

δράκων ἐπολέμησε», καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ" 8 καὶ οὐκ ἍµΡἴσχυ-, 
άγαροη ΨΠΥΓΘᾶ, απᾶά Πῖ5 αηρε]ς; Απᾶ ὁποί 11Πογ Ἔρτε- 

σαν,' Ἰοῦτε' τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἔν τῷ οὐρανῷ. 9 καὶ 
ναἰ]εᾶ, ΤΟς ἛῬ]αοο Ίπας “Εουπᾶ 3Ωλθῖτ ΑΠΣ ΠΟΤθ {π {πρ ἍἨθΘΑΥθη. Απά 
] ΄ ε ΄ τ [ή ε » ε - « ΄ 

ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ µέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλού- 
ης οαδῦ [οι] ίπο "άταροτ αστοαῖ, ἴπο πογροπί Αποϊοης, ὙΊΏο 18 

µενος διάβολος, καὶ ὁ σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην 
οα]]εᾶ Ῥεν!], απάᾶ {πο Μαΐαπ, ΤΥΠΟ αηἰδ]θ8ᾶς πο Σπα υΙἑαυ]θ 

ϱ/ 3 ΄ | .] - Δ ε ” η -- 

ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ .ἄγγελοι αὐτοῦ 
[ὀποσ]ά] "πνἨοΙθ, Ἶε ννας οαοῦ Ἱπίο Ί]λθ θαγίἩ, απᾶ Εἱ5 αησε]ς 

μετ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 10 Καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην τλέ- 
Ἀνπιν “Πΐπαι 1γγεγο 2ρλ5ῦ. Απά 1 Πεατᾶ κα "τοίοῬ 1στραῖ 

γουσαν ἓν τῷ οὐρανφ,! "Αρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύνᾶ- 
5αγῖηρ Ἰη {πε Ἠθανεν, Νοιη ᾖ8οοπιθ 11ο Ββ]γαίίοη αλά ἴἨθ :Ῥοπθς 

µις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ.θεοῦ ἡμῶν, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ 
Αηά ἴπε ἸΚἰπρᾶοπι οξ οἡχ αοᾶ, ἈΑπᾶ Ίο αιἰποστ]γ Σολτὶκυ 

ώ κα. ε/ 8 ΄ | ε ι , ΙΙ ἀω 2 λ ” « ” 

αὐτοῦ" ὅτι κατεβλήθηὶ ὁ κατήγορος" τῶν.ἀδελφῶν ἡμῶν, 
104 3Πϊς; Ὀθοβιιβθ δοηςί ἆοππ Ἅᾖ]Ἠθ᾽ Βοοιςες οξ ους Ὀτοίχτεπ, 

ὁ κατηγορῶν αὐτῶν! ἐνώπιον τοῦ.θεοῦ.ἡμῶν ἡμέρας καὶ 
ΨπΙΟ Β8ο0οΙ5θ8 έΏεπι Ῥεέοτθ ουσ ἀ4οᾶ ᾶαν  απᾶ 

νυκτός. 11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ µτὺ αἷμα τοῦ 
πὶρΏύ, Απά ΤπΠεγ  οΥΘΓΟΑΠΙΘ Ἠϊτα Ὦγ ΣΘΒΞΟΠ οί {πθ Ῥ]οοᾶ οἱ ἴπθ 

ἀρνίου, καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς.μαρτυρίας.αὐτῶν, καὶ 
Τιατοῦ, Απά Ὦγ τεββὀἩπ οἳ ἴἩθ ποτά οξ {μοὶσ ΜεβίΙΠΙΟΠΣ, βπά 
ο, Ι | , Δ λ ε) - » , δ ν) 

οὐκὶ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν.αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 19 διὰ 
3ποῦ α]ογεά ἐπεῖτ 1189 ηπίο ἀθαίῃ. Ῥεολιβο οξ 

τοῦτο εὐφραίνεσθε Χοὶ! οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες. 
ΜΗἱΒ χο]οῖοε Υθ Ἠεανεπβ απᾶ [τε] πΏο ἵπ Ίπεπα {ββεγπαο]θ. 

οὐαὶ Στοῖς κατοικοῦσινϊ "τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν͵! ὅτι 
Ὅ[οε {ο ἐποβε πο ἹἱππαὈὶό ἴπθ θαγίὮ απᾶ {ἴπο 868, Ῥεσβ1βθ 

κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν µέγαν, εἰ- 
16 οοἱπε ἀοΥΠ ἴπθ «ἀετῖ] το γοα Ἠανίηπς ᾖ᾿Ευτγ αστεαί, ΚΏΟΥΝ- 

δὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 
πρ {ἴπβῦ Αα ποτ πο Ὦρ Ὠ8β. 

19 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆνι 
Απά που ραπ 1ἴἩο 3άταβοη Ίλπαί Ἡε πν88β οαϱί Ἱπίο {ἴπο «οατίῃ, 

ἐδίωξεν τὴν γυναΐῖκα ἥτις ἔτεκεν τὺν "ἄῤῥενα, 14 καὶ 
Ἡθ Ρετδεοιίθᾶ -1Ἠθ ἩὙΟοΠΙΒπΠ Πίου ὈτουιρΏί {οτί ἴμο 11λ]θ [ολί]ά]. Απά 

Κ - πρὸς ἴο ΑΙΤΊτΑΥ. 
ἐκτρέφωσιν Ὑ. 
ΟΙΤΤΓΑΥ/. ρτ 
οι 1ΊτΑσ. : 
Χουχ!.. α--- οἱ 1ΤτΑ. 

: εβλήθη 5 οαδί [οα6] ΙΤΊτΑ. 

Ι -- ἐκεῖ ἴμετο ατα’. πι τρέφουσιν {εν πουτῖδη Τττ 
ο τοῦ ( --- τοῦ Τ[Α]) πολεμῆσαι μετὰ Ὑναγιεὰ να 

4 ουδὲ ΟΙΤΊΤΑ ΝΟ. ; ἐν τῷ οὕρανῳ λέγουσαν 
ἕκατήγωρ ΙΤΑ. Υ αὐτοὺς 11Α. 

Σ τῇ γῇ καὶ τῇ θαλάσσῃ αν». 

3 ὅ τε Ὀοίῃ 1. 
νσεν Ὦε ργεναἰ]εᾶ α. 

} --- τοις κατοικοῦσιν αΙ.ΤΊΤΑΥΓ. 
4 ἄρσεναν 1; ἄρσενα ΤΤΙΛ. 



ΧΙ, ΧΙΠΙ. ΕΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 
3 ’ - ᾿ [ή -” -” -” ” 

ἐδόθησαν τῷ γυναικὶ ὃ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, 
πετο ϱρἶτθεη ο [Πθ ἍἨΝΟΠΙΔΩ πο πΙΙηΡ οἳ ἴπο 3εβρ]θ ρτεαί, 

4 ΄ ’ ” ή ’ , 

ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρήμον εἰς τὸν.τόπον.αὐτῆς, Ὁπου΄ τρέ- 
ἐλαῦ 9Ώθ ποῖσΏί ΒΣ Ιπίο ἴ]πο πγΙ]άσχγηθες 1πῦο Ἠεγ Ῥ]αοθ, πΠετθ 519 18 

φεται ῥἐκεῖ καιρόν, καὶ καιρούς, καὶ ἥμισυ καιροῦ, ἀπὸ 
πουχ]ςῃηοᾶ πετ Α ἴἶππθ, Απᾶ Ἅπιθ' απᾶ Ἠβὶιξ Αα πια, Έτοπα [πα] 

προσώπου τοῦ ὄφεωος. 15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις Σὀπίσω τῆς 
4809 οξ {πε ΑΒειρεπῇ. Απᾶ "οαβδῦ ᾖ}πθ Ἀεεγρεπῦ αξίες Ἅᾖ}1Π9 

γυναικὺς ἐκ τοῦ.στόματος.αὐτοῦὶ ἕδωρ ὡς ποταµόν, ἵνα 
Τονοπαβα “οαή 5οΕ θμίς ΖπαοιιῦἩ ππβῖες -88 Α Τἶτετ, ἴλπαι 

ταύτην!. ποταμοφόρητον᾿ ποιηση. «16 καὶ 
"ες. [ὅας 5οπε] Ἰοαττῖθὰ 3 πναγ 0γ 5 αλεῖνες 110 "ποὶραί ὁπιακο, Απάᾶ 

ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῷ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόµα 

ἁ 

3πε]ροά Λ}Πο Σεατίλ ἴπθ ὙοπιαΏ, απᾶ ὀορεπυᾶ 11ο “δαγίἉ ΣπιουἩ 

αὐτῆς, καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ ὁδράκων 
1115, Αηπᾶ επα]]οπεᾶ πρ ᾖἴπθ τΊτος νγἩΙοὮ ᾖ39σοηδ ᾖ11ο Λἄτβροῃ 

ἐς τοῦ.στόματος.αὐτοῦ. 17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων «ἐπὶ! 
οαῦ οἳ Ὠϊ5 πιοι{Ἡ. Απάᾶ "γαρ ΄8ΠΡΙΣΥ 1/Πο Ἰάταωρουη πια 

τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν πὀιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν 
ἴὰπο ΤΠοπιβΏ, απᾶ σθηῦ {ο πιλ]ζθ ιο. σα ᾖ1ἴπο τοδῦ 

τοῦ.σπέρµατος.αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ 
ΟΕ: Πες 5εθᾶ, Πο Ἱθερ 1Πθ οοπιπιβπάπιθη β 

θεοῦ, καὶ ἐχόντών τὴν µαρτυρίαν ᾿τοῦ! ᾿]ησοῦ δχριστοῦ.ἳ 
οξ ἀοᾶ, απᾶ Ἠβτο 1πθ ἍᾖΤθεβδύπιοπγ ο ζεξας σπτὶςί, 

18 Καὶ Ἀεστάθην' ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης 193 καὶ 
Απά 1ᾳἱοοάά  3ροπ {ἴηπθ Αβαπᾶ οἱ ἴηθ βθ8 5; βπά 

εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον Ἱκεφαλὰς 
148 οιῦ οἳ ἴπθ 56α Α Ὀθβςδῦ χ]δίηρ, Ὠανῖπς "πεαᾶς 

ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα" καὶ ἐπὶ τῶν. κεράτων.αὐτοῦ δέκα δια- 
Ίφυτεη αηᾶ "Ποτηβ 1[06Π, απᾶ ΟΠ 1ΐ:5 Ώογηβ νεα ἀϊς. 

δήµατα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς.αὐτοῦ Κύνομα! βλασφημίας. 
4 σης, ]ιᾶ Ἡροπ 158 πυβᾶβ [1πε] ΤΙβΏΙΘ οἱ Ὀ]ασρηεπαγ. 

2 καὶ τὸ θηρίον Ἀ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες 
- Απᾶ Τπο ὍὈὨθββῦ ΦΏΙΟΩ 15 Τ88 11] Το 8 1εορατᾶ, ςπᾶ 3Εοοί, 

αὐτοῦ ὡς Ιἄρκτου,' καὶ τὺ.στόμα.αὐτοῦ ὡς  στύµα Ἀλέοντος." 
11:96 Ἡψ οἑ8 Ὀθας, απᾶ 155 ποια 85 [1168] πιοατἩὮ οξ α 11οῦ: 

καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν.δύναμιν.αὐτοῦ, καὶ τὸν θρόνον 
Δπᾶ Ύραναο “το 5105 11Π9 Ζάταροτ ὨΙβ ΌομοΟΣ, λεει 3{ΏτοΏςθ 

αὐτοῦ, καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. Ὁ καὶ Τεῖδον" µίαν ὃ τῶν κεφα- 
18, απά Λαιζποτίιϊςσ  ρτεαῦ, Απά 1 5αωτ οπθ Ξηεαᾶς 

λῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον καὶ ἡ πληγὴ τοῦ 
108 3118 88 β]βίπ {το ἀοδίἩ ; ΆΑπᾶ ἴἩο πτιοιπᾶ 

θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ Ῥἐθαυμάσθη" Ἱένὶ τόλφ τῷ 
3ᾷοαίπ ᾖ310ὲ 3118 π/Β5 Ἠεα]θᾶ: απᾶ {ἨΏετθ 88 Ποπάες ἵπ Ἀπηοίο 1{Ώ9 

ΥΡ'Ι ὀπίσω τοῦ θηρίου. 4 καὶ προσεκύνησαν Στὸν δράκοντα! 
θιτίὰ αξῖος 1ἴπθ ὠὮυῬε88ῦ, Απά 1πεγ ἀἷά Ποπιαροίο πο ἄτωροη, 

ες" .ἔδωκεν ἹΤἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν Ἱτὸ 
ν/πο 68ν9 Βιζποτίυγ Το πο Ὀευωδῦ; απᾶ ᾖ{πεγ ἀἱᾶ Ἠοπιβσθ{ίο ᾖἴ]θ 

θηρίον,ὶ λέγοντες, Τίς  ὅμοιος τῷ θηρίῳ: Στίς δύναται 
νεαςί, ΒΑΥΙΩΡ, ΊΓπο [15] κο {οΐπθ Ὀθι»ῦ πο 15 αΌ]θ 

υ -- αἱ ἴπθ υττι[α]γ. κ τοὶ 
αι τΤτΑΤ’. 9 --- ἐπὶ (γεαᾶ τῇ πλ (π68) 1. 
Ἡ ἐστάθη Ἱΐν εἴοοᾶ 1τιΑ. 

{--- τοῦ ΟΙΤΤιΑΝΓ. 
ἆ ΄ ΄ Δ « ΄ 

1 κέρατα δέκα καὶ κεφαλαᾶς ἑπτά ΟΙ ΤΤτΑΥΓ. 

5 ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ Οπίσω τῆς γυναικὸς ΠΤΤΤΑΥΡΓ. 

617 
9Π9 ΠΟΓΙΑΏ ἹΥΘΓοµίτοη 
πο Ἀϊπρς οἵ ς ρυοπς 
θα σ]6, ὑπαδί εἶἸθ πιῖρηῖ 
Άν Ιπίοίτε π]]άστηρ»ς, 
1Πί{ο Ὦος Ῥ]ᾳσ6, 1ΓΏΕΓθ 
5Ώο {8 ποιτ]»ηυᾶ {οςΥ 8 
61ππε, ΑΏᾶ ἶπαθς, βΏᾶ 
Ἠα]ξ α πια, Έτοπα ἴπθ 
18086 οἳ πο βογρευῦ. 
19. Απά Ίἴμο βετροΏί 
οαδί οιι{ οἳ Ἠϊ8 πιο! 
νγβίΘΓ 5  Ώοοᾶ Αΐ.εΓ 
ἴπο σνοπιβΏ, ἴηπῦ Τθ 
ταϊσΏῦ ο8 199 Ἠεγ ἔο ὃὋθ 
οὐγγ]θᾶ ΑΠΒΥ ο ἴπθ 
Ώοοᾶ. 16 Απᾶ «(θ 
εαγύἩ Ἡο]ροᾶ {πο πο- 
ΙΗΔΏ, ΒΠᾷ ἴπο θατία 
οροποεᾷ Ποτ πιουΏἩα, απᾶά 
5υ/Β]]οτεᾶ αρ ἴπε βοοᾶά 
νυἩ]ςἩ πο ἄγαροη οπβ8ῦ 
οαῦ οἳἑ ΩἨϊ5 πιουίη. 
17 Απάᾶ (πο ἄτβροη πΒΒ 
Ὑυτοῦα υπ Ὦ ἴπο σο- 
ΏλιΏ, απᾶ Ἱπεηπῦ Το 
πιβκο ντας Ἱπη {ἴπθ 
τεπιπαΏῦ οἳ Ὦεχ βοθᾶ, 
συπῖοη Ίεερ ἴηπο οοΠ1- 
τηρπάπαεηίς οἳ οᾶ, 
ΕηΏά Ὠβτο ἴπο ἴοες5ίί- 
ΙΩΟΠΣ οἳ ἆθβας ΟΩτ]βς, 

ΧΤΤΠΙ. Αιᾶ 1 βἰοοᾶ 
ἃροηπ πο βαπᾶ οἱ {πθ 
568, Δπηπᾶ ϐΒΑύ ϐἩ 
Ῥεαεί τῖβο αρ οιῦ ο 
1ποθ Β88, Ἠαγίηρ Β6ΤΘΏ 
Ἰεαᾶβ Επᾶ επ ἨΠΟΤΗΩΑΒ, 
Αηπᾶ Ἄροηῦ Ἠϊβ Ἰογης8 
νεη οϱΓΟΥΠΒ, απᾶ προἩ 
Ἠἱ5 Πεβᾶς ἴἨε ΏἈπιοθ οξ 
ὮὈ]αβρηεπιγ. 2 Απᾶ ἴπο 
Ρεαξῦ πΠηῖο 1 βαν ἵν88 
11ο απίο α. Ἱεορηγᾶ, 
Ἀπᾶ Ἠΐ5 4{αεῦ Ὑετο 88 
{]ιε 7ξεί ο Α Ὀεαχ, πᾶ 
Ἠϊα πιομίΏη 8 ἴπο 
ππου{Ἡ οἳ α 1Ἴοη: Απᾶ 
9ηθ ἄγαροπ ρατο Ἠ]τα 
Ὠἱ5 Ῥοπεςχ, απᾶ Ἠίβ 
εεαῦ, θπᾶ ρτεαῦ βι- 
πο σ.  ἃ Ἀπά Ἱ 
587 9ηΠ9 ΟΕ Ὠϊ8 Ἠθαᾶθ 
ας 1ῦ ππεξο ποιπᾶθᾶ το 
ἀεβίἩ ; απᾶ Ὠϊμ ἀεβᾶ]γ 
ποαπᾶ πα Ἠθα]εᾶ : 
8Πᾶᾷ α]] ἴπε τνογ]ά ποή- 
«ἄοτεᾶ α{ἴθτ πε Ὀεβεῦ,. 
4 Απᾶ ἰηπογ ποτεμῖρ- 
Ῥεᾶ ἴ]ιο ἀταροιν πἩ]οβ] 
6γθ Ῥοιες αἨμῖο ἴπθ 
Ρειιξεῦ: αΏά ἴλογσ ΊΝΟΓ-, 
5μ1ρρειἱ Όπυ Ῥομςῦ, 587-ἱ 
Ίπσ, πο τς κο απῖο 
τλλυ Ὀεαβί π/Πο 5 8Ό1Θ᾽ 

ἆ αὐτὴν 
Ε --- χριστοῦ ΑΙ/ΤΤτΑΥΓ. 

«Ὀνόματα ΏὨΘΙΩΘΦ 
αιτττν. Ἱάρκου ΑΗΤΤΤΑΝ, πι λεόντων Οἵ οχι τ. π.--- εἶδον ΕΙΤΤΓΑΥΓ. ο -- ἐκ 
οἳ (158) αΙΤΤΕΑΊ  Ρ ἐθαύμασεν (}εαὰ ἴπθ κλοὶο εασῖἩ νυοπάεγεᾶ) ΚαΤΑΤΓ. α-.. ἐν 
ΕΟΙΤΑΤΓ. ᾖΕ ὅλη ἤ γῆ ΕαΙΤΑΥ.  Ἱτῷ δράκοντι ΑΙ1ΊτΑΥΓ. ξ ὅτι (/εαιί Ὀσομιιδε Ὦθ ϱανε) 
αΙΤΤΚΑΙΥ: τ Η- την ἴπο αΙΤΤΙΑΥ. » τῷ θηρίῳ ΑΙΤΊΓΑΥΓ. Σ «- καὶ Διά ΑΙΠΤΤΤΑΥΥ 
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“ο Τικ τας συ] 
Εϊπα 2 6 Απᾶ ἴπετο τταβ 
μίτεἠὰ ΙπΠίο Ἠϊπι 
ΠπΙΟοΙΤΠ 5ερεακίηπσ στεαῦ 
ὑπίηπσςθ απᾶ ὮὈ]αςρπε- 
χηῖθ»; απᾶ Ῥονοςγ πας 
βῖτειπ ππίο - Ὠἶπι Το 
οομ{ἶπάε {ουσ απᾶ 
τῖνο ὨιοπίἩ». 6 ΑΠάᾶ Ώςο 
οροποᾶ Ἠϊβ ὨνουίἩ 1η 
Ό]αδρπεπσ ασαϊηςο 
αοά, {ο υἱα5ρθηιθ Γιὶξ 
ΏθΠΏΙ6,' απᾶ Πϊς ζαΡβεγ- 
Ὠποίθ, απᾶ στ ἔπας 
ἀπτναι] 1 ὨθιιτεῃΠ. ζΑπᾶ 
ἀσττας σίνοι ἀυ6ο Ὠῖπι 
ἰο τιακο Ἱνας ΠΙίη 
{Πθ κ5αἰπίβ, απᾶ ᾖἵο 
ΟΥΕΓΕΟΟΙ1Θ Ίποπα: απᾶ 
Ῥον/οΥ Ίπας σίνει Ἠϊπι 
Ο76εΓΣ αἱ] Κἰμάταᾶς, απά 
ΤΟΏΡΊΘΕ, απά ΠΒΤΙΟΏΒ. 
8 Απά αἱ] τπαί ἀπτνο]] 
προη9 {Πε εατία 5πα]] 
ΤΙΓΟΤΒΩΙΡ Ἠϊπα, τν Ἀοςθ 
ΏΘΒΙΠΙΘΒ Τε ποῦ στις- 
τεη Τπ ἴηο Ῥουχκ οξ 
1τέο οἱ ἴτο Τιαταῦ εἰαΐτπ 
{τοῖπα ἴηε {σοιαπᾶςί]οι 
οἳ ἴπο π/οτ]άᾶ. 9 ΤξέαΠΥ 
ΙΠ8ΒΏ Ἠατο Απ 6αΓ, ]οῦ 
Ἠἶπι Ἠεαχ. 10 Ἠο (επαῦ 
1εβἀἆθέ]ι Ίπτο οπριυϊνΙίγ 
επα]]ροίπίο οιρθϊνΙόγ: 
Ἡαε {παῦ ἸΙΙ]ετΏ τσηΙτα 
1ηθ Αιοτά πιαξεί ο 
ΕΙ]]εά σνίτῃ {πε 5υτοτά. 
Ἠετε 1β {πε Ρρα{ϊθοιοθ 
Απά ἰ]ο {αἰίΏ οἱ ἴπθ 
ΕΑΙ1ἴΒ, 

1] Απάᾶ Ι Ῥεπε]ά π- 
οἵ πεχ Ῥοαςῦ εοπιῖηρ πρ 
ουῖ οἳἑ {πε δαγίἩ; απἀ 
Ἡο Ὠβάᾶ ἔνγο ΠογΏ8 Ιΐκθ 
ο ]απιῦ, απά Ἶς 5ρακθ 
85 4 ἄταροηῃ. 19 Απά ης 
εχεγοεῖςεετῃ α]] {πο ροσ- 
ες οἳ ἴμο ΕΠτς5ί ὈῬεαβί 
Ὀοδέοτε Ὠΐπα, απἆ οβ15- 
εἵΏ ἴπο οτί απά 
1Ώθετι τσ ΠΙοῃ ἀπτε]] 
Τπεγοαϊπ {ο Π/ΟΓΦΠΙΡ {πα 
Άχςυ Ὀθαδί, πν/Ώοβθ 
ἀεαάΙψ ποαπᾶ Ὑνα8 
ὨΠδα]σᾶ. 13 Απά Ἡε ἀἄο- 
εἴΏ ρτεαῦ πΓΟΠᾷΘΣΕ, 50 
{ηπῦ ἘἩθ πιπκθίη Ώτοα 
οοπιο ἄοσπ 4Γοπι Ὠθαβ- 
πεη ΟΠ ἴπε εατίΏ 1 
ΤΏε αἱἰρπί οἳ Ίπιεη, 
14 απά ἀεοεϊτείμ ἔπεπα 
παῦ ἀπε]]ὶ οἳ ἴπθ 
ἑεατίη Ὦν {λε πιεαπς οὗ 
ἰποδε παῖγαο]θς πΠίοὮ 

} βλάσφημα Ὀἱαβρπεπιοις [11165] ΤΑ. 
σαρακονταδύο Ε; τεσσεράκοντα δύο ΤΤΤΓΑ. 

ε--- καὶ ἐδόθη... 
λαὸν αΏᾶ ρεοΡρ]ε ατΤΊταν’. 
ηος Ὄεεη π/ΤΙΡΙΕΠ) ΤΤΤΤΑ. 
ἑτῷ βιβλίῳ ΑΤΤΤΤΑΤΡ. 

ἆἀ .. καὶ ΕΤΊΤΑΥ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ, 

πολεμῆσαι μετ) αὐτοῦ; ὅ καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόµα λαλοῦν 
Όο τας τας υῖτῃ 199 Απᾶ Ὑγγας βίνεη {ο ]ῦ α πιοαπῖἃ, ερεακίης 

΄ 8 ’ ’ -ο . -” μεγάλα καὶ Σβλασφημίας" καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία: ποιῆ- 
Έτεβε ΤΠί1Πβ9. απάἁ ΄  ΌὈ]αξερπθιασ; ππᾶ πας βῖγεη Το 16 απἰποσίισ {9 
σαι μῆνας "τεσσαράκοντα ὃ δύο" ϐ καὶ ἤνοιξεν τὸ στύµα.αὐτοῦ 
αοῦ "πιοπι]ὴς 1{οτῖΥ Ἔτπγο. Α πᾶά 165 ορεπεᾶ 1ΐ5 πιουν έ 

εἰς “ῥλασφημίανὶ πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα 

ΧΙΙ. 

4οχ Ῥ]αξρ]ιουαγ αραϊηςε αοά, {ο υἱ45Ρ]16ευχθ 3π.Ἠ1Θ 
2 ” Ν ἃ Γ ” . - - αὐτοῦ, καὶ τὴν.σκηνὴν αὐτοῦ, καὶ τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ 
α1Πϊς, απᾶ Ἠῖς {αύσογπαο]ς, απᾶ ἴποςσε πἩο "Ιπ 3ίΠε ΄Πθανει 

σκηνοῦντας. Ἴ “καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἱπόλεμον ποιῆσαιὶ μετὰ τῶν 
1(αΏογπας]ε. ΑΠά πας ρίγεπ το 1ε Ἄννατ 11ο πηβκο ἍΠπίτῃ ᾖΤ]μθ 

ο / Ν -”- .» ’ .! .] . ’ λε ” . ’ Σ . 

αγιων, καὶ νικῆσαι αὐτούς'Ἱ καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ 
εαϊηῦς, Επάᾶ Το ΟΤΕΙΟΟΠΙΘ ἍᾖἴΠπθπα; αηᾶ τγαε ϱῖτεη ἵο]ῦδ αιἰποτίίσ οτες 

πᾶσαν φυλὴν ἔ καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 8 καὶ προσκυνήσου- 
ετσγ ττ]ὴο, απᾶά 1ἴοηβαθ, απά ηΩΙΙΟΝ: απᾶ  οΒα]] ἆο Ἡομαβρθ 

σιν Ῥαύτῷ! πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς Ἰώὠνὶ οὐ 
το 15 8 νο ἄπνε]]. οη {πε εατίἩ οἱ πποπι "ποῦ 

γέγραπται ἕτὰ ὀνόματα! ἐν Ιτῇ βίβλφ! τῆς ζωῆς τοῦ 
1ηανο ΌθοὮ συτἰέξεη πε ΏΠΠΙθ68 ΄ Ἠπ 8η "Ῥοοκ 1ορξ 111180 1308 13419 

ἀρνίου Ἡ ἐσφαγμενου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 9 Εί 
15Τ ΑΠΡ 11ς].]η 1{τοη] [21πε] 3«οαπᾶάϊπς “ο [ὁμε] δποτ]ᾶ, δα 

3 οἡ Σ /΄ µ π ο 2 ά "] 

τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. 10 Ει τις αἰχμαλωσίαν 
ΒΠΥΟΠΘ Ἠδξδ 8Ἡ σαχ, 1εῦ Ὠίτα Ἠθας, 1 απηγοπε [Πίο] Ξοαρίλτιιν 

Ρσυνάγει;! εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει' εἴ τις ἐν  Ἀμαχαίραᾳϊ 
αρΑίΗΕΙ5, ἍΙπίο εαριϊν1ίψ Ἠθ Ρο68. 11 8πγοπο σ{ῃ [1Πε] ποτά 

σἀποκτενεῖ,! 5δεῖ αὐτὸν ἐν αμαχαίρᾳ! ἀποκτανθῆναι' ὧδὲ 
σπ] ΙΙΙ, πας ηε πίτα [πε] κβποτὰ ϱο ΚΙΙΙεᾶ, Ἠεχο 

ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 
16 ᾖἴπθ επάὀιιγαηΏς απά ἴηπο {αἱ οξτΠπο ββἱπῖβ. 

11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, 
Απᾶ 1 αποίπεςτ ῥὈῬεβδῦ τὶκείησ ουῦ οἱ {πο ϱεατῖἩ, 

στ , , ε/ ᾽ , κ. ’ , , . 
εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 132 καὶ 
15 Ὠαά "Πογπβ ᾖΆνο Ἰκείο α ΙΑΗ1Ὀ, Απᾶ  5ΡΟΚθ 85 8 ἆτββοπ/; οπά 

τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον 
31ηθ9 Ἅππαυποσίιυψ “οξἑ 3:16 δπτες 708850 181] 1 εχεγοίδος ὮὈεέοτθ 

αὐτοῦ" καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς Ἱκατοικοῦντας ἐν αὐτῃ' 
15, Αηπᾶ οβ5θ8 ἴπθ θατίἩΠ αηᾶ ἴποεῬ ὙΠο ἀτν ε]] ἴωπ το 

ἵνα Ἱπροσκυνήσωσιν' τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθερα- 
ἴπαῦ ΤΠεσ 5ποι]ά 4ο Ποπιβρε {ο ἴπε ΄ρεαβ6 αβταῖ, ο πΏοπα πι 

πεύθη ἡ πληγὴ τοῦ.θανάτου.αὐτοῦ' 19 καὶ ποιεῖ σημεῖα 
Ἠεβθ]εᾶ πο πουιπᾶ ο 165 ἀεαίῃ. Απά Ἱδ ποτκς 3μΐρης 

µεγάλα, "ἵνα καὶ πῦο ποιῃ.  Χκαταβαίνειν ἐκ «τοῦ οὐ- 

καὶ 
ππᾶ 

αρτθαῦ, ἐπαῦ ετεη Άτο Ἱν βΠοι]ὰ οΆ1ξθ {Το οοπιθ ἄοππ οπῦ οἱ ἴπθ Ίεα- 

ρανοῦ' εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 14 καὶ πλανᾷ 
τες {ο ἴποθ ϱθατῖ ἍὮῬοέοτο ΤΕΗ. Απάᾶ Ἱῦ παϊς]εαάφ 

τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, διὰ τὰ σηµεῖα ἃ 
ἴποςο πο ἀννο]] { οηπ ᾖἶἴπθ ΘΑΤΙΗ, ὮΥγ ΙΘΔΞΟΠ ΟΕ ἴΠο εἶρῃπς πΠηϊς]ἃ 

Ἀτεσ- 
ο βλασφημίας ΙΤΤΤΑΥΓ. 

νικῆσαι αὐτούς 1. Γποιῆσαι πόλεμον ΤΤιΑ, 8 --.καὶ 
η αὐτὸν ΕΙ.ΤΤΙΑΥΓ. Ι οὗ (γεαά [ενοτγοπθ] οἱ π'Ἡοπι Ὠαβ 
κ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὠ]β ΏβΙΩΕ ΙΤΊΤΑ; τὸ ὄνομα ἴἨθ ηβπιθ αὖ’. 

πι α- τοῦ (γεαά νυΏὶοὮ 88 8ΙαἱΏ) αΙιτττΑν’. 5 --- εἰς [18] 

: -- πόλεμον Υ7ΑΥ (γεαᾷ ποιῆ. ἴο ΠΙΔΚΕ) Ε. 
υ -- [καὶ] 8ηΏά τ.. 

Σου ΗΤΑΥΓ. 9 --- αἰχμαλωσίαν (γεαᾷ εἰς {0Υ) τς. Ρ --- συνάγει Ώττταἵ/. 4 µαχαίρῃ 
1/ΓΤΙΑ. ς ἀποκταίνει ἸΙ]Ι5 τ,; ἀποκτανθῆναι ἳο ὃθ Κϊ]]εά Α. . ---δεῖ Α.. ἵεν αὐτῇ 
κατοικοῦντας αΤΤτΑ. , ; 

α ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν (καταβῇ α; καταβαίνῃ 5ποι]ά οοίηθ ἄο η. Ἡ) ΑΙΤΙΑ αν. 

5 προσκυνήσουσιν ἴπεγ 5Πα]] ἆο Ώοπιαρθ ΤΤΊτΑ. Ἡ καὶ πὺρ ἵνα 



ΧΙΙ, ΧΙΥ. τετΕ  αττους, 

ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θ/ριου, λεγων τοῖς 
{ξτναι ρῖτεα τοῖυ ᾖἴοπΝοτς Ἠὑσίος Ἅᾖἵποε Ἠυεαοσ, δΑΥΙΗΡ ἴο ἔΒωδυ Υπο 

κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ποιῆσαι "εἰκόνα' τῷ θηρίῳ "δ' 
ἀγγε]1 οι ᾖἴπα οατίἩ, το µιικο 8Η Ίπιαςς Το τάθ ὈῬεαδῖ, ΥΠἶοἃ 

ἔ ν πληγὴν τῆς ὃ ίοας" καὶ ἐς 15 καὶ εἐδόθ χει τὴν πληγὴν τῆς Ὁμαχαίρας" καὶ ἔςλσεν. καὶ η 
Ἐμςδ ἴπεα ποαπά οξτΠε 5υγοτά, Ἀπά ἨΗτες. Αιιζ Τζ τὰ» ΞΙΥ6Π 

3 ο πα - -- ι - » ” -- 1” Δ 

ξαὐτῳ' ἀθοῦναι πνεῦμαϊ τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λα- 
το ἰς το ρῖτο Ὀνγεατα {ο τμθ ἵμμισο οἑταπε Ὀθαωςσί, ΏΌπιςτα]5δο.δμοι]ά 
” ᾿ ᾽ - ΄ ν ΄ { Ἀ . 

λήσῃ ᾗ εἰκὼν τοῦ θηοίου, καὶ που]σγ, : οσοι άν" μη 
Ἓςνοιικς Ίτ]ιο “Ίπιμδε 39Γ "11ο Ἀυυαδῖ, Ἀπά 5Ώυμ]ά οἱ5θ 85 ΠΙΩΗΣ 38 -ποῦ 

΄ υ . ’ [ -» 1“ ν -ω 

Επροσκυνήσωσιν' Ῥτὴν εἰκόνα" τοῦ θηριου ἥναὶ ἀποκτανθῶσινγ. 
Σγγοι]ὰ ἆο Ἡοπιαθεῖο τπο μιασε οξ ἴμο Ὀεᾶ»ρο ἍᾖτΌλαῦ εν 5οα]ά ος Κιιιεὰ. 

16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ 
Ἁιιά ἴς σα µσσο5 αἲ!, ἴπε δι] απἀἁ τπε στεας, πτιὶ 

τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἔλευθερους 
ἴπο τιοἙ διὰ  τΤπε Ῥοος, Διά  ἴΤπθ 1τοθ 

τοὺς δούλους, ἵνα Ἰδώσῃ' αὐτοῖς χάραγµα ἐπὶ τῆς χειρὺς 
ἴπε ἨὈωπάπεν, Ίἴπαῦ 185 5ποι]α σίτε ἴἶμεπι 8, Πατιτ]ς οἳ "Παπὰ 

υ - . -- π . ν ΄ η -- Ὁ ε/ 

αὐτῶν τῆς δεξιᾶς, ἢ ἐπὶ τῶν µετώπων' αὐτῶν, 117 καὶ" ἵνα 
1τΕοῖσ Ἄτιρὴτ, ος οἩἳ Ξεοτεμεαάς ᾖΣεῖτ: Ἀπά ἵπας 

µήττις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι, εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ 
πο οπε εποιιίά Ὃυ αὐἱθ το ΟΥ ος το 5εΙ!1, εχοερῦ Ἡοθ πο ἰαδ τΤηθ 

χάραγµα "Ἡ' οτὺὸ ὄνομα" τοῦ θηριου, ἢ τὺν ἀριθμὸν τοῦ 
πιατὶς ος Ίἴ]με ημας οἱ ταθ ὑυοιιοῖ, ον ἴπο πυναυθς 

οῬόματος αὐτοῦ. 18 ωξε ἡ σοφια ἐστιν. ὁ ἔχων Ῥτὸν' 
μας αοὲ "τς. Ἠενε Ψνασαοα 115. ἩἨδθ τ]ιο μα5 

- ; ; . - ᾽ λ . 

νοῦν, ψηφισάτω τυν ἀριθμὸν τοῦ θηριου’ ἀριθμὺς.γὰρ 
απαετσταπόῖπς Ἰες µια οσααῦ τὰς Ἠπαμιυςς οξτπυο υουμοῖ: 1ος "Ἕμμιυςς 

καὶ 
πιά 

ἀνθρώπου ἐστιν, καὶ ὁ ἀριθμὺς αὐτοῦ ἃ Ιχξές΄.ν 
.. "μια 5 τίς: απὰ 1τ5 πανιὺος {αι5] ο66. 

14 Καὶ "εἶδον,' καὶ ἰδού, ἵ ἀρνιον "ἑστηκὺςὶ ἐπὶ τὸ ὄρος 
Απιά Ίδαντ, απά ὑεμοιά, [με] {μι δίαπαιαμς αρου πιοαισ 

Σιών, κἁὶ µετ αὐτοῦ ἑκατὸν Ὑτεσσαράκοντα τέσσαρεςὶ 
διοα, απ πι ισα ὃ Μυμιάτεᾶά [απά] Σοτῖγ Σοατ 

χιλιάδες, ἔχουσαὶ τὺ ὄνομα Χ τοῦ.πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον 
ταοαδαιά, ΗΗΙΤΙΗΡ ᾖἵἴπε Ἠηαμθ οξ Πῖ5 Εατπετ Ἠτιῖτεη 

ἐπὶ τῶν. µετώπων.αὐτῶν. 3 καὶ Ίκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐ- 
ος τωεῖς ἔοτεμεαάς. Απά Ιηεατἀ α τρίο οαῖ ο ἴπε Ἠεα- 

ρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βῥροντῆς 
τεη 5 Αα τοῖς οξ Απαϊι5 ἍΠΙΑΠΣ, απ 88 αΑτοῖσς οἵ{ ΄ἵπαπάες 

µεγάλης' καὶ 7φωνὴν ἤκουσα" 3"κιθαρφδῶν κιθαριζόντων ἐν 
α1ρτεαῖ : διά αἃ τοῖσθ 1 Ὠεαστά οἳ Ώατροσ5 Πατρίηρ τα 

ταῖς.κιθάραις αὐτῶν. Ὁ καὶ ἄδουσιν "ώς! ᾠδὴν καινἠν ἐνώ- 
τηειΓ πασρς. Ἁπά τπεγβίῃπς ϐ5 ”36ΟΡ πετ Ῥε- 

πιον τοῦ θρόνου, καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζώων καὶ 
ᾷοτο 19596 τιτοπςθ, αηπά ὍὈεΐξοτε τπε 1οατ Ἠτίτρ οτεβίαγθς αιιὰ 

τῶν πρεσβυτέρων᾽ καὶ οὐδεὶς ὑἠδύνατοϊ μαθεῖν τὴν φδῆν, 
ταθ εἰάεσ». ἈἉπά πο οπεθ να αὈἱθ το 1εατπ Ἅᾖτιθ 5ος 

649 
Ἡ9δ Ἠπά Ῥοπες {ο ἆς 
Ιπ ΤτΏο »ιΗῖτ οἳ της 
Όειιστ; 5αγίηρ {ο ἴπεπα 
ἴπας ἆἀνειι οπ ἴ]με 
εαττΒ,  ἴλαῦ ἰηοτ 
5εΏομυ]ἱά 1η κο 8η ἵπαφο 
το ἵἴηποθ Ὀεα»ῖ, πια 
Ὠπά ἴμε ποιπά ὈΥ 8 
Βποτᾶ, απᾶ ἀιά Ἠτο, 
196 Απά Πο Ἠβὰ Ῥοπετ 
ἴο μῖτο Ιΐξα απῖο τιθ 
Ίπιβσε οξ ἴπο Ὀκα»ῦ, 
ἵπαι ἴπθ61ΠΙΛΡο οἳ Τπθ 
Ῥεαυξδῦ ῥ»ρπομιἀ ΌοιὮα 
5Ροαξ, αι οπµ8ε ἰπαου 
45 ΙΙΑΠΥ α» ποιἰά πος 
ΝΟΤΞΠΙΡ ΤΠθ Ίπιαρε οξ 
τμο Ὀεαδῦ 5πομἱά ὃςε 
Κιἰεὰ. 1ὁ Διά µεςσαδ- 
εἴλι αἰ1, Ροἵα βπια11 απάἀ 
Ετοιιζ, ΤΙΟΠ απά Ρους, 
1τες απά Ῥομᾶ, ἴω το- 
οιτθ α πιατὶς {π τμθις 
τίςατ Ώαπά, ος ἵα ταεῖγ 
Ιοτυµυιάς τ 17 αυ 
ταμας πυ ΤΩΔΏΠ πῖρυῦ 
Ῥὰσ ος 5ε1!, 88Υε 8 
τας πιά τας πιβγίς, ΟΕ 
ἴπο πα Πιθ οἳ ἴπε Ὀθαςῖ, 
ος τἶιε παπιὺετ οἳ ὨΙ3 
Ώαιμθ, 18 Ἠεγτε ἶ» υν- 
ἆοπι. Ἰμεῦ ια τηβῖς 
Πατα ταπεινά λάιας 
οουμῦ ἴπε παιδες οἳ 
τας υωϊδτ: ἔυςσ 1: 15 τ11θ 
ηππιυες οἳ ἃ ΏΙαΗς 
βιιά 1ο πάτο ῦεχ ἶδ οις 
πυπαιεὰ τν εθθόυτθ 
αιά δις. 

ΧΙΥ. Απάᾶ 1 Ιοοξεᾶ, 
8πά, 1ο, Α Γιαπιῦ ετοοά 
οπ ἴηπε πιοαπῇς δἱίοµ, 
Απά νηἩ Ἠΐτα 8Ώ Ἠι- 
ἀτεά ἔοτιγ απά Τους 
τποιδαπὰ, Πατίηπρ 118 
Τοταετ’5 Ώατας ΥΥΙΤΤΕΠ 
ἵπ τιεῖτ ΞΣοτελοβθάς. 
2 Αιιά | Πθατά α τοῖσο 
άτοπι Ἠθδατθει, α5 Τ1θ 
τοίσοε ΟΣξ ὨΙασΠΥ Ἱδίετς, 
Απᾷ 88 ἴηΏο τοῖςς οἳ 8 
Ετεαί ἰπαπᾶετ: υπ Τ 
Ἠειτὰ ᾖΤἴπθ τοίσοθ οξ 
Ἠατρετς5 Γαχρίης να 
1πεις Ἠβτρ: ὃ αιυά 
Τε 5αηπρ 5 ἵς Ἱνειθ 
8 ΠΕΠ 505 Ὠεξοτο τ8 
ΤΗΓΟΠΕ, 8μά Ὀεέοτε τὸ 
Σοιτ Ὀεβδῖς, απά Τπθ 
εἰάετΏβ: Επά πο 1η8ι 
σοι ἱεατα ἴπας 5ου 
Ῥαῦ ἴπο Ὠσπάτεά απ 

3 ὃς πο ΙΤΤΤΑΤΥΓ. Ὁ µαχαίρης ΙΤΤτΑ. 
4 πνευμα δοῦναι Ὑ. ε --- ἵνα ἴ]ιαι Πτι[ 1. 1 εὰν Ι.ΤΤτΑ. 
ἨἩοπιαμφοτ. Ἀ τῇ εἰκόνι αττινν. Ἅᾖ --- ἵνα (οπαέ 8 Ιπεγ) ΙΤΊτΑΥΓ. 
6ινθ αΙΤΤτΑΥ. 1 τὸ µέτωπον {υτε]οιιά αιιτίτΑ υγ. ας και ΙΤ[Α]. 
ο τοῦ ὀνόματος ΟΕ ἴΏε µαπΠ81, » -- τὸν αΙΤΊΤΑΝΥ. Ἂἃ -- ἐστὶν 15 1τ. 
ἕξ οἰκ Ὠυιιάτεὰ [απά] 5ἰχῖγ-εδιακ ΤΑ. Ξἴδον Τ. 
Ἡ τεσσαρακοντατέσσαρες ΕΑΝ ; 
(γεαα Ἰχ15 ιαπιὸ ἀπά τἨθ ΠαΠΙε) ΕΙΥΓΙΑΥΥ. 
[ενας] ατα, .8 ᾱ- ὡς 45 αἱ ΓΊςΑΥΣ. 

: εἰκόναν 1.. 

.5---. ὡς α1/ΤτΑ]. 

5 --- τὸ ἴπθ αιΤΊταἵ. 
τεσσεράκοντα τέσσαρες 1/ΤΤιΑ. α -- 

5 αὐτῇ (ἐ]ναί 15, {λε ἔπιασε) 1. 
ξ προσκυνήσονσιν 5Ώα1ἱ 4ο 

ὶ δῶσιν «μεγ 5μοιμιὰ 
.-- ἢ ΟΙ ΊΤΙΑΥ. 

ς ἑξακόσιοι ἑξήκοντα 
’ εστὸς 11 Τ:Αγν. 

αντου και τὸ ὄνομα 
} ἡ φωνη ἣν ἤκουσα ἴἨε νοιςε νλσα 1 εως, 

υ δυνατο Ι11.Α. 
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εοτισ απ ἔοας ἴποι- 
Ρ8ιιά, π/ΏΙοὮ ἵετο Τ6- 
ἀθεπαοά {τοπ {Ἡο εατίἩ. 
4 Τη9εο Αθ ΊΠεγ πΏΙο] 
Ὅεοχο ποῦ ἀεβ]οᾶ τσνλία 
ΝΝΟΠΙΘΗΩ; 105 ΤΠεσ ατθ 
τ]τμίηβ, ΤΏςβ6 ΑΤΕίΠεΥ 
Ῥ/ηΙοἩ {οἱ]ουν ὑπεΤ,απὮ 
ΥΓ ΠΙΓΩΘΙΒΟΕΥΟΘΣ Ὦθ ῥΡο- 
εἵΏ. Έποςο Ὑεχθ τθ- 
ἀεεπιοᾶ 4ΓΟΠΙ ΑΠΙΟΏςΕ 
11ΕΏ, ὀθεῖπα ἴπε Ἐτεί- 
ἀτι]ῦβ πηπίο (οᾶ απά 
{ο τπε ΤΠ. ὁ Απᾶ 
ἀπ πες τιουῖΏη ΊναἙ 
Σουπᾶ πο Ριϊ]θ : 2ος 
ΤΠεΥ αἴο π](ποαῦ Εβα]{5 
Ῥοέοτο ἴπο ἴπτοπο οἑ 
ᾳοᾶ. 

6 Απᾶ Τ βατ αποΐἩοσς 
Προ] 4 ἵπ {πο τοὶᾶςὺ 
οξ Πεβτεη, Ὡρτίηρ ἴμθ. 
ετοσ]αείπρ 6οβρο] ἴο 
ῬτεβοὮ ππ{ο ὕπειη πα 
ἀπει] οη {πθθατί]α, απά 
{ο ΕΥΘΙΥ ηαδίΙοῦ, απᾶ 
Κἰπάχθά, απά ἴομβαει 
Επὰ Ῥεορ]θ, 7 5ΑΥΙΠΡ 
ννΙτἩ Αα |1οιᾶ τνοίοε, 
Έεατ οᾶ, απὰ ᾳΐτο 
1ος7 ἴο Ἁ]πι: Σοχ ἴπθ 

τοις ος Πἱ8 αάρπιοπε 
ἆ6 60Π4Θ : Απά ν’οτεΒΏΙρ 
Ἐϊπο ἴπαί΄ ἠιλᾶρ Ἡεαβ- 
επ, απᾶ οατίῃ, απᾶά 
{Πε 568, βπᾶά ἴπο Σοιή- 
{αΐπν Οἱ Τ/ΒἴΕΣΒ. 

86 Απᾶ ἴποτο ξο]]οπθά 
ΑΠΟὗΜΘΣ 8ΏΡΕΙ, ΒΑΥΙΏΕ, 
Ἑπργ]οη 15 Σ811ΕΗ, 5 
18]]6ΠΏ, ὑπαῦ ρτοβῦ αἰίσ, 
Ῥεοσασθ 8Ώθ πιαάε αἰ1 
πλΏῖοηπς ἀτιπ]ς οἳ {πο 
πνῖηρ ο8ξ ἴπαο πτβῖὮ οξ 
Ἡοτ ἄοτη]οβΏΙοἩ, 

9 Απᾶ ἴπα (Π]γά βΏρε] 
{ο]]ουγεὰ ἴἨεπι, ΒΑΥΙΠΡ 
πηΙ(Ὦ Αα Ἰοαά τοίσε, 16 
ΒΗΥ πια ἹΟΥΣΗΙΡ 'πθ 
Ῥεαςῦ απᾶ Ἠἱ5 παρε, 
Β1ιᾶ τθοθίτε 0/6 πιβγ]ς 
1η Ἠἱ8 ΣοτεΏθιᾶ, ΟΥ 1π 
1156 Παιιᾶ, 10 {πε βΒ8Ώ1Θ 
εΏκ]] ἁγίπ] οξ {Πο νπθ 
οἑ ἴπο πτεαίη οἳἑ ο, 
πΏ]οὮ 15 Ῥουτεὰά οιῦ 
σνλ(ποιέ τοἰχίατο Ἰπῦο 
{πο οιρ οἱ Ὠϊς5 ἱπάϊρ- 
ΠβΙΙΟἨ ; Απᾶ ο βΠαΙ1 
δε ἴοχΏγοπίαά τνΙτἩ Ώγα 
Αμά ὉὈτίπιβίοηε 1Ππ ἴηθ 
Ῥιθβεησθ οΣ ἴπθ Ποιγσ 
δυμε]», αι ἵπ ΤΏε ρτε- 
ΏθηΏος οξ ἴπο Ταπῦ: 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. ΧΙΥ., 

εἰ μὴ αἱ ἑκατὺν ετεσσαράκοντα τέσσαρες!. χιλιάδες, οἱ 
οχορρύ ἵἴπε ἨὨἸιωπάτεά ενα Σοτῖν Σοιυς ἑποιςσαμᾶ, ΝΒο 

ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 4 οὗτοί εἶσεν οἳ μετὰ 
Ἠβνοθ Ῥεεη Ῥατοῃαβεά Ίτοπι ᾖἴπθ «ϱθατίἩ. Ἴμπθςς αχ ἍἴΠα6γ πΠπο στα 

γυναικῶν οὐκ.ἐμολύνθησαν' παρθἐνοι.γάρ εἰσιν' οὗτοί 3είσινι 
ΤΤΟΠΙΕΏ Ἡ/ετε ηοῦ ἀθβ]σᾶ, 40ΟΥ τΙτρίΏ Πε 86: ἴποεο 8Υθ 

οἱ ἀκολουθοῦντες 'τῷ ἁἀρνίῳ ὅπου ἂν «ὑπάγφ.ῖ οὗτοι 
ἴπεσ νπο 10]1107/ ἴπθ 1 Απο ἩΊἩΘΓΕΒΟΕΤΕΣ Ἡθ ΤΙΑΥ Ρο. Τ1Ἡπ989 

ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων», ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ 
Ὢ6χθ ρυτοΏβξθᾶ ΕΓοπι Αἴποης ΤΩΕΏ [8] τς Ετυ1{Β {ο αἄοά παπά 

τῷ ἀρνίῳ. ὅ καὶ ἐν τῷ.στόματι αὐτῶν οὐχ.εὑρέθη /δόλος"" 
το ΐ1θ ΊΤαπιῦ: απά 1η {Πεῖσ πιουία Ύγα5 που 2οαπᾶ ευ; 

ἅμωμοι ἔγάρ!΄ εἰσιν Ἀἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ.! 
20: Ὀ]απιε]θββ Όπεγ 8ἴθ Ῥεέξοχθ ἴπε Ίπχοπε οἱ ο. 

ϐ Καὶ εἶδον Ἰάλλον' ἄγγελον ἐπετώμενον' ἐν µεσου- 
Απά 1 απ ΒΠΟΙΠΘΣΓ ΘΩΡΕεΙ Αγίηρ ἷπ τη]ᾷ- 

ρανήµατι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαιΧ 
Ώθβτε, Πατίηρ ος μα ἁμιάίπρε λεγεσ]αςεῖηπς {0 ΔΏΠΟΥἨΟΘ {ΓΙο] 

τοὺς κατοικοῦντας' ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ Ἀ πᾶν έθνος καὶ φυλην 
.Ώοβο ν]ο ἀνγο]] οη {Πθ ΘΗΣΙΗ, Επά εΤΕΙΥ ΠὰΤΙΟΠ απἀ Ὥττὶρθ 

καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν, Ἱ "λεγοντα" "έν' φωνβ µεγάλφ, 
απᾶ οηριαθ Ἀπᾶ µΌῬρευΡ]θ, 58Υῖης πι α "τοῖου 11οιά, 

Φοβήθητε τὸν θεόν, καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν }}) ὥρα 
Έθας ᾳοᾶ, αμᾶ ρϊὶνε {ο μλάαι ΕἰοΤΥ, Ῥεομασε 5 ουπιθ ἴμθ ποις 

τῆς. κρίσεως. αὐτοῦ" καὶ προσκυνήσατε τφ ποιήσαντι τὸν 

οξ Πἱ5 αδεαραξς ή θηΏά 4ο Ποπιββθίο Ἠίϊπι πΠο πισᾶθ τηθ 

οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ Ρ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων. 
Ἀθωτεπ απά {ἴπθ εαγίη απᾶ 5ε8, Απά {ουιπυμίας Οξ Υ/ΒἴΘΓΒ. 

8 Καὶ ἄλλος 1άγγελος' ἠκολούθησεν, λέγων, Ἔπεσεν Τέπε- 
ΑΠᾶ ΒΠΟΙΗΘΣΓ 8ηΏΡΘΙ Σο]]οπ/θᾶ, ΡΑΦΙΩΡ, Ἰς έω]]ε, 18 

σεν! "Βαβυλὼν' ἵἡ πόλις ἡ μεγάλη" τότι"' ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ 
481196: ἘΒαβρτ]ου Σοἱἱγ 1ο Ἅμτεαί, ΌὈκέομΏσοες οἱ Τἴηθ ἍἨ1πθ 0 τη 

θυμοῦ τῆς.πορνείας.αὐτῆς πεπότικε πάντα Ἡ έθνη. 

1 

Σατγ οξ Πεγ ΞογηΙοβῦΙοη 58Ώθ Ὠαδς σἶτεπ 'οο Αἀτίηκ }18]1 Σηαιϊοὴς. 

9 Καὶ Σ ὄτριτος ἄγγελος! ἠκολούθησεν αὐτοῖς, λέγων ἐν 
Απά 8 τπ]τὰ 8ηρο] Σο]]οπεᾶά ἴπεπι, ἍΒαΥΙΠΡ, τα 

φωνθ μενα ων Ἐϊ τις τὸ θηριον προσκυνεῖ' καὶ τὴν 
8 "νοίῖοῬ Ἡοιᾶ, 1 ΑΠΣΟΠΘ 3ΤΠε ΄ 5ρεβΒῦ τω, ́ μοπιβρθ 3ο απᾶ 

εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγµα ἐπὶ τοῦ «µετώπου.αὐτοῦ, 
λαρς 1118, θηΏά  τοοθἰτθΒ 8 ΠΑΣ. οη ἓις {οτεηυθὰ 

ἢ ἐπὶ τὴν. χεῖρα.αὐτοῦ, 10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου 
ΟΣΓ 1ροη Ωῖ5 Παπᾶ, 81ο Ἅθ βΏα]] ἁτιηπ]ς οἳ ἵπεο ἍἩτνπίπε 

τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ κεκερασµένου ἀκράτου ἐν τῷ 
οἑ ἵπθ ἍᾖΣαχγ οί ἀοά «πιΠίο 156 πα]χοᾶ υπάλατεά Ἰπ τΤηθ 

ποτηριῳ τῆς.ὀργῆς.αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσετὰι ἐν πυρὶ καὶ 
οιρ οἳ Πἱ8 ψταῖὮ, ΔηΏᾶ ἍἾε βΏα]] Ὃο τογπηεμτεά ἵπ ἍΒτεο απᾶ 

θείῳ, ἐνώπιον τῶνὶ Ῥαγίων ἀγγέλων,' καὶ ἐνώπιον τοῦ 
Ὀχίπιξίοπθ,  Ώθέοτθ τηθ Ὠο]σ ΒΗΡΟΘΙ, θηά Ῥεέοτγε 19 

5 τεσσαρακοντατέσσαρες ΕΩΝΙ; τεσσεράκοντα τέσσαρες ΙΤΤΤΑ. 
5 ὑπάγει Ὦθε Ρ0ε5 .τιΑ. 

Ἡ--- ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοὺ αΙΤΤΙΑΥΓ. 
κ - επὶ ἀΗΙΟ 11 ΤΤΑΤΓ. 

1Ττι Α. 

ώΙΤΤΤΑ ΤΠ, 

ἄγγελος ἃ 8εοοιᾶ 8Ώβε] πια; ἆγ. δεύ. τ. 
πόλις αιτττΑαΥ)’. 

11 ΓΤΑΥΓ. 

τὸ θηρίον ΟΙΤΊΙΤΑΥΓ. 
ἆ -ἵ- ἄλλος ἄΠΟΙϊΙΘΓ αΙ,ΤΤΓΑΥΓ. 

ἆ-.. εἰσιν (Τεαά [ατε]) 
Ε -- γάρ {οι ΓΑ. 

ἡ πετόµενον αΠΤΊΡΑΥΓ. 

Γ ψεῦδος {8]βειουὰ αΙΤΤΣΑΥΓ. 
[άλλον] Α. 

Ι καθηµένους 8ιῦ ΕΙ.ΤΤΓΑΥΓ. π -- ἐπὶ ηΠΙΟ ΘΙ/ΤΊΤΑΥΥ. » λέγων 
9 --- ἐν (Υεαᾶ φωνῇ ΨΙΤ]  νοΙοςλ. Ρ -- την ἵπο ατνν. α δεντερος 

ς[επεσεν] Α. / Βαβουλὼν Ε. “ἀἑ 
νὴ συ ]ΟΙ (Υεαά πεπ. Ὠ8ξ 6ινεη ἴο ἀτιη]ς) 1 ΤΤΓΑΥΥ. » -ἵ- τὰ ἴπθ 

» ἄγγελος Τρίτος ΟΙ/ΤΊτΑΥΓ. Σπροσκιυνε; 
υ ἀγγέλων ἁγιων Ι1Τς; --- ἁγίων ΑΔ. .--- τῶν 1Ττς, 



ΕΚΥΕΙ ΑΤΙΟΝ. ΧΙΥ. 

ἀρνιου' 
1, Απιὺ. Απά ἰπθ 8ΠΙοΚθ 

εἰς αἰῶνας αἰώνων'' καὶ 
το ΒΡΕΒ οἳ ΒΡ65, 8Ώά 

νυκτὺς οἱ προσκυνοῦντες 
4ο Ἀοπιβρε {ο ὨΙβης ἩΝπο τπθ βπᾶ 

ως 4αγ 

115 Ίπιαρθ, 

εἴ τις λαμβάνει τὺ χάραγµα τοῦ. ὀνόματος.αὐτοῦ. 12 Ὢδε ἆ 
15 ΑΠΤΟΝΘ τθοεῖτθξ 

ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστιν εώδεὶ 
Ώετο {ποτ Πο 38) ΓΑο09Θ “ο 5ἴηΏθ 

ἴπε ΏηΙβΙΚ 

δεαἰωῖς «5, 

ο 155 ΏβΙ16, 

οἱ 

τολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πιστιν ᾿Ι1σοῦ. 
11811195 οἑ αοᾶ απᾶ ᾖἵἴπο. ΤΠ οἑςσ -- 

τηροῦντες τὰς 
Ἱεθρ 

. - - - υ κ, 

11 καὶ ὁ καπνὺς τοῦ.Φασανισμοῦ.αὐτῶν «ἀναβαίνει 
ο ἴπειχ (οτπιοπῦ 

οὐκ. ἔχουσιν ἀανάπαυσιν ημέρας καὶ 

νο απο Ἡο 

τὸ θηήριον καὶ τὴν.εἰκόνα.αὐτοῦ, καὶ 
ρεαξδῦ 

. αρ 

βπᾶ 

Απᾶ 

Ἠετο [2πε] 
1 
Σν- 

{λε οοπιπιβπᾶ- 

19 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λεγούσης ἵμοι,! 
Απᾶ ᾖ1 ]εατᾶ Α τοῖς ουῖ ΟΕ τπθ 

Εσάφιση, Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν 
Ῥ]θβς 

έαπάρτι.! 
ἔτοιι Ὠεποεξοτίὴ. 

χὶζο, 

Χεα, 

εᾱ πο 

β811Ώ ἴλπο 

ἀεθᾶ Ὑπο η ον, Τιοτά 

Ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα 
Βρϊτ{ϐ, 

ΏἩθαπτεπ, 

τηβῦ 

βΑΥίΏΡ Το π168, 

κυρίῳ ἀποθνήσκοντες 
αῑςθ η 

ἀναπαύσωνται! 
1Ἠεγ ΏΙΑΥ τεςῦ 

[με ἐκ 
χτοῦι 

τῶν.κόπων αὐτῶν τὰ Ιδὲ' ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ µετ᾽ αὐτῶν. 
Ὅπεϊχ Ἰβδοατε; - ΑΠ 3πγοχχκβ ατΠοίτ Σο]]οι ππιιΏ «1ΠΏθπα, 

14 Καὶ Κεῖδον,! καὶ ἰδού, νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ την νεφέλην 
Απά Ι αγ’, 

Ἰκαθήµενος ὅμοιος! 
{οπε] ΄ βἰιτῖηρ 

2μολά 118 

πανον ῥὀξύ. 
Σεἱο]]θ ταν όρα 

χο 

8 ΟΤΟΝΏ 

Απᾶὰ αποῖποες 

Απᾶ Ῥθπο]ά, Α οἰοιά ἈλπΥΠΐε, απὰ ον ΤΘ 

πυὶφ' ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ Ῥτῆς 
[ιπε] Ὀοῦ 

κεφαλῆς! αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦ», καὶ ἐν τῷ.χειρὶ αὐτοῦ δρέ- 
1ροιάεη; ἶ 

οξ 

Ἀπᾶ 

8ΏΡο] 

Ἓλωεε, Ἠανῖηρ οἩ 

Ὠἱδ Ὠβηά 

σβπαε οαιῦ οἳἑ 16, 

ο]οιᾶ 

16 καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, 
{θπαρ]θ, 

κράζων ἓν "μεγάλφ΄ φωνῷ' τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς γεφελης, 
οττίαρ πια λ1οαά τοῖοθ Το Ἠϊπα έρς ου ᾖτΤἴπε οἰοιᾶ; 

Πεμψον τὺ.δρἐέπανόν.σου,.καὶ θέρισον, ὅτι ᾖἠλθέν Ἀσοι' ἡ. 
Βοπᾶ {πγ δἰοχκ]ε απᾶ χθ8βΡ; ΌὈθοβα5θ 18 οοΟΏιθ Το ίπεῬ 1πθ 

ὥρα Ἱτοῦ' θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς. 16 Καὶ 
Ἠουτ Το τθβΡ, Ῥεοαα5θ 15 ἀτίεὰ ᾖἴπθ Ἠβττεες οἱ ἴπο εατίῃ, Απά 

ἔβαλεν ὁ καθήµενος ἐπὶ Στὴν νεφέλην! τὸ .δρέπανον.αὐτοῦ 
το 7{οΥΤΏ 119 Ἀρινιιπρ ρου “Ἴμθ δε]οιᾶ 

ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ. 
Ώρομ τηε θανίἩ, βηά π/ΒΒ τεμρθὰ Τῃθ θαΓΙΗ. 

17 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ 
Αιά Α11ΟΙΠΘΓ 

ἩςβΤεΕ», ὁπατίπς 

ώὰ 68ΒΏΙΘ 

3β]6ο 1Π9 Ά 3εΙοἷε]9 

Ἠ]8 ἶο]ς]ς 

3 - 

εν Τ 
οαῦ οξ 119 {επιρ]ε πγπΙοὮ [15] ἵπ ἴπθ 

οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 18 καὶ ἄλλος ἄγ- 
1ΑΗΑΥΡ, Απᾶὰ αποίλετ 8Ώ- 

σλος ἐξῆλθεν' ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ' ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ 
σαῦιθ ουῦ οἑ ἴπθ Ααἰίας, Ἠανίης αατλοχϊίψ οτες 

ία καὶ ἐφώνησεν Ἱκραυγγ' µεγάλη τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον 
τι 9ηΏᾶά ἨΠθςοσ]]θά τί ϐ “οτΥγ αχ]οαᾶ ᾖ{ο Ὠίπι Ὠβτίπςρ 3ρϊο]ς]9 

᾿ τὸ ὀξύ, λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξύ, καὶ τρύγη- 
119 " με, ΒΑΥΙΩΡ, 

σον τοὺς βότρυας 3 
Ῥάπολεβ τηθ 

Φοπά 

τῆς γῆς, 

3β1οΚκ]9Θ 

Ότι 

16ΏΑΙΡ, Επᾶ Ρ8ΐηΏετ 

ἤκμασαν. αἱ σταφυλαὶ 
οἱ Ὠιθ «ΑΥΤΗ; Ώθοβαξθ ατε Σ]]Υ τ1ρθ ΄ρταρες 

06ι 

1] απᾶὰ ἴλθ ϱπιοκο οἕἑ 
{πθίσ ἰοτιπεηί Α»οει- 
εἵἃ αρ, 1ος εἶτεγ αιμᾶ 
ετοθΓ: απά ἴπαεγ Ἠμλτθ 
ηο τεςὺ ἄαγ Ώηος Ὡπἰᾳης, 
π/Ἡο Υ/ΟΓΣΗΙΡ ἴπο Ὀευςί 
ΑηΏά Ἠϊβ Ίπιβρθ, 5ηπἀ 
Φ/Ποβοογος τοσεϊτει]ι 
1π9 1ωβχ]ς οἱ Ἠΐ5 Ώ8ΙΗ6Θ. 
12 Ἠετε 1» {πε ΡαΓἴεησθ 
οξ {1ο βα]πί5 : Πετθάγα 
1πεγ ᾖΊἴπαῦ ἆεερ ἴπθ 
οοπιπιπΠπάπασΏ{» ος 
αοᾶ, απᾶ πο Σα: οί 
29518. 

19 Απάᾶ 1 Ἠεατᾶ α 
«τοίσθ ΊΈτοπ Ώθεβτεῦ 
5ΗΙΥΙΗΡ ΠΟΠ, Ἠτίτο, 
Ἐιεβρςοεά αγε τηθ ἀεθά 
πυμῖοὮ ἀἱθ 1Π 1ο Τ,οτᾶ 
ΣζΟΙὰ ὨωλοθξοτγίἩ: Υ98, 
Βα](α τπο δρίτῖ, ται 
Πε ΠΙΒΥ τεβύ ἆἔτοπι 
Τλείτ Ἰαροατ8β: απᾶ 
ἐλεῖς πτοτ]β ἀο Ἐο]]οτν 
τΠεπι, 

14 Απά 1 Ἰοοκαᾶ, 
ΒΠᾶ Ὀε]ο]ά Α πνλίθ 
οἱοιᾶ, απᾶ προαπ 1ῃθ 
οἰοιᾶ ουπὲ βποῦ Ίϊκθ 
πη{ο Πθ Βοπ οἱ τωβη, 
Ἠανίηςβ ΟΏ ΗΒ Ὠθβᾶ α 
Ροἱἀεη οΓΟΠΗΏ, Ἀπᾶ ἰπ 

ὁ Ἠἱ9 λαπά α ΡΗΒΓΡ Βἱο- 
Ἐ]δ. 15 Απά αποίϊπεσγ 
ΑΠβΘΙ οςπ1θ οαὺ οἱ 119 
τεπαρ]θ, οτγἰηρ πῖἩ 
Ί1οιιά νοίοθ ο Ἠΐπα τας! 
ΒΑ ΟΙ ᾖ{ἴπε ο]οιᾶ, 
Τηταςι π την εἰοχ]θ, 
ΒΠᾷ τεβρ: 20ΟΥ {Πε εἱ11θ 
15 ΟΟΠ16 ΄ΣΟς ἴπεῬ ἵο 
ΧΕΑΡ ; ος {19 Ἠβεγεςί 
οἳ ἵπθ θατΌα 15 τ]ρο, 
16 Αιπά Ἡθ τηαῦ ραῦ 
οἩ ἴπε οἷοιά ἑπτιαςῖ 1τπ 
Ἠ]5 5ἰο]ς]ο οἳ {πεθατί; 
Ἀρᾶ {πο θβτῖι τ88 
χεβρθᾶ, 

17 Απᾶ αποίπογ ΕπΠ- 
Ρο] οπτιθ οἳτ οἱ 119 
{θηρίο πηίοὮἃ {8 {η 
ἩθαγεΠ, Ἡθ 8ἶδο Ἠωγ- 
1ης  5ΗΒΙΡ εἰσ]κ]θ. 
18 Απάᾶ αποίΏθτγ απρο] 
6811 οι {ΟΠ {πε εἷ- 
τας, πο Ἠαὰ Ῥούψες 
οπες τε; απᾶ οτὶοᾶ 
πν{ἴἩ Αα ]1οιᾷ οςΥ {ο Ἠῖτα 
λα Ἰαὰ πο εΏατρ 
δΙοΚΙ6, ΒαΥΙΩΡ, Τπταςε 
ἵπ Τηπγ επατρ βἰοἷ]ς, 
ΑΠᾶ βαΐπετ τᾳο ο]α»ίετα 
οξ τῃθ τίπο οἳ Τη8 
οατίΏ ; ΣΟς Ἠες ΡΤΒΡΘΒ 

« εἰς αἰῶνας αιώνων ἀναβαίνει ΑΙΤΤτΑΤΓ. 
Ἀ ἀναπαήσονται ἴΠεγ 5Βα]] τεβί ΙΤΊτΑ; ἀναπαύσονται --μοι αιττ{ΑαΊἩ. 

ἴπευ 5)α]].τεςδῦ υγ. 
κ ψίὸν Τ. 
4 --- του 1. ΤΤτΑΥ. 

ὮὨλς) ΙΑΝ. 

Εξ ἀπ᾿ ἄρτι ΟΙΑ. 
1 γὰρ {01 ΙΤΤΤΑ. 

Ἡ την κεφαλήν 11. 

ἆ -ἵ- ἡ {πε 1 ΤττΑ ΥΓ. 

κ τδον τ. 
ο φωνῇ µεγάλῄῃ ΑΙ ΤΤΊτΑΥΓ. 

ττῆς νεφέλης ΙΤΤΤΑ. 
γφωνῃῇ ΝΙΩΩ αν νοιος 1 Όσν 

.-- ἐξηλθεν Τ. 

ο... ὧδεαιττταυ’. 

1 καθήµενον ὅμοιον αΙΤΤΙΑΥΓ. 
Ρ --- σοι αΡΊΤΓΑΥγ. 

ἵ -- ὁ Πο (γεαὰ ἔχων 
π - τῆς ἀμπέλου οἱ {Πο τίης Εαιιττςα υπ 
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ατο Εαὶ]ν τἶρο, 19 Αιιᾶ 
ἵπα αιμαὲ Ὅμσιςτ 
ϊν κοκ] ἆἔπίο έπα 
εισίὰ, απᾶ σαϊμογος 
τηε νῖπε οξ ἔλο οτι, 
απά ους τό ἴπνο ελα 
Ετοπυ ὦὙἨίπυργο»Σ οξ 
τις πα οἳ ἄἀοι, 
30 Αμάᾶ "λος ιν ἴπορτο-ς 
Ας Ὅγοᾶᾶεν νὰ νο 
ἴπυ οἱ ίγ, ουπᾷ Ὀἱουὰί 
ο 1ο ους ο Όλο Ἰνίηω- 
ο ετοι υπίο ἴπο 
οσα Ὀνία]ες. Ὁγ {πα 

εριος οὔ ἃ Ὀποισαπά 
αλά δἰχ Ἠυπάτοαά ἔαχ- 
1ου». 
ΧΥ. Απᾶ Τ δαῖν ϱἩ- 

οὔ μες βἶσι ἵῃπ ἨθιτοἨ, 
ρτυβῦ πι] ΙΑΤΥο]οις, 
5οτόῃπ αἩσο]ς Παντίησ 
τη ΝενόἩ τς; Ῥ]πσαες; 
Σου 1η 116} ἶ5 Π]]εᾶ αρ 
ΤηΏο ἹὝΓαίΏ οἱ αοά. 

2 Απᾶ 1 αν ας Ἱο 
Τ/ΘΓ6 α 56 οἳ σἶπςς 
πηϊησ]εά πτνλῦ]ι Άτο: 
θμά (ποια νλαῦ Ἠας 
Εοϊ(οπ [πο τἰοῖονγ οσυσ 
δ]1ο ὑομστ, απ οσΟΥ Ὠῖς 
Ἰπ]λημρςθ, ΒΙά ΟΤΟΣΓ Ἠϊ5 
1, μιά οΥεΥΓ {ηο 
ΏΙωῦςΥ οἳ Ἠϊ5 παΠε, 
βίππά ΟΥ ἴπὸο ασ ΟΕ 
6]Λ55,]ιητίηςσ {Ώε πατρς 
οἳ ἄοαά. ὁ Απ ἴπΠεσ 
ΒΙΗ: Τ]Ἡθ 5ΟΗΡ οἳ Μο- 
Ευς (Πε δευναπ{ οί ἀοἀ, 
ΔΙ ἵἩοὸο 5ου οἳ ἴηο 
111Ώ1Ό, 847115, ἀτεαῦ 
διά Πιγνε]]οα5 αγ 
Ώ)Υ ἹνοτΚκα, Ποτά ἄοάᾶ 
Αἱωίσμῦσ; που αιά 
ττιὸ «1ε ΤΠΥ Ἱασς, 
ἴποι ἘἈίπσ οἳ φιἱηῖς. 
Ἡ ΊΥηΏο 5Ηα]Ι που 19 
«μορ, Ο Τονὰ, ΄ απᾶ 
μρ]ου1σ τησ η ιη)ὸ 2 {ΟΥ 
έλοι οπ]ψ αγ Ποὶσ :1ος 
8] πωτνίοη» 5Π8]] οΟπ1θ 
βπά ἹὙΠΝογ«Ππῖρ Ῥεέοτε 
ἴπεεο; 2ος ἵἩπγ ]αὰρ- 
ΙΗΕΠΤΒ ΤΘ Ὠιβάε πιβη]- 
{ε5υ. 

ὁ Απᾶ αξίετ {ππὲ Ι 
]οοκθᾶ, απᾶ, Ὀε]μο]ᾶ, 
{Πε Τεπιρ]θεοξ ἴπο {α- 
Όεγπιιο]ε οἳ ἴμθ {εβιῖ- 
ΤΙΟΠΥ 1π Ώθατοη παβ8 
ορεποᾶ: 6 απᾶ {Πε 5ε- 
τευ βηΠσθε]5 οἱΙηπο οαῦ 
οἳ {Π6 τοπωρ]ο, Ππατίης 
{ηθ ὅ5οτει ὮῬ]ασαος, 
ο]οίπεὰ 1η Ῥιχο απά 
τυ Ὡ]το Π10), η Ἠν- 
1πρ (ποῖχ ὑτεαςῖς ϱ]τά- 
οεἀ στὰ πο]άον ριτὰ- 
166. 7 Απάὰ ος ο {ια 

ΑΠΟΚΑΛΥΝΣΙΣ ΧΙΥ, τΥ. 

αὐτῆν. 19 Καὶ ἔδαλεν ὁ ἄγγελος τὺ.δρέπα»ον.αὐτοῦ εἰς 
1μου. Αυά Ὅριαυ "ζογίμ Πο -μσοὶ μί5 5ιο]ε το 

τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔφαλεν 
ἴπο οι χο, οπά  σαϊ]λενοὰ  ἴιε νἰπο οἱ ο ει), οιά ον [το (γα1ε] 

εἰς τὴν ληνὸν τοῦ». θυμοῦ τοῦ θεοῦ στὴν μεγάλην." 2 καὶ 
ὰπ{ο Ἄπνιπεθριςςς “οξ ὀεηο ΦΗ1ΙΥΥ ρε "αοᾶ Ίίπο Αρτειι : πιά 

ἐπατήθη ἡ ληγὸς Σέξω" τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα 
ας ὑγόάάσπ της Νίηόρτεςς ομι»ὶᾷς Μ1ι8 οἵτγ, απᾶ "σιμιε Ὀ{οτῦ] 1ρ]ουά 

ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων, ἀπὸ 
οαῦ οἱ μέ υίῖπορτθςς Β5 1.15 ἴπο νιις οξ ἴπεθ 901865, ο πο αἰδίαμςς ο 

σταδίων Ἀχιλίων ἑξακοσίωγ. 
Σ6ατ]ουρς α "ἐποιςαπά 3δίχσ “Ἑμπάᾶτες. 

15 Καὶ 3εἴδον' ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυ- 
Απά Ἰ 5αῖν αποϊπος εἶσια 1 μεθ Ποινοὴ, στοαιῦ απά νοι- 

µαστόν, ἀγγέλους ἑπτά, ἔχοντας πλιγάς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, 
ἀοσ{εα]: Ξ4ΠΡεΙ5 156ΥΟΙ, μλνονν "ρίαραος Ίνετεπ, ἴπθ ο τή 

ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ θεοῦ. 
Ῥεοβαξο ἴπ 1παια τνας εομιρ]ειειὶ {ο ἔανν οἳ ἀοἆ. 

3 Καὶ Σεϊδονὶ ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμενην πυρί, 
Απᾶά Ἰ δαυ πι] ο "5θη, 1σ]ιιδς Ώλλησ]οᾷ αν γε, 

καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς-εικόνος.αὐτοῦ 
αηΏᾶ ΄ τηθ ΟΤεΓΟΟΠΙΟΩ»5 οἳ ἵ]οα ὑεαδί, απὰ οἳ {τς Ίωησς, 

καὶ δὲκ τοῦ.χαράγµατος.αὐτοῦ,! ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος 
πηᾶ ος 1{5δτηατκ, οἳἑ Τπο αά1υες ω οπτη 

αὐτοῦ, ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνηνι ἔχοντας 
1ος 3105, 5ὐβπάΙπΡ 3αροπ ἴπο Ἴρεα 1ρ]αςς, ματίηρ. 

κιθάρας τοῦ θεοῦ. ὁ καὶ ἄδουσιν τὴν φδὴν "Μωσέως! ἃ δού- 
ΏβΓΡΣ οἑ ἄἀοᾶ. Απά τΏΘΥ 8ΙΠΡ 1ο 5ους οξ Ἰ1οσας, Ῥομᾶ- 

λου τοῦ θεοῦ, καὶ τὴν φδὴν τοῦ ἀἁρνίου, λέγοντες, ΛΙεγάλα καὶ 
11Η οἱ ἄοᾶ, πμᾶ ἵπθ σοηυµ οΕτὰε πιω, ΦΘ4Υ1ΙΗΡ, ατοπῦ απ 

θαυμαστὰ τὰ.ἔργα.σου, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ δἱ- 
πνοπάετέα] {Αγ ποτσχκς, 1οτά αοά ΑΙΠΙΟΗΤΣ/; τισητ- 

καιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί.σου, ὁ βασιλεὺς τῶν «ἁγιων." 
εοι αμᾶ ττιοθ {Η5 Ίναγ5, [ἔμοα] Ἐϊπσ οἳ σα1Η[5. 

4 τίς οὐ μὴ Φοβηθῇ ἴσε,' κύυιε, καὶ ἔδοξάσφμ" τὸ.ὄγομά.σου; 

[ατα] 

[ατα] 

πο Ἔπου Ἰ5μοι]ὰ ἔθαχ ἔῃος, Ο Τουᾶ, απᾶά  ]οτίέγ ΤΗΣ ΏΠΙθ 2 

ὅτι μόνος ὅσιος ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν και 
4ος [ποια] οηἱσ ᾖ{Γ[αττ] Ἠοι; {ος 811 ἴηθ ηαῖιοῦς 5ΗΏα11 6οσπιε απαᾶ 

προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου ὅτι τὰ.δικαιώματά.σου 
4ο ποπιηρα Ῥδΐοχα Ίηεε: Ίος τησ τισητοοιι5 [βοῖκ] 

. (11. τἱσΏτδοΙ5ΠΕΡΞΡΟΞ) 
ἐφανερώθησαν. 
Ἡ/ΘΥΘ πιβΏΙ1ε55εᾶ. 

ὅ Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον,ὶ καὶ Ἀἰδούμι ἠνοίγη ὁ ναὸς 
Απᾶ α{ιογ 1Πρ5οτΏΙήΡς 1 αι, απᾶ Ῥερο]ᾶ, πηδ ορεινοί πο ἑεπιρὶς 

τῆς σκηνῆς τοῦ µαρτυριου ἐν τῷ οὐρανῳ' ϐ καὶ ἐξῆλθον οἱ 
οξτἠο {αυογηπο]ε ο ΌΏε ΤΕΣΙΙΠΙΟΝΥΣ ᾖΙπ ἵπυο Ἀθατέης πιά ο11θ {οτίἩ Τη8 

ἑπτὰ ἄγγελοιϊ έχοντες τὰς ἑπτὰ πληγάς, ἐκ τοῦ γαοῦ, 
βετεη ΡΕΙ5 μανίας δμε Ίκεγτει ρ]ασαες ους ”οξ ὀνπο “τοπρίθ, 

ἐνδεδυμένοι Ἀλίνον" καθαρὺν Ἱκαὶ! λαμπρόν, καὶ περιεζωσµένοι 
ο]οί]ιεά 1. 11πεΠ Ῥατθ Ἀπαά ονϊρηῖ, βπᾶ σινῦ νι 

περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. 7 καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων 
3αυοιῖ "ωιο δυτοαςί» "ρίτᾶ]ες "ΡοΙάεη., Απάᾶ οπο οξ ἴπο 1ου 

τὸν µέγαν ΑΙ/ΤΊΤΑΥΓ. 
αὐτοῦ αΙ,ΤΊΑΤΓ. 
ασ ττγαν’. { --- σε ΙτΊιΑ. 
ἕ ω- οἱ ἴΏοδο αΙΤΤΙ{[ΑΊΝΥ. 

} ἔξωθεν αΙ.ΤΤΤΑΥΓ. 3 ἴδον τ. 
ε Μωύσέως αΙ/ΤΊΤΤΑΝ. 4 -- τοῦ {6 ΠΤΊΤΑ. 

ἔ δοξάσει 5Ώα]] ρ]οτιγ ΙτΤτΑΥΓ. 
Κ λίθον 5ίΟµΕ Ι1Γ. αὸ --- καὶ αΙΤΤΙΑΥΓ. 

υ-- - τοῦ χαράγµατος 
ε ἐθνὼν οἱ ΠΙΟ 
Ἀ--- ἰδού αἰΊτΤτΑδ ΥΓ. 



ΕΕΡΕΙ ΑΤΙΟΝ. 

ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς, 
6ανε ᾖἵο 1]θ 5ετεη Ἀηρεὶ]ς βετεπ ροπ]5ς ᾿ρο]άεηυ, 

ΣΥ, ΧΥΙ. 
ζώων 

1ϊνίηρ οτεβίαΓοΒ 
’ - - -” ” - ” ᾿ 4 .Σ 

γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας 
{α]] οἑ ιτ «ΣΥ ο αοᾶ, ὉὭπο 11τοβΒ ἵο «ΤἨθ ΑΡ6Β 

τῶν αἰώνων. 8 καὶ ἐγεμίσθη ὁ κναὸς  καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης 
Οἱ ἴπε 8βο85. Απάᾶ ὀνγας." β]]εᾶ 11ο “Εεπαρ]ε ση] 6Π]ο]Θ {τοπα ἴηοθ β]οσγ 

τοῦ θεοῦ, καὶ ἐκ τῆς δυνάµεως.αὐτοῦ' καὶ ὀὐδεὶς "'ἠδύνατοϊ 
οξ ἀοᾶ, αιᾶ Στοπ’ Ἠϊβ ῬούεΓ : Ώηᾶ Ἡηο ΟΠ τ/88 8Ώ]θ 

2 -- ι μ ΄ 32” ο” ε « 1 4 ”»ν 

εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναόν, ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν 
Ἐο εΠΊΕΣ Ιπίο {πθ {ἕεταρ]ο ππ[Ι] Ίπετθ οοπιρ]εῖθᾶ ἴμθ 8ετεπ ἨΌῬθραθς οἱ ἴπο 

ἑπτὰ ἀγγέλων. 
8Θ6ΤεηΠ ΑΏΡΘΙΡ. 

16 Καὶ ἤκουσα Ἀφωνῆς μεγάλης! ἐκ τοῦ ναοῦ, λεγούσης 
'Απᾶ Ι Πεβθτᾶ 9 τοῖς Ἰοαᾶ -ουῦ οἱ ἴπο ὕεπιρ]ο, βασῖης 

” « 3 μ ’ 5 « ( νο» / Ἱ ΔΝ Ρ η ιλ νά 

γοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, Υπάγετε, καὶ ἐεκχεατε' τὰς Σ φιᾶλας του 
το {πε Βετεη βΏρε]ς, Ἔο, Απᾶ Ῥουτοαί ᾖ1πε Ροπ18 ο ἴπθ 

θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 
4ιτγ οἳ αοά Ιπίο {πο θατίἩ. 

9 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος, καὶ ἐξέχεεν τὴν.φιάλην.αὐτοῦ 
Απά ἀερατίθά πο ᾿Βχεί, ᾿απᾶ Ῥουτεᾶ οαῦ Ὠ]8 Ὀοσ1 

ηἐπὶ' τὴν γῆν καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν Τεἰοἳ τοὺ Πν γη γ ς Ξ 
οπἵο πο όατίῃ; απᾶ οβπιθ 8. 80ΐ6, οτῖ] απᾶ µτἰετο"Β, προιυπ ᾖ1ἴπθ 

ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγµα τοῦ θηρίου, καὶ τοὺς 
ΙΙΕΏ πὮο ηρᾶ τπθ τωβτ]ς 0 ἱηθ ὮῬεββῦ, αηᾶ ᾖ1λοβθ 

τῷ εἰκόνι.αὐτοῦ προσκυνοῦντας.! 
3πο “Π]ς δίτααρθ αᾷοἵηπρς “Ποπιββθο. 

9 Καὶ ὁ δεύτερος ᾿ἄγγελοςἳ ἐξέχεεν τὴν.φιάλην.αὐτοῦ εἰς 
Απᾶὰ πο βεοοπᾶ ΔΏΡΕεΙ] Ῥοιτεᾶ ου Ὠϊς Ὀοτγ] 1πίο 

τὴν θάλασσαν" καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ 
τηο 568; ΑπΏᾶ 19 Ώ6σαπαθ Ὀ]οοᾶ, α5 οἳ [ομθ] ἀἄθθᾶ; απᾶ ετοι 35ου] 

"ζῶσαϊ ἀπέθανεν Ἡ ἐν τῇ θαλάσσῃ. 
Σηνίηρ ἀϊεά 1π πο ΒΕ8. 

4 Καὶ ὁ τρίτος Σἄγγελοςὶ ἐξέχεεν τὴν.-φιάλην.αὐτοῦ εἰς 
Απά ἴηο «π]τᾶ θΏρε] Ῥροιζθᾶ οαῦ Τε Ῥοσ1 1πύο 

τοὺς ποταμοὺς καὶ Σείοἳ τὰς πηγὰς τῶν ὑδἄᾶτων' καὶ ἐγένετο" 
ἐπ ΙΙΥΟΥς, Απᾶ Ιπίο {ἴπο Σοαπ{αίηβ ΟΕ ΤΤΑῦΕΙ8; θᾶ ἴπεγ ΏθςβΏ]θ 

αἷμα. ὃ καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, 
Ρ]οοᾶ. Απά 1 Περτά 1ηθ ΑΏβο] ΟΕ {πθ ἍἩΤΘἴΕΣΒ βατίηᾳς, 

Αίκαιος, κύριε εἷ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν Ὀκαὶ ὁἳ ὅσιος, ὅτι 
ΒϊρηΏτιεοας, Ο Τιοτὰ, ατὶ ἴποα, π]πο τό απᾶ ππο πβεῦ Επά 1πθ Ἠο]σ οπε, νηβδί 

ϐ ὅτι ἑαἷμαὶ ἁγίων καὶ προ- 
ἔπεςε {Πίηπρε ἔποι ἀῑάξί Ἰπάρε: ΎῬεσβιαβθ [Ἡθ] ὈὨ]οουά οὗ δαϊπύς απᾷ οἳ Ρρτο- 

φητῶν ῥἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς Ἀέδωκας" ἘπιεῖνἹ ἄξιοι 
ριοῦβ Ἅᾖ1ἴΠογ ρουταᾶ οαὲ, απᾶ Ῥ]οοά {ο {πεπα ἴποι ἀῑάδί σίτε {ο ἀτίω]ς ; 3σνοτίἩγ 

(γάρ" εἰσιν. 7 Καὶ ἤκουσα Εάλλου ἐκὶ τοῦ θυσιαστηρίου λέ- 
{ΟΥ {ἨΠογ 4{θ. Απάᾶ 1 Πεατὰ αποίΐµεσ ουῦ οἳ ἴ]πθ Α]ίατ Β8Τ- 

οντος, Ναί, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι 
436, Ὑθα, Ποτά «ἄοά Α]πιϊρηίτ, ἔχαθ βπᾶ τἰρΏίεοιαθ 

αἱ κρίσεις.σου. 
ζατο] {πσ αάρπιεπί{β. 

8 Καὶ ὁ τέταρτος Σἄγγελος! ἐξέχεεν τὴν.φιάλην.αὐτοῦ ἐπὶ 
Απᾶ ἴπο ᾖ{οατίἩ 8ΏΡε] Ῥουτοαᾶ ους Ἠϊβ Ῥου)] προἩῦ 

ταῦτα ἔκρινας' 
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{οἨχ Ῥθβείς5 ρατο ἹΙηπΤο 
1Ἠθ ΦΕΤΘΏ βησε]«βοτεπ 
Ρο]ᾶεπ ν]α]ς ἔαῇ οἑ {πε 
ΦτβίἩπ οἳ ο, ππο 
ἸγοίἩ {4ος ετετ απᾶ 
ετεγ. 6 Απά {Πε {θπι- 
Ῥ]ο ἵπας Β]]εά νέα 
ΒΙΑΟΚΟΘ Στοπ {Ἠθ ϱ]οτΥ7 
οξ ἀοᾶ, απἀ ἔτροτα ηῖς 
ῬΟούπΘΥΓ; απᾶ Πο ΤΙΒΊ 
πνλε αὈ]θ {ο εηίοσ 1πίο 
χι {ΘηΏ1Ρ]6, 0111 {πε ε- 
γεη Ῥ]αμτςς οἱ ἴπε-θ- 
ΥεΏ ΘΒΏβΘΙΒ Ίετο {α]- 
Λ]]9ᾶ. 

ΧγΠ. Απά]Ι Περτᾶ α 
πτεβῖ νοῖσε οι{ οἱ ἴπθ 
Τεπιρ]θ εαγϊηπρ {ο {θ 
ΒΕΥΕἨΠ Απρε]ς, ἄο τοις 
Ν/ΑΥΒ, ΑΠ Ῥροις οί {φ 
τία]ς ο {πο πτπίη οἱ 
αοἆ προπ 1πθ εβτίἩ. 

2 Απᾶίλμο Ες πτεηξ, 
Απᾶ Ῥοιυτεᾶ ουῦ Ἠ]8 
γὶα] Ἄροῦ ἴἨο θατίῃ ; 
Ααπᾶ ἵΏθτο 4ῆε]] α ηποῖ- 
ΒΟΠΙΘ. απᾶ µρτίἰετοα5 
ΒΕΟΓΘ Ίροπ 1Πθ ΊηοἨ 
ΥυΏ]οὮ Ἠβά ἐλθ ταβΥΚ οξ 
ἴπθ νεαμςί, απ 4ροπ 
ἴπεπα π'Ώ]ολι υνογβΏίρ- 
Ῥθᾶ 18 Ίπιαρο. 

3 Απά {λο βθοοπᾶ 
ΒΏΡΘΙ Ῥροιτεᾶ, οαῦ ὨἶβΒ 
γΙβΙ προη {μθ βες; απᾶ 
15 ῬθυβήΠιθ ας πα Ὀ]οοᾶ 
οἳ α ἀεβᾶ ιαπ: απᾶ 
67ΡΣ7 Ἰϊνίηρ εοιυ] ἀϊθά 
1Ώ 119 89Α, 

4 Απᾶ Ίπο ἐπ]τᾶ ϱη- 
Ρε] ροιτθά ου Ἠῖς τ]α] 
Ἡροῦπ 1ηθ ΤΊΥΘΤΡ απᾶ 
Σοππἰβίτπς ΟΕ ΤΓΘἴΕΤΑΣ 
ΑηΏᾶ ἍΊἨεγ ΆΏθθβπιθ 
Ῥ]οοᾶ. ὁ Απά 1 ἨΠοατᾶ 
119 Απρε] οἑ {π9 σΥβίοσΒ 
αγ, Τηοι αιξ τὶρηῖ- 
θοοςς, Ο Τιτᾶ, πΏίοἩ 
Ατὸ, Ἀπᾶ πας, απᾶ 
εΏα]{ Ῥο, Ώθοβαςο ἴποα 
Ὠβε]αἀάρεα ἱπας. 6 Έος 
ἴπεσ Ἠατο Επεὰ 1πθ 
Ῥ]οοᾶ οἳ βαϊηίς Ααπά 
Ῥτορηεϊῖθ, απᾶ ἴποα 
Ἠαςῦ ρίτεη {πεπα Ὀ]οοᾶ 
{ο ἀτίτ]ς ; Εοτ{πεγ αγθ 
πποτίΏγ. 7 ΑπάΙ μεατᾶ 
Αποίπεν ουῖ οἱ {πο αἱ- 
Ταχ ΒΑΣ, ἘΤεΠ 5ο, Τιοτᾶ 
4οᾶ Αἰπιρηίσ, ἴταθ 
Απᾶ τΊπβηίεοιβ αγε Τηγ 
ἀαάρπιεπίς. 

8 Απᾶ {ἴπο {Ξοπτία 
ΑΏσοεὶ Ῥουτεᾶ οιι{ Ἠ18 

Ὦ εδύνατο 1ΤΤτΑ. η μεγάλης φωνῆς ΙΤΑΥ. ο ἐκχέετε ΤΑ. 
αΙΤΊνΑΥΓ. 4 εἰς ΙΏζο τττταΥ. τ ἐπὶ ἩΡΟἨ ΙΤΤΤΑΤΓ. 
αττΊταν. Ἅᾖἵ--- ἄγγελος Ι.7ΤτιΑΥ. ᾖᾗἵ ζωῆς (γεαά 5οαἱ οἱ 1116) αιτττΑ. 
ΗΤΤΝΑΝ.  ἆ -- ἄγγελος ΟΙ ΊΗΧΑΥ.  -- εἰς ΙΤΊτΑ. κ ἐγένοντο 1. 
δ-- καὶ αΤ; --- καὶ ὁ (/εάά ὅσιος ο1γ) ΙΤτΑΝ. κ αἵματα Ὀ]οοάξ τ. 
Είνειι ετ:ΑΥ’. επιν 1; πεῖιν ΤΑ. Γ--- γάρ ΕΙ ΤΙΤΑΤΓ. 

Ρ --- ἑπτὰ ΒΘΥΕΗΏ 
6 προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ 

π - τὰ ἴπθ [1Ώ1ηρ5] 
8--- Κύριε ΟΙΤΤΤΑΥΓ. 
ἆ δέδωκας ἴΏοιι Ὠβξί 

ξ -- ἄλλου ἐκ ἀωττιΑαπ. 



654 
για] απροπ ἴῃπδ εαἩπ; 
Ἀπά Ῥοσἐγ ΥΔΒ Ρίῖτεη 
ἁπίο ἨὨϊπι {ο βοοτςἩ 
ΙΩΕΏ ἹνΙΏ το. 9 Απᾶ 
ΙΩΕΏ ἍΏῄὝπεχε βοοτοπεᾶ 
πηϊίπ ρτεαῦ Ὠεαί, απᾶά 
Ῥ]αβρΏεπαθά ἴπο παπιθ 
οἳ ἄοάᾶ, υΠίοὮ Ἠνεη 
Ῥοννες οπες ᾖ{ἴπενθ 
Ῥίαραθς: απά ᾖτἵπο 

, Ἱερεηζεᾶά ποῦ Το ρῖτο 
Ἠἶπῃι σ]οτγ. 
10 Απᾶ {πο βΕίῃ απ- 

Ρε] Ροιτεὰ οιῦ Ἠϊξ 
τίβὶ αροπ ἴπε 5οαῦ οἳ 
τπθ ὈῬοφρεῦ; απά Ὠϊ8 
Κἰπρᾶάοπι πα Σι1]] οἳ 
ἀ4πχ]κηεββ: απᾶ ἴΠογ 
ΕηΏανγεᾶ {Πεῖτ {οηφ μες 
ΣΟΥ Ραῖτ, 1] απᾶ Ὀἱας- 
Ἱθιαρᾶ ἴπο ἀοᾶ οἳ 

. Ἡθαγεη ΌὈθοβαςς οξ 
πείς Ραῖηβ απᾶ {Πεῖτ 
50:68, ἀπᾶᾷ τορεηκθά 
ποῦ οἱ τπαῖς ἀθειῖς. 

19 Απᾶ ἴπο εἰχίῃαῃ- 
Ρε] ροαιτθᾶ ουῦ Ἠ]8 
τία] προηπ ΤΠ ρτενί 
τῖνος Επαρηγαβίες: απᾶά 
ἴηο τγβίοτ ἵΏθταοξ Ὅαξ 
ἀτιεᾶ τρ, ἴπα! 1πθ Ἱναγ 
οἳξ {πε Κϊπδε οξ {πε 
θας5ῦ παὶρῃῦ Ὃε ΡΓΛΡΗΓ- 
εᾱ. 15 Απά Τ βαπη ίΠῃτοῬ 
ππο]εβη οοϊτίῖς Ίλχκε 
4ΤΟβ5 σοπιε ους οἳ ἴπθ 
πηοπίΏ οἳ Ίἴηᾳα ἄΤλροῃτ, 
ΑβηΠᾶ οπῦ οξ {πε πιου6Ώ 
οΕ.0Πθ ὮθΗ8{, απᾶ ουῦ 
οἑ ἴπο αποιῖΏ οἳ Τηθ 
Ελ]5ο ΡγορΠΏεύῦ. 14 ἘΈοσ 
{πεγσ Ύτε {πο αρῖτ]ύς οξ 
ἀενί]β, πσγογκίπρ αηῖ- 
ΤΑΟΙΕ5, 1υλέο] ϱο ΕοτίἉ 
πηίο {Π9 Ἐίπρε οξ ἴπθ 
θοατίΏ απρᾶ οἳἑ ᾖἴπο 
ἍπΠο]ο πποτ]ᾶ, {ο ρα- 
ἴπεσ {ῃΠθτπα {ο {πο Ῥαϊ- 
εθ οξ ἐπδί ρχεαῦ ἄπγ 
οἳ ἄοᾶ Αἱπιῖρηίγ. 
15 Βεπο]ᾶ, 1 οοπιθ 38 
8 ΠΙεξ, Ῥ]εςεθοᾶά {5 Ἰθ 
Ὠιαῦ υναϊοηβείῃΏ, απᾶ 
Κθερεί]ι Ἠ]5 ΡαΓΠΙΘΩΤΒ, 
165 Ἡο τα] πακεᾶ, 
Αηπᾶ ΤἨἩεγ 5ο ὮἩἨϊ5 
ΕἨΏΑΠΙΘ. 16 Απά Ἡε ρα- 
{πογεᾶ ἴπεπη ἰοφείηος 
1πίο α Ῥ]αοῬ ομ]]εᾶ 1π 
ἴηο Ἠερταυ ᾖΤἵοηπριθ 
Ασπιβμεᾶᾶοῦ. 

17 Απᾶ {πο βετεπἰὰ 
Απρε] Ῥουτεᾶ ους Ἠ8 

ΑΠΟΚΑΛΟΥΟ ΨΙ Σ. δᾱ ὦ 

τὸν ἥλιον' καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυµατίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν 
πο ἍΑΡΙΏ;Σ απᾶ 18 πας ϱΊτεη Το 15 νο 5οοστἩ ΠΕΠ αι 

πυρί 9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, κο 
πτε, ὍΑπᾶ  Ἄψετο Ξ9οοξολθᾶ 1ΤΩΕΠ σηῖιὮ “ηἨθκῦ 1ργεαῦ, α΄ 

) ” Ὦ ” -” ” -”- 5» Ἡ . ΄ . 

ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ.ἔχοντος Ἡ ἐξουσίαν ἐπ' 
ΤΠεΥ Ὦ]αβρΏεπιθά ᾖΤπο ἍΊηβτηθ οἳ ἀοᾶ, ὉἩο Ἠββ β{ποτϊΙὸγ ο56Σ 

τὰς πληγὰς.ταύτας, καὶ οὐ.µετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 
ἴπεςε Ῥ]αραες, θπά αἷά ποῦ τερεΏῦ νο ρϱῖτο Ἠϊτα Ε]οτγ. 

10 Καὶ ὁ πέμπτος Ἰἄγγελος! ἐξέχεεν τὴν φιάλην.αὐτοῦ ἐπι 
Απά {πο πΕια 8ηΏςσο] Ῥροασεᾶ ουξ Π15 Ῥουν1 πρου 

τὸν θρόνον τοῦ θηρίου' καὶ ἐγένετο ἡ.βασιλεία.αὐτοῦ ἐσκοτω- 
ἴπθ Ἅἴπτοπο οξἵμθ Ῥεβξί; ὨΔπᾶ 3ρεοβπαθ α111β Ακϊἰπσᾶοπα 4ατ]κ- 

μένη" καὶ ΕΞἐμασσῶντοὶ τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, 
επεᾶ; απᾶ Τπεγ ηετο σπα πας ἐλπεῖτ {οηπραες 4ος ᾖἵἴπο Κἀῑδίτορε, 

1] καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων 
απᾶ Ὀ]β5ρπειπεά 1ηθ Αἄοά οξ1ημθ Ἡθατεηπ 31ος 341βιτες»οθ8 

αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν. ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ.μετενόησαν ἐκ τῶν 
α1μεῖτ απᾶ 1ος ΜΗθίχ 59Υ6Β, απᾶ ἀἱᾶ ποῦ τερεηῦ οξ 

ἔργων αὐτῶν. 
πνοικς 1Πείτ, 

19 Καὶ ὁ ἕκτος άγγελος! ἐξέχίεν τὴν.φιάλην. αὐτοῦ ἐπὶ τὸν 
Απᾶ ἴ8χο ςἰχίη 8ΏΡΕεΙ Ῥουτοά οισῦ Ἠϊ5 Ῥοστ] προητ {Π8 

ποταμὸν τὸν µέγαν ᾿τὸνὶ Ἐὐφράτην' καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ 
3τῖτετ αστεαῦ, οἵἴπο ἈἘτρητβίε»; απᾶ πας ἄτιεᾶ πρ Ἀτγβῖθι 

αὐτοῦ. ἵνα ἐἑτοιμασθὴῇ ἡ ὑδὸς τῶν. βασιλέων τῶν ἀπ 
1115, τπαῦ ταϊρΏῦ Ὦο ργεραοχθοᾶ ἴπο ταν οἱ ἴῃθ Κίπρ8 3Γῃο Άΐτοια 

άνατολῶν! ἡλίου. 19 Καὶ "εἶδον' ἐκ τοῦ στόματος τοῦ 
τὶδίηρ οἱ [1πε] 8αἨ. Απά 1 5αην οτι οἳ ἴπα πιοπίἩη ο {Ώθ 

δράκοντος, καὶ ἐκ τοῦ στόµατος τοῦ θηρίου, καὶ ἐκ τοῦ 
ἄταροηυ, απᾶ οαυῦ οἳ ἴπθ πιοατα οξἴπο ὭΛὈῬεα5ῦ, 8ηπᾷ οαῦ ο{ τῃς 

στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου, πνεύματα τρία ἀκάθαρτα 
τωοιΦΕ. οξ ἴθ 19159 Ῥτορπεῦ, Ξερ]τΙΏΒ 1{ητερ Ζπης]εβη 

ούμοια βατράχοιςἹ 14 εἰσὶν.γὰρ πνεύματα ΤῬδαιμόνων! ποι- 
Ίικο 4ΥΟΡΒ; ΣΟΣ 1Πεγ αΓθ αρἰτίζβ οξ ἄεπιοπς 4ο- 

οὕντα Ἀσημεῖα ἐκπορεύεσθαι! ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς Ἱτῆς γῆς καὶ 
1πρ 5ἵρης, το ρο ΣοτίἩ νο ἴπθ Κίπρς οξἑ {πο εατίηπ απά 

τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰςΣ πόλεμον 
οἑ ἴπο "ΠβδίίαῦΙο [ὁποσ]ᾶ] "νγπο]θ {ο σαΐπεχ ἑορεῦπες πετ απίο Όπττ]α 

τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης! τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 
οἳ ἆλτ ατηαῦ 3ρτεφῦ οἱ 4οᾶ 119 ΑπαϊρΏΐγ. 

16 Ιδού, ἔρχομαι ὡς κλέπτης. µακάριος ὁ ηγορῶν, 
Ῥεμβο]ᾶ, 190πθ6 κϐ8 8 1Ἠ1968, Ἐ]εβεεά ᾖ{[15] Ἡο ἐπαῦ πσαϊῖςμες, 

καὶ τηρῶν τὰ.ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ, καὶ 
Απᾶ ἆΈεερβ η]5 ΡατπιεΒ{ίΒ, {παῦ ποῦ ηβκθᾶ Ἡθ ΠΙΑΥ πο], απά 

βλέπωσιν τὴν .ἀσχημοσύνην.αὐτοῦ. 16 καὶ συνήγαγεν 
'Πετ 6εθ Η15 ϐΏθΤ1θ, Απά Ἡθ ραίπετεᾷ Όορείῃες 
ε) 4 α .] [ή Δ λ ρ ε .. ν τ) 

αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ἑβραϊστὶ Ἱ Άρμα- 
ἴἨεπι {ο ᾖἵἴπθ Ῥ8ς ὙἨΠΙΟΝ ἵβ οι]]θά 1π΄ Ηθῦτενγ Ατπιι- 

γεδδών.! 
Εεἀᾶοη. 

17 Καὶ ὁ ἕβδομος "ἄγγελοςὶ ἐξέχεεν τὴν.φιάλην.αὐτοῦ 
Απά Τἴηπθ ετεηύ] 8ΏΡο] ρουτεᾶ οι Ἠϊ8 Ῥου] 

Ἀ -|- την ΙΤΤΙΥΓ. 
αι ἀνατολῆς ΤΤΤΑ. 

Ἱ --- τὸν ατ[τε] ἕ--- ἄγγελος ΟΙ ΤΤτΑΥΓ. κ ἐμασῶντο ΙΤΤτΑΥΓ. 
Ρ δαιµονίων ΕΙ ΤΊΤΑΥΥ ἃ ἴδον Τ. ο ὡς (88) βάτραχοι ΑΙ/ΤΤΤΑΥΓ. 

4 σημεῖα ἃ ἐκπορεύεται 8ἱΡΗ5 ὙνΠίοἈ Ρο ΕΟΓΕΗ ΕΟΤΤΝΑΝ; σημεία' ἐκπορεύεται 5ἱ61ι5: ἴμεν ρ 
{οτῖὰ 1. 
ἡμέρας τῆς μεγάλης ΤΊνΑ. 

Σ--- τῆς γῆς καὶ ΟΙΊΤΑΥ. . -- τὸν ἴΠθ ΟΙτττα τσ’. ἔ μεγάλης ἡμέρας ι. 
7 ΑἉρμαγεδών αΤΊτΑΥΓ. Ὁ --- ἄγγελος αμτΊτΑΥ’. 



ΧΥΙ, ΧΥΠΙ. πΕΕΙΑΤΙΟ Ν, 

Σείςὶ τὸν ἀέρα' καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ Σµεγάλη! Ζἀπὸ" τοῦ ναοῦ 
Ιπίο 1ἴπθ αἶγ; ΑΠπᾶἆ Ο8ΗΙΘοαῦ α 2γοῖοθ ']οαά Ίτοπι ᾖἵἴπο Όθπιρ]θ 

“τοῦ οὐρανοῦ,! ἀπὸ τοῦ θρόνου, λέγουσα, Γέγονεν. 18 Καὶ 
οἳ {μθ ὮΏρατοεῃ, Στοπ 1Πθ Ἅ«πτοπθ, βαγίπσ, Τη 15 ἀοπο, Απά 

ἐγένοντο Ὀφωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ ἀστραπαί,! καὶ σεισμὸς 
ἴποτθ Ἱποτα ποῖοθ απᾶ πιπίετ απἆ ἨΠσηπίηϊπσ; απᾶ Σεπτίπααβ]κθ 

- ᾿ κο ε απ , ἔγένετο µέγας, οἷος οὐκ. ἐγένετο ἀφ' οὗ «οἱ ἄνθρωποι ἐγέ- 
νπογο "να ὃᾳ “στθβί, 5ΙΟἩ 45 νλ5 ποῦ βίποῬ ΤΩΟΠ. 

νοντο! ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτως µέγας. 19 καὶ 
πγεΓθ οἩη ἴπθ θατίπ βοταὶσΏίσ απ θατίΏαααΚκθ, 5ο ρτοαῦ. Απᾶ 

ἐγένετο ἡ πόλις ἡ µεγάλη εἰς τρία µέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν 
"ὌθοαπηῬ 'πο 5οἶἳςγ .ρτεβῦ ΊἸπῖο ἴπτοο Ῥητίβ; απᾶ ἴηθ οἱμῖος οἳξυπθ 

ἐθνῶν Ίέπεσον"Ἡ καὶ Ῥαβυλὼν ἡ µεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον 
ὨαΡΙΟΠ8 1611: Ἀπᾶ ἨΒαῦγ]οπ πο στενῦ ἍἩὙ/α8 τοπιοπιΏογθᾶ 3Όεξοτθ 

τοῦ θεοῦ, δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς 
ᾳοά, ᾖἰομρῖνο Ἱετ {ἴπο οιιρ οξ πο ππίπο οἳἑ ἴπθ Τατ 

ὀργῆς αὐτοῦ. 90 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ Όρη οὐχ 
Αντλία 1ο ΣΠΐς, Απᾶ επετγ Ιδ]απᾶ 894; απᾶ "πιοπΏϊαίηβ "πο 

εὑρέθησαν. 21 καὶ χάλαζα µεγάλη ὡς.ταλαντιαία καταβαίνει 
σετο Εοιτά ; απᾶὰ α ηαΙ] Ἰστοιῦ 88 οἳ Αα ἴπ]εηῦ πγοὶσηπῦ οοπιες ἆοπηα 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους' καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ 
οπι!ῦ ΟΕ 1πθ ἍΊἨθατθοη προιπ ΤΙΘΏ ; απᾶ 30]1ηβρπεπιθά 

ἄνθρωποι τὸν θεόν, ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης' ὅτι µε- 
1παθη ᾳοᾶ, Όεοβαςθ οξ ἴπο Ῥ]ασαθ οἳ ἴπα. πα], Σος 

φ ) ῃ ε 4 , ᾿ 
γάλη ἐστὶν ἡ.πληγή.αὐτῆς σφόδρα. 
“ρτεαῦ 3ἱ9 319 Ἀρ]ασαςο αρχοθεθεᾷίημ. 

17 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς 
Απά οϱΛΠΙΘ 9Π86 Οοἵ ᾖἴπο ΄Βετεη 8ΠΏσθἰ οΟΕ1Ἠο5ςθ ἡΠατῖπσ ἴπθ 

ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ ἐμοῦ, λέγων ἆμοι,! Δεῦρο, 
μβεγεη Ὀουσ]β, απᾶ 5Ώοκθ σπιτι ηθ, βαγίηπσ ᾖ7ο1ππθ, Όοπιθ ὮὨςτθ, 

δείξω σοι τὸ κρίµα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης, τῆς καθη- 
1 τνϊ]] 5Ώθιν {πος τηε 5οηίθισθ οἳξ ὑπο Σηατ]οῦ στεαῦ, ππΏο 8 ο) τή] 

, νὰ Δ ε ” Ί ε ὃ ’ [ - Ἡ 9. ” . 9 ϱ) τ ή ” πό 

μενης επι των υοατων των πολλωγ με ης ΣπΟΡΝΥευ 

προηπ ᾖ{ἴπο "παῦθτβ ΣΤΠΑΏΥ ; ππΙτἩ πΏοπα Ξοοπαπι]υοᾷ Τ60Υ- 

σαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν ξὲκ τοῦ οἴνου 
ηϊοβΡΙΟΠ 1119 -Κῑπρ 39 ΤΠο 3θητίΗ ; απᾶ πετο πιαᾶο ἄγαπχ πΙτΏ ἴτπο σπιΏθ 

τῆο πορνείας αὐτῆς οἱ  κατοικοῦντες τὴν γῆν. ὃ Καὶ 
οἳ Ὠοχ {οτπ]οφῦΙοη {πορε παῦ ἀπττε]] οἳ τηπθ θατίἩ. Απᾶ 

ἀπήνεγκέν µε εἰς ἔρημον ἓν πνεύματι' καὶ Ὀεῖδον! γυναῖκα 
Ἡρ οαττὶθᾶ απγΑΤ π1θ 30ο ἳα ΑγΙ]ἄετπεςε "ἶπ [πε] ρρίσίς, απᾶ Ἱδαι ποπιρα 

καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον͵, 'γέμον ὀνομάτων! βλασφημίας, 
εἰ σήπρ προπ Αα "Ὀαυξί ᾖ5οβτ]ες, Σα] οἱ ΏΑΠΙ68 οἱ ὈΙβ5ρΏεπΩΣ, 

κ» η 4 ε 4 λ / ὸ ω 4 Ν « Ἡ 1 εΙΙ 

ἔχονὶ κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κερατα ὄεκα. και } γυνη η 
πατίπρ 3πεαᾶς 1β8νθηῃ απᾶ "ποτης Ἅᾖςῃ, Απᾶ {Ἠθ ́ ΥΤΟΠΙΔΠ. 

περιβεβλημένη '"πορφύρᾳ' καὶ "κοκκίνῳ»' "καὶ! κεχρυσωµένη 
ο]οίλεᾶ ἵη ρατρ]θ Ἀπᾶ βοατ]εῦ, βπᾶ ἀεοκεᾶ 

(15ὲ, σ!] 4ο ᾶ) 
- 4 ’ / 4 . 2 ο -ω 

Ῥχρυσφ' καὶ λίθῳ τιµίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα Ἀχρυσοῦν 
στα σοὶἰᾶ απᾶ 3ρτοπθ "ργεοῖοας ΆἩΠ Ῥεβσ]8, Ἠακτίηπσ κ- ϱο]ᾷεπ 

ποτήριον' ἔν τῇ.χειρὶ.αὐτῆς, "γέμον" βδελυγμάτων καὶ ᾽ἀκαθ- 
οαρ 1π Ώεσ Ἠαπᾶ, χα] -οἳ αθοπι]παβΙοηΏς απᾶ οἱ ππο]εαπ- 
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τ]α] Ιπίο {Πθ αἶτ; απᾶ 
ἴΠθτο οβιπθ 3 ρτεβῦ 
γποὶσθ οαῦ οἳ τἴπθ 
πεπιρ]θ οἳ ἨθΘβΤΘΙ, 
ΐχοπι ᾖΤπθ Ἅἵπτοπο, 
βαγίηπςσ, Τὸ ἵβ ἆοπο, 
18 Απᾶ ἴπεγτο πογθ 
νοῖσθα, απᾶ (Πμπᾶςτβ, 
ΑΠᾶ ΠἩρπηιπίησς; εαπᾶ 
ἴπετο παβ α, ρτειῦ 
θαγίισιιακθ, 8106 48 
π/Ώ5 ποῦ 8ἶποθ ΠΙεΠ 
πΥΘΤΘ Ἡροπ ἴπο θατίΗ, 
8ο παἰςσΠῖσ αν οατίῃ- 
4πβκοθ, απᾶ 5ο ΡτεΠ8. 
19 Απάᾶ ἴπο ρτεαῖῦ οἱἵγ 
σα» αἰνιάςά Ιπίο ἴπτοῬ 
Ῥατῖ5, απὰ ἴπε οἶῦίθ8 οξ 
ἴπο παθίοηΏς 61]: απᾶ 
Ρρτθοαῦ Βαῦγ]οΏ Ο0ΛΠΙΘ 
1Π τ6ΠΙΘΙΙΏΓΑΠσΘ Ὦθ- 
209 98, ἴο σῖτο πηπτο 
Πες ἴηρθ οσα) οξ ἴπΠο π1Πθ 
οξ ὑπο ἤετοθςηπθΒε ΟΕ Πἱ8 
πταῦἩΏ. 20 Απᾶ 6τετΥ 
1β]απά Πεᾶ αΠΑΥ, απά 
πο πιοἀαηπςβϊῖηπς ΤἹΘΓΘ 
ηποῦ Τοαπά. 2ἱ Απά 
Ίπετο {811 προπ πΠεΏ 3 
ρτοβυ Ἠαϊ] οαῦ οξ ηθα- 
ΥεΏ, έυΕΤΗ δἰοπέ αΌοαῦ 
9Πο9 πεἰρηῖ οἳ 8 ἐβ]επί: 
Ἀπᾶ τπεη Ὀ]βδρπεπαοά 
ἀοᾶ Ῥεσοπαςθ οἳ με 
Ῥ]θσαο οἳ ἴπο Πα]; 
{οτ ἴπο ρ]ασιθ Θλοτοοξ 
ΓΒ5 εχοθθᾶῖπς ρτεθΏ. 

ΧΥΤΙ. Απᾶ {ἴποετθ 
Ο6ΑΠ1Θ ΟΠ6 ΟΕ 1Πθ 5ετεπ 
ἈπΏρο]ς ππ]ίοὮ Ὠπὰ ἴπθ 
ΒΕΤΘΗ νῖα]5, απᾶ ὑπ]κεᾶ 
τυΙζΏ πιθ, ΒΑΤΙΏΡ ἀπῖο 
πηθ, Όοπις Ἠ]ύπος: 
σγ]] 5 πθυγαπ{ο ἴποεο ἴπθ 
Ἱαάρπιρπί οξ {πθ σρτολΏ 
πι Ἡοιτο ἴπαῦ κβἰτνετα 
Ἡροηῦ ΤΙΑΏΥ ΠβἴΘΓς «: 
2] ν’Ώοπι {ῃΠθ Κίπσα 
οἳ ὑπθεατίῃ Ἠαμνοθ οοπι- 
παϊῦυεᾶ  «{οτπ]οββίοη, 
απᾶ πο Ἱππαβρίίαπτα 
οξ 116 εατ{ὰ Ἠβτε Όεοτ. 
πιβᾶρ ἄτατ]ς νιτἩ ἴπθ 
πππθ οξ Ἠεγ Ξογπίοῃ- 
11οΏ. ὃ Δο Πο ομγι ἱοᾷ 
ΤΘ ΑΊΤΑΥ {Π πο οῬίγις 
1πῖο πο πΙ|ἄεγιοδν ; 
Ἀπᾶ 1 δα α ποπχάτ 
816 προῦ 3 δοιτ]οῦ 
οο]οιτεά Ὀεαβῦ, ἔα]] οξ 
ΏβΠιθς ΟΕ Ὦ]4ββΡΏΕΠΙΣ, 
Ἠατίηπςσ Άθγεη Ποιί8 
Απάᾶ ἵθη ἨογΠβ. 4 Απᾶ 
ἳπθ ἹποπΙαΏ Ὕπδαττηγσ-ι 
εᾶ Ίπ Ῥατρ]ε απᾶ κοιιζ- 
1εῦ οοἰοας, απᾶ ἄεςκαωᾶ 
πΥΙῃ ρο]ᾶ απὰ ῥΡιγθ- 
οἷοαα  οβἴοποθν απᾶ 
Ρε8Γ]6, Ἠρνίηπσ α ρο]ά- 
6Π ο η Ποδτ Πατιά Μιι11] 
οἳ αὈοπταϊπατίοη» ηπᾶ 

Σ ἐπὶ προπ ΑΙ /ΤΤΤΑΥΓ. Σ -- µεγάλη 1Δ. Σεκ οιῦ ος ΤΤΤΤΑ. 
1ΤΤΤΑΥΥ. Ὁ ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί αΙΤΊτΑΥΓ. 
ΙΤΤτΑ ΥΓ. ἆ ἔπεσαν Ι ΤΤΤΑΥΓ. ὃ --- µοι ΟΙΤΤΤΑΝΓ. 
κοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αυτῆς ΟΙΤΊτΑΙ. 
ΕΤΑ: γέμον τὰ (-- τα Ἡ) ὀνόµατα Τ:ΥΓ. κ ἔχοντα Τα. 
φυροῦν αττνΑΤΓ. 3 κόκκινον ΑΙ ΤΊΤΑΙΡ. ο [καὶ] Α. 
Ρριον χρυσοῦν 1ΤΊτΑΙΤ. ςΓ γέµων Τ. 

Ἀ εἶδα 1. 
| ἦν ἵνα αι ΤΤτΑΤΥ. 

ἶ Ρ χρυσίῳ Ο1,ΑΥΥ. 
. τὰ ἀκάθαρτα τῆς ἰῃθ Ι111οἱθΩἨ (Ἀ]πρς8 αΙΤΊτΑΥΓ. 

8--- τοῦ οὐρανοῦ 
ε ἄνθρωπος ἐγένετο ΠΙΒΏ 38 

{-- τῶν Ὡπτι[Α]. Ε οἱ κατοι- 
΄ ΄ 

1 γέµοντα ὀνόματα 
1] πορ- 

α ποτή- 



656 
Π]{πῖπθες οξ Ἡδυ ξοτηῖ- 
οπ[ΙΟοΏς ὃ απᾶ Ἱροηῦ 
Ἡοδυ Εογεηοπᾶ Όα5 
ὮΑΠΙςΘ ΤΝΧΙΡΙεΠ, ΜΥ5- 
ΤΗΠΥ, ΒΕΒΑΒΥΤΟΝΣ 
ΤΗΕ αΒΕΑΊ., ΤΗΕ 
ΜΟΤΗΕΒ ΟΕ ΠΗΑΠ- 
ΙΟΤ5 ΑΝΏΌ ΑΒΟΜΙ- 
ΝΑΤΙΟΝ5 ΟΕ ΤΗΕ 
ἘΑΕΤΗ. 6 ΑπάΙ 5ατ 
τηποθ ἹΝοπιαῦπ ἀγιαπκοὮη 
σϊη τπο Ὀ]οοά οἱ 119 
βα]ηΐς, Θηᾶ σΙ(Ὦ ἴπο 
'Ῥ]οοά οἳ ἴηπο πιαί- 
Ὅστα οἱ οὧθξας: απᾶ 
Ίψπηεη Ι βΒΑιν Ἠδχ, Ι 
πιοπάεγεᾶ υγ] στολῦ 
αἀπαϊται]οπ. 7 Απά ἴπθ 
βηΏροθ] Βαὶᾶ απίο πςθ, 
ΊΓπετεξοτε ἀῑᾶςυ ἴποιι 
ΥΙΑΕΥΘΙ 2 Γ ν]] {ε]] 
1ηθοθ ἴπθ πιγβίετγ οἳ 
{πο ποπααπ͵, θηΏᾷ ο ἴπο 
Ῥααμσί ἴπαῦ οαεγ]οίτ 
Ἡες, πΠΏῖοἈ Ἠπίαπ ἴπθ 
Εετεηπ Ἠεαᾶς αηᾶ ἴεη 
ἩοΥπβ,. 8 Τπο Ῥοαςῦ 
νπαῦ γποι βα πθβὲ πας, 
απά ἶς ποῦ; θπᾶ 5Πα]] 
Αξ5όεπᾶ οαῦ οἳ {πο Ὀοί- 
{οπι]οςς Ρἱΐ5, απᾶ ρο 
1πίο Ῥογαϊδίοη: απᾶ 
{που ἴπαῦ ἀντε]] οη {πθ 
εατη βΏα]] ποηπάες, 
ΠΨΠΟΞΘ ἩἨΒΊΠΙΘ8 ἩΊΠΕΓΘ 
ποῦ ὙἹτὶτίεη ἵπ 1ἴπθ 
Ῥου]ς οἱ {6 ἔτοπα ἴπο 
Σουιπάἀάκίίοη οἳ ᾖ1ῆπθ 
ππογ]ᾶ, γΏθη 0ΠοθΥ Ῥε- 
Ποιά 6Π9 Ῥεδεύ [πα 
π/88, Απᾶ 18 ποῦ, Απᾶ 
γοῦ ἷα. 9 Απᾶ Ἠθτο ὁς 
ἴηο τοὶπᾶ πΏῖο] Ἠαέα 
ππβᾶοπι, ἜΤΠθ βετεηυ 
Ηθβάβ ΑΓΘΒΘΤΘΠ ΠΙΟΙΠ- 
{αΐπς, οη ἹὙ]ίοἃ ἴηπθ 
πγοπιαν βἰείθίῃ. 10 Απᾶ 
ἔποτο 916 88Τεη Ἐίπρς: 
Ώνο ατο 18]196ΩΏ, απᾶ 
9169 ἶ8, αἸπᾶ ἴπθ οἴ]οτ 
ἰς ποῦ τοῦ σοπιἹθ; απᾶ 
πγπεη Ὦθ οοπιθίἩ, Ὦθ 
τηαςί οοη{ίπαθ α 5ποτῦ 
ϱραβοθ, 11 Απᾶ ᾖΊἴ]πα 
Ὀθαβέ ἐπαί πα, ϱΏά 1 
ηοῦ, ΘΥ6η τρ 198 {ηθ 
οἰσ[ᾗίῃ, θπᾶ 15 οἳξ {Ώθ 
Βθτεη, αηᾶ ῥοθείΏ 1πίο 
Ῥεγάϊύῖοη. 12 Απᾶ ἴηο 
ἴθπ Ἠοσπβ πΗΕΟὮ ἴηοα 
βανγοδύ αγθ ἔθη Ἰϊπσα, 
συπίοΏ Ἠμτο τοοθῖγεᾶ 
ηο Ἰηρᾶοπι 858 γεῖ; 
Ὀι5 τθοθῖνοθ ῬΟύἵΝΘΓ 88 
χίπσβ οπθ ἨΠοισ να 
πο Ῥθμς. 13 ΤηοθεῬ 
Ἠκνο οπς τη]πᾶᾷ, ΑΠᾶ ᾿ 
211] ρῖτνο {ηείτ ροποτ΄ 
ΦΏὰ αἰτεπρί] πλ{ο ἐπθ 
ῥε8βῦ, 14 Τάθβο Ες] 

{ εἶδα ΙΤΤτΑ. 
φο8ς 1,ΑΝΓ. 

σας) αΙΤΤΤΑΤΥ. 
Ε --- καὶ ΟΙΤΤΤΑΊΝ. 
Ὦ - την Ι ΓΣΑ. 
ΙΤΤΚΑ Ἡ’. 

7 Διὰ τέ ΙΤτΑ. 
Σθαυμασθήσονται 1.. 

(εαὰ ἴΏὸδ ηβΤηθ {6 ποῦ Νπύῖθη) ΩΤΤτΑ. 
ε καὶ παρέσται απὰ 6ΏαΠ Ῥθ μο αιτττγΑ υγ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ Σ. 

πορνείας αὐτῆς, 
οξ Ἠθγ Σογπ]οπ{ῖοη ; 

ΧνΙΙ. 

τὸ. µέτωπογ. αὐτῆς 
ηεσ ΣογεΏεφά 

ὄνομα γεγραμμένον, Μυστήριον, Βαδυλὼν ἡ µεγάλη, ἡ 
8 ὨΙηΘ στι ττεη, Μγ5ύετγ, Ῥαῦγ]οηἨ 1πθ ἀτθαῖΐ, ἴποα 

µήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγµάτων τῆς γῆς. 6 Καὶ 
Πι0:Ἠ6ς ΟΕ ἴπο ἨΠαβτ]οῖ απᾶ ο ἴποα ΑὈοπιζιπαίῖοης οξ {πο οατίη. Απά 

[εῖδον" τὴν γυναϊῖκα µεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων, καὶ 
1 5ανν σα ΥΤΟΠΙΒΏ ἄταπξκ σπΙίη ἴπο Ῥ]οοᾶ οἑ ἴποθ ββἰΠίΒβ, Απά 

ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων ᾿Ιησοῦ" καὶ ἐθαύμασα, ἰδὼν 

] 9 

επι 

ἩροἩπ 
ὅ καὶ 

αηᾶ 

΄ 

ἀρτητοςἳ 
ηθςς 

σπΙτΏ πο Ὀ]οοά  οξ {16 πέπθςςθς «οἱ αθφιιβ. Απᾶ 1 πιοπᾶρτεᾶ, ΠατίΏσ 66θηΏ 

αὐτήν, θαῦμα μέγα. 7 Καὶ εἶπεν μοι ὁ ἄγγελος, ΔιατίἩ 
Ἠες, πι ποπ ᾶςθγ ου Απά ὁπαῖᾶ “ο 3π18 119 Ἀβηρο], ην 
ἐϐ ΄ σ 

εσαυμασας» ἐγώ σοϊι ἐρῶ" τὸ µυστήριον τῆς γυναικόςῃ 

ἁϊᾶςί ἴλοι συοπᾶργ 2 1 ἐλθο τν] {ο ἴλθ ΠιΥςύετσ οἱξ πο ἍΠπΠΟΠΙΒΏ, 

καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτῆν, τοῦ ἔχλντος τὰς 
θπά οἑ ἰπθ ᾖΌὈ6εβθῦ π]ηῖςολα οβττῖες πετ, ππΏΙοἩ 1188 τηθ 

ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δεκα κέρατα. Ὁὃ Ἁ θηρίον Ὁ. κεἶδες, 
Β6τοη Ἠθρβᾶς απᾶ {πο ἴεη Ώοτπβ. [Τπο] Ὀθιςί νλῖο]ἃ ἴποιι ϐρπεςῦ 

ἦν, καὶ οὐκ.ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσαυ, 
85, ἀἂπᾶ 6 ποῦ, απᾶ {5 αΌοαῦ {ο οοπιε πρ οισῦ οἱ {πο 3Όψ5ς, 

καὶ εἰς ἀπώλειαν Σὐπάγειν'' καὶ Ξθαυμάσονται' κατοι- 
απᾶ Ἱπίο ἀεείτισίίοι Τ0Ρο: Απᾶ 5Ώα]] νιοπᾶες ἀπτε]] 

κοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν "οὐ.γέἐγραπται! ὑτὰ ὀνόματα! ἐπὶ 

οἱ 
ΤΠεγ στο 

ου Ὥἴπο οατίἩ,οξ πποπι ατε ποῖ ΥΤΙΌΓ8Π 1μθ ὨΒΤΩΟΘΒ 1π 

τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταθολῆς κόσμου, "βλε- 
1ΤΠθ6 ὭΌοοκ ὃοξ 16 ἆτοτα [πε] {οαπάβίίοαι οἳ [119] πυοτ]ᾶ, Ξθθς 

Π μ θ / αν Π τ Ν ) ιά [. ’ π 

ποντες το σηριον» ο τι ἩΝν, και ουκ εστιν» καίπερ ἐστίν. 

ἵησ 1πθ Ῥεβεῦ πλἩῖοᾶἃ ιβ αηπᾶ Ἀποῦ 118, Απᾶ τοῦ 18. 

9 ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαί, Ίδρη . 
Ἠετο Πς] . αν σ'ἩΏ]οὮἃ Ὦδβ Ἡπ]βάοπι: Τη 8ετεὈ Ἠθμᾶς , πιοπηϊβίης 

εἰσὶν ἑπτά,' ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν. 10 καὶ βα- 
1916 Β6νύθῦ, ἩΊθΙθ ἴμο ποπιδΏ 51ΐ{8 ου. ἴβεπι. :Απά 

σιλεῖς ἑπτά κεἰσιν' οἱ πέντε ἔπεσαν, ἕκαὶὶ ὁ εἷσ ἔστιν, ο 
«Ἱϊπσς "βθνοηυ 1{Π9χθ "το: ἴπθ Άτο 8Υ9 491161, απᾶ ἰλεοπο 8, ἴ]θ 

ἄλλος οὕπω ἦᾖλθεν' καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον αὐτὸν δεῖ . 
οἴπος ’ποῦ 3Υοῦ 116 οοπ1θ: απά ἩΠεπ Ἰό 5Ώ8]11 πας σοπης, οπως πΏὶ]θ Ἆἃς πιμδί 

μεῖναι. 11 καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν, καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ Δαὐτὸςἃ 
ΤοΙΒΙΗ. Απά πο Ὀθαςῦ σπῖοὮἃ π. Απᾶ 3ποῦ σα .βἶ5ο αμα 

ὄγδοός ἐστιν, καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν, καὶ εἰς' ἀπώλειά 
δρη ορ 51, απᾶ οἳ ᾖἵἴπθ «3ΕΤεΏ 18.  Ἀπᾶ Ίπτο ἀθείταςξίοη 

ὑπάγει. 12 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ κεἶδες, δέκα βασιλεῖς 
6968. Απᾶὰ {πο ἍΏΊΤεη Ώοτης πυ]ΠῖοὮ που 5ο πγοςδῦ ἴθη Κίησς 

εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν Ἰοῦπωϊ ἔλαβον, Κάλλ᾽' ἐξουσίαν ὡς 
8ἵθ, ἹΠΠηϊοι “α ΣΚἰηρᾶοπι 3ποῦ 3γεῦ }τεοθὶνεᾶ, ταυ Ααθ]ιοτ]ίγ 5 

βασιλεῖς µίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου. 18 οὗτοι 
. 0π9 ἍἨσασ ες υπ ᾖΤἴπο Ὀοαςύ. Ἴηοςθ 

μίαν αν ἔχουσιν,' καὶ τὴν δύναμιν καὶ Πτὴνϊ ἐξουσίαν 
0Π6 ταΙη Ἠατο, Ἀπᾶ Ἅἴπο ΡοπΠ6ς αμᾶ  Ἅἴπθ δαζποτϊγ 

πἑαυτῶν"' τῷ θηρίῳ 9διαδιδώσουσιν.' 14 οὗτοι μετὰ τοῦ 
οξ {Πθπιςο]νθΒβ {ο{πθ Ὀθαςῦ ΤΗ6Υ 5Πα]] ρίνο πρ. Τηο68ο "πα ᾖτἴπθ 

Ἆ 

π ἐρῶ σοι 1ΊτΑ:  -- τὸ ΤΏθ αττττΑν. Σ ὑπάγει 
9 οὐκ ἐγέγραπτο 188 ηοῦ νυτΙὔἴθη 1.. Ὁ τὸ ὄνομα 

6 βλεπόντων ΟΙ,ΤΊτΑΥΥ. Α ὅτι (γεαά ἴπαι 18 
{ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν ΟΙ.ΤΤτΑ. 

Ι ἐχόυσιν γνώµην α. 
ο διδόασιν Ώπογ αᾳἰνθ 

. οὗτος (Π181τ.  1οὺκηποῦι. ἕ ἀλλὰ ΙΤΤΑΥΓ. 
3 αὐτῶν (γεαὰ ὑπθὶτ Αι{Ποσίϐγ) ΕΤΤΤΑΤΓ. 



΄ 

ΧΥΙΙ, ΧΥΙΠΠ. ΕΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 
ἀρνίου πολεμήσουσιν, καὶ τὸ ἁρνίον νικήσει αὐτούς, 

ΤιαπΙῦ ἍΤΙΑΥ π]]] Πιακθ, 3ΑΠᾷ ἰπο ΊΤιαπρ τσ]] οτετουπαςθ {Ἠ6πῃ; 

κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων’ καὶ οἱ 

ϱ/ 

οτι 

Όθοβιιβθ 

Τιοτά οἑ ]οτᾶ Ἠθεῖδ απᾶ Ἔϊνρ οἱ Ιΐπρ8: απᾶ ἴποςδο Τπβῦ {ατο] 

µετ’ αὐτοῦ, κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. 15 Καὶ Έλεγει! 
στι Ἠϊπα, οα]]οᾶ, απᾶ Ο6Ἠο956:, απά «αηξα]. Απάᾶ ἍἨθΒΒΥΡ 

.Ν τ ε , ΄ Ν ᾿ 

μοι, Τὰ ὕδατα ἃ κεἶδε, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ 
{οτως, ΤΗΘ υβίεγα Πίο έποι Ρα ππθςδύ, πλεχθ {9 Πατ]οῦ 8ἱΐ8, 3ΡΡΟΡΙΘΒ ρπᾶ 

ὄχλοι εἰσίν, καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 16 καὶ τὰ δέκα κέρατα 
απαυ]01ειᾶθε 1.6, απᾶ ΠβΙΙΟΠΒ απᾶ {οηΏβΙΘΒ. Απά Πο ἴει ἍἨοΓΠβ 

, ἃ εἶδε ἍἨἈεπὶ' τὸ θηρίον, οὗτοι µισήσουσιν τὴν πόρνην, 
ψγΠΙοὮ ἔλιοι βαπγθβύ απροπ πο ἍήΌεββί, ν]θςθ βΠ8]] Παῦθ 'πθ ἍἈατ]οῦ, 

καὶ πν ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς 
βηᾶ θβο]αίθ ΕΠα]] πια]θ Ὠοχ βηά ηβ]οᾶ, βπᾶ 

σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν" πυρί. 
“Αθ” "μες 161.11 "εαῦ, οπά 9ος 1βΗΑ]11 Ῥαχω σα τε; 

17 ὁ.γὰρ.θεὺὸς ἔδωκεν εἰς τὰς.καρδίας.αὐτῶν ποιῆσαι τὴν 
1οχ αοά β8Υο το Μηθῖσ Πεατῦβ το 4ο 

γνώµην αὐτοῦ, "καὶ ποιῆσαι µίαν γνώμην,! καὶ δοῦναι τὴν 
2τηϊπᾶ 1γ1Α, βηά {ο ἄο 0ΠΘ τω]πᾶ, αηᾶ Ἅἵο μἰτο 

βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθῇ τὰ ῥήματαὶ 
2Κἰπσᾶοτα αγηροῖχ {ο Ιπθ Ὀεαξδῦ, απ] αποι]ᾶ ϱο Ξα18]1οᾶ 1πθ ἍΒβΑΥΙΠΡΒ 

τοῦ θεοῦ. 18 καὶ ἡ γυνὴ ἣν κεἶδε, ἔστιν ἡ πόλις }ἡ 
οἵ αωά, Απᾶ ἴπο Ποπιβη Πποπι μοι βαθύ πο "οἶυγ 

µεγάλη, ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 
αρτοαῦ, πΏὶοὮἃ ἨβΒ ΚἰπρεΏΙρ οἵπες 1ἴ]θ Κἰπρβ οξ1Πποθ εβτίἩ, 

18 ἹΚαὶὶ μετὰ ταῦτα εἶδον Ἡ ἄγγελον καταβαίνοντα᾽ ἐκ 
Απά α{ζος {ηἨθβο (πηρε Ι βΒΕνΥ ΒΏ 9Ώρε] ἀεβοθπάίπᾳ ουῦ οἳ 

τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην καὶ ἡ γῆ ἔφω 
ἴηθ ἍΆἈθΑτοῦ, ΄ Ἠανίπα "αιϊποτιΨ ΄ 1ρτθιθί: θΠᾶ πο θβτίἩ /8Β επ]]ρΏί- 

τίσθη ἐκ τῆς.δόξης αὐτοῦ. 32 καὶ ἔκραξεν Σἐν ἰσχύί, φωνῷ 
θπθά πΠϊα ΄ ἍΠἱΒβΡΙοΓγ. Απᾶ θ οτἱθᾶ µπαὶᾳμίΙΙ πΙι Αα τοίοθ 

ῤ , ” 1 ε / “3 

µεγάλφ," λέγων, Ἔπεσεν Σεπεσενὶ Βαβυλὼν ἡ µεγάλη, καὶ 
χ]ομᾶ, ΒΑΣΙΠΡ, - 18 2811963, ᾖΒ Ε8]16π ΈβΏγσ]οαη ο µρτεαῖ, Αλλά 
[ἡ ῤ , ᾿ Ν ’ 

ἐγένετο κατοικητήριον "δαιμόνων,! καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύ- 
16 ΏθοΟωο ϱ ΠαὈἰιβΌΙοη οἳ ἀθπιοΠβ, Απᾶ α Ποιά οξθτετΥ 3βΡὶ- 

2 ΄ .. λα / 4 

µατος ἀκαθάρτου", καὶ φυλακὴ παντὸδ ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ 
τὶιῦ 1ΤΠΟΙΕΒΏ, Απᾶ α Ποιᾶ οξοτοι Ἅ“Ὀίτᾶ 1µΏο]θ49. "Ααπᾶ 

, ἃ / 3 - ” -” 

μεμισημένου Ὁ ὅτι ἐκ Ὁτοῦ οἴνουὶ τοῦ θυμοῦ τῆς πορ- 
ο παϊθᾶ: Ῥεσθαβθ οἳ 1πθ πίηπθ οἳ ἴπο 147 5{οχη]- 

γείας αὐτῆς “πέπωκενὶ πάντα τὰ ᾖἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς 
οβΐίοα 10 Ἠες ΄ματο 5ἀγιη]ς «α]] δ5τηθ πΑῦΙΟΠΒ; απᾶ {19 Κίπρ8 

- -”. ” φ ο” ” 8 93 ωμά 

τῆς γῆς µετ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἳ ἔμποροι τῆς 
ο 119 θατ ση Ἡος ἀῑᾶ οοπατοῖῦ ξογπϊοβδίοι, απά πο πιθτολαηῖς οξ {λλθ 

-” ὦ - , - , ο”. Π 

γῆς ἐκ τῆς δυνάµεως τοῦ.στρήνους.αὐτῆς ἐπλούτησαγ. 
θατῖἩ ἱπτοαπρα πο Ῥοππθς 'οἳ Ίος Ίαχυτγ Ίθσα θπσ]οἈοθᾶ, 

ΔΝ νά - τα 4 -” : ” 

4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσαν, 
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ΏηΑΚθΘ ἵας {η {19 
Τ,Απιῦ, αηᾶ 1π9 Τα 
ΒΠιι]] οΥεΓοοΏιθ {ἨΘΙΗ 5 
{ΟΥ Ὦθ ἶ8 1,ογᾱ οἱ Ἰοτᾷ8, 
οπά Κίπσ οἱ Κίπρες 
8)ιά {Πογ {λατ 8τθ τη ῦἩ 
Ἠΐτι αγο οα]]εᾶ, -»ηά 
ΟΊιοβεΏ, αΏᾶ {α{ΠΕι]. 
196 Απά Ἡο βαἰΏ πηΤο 
118, ΤΠ9 Ἱπβίετβ πἩ]ο] 
ἴποι βαπεβῖ, ΤΊεΓθ 
πο ἍὙΊποτο οἱ ὐείΗ, 
8Υ96 ῬεοΡ]οβ, απά πι]- 
01ἱιάςθβΒ, αλά ἨΠΑΙΙΟΠΒ., 
Απά ΤοΏΡΙΘΒ. 16 Από 
1πθ 16η Ἠουπα Πίο 
ἴποι βαπποθςῦ 1ροηπ {]1θ 
Ῥοθαβῦ, ἴηθβθ βΠα8]] Ἠβίθ 
ἴπθ ν/Ώοσο, Απά βΠα]1 
ΤΠΒΘ Ὠοθχ ἀθβο]βίθ β]ιᾷ 
τπακρᾶ, αηΏᾶ βΏ8]] οα{ 
Ἠοχ Ά68Η, θπᾶ Όυτη 
Ἡεχ σ]Ἡ Ἀτο, 17 Έος 
αοά ἨαίἩ ραῦ ἵπ ἐπεῖς 
Ἠθαχίβ ἵο Σα18] Εἱβ 
νπ1]], θπὰ {ἵο 8ΡΤοθθ, 
βΏᾷ ᾳἶτο ἰποεῖς Κίπρ- 
ἆοπι πίο 'πο Ὀθαβρῦ, 
ππυὶ] Τποθ ποτᾶρ ος 
α.οᾶ εΏα]] Ῥο {ι]Η]]6εά, 
18 Απάᾶ ἴπο ΠΟοπιδΏ 
πυΏΙοὮ ποια βαπγεβῦ 18 
ἐπαῖ ρτεαβῦ οἱ υγ, πΏ]οἩ 
τεὶρπευὮ οἵες ᾖΤὰθ 
Ἐϊπρε ο ἴπο οατί{Ἡ. 

ΧΥΙΙΙ. Απά αἲίος 
« άἨθεθ πηρε 1 βαν 
ο οίος ΒΏροθ] «ϱΟΊΙΘ 
ΟΠΠ χοπ ἨΘΑΤΕΠ, 

Ἠβνίηρ ϱρτεβῦ Ῥοποςσς 
Θπά ἵ]λθ εβξῦ] Τ/ΘΒ 
1ρπίθωθά στα Ἠῑ8 
ΕΙοΙΥ7. 2 Απᾶ ο ογἱοᾶ 
ποϊππα]ν 1011 α τοις 
νοἱσθ, βΑΥίΠᾳ, ΒΑΌΥΙοἩ 
της ρτοαῦ ἱβ 1α]]θπ, 18 
{Φ]]εΊπ, Επᾶ 15 Ὀεοοπιθ 
1Ώ9 Παρίζαθίοη οἳ ἄθ- 
νΊ]β, απᾶ ᾖἴπο Ἰο]ᾶ 
οἱ 6νετγ {οα] αρὶσῖς, 
ΑΠᾶ 8 ο8Ρθ οξ Θ6Τετγ 
ΠΟΙΘΑΠ απά Παϊοία] 
Ὀϊτᾶ. 3 Έοσ α]] τα- 
149Ώ8 Ώβτο ἀτιιπκ οξ 
119 πνάπθ οἱ {λό ντα ῦ]ι 
οἳἑ Ἰα6ς ᾖ{ογπἱσβδίοηὮ, 
ΑηΠᾶ ἴηο Ἐϊπρι οἱ 119 
ΘΕΣ Ἠατθ οοπιπαϊμ0θᾶ 
Σοτηϊοβύίοι να Ἡες, 
Βηά 1μθ πιοτολαπύς οἳ 
ἰπο θὰ Ατο πρχοᾶ 
τὶοἃ ἴλτουιρῃη 1πο α- 
Ῥαπάθηςθ οἳ Ἠος ἀθ]]- 

. 

5. --- και ποι" 

Απᾶ 1 ὨὩθατά αποῖπος νοῖοο ουῖῦ οἳ {ἴπθ ΏθβΒτεῦ, βαγίηρ, οβοἱθβ. 4 Απάᾶ 1 δο 
4) . Ι ϱ) ης , πηαἵ νοῖοῬ οσα Εξέλθετε! «ἐξ αὐτῆς ὁ.λαός.μυυ,ὶ ἵνα μὴ.ἰσυγκοινωνήσητεϊ Ἰεανοπ, εοφίτα, Οοταφ' 

ΟΌοΟΠΙ67ε οπῦ οἳ Ὠος, ΣΩΥ ῬεοΡ]θ, Τπαῦ Τθ9 τα87 ποῦ Ώαγθ Σοοπνβαίρ οι οξ ας, πι ῬοοΡίε, 

Ρ εἶπεν 1, 4 καὶ αηΏά ΑΠΤΤΤΑΥΓ. Σ--- ἐν (γεαᾷ πυρί στη 8τθ) τ[α]. 
σαι µίαν γνώμην 1,; καὶ ποιῆσαι γνώμην µίαν α[α]. 
οἱ λόγοι αΙΤΊταΥ. 7 ---- καὶ ΙΤΤτΑΥΓ. 
: ἐν ([ἐν] Α) ἰσχυρά φωνῇ γη α ΒίΓΟηΏΡ νοῖοθ ΑΙ/ΤΤτΑΥΓ. 
ΣΤΤΙΑ. 3 -- καὶ μεμισημένου 8ΠΏᾶ Ὠαίθᾶ (ΒρὶσΙ0) 1.. 
καν ΙΤΝΓ, πέπτωκαν Ὠβγε {Α]]1εη (γεαςὰ ἐκ ὮΥ) τς; έ Α. 
Ἔξελθε Ο0οπηοθ ἴπου κ. πας 6 ῥ λαός µου ἐξ αὐτῆς Τ. {σνν- Ἱ. 

., ὃ τελεσθήσονται (9ΗΏΑ]] ο {118119} 
' -ἵ- ἄλλον (γεαᾷ ΒΠΟἴΠΕΣ 8Ώβε]) αΙΤτταΥ’. 

 ---ἔπεσεν [Αα]. 
υ.--- τοῦ οἴνου Ι{1Ττ]Α. 

Σ δαιµονίων 
ο πέπω- 

ἆ Ἐξέλθατε ΤΊτΑΠ » 

σο 
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ὑλαῦ γο ὃρ ποῦ ΡΑΥ- 
ἔθκεσα ο Πες ΕΙΠΑ, ΑηΏᾶ 
ὑλπαῦ γε τεοεῖτο ποῦ οἳ 
ἨεΓ ῬΙα4Ριι68. ὃ ἘοτηΏεσ 
δἱης Πασε τθοβοΏοθά πη- 
ἰο Ἠεπταομ, απᾶ ἄἀοά 
ΠαίΏ τεπεταΏετγεᾶ Ίος 
ἀπ]αυ]]ε5. 6 Ἠειγατά 
Ἡεγ 6ετεη 45 Βµθ Το- 
πιθτεᾶ τοι, αηΏᾶ ἆοτ- 
Ῥ]ο αμῖο Ἠετ ἄοιπρ]ο 
βοοοτάίηπρ το ποεγ 
ψνσγτκς: Ἱπ Τἵπε ορ 
ὍοπίοὮ 5Ἡε Ἠαία Π]]εά 
ΑΙ] {ο Τετ ἀοαῤβ]θ. 
7 Εοιν πΙάςἩ 5Ώο ΠαίῦἩ 
Ἰου1βεά Πεχςδθ]ξ, απᾶ 
ἰγεὰ ἀε]ῖεῖοιιβ]ψ, εο 
ὨμόΧ ᾖΤογπιεηῦ απιᾶ 
ΒΟΙΓΟΙΥ ῥρὶτθ ἍἨθε: 
ΣΟΥ 5Ἡθ Εη1ἰἩ 1ηπ ΊἨεγ 
Ἠεατί, 1 516 Α 4Ἡθεπ, 
Ἀπάᾶ ΑΠι πο ποτ, 
ΒηΏᾶ ΒΠΏα]] 5εθ ηο ΒΟΓ- 
ΣΟΥΓ. 8 Ἰπετοίοτο 
εΠα]]  ἎὮες µΌῬ]θριθΒ 
6ΟΠ16 ἵπ οπθ ἆατ, 
ἀεαδίῃ, απᾶ πιοατηῖπς, 
ΔΏᾷ ΣΑΠΩΐΠε; απᾶ 5Ώ9 
ϱΏας]] ο αὐζοσ]σ Όάσπ- 
ο πΙτη Ἀτο: Ἅ«14οΓ 
βίτοηρ { 1ἴπο Τιοτᾶ 
αοᾶ πηΏο ]πάρείμ Ὠσς, 
9 Απά {πο Ἐίπρα οἳἑ 
ἴπο εατίἩ, πΠο Ἠβτθ 
οοπαπα]σεεᾶ {οτη]οβΏῖοηι 
βηΏά Ἰνεᾶ ἀε]οϊοιαδΙγ 
σ΄ Ι{Ώ Ἠετ, δη α]1] ου α1] 
Ἡοδγ, απᾶ Ἰαπιεπί 1ος 
Πες, νπεπ {πο6γ επα]] 
8ο ἴπθ ΑΠῃσἷθ οἳ Ἠεγ 
Ῥατηϊῖπςρ, 10 εἰαπάίηρ 
Α{8Υ ΟΠ Μοτ 119 έθατ οΕ 
Ὦοθς {ογπιεηῦ, β.ΥΙΏΡ, 
Α.98, θἶας ἐπαῦ ᾳτεαῦ 
οἵιψ ἘΒΒῦγ]Ιο”, (παῦ 
ταϊρηῖγ οἱύτ] 2ος 1η 9ΠΘ 
Ἠοισ {8 {πΥ Ἱαπάρπιεπῃ 
οοΏ1θ. 1] Απὰ 1ἴπθ 
χηεχοΏαηί οξ ἍᾖΊπο 
θατίΏ βἶια]] πγεερ οηΏά 
ΙΩΟΙΥΠ ΟΥεΣ Ἠεσ ; 2ος 
ηο πιΑπ ῬαγείΏα πεῖν 
1ηθΓΟΠβΠἀ16θ ΒΠΥ 
ΙΠΟΤΘ: 12 {Ώε ΠΙΕΤΟΠΒΗ- 
ἆϊροθ οἳ σοἱᾶ, απά εἴ]- 
Ὑ6χ, 8πά Ῥτθοίοβ 
ΒἴΟΠΘΑΒ, ϱηΏά οἳ Ῥεατ]β, 
ΑηΠᾶ πο Ίπεηπ, απᾶά 
Ρυτρ]οθ, αηπά αἰ]]ς, αηΏάᾶ 
βοβτ]εί, βπᾶ 811 ταγίπθ 
νγοοᾶ, οπά α]] Τιβη- 
πες ῬΘΒΒΕΙΒ οξ 
1ΝοτΣ, απά αἱ] ΠΙιβΗ- 
ἩηθΥ γθβπθ]ς οἳ Ἰπιορῦ 
Ῥτεσοίοιβ πγοοᾶ, αιιά οἑ 
Ὀσαβε, απά 1τοἨῃ, απᾶ 
τηβτΏ]ς, 19 απᾶ σἱηπα- 
ΙΠΟἨ, Απᾶ Ο4ο1ΣΒ, αηᾶ 
οἰπίπιεηῦβ, ϱπᾶ ἔταηικ- 
1ΠοεΏ5Θ, απᾶ ἍἨνπίπα, 
Βπά οιι.απᾶᾷ Ώηθβοιν, 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. ΧΥΠΠ, 

ταῖς ἁμαρτίαις. αὐτῆς, καὶ Ενα μὴ λάβήτε ἐκ τῶν πληγῶν 
1η Πεγ εἶης, απά ἴλαῖῦ Το Ώιαγ ποῖῦ τεοθῖτο οξ "ρ]αριιθς 

αὐτῆς ὅ ὅτι Ἀἠκολούθησανὶ αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ 
1πετ : {ΟΥ Ἀ{ο]]ογτεᾶ 1Ἠος 318 «8 44Γ 88 ἴ]ε 

οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ θεὸς τὰ. ἀδικήματα αὐτῆς. 6 ἀπό- 
ἨΠεατεῦ, απ Ἀτεπιεπιρετθᾶ 1αοἆ ἨεσιητίβΒίεοιςπεςςθΒ, Ῥεῃ- 

δοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν ἱὑμῖν,! καὶ διπλώσατε Ναὐτφὶ 
ἄετ Ἅ{ΤοἩες 88 8ἱ50Ο 8Ἠθ χτεπᾶετθοά ἴοτοι; απᾶ ἁἆομΏο]ο το νο Ἡςς 

Ιδιπλᾶ κατὰ τὰ. ἔργα.αὐτῆς' ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν, 
ἀοιβρ]θ, βοοοτγᾶϊπρ {ο Ὦεχ πποζ]ςς. 1η {λα ουρ ἩὙὉηωίοὮ 5Ἡθ πι]χεᾶ, 

κεράσατε αὐτῷ διπλοῦν. 7 ὅσα ἐδόξασεν Πἑαυτὴν! καὶ 
πηῖκ Υθ το Ὠες ἀοιδ]6, 50 ΏΙΙΟἩ 88 βΠ9 ϱ]οτ1πεά  ἍἨοτβθΙΕ Βμὰ 

ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῷ βασανισμὸν καὶ πένθος' 
Ἠνεά Ἰαχυτίοιβ]σ, 86ο πιαοἩ Ρρἱὶτο ἵο Ἠεσ ποσχπηεηῦ αηπᾶ ΠΙομτηίημ. 

«/ 2 ” / η] ο , π / /' 9 

ὅτι ἐν τῷ.καρδίᾳ.αὐτῆς λέγει, Ἡ Κάθηµαι βασίλισσα, καὶ 
Ῥεοβιςο Ἰπ Ἡες Πεαγῦ 8Η69 5αγ5, 1 εἰς 8 4θθη, βηά 

, , ”. ἃ , ο Ε . ο χηρα οὐκ.είμί, καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω. ϐ ἀδΔιὰ τοῦτο 
8 υγιάον ΤΙ Απ ποῦ: απᾶ πιουτηίπᾳ 1Π Πο Ὑ/ΙΒ8 ΠΙΑΥ 1Θ. ΟΠ βοοοαπῖέ οἱ 1ἴπίβ 

ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ.αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος 
1η ϱ9ἨΠΘ 4αγ Α8Πα8]] «οΠ1θ Ἡοχ Ρ]αρίθς, ἀεβίι Απά πιοασηῖης 

καὶ λιμός καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται' ὅτι ἰσχυρὸς «κύριος! 
8πᾶ {ΕΠ1ϊπθ, Επᾶ πΙῦἩ χο 8βἱθ βΏα]] ο Ὀυτηπῦ, Ίος Αἴτοπς [18ίπε] Τιοτά 

ὁ θεὸς ὁ Ῥκρίνωνὶ αὐτήν. 9 καὶ Ἱκλαύσονται' "αὐτήν,' καὶ 
αοᾶ π]Ἡο ᾖἹαάρεβ Ἡεγ. Απᾶ ελΏα]] νεερ ος πετ, Θπὰά 

κόψονται ἐπ᾽ ᾽αὐτῷ' οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, οἱ µετ᾽ αὐτῆς πορ- 
εΏα]] Ὀεσταῖ] {ος ἍἨςθς, Ίἴπο Κῑπρε οἱ ἴπο εατίἩ, π Πο πΙτῃ ἍἩθ οοπιπαϊῖ- 

’ ᾽ 4 ε/ 8 ϱ Ν 

νεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν 
υθά {οτηΙοβΡΙΟη Επᾶ Ἰτεᾶ ΙάκιτίοµξδΙσ, Ὑπηεα Ίπεσ εεθ πἩθ ΑΒΠΙοΟΚΘ 

τῆς. πυρώσεως.αὐτῆς, 10 ἀπὸ µακρόθεν ἑστηκότε διὰ 
οξ Πο Ῥυτηίπρ, Ἄξχοτα 5ρ{8Υ αβαᾳηᾶάίπρ 9Ἠ αοοοιηίέ οἳ 

τὸν φόβον τοῦ-βασανισμοῦ.αὐτῆς, λέγοντες, Οὐαί, οὐαί, ἡ 
{πθ 4868ΥΓ οἱ Ὠοεχ ἑογπιεηῦ, ΒΗΥΙΗΡ, Πο, ᾖ1νοθ, ἴλα 

’ ε ΄ , « ,  ὅ) ΄ ϱ/ ες Π] νδ ϱ 

πόλις ἡ µεγάλη Βαβυλών, ἡ πόλις } ἰσχυρά, ὅτι 'ἐν' μιᾷ ὥρᾳ 
2ο1{γ 1ρτεαΏ, ἩΒα)γ]οῦ, ἴπο "οί αβίτοηρὶ 1ος ἵπ ΟἨθ Ἠοιε 

ἦλθεν ἡ.κρίσις.σου. 11 Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσιν καὶ 
18 οοπιθ ἴπγ Ἰπάρπιεηῦ, Απά 1λο τιετοΏαηῖς ο ἴμθ θβτίἩ ππεερ Αλλά 

πενθοῦσιν ἐπ᾽ Ἰαὐτφ,ὶ ὅτι τὸν.γόμον.αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει 
ΙΩΟΙΙΓΗ. 2ος Ἡετ, ὮθοβΙ186 νΠαὶτ 1αάϊπρ ηοΟ 9Π9 Ῥαγ8 

οὐκέτι 132 γόµον χρυσοῦ, καὶ ἀργύρου, καὶ λίθου τιµίυυ, 
ΒΏΥ ΙΩΟΙΘ:; 1βάῑπΡρ οἳ ρο]ᾶ, Αη οἳ βἶἶτοτ, απὰ οἱ "μίοπο ᾿Ργεσοἰοιᾶ, 
(ζὲΐ, πο πιο) 

καὶ “μαργαρίτου,. καὶ Χβύσσου,! καὶ πορφύρας, καὶ Σσηρικοῦ,! 
απά οἳ ρεατ], Επάᾶ οἑ Ώπο Ἠπεη, απᾶ ο Ραχρίθ, απά οἱ εἰ], 

καὶ κοκκίνου᾽ καὶ πᾶν ξύλον θύΐνον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάν- 
Απᾶ οἱ βοβτ]εῦ, απᾶ αἲἱ ἈἍποοᾶ ᾖ31Ἠγίπθ, απᾶ 616ειύ ατῖο]θ οξ 

τινον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιµιωτάτου, καὶ χαλκοῦ, καὶ 
1ΥΟΙΥΣ, απᾶ εΤεΙΥ ΑχίΙοΙο οἳ 3πιουᾶ ΛΙπιοβῖ "ΡτεοίοΙβ, απᾶ οἳ Ὀταβδ, απᾷ 

σιδήρου, καὶ µαρµάρου, 19 καὶ Σκινάµωμον, " καὶ θυµιάµατα 
οξ 1ΧΟΏ, Ἀπᾶ οἱ πατῥο]θ, θπᾶ οΙΠΠΒΙΑΟΠ, απᾶ 1ΠΟΘΏΡΘ, 

καὶ µύρον, καὶ λίβανον, καὶ οἶνον, καὶ ἔλαιον, καὶ σεµίδαλιν, 
Επᾶ οἰπιπιεηῦξ, Επιὰ ΕΓΑΠΙΙΠΟΕΏΕΘ, απᾶ Ὑ/Ιπθ, απᾶ οἵ], Απᾶ Ἀπερί Βοισ, 

μυ... ο ...ἈΆἈἀἶ{ἦὧἳἁαἲ-- ορ 

Ε ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε ΑΠΤΤΤΑΥ. Ἀ ἐκολλήθησαν Ίπετε ]οϊπεά ἰορείΏοτ 
Ι -- τὰ ἴπθ τττ[α]. οτι ΤττΑτ’. ἕ-- ὑμῖν ΑΙΤΊΤΑΥ. κ-- αὐτῇ ΙΣΊΤΑΥΓ. τι αὐτὴν 

1 ΤΊτΑΙΝ. Ὦ -- ὅτι ΙΤΤΙΑ. ο [κύριος] Α. Ρ κρίνας ]αάρεα ΟΙ ΤΊτΑ}Υ. 4 κλαύσον- 
σιν τΤττα"γ. τ.-- αὐτήν 6ΙΤΊΤΑΥ. 5 αὐτὴν ΤΊτΤΑΥ. ν--- ἐν (Υεαά [1Ώ]) αι 1 τταΥΥ. 
5 αὐτην ΤΤΤΑ. 
δ σιρικοῦ 11, 

5 μαργαρίτας ΡεβΣ]8 1; μαργαριτῶν οἵ Ρ8βΓΙ8 τΊτΑ. 
Σ κιννάµωμον Ι1ΊτΑ. 

Σβυσσινου ΟΙ ΤΙΤΑΊ. 
5” - καὶ ἅμωμον 8Ώὰ ΑΠΙΟΠΙΙΠΑ ΟΙΠΤΊΤΑΥ. 



ΧΥΙΠΙ. πΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 
3 - ν ε ” 

καὶ σῖτον, καὶ κτηνη, καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων, καὶ ῥεδῶν, 
βπά νηοβῦ, απᾶὰ οβῦ[ί]α, απά ΒἨεοΡ, Απά ΟΣΕ ἨοΥ5δ6ς, απᾶ οξ οπβτ]οῦς, 

καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 14 καὶ ἡ΄ ὀπώρα Ἱτῆς 
ππᾶ Οἱ 6Ἴ4ΐ65, απᾶ ΒοΙ]8 Ο{ ΠΕΠ, Απᾶ ἴπο τῖρο Ετμ]ζΒ οἳ ἴπο 

(δι, οἳ Ὀοᾶ1θβ) 
. θ / -- .. Ἱ ἀ α ᾖλθ Ι ” 8 ” 9 / 4 

επιὀυµίας τῆς ψυχης.σου “απηλθεν' ἀπο σοῦὺ, και πᾶντα τα 
ἀεςῖτθ οἳ {Ώγ οι] ΆΓ9 ἀερατίθά ἆΊτοπι ἴπθρῬ, Αβπᾶ 811  Ὥτἴπο 

λιπαρὰ καὶ τα. λαμπρὰ ᾿ἀπῆλθενὶ ἀπὸ σοῦ, καὶ Εοὐκέτι 
Σαΐ (μΙπβες οπᾶ ᾖ{ἴπο Ὀσὶίσηῦ ὑπ]πρς ατο ἀερβτίεᾶ τοπ {ἴ]θρ, Βπά ΄ΑΠΥ 'ππογθ 

ς (15έ, το ΠΙΟΤΘ) 
Ιὴ » 4 « /΄ μ] ΄ ῃ 16 εν / « 

, ου. μη ευρησΏς αυτα. ὃ οι έμποροι τουτων οι 

41Π “πο ὄγῖαο ελοι]ά5ύ μοι ἄπᾶ Ίπεπα, Τή9 πιοτοβαπ!ίς ο {λεςε (Πίπρβ, πο 

πλουτήσαντες ἀπ᾿ αὐτῆς, ἀπὸ µακρόθεν στήσονται διὰ 
ΊΠ6ΥΘ εητγ]ο]εᾶ Έτοπα Πες, χτοπα ΘΕΑΣ ΒΗΡΙ1 είαπά Ῥεσοβιεο οἳ 

τὸν φόβον τοῦ.βασανισμοῦ.αὐτῆς, κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 
τηθ 186ΑΥ οἳ Που οτεπιεπῇ, θερῖπα βηᾶ πποιχη(ηρ, 

16 ἱκαὶῖ λεγοντες, Οὐαί, οὐὖαί, ἡ πόλις ἡ µεγάλη, ᾿ ἡ περι- 
βηᾶ βασίπᾳ, Πο, πο, ἔπο "οἱ αρτεαῖ, ὙυΏΙοἩ [υγββ] ο]οίἩ- 

βεβλημένη Ἑβύσσινονὶ καὶ πορφυροῦν καὶ “κόκκινον,! καὶ 
εᾱ σα Άπο που απά Ῥυτρ]θ αηᾶ Βσοατ]εῖ, απᾶ 

κεχρυσωµένη Ἰένι Πχρυσφ!ὶ καὶ λίθῳ τιµίῳ καὶ 'μαργαρί- 
ἀθοκεᾶ η] Ρο]ᾶ Απά Βίοπο Σρτεοῖοιθ απᾶά ρεατ] ! 

(114. ρ114εᾶ) 3 
. { .ν / 7 ” . - 8 

ταις 17 ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. Καὶ 
Σ0ΟχΥ 1Ώ 96 Ὠοισ πας πιβάε ἀεβο]αῖθ ΒΟ Ρτεαῦ τ/θβ] τη. Απά 

πᾶς κυβερνήτης, καὶ Ὁπᾶς ἐπὶ τῶν πλοίων ὁ ὅμιλος,' καὶ 
ΕΥΕΙΥ  ΒἴΘΕΓΒΠΙΔΗ, απᾶ ο) Ὑπ 3ΡΏϊΡ8 310Π9 ΄οοπΙρΙαἩΣ, απᾶ 

ναῦται, καὶ ὕὅσοι τὴν.θάλασσαν.ἐργάζονται, ἀπὸ.µακρόθεν 
Ε8110ΥΓ8, ΔΠᾶ ΒΕΤΙΒΊΏΥ 88 ἐταᾷο Ὦγ εΕεα, 8ΐατ ο 

ἔστησαν, 18 καὶ Ῥέκραζον,! ἀὁρῶντες! τὸν καπνὸν τῆς πυρώ- 
βἰοοᾶ, βηᾶ οτὶθᾶ, εοοῖπς [ή ο.) ΕΠΙΟΚΘ ρυτη- 

σεως αὐτῆς, λέγοντες, Τίς ὁμοία τῷ πόλει; τῇ µεγάλη; 
τησ αοξ Ἠεχ, βαγίπρ, Ἠπαί [ον 1] Ιἱκοθ {ο ΐμθ "οἶῦσ αρτεαῦ 2 

19 Καὶ "ἐἔβαλον! χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς.αὐτῶν, καὶ ἵἔκραζονὶ 
Απᾶ μεν οὐ ἁἀᾳπξσῦ προηΏ Οπεῖτ Ἠθαᾶς, απᾶ οτ]εᾶ, 

κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες, Οὐαί, οὖαί, ἡ πόλις ἡ 
ππθερῖπς απᾶ ΠΙΟΙΓΗΙΩΡ, ΒΑΥΙΩΡ, Πορ, πποῦθ, ἴπο Λοἱίγ 

µεγάλη, ἔν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες Ἱ πλοῖα ἐν τῇ 
αργειῦ, Ἱπ πΏΙοἩἈ νετο οπχ]οῃΏεᾶ 1] ἍὙΠπο Ὠλᾶ ΒΏἱΡ5 Ἱπ Τ]πθ 

θαλάσσῃ. ἐκ τῆς.τιμιότητος.αὐτῆς, ὅτι μµιᾷ ὥρᾳ ἠρημώ- 
668, {πτοαρα Ὦοχ οοβύ]Ίπαεε ! {ος 11 9πΠπθ6 Ἠρθιχγ Εἶθ ἵγαβ πιβᾶθ 

θη. 390 Εὐφραίνου ἐπ᾽ Ῥαὐτήν,! οὐρανε, καὶ οἱ ἅγιοιχ ἀπό- η ϱ ΤΗΥ) » 2 γ 
ἀεβο]αίῖθ. Ἠε]οἶσθ οσες τες, Ο Ἠεατεηῦ, απὰ [σε] ὭἨλοῖγ 8Ρο- 

στολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ.κρίμα.ὑμῶν ἐξ 
εΌ]ες βπά [γε] Ῥτορβμείβ; 2ος "ἀϊά "]μὰρο ἄοάὰ τουσ ]υιάβπιεηῖ 1ροἨ 

αὐτῆς. 21 Καὶ ἠρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς Σμύλον" 
Ἠοχ. Απάᾶ "ουκ 51Ρρ 10Π6 "8ηΏρε] 3ΒΌΧΟΏΡ 8 Ξἴοπ6, 85 α "πα]]β{οπθ 

µέγαν, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν, λέγων, Οὕτως ὁρμή- 
1ρτθα!, απᾶ οαθῦ ᾖΠ9] Ἰπίο ἴπθ Εθβ, βαγίηςρ, ΤΗΠΙΒ πλέι 

µατι ᾖβληθήσεται Ἑαβυλὼν ἡ µεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ 
γ]ο]εΏοσς εΏα]] Ὃε ομ80 ἄοσπηω Ῥβῦγ]οη ᾖἴπο µρτεαυ οἱ ύσ, ἈηΏᾶ ποῦ ϐἱ α]] 

«σου τής ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς Ι/ΤΤτΑΥΓ. 
{ ἀπώλετο (-λοντο τ) 419 ἀεδίτογεά αΓΤΊτΑτγ. Ε --- οὐκέτι Ττ. 
σουσιν (5Ἠα]] υΏογ βπΠ) (εὕρης τη) τα; οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν ττς. 
κ βύσσινον απιἀἆ κόκκινον ἔγαπδροβέεᾶ 1. .--- ἐν (γεαᾶ [νο ]) ττι[Α]. 
η μαργαρίτῃ ῥεαᾶτΙ ΙΤΤτΑ. 
οι ττταΥ;. Ρ ἔκραξαν Ι/ΤΙΑ. 4 βλέποντες ΑΙ/ΤΊΤΑΥΥ. 
εἰ τν) τ. : ἔβαλαν 1,; [ἐπ]έβαλον Α. ᾖἵ ἔκραξαν 1:Α. 
« -- καὶ οἱ (γέαά [ο] βαϊμί8 οαιιά [78] αΡοβί]εβ) αμτττΑν/, 

- 5. ὃν κ ΄ ΄ 

9 πας ὃ επι τόπον πλέων ΕΥΘΣΥ 9ἨΏΘ π Πο 

609 
Απᾶ π]ηθαξ, απ Ῥεαβίβ, 
8Ώᾷ ΑἨεεΡ, βπά Ἡοίβυς, 
Ἀπᾶ «οἨΠαχίοίβ, απάᾶ 
ΒΊ4ΥοΟΒ, θπᾶ Βοι]β οξ 
ΥΗΘΏ. 14 Απᾶ ᾖ1ῃθ 
Στυϊ({Β τηαῦ την 
εοι] ]αβίθά αξίες Άα1θ 
ἀεραγίεᾷ Ίτοπι {ᾳπςἙ, 
παπά α]] {πϊπρβ ν/ΏῖοὮ 
Ίπθγο ἀβϊπίγ απᾶ ρουᾶ- 
1ψ ατο ἀερατιθᾶ ἔτοἢι 
1ΤἨ66, απᾶ ποια εΏα]6 
Ώπᾶ {Πεία ηοΟ ΤΠΟΤΘ ο 
Β1]. 15 ΤηΏο πιεγοΏαπίς 
οξ Τηθβο 0ΠίΠρΕ, ΥΓ ΠΙΟΗ 
ΙΘΤΘ πιβᾶρθ τίοα ὃὋν 
Ἠετ, βΏα]] βἶππᾶ 81ΛΧΙ 
ος {ος {πο 198Υ οἳ Ἠθχ! 
πογπιεη!, Ὑθερίηρ απᾶ 
τ/αΙΗτςΡ, 16 απᾶ βατ- 
1ηπρ, Α]8, αἷας πα 
Ρργοβῦ οἱ, Ὅπαῦ παβ8 
ο]οίπεᾶ ἴπ Άπο Ίΐπευ, 
8Πά Ῥυτρ]θ, απά Β8Ο8Γ- 
18ἱ, απ ἀεοκεᾶ πΙῖπ 
ρο]ᾶ, Επά ΛῬρτοοῖοιβ 
5Ι0Ώ68, απᾶ ῬθβΓ]8 1 
17 1οΥ Ιπ 0Πθ Ἠοισ 4ο 
ρτοαθῦ Γ10168 18 οοπ1θ ἴο 
πουιρἩΏί, Απά 6ΥεΓ 
βἩϊρπιββίεΣ, απά αἰ] 
{Ἡθ οΟΠΙΡΑΠΥ ἵπ 9Η1ρ8, 
ΑΏᾶ 3ΔΒΙΙΟΓΑΒ, αηΏᾶ ϱ8 
ΙΙΛΗΏΥ 88 γαᾶς Ὦγ ΕΒθ8, 
5ίοοά αξατ ος, 18 4η 
ογἷεᾶ πἨθη ΤΠεΥ 88νΥ 
29 ΒΠιο]θ ΟΕ Πεγ ρατη- 
ΙἨΠΡ, βατίΏΡ, ΠΠπαῦ οἵίψ 
ἵ8 χο Ἱπίο ἐΠῖ5 ρτθαῦ 
οἱἵγψ! 19 Απὰ Τ]πεγ 
οι8ύ ἀπβί οἳ {λπαῖς 
Ἠεβᾶβ, απᾶ οτὶεᾶ, 
γεερίΏηςρ απᾶά παἰ]ίηᾳ, 
ΒΑΥΙΠΡ, Δ]18, 8185 ἐπινὸ 
μρτεαῦ οἳ υγ, ἹΠετγεϊα 
πγετο πιβᾶθτίοἩ α]] πα 
Ὠρβᾶ ΒϱΠἱΡ5 ΊηΏ ΤΏε βθβ, Ὁγ 
ΣΕΒΞΟΏ οἳ Πες οος{]1- 
ὮΘΒΒ | ΟΥ 1π 9Π8 Ώοις 
18 8Ώθ πιβᾶο ἀεβο]βίῖςθ: 
20 Ἐε]οῖοθ 9Τ6Σ Ἠες, 
ἴ]ιοι Ἡθανεῃπ, θπᾶ {16 
Ἠοισ Ἅαμροβίϊ]ες απ 
Ῥτορλβείβ;Τοτ αοᾶ ἨαίΏ 
Αγεηροᾶ 7οι ΟΠ Ἠογ. 
21 Απά ϱ πιὶρηίτ 8η- 
Ρο] {οο]ξ ἩΡρ 5 Ββίομθ 
ἨχΚκθ Α ρτορῦ πιϊ]]βίοπς, 
Απά ομβὺ τὲ Ιπίο Ὅπα 
5ει, β»τίηρ, ΤπυΡ ΙΑ 
νΙο]εποθ ελα] πας 
μρτοιβῦ οἱ Βαῦτ]οπα 
Ὦο ὕΠτοππα ἀἆοπΏ, θηά 
ΕΏΑΙ1 ο 2οιπά πο παοχθ 

ο ος πο ο πα το. η ΠΜ Φα ὸς ιν 
ἆ ἀπώλετο ἆτε ἀεβἰτογεά τν. ε [τὰ] κ. 

} αὐτὰ οὗ μὴ εὑρη- 
ἕ καὶ ΗΤΊΤΑΥΥ. 

τι χρυσίῳ ΕΙ ΤΓΑΥΓ. 
58]]5 ἴο [81] ρ]αςθ 

ο 5 η ταύτῃ (γεαά ἴΠ15 ϱτθΒ! 
σ- τὰ ΙΥΊΥΑΥΓ, 

δ µύλινον 1. 
» αὐτῷ αιττα 
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αὐ αἳ]. 22 Απᾶ 1ἴ]πο 
γοῖσθ'οξ ἨβΙρ6ΣΕ, Ἀηᾶ 
παιιβ]οἵαης, παπά οἳ Ρὶ- 
Ρ6ἵΓΒ, Απᾶ ἴγαπαρθίθΥβ, 
πηα]] Το ἨἩεργτᾶ πο 
ΠΙΟΥΘ 5ἲ αἳ] ἵπ (Πορ; 
βΠᾶ ΏΤοΟ ΟΓΒΕΙΡΤΩΛΗ, ΟΕ 
πΓΠβῦΒοΘΥεΣ οχαξί ᾖ6 69, 
ΕΏβθ]] ο {οαπᾶ ΑΠΥ 
ΣΩΟΙΘ ἵπ ἴηεο; απά 
ἴποθ 5ουπᾶἀ οἳ  τιὶ]]- 
βύοπθ 5Ώμ]] Ὦο Πεατά 
ἩΟ ποτ αἲ α]] ἵπ 
ἴπεἘ; 25 απᾶ Ίπε Πρ] 
οἑ ορπᾶ]ε 5Ἠα]] αΏ]ηθ 
Ώο ΠΙΟΤ6Θ αἴ 81] 1η 1Πεθ; 
ΑπΠᾶ ἴἩο νοῖσθ οἳ ἴπο 
Ὀγιᾶεργοοπα απᾶ ος 
{πο Ὀτιάρ εἩβ]] ο 
Ἠολγᾶ πο ΊΠΟΣΘ Αὖ 81] 
Ἰη 1Ώθε: Έος ῦΠγ ΤΑΕΓ- 
οΏππίς Ίθσθ ὕπε τες ῦ 
πιθη ΟΕ πο θατίἩ ; ΣοΓ 
Ὁγ {πγ βΒοτοθγίθβ Ίπετθ 
ή ΏΑΤΡΙΟΩΒ ἀθοθὶτεᾶ. 

24 Απᾶ Ίπ Ἰθς τας 
ξοιωᾶ ἴπθ Ῥ]οοᾶ οἳ 
Ῥτορλείβ, απᾶ οξ 
58ΊΏἵ5, αλυᾶ οἳ 11 ἐπαῦ 
ππεχο Β]αΐίΏ ἹἩρος 1πθ 
θατίΏ. 

ΧΙΧ. Απά αξίευ 
Όλιεςο {πΐηρβς 1 Πεατᾶ 8 
Ρτοβῦ νοῖσθ οἳ ΤΥΠΟΣ 
ΡΕΟΡ]ε 1ηπ ἨΘΑΤΘΣ, 5.5- 
1πςΡ, Α]]ο]μῖα ; β]τα- 
9ἱοη, απά ΦΙοσ7, απὰ 
Ἡοποις,απᾶᾷ Ροπεςζ,αηπ- 
{ο πο Τοτά οἳσ ἄοαᾶ : 
2 Τοτ ἴγαθ απᾶά τὶρΏύ- « 
εοας αγε Ἠἱβ Ἱαπᾶρ- 
ΙΠΘΗΏΙΒ: 40ΟΥ Ἡο ΕἘβῦπ 
ἠαᾶροᾶ πο µρτεβῦ 
ύΠοτς, πΏΙο] ἆῑᾶ ο0Υ- 
τυρῦύ ἴλο δβτί νυν 
Πες {οτμ]οββίοα, απά 
Ἠβδίμ ατεησρεᾶ Ί]οθ 
ῶ]οοᾶ οἱ ϊς5 βθογταΏ{Β 
δΏ Ίες Ὠαβπᾶ, ὁ Απά 
Αραΐηπ Που εβῖᾶ, Α]- 
1θ]αῖᾳβ, Απᾶ Ἰοεγ βΠπιοκο 
089 πρ Του 6τες απᾶ 
65ος, 4 Απάᾶ ἴμ9 ἔουτσ 
Φπᾶ ἍΊποηῖγ ο]άετβ 
απᾶ πο 1οάσς Ὀερβθῦς 
Σε]] ἄοσπτι απᾶ ἨὙνο- 
βἩ]ρρεᾶ Εοᾶ ἴλαῦ ο 
οη 1Ἠθ ΊἨτοπε, 8ΑΤ- 
1πρΡ, ΑπΠθη: Α]]θ]α]ᾳ, 
ὃ Απά Α τοῖοθ ΟϱΒΠΙΘ 
ους οἳἑ {ἴπο {Ἠτομο, 
ΕΑΥΙΩΡ, Ἐταϊσ οἳὗσ 
ἀοᾶ, 1] το Ἠ]8 Βετ- 
ΝΑΠΊΒ, απᾶ το Ίἴπαῦ 
48ΑΥ Ἠϊτα, Ῥοῦῦ Επια]] 
απᾶ στοβῦ. 6 Απάᾶ 1Ι 
ἨἩεατᾷ 8 1ῦ πετο ἴμθ 
ποῖσο οἳ 4 ρτεδῦ Ώιιι]- 
Φὑαᾷθ, απᾶ «8 Τἴηθ 
νοῖορῬ ΟΕΙΠΒΏΥ Υ/ΒΤΘΥΒ, 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ Σ. ΧΤΙΠ,ΧΙΣ. 

εὑρεθῇ ἔτι. 329 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ 
ΙΙΑΥ 09 {οαπᾷ 1οηβοεί: Απᾶ τοἱσθ Οξ ἨβΓρείΑ απᾶ µτωυβίἰοῖαπς απᾶ 

αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ-μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ 
Ἠπίο-ρΙβγετ απᾶ ἹΤτγαπιρείεις ποῖ ϱἳ α]] ταβγ Ῥε Πεατᾶ Ἰπ 1περθΊοηπςες, απᾶ 

πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ-μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ 
ΑΏΥ ΑΓΙΠο Οἱ ΛΏΥ ΑἉτι Ὥµποῦ αἲ 81] πιαγ ὃ6 ζοαπᾶ 1η {περ ΊοΏρεχ, απᾶ 
(δὲ, 6ποτγ) (181, οἳ εγετγ) 

98 καὶ φῶς φωνὴ µμµύλου οὐ-μὴ ἀκουσθῇ 
βομπᾶ ο ταἰ]]σίοπθ ποῦ αἲ α]] ππαΥ Ὦο περτά απά Ἠρας 

λύχνου οὐ μὴ Ζφανῇ' "ἓνὶ σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυµφίου καὶ 
οἱ Ίαπιρ ποῦ αἲ 81] πιβΥ 5Π1ηθΘ π ᾖ{πθθ Ἴραος Ἀαπᾶ τνοῖοῬ οἳ Ῥεβεεορτα βπᾶ 

νύμφης οὐ.μὴ ἀκουσθῇ ἓν σοὶ ἔτι ὅτι δοὶ ἔμποροίσου. 
οξ Ὁτιᾶρ ποί ϱἳ Αα] ΤΏαΥ Ὀο Πεατά ἵπ Ἅᾖ1μῃορῬ Ίοπρες; Εοχ ΤΗΥ ταετοηα ης 

ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ. φαρμακείᾳ].σου ἐπλα- 

ἐν σοὶ ἔτι, 
1π Ίποεο Ίοπρος, 

ΥΤΕΙΘ ΤἩθ µρτοπῦ 9Ώ65 οξ ἴπο εβτίἩ, ἔος Ὦγ Ὦγ 5οΓ66ΙΥ πτοῦθ 

νήθησαν πάντα τὰ ἔθνη. 324 καὶ ἐν αὐτῇ  ἁαἶμαὶ προφη- 
πη]β]θά 811 1Ἡο ΠΑΙΙΟΠΒ, Απᾶὰ ἵπ ος [πε] Ῥ]οοά οἱ ρτο- 

τῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη, καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς 
ΡῃθίΒβ απᾶά οαἰπίβ ππβ8 ξοάπᾶ, θα οξἑ αἱ Ἅᾖἶπθ β]αῖπ ον {πθ 

γης. 
εβτίἩ., 

19 .. μετὰ ταῦτα Άκουσα ἵ φωγνὴν  Εὔχλου 
β1ἴεν ἴλεμε (Πϊπρβ 1 Πεθτά Αα "νοῖσς σε” δπια]{αᾶςρ 

πολλοῦ οι. ἐν 1ῷ οὐρανῳ, Ἀλέγοντος,! ᾽Αλληλούία' ἡ 
δρτεδῦ α]οιᾶ 1Ώπ ἴ]μο στ βασίπς, : Ἠο]]θ]α]8α: ΤἨπθ 

σωτηρία καὶ ἡ δόξα Ἱκαὶ ἡ τιμὴϊ καὶ ἡ δύναμις Υκυρίῳ 
βα]ναἰΙοη απᾶά ἴηθ Ε]οσγ Απὸά ΤΏο Ἠοποις απά ἴπο Ῥοπος το {πο Τιογτᾶά 

τῷ θεφ.ἡμῶν' 2. ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ.κρίσεις.αὐτοῦ" 
ουχ αοά: 1οΣ ίταθ Απᾶ μεν [το] ῖ Ἱαάρπιεηϊίς; 

ὔτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν ος ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν 
Σος ο ]αιᾶρεά πο Ἅπατ]οῦ Πο αι χο ατα 

ἐν τῇ-πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων 
στα Ἡεσ {ογπΙςα{ΊοΠ, ΔΏᾶ ορ ἀϊά ὀνεπβρο 119 ὓ]οοά Σροπάτηεα 

αὐτοῦ ἐκ Ἱτῆς! χειρὸς.αὐτῆς. ὃ Καὶ δεύτερον εἴρηκαν, ᾿Αλλη- 
αρ “Ἠ]8 αἲ Ώος Ἠαχιὰ. Απᾶ 8 βθοοπᾷ {πωῬ ἴηογ βαῖᾶ, ἘἨβφ]]θ- 

λούία. Καὶ ὁ.καπνὸς. αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
ας Απάᾶ Ὦθγ ΒΠιοΚθΘ ποθς πρ 1ο Ἅᾖἴπο 89696 οἳ ἴπθ 

αἰώνων. 4 Καὶ 3ἔπεσανὶ οἱ "πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι καὶ τέσ- 
ΒΡ65. Απᾶ Ἅᾖ19θ]] ἆοπτ ᾖἴπο 3ρϱ149ΥΒ ος Ἅρπᾶ 

σαρες,' καὶ τὰ Ὀτεέσσαραὶ ἕζῶα, καὶ προσεκύνησαν τῷ 
σέους, απᾶ ᾖ1λθ Σοωσ Πνίηρ ογθβῦἹσθΕ οπά πγοτβλΏιρρεᾶ 

θεῷ τῷ καθηµένῳ ἐπὶ Ῥτοῦ θρόνου," λέγοντες, Αμήν" Ἁλλη- 
ά4οά πᾗΏο 8118 οπ Ἅᾖἵπθ Ἅ«Όμπτοπο, βαγίπᾳ, ΑΊΩΕῃΠ,  Ἠθ]]ε- 

λούία. ὅ Καὶ φωνὴ ἀέκ' τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα, Αἰνεῖτε 
1π18ῃ, Απᾶ α νοῖοο οπΏ οἱ ἴποθ ἍΤἨτοπθ οβπηεΜοτίΏ, ΒΒγΙΠΡ, Έταϊβθ 

στὸν θεὸν! ἡμῶν πάντες οἱ .δοῦλοι.αὐτοῦ, «καὶὶ οἱ φοβούμενοι 
ουσ αᾳοά 11 ᾖ{[ψο] Ἠ8β Ῥοπάπιθη, Απά [σο] πνἩο 4ΘΑΣ 

αὐτὸν 'καὶ' αἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγᾶλοι. 6 Καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν 
Ἠϊτα, ῬοῦἩὮ ἴπο βπηβ]] αηά ἴἩθ µρτοαῦ, Απά 1 Πεβγᾶ ϐ8 κα τοῖοῬ 

ὄχλου πολλοῦ, καὶ Τὼς' φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς 
ΆΑπᾷ 38 ἴηθ νοῖοο οἱ οἳ α Απιπ]{1υπᾶθ στθαῦ, Ααπᾶ 34 8 τοῖσοθ Οἱ2γ/ΑΐΘΤΑ ἍΠΙΣΠΥ, δηᾶ 98 

Σφάνῃ Ἡ. Ἅ3-- ἐν(τεαᾶ σοι προῃ {ερ) τ[Α]. ῦ--- οὐ Ἡ. ὀφαρμακίαᾳ ΤΑ. ἀἆ αἵματα 
Ῥ]οοᾶςῬ τν. 9 --- καὶ αμτΊτΑΥ/. ( τι ὡς 88 ΕΑΙΤΊΤΑΤΙ. ΕΒΕ μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ΑΙΤ1τΑ. 
ἃ λεγόντων αΙΤΤΤΑΥΓ. 
Ἱ--- τῆς αιτΊτΑΥΓ. 
9 γέσσερα ἸπττΑ. 
Ρ--- και Τ[Ίτα]. ἕ-- καὶ ΟΙ 1ΊτΑΥ. 

ο --- καὶ ἡ τιμη ΑΙΤΤΤΑΥΡ. Κ τοῦ θεοῦ ἡμων οἱ ουχ ἄοά ΟΙ ΤΤΓΑΥ. 
Ἡ ἔπεσον Κα. Ἀ--- Καὶ αΤΤΤΑΥ/; εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι 1. 
Ρ τῷ θρόνῳ ΗΤΤΤΑΥ. 4 ἀπὸ {ΤοΠΑ ΙΤτΑΥΥ. τῷ θεῷ ΙΛΤΤΑΥΓ. 

ν.- ὡς 1, 



ΧΙΧ. ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ, 
Δ - - νι ΕΙ . [ά φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν, "λέγοντας, Αλληλούία: ὅτι ἐβασί- 

α ποῖοο ο ᾿τΏαπάετθ ᾿ΡΙΓΟΗΡ, ΦΗ7Ι1ᾳ, ἨἩαι]εἰα]αᾶ, ΣοΥ ο 

λευσεν κύριος ὁ θεὸςχ ὁ παντοκράτωρ. 7 Χχαίρωμεν καὶ 
τεὶσμοᾷά Γυπε] Τιοτά ο {ἱλο Απίσαίγ. Πο ϱποι]ά τε]οίοθ απ 

Σἀγαλλιώμεθα,' καὶ Ἰδῶμενὶ τὴν δόξαν αὐτφ' ὅτι ἦλθεν ὁ 
5]λοιι]ά εχα]ί : αμά 5που]ά στο 61ΟΥ Ίἵο Ἠίπι; {ον {ἶδ οοπιοθ ἔπθ 
΄ -” ” ’ υ -- « / { / Ν 

γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ ἡ.γυνἡ.αὐτοῦ ἠτοίμασεν ἑαυτήν. 8 Καὶ 
ΙΩΩΥΣΥΙ4ΡΟ ΟΈ Το Παηῦ, αηΏᾶ Ὠ]5 τν1{θ ἁϊά πιακε”χοαᾶν Πογβα]ξ, Απά 

ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον Ἀκαθαρὸν καὶ 
15 πια» βἶτεη ἴο Ἠες {λαί 5Ώθ «που]ά Ὀθ ο]οί]εᾶ ἵπ Άπθ πει, Ρύτθ αλᾶ 

λαμπρόν" τὸ γὰρ βύσσινον "τὰ δικαιώματά Ὀέστιν τῶν 
ΝΤΕ ΣΟΥ ἴηο Ώμς 11π6η Απο ὁτΙρΏίθοΙδπεββθἙ 18 οἳ ἴπθ 

, Ν / / : « Ε 8 ἁγίων.ὶ 9 Καὶ λέγει µοι, Γράψον, Μακάρίοι οἱ εἰς τὸ 
δα1ηΐ5, Απα Ἡθβαγ5ίοΏθ, ἸΠτ]ΐθ, Φ]οβδθᾶά [αχ] ΤΏΘΥ Ὢ Πο {ο ἴπθ 

δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἁἀρνίου κεκληµένοι. Καὶ λέγει µοι, 
5ΞὌμΡρες οξ {πο πιαττίαρο ο Τπθ Τις 819 οπ]]θᾶ, Α πάᾶ Ὦθ 8478 ἴο 119 

Οὗτοι οἱ λόγοι ὁ ἀληθινοί Δείσιν τοῦ θεοῦ.! 10 Καὶ εἔπεσον" 
ΤΠεςο "πο "ποτᾷς Ξιταθ ᾿ΑΓΘ οἳ ο, Απάᾶ 1 1εΗ 

- ν” ων ια ] ως 9 ’ 

ἔμπροσθεν τῶν. ποδῶν. αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ' καὶ λέγει 
Ῥσξοτθ Βὶ5 Εοεῦ ἴο ἆο ΏοΟΠπΙ8βθ6 Ἅῥἴο Ἠϊπι, Απᾶ Πο 6αγ5 

µοι, Ὅρα µή΄ σὐνδουλός σου εἰμὶ καὶ τῶν ἀδελ- 
ἴοπιθ, μεθ [ποια ἄο 15] ποῦ, Εε]Ι]οι-Ροπάπιαπ οἱ ἐῃπθῬ 1 απι οπᾶ δυτείμ- 

. - 3 / -. , ολ ”ν - 

φῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν µαρτυρίαν Ιτοῦ" ᾿]ησοῦ' τῷ θεῷ 
χεη 108 39ἩΥ νἩο Ἠατθ 1Ώθ Ἠθ5ΌΙΠΙΟΠΥ οἳ ᾳοβι5, Το ἄοά 

 άβ 8 / -” ια) - 3 Ν - 

προσκύνησον᾽ ἡ.γὰρ μαρτυρία ᾿τοῦ' ᾿Ιησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦμα 
ἆρ Ἠοπιβρο, Έος 919 ΤΡΕΒΡΙΠΙΟΩΥ 508 "265 Ἅᾖδ μπε 3ρρίτις 

τῆς προφητείας. 
39Ε “ΡΤοΡΗΘΟΥ. 

Εν ας , . ’ / 

1] Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν Σξἀνεφγμένον,' καὶ ἰδού, ἵππος 
Απά Ἱσδαιν ᾖἴ]ο Ώεατεν ορεποαᾶ, Απᾶ Ὀεπο]ᾶ, α 3Ποτ88 

’ 8 μα. / / 8 Ι 

λευκός, καὶ ὁ καθήµενος ἐπ᾽ αὐτόν, Ῥκαλούμενος πιστὸς' 
αφηίτθ, απᾶ Ἡρ πλο βἰί5 προαπ ᾖΐ, ; ομ]]θά Ἐαἰτη{α1 

΄ Γι / Δ να. ς 

καὶ ἀληθινός, καὶ ἓν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ' 19 οἱ 
θά Ττμε, απά Ίηῃ τὶβΠίοοΙ»ηεςθ ο ]ιάρες απᾶ πιακθς τΥΒΣ, 

δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ Ἰὼς' φλὸξ πυράς, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
Απά  3εγεξ 1η [ποτε] 88 3 Ώαπιθ οἱ ΒΠτο, αηΏᾶ 1Ροη "μθαᾶ - 

Κ ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς 
, ” , . » 

αὐτοῦ διαδήµατα πολλά, ἔχων 
8 ΏΒΠΙΘ στι τίἙη π/ΠΙΟἩ Ὦηο 9Ώ9 118 «ἀἱαάθπας ΞΤΩΛΏΥ, Ἠανίπο 

Δ Δ / « / 1 

οἶδεν εἰ μὴ αὐτός' 15 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμ- 
Ἐποπε ὃῬαῦ ἍἨΠϊπιδε]ξ, Απᾶά ο]οίπεᾶ στ 8 ϱ8θΥΠΙιεΏΌ αἱρ- 

’ / Δ - Λ -- ε η) - 

µένον' αἵματι' καὶ Ἀκαλεῖται! τὸ ὄνομα. αὐτοῦ; Ὁ λόγος τοῦ 
φρεᾶ 1π Ῥ]ουᾶ; απᾶ ϱϐς' οδ]]θά αη]9 Ἴπαπης, ΤΠπο ὙΠοτᾶ 

ο Δ ” εν . ] -” ) / ] ιο) θεοῦ. 14 Καὶ τὰ στρατεύματα" ἐν τῷ οὐρανφ ἠκολούθει αὐτῷ 
οἱ ἀοᾶ, Απᾶ {ηθ ΒΣΓΠΙΙΕ8 4π ἴηο Ίθατεη ῄπετε {ο]]οσγίπρ Ἠϊπα 

2 -” ΄ Δ | ἐφ᾽ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὺν ὑκαὶ' καθαρόν. 
Ἡροηπ "Ἠοίδες ἈΣπηάΐθ, ο]ούπεᾶ 1π Άπο Ἰπεη, ἹΠΙ{θ 8ηΏᾶ 16. 

Α΄ η - ’ - 3 / ε / » - 

16 καὶ ἐκ τοῦ.στόματος.αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα, 
Απᾶ ουῦ οἳ Ἠ]5 πιουῦἩ Εοος ΜοσίἩ Αα "οποτᾶ 16Ώα1Ρ, 

νά ΄ . Δ » Δ ο 

ἵνα ἐν αὐτῇ Ἑπατάσσῃ' τὰ ἔθνη' καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ 
απο πΙἩ 15 ο παὶρΏῖῦ 5πηΙήίθ ᾖΤΠπθ ἨὨβΙΙΟΠΒ;Σ απά Ἡθ Εβλμα]] 5Περπεγά 

» λεγόντων ΕΙΤΈΙΥΓ; λέγοντες Α. 
1ΤΦΙΑ, : δώσομεν 5Η81! ρ]νε 1ιΑ. 
υ τῶν ἁγίων ἐστίν ΙΠΊΤτΑ. 5 -- οἱ ΙΑ ΤΠ. 
{--« τοῦ ΙΤΤΣΑΥΓ. 6 ἠνεωγμένον ΕΤΤΤΑ. 
Σα ρως ΤΤΙ[Α]. ο 
µένον 8ΡΙΙΩΕ]εᾶ τουπᾶ τ.  ᾗἩ κέκληται ΗΤΊΤΑΥ). 
ὧτ τὰ νΤ Ρ πατάξη ΩΙ ΤΤΓΑΊ 

ἆ τοῦ θεοῦ εἰσιν ΙΤΊτΑ. 

Νε : 

ς -|ἵ- ἡμῶν (γεαᾶ ος ἀοά) ατττυγ. γ 
ἃ λαμπρὸν καὶ (-- καὶ ΙΤΊτΑ) καθαρόν αΙΊπτΑ. 

Κ Γ Γογόματα γεγραμµένα, καὶ] ΏΒΠΕ5 ΥυτΙτίεΏ αχιὰ Α. 
ας Ἀ ή- τὰ πΏΙςὮ [τε] Εα1{ Α]ν. 

66ι 
ποϊρηίσ (παπάετίπρς, 
5αγῖηςσ, ΑΙε]υία : ἔος 
ἴῃθ Τιοχτἆ ἄοά οπιμίρο- 
τεηῦ τοὶρπεϊιἩ,. 7 1ος 
Ἡ8Β Ῥθ ρ]πᾶ Απά τε- 
19166, β]λά ρίτο Ποποιχ 
{ο Ἠἶπι: 6ος ΤΠθ πωατ- 
χῖαρα οἳ 1Πθ ΤΠ ἰς 
60Π16, βπᾶ ἩἨΗϊβ τσν1{ο 
ὨβίἩ πηβᾶο Ἠθτβο]Ε 
ΤΕεΒΑΥ. 8 Απᾶ {ο Ἰατ 
85 Ρταπίἰθᾶ {παπί 5Ώς 
ΒΠου]ά Ὦο αὐταγεᾶ ἵπ 
Βηθ Ἰπετ, οἶθαι ο 

{ΟΥ {Μο ΆΠπθ 
Ίπεη 15 ὑμο τίρµτθεοιις- 
ηε85 ΟΕ βα1ηΐ5, 9 Αη 
Ὢε ΒΑ απίο ηιο, 
Ἠγτϊΐο, ἨἘ]εςσεαά αγε 
ΤΠεγ πνΠῖο Ατθ ομ]]οᾶ 
Ἠπ{ο {με πιαττίαρεςαγ- 
Ρε; οἳ ἵἴπο Ταπ18, 
Απᾶ ο ββἰ(λ Ἱηίο 
110, ἼἩΠ65θ αχγθ 1]πθ 
ἴγαθ ΒΑΥΙΏΡς οἳ ἄοα, 
10 Απάᾶ Ι {εΙ] αἱ 
Σεθῦ {ο πιοχδηίρ Ἠίπι, 
Απάα Ἡθ βαἷᾷ πηίο ως; 
5εθ ἐᾖοιι ο ἴέ ποῖ : 1 
ΑΤΩ {ΏΥ {ε]]ογ/δετταυς, 
Άπᾶ οἳ ΤΗΥ Ὀχτείῃτοῃ 
ἴπαῦ Ἠαγο {πο {οςιί- 
ΙΠΙΟΠΥ οἳ ᾖθδιβ: πΓοτ- 
ΒΗΙΡ ἀοά᾽: Μο πο ἴο8- 
ΓΙπΙΟΩΠΥ οἱ ἆθεας 
ἴηο 5ρἰσὶέ οἳ ΡτοΡρΏθογ. 

1] Απᾶ Τ Εαν; Πει- 
Υ6Π ορεηθᾶ, απᾶ Ὁε- 
Ἠο]ά α ὙπΙδο Ἡογςε; 
8ΆηΏᾶ Ὦο ΊΠαῦ βαΐξ προῃπ 
Ὠ]πι Ί0ας οα]]εᾶ ἙΕαίτ]ι- 
Σα] απᾶ τας, Αμᾶ ἵη 
τ1βΏΙεοιςηεΒδΒ Ἡο ἀοίλ 
ἠαάρο Απά πια]ο αχ, 
12 Ἠ18 εγες 06/9 35 3 
Ώβπαθ οξ Ἀτο, ΦηΏᾶ.οη 
5 Ἠεβά Ί0εγε ΠΙΠΗΥ 
ΟΓΟΙΥΏ5; απᾶ Το Ὠπά α 
ΏΘΏΙΘ ΨΤΙΜ1Θ6Π, (λαέ πο 
ΏΙΑ1 Κποτς, Ὀιιῦ Ὦθ Ηίπι- 
8ε1{, 15 Απά ο 1υας 
οἱοῦπθά υπ α τος- 
{ατο ἀἱρρεά 1π Ῥ]οος : 
ΒΗᾷ Ὠ]5 ἨαΏ]ο 5 οπ]]εᾶ 
ΤηΠε ἸἨοτᾶ οἱ οά. 
14 Απά {Πε ατπιῖθἙ 
τωλήοῇᾗ Ίωεγε Ίπ Ὠεπτει 
ῶο]]οπεά Ἠϊπ Ἁπροη΄ 
νυΏ]ΐζο Ἠογςθς, ο]οί]θᾶ' 
1η Ώπο Ἰπεη, τυη]ίθ 
Απᾶ οἸεαῃ. 15 Αη 
οαῦ οἳ Ἠἱ5 πιοµῖΏ ρο- 
εί 8 ΦΏΑΤΡ 5πἹγογᾶ, 
ἴπαυ πα Τὺ Πο 5ποιι]ά 

Σ ἀγαλλιῶμεν 

ε ἔπεσα ΙΤΤΥΑΤγ. 
Ἀ πιστὸς καλούμενος Ττ; [καλούμενος] πιστὸς Α. 

Ιπεριρεραµ.- 
ο --- καὶ 



668 
στις ἴμο «παβῖοπε: 
Απᾶ Ἡὸδ ελα] τι] 
έπσπα ΙΙ α τοᾶ οξ 
ΊχοἨ : α)ιᾶ ηθ ὑχεαᾶςί]ι 
Ώιο νπίπερτθξβς οἳ ἴηοθ 
Ώεγοεποςς απ τνταῖ]οξ 
Α]παϊσηίγ ἀ.οᾶ. 16Απά 
Ἡε ἨβίἩπ οἩἳ ᾖῖβ ντες- 
ἔατο απᾶ ση Ὠϊς {ΠΙΡῃ 
8 Ω3ΠΏΘ τι ζζεη, ΚΙλα 
ΟΕ ΚΙΝαΡ, ΑΝΟ 
108 ΟΕ ΤΙΟΒΡΡΒ, 

17 Απᾶ Τ δα 5η ϱπ- 
6ε] βιαπάϊηπρ Ἱπ 1{ῃθ 
ςεαἩπ; απᾶ ο ογῖεᾶ πα 
8 ]οιά νοῖςοε, 5αγίΏρ 6ο 
81] πο Σοπ]ς υπαῦ Βγ 
ἵπ ηο τηϊιᾶςῦ οἳ Ἠθα- 
νεΏ, 0οπιθ απά ϱαΐῦμος ἵ 
γοῖιπεε]γες ἰορείΠεσ 
Ἀπίο πο 5Ἡρρεγ οἳ 
{Πε ρτεαῦ ἀοάᾶ; 18 της 
Ψθ ὨιαΥ οςδῦ ἴπο ΒθςῃΠ 
ο Κΐπρς, απᾶ ἴμθ Βε5Ἡ 
οἱ οµρῖαΙΠΒ, απᾶ ἰπο 
Βεςὶ οἳ πιἰρΗίγ πιθη, 
8Ώᾷ {πο ΒεςἩ ος Άοτςος, 
οΏπᾷ οἳ ἴπεπα ἐπαῦ ἱς 
οπ {ῃεπι, αηπᾶ 1ῃΠθ ΒθςἩ 
οἳ αἱ] Ίεεπ, δοίᾗ Έτερ 
Ἀπᾶ Ῥοπά, ῬοίὮ βπαβ]1] 
βηΠά Ρτεαῖῦ, 

19 Απᾶ 1 εαπῳ ἴπο 
Ῥεαμςδέ, απά ἴπε Κίπσεβ 
οἳ ἵπε ἐατέΠ, απᾶ ΤΠοῖσ 
ΒΓΩ]Ιες, ραϊηετεά {ο- 
Κ6είηετ {ο Πηβκα πχ 
ββα]]ςῦ Ὠῖπι ἐπαέ 88 
ΟΥ Τἴπθ Ἠοςςδε, απᾶ 
βριαϊηςς ἍἩἨϊξ ΑΥΠΙΥ. 
20 Απᾶ πο Ῥθαςῦ 88 
ΓΑΚΕΗ, απᾶ στα Ἠϊπα 
{πο {αΐξδε ΡρτορΏθῦ ἑπαῦ 
πντοαρπῦ πιίχας]ες Ὦο- 
ποτε Ἠάπι, ν/ΙτἩ πυΏ]ολ 
ηο ἀθοεϊ]νεᾶ ἴπεπι λα ῦ 
Ὠβὰ τεοε]τεᾶ {πε ταατ]ς 
οἱ (χε Ῥ6μαβέ, απά ἔπεπι 
ἴπαῦ πποτ9ἩἈ]ρρθᾶ ντ] 
1π1ρθ, ΤἨε596 ὭὈοῖἩμ 
ΨΥΕΓΘ οαξί β]το Ιπίο α 
Ἰωκο οἳ το Ῥυτηίπς 
τη Ὀτιπιξίοπςϐ, 21Α πιά 
ἴπθ µτεπιηπαηῦ τ/θΓθΘ 
φἰαῖω ππΙϊΏ ἴηο 5υογᾶ 
οἳ Ἠίπι τηαῦ βΒῦ Ἄροη 
ἴπθ ἍἨος5θ, π]ΠῖοἩ 
ειυογᾷ Ῥτουθθᾶθᾶ οαῦ 
οξ Πῖ5 πποαίζη : απᾶ αἱ] 
{πο 2οπ]β πετο Β]]θά 
σπα ΌΠθίσ ΠεβΏ. 

“αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν 

ΑΠΟΚΑΑΥΨΙΣ. 

αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳρ σιδηρᾷ᾿ καὶ αὐτὸς πατεῖ 
ἴπεπι υπ δτοὰ 1βη του; απᾶ ηο ἴτεθᾶβ 

οἴνου τοῦ θυμοῦ Ἱκαὶ' τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκρά- 
πιω οξ ἴπε τ απᾶ οξἑ {πο ὙὉταίῃ οἳ αοᾶ {πο Αλθιειίσε 

τορος. 16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν.μηρὸν αὐτοῦ 

ΙχιΧ. 

την ληνὸν τοῦ 
πο τες οἳ ἴπθ 

Απᾶ εμας μοι Πιῖς] ρατπιθηῦ απᾶ Ἡροῦ ἱ8 πρ, 

στὸϊ ὄνομα γεγραμμένο», Ἡασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος 
το τιβΏΙΘ ντ έτεη, Είπε οἱ Είπρ8 βπᾶ 1οτὰ 

κυρίων. 

οἳ Ιοτγᾷς. 

17. Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἓν τῷ ἡλίφῳ' καὶ 
Απά 1 δαπ 9ΠΘ 8Ώρο] εἰαπάίησ ἵπ Ὥᾖ{ἴῃοθ 6ΗΏ: αηπᾶ 

ἔκραξεν  φωνῷ µεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς. ὀρνέοις τοῖς 
Ἡρθ οτ]εᾶ κ. αγοίο ᾖ]οαᾶ, βαγίηςσ οκ] ᾖἴπθ Ἱ Ῥίτάς πμ]ος 

πι ἐν µεσουρανήµατι, Δεῦτε ἵκαὶ συνάγεσθε' εἰς 
αν 1π τα]ά-ΏθατεἨ, 0οπιθ απᾶ ρβίΏοες πο πο το 

τὸ δεῖπνον Στοῦ μεγάλου! θεοῦ, 18 ἵνα φάγητε σάρκας βα- 
1ηΠθ Ἅ3ἱρροςΓ οἑΐπο ϱοτθβῦ οᾶ, υπβῦ 59 πηαγ ο  ἩΘΕΕΒ οξ 

σιλέων, καὶ σάρκας χιλιάρχων, καὶ σάρκας ἰσχυρῶν, 
ΚίπρΕ, ετοί ΒεςἩ οἳ ομἰίεξ οαρίαϊηςα, απά 951 οἳ 5ίτοιπαᾳ [παρα] 

καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθηµένων ἐπ᾽ λαὐτῶν,! καὶ 
Απᾶ  Ά65Ώ οἳ ΠΟΓΞΘ απᾶ οἱ ἴποξθ πΠο ές οι ἴἨθεπα, απἆ 

σάρκας πάντων, ἐλευθέρων 7 καὶ δούλων, καὶ μικρῶν Ξ καὶ 
Ώε5α οἳ α]1, 2199 θπὰ Ῥοπᾶ, απά απο] βηΏά 

μεγάλων. 
Ρτεαῦ. 

19 Καὶ Αεἶδονὶ τὸ θηρίον, καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς, 
οξ ἴπο οατίῖὰ, 

ο πὀλε- 
Απάᾶ ἵηθ ᾖὈεαμςδῦ, απᾶ πο ΚΙπΡΒ 

καὶ τὰ στρατεύματα Ῥαὐτῶνϊ συνηγµένα ΄ ποιῆσαι 
Τ5δαυ 

βπάᾶ ΞΑΥΠΙΙ68 αγῃεῖγ ραίϊηετεὰ τοροίμας {ο ΤΙΑΚΘ 

µον μετὰ τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, καὶ μετὰ τοῦ 
σπατ στ ἍἨϊτα πο 5158 οἩη ᾖἴπθδ ἨΠος5θ, απᾶά σα 

στρατεύματος αὐτοῦ. 90 καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον, καὶ ἃ «μετὰ 
3ΑΤΤΩΥ 11118. Απᾶ πας ἵακεη πο ΄ Ῥεββί, αηᾶ ππιτᾶ 

τούτου ὁἳ ψευδοπροφήτης ὁ ποιῆσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον 
Ἠϊπι ἍᾖΤπθ {81569 Ῥτορηεῦ πο Ὑτοιρηυ ᾖπθ εἶρηβ Ῥεέοτθ 

τοὺς λαβόντας τὸ χάραγµα τοῦ 
Ἠΐπα, Ὦγ ν/ἨΏίοι τε ταὶ]ε]θᾶ Ἅ1]οβθ ὪΠο τεοεϊτεὰ ἴπε πωβτ]κ οΕ{πθ 

θηρίου, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῷ.εἰκόνι.αὐτοῦ' ζῶντες 
Ῥθ6ςεέ, αηΏᾶ Ίἴποβο πΏο 4ο Ἠοπαβρθ {ο Ὠῖς 1 ρα Α]ϊτο 

ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς Ι᾿τὴν καιομένην" 
ππετοθ σι ᾖἴ]πθ ὕνο Ιπῖο ἴ]ποθ 18]κθ οἱ το τνηΏῖοα Ῥαγπβ 

ἐν Ετῷὶ θείῳ. 39ἱ καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ 
στα ὮτίπηβίοΠΘ ; Ξηπᾶ {πο τες ποτ ΚΙ]]θά σπα 118 

ῥομφαίᾳ τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τῷ Ἀέκπο- 
ποτά οἱ Ἠϊπι πἩο 51ζ8 οἳ ἴπθ ἨοςΓβθ, .. βν/ογᾶ] τ/ΏΙοἩ ρορς 

ρευομένῃ' ἐκ τοῦ. στόματος. αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἔχορ- 

ΣοτίἩ οαῦ ο Ἠΐ5 πιουίἩ ; Επά αἲ πε τάς πε 

τάσθησαν ἐκ τῶν .σαρκῶν. αὐτῶν. 
8]]θά ση τλοίτ ΒεεἩ. 

α --- καὶ ΕΙ/ΤΤτΑ. 
ἔ πετοµένοις αΗΤΊΤΑΥ’. 

ο” αὐτούς 1ΤΙΑ. 
Ρ αὐτοῦ 1{8 1,. 

ΕΤΤίΓΑ; ὃ μετ' αὐτοῦ αγ’. 
3 Ώλθ {ΟΓ{Ώ ΘΤΤΙΑΤΥΓ. 

οῇ) αιτΊτΑΥΓ. 
5 ἴδον Τ. 

τ---- τὸ (γεαᾶ ἃ Ἠ8ΠΩΘ) ΘΙΤττΑ ΥΓ. . -- ἐν ἵπ (4 Ἰομὰ νοίσθ) ΤΑ]. 
7 συνάχθητε αΙΤΊτΑΥ. Ν τὸ µέγα”τοῦ (γεαά ἴηπε ρτεαί 5αΡΓϱΥ 

7 ἔ τε Ῥοῦµ (1188) ατττιΑνν. Ξ -- τε ὈοίΏ (5Ώ]αἱ)) π. 
5 -ἷ- τὸν ΤΤΊΤΑΥΓ. ἆ -- [οἱ] {ποςε Α. ε μετ’ αὐτοῦ ὁ 

{τῆς καιοµένης 1.ΤΊτΑ. Εξ -- τῷ ΑΙΤΤΤΑΥ.  ἐξελθούστ 
ο) 



ΣΧ. ΕΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

ϱ( Καὶ Ἰεδον' ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
Απὰ ΤΙ 5ην ΒΠ αηβε] ἀοδοεπᾶῖπςρ οαῖ οἳ {πθ Ἠεατεητ, 

ἔχοντα τὴν {κλεῖδα" τῆς ἀβύσσου, καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ 
Ἠατίπρ Ὥἴπθ Κετ οξ {πα μας Απά α οπαῖαπ βτεβῦ 1η 

τὴν. χεῖρα αὐτοῦ. 3 καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, κὸν ὄφιν 
Ῥές Παπά, Απᾶ Τε ]α1ᾷ Ὠο]ᾶ οἳ {πο ἀταροημ, {πο Ζξεετροπῦ 

τὸν ἀρχαῖον;' Ιός ἐστιν διάβολος καὶ 3 σατανᾶς, καὶ ἔδησεν 
Ἀποϊθοηῦ, Ὑπο 18 ᾖ[με] ἄοτ]] βΏᾶ Ξ5ΑίΑΠ, απᾶ Ὀοαπᾶ 

αὐτὸν χίλια ἔτη, 8 καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ 
Ἠΐπι ϐ ἴΠοιεβπᾶ Υ6ΒΥΑ, Απᾶ ο8βῦ Ἠϊπα Ιπῖο Όιθ που Ααπᾶ 

ἔκλεισεν Ῥαὐτόν,ι καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ 
επαῦ Ἠϊπ ᾖ{Γαρ], απᾶ 5εβ]θᾶ οσετ Ἠϊπι, ᾖἴπαῦ ὁποῦ 

ὁπλανήσφ' Ρτὰ ἔθνη ἔτι, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια 
Ίηε 3ελοα]ά παῖε]θαᾶ ἴπο ΠΒΙΕΙΟΩΒ ο. πηῦ1] Ὕετε ο αλα ἴπθ ἐποιδαπᾶ 

έτη Ἀκαὶ μετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι µμικρὸν 
Ψ6ἱΥ8: αηπᾶ αξίθΥ ἴπθοςο 1πίπρ8 το πιαςῦ τε ]1οο5θοᾶ 8 0019 

χρόνον. 
ΤΙΥηΘ. 

4 Καὶ Ιεῖδονλ θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ κρίµα 
Απά ΤΙ εβπ ΤΏτοτπεΒϐ; απᾶ ἍΤΠετ εαῦ Ἴροη ἍΤπεπ, απᾶ]αάρπεπῦ 

ἐδόθη αὐτοῖς) καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισµένων διὰ 
85 ΡίΤεη Το ἴἨεπα; απᾶ ᾖἴπθ βοι]β οἳ 1οβθ Ῥεμεαᾶεᾶ ΟΠ ποοοατπῖ οἳ 

τὴν µαρτυρίαν Ἰησοῦ, καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ 
πε ᾖΤθδίίπιου οξζεξΗΒ, απᾶ ΟἨ αοοοαπῦ οἳ ἴπθ ποτά οἳ ἀἄοᾶ, απᾶ 
τη ε - / 4 .. 

οἵτινες οὐ. προσεκύνησαν τῷ θηρίφ.! ζοὔτε" Ἱτὴν εἰκόνα" αὐτοῦ, 
άποεθ πἩο ἄῑᾶ πού 4ο ο ὰι 1ο {πο ή}λεβεῖ, ΏΟΣ Ἠ]8 Ίταβρε, 

καὶ οὐκ. ἔλαβον τὸ χάραγµα ἐπὶ τὸ. µέτωπον. Σαὐτῶν, ἳ καὶ ἐπὶ 

βΏά ἁἀῑᾶ ποῦ τεσεῖτε {πε πιβτῖζ  ΊΆΡΟΠ ἐΠοαῖτ Ξοτε]πεβᾶ, ΒΠᾶ προῦἃ 

τὴν. χεῖρα.αὐτῶν' καὶ ἔζησαν, καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ ᾶ χριστοῦ 
ἰπείχγ Παπᾶ : Απᾶ ἴπογ Ητεᾶ απᾶ τοὶσπεᾶ τη .ὶ οατῖςε 

τὰ" χίλια ἔτη' ὅ Ξ οἱ 3δὲῖ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ Ῥἀνέζησαν 
{πο ἐποιςαπά 78815: Ῥαῦ ἴπο χεεῦ οἱ ἴπθ ἀθεθᾶ 3ποῦ 1]Ιτεὰ αραῖη 

ἕωσὶ τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. αὕτη ἡἡ ἀνάστασις 
τηι πες Ώατο Ώεεηῦ μα {πο {πουβαπάᾶ ών Τη18 Πς] {πε ᾿τοςυγτοσ(ῖοη 

1) τη. ϐ µακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων µέρος ἐν τῇ ἀνα- 
Ἐ]οχεοᾶ. απᾶ ἍἨο]σ Ἡθ πΠο Ίας ρατῦ 1ΙΠ Τἴπο “τεβρΙΓ- 

στάσει τῇ πρώτῃ' ἐπὶ τούτων ὁ «θάνατος ὁ δεύτερος" οὐκ.έχει 
τθοῖῦΙΟἩ. Βχδῖί: οτες Ἅᾖἴπῃεσθ ἴμπθ Ξἀεαῖ] λεεοοπᾶ Ὠα5 πο 

ἐξουσίαν, ἀἀλλ᾽Ι ἔσονται Ἱἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, 
Αααμοσιτ; τας {πεσ 5Πα]] ὃν 2ΡΓΙε5ῖ8 οἱ αοᾶ αηᾶ οξἴπο Ολμτρῦ, 

καὶ «βασιλεύσουσιν' µετ αὐτοῦ ἕ 
βπά ΒΑ] πο πιτπ ἨὨϊπι κα ἴποιξδαπᾶ ΔΣΑ. Απάᾶ ΤΠεηΏ ΤΩΑΥ 

λεσθῇ ἆ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ σατανᾶς ἐκ τῆς 
Ώατε νο οοοἰεᾶ ον {ποιδβιᾶ σεαΙ5, πΙ]] ο 1οοξ5εά Βαΐπιπ οατ οξ 

φυλακῆς αὐτοῦ, 8 καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ 
ἈΡτίεοἨ. 1115, ἈΑπά Ἅτυὶ]]ρο οαῦ το παϊς]εβᾶ 1ο πβίῖοπς νγἩΙοἩ {ατε] 

ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ ἔτὸνϊ Μαγώγ, 

χίλια ἔτη. 7 Καὶ ὅταν τε- 
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ΧΧ. Απά 1 εαν 4η 
ΑΠΡΕΙ ϱοοπθ ἆοπωπ 
4ΓΟΠΙ Ἠθβτεηῃ, Πατίης 
ἴπο Ἐαγ οἳ {πε Ὀοί- 
ἵοπα]εβ ῬΡίῦ απᾶ α 
ρτοαῦ ομαῖπ ἵπ ἨηίΦ 
Ἠαπᾶ. 2 Απᾶ πε ]αίιὰ 
Ἠο]ᾶ οπ {πο ἀΤΑΡΟΗ, 
τπαῦ οἱἷᾶ δεγρουῖ, 
συ Πίο ἵβ ἴπε ὈὨετί], 
Απᾶ βαΐατπ, απ Ὀουπᾶ 
Ἠῖτπα Αα, {Ποιβαπᾶ ΤεαΙ5, 
ὃ απᾶ ομα5ῦ Ώῖπα. 
Ιπίο ἴπο λὨούῦίοπα]6ββ. 
Ῥίξ, απᾶ πα Ἠϊπι πρ, 
Ἀπά ϱεῦ Αα 588] αΡροπ. 
Ἠΐτα, ἴπαδί Ὦο ελοα]ᾶ 
ἄροσῖτθ ἐ]ιο παῦίοΏς ης 
πιοτθ, Ό11 ἴπε ἴποα- 
βαπᾶ 7688 5Ποπ]ᾶ ὈΘ 
Σα]8]ἱεᾶ: απᾶ αξτες 
ἔπαῦ πεπαιςδύ Ὀε 1οοβεᾶ 
8, Η 00] ΒΘΒΞΟΠ. 

4 ΑπᾶάΤ βατ {πτοπςΒ, 
Απᾶ ᾖ{ἴπαογ ΕΒπΌ Ἱροῦ 
ἴπεπι, απά ἠαάρπεηῦ 
πας ρίνεη ππ{ο ἴπεπι : 
Απᾶ Γ δαιο ἴπε εοα]6 οξ 
πρπι {ἴπβῦ ποτε ὃεθ- 
Ἠρεαᾶεᾶ 1ο5 ἴπε πῦ- 
πες οἳ σε815, απά 
40ΟΥ ἴπε ποτᾶ οἳ ο, 
Αηᾶ ὙηηΏῖοὮ ὨἨβᾶ ποῦ 
πγοτ5ἩΏ]ρρεᾶ ἴπε Ῥε8βί, 
πηθῖίηετ ΩἨϊ5 1π]βρβθ, 
ὨθίΙ{Πες Ἠβᾶ τοοεϊτοᾶ 
15 ταατκ Ἄροῦ ὑπεῖσ 
4οτεἩθβάς, ΟΓ 1ωπ ἢΠεῖσ 
Ἠβπᾶς; απᾶ 1πεσ Ητεᾶ 
απᾶ τοϊρηεᾶ σνΙετι 
ΟΠ α ἴποαξβηπά 
ΥΘ6ΑΙ, 5ὅ Ῥυῦ ᾖΌπθ 
χο οἱ ᾖἵἴπο ἀἄεπᾶ 
1τεᾶ αοῦ αραϊπ απ] 
τΏθ {ποιξαπᾶ ΤεΒΤΒ 
πνετο Ἠπ]ςσηεᾶ, Τηῖ8 
ἵ5 ἴωποθ Άτςδί ΤΘΣΙΙΣΥ6Ο- 
τοι. 6 ἘΒ]εςςεᾶ απᾶ 
Ἠοὶψ {8 Ἡο ἰπαῦ Ὠαίπ 
ρατί 1ηπ ἴπο Πτεῦ το- 
«ατγθοίῖοἩι: οΟπ 51ςἩ 
τη βοοοπᾶ ἄθεβίὮ ἨαίἩ 
ηΟο ῬοΠΕΣ, ὉὈπῦ ἴπεγ 
«Ἡα]] Ὦε Ῥτιεδίς οἑ 
αἄοᾶ απᾶ οἳἑ Ομτῖςς, 
απᾶ εηΠβ]] τεῖσω ντι 
Ἠἶπι Αα Τποιβατιᾶ 76ΒΓΒ8. 
7 Απᾶ ππεη ἴΠεΙποα- 
βΑπᾶᾷ Τ68Γ9 4ἴε εχ- 
ρἰτοαᾶ, Βαϊπη επα]] 8 
1οο5εᾶ οαῦ οἳ Ὠϊ5 ρτῖ- 
ΕΟΙ, ὃ απᾶ 5πα]] ο οιιξ 
το ἀθοεῖτο 116 πβΓΙΟΠΙ8 
τυΏϊοὮ ατε 1η {πο {ουσ 
απατίετβ οἳ {19 ΕΒΤΙΗ, 
σος απᾶ ἈΤαρος, το 1η ᾖἴλθ Σοαχ οοσπετε ο ἴπθ εατίἩ, ος απᾶ 1ΜΙΑΡΟΡ, 

: ἴδον Τ. ) κλεῖν αιτστΑτ’. κ ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος ΥΤΤΤΑ. 
Ἀ ἕ- ο ΙΤΤΓΑΥΓ. --- αὐτὸν ΙΤΤΤΑΣΗ. ο πλανά α. Ρ ἔτι τὰ ἔθνη ΑΙ.ΤΤΤΑ. 
ΙΤτταν. λυθήναι αὐτὸν ΙΑ. 5 τὸ θηρίον αΙΤΤΙΑΝ. ἵ οὐδὲ ΙΤΤτΑΥΓ. 
Χ---- αὐτῶν (γεαᾶ [υηεἰσ]) ΑΙΤΤΤΑΥΥ, αχ -ἵ- τοῦ ἴπε ΕΟΙΤΤΤΑΤΓ. 
Β.Π) ΙΤΤΤΑΤΥ, : -ἵ- καὶ (γεαᾶ απᾶ ἴηπε χε5ϐ) τς. 
'ηνοά Ε]] αιΤΤτΑΥΥ. 5 δεύτερος θάνατος ΟΠΤΤΤΑ. ἆ ἀλλὰ ΤΤΙΥ’. 
{ -- τὰ {9 ((ποαβαιιά) ττι[Α]. ξ --- τὸν 1/Τ[Τς]Α., 

1 ὃ ἐστιν ὃ πι Π]ΙοὮ 15 {πθ τ. 
4 -- καὶ 

Ν τῇ εἰκόνι Εα. 

γ --- τὰ (Υεσᾶ α ἴποι- 

5 --- δὲ Ὀιί τΤΊτΑν”. υ ἔζησαν ἄχρε 
ε βασιλεύ[σ]ουσιν Α 
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Ραίπογ ἰπθσα ἑορθί]ασ 
ἵο Ῥαθΐ]ε: ἴπο παπῃ- 
Ὃογ οξ ἹνποιΙα {δ 48 
ἴποε εαπὰ οἳ Τμθ θα, 
Ὁ Απᾶ ΊΠεγ ἹὙεπύ αρ 
ΟΥ Τπθ Ὀχελμά(ίΏὮ οἳ {πο 
εατίἩ, απᾶ οοπιρβεξςεᾶ 
1Ώθ ϱΑΠΙΡ ΟΕ ἴΠο 5α1πίβ 
Ἀροαῦ, θά 1Ώθ Ὀε]ογεά 
οἱ{γσ : απᾶ το ϱπΙηθΘ 
ἄοινΏ 1τοπα 4ο οιῦ ος 
Ἠθαγθὴ, απά ἀοτοιτοάᾶ 
Τπεπι. 10 Απά πο ἄε- 
νι τπαῦ ἀεοεῖταᾶ ἴΏσοτα 
Ὑγβς οαςῦ 1πίο {π9 Ίακο 
Φὲ 8το απᾶ Ὠσ]πιδίοηπθ, 
ΥΠεΓθΘ {ἴπθ Ὀθ6ας5δῦ αλά 
Ἴμπο Μαΐςο Ῥγορηπεῦ αγο, 
ΒΏᾶ βΏα]] Ὦο {οσπιθπί- 
εᾱ ἆθγ απά ηὶςσηί {ος 
ΦΥΤΟΥ βηΏά 6ΥΕΣ, 

1] Απάζεαν α ρτεαΏ 
φηϊίθ «πτοπθ, απᾶ 
Ἠϊηι ἴπαῦ εαῦ οἩἳ Ἰΐ, 
ΣΓΟΠΙ 1νηοβο Τασθ ἴλποθ 
ΘαΓίἩ απᾶ ἴπο ΠΘθβνεη 
8εά αἵναγ; απᾶ ἴποτθ 
πας Τουπᾶ πο Ῥ]ασθ 
ΐοσ ἴπεπι, 12 Απά 1 
βα ἴπθ ἀθεαᾶ, βπια]] 
απά ργοαπῦ, 5ὐθιᾶ Ὀε- 
4οτο ἄοά; απά ἴπο 
ΏοοΚ5 ὝἽετεο ορθπεᾶ : 
ΒηΏᾶ αποίπετγ ὈοοΚκ παβ 
ορεπαᾶ, ΠΙοὮ 5 {λθ 
ὃοος οἳ 1ΐθ: απᾶ 
{πο ἆσαᾶ πετο ]αᾶρεά 
ουῦ οἳ 1Ποςφ ΤΠ1Πρ8 
συΏίοιἃ τνετο τσυτ]τίεη 
1η ἴλε Ὦοοκ5, αοοογᾶ- 
115 {ο ΊΤΠαῖς ὙποΓΚ5, 
15 Απᾶ {ῃθ5οα ϱατο αρ 
ἴπε ἀθιμά πνΏΙοἩ πνρτθ 
1Ώ 16; απᾷ ἀσαίπ απᾶ 
Ἠο]] ἄο]ῖγοτοᾶ πρ 1πθ 
ἄειά πνΠ]οεὮ πετο ἶπ 
ΤΠΕΏΙ: απᾶ {Ώδγ Ἱ/οτθ 
Ἱαάρεοᾶ  ΘΤΕΙ7 ΤΙΒΗ 
βοοοτᾶϊίπσ Το ἍΤποῖσ 
ποτ]. 14 Απά ἀεαῖπ 
απᾶ Ἠθε]] πετο ομβῦ 
ἀπίο ΤηΠὸ Ίαπκο οἳξ 
το. ΤΠϊ8 16 1ηἨθ 5θ- 
οοπᾶ ἄοπίμ. 15 Απά 
πΏοδοθτες Ὑπάα5 ηοῦ 
Σοιιπᾶ υγ] θίεπ ἵπ {πθ 
Ῥουὶς οἳ 146 πας ο8δῦ 
1πίο {19 Ίωκε οί το, 

υ 

ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΙΣ, ΧΣΧ, ΧΧΙ, 

συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς  πόλεμον, ὦν ὃὁ ἀριθμὸςὶ ὡς 
{ο βαΐΠοσ {οβεύπθες Ἅἴπεπι αυπίο πΧ, οἱ πΠος {ΠἩθ Ώιπηδες [1] ας 

ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης. 9 καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς 
1πθ δαπά οἳ {πθ 868, Απᾶ {πε πεπῦ πρ αροπ {πο Ὀτθβάίη οξίπ8 

γῆς, καὶ Ψἐκύκλωσαν" τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων, καὶ τὴν 
εατίἩ, αηᾶ εηποϊτο]εᾶ {ηθ ος) νο 1Πθ Ἅκαάπῖς, απᾶ Ὥᾖἴπα 

πόλιν τὴν ἠγαπημένην᾽ καὶ κατέβη πῦρ ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐκ 
3ο10γ αρε]οτεᾶ : παπά σαπιθ ᾽άοππ χε ΓΟ0Π ἀοᾶ οαί οξ 

τοῦ οὐρανοῦ,' καὶ κατἐεφαγεν αὐτούς' 10 καὶ ὁ διάβολος ὁ 
τηπθ Ἠεατεῃ. απᾶ ἀετουτεά ΤΠπθσῃ : αηΏᾶ ἴπθ ἀετῖ] πυπο 

πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ 
πηϊς]εαάς .πεπα 85 οαδί Πίο Τ]Πθ Ίο οξ το θπᾶ 

θείου, ὅπου 3 τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης καὶ 
οἱ Ὀτίπείοπθ, 3 Ώθσθ Γρτο] «ηπθ }Ῥεαςῦ Βηπηᾷ ΊἨθ Σ8]56 Ῥεορνοῦη απά 

βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
{πεσ 5Ώα]] Ὃρ ἑογπιοηίθά ᾶαγ βπά ηὶσηί {ος ὭᾖΤλθ Άμος οἱ {π9 

αἰώνων. 
Ἀσ6ες, 

11 Καὶ εἶδον θρόνον 9λευκὸν µέγαν,' καὶ τὸν καθήµενον 
Απᾶ Τσαν α ωπτοπο ἍνηπΙϊθ ασγθοιῦ απᾶ Ἠϊπι πΠο διΐς 

Ρέπ΄Ι παὐτοῦ,' οὗ ἀπὸ 7 προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐ- 
οἩ 15,  3Ἄνλιοςθ 14γτοπι {βοθ Ώοεᾶ {Πο εατίἩ απᾶ ἴπθ Ἠθα- 

ρανός, καὶ τόπος οὐχ-εὑρεθη αὐτοῖς. 19 καὶ εἶδον τοὺς 
τοΏ, Απά Ῥ]ασθ πας ποῦ {οαπᾶά 2ος {Πθη1, Απᾶ Ίδαυ ἍὭᾖἴπθ 

νεκρούς, "μικροὺς καὶ μεγάλους." ἑστῶτας ἐγώπιον ἵτοῦ θεοῦ,! 
θα8ᾶ, ππςΙ] απἆ Ετεαῖ, 5ίαπαῖπς Ῥείοτθ αοᾶ, 

καὶ βιβλία Ἰήνεῴχθησαν"Ἱ και "βιβλίον ἄλλοιὶ τήνεφχθηι! 
Απᾶ  Όοοξκ8 ππετθ ορεηθᾶ; απᾶ "ρῬοοκ αΑΠΟίΠΕΣ . πας ορεπεᾶ, 

ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς" καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν 
ὉφΏ]οα 1 [πα] οἱ 146, Απᾶ τνετο ]αάρεᾶ {πο ἀθπᾶ οιῦ οἳ ἴπο ἰΠίπρβ 

κατὰ 
βοοοχᾶϊῖπσ {ο 

γεγραμμένων - τοῖς βιβλίοις, τὰ. ἔργα αὐτῶν. 
ὄχρ στ] τίεπ ΏοοΚκβ8 τΠεῖσ ΠΟΓΚΒ. 

19 καὶ ο ωσς ἡ θάλασσα τοὺς ἐν αὐτῷ νεκρούς,! καὶ ὁ 
Απά Ὢρατο κ. μάνα 35ε8, υπο δα. ος αᾷεπᾶς βπά 

θάνατος καὶ ὁ ἆδης 3ἔδωκαν' τοὺς "ἐν αὐτοῖς νεκρούς "Ἱ καὶ ἐ- 
ἄοαία βηΏᾶ Ὠαᾶςθδ ερτο πρ πο 3π ὭὅἈπεπ α1ᾳομά; Απά {Πεγ 

κρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ.έργα. αὐτῶν. 14 καὶ ὁ θάνατος 
ππετθ ]ιάροᾶ εαοἩ ο οτάτης νο {πεῖχ ποτες: Ἀπά ἀεαία 

καὶ ὁ ῴδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός οὗτός Ὀὲστιν 
θπᾶ 3ᾶἄε  ῄΠετθ οδό Πίο ἴπθ 1ακθ οἳ το, Τη(8 15 

ὁ δεύτερος θάνατος.' Ὁ 16 καὶ εἴ τις οὐχ-εὺρέθη ἐν τῇ 
1Ώθ οεοὐπᾶ ἀ4εκίη. Απά 1 ποσο 5 ποῦ 2οαπᾶᾷ 1Ιηπ ᾖ1πθ 

αν τῆς ζωῆς ο ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ 
ἽτΙ{θεἩ, Ἡρθ πβ5 οι5ῦ 1Πίο 1πο ]ακθ 

πυρός. 

ΧΧΙ, Απά 1 «ης : βατ 8 5 
ποτ λοκύοωαπάσπος ο ἱ Καὶ κους οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινην' ὁ.γὰρ 
θΑτίὰ: 3ος ἴπο Πτβῦ Απά Τσαν 8 ΄ΗΘΑΤεΕΠ 1ηθύΥ  Ἀπᾶὰ ᾖΛεαχίῃ Α΄.πευ:; «2ος Τηθ 

ἃ -|- τὸν ΜΤΤΓΑΥΓ. | -- αὐτῶν. οΕ {Ώθπω Ο1/ΤΤτΑΥΓ. κ ἐκύκλευσαν Ι/ΤΑ ΥΓ. 1 ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ ἀπὺ τοῦ θεοῦ α; --- ἀπὸ τοῦ θεοῦ ΗΤΑΥΓ. 
ο µέγαν λευκόν ΕΙ/ΤΊΣΑΥ. 
οί ΝύΏΟΤα) ΤΙ ΤΤΤΑΊΝ. 
ἔ τοῦ θρόνου ἴπθ ἴἨτοπο ΑΙΤΤΓΑΥΓ. 
α Ίνοίχθη ΙΤΊΤΑΤ. 
κεν 1. 

οἳ Ένο ΙΤητΑ ή. 

4 νερκοὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς ἀεαὰ νυν λήο]ν [σπετε] 1π (πει ΟΡΤΤΣΑΥΝ. 
δεύτερος ἐστιν ΑΙΤΑΥΥ ; ὁ δεύτερος θάνατός ἐστιν Ίτ. 

αι -|- τοῦ Τ. Ἀ {- καὶ Ὀοῦ} αιτΊτΑ τσ. 
Ρ ἐπάνω Ττ. α αὐτόν ατ. Σ -- τοῦ (γεαᾷ ἴτοπα {πθ {ασςθ 

5 τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς ἴἨθ ρτοαῦ αΠᾶ {πο βπηα]] ττττΑΝ7, 
' ἠνόίχθησαν αἰιτΊτΑα ν7. π ἄλλο βιβλίον αΙΤΊτΑΤΓ. 

7 νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ ἀεαᾶ ν/ΏΊοὮ [ννεγε] 1η 15 αμτΤτΑΥΓ. 5 ἔδω- 
. ο θάνατος ἃ 

ο -- , ἢ λίμνη τοῦ πυρός {ο ΙάΚε 



ΆλΙ. 

πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ 

ΕΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

ἀπαρῆλθεν,ὶ καὶ ἡ θά- 
τει ἨἩεπγοη απἀ ἴπο Ατβῦ «οθβχτίἩ ΊΠΟΤΥΘ ΡθΕ8θᾶ ΑΥΑΥ, θπᾶ ἴ]πθ 

λασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. | 
ε8ς 3ηΟ 8 ἍΙ0ἨΠΡΟΥ, 

9 Καὶ -- Ἰωάννης! Ιεἶδονὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίανί, Ἱερ- 
Απά Ζομηπ βαν ἵἴπο Ἅ3οϊῖγ "Αοίψ, 419χ- 

ουσαλἡὴμ καινήνὲ, καταβαίνουσαν ξἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐκ τοῦ οὐ- 
2 

πβα]ετα 3πΠ6ΥΥ, ποαίνς. ἄοπη ΣΤΟΠ "4οᾶ ου! οἳ ηθα- 

ρανοῦ,! ἠτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμηµένην τῷ ἀνδρὶ 
τε, πορυνεᾶ 88 α Ὀτ]άς «ασια ας Ἅπαςραπᾶ 

αὐτῆς. Ὁ καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ λοὐρανοῦ,! 
1Ἠεγ. Απά 1 Πεαοτά κα Ζτοῖος 1ρχοαοῦ οπῦ οἳ ἴἨθ ἨθβΥοη, 

λεγούσης, Ιδού, ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ µμετὰ τῶν ἀνθρώπων. 
βπΥΙἨ6, Ῥεπο]ᾶ, ἐπο {αθεγηβο]θ οἳ ἄοᾶ [16] νι ΙΩΘΏ, 

καὶ σκηνώσει µμετ᾽ αὐτῶν' καὶ αὐτοὶ ὶλαοὶ! αὐτοῦ ἔσονται, 
βηᾶ Ἡρ ϱμα]] ἑβσεγτηβο]ο σπΙἩ απᾶ ΊΠεΥ Ῥθορίθ 3Ἠϊς ἍᾖἈ}εμα]] 20ο, 

καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς Χέσται μετ’ αὐτῶν! Ἰθεὸς αὐτῶν.! 4 καὶ ἔξα- 
απᾶ "ἨΠϊπωδε]ξ λάοᾶ βΏα]] Ὃρ ππΙ {ἴπεπι 1πεῖσ .οᾶ. Α πιά Ζ5ΗΒ]1] 

λείψει ῄΝὸ θεὸς' πᾶν δάκρυον "ἀπὸῖ τῶν.ὀφθαλμῶν. αὐτῶν, 
παες ΑΤΤΑΥ Σᾳοά τς νεατ 4τΟΤὰ {Ποῖχ οσεΒ:; 

καὶ 9ὁ! θάνατος οὐκ.ἔσται ἔτι οὔτε πένθος, οὔτε κραυγή, 
Απᾶ ἄεα τα 5Ώβ]] 6 πο ΊοΠΡΕΣ, ἩΟΣ ΙΠΟΙΤΗΙΩΡ, ὮΤΟΓ οττῖΏς, 

οὔτε πὀνος οὐκ ἔσται ἔτι δΡύτι τὰ πρῶτα «αἀπῆλθον.ι 
που ἁἀἰξίτοςς 3 ον α1βηα]] ρε 1οπΡοςσ, Ὀθοπιςθ πο ΖΟ0Σ196Σ ὑΠ]πρα το Ῥαβ5εᾶ ΕπΑΓ. 

(116. τοῦ) 

6 Καὶ εἶπεν ὁ καθήµενος ἐπὶ "τοῦ θρόνου,ὶ Ιδού, καινὰ 
Απάᾶ µοαὶᾶ Ὦορ ππο 5108 οη Ἅἴλο ἴπτοπο, Το, ὨΘΥ 

9 Ι Κ λέ Ἱ Ρ ε/ τ ε λ , 

πάντα ποιῶ. αἱ ἔγει ἴμοι, ρά ον οτι ουτοι οι ογοι 

α)] ὑΠΐπρς 1 πιβκό, Απᾶ Ἡρθ 5875 Όοτῃο, Ὑγτα{ςθ, ὮΤΘοβ59 ἴμοθςθ πγοχάςβ 

Ἰἀληθινοὶ καὶ πιστοί" εἰσιν. 6 Καὶ εἶπέν µοι, "Γέγονεν.' ἐγώ 
χαθ Απᾶ ᾖ«{αϊνμέα] καθ. Απᾶ Το 5α]ᾶ {οτπ1θ, 1{ 18 ἆοπο. 1 

χ.ὁ ἤ . σΑΙ 3 μ 0) Πας η Ν . Δ έλ . η - 
εἰμι' τὸ και το ΖΩ,' 1 ἀρχὴή και τὸ τελος. εγω τῳφ 
Άπι Ὅθ Α απά 1πθ Ω, ἴπο Ῥερίπηπίηρ απᾶ ἴπθ οεπᾶ. 1 {ο Επι ἴπθυ 

διψῶντι δώσω 3 ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 
υπ]χσδῦς πΙ]] ρτο οἳ πα Σοιηίαϊπ οἱ ἰπἩοθ Ὑαῦες οἳ 11196 ρταα1θοβ]γ. 

7 ὁ νικῶν κληρονομήσει Ὁπάντα,' καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεός, 
ο {Παβῖ ΟΥΕΙΟΟΠΙΘΕ ΒΏΦ]1 Ἰπποτί6 β1]1 επ]ηρα, απᾶ 1 πΙ]] ϱθ {οἩΐπ Ααἀοᾶ, 

καὶ αὐτὸς ἔσται µοι «ὁ' υἱός. 8 ἀβδειλοῖς δὲὶ καὶ ἀπίστοις 53 
Επᾶ Ἡθ εΠα]] ο ἴοπαθ 5ου: Όαῦ {ο [1π6] {θατ{α], απᾶ απρε]οετίης, 

καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ Ι“φαρμακεῦσιν! 

οσα 

βηΏά ΑΏοπαιηβ)]ς, ΑΠᾷ ΠΙΠΤᾷΕΓΥΕΣΕ, Αηᾶ ΣΟΓΠΙΟΒΊΌΟΙΕ, αηᾶ ας 

καὶ εἰδωλολάτραις, καὶ πᾶσιν τοῖς ἑ3ψευδέσιν,ὶ τὸ.μέρος.αὐτῶν 
βηᾶ 149141ετΕ, απᾶ 811 Ἠατς, 1λοίχ ρατῦ 

ἐν τῷ λίμνφ τῷ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, ῥὅ ἐστιν 
[15] 1η πο Ία]κο πτσ/ΏΙοη ΌῬάχπβ πΙΏ ἤτο απᾶ Ὠτίπαβίοπθ ; πΏϊοὮἃ 5 «ἴπθ] 

μαδεύτερος θάνατος." 
βεοοη 1 ἀεβίη. 

6ῦδ 
Ἡθβνθη ππᾶ {πο Βτςὰ 
ΘαΓ{1 Ὕνοχτο Ῥαββθά ᾱ- 
ΕΥ; ΑΠᾶ {ηθτο τας 
ἩΟ ΠΙΟΓΥΘ β68. 

2 Απᾶ Ι ομη ΒΑ 
πο Πο] οἱίσ, Πεν 
Ἰθχμβα]οία, οοιαῖηπ 
ἄοπι ἔτοπι ἀοᾶ οπας 
οξ ΠοπΥΘΠ, Ργορατθᾶ 88 
Α Ὀτιᾶο αἀοτπθοά Τος 
Ὠοθς ἨἩαβρηπᾶ, ὃ Απά Ι 
ἨἩθατά Αα ρτοαῦ νοίοθ 
οιῇῦ οἳ Ἡθανεπ βαγίηβ, 
ἘἙο]λο]ᾶ, ἴπο ὑποοθγπβο]θ 
οἳἑ αοά {δ νηθᾶἉ ΏιαΙπ, 
Αα ηΏά Ἠο υ]] ἆ πε]] ση ζει 
ἴποπα, απᾶ ἵ]εγ εἩβ]] 
Ὦο ἨΙΒ ῬοοΡρ]θ, αμᾶᾷ αοᾶ 
ΠΙπαβε]ξ ϱΏπ]] Ὦο ΙΕ 
ἴπεπι, απαᾶ ὃο ἴποῖς 
ἄοά. 4 Απᾶ ἀοὰ 5Ώβ]1 
Φ1ρθ ΑΑΥ α]] Τδαχβ 
Στοτα {ποὶσ 6708; απά 
ἴποτο ϱπη]] Ὀο πο π10Γ9 
ἀθεβῖΠ, πθΙίΏθΥ βοττοῦ;, 
ἩΟΣ οεγίΏΡ, ἨθΙζπος 
ΒΗς]] Όποεγο ῬὮο ΑΠΤ 
ΙΩΟΙΘ Ῥπϊη: 2ος [Ἠπθ 
ΣΟΓΠ1ΊΘΓ ἍᾖΤΠίπρβ 8ἴθ 
Ῥββεεά ΑΥΥΑΥ. ὃ Απᾶ 
Ἡο ὑπαῦ ϱοῦ 31ΡΟΠ {1θ 
νἩτοτο μαίᾶ, ῬΒολο]ά, 1 
πιβΚκο α]] ἐλίπρα Ὠθῦγ, 
Α πᾶ ο βα1ἆ τιαζο 1ηΘ, 
Ἠμτ!{ε: Εοχ {ῃΏθεο ποτᾶβ 
8Υ9 ἔγας απ {αἰ(η{α]. 
6 Απᾶ Πο ββ]ά απζοταθ, 
10 15 ἄοπο, ΙΤ απι Α]ρῃα 
Απᾶ ΌπιερΒ, ἵἴπο ὃε- 
Ρρίππ]ηρ ππᾶ 11ο οπᾶ, 
1 νΙ]] ρῖνο απίο Ὠῖτα 
ὑπαῦ Ἰ αὐπ]χαῦ οἱ {πθ 
Ποιπία]Ἡπ ο ηθ πβῖθς 
οξ 14ο {τοθ]γ. 7 Ἠο 
πα ονετοοπιείἃ εΏ1α]] 
1πΏετίῖὸ αἰ] ἐλῖπρς ; οηΏᾶ 
1 π]] Ὦο Ὠϊ5 ἀοᾶ, απᾶ 
Ἡθ ΡΠα]] Ὃρ πι 50Η. 
8 ΒῬαΐ ἴῃε {θατ{α], απά 
απρε]ενίης, απᾶ ἴπο 
ΒΡοπαϊηκῦ]θ, απᾶ ΠΙΙΤ- 
ἀ4ΕΓΟΣΒ, Εχιᾶ ΥΊΏΟΤΕ- 
ΠΙΟΏΡΟΘΤΒ, 8Πᾶ ΒΟΓΟΕΙ- 
615, απά 14918068, οπᾶ 
81] 1188, Εια]] Ἠατο 
δμοθῖτ Ῥατί 1π 1πο Ίακθ 
πυΏἰοὮ Ῥασπείιη σα 
Ώτο απᾶ ὮῬτίπαβίοηπθς 
πολ]οὮ 18 ἴπθ βεοοπά 
ἀεαίμ. 

ἆ απῆλθον απ; ἀπῆλθαν ΤΤΊΙΑ. 
καινήν αΤΤΤΙΥ , αΓἴεγ ἁγίαν Α. 
ἵΏτοπθ 1ΤΑ. 1 λαὸς ΡθΟΡΙΘ στη, 
τττς αὐτῶν θεός 1/ΑΥΓ. 

6 ---- ἐγὼ Ἰωάννης αΙΤΊτΑ7. 

Κ μετ) αὐτῶν ἔσται ΑΙ/ΤτΑΥΓ. 

{ εἶδον 1 58’ ρίαεεᾶ α)τεν 
Ε ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ ΑΙΤΤΤΑΥΓ. Ἀ θρόνου 

1 --- θεος αὐτῶν 
---ὁ θεὺς (γεαᾷ ἐξαλείψει Ὦε βΏ411 προ απαν) αττι[α]ν. 

τ τῷ 

' πιστοὶ καὶ ἀληδινοί 
8 ἐκ ΤΤΤΤΑ. ο--- ὃ Τ. Ρ --- ὅτι Ι/[ΊτΑ]. ᾳ ἀπῆλθαν Ἱτττα: ἀπῆλθεν γν. 
θρύνω αἰΤΊτΑΥΓ. 5 ποιῶ πάντα ΙΤΤΤΑΥΡ.. μοι Γτ[πτ]Αν. 
ΟΥ ΤΤΤΑΥ’. 5 Τέγοναν ΤΗΠ6Υ ατα ἆο]ιθ ΙΤΤΤΤ ; σος (πεαά Γέγονα ἐ ἐγώ 1 απ. Ῥοεσοσπις) Α. 
Σ-- εἰμι (γεαᾶ [απο] τ) α]. 
Ὁ ταῦτα 1πθῬε 0μΙηρς αμΤττΑΝΓ. 
ον -- καὶ ̓ ἁμαρτωλοις θπά ΒΙΠΏΘΙ5 τ;, 
θάνατος ὃ δεύτερος ΕΙΤΊτΑΥ. 

} ἄλφα ΔΙΡΏ8 ΠΤΤΥΑΥΥ. 
ο---ὁ ΙΤΊτΑΥ’. 

{8 φαρμακοῖς ΟΝΤΤΤΑΥΓ. 

Στ. 9 - αὐτῷ ἴο Ὠἶπα Τ[Α]νν. 
ὰᾳ τοῖς ({Ἡϱ) δὲ δειλοῖς α.ΤΤΥΑΝΝ. 

Ε» ψεύσταις 1.. ης ὁ 
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9 Απᾶ {ἴΠεγθ ο9ΑΠΙΘ 
ᾳΠΙΟο 1Πθ 91Ἠ96 οξ {ἩΏθ 
ΒετοΏ ΑΠΡβαΙ5 πΏϊοα 
Ὠιά ἴηο 8θ6τεη τία]8 
ξαΙ] οἳ ἴΠθ βετεῦ ]98ς 
Ρ]αριθ8, απᾶ {α]]κθᾶ 
ν/]{Ἡ ΤΘ, 8ΑΥΙΏΡ, 00Π19 
Ἠϊίπεσ, 1 πσΙ]] Που 
Πορ ᾖἵπο Ὀτίάρο, {πο 
1 ΑπιρΒ ππ]άέθ, 10 Απάᾶ 
Ἡο οργτ]εᾶ πΠιθ αΥΤΑΥ 
ἵη {Πο αρὶτ]θ{ο α ρτοἙῦ 
ΦηΏά Ἠϊρα πιουπίαϊπ, 
Απᾶ φπενγοᾶ ταθ ἴπαῦ 
Ρτορί οἳίγ, ἴῃθ Πο] ἆ69- 
ΤΙΘΑΙΘΠΙ, ἀεβοεπάῖπας 
ουῦ οἳ Ἡθβγεη ἔτοπα 
6ωοᾶ, 1 Ἠανίησ {πο 
σ]οτυ οἱ ἄοάᾶ: Απὰ Ἠογ 
ἩρΏῦ ὣΌαςδ Ιἱκθ μηίο α 
Βίοπ8Θ πιοβῦ Ῥτθοίοι8, 
67πεΠ ἸΚκο α Ἅ188ΒΡΟΘΣ 
ΒἱοΠ8, Ο168ΒΙΓ ϱ6 ογγβία]; 
12 αηπᾶ Πεαᾶ α πα] 
ρτοβῦ απᾶ Ἠίρη, απά 
κά εννθ]νο ραΐθβ, οπᾶ 
Βαὐ ἴπο ραίος ὑπο]νθ 
ΒΠΡΘΙΑ, απᾶἆ ἨΠβΒΠΙΘΒ 
ΨΤΙΓΤεη [ΠΘθτθοἨ, πΠίςἩ 
βτο {Λε παπιθ οἳ ἴηθ 
οπιε]το ἰτίρες οἳ {πο 
οΏϊ]άτεπ οἳἑ ἸΙςβτβε] : 
13 οη ἴπο οβεῦ ἴητγεθ 
Ε8ΐε8; ΟΠ ἴπο Ποσία 
ἴηχγεοῬ ραΐθΒβ; οἩπ {πε 
βοιι!{Ἡ {ητεῬ ρβ{68; απὰ 
οὗ ᾖἵἴπο πο {ἴπγεῬ 
ΕΑί6Β. 14 Απά {Πε σνα]] 
ΟΕ ΤΠο οἱ δν Ὠπᾶ ὕπε]το 
{οαπάαβΏΙοΏ8, απᾶ ἵπ 
ΈΏοετη {Πθ ΠΑΠΙΘΕΒ ΟΚ {Ἠθ 
(πε]το αροξί]θξ οἳ {πθ 
1 ππαιῦὈ. 19 Απάᾶ Πο ίπαυ 
{α]]οά πν]θ πιθ Ἠαᾶ ϐ, 
Ρο]άεπ τθρᾶ ἴο ΠΙΘΗΞΙΓΘ 
{πε οἵ σσ, Επᾶ ἴπο ραΐθ8 
{Πετεοξ, απ {Π9 σνα]1 
ΤΏετεοξ. 16 Απᾶ {πο 
οἵισ Ηείη ΕοΙτΒαΙβΓε, 
Επά ἴπο ἹεπρίὮ {5 α5 
1ΑΥρΡθ 18 {πε Ὀτθβάίη: 
ΑΠά Ὦς πιθβειτθᾶ {πα 
οἵυσ πΙίἩἈ ἴπο τοεᾶ, 
ἔνε]νε ἐποιβαπᾶ {άγ- 
Ίοπσ5. Τηε ΙεπρίἩ απά 
ἴπε ῬταβάίἩη απᾶ {ἴηθ 
ΠεϊρΏί οἳ 16 τε θᾳ 1]. 
17 Απάᾶ Ἡο τηθηβιτεᾶ 
ἴπο τθ]] {Πετθεοξ, 8η 
Παπᾶτεᾶ αἸά εοτῖγ απἀά 
ἔοιτ οαΕδΙΐ5, αεσογαϊπᾳ 
ίο {πε παεβδιιτο οἱ 
Παβς, 18η 18, οἱ {πο βη- 

ἕ--- πρός µε ΑΙΤΊΤΑΥΓ. 
[αιιρεἱθ] νεγε Ε11] ΕΤΤΓΑ. 
μεγάλην (γεαςᾷ πε Ἠο]γ οἱ υγ) αιτΊττΑΥ’. 
850) α1,ΤΊτΑΥΓ. 
ἔ τοὺς πυλῶνας Ττ. 
«ἀπὸ ΑΙ)ΤΊΤΑΥΓ. 
αὐτῶν δώδεκα οὐ ἴπθπη ἴπε]νθ αΙ,τΊτΑ ΥΓ. 
τόν ἐστιν (γεας [18]) αΙΤΤΤΑΥ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ ΕΣ. ΧΧΙ, 

9 Καὶ ἦλθεν Ἱπρός με' εἷς Χ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόν- 
Απᾶ «ϱΒΠΙΘ το ΙηθΘ Ο0Πθ6 ΟΕ 4Πθ 56Τ6η εβπηρεῖ] τνΠΏῖοἩ ὨΦδά 

των τὰς ἑπτὰ φιάλας Ἰτὰς γεμούσαςὶ τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν 
ἵπθ βετεη ἍὭΌΤΡοπ]5 Σα]] ΟΕ ἴἩθ 8ετθοη ΡΙΑβΡΙΘΕΒ 

ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν µετ᾽ ἐμοῦ, λέγων, Δεῦρο, δείξω 
1]αβί, βπά 5ροκθ ἀπ πε, 8βΒΣΙΠΡ, Όοπιοθ ΠΙ{ΠεΣ, Ι σΙ]] «ποτ 

σοι τὴν νύμφην "τοῦ ἀργίου τὴν γυναϊκα.ῖ 10 Καὶ ἀπήνεγκέν 
ἔπεθ {πο ἍΌὑσίάο αΤαπιρ’ 11πθ ἍἩπ{θ. Α πᾶ Γη οβττ]εᾶ ανα 

Ὦ , Πο] ” , ο ε , . ν. ὁν) 
με εν πνεύµατι Ἀέπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν 
Ὦθ 1Π [πε] οδρἰτίς {ο α ποιηίβῖπ ᾳτορῦ απᾶ ἨΡΗ, απᾶ απθπεᾶ 

µοι τὴν πόλιν δτὴν μεγάληνιῖ τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλήμ, κατα- 
πιθ {Ἠῃθ 3οἶιν μτοαῦ, {πθ Ἠο]γ «{εχάββ]απι, ἀ6θ- 

βαΐνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, 11 ἔχουσαν τὴν 
βοεπάϊησ ουῦ οἳἑ {πο Ώθβτου τοπ αοᾶ, Ἠατίηρ Τη9 

ὅμοιος λίθῳ ̓  τιµιω- δόξαν τοῦ θεοῦ' καὶ! ὁ φωστὴρ αὐτῆς 
ἩΚθ κα ΒίοΠθΘ πιοβῖ ΡΓθ- ΕΙοτγ οἱ ἀοᾶ, επᾶ ηει τβάίβηποο {[πΠ8β)] 

(151, Ἡεσ 1απαίπβτγ) 

τάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι 12 3ξχουσάν τεῖ 
οἶοια, 88 Α 3Είοπθ ἍΆ3]β5ρες 10ΥΥΡΊΑΙ-1Κ9 ; Ἠατίηπσ ἍΑ8ἱβο 

- [ή 4 ε λ ́ τ» Ἱ λ - ὃ 0ὸ Β Αν Δ 

τείχος µεγα και ὑψηλόν, ἔχουσαν' πυλῶώγας ὀωθεκα, "καὶ επὶ 
Ά πα]Ι ρτοεῦ οπᾶ Πἱρη; Ἠανίπα 2ρ8ΐ868 αίπο]το, απᾶ οαἲ 

τοῖς πυλῶσινὶ ἀγγέλους δώδεκα» καὶ ὀνόματα ἔπιγεγραμ- 
119 Ραΐθ8 Ἰρηρο]β 1πγε]τθ, απᾶ ΏΒΠΙΕΒ .ἀπβοτὶῦ- 

μένα, ἅ ἐστιν Ἱ τῶν δώδεκά φυλῶν Ἱτῶν! υἱῶν Ἱσραήλ. 
οᾱ, πυΏῖο 8χθ [{έποβε]οξ {ης Ίπε]το Ἅᾖτῖρθ οξ{πθ 8οπ8 οἱ ]βταε]. 

10 σαπ" Σἀνατολῆς! πυλῶνες Τρεῖς' - ἀπὸ βοῤῥᾶ 
Οπ Ἅᾖ{1πε] εββε 1ρρ!ῖθς 11μτεο; οἳ [1πθ] µποτία 

πυλῶνες τρεῖς' : ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς' 3 ἀπὸ 
1ρᾳ[9θ8 1{Ώτοεο ; ου [(1Π6] οι 3ραἲΐθ8 1{ητερ, οπ [16] 

δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς. 14 καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως 3ἔχον' 
νγεςῦ Σσα[68 1{Ἠτ9θ, Απάᾶ {ἴπο πα] οξίηθ οἰίτ Ὠανίηπσ 

θεµελίους δώδεκα, καὶ δὲν αὐτοῖςὶ ὀνόματα τῶν δώδεκα 
Σοαπάα[ίοηπ8 Ἅᾖ1πθιτθ, απᾶ ᾖῃ {Ἠθπα ΏΑΠΙΘ8 οΟ2Σ{ἱΠθ Ἅἔπε]τθ 

ἀποστόλων τοῦ ἁρνίου. 1 καὶ ὁ λαλῶν μετ ἐμοῦ εἶχεν 5 
ΑΡΟΒ{168 οξ {πθ Τ,αποῦ, Απᾶ Ἡθ αρεακῖπσ ση 119 πεαά 

κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα µετρήσφ . τὴν πόλιν, καὶ τοὺς πυ- 
Α "τεθά 1ρο]άεηπ, {ἴπαί Ὦθ τοηὶϱΏίῦ ΠΙΘΕΒΙΣΘ ἴηθ οἱἵσ, απᾶ 

λῶνας αὐτῆς, καὶ τὸ τεῖχος.αὐτῆς. 16 καὶ ἡ)ὶ πόλις τετράγωνος 
2ραΐ88 114β, απά 18 ντα]. Απά {πο οἱ Εουγ-δ118Γθ 

κεῖται, καὶ τὸ.μῆκος. αὐτῆς ἀτοσοῦτόν ἐστιν! ὅσον «καὶὶ τὸ 
11165, απᾶ 15 Ἱεπρίῃ 80 Ώ)ὰο] 18 88 85ο ᾖΤἨθ 

πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ Ἱσταδίωνὶ 
Ῥτθβάίηῃ, Απά Ἡθ πιθβαβυτεοά ἴπο οἵἳσ τσ Π {Πθ τεθεά-- 3ΕΗΤ]οηΏρ8 

δώδεκα χιλιάδων τὸ µῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς 
α11πεΊγο 3ΙιΠπουβαπᾶά; {πθ Ιεπρίη απά Τποθ ὈτεπάϊἩ αηᾶ {πε Ἠεϊσμπι οξῖς 

ἴσα ἐστίν. 17 καὶ ἐμέτρησεν τὸ.τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν 
3ρᾳ181 Ἅᾖτο, Απά ο πιεαβατοά 1τ8 νγα]], 8 Ὠαπάτεᾶ Γαπά] 

Ετεσσαράκοντα τεσσάρων! πηχῶν μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν 
Σοσίγ ξοιχς οιϱΙϐΒ, ὁπιεαθατο 8 ΠΙΑΩ)Β, ὉΠίοἃ 18, 

| --τὰς Ἡ; τῶν γεμόντων ὉἩ]ο] 
πι την γυναϊκα τοῦ ἀρνίου ΤΤτΑν΄. 5 ἐπὶ ΙΤΊΤΑΥΥ,. ο --- την 

Ρ --- καὶ ΑΙ/ΤΤΤΑΤΥ. 4 ἔχουσα (οπιῖί 
ς ἔχουσα ΟΙΤΊΤΑ. .-.. καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα 1. 
σ -- τὰ ὀνόματα ἴηθ ΏΒΠΙΘ6Β Π[Ττὰ]. π --- τῶν (γεαᾶ οί [1Ώε]) ΕΤΤτΑΝΥ. 
Σ ἀνατολῶν απ. : - καὶ 8Ώ ΙΤΊτΑΥΓ. 3 ἔχων ΤΊΤΓΑ. υ επ᾽ 

9 -- µέτρον ἃ ΏΙΕΑΒΙΤΕ ΑΙ/ΤΤΤΑ, ἁ--. τοσοῦ- 
Γσταδίους ΕΟΙΑΤΑ. Ε τεσσερά- 

κ -- ἐκ οἳ (118) ΜΤΤΓΑ. 

6-.-. καὶ Ίτ[Α]. 

κοντα τεσσάρων ΙΤ; χεσσαρακοντατεσσάρων (τεσσε- Α) ΕΑΥ. 



ον πχ, 
ἔλου. 18 καὶ | 

[τε] ο. Απά 

ἴασπιζ" καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρόν, | ὁμοίαὶ ὑάλῳ καθαρφ. 
Ίβδροεγ; -’ απᾶ ἴπο οἰίσ ρο]ᾶ αριτε, κο 4ρ]458 ᾿ΡῬατθ: 

19 "καὶ! οἱ θεµελιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ 
Απά 1ἴπθ {οαπᾶκίῖοηπς ΟΠ Ἅπα]] οξίπθ οἱ ἩἹΠΊΠ ΘΥΘΣΥΥ "Βἴοπθ 

τιμίφ κεκοσμηµένοι. ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις' ὁ 
Σρχγθοῖοις [πετθ] Βἀοτηεᾶ: {πο "ΕοαπᾶακβΙοἩ 1Πτ8", 145µθΥΓ; ἍἴἨΠθ 

δεύτερος σάπφειρος ὁ τρίτος "χαλκηδών Ἡ ὁ τέταρτος σµά- 

ΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. 
ἦν". | 

1] 
σωός 11ηθ 

Κενδόμησιςϊ τοῦ.τείχους.αὐτῆς 
2ᾳιταστθ 308 ΠΒ ὅτι] 

’ βεςοπᾶ, ββρρηΏίτο; ᾖἴπο {(π]τᾶ, κας ἴπο ᾖσΣοατύῃ, 6Π16- 

ραγδος 20 ὁ πέμπτος Ὀσαρδόνυξ Ἱ ὁ ἕκτος Ῥσάρδιος"Ἱ ὁ 
τα]ᾶ : ἴηθ Ππέ{Η, ΒΑΤάΟΠΥΣ; ᾖἵἴποθ αἰσίῃ, βατάία8;: ᾖ1πθ 

ἕβδομος χρυσόλιθος' ὁ ὄγδοος βήρυλλος' ὁ Ἀένατος! τοπά- 
βοτεπ{Ἡ, οΏχγβδο]ίΐίο; ἴπο οἱἰραί”, Ῥευσ] ; ἴπθ µπἰπίΠ, {ο- 

ζιον ὁ δέκατος 'χρυσόπρασος' ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος' ὁ 
Ῥρα”; ᾖἴλθ νεη{Ἡ, ΟΏΓΥΒΟΡΓΒΡΘΙΒ / ἴπθ ο]ετεπίἨ, 18οἰπία ; ᾖἴπθ 

δωδέκατος ἀμέθυστος.. 21 καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες, δώδεκα 
ὀτσθ]είἩ, Ἀπιθίησςῦ, Απᾶ ἴπο ἴπο]το Ραΐε5, 

μαργαρίται ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς 
ρεατ]8: ο ον 3ρπθ θβοῖ οἳ {πθ Ραἴθ8 ππβθ Οἳξ ΟΠ6Θ 

µαργαρίτου’ καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως, χρυσίον καθαρόν, ὡς 
Ρεβσ]; απᾶ ἴπθ καἰχθεῦ οξῖπθ οἵιγ Σσο]ὰ 10116, 88 

ὕαλος "διαφανής.ὶ 399 Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ ὁ.γὰρ 
"Εκαν αγταΏςΡΗΤΕΠ6. Απάᾶ ““θπιρ]θ 3πο 21 2ε8νν Ἰπ 16: {ος ἴηθ 

κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ἵ ναὸς.αὐτῆς ἐστιν, καὶ τὸ 
Τιοτά αοά ΑΙπαϊσαιτ 198 θεταρὶθ 18, Ἀηπᾶ ἴπο 

ἀρνίον. 399 καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου, οὐδὲ τῆς 
ΑΠ1Ν, Απάᾶ ἴπθ οἱ πο 3πθεᾶ ᾖ1Ἠβ8 οξἑ{ίπθ ΒΠΏ, Ἡπος Οἱ ἴηθ 

σελήνης, ἵνα Φφαίνωσιν ῄΤνὶ αὐτῇ' ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώ- 
ΏΙΟΟ., ᾖἴπαῦ Τπεσ εποα]ᾶ 9Π1πο ἴπ 15:  ᾖ3Τογ1ἴπἉθ ρ]οτγ οἑ 4ο επ- 

τισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. 324 καὶ Ἱτὰ 
Ἰᾳπίεποαά δρ απά ἴπθ ἍΊππιρ οἑ ιο ᾖΠ8] 1πο6 Ταπιῦ, Απά Ίπο 

ἔθνη τῶν σωζοµένων ἐν τῷ. φωτὶ. αὐτῆς περιπατήσουσιν Ἱ καὶ 
πιβθ{οης οἳ ἴπθ βΑτθᾶ 1π 18 ΗρΏῖ 5εηβ]1 α]]ς: βηΏά 

οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν Χκαὶ τὴν τιμὴνϊ αὐτῶν 
{ης ἍἆἘἰπρ8β ε«οξἰπθεατιι ὭὈτῖπρ Ἅρ]οτγ 3βπᾶ ΄ηοποισς ᾖ}Πεῖἱσ 

εἰς αὐτήν. 25 καὶ οἱ πυλῶνες.αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας" 
υπίο ᾖδ, Απάᾶ 198 ϱΑἴοΒ ηοῦ ϱαὖ 1] 5ΠΏς]1] Ὀο ης ὮὉγ ἀατ; 

νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ. 26 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ 
Ἀπ]σηῦ 14ΟΥ πο βΏς]1 Ῥο {πετε, Απᾶ {Πεσ εΠα]] Ῥτίηρ ἴἩθ ΕΡ]οτ απᾶ 

τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 321 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς 
119 Ἡοποτχ ΟΕ 1Πθ πΠβίΙοΏς απο ᾖδ, Απᾶ Ίπ πο ΤΓῖδθ ΏΑΤ σάς 1π{ο 

αὐτὴν πᾶν ᾖ}κοινοῦν,ὶ καὶ Ἀποιοῦνὶ βδελυγµα καὶ ψεῦ- 
τς αηττηῖπρ ἀεβΗπΡ, Αηπᾶά ΤῬτβοθϊείησ αΏοπιϊπβΏίοη απᾶ 

(1, εσετγζμίτιρ) : : . : ας κ ; 

δος' εἰ μὴ οἱ γεγβαμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ 
1ἱ9: Ῥαΐῦς 1Ἠοβθ πηο αἴθ πτΙδίεῃ 1η ᾖΤἴπθ ΌῬοοξς οἱ 1149 οξ {πο 

ἀρνίου. 
ΤαταὈ, 

2 Καὶ ἔδειξέν µοι 
Απᾶ τρ ΞΏειπγθά ΙηΘ 2ρατο 1µ τῖτεχ ος παίεν οἱ 11469, 

{πγε]το 

667 
ρο]. 18 Απᾶ {πο Ὀα]]4- 
ἵπρ οἳ {Πο ν/β]] οἱ 1έ 
π/88 Ο7 18ΔΡ6Γ : ΑΠά {18 
οἳἵἵγσ ας Ῥρατθ ρο]ᾶ, 
11κθ ἀαπίο οἶεαγ Ρ]388. 
19 Απᾶ ἴηπο Τουπάε8- 
ΜΙΟἨΠ8 οἱ {Πο π;ϱ]] οἳ {πθ 
οἵιγ τη Ρβατπῖβπεά 
πιω ΑΠ ΠΙΑΒΏΠΕΣ οξ 
Ῥτθοίοιβ 500Η68. Τ1ηθ 
τει {οαπᾶάθΏίοη 1α8 
138ρετ; ᾖἵπθ βΒθοοπᾶ, 
βαρρΏίτθ; ἴπο {λμίτᾶ, 
πα οΠπα]οθᾶοπσ; ᾖΤἴπθ 
ΣουτίἩ, ΒΏ ΕΠΙΘΓΑ]4 ; 
20 ἴπο ΒΕ{Η, ΒΑΤάΟἨὨΥΣ; 
ἴηο »ΙχίἩ, πητάαβ ; νπθ 
ΒεγεπίΏ οἩγγβο]ίθ ; 
ἴπο αἰρΗ{Ἡ, Ώοσγσ]; ο 
ὨηΙπ{ίΏ, Ε ΤοβρβΖ; 1τπθ 
16η/{Ἡ, Α ΟΏΓΨ5ΣΟΡΤΗΘΙΗ5; 
τῃε ε]ετεπί],α ]ποϊηίἩ; 
1ἨΠθ [πνγο]{ίἩ, 4η ΒΠΠε- 
τἩγσςεῦ. 2ἱ Απά {πο 
Έπνε]νθ παΐεις Ίετοα 
ἔπτε]το Ῥεβσ]5; 6Τετγ 
Βετετηαὶ σαΐο πθςβ ος 
οιθ Ῥθµβγ]: αηπᾶ ἴτθ 
βὐτοεί οἳ ἴπθ οἳίγσ 1ωαφ 
ῬΙΙΤθ ρο]ᾶ, 38 Ἱῦ ἹΤεΓθ 
ἐχαςρατευς  ΄Ρρ]ας8. 
22 Απᾶ 1 5αἵν ὨΟ {εΠι- 
τ {πογοῖπ: 2ο; ἴπθ 
οτά ἄοά Αἱπιρπιγ 

ΒπΠά {Πο ΤιΑΠΟΡ Ύτε ἴ]Ἠθ 
Τεπιρ]ε οἳ 10, 23 Απά 
ΤἨε οἱίψ Ἠπά ηο πεεά 
οἳ ἴῃθ ΞΙΏ, πε]{Ἡογ οξ 
ἴΠθ ΠΙΟΟἨ, ἴο 5Ἠϊπο ἵπ 
16: ΣοςΓ πο ρ]οτγ οἳἑ 
αἄοᾶ ἀῑά Πρηίεηυ 16, 
απᾶά {πε ΤιΑπ.Ὀ 18 ἴηο 
116Ώ{ 1Ώετθοξ. 24 Απά 
ΤΠ ηπβίίοηπς οἳ ἴπετα 
νΥἩΙοὮ Ατε ββπεᾶ 5]α]1 
πυβ]]ς ἵπ ἴπο Ἱϊρης ος 
15: απᾶ {πο Κίπρε8οξ ἴπθ 
εατίΏ ἄο Ὀτίηπςφ {παῖτ 
6]οτγ απᾶ Ώοποιιγ 1πίο 
165, 325 Απάᾶ {πο ρα[εβ 
ος 10 9Ώα]] ποῦ ο πα 
αὖ α]] Ὦγ ἅλγ: 1ος 
.ποτο ϱἨα]] ο πο πρ 
ΤἨετθ. 26 Απά Τπεγ 
5Πα]] Ὀτίημρ ἴπο ρ]οτγ 
Βηᾶ Ἠοποιχ ΟΣ ἴπο ηῃ- 
ἴ1οης ἰπῖο 10. 27 ἀπὰ 
1ηΏετε ϱἩβ]1] 1π πο πΙβθ 
εηίόεγ Ιπίο ᾖἹΙ απ 
τπίης ἴπαῦ ἀεβ]είΗ, 
ποδί{ποθυ ωυλμαίδοενετ 
πογκεῖἩ αὈοπηϊπβί]οπ, 
ος πιαΚείλ α 19: Ῥιαέ 

Α ΌΠεσ γγΏΙοἩ ατθ ντ] τετ 
1Π ἴηο ΤΑΠΙΡ’Β Ῥοοξ οξ 
149, 

ΧΧΤΙ. Απᾶ Ἡοραθτ- 
εἆ τηῬ Α Ῥιτθ τῖτεσχ ος 
τ/πίεγ οἳ 49, ο1θ8ς 88 

α -- ἦν (γεαά [νταξ]) 11Α. 
κεδών Τ. ο σαρδιόνυξ 1. 
; διαυγής αΝΤΊΤΑΥΓ. 

χ ἐνδώμησις Τττ. ἢἱ ὅμοιον ΙΤΤΣΑΥ. 
Ρ σάρδιον ΕΤΕΑΥΕ. 3 έννατος Εαν’. 

ος ὁ 1[α]ν’. --- ἐν (γεαᾶ αὐτὴ {οχ 168) αΙ.ΤΤτΑΥΓ. 

πι καὶ 1ΤΑ. ἩἨ χαλ» 
ς χρυσόπρασον 1. 

Ὑπερι- 
πατήσουσιν τὰ ἔθνη, διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς Εις παίοΏς 5Ἠα[] τνα]]ς ὮΥ ππεαῃς οΕ 1{8 Πρ αί 
αΙΤΤΤΑΥ, Σ-- την Ἡ; -- καὶ τὴν τιμήν ΙΤΊΤΤΑ. 

Ἡφ νΏο τε) ποιῶ» ([19 πο] ΙΑ) ΡΣΦΟΠΙΒΕΒ ΙΤΤΓΑΤΓ. 
Σ κοινὸν ΟΟΙΤΩΊΠΟΏ αΙΤΤτΑ ΥΓ. 

” --- καθαρὸν ΑΙΤΤΤΑΥΥ, 

.(- ἃ 



6608 
Ὀγβῖα], ΤῬτοσθθᾶϊῖπςσ 
ους οἳ ἴπο {πτοπε οἳ 
6οᾶ απᾶ οξ {πο Τάι. 
2 Τη ἴπο πι]ᾶςί οἳ ἴπθ 
εἰτεεῦ οἳ Ἱῦ, απᾶ οἩὐ 
εἰ(ῶθες β1άς οἳ ἴπε τῖ- 
νεχ, αβθ Ί1ᾖεγε Ίπο 
ἐχοῬ οἳ 1146, υνΠῖοὮ Ώατο 
ἔπε]το Ἅπιαππε ο 
Στυϊΐζς, απᾶ γιε]ᾶςθᾶ Πεγ 
Σγιϊζοτεσγ ταοπύἩ; απᾶ 
{πο Ίεατες οἱ {πε {γθρῬ 
εωέγε 1ος ἴ]ιε Ἠεβ]]πσ 
οἱ ἴπο παὔθΙοηΏ5. ὃ Απᾶ 
1Ἠσσο 5Ώ]1 Ὦοθ πο ΠΠΟΓΘ 
ουσεο : Ῥαῦ πο ΓΠτοιθΘ 
οἱ ἄοά απᾶ οξἑ τμα 
1:βπαῦ εἶα]] Ῥο ἵπ 16: 
βΠᾶ Ἠ]ς «ετταΏἳ5 εΏα]]. 
εετγο Ὠῖτα : 4 απᾶ ἴπετ 
ς«Ἡβ]] 5οο Ὠϊς ἴποςῬ; απάᾶ 
Ἠϊς παπιο ε]αζ ὃο Ἱπ 
ἐπείτ ξοτοἨοεαᾶβ. ὃ Απᾶ 
πετο Αἰα]] ο το 
ηϊσΏί ἴπεγε; απᾶ ἴπετ 
ηρθᾶά πο οἈμηᾷ]θ, πεῖ- 
ἴποςσ Πρηί οἱ {πο βατ : 
ΣΟΥ ἴπο Τιοτᾶ αοᾶ ρῖν- 
οἵὮ ἴποπι 1ρμό: απᾶ 
ἔπευ επα]] τείᾳη 1ος 
676Σ Απᾶ ετετ. 

6 Απᾶ ο βαῖᾶ υίο 
ππο, Τηος8θ βαγίησς αγε 
ἑαλ(π{α] απᾶ τας; απᾶ 
ἴμο Τιοτᾶ ἄοᾶ οἳ ἴπο 
Ἠο]γσ ΡρτορΠμέί5 ϱοπ{ Ἠϊς 
8ΏρΡε] το εΏθιν Ἱηῖο 
Ἠὶςεεττοπίς {πε γηίπρς 
ὉιΏίοα ταις β5ποτί]γ 
Ῥο ἆοπο. 7 Βεποιά, Ι 
οοπιθ αι]οἷ]σ : Ῥ]ορ5θᾶ 
ἑἔς ηε {λαέ ΚκθερείἩ ἴμο 
ΒατίηΏρς οἱ ἴῃθ Ῥτορῃε- 
Ξ οἑ {Πϊ8Ῥοοξ, 8Απά Τ 
οΏΠ Εαν {π9βο 6Π1πΠρ8, 

Απά Ἠεατᾶ {λ6πι. Απᾶ 
ππεη ΙἸ Πβᾶ Πθατᾶ απᾶ 
κθοΏ, 1 4εΙΙ ἄοινη ἴο 
συοταβΏῖρ ὮῬο6ξοσχο ἍᾖΊπε 
{εεί οἱ ᾖἵἴπο απηρεὶ 
πυΏΊοἩ «Ώεινοᾶ της {ηθςθ 
{πῖηρς. 9 Έπεπ βαϊτπ 
Ὦε ππίέο πό, θες {λοιι 
ο ἅ ποῦ: Μου 1 απ 
την Σε]]οπεοετταπῦ, 
αηπὰ οἳ ἴπν Ῥτείητεν 
1Π9 Ῥτορποίς, απᾶ οἳ 
Έλσπι πΏ]ομ Ἑθερ {πθ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ, ΧΧΠ. 

λαμπρὸν ὡς κρύσταλλο», ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ 
Ὀτίρπυ 95 οτγαία], ροΐπρ {τιν οαῦ ο ἴπο -ἴΠτοπθ 

θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου. 3 ἐν µέσῳ τῆς.πλατείας.αὐτῆς, καὶ τοῦ 
οἱ ἀοᾶ απἆ οἱ πο Ταπιῦ, Τη πο τα]ᾶςυ ϱᾷ 1ΐς εἰτεοῦ, απᾶ οἱ {πθ 

ο ο εοβ νυν ἳ ολ. ον οχ.ς ον ποταμοῦ, ἐντεῦθεν καὶ ᾿εντεῦθεν, ζύλον ζωῆς, “ποιοῦν 
χΊνες, οἩ {8 βᾶο απᾶ ἍοἩὐ ἐλαῦ εἶά8, [πε] {ἴτερ οἱ 1186, ῬτοᾶιοϊίπΕ 

καρποὺς δώδεκα, κατὰ ἁμῆνα" «ἕνα" ἕκαστον Ι᾿ἀποδιδοῦνὶ τὸν 
Σεγαϊῖς 1γπγε]το, τηοΠ{Η Ξε8ο] γἰε]άϊπς 

Δ 9 -. ἳ ϱ) , : - , Π ὃ , » 
καρπὸν αὐτοῦ καὶ τὰ φύλλα τοῦ 'ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν 

Στι] ή, 1118: αηᾶ ᾖἵλο ἍΊφβγοβ οΕἴπο ᾖ1τοο 1ος Ἠεαήπρ οἱ ἴμο 

ἐθνῶν. ὃ Καὶ πᾶν ἕκατανάθεμα" οὐκ ἔσται ἔτι καὶ ὁ θρόνος 
ὨΑΤΙΟΠΒ.: Απᾶ "απν βοαχβ8 Σποῦ 5Ώα]] Ῥο Ίοηρας; απᾶ {μα ἔπγοπθ 

(1ἱέ. ετετγ) 

τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἁρνίου ἐν αὐτῷ ἔσται καὶ οἱ δοῦλοι.αὐτοῦ 
ος ἀοᾶ απὰ ο ἶπο Ίππο Ἱἵ Ἆἀἆ εΏα]] Ῥ6; απά Ἠϊ5 Ῥοπάᾶππιει 

λατρεύσουσιν αὐτῷ' 4 κἀὶ ὄψονται τὸ.πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ 
ςΏβ]] «οττο Ἠῖϊπα, Απᾶ ἴπουν εΏα]] εεθ Πἱ8 4406: απᾶ 

τὸ ὄνομα. αὐτοῦ ἐπὶ τῶν.μετώπων αὐτῶν. ὅ καὶ νὺξ οὐκ ἔσται 
Ὠ18 π8ΊΠ1Θ οἩ ὑΠοαῖτ Σοτε]ιεας Π8], Απᾶ Σπϊρηύ 1πο εΏα]] Ὦθ 

ἈδογΊ α 7 ο π κλύ 1 ῤῥα Ἰἡλίου. εκεί καὶ Ἰχρείαν οὐκ εχουσιν Όχνου καὶ φωτὸς "ηλίου, 
ἴπετσθ, απᾶ  πεοᾶ πο }21Π6γ΄Ἠανγο οξα Ιαπιρ απᾶ ο ]ρημί οἑ[ἔπε]εαπ, 

{ϱ/ ΄ ε θ Ν πι / μ΄ ε] ο Ν ΄ : 

οτι κύριος ὁ θεὸς "Ἀϕωτίζει! αὐτούς' καὶ βασιλεύσουσιν 
Όθοβιαεο [1π6] Τιοτᾶ ἄοά εοπ]ρηίοπς Ἅἴπεπ, απᾶ ἍΤΠπεγ εΏα]] τοῖσῃ 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνωγν. 
{ο ᾖΤἴπο 866 οἳ ἴπο 4Ρ68. 

ϐ Καὶ εἶπεν µοι, Οὗτοι οἱ λόγοι  µπιστοὶ καὶ ἀληθινοί" 
Απᾶ ος εθ]ᾶ ύοπ1θ, Τη65θ πποτάς [ατα] Σα ιπέα] απᾶ ἴχαθ; 

καὶ 3 κύριος ὁ θεὸς τῶν οἁγίωνὶ προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν 
Ἀπᾶ [1πε] Τιοτᾶ αοᾶ οἑ {πο Πο] Ῥτορπεῖς βεπῖ 

ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γε- 
Άησο] 1η] Ἅ{ο βΠΏευ Ὠ]5 Ῥοπάᾶπαρεη ἴΠο {Πΐηρς σ]]ο] πιαξὲ οοπιθ 

νέσθαι ἐν.τάχει. 7 Ρ Ἴδού, ἔρχομαι ταχύ. µακάριος ὁ 
Το ρ488 5οοῇ. Ῥε]ο]ά, 1 απι οοπαῖπς αα]οκ]σ. ἈἘἨϊεςεεᾶ [15] Πο ππο 

τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ.βιβλίου.τούτου. 8 ἀΚαἱ 
Κοερς πο Ἠποχᾷς οΕ{ίπο ἍΡΙΓΟΡΏΕΕΣ οἳ ἴλ15 Ῥοοζς. Απᾶ 

. ) Ἱ ” / « τ / -” Ὅ δ / οἱ 

ἐγω" Ἰωαννης 0 ϐλεπων ταῦτα καὶ ἀκούων 
11 Ἴοῦπ [παβ8] Ἡς πνΏο [σας] εοεῖηςᾳ 3ΐπ6ςο ΄τΠϊηπρε Ἰαπᾶ "Ἠθαχίηρ. 

καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ "ἔβλεψα" ἴἔπεσα' προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν 
Απᾶ π]θτ Ι Ἠδατᾶ απᾶ 587 1 {ε]] ἄοππ {ο ἆο Ἡοπιαρθ Ῥεέοτθ 

τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ Ἰδεικνύοντός! µοι ταῦτα. 9 καὶ 
{μο {οει ο ἴπθ απηρει υπο[πὰὸς]) επεπΊης ταθ ἔμθςο {ΠΙΠπρΒ, Απᾶ 

λέγει µοι, Όρα µή: σύὐνδουλός σου Υγάρ' εἰμι, καὶ 
Ἡο ΒΑΣ8 {ο 118, ὧθε Γίποι ἄο 15] πο: “{εΙ]οπροπάπιβη 30Ε30Π8ο0 34ος "1 ..πι, απᾶ 

τῶν. ἀδελφῶν.σου τῶν προφητῶν, καὶ τῶν τηρούντων τοὺς 
οἳ {πγ Ῥτούλτθη τμ ῬτορΠΏβίβ, απᾶ οἱ ἴἨοξο πο Ἱθερ ἴθ 

λόγους τοῦ.βιβλίου.τούτου' τῷ θεῷ προσκύνησον. 10 Καὶ 
βαγἰπρς οἳ ΤΠῖ5 Ῥοοκ: ποτᾶς οἳ Πῖ5 Ῥου]ς : ἰο ἀοᾶ ἆο Ἠοπιββθ. Απᾶ 
συοζγςΠίρ ἀοᾶ. 10 Απά , ο ρ ι , - , . 
Ἡς εαἱ(Ἡ ππέο πἍο, 9ο] λέγει µοι, Μἠ.σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ 
πού ἴπε βαγἰηρ8 οξ ἴπεθ ες ΒΗΥΡ ο της, 5εα] ποῦ {Πο πποτᾶς οἳ ἴπο Ῥχορηθεογ 
Ῥ{ορίᾶθογ ος Ό]]8 Ῥοοξ: γ ΄ ο αμ ῃ. 8 ατα ὁ ος « ῃ ὃ 
Σοτἴ]μο ἴἴπιοἰπαἑἹαπᾶ, βιβλίου τούτου Πτι ὁ καιρὸς Σἐγγύς ἐστιν. 11 ὁ ἀδι- 
1] ο ἐπαί ἵ μη)», Ῥοοξ 108 39115: ΌῬεοβεθ ἴπο Όἶπιθ 2πθΑΓ 11Α, Ἠο ἰλαῦ 15τη- 

υ ἐκεῖθεν ΙΤΤτΑΙΡ. ο ποιῶν Τ. ἀμῆναν Ὁ.  ϱ-- ἕνα ΑΓΤΊτΑΠΓ. { ἀποδιδοὺς ΤΊτΑ. 
6 κατάθεµα αΙΤΤΤΑΥΓ. 
έχουσιν ΤΤτ) χρείαν ΙΤΤτΑΥ ; οὐ χρεία α. 
πὶ ῥωτιεῖ (φωτίσει 1/) ἐπ᾽ εἶνα]] επ]1ρΏίεη ΟΙ ΤΤΙΑΥΥ, 
ερ]τΊζ5 ο{ ἴπε ΟΙΤΊτΑΣ. 
ταῦτα αΙ/ταΝ/; βλέπων καὶ ἀκούων ταῦτα Ἱ. 

σ--- γάρ ΟΙΤΤΤΑΤΥ. τος τ, 

Ἡ ἔτι 1οηΏβες ΘΙΤΤΤΑΥΙ. { οὐχ ἔξουσιν ἴπεγ ΒΠΦ]] Ώατνο ηο (οὐκ 
κ - φωτὸς οἱ ΗρΏί ΙΤττΑ. }--- ἡλίου συ. 

9 -- ὁ ἴ]θ ΤΤΊτΑ. ο πγευµάτων τῶν 
Ρ -- καὶ αηά-αΙΤΊτΑΥΥ. 4 κἀγὼ ΙΤΤΤΑΥ. ᾖ ἀκούων καὶ βλέπων 

5 ἔβλεπον Υ’. { ἔπεσον Εᾷ. α δεικνύν- 
π --- ὅτι ΘΗΤΊΤΑΝ α -- γὰρ {ΟΥ (61ε 6916) ΤΤΊτΑΠ. 



ΧΧΙΙ. ΕΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 
-” Λ ε { - ε 

κῶν ἁδικησάτω ἔτι καὶ Σὸ ῥυπῶν! Ἰῥυπωσάτωϊ 
τἸρπίθοας 16 Ἠΐπα Ῥο απτὶσηίθοαβ ϱὐ1]1; απᾶ Τε ἰπαῖῦ 5 ΒΙΗΥ 1εῦ Ἠϊπα Ῥε ΒΙ{Ηγ 

ἔτι καὶ ὁ δίκαιος Ἀδικαιωθήτωϊ ἔτι καὶ ὁ ἅγιος 
ΕΟΙ]{:; απᾶ Τε ἐλαῦ [18] τὶρΏίθοας 16ῦ Ὠϊπι Ὦο τίᾳἍ{εοι 5811]; απᾶ Ἡθ ἴπαῦ [15] Ἠο]γ 

« ΄ 3” | 1 2 / ” / πο κα 

ἁγιασθήτω ετι. 15 οκαι ἰδού, έρχομαι ταχυ, και 0 

Ι1εὐ Ἠϊπα Ὦο 5αποῦ1βθοᾶ ο]. Απᾶ, ΤῬεπο]ᾶ, 1 ατα ας ρα Απᾶ 

ἄνννὰ ἃ ου μετ’ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι. ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον "αὐτοῦ 
επτά κο πα το, {ο τοπᾶες 1ο 6Λοπ 8 ποτκ 118 

ἔσται.ὶ 19 ἐγώ ἀεἰμιὶ τὸ «Α' καὶ τὸ Ὦ,' ξἀρχὴ καὶ τέλος, 
ατα ῶθ, ξ Άτι {πο Α απᾶ {πο Ω) [{πε] πας Απᾶ οπᾶ, 

ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος.ὶ 14 Μακάριος οἱ Ὁποιοῦν- 
ἔπο Ἀτςῦ απἆἀ ἴ]πθ 1851, Ε]εςδεά [ατα] ἴματ τπαῦ ο 

τες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ,! ἵνα ἔσται ἡ.ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ 
Ὠϊ5 οοπιπηβπάταεπ{Β, ἴπαί 3επα]] “ρα αρπεῖγ "ααιλποτΙίγ το 1πο 

’ ο ” - 4 -- - δε α ἃ ’ 

ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πὀλιν. 
ἴχορ οξ 146, απᾶ μα ἴπθ σώα {Πασ ϱπου]ά ρο ἵωη {ο ἴπο οἵίιτ. 

1ὅ ἔξω.δὲ' οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ 
Ῥυαΐ νάτπουῦ Γβτο] ἴμθ. ἄοβΏ, απᾶ ἴπθ 8ΒΟΓΟΘΓΕΙ5, απά ἴῃμο Σοτηἱσα{οσ8, απᾶ 

οἱ Φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι, καὶ πᾶς τὸ" Ἰφιλῶν καὶ 
ἐπο ταΠΥάΕΓΘΙΒ, Επᾶ ἴπθ 149]16ΥΑ, Απᾶ ΘΤΕΙΥΟΠΕ τι 19765 θπᾶ 

ποιῶν! ᾿ψεῦδος. 
2861568 8 169. 

16 ο Ἰησοῦς ἔπεμψα ος. µου µμαρτυρῆσαι 
Ζεεδας βοηυῦ ΙΩΙΏΘ ο το τθρυέγ 

ὑμῖν ταῦτα ὨἨἈἐπὶϊ ταῖς ἐκκλησίαις ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ 
ἴοτοα ἴπεςο {π]ηρβ 1η ἴποε ββ5επιΏ]168, 1 Άπι ἴηθ τοοῦ απᾶ 

τὸ γένος Ἀτοῦὶ Δαβίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς Τκαὶ" Ἰόρθρι- 
ἔπε οβερτῖης οξ Ὀατίᾶ, ἴπο “βίας αοχὶρΏῦ Ἀρπά ΤΩΟΥΠ- 

νός.' 17 Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, :Ἐλθε"" 
ἴηπρ., Απᾶ ἵἴπο δρχ Ἅαπᾶά ἴποθ ὭΌὈτιᾶε Ρα, Όοπιθ, 

Καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω, :Ἐλθε.ὶ καὶ ὁ διψῶν Ἀἐλθέτω," 
Απά Ἡε ἴπαί Ἠεαβτ Ἅᾖ1εί Ἠίπιβαγ, Όσπιε, Απά θ ἴπαί ἠπίταις 16ὐῦ Ἠΐτω ϱΟΙΩΘ; 

Ἱκαὶ ὁ θέλων Ἱλαμβανέτω τὸ! ὕδωρ ζωῆς δωρεάν. 
Ἀπά ο ἰπαῦ τπ]]]5, ᾖ1εῖ Ἠἶτα ἴπκο Ἅᾖἴπο παῖετ οἱ 11496 ϱταζαἰ{οἈιξ]γ. 

18 "Συμμαρτυροῦμαι.γὰρ' παντὶ Σ ἀκούοντι τοὺς λόγους 
ος Ἱ ]οϊτπτ]ν {ες έγ το παποπο Πεβτίησ πο Ἠποτᾶς 

τῆς προφητείας τοῦ.βιβλίου.τούτου’ ἐάν τις Σἐπιτιθῇ πρὸς 
ΟΕ ἴπε ἍΤΡΙΟΡΠΕΟΥ οἱ {18 Ῥοοξ, α ΒΏΥΟΠΘ βΠου]ά οὐἁ {ο 

ταῦτα! ἐπιθήσει Ἴ9ὸ θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν! τὰς πληγὰς τὰς γε- 

669 
16ἱ Ἠϊτα Ῥο απ] πδέ εἰ1]]: 
απᾶ Ὦο π/ΠΊοὮ 19 ΠΊ{Ἠγ, 
1εῦ Ἠ]πα Ῥε Β]{Ἡπγ εδ]: 
Ααπᾶ ο {μαι 19 τὶρηί- 
εοςΒ, 1εῦ Ἠίπα ῬετίρΏί- 
εοις βἲ]]: ’ απᾶ Ἆθ 
{παῖ 18 Ἠο]σ, 1εί Ἠϊπα 
Ῥο πο]σ 56111. 12 Απά, 
Ῥοπο]ά, 1 οοτπιθ απὶοἷς” 
17; Αλλᾶ πα τοπ/ατᾶ {8 
ψ/Ιτὴ ΤωΘ, Το ΡἰΥθ ΑΤΕΤΥ 
ΏΙαΏ οοσοτάῖηπρ αξδ Ἠϊα 
ν/οσ]ς 9Ἠα]] Ῥθ. 15 1 
πΏι Α]ρΏα απᾶ Όπερα, 
{πε Ῥεσϊηππίηρ αηᾶ ἴηΏθ 
επᾶ, ἴπο Βσεδί απᾶ ἴηθ 
Ἰαδ0. 14 ῬΒ]εεθεεὰ ατε 
τηεσ {παῖ ἀο Ὠῖς σοπα- 
πηβπάπησπς, {πῦ πετ 
παιις Ἠατε τὶἰρΏί {ο ἴμθ 
ἴτεο οἳ 146, απᾶ ΤΟΥ 
οη{ετ 1π 1πτουιβῃη {η 
Ραΐες Ιἱπίο ἴπε οἵίτ. 
16 Έος τσ (λουιῦ ατε 
ἆοβς, ΕηΠᾶ «5οΓοθΓ6Σ8, 
8Ώάἀ ἩΤΠΟΤΕΠΙΟΏΡΕΓΒ, 
Απά ἨΙΠχάρθτοΓβ, αηᾶ 
1άο]βίθΓα, παπά ἨΤΏοξο- 
ετεσ ]οτεῖΏ απὰ τωβ]ς- 
θίἩ α 16. 

16 1 ᾖε6βαβ Ἠφτο 5εηξ 
1ΩΊπθ 8ηΏΡε] {ο Τεβ1{τ 
πηῖο οι ἴπεεο {πῖπρφ 
1Ππ ἴῃθ «Ώαχο]ἨθΒ. 1 ατα 
πε τοοῦ απᾶ ἴπε οἳ- 
βρτίηπρ οἳ Τατίᾶ, απἆ 
τπο ῬτὶρΏί απᾶ ΠΙΟΤΠ- 
Ίπς εἶατ. 17 Απά τηθ 
Βρϊτϊι6 Απᾶ ἴπε ὈτιάςἙ 
847, Όοπθ, Απὰ 1]οῦ 
Ὠίπι τηβί Ὡθατείῃ βαΣ, 
Όοπιθ. Απά 18 Ἠΐτι 
τπαῦ 18 ατἨ]τεῦ «01Π6, 
Απάᾶ π/Ἀοεοετος π]], 
1οἳ Ἠϊπα ἔαχκο ἴλθ τταίες 
οἳ 149 2τθθ]7Σ. 

18 Ἐοχσ 1 {θε τη. 
ο «τετ ταν πε 
ἸθατοίὮ ἴπε πποτᾶς οἳ 
Τηθ Ῥτορβπεογ οἳ {18 
Ῥου]ς, 14 απγ πιβΏ ϱ]ιβ]1 
Ἀάᾶ υπ{ο {Πθεο{ΠΏΙΠΡΒ, 

έλθἘθ ἐμήσρο, ᾽μα]1 3ᾳᾶᾶ αᾷοἆ ππίο Ἠΐίπ  ᾖἵἴπθ  Ῥ]βιε ὙΠηίοἃ ατθ μαι ΒΑ] αἀᾶ πηῖο 
. δπ” Ἠΐπι {πο Ῥ]βρυεβ {πας 

Ὑραμμένας ἓν βιβλίφ.τούτφ' 19 καὶ ἐάν τις Ὁ"ἀφαιρῇ' το πτίνον ἵπ Εφ 
πντ]σθει ῶΠ]8 Ὀοοἵς. Απᾶ 38 ΑΠΤΟΠΘ ο. .. Ῥους: 19 απἁ {6 θπΥ 

το, Ι ηΑΏ ΕΠΙ Ίπκο α- 
ἀπὸ τῶν ον βίβλου! τῆς.προ Πτείας ταύτης, ἁκάφαιρή- παν ἔτοτι ο ποτᾶς 
Ίτοπι ᾖΊἴῆο πιοτᾶβ ο [1π6] Ώοοχκς οἳ ΡΤΟΡΗΕΟΣ,’ 3ρΏ8]] ο ΟΣΕ {πθ9 ΌῬουκ οἑ {ΠΒ 

Ι ς εδ’ [δες τορπεςγ, ἀοά επα]] 
σει ὁ θεὸς τὸ.μέρος.αὐτοῦ ἀπὸ βίβλουϊ τῆς ζωῆς, Καὶ Ίεκο απαν Ἠῖα Ῥατί 
ΔΑ ΥΤΑΥ αᾳοᾶά Ηἱ5 ρατό 4τοτα [1Πθ] ΌῬοο]ς οξ 1469, απᾶ οαῖ οἳ {19 Ὀου]ς οἱ 1149, 

Σ ὁ ῥυπαρὸς ἔλο 8161 [οπε] ουττταΥ. Σῥυπανθήτω ΙΤΤΤΑ ; ῥυπαρευθήτω αγγ. 3 δικαιο- 
σύνην ποιησάτω 1εῦ Ἠίπι ρτασ[ἶβδε τἱβΏίθοιΒΠΏϱΒΘ αΙΤΊτΑΥΓ. Ὁ.--- καὶ αι ΤΤτΑΥΓ. ε ἐστὶν 
ον (γεαὰ 18 νγοχ]ς 18) ΤΤΤτΑ. ἆ -- εἰμι (πεαἆ [ατα]) αΡΤΤΤΑΥΡ. ε ἄλφα Α]ρμα ΤΤΊΤΑΤΥ. 
(ὦ Β ὁ (--- ὁ Ι{Α]) πρῶτος καὶ ὁ (--ὁ ὃ 1[ΑΊ]) έ ἔσχατος, (Ἡ- η ἴπθ αἴΤΑ) ἀρχὴ καὶ (-- τὸ ἴπθ 
ο τὴ τέλος ΑΙΤΤΤΑ. 
Ὀαῦ ο ΤΤτΑΥΓ. κ. ὁ (τεαά ]ονῖΏρ αιιὰ ρτγαοἰἰδίτρ) Ετητασ’. 
αι... ἐπὶ (τεαᾶ ταῖς ἴο Γηε) Ἡ ἐν 1. α.-- τοῦ αΙΤΊτΑΥΓ. 
Ρ --- καὶ ο. 4 ὁ πρωϊνός με ΠΙΟΥΠΙΏΡ ΟΙ ΤΊτΑΤΥΓ. 
αιτττα. -- καὶ ΑΙ ΤΤτΑΤΓ. ν λαβέτω αΤΤΓΑΣΡ. 
.-- τῷ πΠο σας αΙΤΊςΑ ΥΓ. Υ ἐπιθῇ ἐπ᾽ αὖὐτά ΟΙ/ΤΊτΑ ΥΓ. 
.. - τῷ ΟΙ ΤΤΤΑΥΓ. Ὀ5 ἀφέλῃ αΙΤΊτΑΥΓ. 9» τοῦ βιβλίον αΙΤΊτΑΤΓ, 
«. τοῦ ξύλου ἴλο ἐτθε ΟΙ ΤΊτΑ ΥΓ. 

Ἀ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν ΨΥ88Ώ ἴΠεῖχγ τοῦαθβ ΗΤΤΑ. ἕ --- δὲ 
1 ποιῶν καὶ φιλῶν Τ. 

9 Δαυείδ ΗΤΤΑ: Δανυϊιδ απ’. 
. Ἔρχου ΑΙΤΤΤΑΝ. 

 Μαρτυρῷ ἐγὼ 1 εεδί(ν αΙΤΤτΑΥΡ. 
ἷ . τά αὐτὸν ὃ θεὸς Έ. 

. ἐρχέσθω 

4 ἀφελεῖ ΑΙΤΊτΑΤΓ, 



670 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. ΧΧΙΙ. 
απᾶ οαπῦ οἳἑ ἐ]ποθ Ἠο] 6 ” , .. η ς - . 
οἷέ, απᾶ Άοπι ες κ Τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, Εκαὶ τῶν ἡγεγραμµένων 

ῥαίηρς υνη]οὰ αχθ πυχϊί- οπῦ ο πο «ον άλας νι μι α Ὁ Ὦ ἵ ΜΒ Ὀοοξ, ἐν Ὦ βιβλίῳ τούτῳ. 
ἵπ ροοῖς 111ς, 

90 Ἡο πΠῖοἩ ἐεςι]ᾷ- ϱ( Λέ « » ” . » : 
θξ]ι ἔἶιοςο ἐ]ιὶ ἔγει ὁ µμαρτυρῶν» ταῦτα, ὙΝαι ἔρχομαι ταχύ. 

Ὃ μαμα» 99878 9” πο «9ἱθβίήίβες Ἅ“ΊΠΘΒε δπΙπρΒ, Ὑ6Β, 181 ο... ας. Βατε]ν 1 οοτθ ᾳπο]κ]τ. ὦ 
ῤ 1 ’ » ϱ -” 

ο σα 5ο, οοππ6, ᾽Αμην. 1Ναί,! ἔρχου, κύριε Ἰησοῦ. 
ΑπηεΠ; 788, οοπ1θ, Ἰοτᾶ «ἆὦθειβ, 

21 Της ρταςθ ο οἳσ η ἴ τοῦ ίου Κἡμῶνι υ ῦι ή ρά π ομο ς 21 εν χάρις οσο προ ησοῦ Νριστου µετά 
πε σοι ο]. Απάθη, : 6 νὰ 0 σας ΟΣ 6818 Ἠσίαν ᾖ{οἳ να 

πάντων" "ὑμῶν." Ὁ Αμήν." 3 
3811 τοι, ΑΙΠΘΕΗ. 

{--ἐκτ[ττα]. ἕ-- και (γεαᾶ τῶν πυΏ]ο]) ατΊταγ. ἃ -- τῷ ΑΙΤΊτΑΤΨ. ἕω- Ναι 
οι τττα/ (οί ΑπΠεΠ ωὔλ ααἱοἷε]ν ΕΤτ). Κ.-. ἡμῶν (γεαᾶ οἳ {πο Τιογά) αι τττΑνγ. 
Ἱ--- χριστοῦ ΙΤΊτΑ. α --- πάντων ΤτΑ. 5--- ὑμῶν ΕΙΤΊτΑΥΓ. 9 4- τῶν ἁγίων {πε 
βαἰηΏθ αΊτΑΝ. -- ᾽Αμήν αμΊτιΑ, 4 {- ἀποκάλυψις Ἰωάννου Ἐετε]α[ίοη οἱ ζοση κα. 

”ΕΒΛΟΣς 



Α ΝΕΝ 

(1Γ6ςβίι-ΓΠσ[ς5ῃ Ι,οχίσοη 

Χαν Ταοςίαπιθηπί 

ΡΘΌὗΡΡΙΕΜΕΝΤΕΡ ΒΥ ΑΟΠΗΠΑΡΤΕΕ ΕΙΠΟΙΡΑΤΙΝΟ ΤΗΕ ΘΥΝΟΝΥΜΡΘΟΕ ΤΗΕ ΝΕΝΥ ΤΕΡΤΑΜΕΝΈ 

ΝΙΙΤΗ Α ΟΟΜΡΙΕΤΕ ΙΝΡΕΣ ΤΟ ΤΗΕ ΘΥΝΟΝΥΜΡ 

ΒΥ 

Ἑσροινως Ἱοοτρὶ ΕΕύῖῦτυς τετ. 
ΟΕ ΤΗΕ ὉΝΙΥΕΕΡΘΙΤΥ ΟΕ 6ΗΙΟΑΔΑΟΟ ΑΝΗΟ ΟΟΙΓάΑΤΕ ὉΝΙΝΥΕΕΡΘΙΤΥ 

ῬΕΡΑΕΤΜΕΝΤΈ ΟΕ ΘΕΜΙΤΙΟ ΙΑΝάΤΑΕΕΣ 

ἘΡΙΤΟΣΕ ΟΕ 

ΤΗΕ ΙΝΤΕΕΙΙΝΕΑΕ ΗΕΒΕΕΥΝ-ΕΝΕΙΙΡΗ ΟΙΡ ΤΕΡΤΈΤΑΜΕΗΝΤ 

ΟΟΡΣΕΙΟΘΗΤΊ, 1897, ΒΥ ΗΙΝΡΕ ᾱς ΝΟΒΙΒ 

ΠΙΝΗ»5, ΝΟΒΡΙΕ ὅἆ ΕΙ ΡΕΕΡΩΕ, Ριβ[ίσῃατς 
31-33-45 Ἰλεςί Ι5ίΠ 5ἱΓθεῖς Νεν’ Υοτίς ΟΙ 





ΙΝΤΚΟΡΙυΟΤΙΟΝ το ΝΕΝ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ ΙΕΧΙΟΟΝ. 

τμ. α τεδι]{ οἳ ἐπεῖτ νάς οχροτίοηςε α5 5ε]]ογς οἳ ἰοχί-ροοκς οἳ αἱ] Κιπάς, 

εχίεπάϊης ΟΝΕΓ ΠΙΔΠΥ ΥεαΙ5, ἴπε ριβ]ςῃΏετ5 Ἠανε Ῥεσεοπιε αἵνατε ἴΠαί 

οΙεγσγππεη, {πεο]ορίσα] 5ειάεηίς, απά Νεν Τοαδίαπιεηί ςιάεηίς 5επετα]]γ, 

Ῥοβ5ες5ς {πε οοπν]οίίοη {παί ποπε οἳ {Πο 5πΏα]ετ Νε Τοαδίαπιεηπί Τ,εΧχίςΟΠ5 

ἶδ επ{ϊτε]Ιγ 5αἲϊ5[αοίοτγ. ΤπΠετο ατα 5ενετα] εδδεπίῖαὶ απά επ{ίτεΙγ Ῥταςίϊσα] 

Εεαίατες, ποῖ επιὈος1εά 1Π ΑΏΥ οἱ ἔπα 5πια]]ετ Νενν Γεδίαπιεπί 1,οχίςοΏς, ΝΠΙΟΠ 

«Ποι]ά ὃε Ιπεογροταίεά Ιηπ α Μοτκ Ιπίεπάεά ἴο ΓΗ] αἰΙ πεοεβδαΓγ ΤΕΠΙΙΙΓΕ- 

πηεηί5. Τί 15 πΙἩ ἴπε ἀεμη]ίε Ιπίεηίίοη οἳ 5αρρ]γίης 1Πί5 πεεὰ {παί ἴπε 

ΡριΏ]Ης5Ώοετς Ώανε απάετίακεη {πε Ῥτεραταίίοη οἱ {Π15 πε Τ,εχίοοηπ. Τί αἶπις ἴο 

τείαϊίη αἰ] ἴΏα ἀςδιταρ]ε Τεαίατες οἱ {Πα Ροεδΐ «πια]] Τ,εχίοοηΏς ἵπ 166, απᾶ αἱδο 

ἵο Ρτεδεηί {πε 5ενετα] αἀάϊποπα] ροῖπίς ἀἁεπιαπάσά, Πε Κεερίπς η (Πίπ {πα 

οοπιραςς οἱ α νο]απ]ε οἱ οοπνεη]επ{ 5176. 

ΤΗΙς Τ,εχίοοη επάεανοτς {ο Ρριῖ Ιπίο α Ῥτὶίοί απά οοπιραοί {οτπι 45 πιΙςὮ 

5 Ροβδιρ]α οἵ {πε πιαίετία| ἴουαπά Ιπ {πε Ίαγσετ Νον Γεδίαπιεπί Τ,οχίοοης. 

Τῃο {αοί ας ῬΌδεεηπ τεπιεπιρετεά {Παί Ιπ ηῖπε οᾶδες ουί οἳ ἴεη {πε οβ]εοί η 

εοηδα]ήπς α Τ,εχίςοη 15 {ο τείετ αΠΙςΚΙΥ {ο {πο 5ίαπάατἆ πεαηίησς οἱ α Υογς, 

ταίΏετ ἴπαηπ {ο δίιάγ απ εχΠαιδίίνε {τεαίπιεηί οἱ Ἡ. Ἠεηπςε, ΠΠί]ε ενετγ 

εΙετθγπιαἨ γοι]ά Ί]κε {ο Ρρο55ε55 οπε οἱ {Πε Ίαγσει Νεν Τεδίαπιεηί Τ,εχίςοη5, 

Ὡς 561] ποεεάς {πα πια] οπε {ος «οπνεπίεηςς 1ΏΠ ΟΓΙΠΑΤΥ 5ο. 9ο 1 ἶ5 

855ΙΠπεςᾷ {Παί {Π]5 οπια]] Νε ΄Γεδίαπιεπί Τ,εχίσοη γν]] Ῥο πεοάεά ῬοίΠ {ο Ἅ5ε 

Ἱπάερεπάεπί]γ, απά αἱ5ο ὮΥ {ποδε Νο Ώανε οης οἱ {Πο ΙαΓρετ Τ,εχίσοης. Τί 15 

Ἠορεά {λπαί ἵπ {Πῖ5 νοἱαπ]ε {Πε Ρραβ]ςΠειτς Ἱπίεηίίοη Ώας Ῥοεπ τοα]ζεά οἳ 

Ρτοάμοίηπς α νο]απιο {παί Ῥεΐίεγ ἴΠαη ΑΠΥ οἴπετ 5ο ἴατ ριβ]5δΏθά νν]] 5οΓνο 

{Π15 Ρυτρο5ε αι]σΚΙΥ απά νυε]]. | 

Τϊ πιαγ Ῥε ἀἁεδίταβ]ε {ο ροῖπί ουί α {εν Τεαίυτες ΙΥΠΙΟΏ Ἠανε Ῥεεη πιαᾶε 

Ῥτοπαίπεηπ{ί. Τί ν]] Ῥε αἲ οΏποε αρρατεηίῖ ἴΠαί 5οπ]ε οἱ ἴπεςε αΤε ποῖ οτάΙπατΙ]γ 

Εουπά ἵη {Πε 5Ώηα]]ετ Νεν Γεδίαπιεπί Τ,εχίσοης: 

Της Ιπῃεσίίοη οἱ ΠΟΙΠ5, αἀ]εσίῖνες, απά νετΏς Ώας Ῥεοη Ιπα]σαίεά ννεὮ αἱ] 

ἴπε Ε]]ηοςς ΝΠΙΟὮ Ίνας5 οοηδιάετεά ῥρταςίεϊςαΙΙγΥ πεσθβδδατγ. Τη ποιης, {Πο 
11 



ν 2ΝΑΟΡΟΕΟΖΙΟΝ 7ο ΝΕΙΥ ΤΕΣΤΙΜΕΝΥΤ ΤΕΧΙ6ςΟΝ. 

επάϊπρ οἱ ἴπε ρεπ/ῖνε «.δε Ἠας τερι]ατ]γ Ῥεεῃπ ρίνεῃ, Ρεῖΐηπρ οπαϊζτεά οΠΙΥ 

Ν{Ὦ ΙπάεςΙπαΡ]ε ποιης. ΤΠε αγίῖσ]ε ΙπάΙσαίίης {πε ϱεηπάετ τεσι]ατ]γ {ο]]ουνς 

τηε ρεηΙῖνε επάϊηπςρ. ΟίΠετ ο«Ώδες Ἠανε Ῥεεη ρίνεη ΟΠΙΥ ΤαΓεΙΥ, νΏοη {Πεγ 

4Τ6 ΙΤΕΡΙΙΙ4Υ ΟΓ ρεσ]ατ. Ιω αἀ]εοίῖνες, ἴπε επάίηςσς οἱ {πα ποππα{ίνε Ώανε 

Ρεεηπ 5Ίνοη. Ίῃπ νετος, α ἀϊΠετεπί ἴογπα ΤοΥ ἴπο Ῥτεδεηί ἴθεηςε, 5ιιοὮ α5 α 

οοηίτασίεἁ {οΓΠ], η85 τεσι]ατ]γ Ῥεεῃπ σίνεῃ, απἀά οτάΙπατ]γ {πο επάϊπσ οἳ {πε 

Εατατε. ΤΠο επάίηςς οἳ ἴπε οίπετ ἴεηςδες Ἠανε οπΙγ Ῥεεῃ σῖνεη ἵπ 5οπιθς 

«ρεεῖα] «Ώδες ἨΠεη {Πεγ ατε ρεοι]ατ, οἱ Ἱτερι]ατ. ΟΕ οοµτςδα ἴπε ΙΠΠεςίΙοῃ 

ἵΏη 5εηετα] Ώας «οπβιάετεά οΠ]γ {Ώε {ογπι5 οσο ΙΓΓΙΗΡ 1Π {πο Νε Γοδίαπιεηί ; 

Ἡ 15 οπ]γ τατε]γ ἴπαί οαδδισα] ἴοτπις ποῖ οσσττίης ἵηπ {Πο Νονν Γεδίαπιεπέ 

Ώανο Ῥεοῃ Ρίνεῃ, 5ἶπος ἴΏογ νοι]ά Ῥε οἱ Πε]ε Ῥτασίῖσα| να]αα ἵπ οάΙπαΣΥ 
Νε Γεδίαπιεπί 5{μάγ. 

Τηοε ἨΥΡρΠεΠ, ἴο 5εραταίε ἴπε ρατίς οἳ «οπιρουιπά Ἰποτάς, Ἆας Ῥεεπ δε 

ΝΠίΠ οοπβΙάεταρ]ε ἰτεεάοπι, Ῥαΐ ἵπ σεπεΓα] αεοοτάαπος ΗΤΏ {πο {οἱονίης 

Ῥτϊποῖρ[]ες. 1 ας Ῥεεη δεά οἱ «οιΓςδε {ο 5εραταίε {Πο ρατίς οἱ ννογάς νο] 

το αείια]]γ οοπιρουπάεά οἱ ἴπε ἔνο οἵ πΊοΓε ῬΡογίοΏς ν’ΠΙοἩ αρρεαΓ 1Π ἴπε 

Φνοτά. ὙΜοτάς ἀεγινεά ἴτοπι α «οπιρουπά Ὑνοτά νοι]ά ποῖ τιδιβ]11γ Ώανε (μα 

ἨγρπεΠ, Ῥιΐ δοπιείπηες 1{ Ώας5 Ώεεη Ιηδετίεά, εδρεςεῖα]]γ ννπεηπ οἴπεγνῖδε {μα 

ἀετιναίίοπ υου]ά ποῖ Ὦε οὗνίοις. 0, ἴοο, ἴπε ἨγρΠεη Πας Ῥδεη τιδεά νη{ῃ 

ἀετιναίῖνες οἳ α «εοπιρουπά ἸΥοΓά, ἴΏ «.5ε5 πετα {Πο ογἱσίπα] οοπιροιιΏᾷ ννοτά 

ἆοεδ ποῖ οσοι 1Π {πε Ναν Τοδίαπεηί, ἃἂδ οἴπεγώῖςδα ἴπα οΠατασίετ οἳ {πα 

νιοτά νου]ά ποῖ αρρεατ. ΤΠε ἨγΡΠεηΠ ας αἶσο Ῥθεῃ ιιδεᾷ ἵπ ΠΙαΠΥ σαδες 

Ὢπετα {Πε εοπιρουιπά ποτά 15 5ΗΠβΠίΙγ εἸαηφεά 1ΙΠπ {ογπι ἴτοπι {πο ρατῖς οἳ 

υΏΙοὮ 1 15 οοπἹροδεᾶ, Ὢπετε {Πῖ5 ναγΙαίΊοη 15 ποίῖ νετγ σταοαί. ΦιοἩ α νν]άς 

πδε οἱ ἴπο ΗΥΡΠεΠ ας Ῥεεη Το {πε ΡΙΓρο5ε οἳ Ιπογεαδίης {Πα Ρργασ{ῖσα] να]αε 

οἱ {π15 {εαἴιιτε. 

ΤΠε ογἱσίπα] ΡρίαηΏ 1Π τείετεηςς {ο ΘΥΠΟΠΥΠΩΣ ας {ο σῖνο η {πε Ι,εχίσοη 

Πδε]{ ἀεβηίίοης οἱ α Τεν οἱ ἴπα πιοδί Ἱπιροτίαπί οηπες. Α{ετ πιοδί οἱ ἴποα 

1 εχίοοΏ Ίγα5 1Π ἴγρε, Ώονενετ, 1 Ίγας ἀεεῖάες, 1π νιεν οἳ {Πε Ἱπιροτίαποε οἱ 

ἴπε 5ιιὈ]εοί, {παί α νετγ Πε]ρέα] Γεαίιτο ποι]ά Ῥε α 5ρεοῖα] 5εοίίοη ἀενοίεά {ο 

ΦΥΠΟΠΥΠΙ5. ΤΗῆἱ5 ηας αεςοτάΙπςΙγ Ῥεεπ ῥρτγερατεᾶ. ΤΠε τεςι]έ 15, οἱ οοιΓ56, 

ἴπαί α Τε Ἱοτάς αἰτεαάγ {ἱτεαίεα 1Π ἴἩε Τεχίεοη Ἠανε Ώετε Ῥοδεῃ σἵνεη α 

{]]ετ {τεαίπιεηῖ. 

ΈΠε ]Ιηάεχκ ἴο ἴπε ΥΠΟΠΥΠΙ5 Ιπε]αάες αἱ] ἴἩε ποιηςδ ἰτεαίαά 1Ππ Ίπε 

Τ εχίοοηΏ ῬΤΟΡΕΤ, α5 ἸΝε]] ας {Ποςε 1Ώ ἴΏς 2ΥΠΟΠΥΠΗΙ5, απ {Π15 ἆοιδ]ε {γεαίπιεηί 

υ]] αἱνίαγς Ὃε {ουπά {ο Ὃε εχρτεςδ5ἰγ Ιπάϊςαίεά ὮΥ 15 αρρτορτίαίε αἴρη. 

ΞΟΠ1Θ ΙπάΙςβ{ΙοηΏ5 Οἱ {πο ΠΙςίοτγ οἳ α πνοτά ΥΠ] 5ΓεΙγ Ῥε 5ετνίοεαΡ]ε {ο ἴ1ε 

ἂνείασρε 5ίιάεηπί. (οπδεαιεΠ{]γ, {πε Μοτάδ ννποδε Πγδί ΚΠομ/Ώ οεοΙΤΓεπςοε 15 1ῃ 

ἴπε δερίιαρ]ηί, ΙΠ {Πε ΑΡΟΕΤΥΡΜΕ, απά ἵη {πε Χενν Τεδίαπιεπί, ατε Ιπάϊςαίεςά ὮΥ 



{ΝΖΑΟΡΟΕΤΙΟΝ Το ΝΕΗ ΤΕ57Τ4ΙΜΕΝΓ 2ΕΧΙΟΟΝ. Υ 

[πε τεδρεοίίνε αβρτενιαίίοης αἲ {μα οπάἆ οἱ {πε ατίίο]ε». Ίλπετα {πα πδαρε 158 

ΙῃΠ ἀοιαβρί, πο Ιπάϊσοβίίοη ας Ῥεεηπ σῖνοῃ. Τηο πιαίετία] {οτι {Πί5 Πας Ῥεεῃ 

ἀταννη ϱΠΙεβΥ ἴτοπι ΤΠαγοετ. ΤΠε οἴπει εἰαδδιβοαίϊοης νύΠΙΕὮ ΤΠαΥΕΙ Ρ]νες, 

1{ ννας {ποισΠί ννου]ά ποῖ Ῥε οἱ 5α/Ποιεπί Ρργασίϊσα] 115 {ο {Πε ανεταροε 5ίιάεπί 

{ο Ῥε Ἱποοτρογαίεά. 

Ίπ {πο οα5δε οἱ γνοτάς ἴτοπι {Εοτείση Ἰαησιασες, ἴΏε Ιαησιασα Πας Ῥεεῃ 

Ἱπάϊοαίοά Ιηπ ΘΝΕΤΥ Ιηδίαπςε, εχεερί ν(Ὦ α ρατί οἳ ἴπε ΡΓορεί ΠᾶΠΙΕ5, «ΠΙΕΒΥ 

τοπ {Πε ἨΠεβτεν, Ὕπετα ἴπε οἵρίη νου]ά Ῥε τεαάΙ]γ ΙΠ{ειτεά. {Τί πας Ῥεεη 

ἴΏς αἴπι {ο πιακε {πι Γεβίιτε αοοιταίο απά τρ Το ἀαίε. [η ἴπις πιαίίες, 

οοπκιάεταρ]αο Περ Πας Ῥεεπ τεσεῖνεά τοπ Ἐ. Καιίζςοῃ, «γααίς ἄαες 

1 /15ε- 1411 1ςεᾖε. 

Τηο σταπιπια{]σα] τείεγεηςες σΊνεη αΤθ {ο {Πο {ητεε 6ΤΑΠΙΠΙΒΤ5 ΥΠΙΟὮ αγε 

Ῥτοβαβ]γ ἵπ ἴπε πιοδῖ «ΟΠΊΠΙΟΠ δε, νἱΖ.: . (. (τεεῃ, ΠαμαδοοΡ ἴο 1ῇε 

(γα οὗ {7ε «7εες 7εσίαηεί, Ἱενιδεά απά Ἱπιρτονεά Ἐάτάοη; (α. Β. 

Ίλππετ, 4 «7αγήπαγ οἵ {πε [αῇοι οὗ {πε Νετυ Τεία”εῇ, Φενεπίῃ ΕάνΙοὮ, 

Τταπς]αίεά ὮΥ Ἱ. Ἡ. ΤΠαγετΓ; απἀἆ Αἰεχαπάει ἙῬμίίπιαη, 4 άα7ήμαγ οί {πε 

ΑΝῤτυ Τεσίαπεῖ (7γεεβ, Γταηυδ]ατεά ὮΥγ Ἱ. ἩΠ. Τπαγετ. ΤΠεδε Ώανε Ῥεεπ 

Ἰηα]σαίαοά τεδρες{Ίνε]γ Ὦγ ἴπε αὈρτενιαίΊοπς (ατ., 1Λ., απά Ῥα., {πο τείετεηςςς 

ἵη {πο Πτςί ἔννο Ῥείης ΒΥ δεείίοΏς, 1Π ΤΠε ]ᾳ5έ, Τογ οοπνεπίεπςε, ΒΥ Ῥασες. 

ΤΠο πδια] οιιδίοη Ώας Ῥεεπ {ο]]ονεά οἱ πιακίπς {πο τοσεῖνεᾶά {εχί, ἴπε 

5ο-σα]]οά 7Τεκς Δεεεβίης, ἴπε Ὀαδις οἳ ἴΠίς Τ,οχίσοἩπ, εχοερί ἴπαί 5οπιθΊπηες 

αποίπετ αεσεη{ιιαίΙοη ας Ῥεεη αἀορίεά, νΠΙοὮ 5εεπιαά Ρρτο[εταβ]ε. ΑΙ {πα 

νατιαίοης οἱ αΠΥ Ἱπροτίαπςε οἳ ἴπε ἰεχί οἳ ἸΜεςίοοίϊ απά ἨΠοτί Ώανε Ῥεεῃπ 

σίνεη. ἨΤῆις ἆοες ποῖ Ἱπο]αάε αἰἱ πε πιῖπογ νατίαίίοης Ἱπ 5ρε]ήηπςσ απά 

αοοεη{ιαίίοη. Τί ννας {Ποιφηί ἴπαί {ο Ἱπά]σαία {Πο νατιαπίς οἳ οἴῃετ οάΙτοτ5 

«νου]ά οςςΙΙΡΥ Ίποτς 5ρᾶςς {απ 1έ νοι]ά Ῥε ΡτοβίαΡ]ε {ο ϱῖνα. Έος {Πε 84Π1Ε 

ΓΘΔΦΟΏ ΏΟ ΠΙΕΠ{ΙΟΠ Ώας Ῥεεη πιαάε οἱ νατιαηί τεαάΊησς οἱ ἴπε Τε Κεεεβρίης 

Πδε]{. 

ΤΠε αςίιογίς]ικς Ἐ αἲ ἴΠε επἆ οἱ ΠΙαΠΥ αγίίο]ος Ιπαάϊσαίες ἴλαί α]] {πο ρᾶδδαςες 

η νυπΙοὮ {πα πνοτά οσσσς 1Π {πε Νεν Τοδίαπιεηπί Ώανε Ῥεεῃ ρΊνεη. 

Ῥεδίάες οίπετ ΊοΓΚ5 π/ΠΙοὮ Ώανε αἰτεαάγ Ῥεεηπ πιεπ{ίίοπεά, πιΙςὮ πηαίετία] 

πας Ῥεεπ ἁτανπ ἴτοπ Τ. ς. Έτεηπςεα, «ΥήΟΊΥ1Ης οἵ {με ΑΝετυ ΤεσίαεἸή, απᾶ 

{τοπ {πο Νεν Γεδίαπιεπί Τ,εχίεοης οἳ ΤΏαγετ απά (τεπιετ, α5 Ψε]] αξ ἴτοπι 

{Πο 5πια]] οηΏες οἳ ἄτεεπ απά ΠΙοχΚΙα. 

ΤΗε Νε Τεδίαπιεηῖ ΌοοΚκ5 Ώανε Ῥεεη Ιπάϊσαίαά ὮΥ ἴπο 5Ποτίεςί αΏΡτεν]8- 

Ώοης {παί νου]ά Ῥε εαδΗγ Ιπίε]]σιρ]ε. Τί 15 (ποισΏπί επαί {Πεγ ΤΠ] Ῥε 

ἀπάεγδίοοά πηέποιξε οχριαπαίΊοη. ΤΠοε δε οἱ οἴπειτ αρητενίαίίοης π/ΠΙοὮ 15 

πετο αἀάεά Ιπο]ιάες οπ]γ ἴΏοδε ΙΥΠΙΟὮ πιὶσφΏέε πο Ῥο τεοοσηίζεά νποιί 

εχρτεςς ΙπάΙσαίΙοῃ. 



ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝ»Σ». 

ΔΡ. - ΑΡΟΕΤΥΡΙΕ (ο {πε Ο]ά Τεδίαπιεπί). Ο.Τ. 5-Ξ Οἷά Τεδίαπιεπέ. 

Α. Υ. Ξ Αιϊποτϊσεᾷ ΨεΓδίοη. Ῥεςο. -- Τεχίας Κεεερίας. 

Ῥα. -ξ- Αἰεχαπάετ Ῥυίίπιαη (67072710 Λετυ | Τ.Ν. -- Εενιδεά Ψετδίοῃ. 

7εσίακεἸέ (7εεΚ). 9. -- δερίυαρὶηί. 

ἀῑπι. -- ἀϊπι]ιπυί]νο. 5ο. Ξ- ΠΑΠΙΕΙΥ, {ο πνξ. 

Ἡρ. ἜἝξ πραταμνε. 5α. -- {ο]]ον]ηρ. 

Οτ. -- 5.4. ἄτεεπ ({αμάδοοβ {ο {λε σ7α”πα | ἨΝ. ΗΠ.Ξ ὙΝεδίεοίϊ απά Ἠοτί (77ε Λίετυ Τεσία- 

ο {0ο (7εεᾷ 7εφία πε. 210216 511 {πε Ο7ἡρήμαί (7εεΚ). 

25. -- {παί 15. Να ΈΞ α. Β. Ἰπετ (67α2014 οὗ {ε 102 

Ππτ. Ξ- Πίετα]]γ. οὗ {λε Ἀετυ 7εοίαηο2{). 

πιεί. - πιείαρμοτίςα]1γ. - ΏγΡΠεη, 5εε Ιηίτοάιςοίίοη. 

ΠΩΙΡ. - ΠπΙαΙΡΙΗ. Ἐ Ιπά]σαίες {λπαί αἲ ἴπε ραδδαςες ἵη πΠ]ος α 

Ν.Τ. -- Νεν Τε5δίαπιεηῖ. πγοτᾷ οσους 1π {πε Νε Τεδίαπιεηί 

οτἶσ. -- οτἱριπαΙ]γ. Ἠανε Ῥεεη ρίνεῃ. 

Οοπεετηίης {πε αΡρτενίαίίοης ἔοτ {πε Ῥοοκς οἱ {πε Νειυ Τεδίαπιεηί, 5εε Ἰ]αδί ΡραταρταΡρΏ οἳ 

ἀπίτοάιςί]οῃ. 

νὶ 



ΕΕΕΚ-ΕΝΑΙΙ5Η ΝΕΝ/ ΤΕΦΤΑΜΕΝΤ ΙΕΧΙΟΟΝ. 

Α., α, ἄλφα, αἶβλα, α, ἴ]ε Ετςί 
Ιείτετ. ἈΝιαπεταΙ]γ, α - 1; 
αᾱ --ποσο. Εος α ἵπ σοπι- 
Ροσ/ ου, 5εε (ατ. ὃ τό, ᾱ- 
Εἰρ., τὸ Α, ΟΓ τὸ "Αλφα (1Ν. 
Η.), ἐνε ᾖγοί ῥ21ε{βήε οἵ οὐ 
ἐρέηρς; οἳ πε Εαίμετ, Ἐεν. 
α ὃ αππκι 6. με Ροᾳ, Ἱς Ἡτ 
(1. ἩΠ. οπι1θ), χχῖ. 12.3 

᾿Ααρών (Ηεὺ.), 4αγο1, Ἱωα. 1. 5; 
Άο. νΙ]. 4ο: ἨΠεῦ. ν. 4, νΙ]. 
εν κ ας ξ 

᾿Αβαδδών, ὁ (Πεὺδ. “«ἀεδίτας- 
οη }, 4δαάασ7, Ἐεν. ΙΧ. 11. 

(5): 
ἀ-βαρής, ές (Γτοπη βάρος), τυ2{ή- 

οΐ τυεῖσᾳέ; ὮεποςἙ, 0 ὀ17- 
ὤεΊ5ο/716, 2 (0. Χὶ. Ο.ὔ 

᾿Αββᾶ, οι ᾿Αββά (Ν. ἨΠ., 
(Αταπι.), {αίβε7 / ΟΠΙΥ ἂ5δ αη 
Ἱηπνοσαβίοη, Ματ. χῖν. 36; 
Ῥο. νΙ. 15; (ᾳα]. ἵν. 6. δε 
τος 

"Αβελ, ὁ (ΥΝ. Η.΄ Αβελ), (Περ), 
ο Μαι. κχ]. 35: Τα. ΧΙ. 

: Ἠεὺ. η. ἡ, ΧΙ. ο). 
᾽Αιά, ὁ ὁ (Πεῦ.), 4δία οι 4Φή7αᾖ, 

ἴπε ο μν Μαι. 1.75 ἴπε ρτ]εςί, 
πο 1. δι 

᾿Αβιάθαρ, ὁ (ΠεΡ.), Αδίαίβαγ, 
Ματ. 1. 26.3 

᾿Αβιληνη, ἢς, ἡ, «4δίίειπε, α ἱδ- 
τιοί Ῥείνεεηι 1 εὔβαποη απἆ 
Ἠειπιοη {οννατάς ΕΠαπῖσία, 
ηβπιεά ἔτοπι ΑΡϊ]α, 15 οΏΙεξ 
οἵἵψ, Ἱωα. 1. τἩ 

΄Αβιοίδ, ὁ (ΗεΡ.), 4ὐίμά, Μαἰ. 
αν τος 

᾿Αβραάμ, ὁ (Ἠεῦ.), 4ὀγαλαη, 
πα νε. ο Ίνα, 5,3. 

ἄ-βυσσος, ου, ἡ (οτίσιπαΙ]γ αά]. 
ῥοέίο1ζεςφ), αὀγοο, 11. ν 1. 31 } 
νου κ. η εν. ἱκ. Ἐ, 
ο συ ὃ κα. ο, 3 

"Αγαβος, ου, ὁ, ἄραόιιο, Λο. ΧΙ. 
ο ασ. το. 

ασ, Ἡ 

ἀγαθο-εργέω, ὤ (οἵ ἀγαθουργέω), 
ζο ὂε δεε[εελέ, 1 Τΐπα. νι. 18; 
Ακίν. ες. Εὺ. (Ν.Ε 

ἀγαθο-ποιέω, ὢ, (1) {ο ο ροοᾷ {ο, 
Άοσ. οἳ Ρετς., Τα. νΙ. 431: (2) 
'σ σε ος τ τει. α, τς, σο. 

(50) 
ἀγαθο-ποιία, ας, ἡ, τυεζ/-άοί, 

1ηῃ 5εη5ε (2) οἱ Ρτεοεά(π6β, 1 
Εεε ντος ν, ρα 

ἀγαθο-ποιός, οῦ, ὁ (οτϊρίηα]]γ 
αά].), τοεἰ/-άοεΣ, 1 Εεἴ. Π. 14.3 

ἀγαθός, ή, ὀν (κρείσσων, κράτι- 
στος), φύοά ἵη ϱ6εηετα], 1η 
νατῖοι5 56Π565, Ιπ Ιΐδειί ος 
115 εβεείς, ΡΏΥΦΙςΒΙΙΥ οἵ ΠΟΙ- 
811Υ, α5δεά οἱ Ὀοίμ Ρείδοπ5 
αηπά {πίηρς, Μαϊ. νΗ. 15: Τι. 
πας τξει αι τδ. Εμ. Ἱ. 
6. τὸ ἀγαθόν, {ε (οουα, Μαῖ. 
ΧΙχ. 17 (1. Π.); τὰ ἀγαθά, 
ροοᾶς, τυεαδίῤ, ὀεσοίηρς, Ἱωα. 
1 5ο, Εθισ. το. 

ἀγαθωσύνη, ης, ἡ, βοσάΊτέςς, 2 
ΤΗ. 1. 11. ϱ5.) 2Υ/.: ἀγαθω- 
σύνη επιρΏαδίζες {πε σεα/ Γογ 
Φυοα 1655; χρηστότης, Αέγα- 
2έ55, ὀε111ρ111ήΥ. 

ἀγαλλίασις, εως, ἡ, 6-Χ1//{ᾳή107:, 
ρἴααπεςς, 1,α. 1. 14, 44. (5.) 

ἀγαλλιάω, ὤ, ασω, ἴο ζεαρ Γογ 
719Υ; Ώεπςθ, ἐκ1έέ, 2εΤοίεε; 
6ΕΠΕΤΑΙΙΥ ἆἀεροπεπί. ἍΕοΙ- 
Ίουνεά ὮΥ ἕνα (58].), ]π. ν1. 
56; ἐπί (ἆαί.), Τ.α. 1. 47; οἵ 
ἐν (ἀαί.), ]π. ν. 35. (5.) 

ἄ-γαμος, ον, ας ]., 1411/4771), 1 
Οοτ. νΙ]. δ, ΠΠ, 32, 34.3 

ἄγανακτέω, ὢ, ήσω, {ο ὂε {αᾖρ- 
2414, ΕΥ. ΥΝ ΜΗ περί (6εη.), 
Μαι. ασ. σα οἳ ὅσε, Ἐν, κΠ. 

14. 
ἀγανάκτησις, εως, ἡ, {14ρα- 

ὔ07, 2 «οἵ. νι. Τ1.Χ 
ἀγαπάω, ὢ, ήσω, {ο ᾖοσο, Τα. νἹ]. 

475 {ο τυζο/ τυεί/ Το, Μαϊ. ν. 

1 

43, ΧΙΧ. 19; {0 {δε ῥήέαστιγε 
71, ἨΗεῦ. 1. 9: {ο {ος ο, 2 
Τίπι. ἵν. δ. «Ογη.: ἀγαπάω 
ἀεποίες {Πε Ίονε οἱ {πε τεα- 
50Η, Ε5δίΕΕΙΠΙ; φιλέω, (πε ]ονε 
οἱ ἴπε {εεΙΙηρςδ, Ἱνατπι Ἱη- 
ς]ποίῖνε αΠεοίΙοη. 

ἀγάπη, ης, ἡ, ἔοσε, δελετοεες. 
ΟΡ]εεί υ(] εἰς, ἐν, οἱ σεη]- 
Ἀνε, (τ. δ 269, ΝΜΙ. δ Ἴοα, 
Ῥὰ. 32ο. ἁγάπαι (]α. τ2), 
{ουο-/εαςίς. (5.) 

ἀγαπητός, ή, ὀν, δε[ουεῶ, Μα. 
πα, τ. 

"Αγαρ, ἡ (17. Ἡ.Αγαρ), (Πεὺ.), 
{αρα, (ἀα]. ἵν. 24, 25 (ΥΝ. 

ἀγγαρεύω, σω (ἴτοπι {πε Ῥετ- 
51αἩ), {ο {πῤγεος Ἰπίο ἴπε 
Ρριβ]ς 5ετνῖοε; ἨεποεἙ, {ο εο21- 
2εἷ {ο ῥεΣ/ο7 αγ οεγυ{ες, 
Μαι. ν. 41, κχνΙ. 32; Ματ. 
κη. σα 

ἀγγεῖον, ου, τό, σεοφεῦ, 1411511, 
Ματ. κὶΠ. 45 (Έεο.), χχν. 4.3 

ἀγγελία, ας, ἡ, /ηε0φαΡε, 1 ]η. Ἱ. 
ο. Η.), αἱ της 

ἄγγελος, ου, ὁ, /1έ55έ116ε7, Μαἲ. 
ΧΙ. ΙΟ; 5Ρεο. οἱ 4ο πιες- 
ΦΕΠΡΕΙ5 {ο ππεη, ο/26ε/, Μα. 
Ἱν. 6. 9ο οἱ ἔα]επ 5ρὶγῖ!ς, 
Τα. 6. “ Αησε] οἱ α οΏαγο]μ 
(Κεν. 1. 2ο, 1., 11.) εἰεετ 
21ἐ9ε71Φε7, ΟΙ εἰαεί, Οἵ αὐ 
αερεί νΝηο Ψαίΐίσμες ονετ {πε 
οατοῃ. 

ἄγγος, εος, τό, υεσδεζ, Μα. χΙ]]. 
4δ(ΥΝ. Ἡ 

ἄγε, ΙΠπίετ]. (Ρτορετ]γ ἵπιρν. ο 
ἄγω), εω1έ Ίοτυ/ ]α. Ἱν. 13, 
το 

ἀγέλη, ης, ἡ, α οεᾷ οι ᾖεγᾶ, 
Μαϊ. νΗ]. 39. 

ἀ-γενεα-λόγητος, ου, α]., οὗ 141- 
7εεοαεα Φεμεαίοςγ, Περ. νΙ. 
- νο 



αγε] 

ἀ-γενής, ές (ἴτοπι γένος), οτυ- 
ὀο2/2, ὀα56, 1 (91. 1. 28.3 

ἁγιάζω, σω (τοπ ἅγιος), 
56ΐ αβαζέ ΕΤΟΠΙ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 156. 
Ἠεποε, ο Λαζΐστυ, οἵ τερατὰ 
νηία τεµρῖοι5δ τενετεποε, 
Μαϊ. νι. 9; {ο εοἸφεεγαίε ἴο 
τε]ρίοαι5 δετνῖοε, Νπείπες 
Ρείδοης οἱ {Π]πρς, Μα{. χχ]1]]. 
7; ]π. Χν]ι. 19; {0 ε[εᾶίισε 
{ΟΥ 5Ι6Ώ οοηδεοτα{Ιοη, ΠεΡ. 
ΙΧ. 13: 80 70ο 211717, «αμοήγ, 
1 Οοἵ. νΙ. 11. οἱ ἁγιαζόμενοε, 
ἔροφετυᾖο ἆγε δεῖτερ σα72ο{ήεας 
οἱ ἡγιασμένοι, ἴροπφε τυᾳσ αγε 
φαγοζβεα, Λο. ΧΧ. 32. 

ἁγιασμός, οῦ, ὁ, οαήο({βεσί{ζο7, 
Ῥοῤῤπεςς, τ 6ου Ἴ. σος τ ΠΠ. 
νι Ἱ. (93) 

ἅγιος, α, ον, ᾖαὐζοτυεα, τυο2{/γ ο 
07172071, /οὔγ, εο/256εΣα{εα, 
ππείπετ Ῥείδοης, Ρία0Ε5, ΟΥ 
{ηϊηρς. οἱ ἅγιοι, “26 δαέτεῖς "”» 
τὸ ἅγιον, {Ἴε7ε71βύε; τὰ ἅγια, 
4ε Φαπεζιαζγ; ἅγια ἁγίων, 
{ε Εοῦν οὗ ϱ{οῦες; πνεῦμα 

ἅγιον, {ρε {1οὔν ο. «γή. . 
5εε ΤτεποΗ, ὃ Ιχχχν]. 

ἁγιότης, Τητος, ἡ, οὐζιέος, 
ο χμ. τος σι τν. 

Ἡ.). (ΑΡ93 
ἁγιωσύνη, ης, ἡ, ῤοὐζ6ς9ς, Ίο. 

1, ο. 2 οος τν ν ΕΙ. ας 

(593 
πας η», ἡ, {ε(οιτνε οἱ {1ε) 
η, Τα. 11. 28.Χ 

ἄγκιστρον, ου,τό, {9/οοᾷ, Μαϊ. 
κ. 2ης 

ἄγκυρα, ας, ἡ, ἆ αηεᾖογ, Λο. 
κνῃι. 20.569, 16: Περ. νι. 
ΤΟ. 

ἄ-γναφος, ου, αά]., 1421102εα, 
1114700φεα, Μα. Ιχ. 16; Ματ. 
πι οτ. ν. Ἕ 

ἁγνεία, ας, ἡ, ῥ14214Υ, 1 Τϊπι. Ἱν. 
τον. 28 

ἁγνίζω, σω, {ο εἴθα9έ, ΔΙ; 
οετεπιοΠΙα]!1γ, ]η. ΧΙ. 65; ΠΠΟΙ- 
ΑΗ, ΙΑ. ἵν. ὃ 

ἁγνισμός, οῦ, ὁ, οετεπιοπῖα] ῥ1- 
72εαέΐοπ, ΑΟ. χχ]. 26.3 

ᾱ-γνοέω, ὢ, ήσω (5εε γιγνώσκω), 
(1) ήοέ {ο Αποτὺ, {ο ὂε {σ1ογα22έ, 
1 ΤΙπι.1.Τ3; ἀγνοῶν, {ρογαές 
ἀγνοούμενος, 1421 471οτυ1, (αα]. 
1. 22; 1ρπογεα, αζογεραγαεαᾶ, 
του. απ ο ον Ἡ)ι (ο) 
116 ζο 14ε79ίαα, Ματ. Ιχ. 
δν μα ο ἆς, 

ἀγνόημα, ατος, τό, α οὗ ο 
{6710./166, 77Ο, Ηεῦ. Ικ. 7.Ἐ 
ὁγ.» 6εε Ττεηεμ, ὃ Ιαν. 

ἄγνοια, ας, ἡ, {ϱ7ο0266Ε, Αο. ΠΠ]. 

σκΕξΡΑ- ΕΝΤΙ ΝΕΗ ΤΕ5ΤάΜΕΣΝΤ ΤΕΧΙΟΟΝ. 

17, πνι. ο. ΕΡ.1ν.Τδ.τ Ρει. 
ο τα. 

ἁγνός, ή, όν, ῥΗ7ε, 2 0ο. ν]]. 11; 
εβασίε, ΓάΤ. Ἡ. 5. ὁΥ/..: 5ε8 
ἅγιος. 

ἁγνότης, τητος, ἡ, ῥ1421έγ, 2 (095. 
1. θ πι ΟΝΕ 

ἁγνῶς, αἄν., 2170, οἔεεγεζγ, 
ΡΕ. 1. τ7.Χ 

ἀγνωσία, ας, ἡ, {Ρ7Ἴ07α/1ε6, 5Ρεο. 
ψη] ήτα] Ισηοταηςθ, 1 0ο. Χγ. 
η. τ Γε Π., τς. 

ἄγνωστος, ον, 141ΑΠοτυἨ, Αο. 
Χν]. 23.3 

ἀγορά, ἂς, ἡ (ἀγείρω), α ῥύαες οὗ 
Αᾳεόδίεο 5074, Γο77121, 1474εέ . 
ᾖΑίαεε, Αο. χν]. 17; ἀδεά {ος 
ἴΏε πιατκεί, Ματ. νΙ]. 4; α5 
ἴπε Ρίαςε οἳἑ ριβ]ςο α58επι- 
Ρµε5, ἰτῖα]ς, εἰο., Αο. χνΙ. ΤΟ. 

ἀγοράίω, σω, ἴο ῥ17ε0α.ε, ὀ14γ, 
ΨΤΠ σεη. οἱ Ρτῖοςε, Ματ. ν]. 
37, οἵ ἐκ, Μαί. καν]. 7, οΏςθ 
ἐν, Ἐεν.ν. 9; Πρ., ἐο έάεε”Σ, 
74719071, Ἐεν. ν. 9, Χὶν. 1. 

ἀγοραῖος, ον, ὀεοπρτης {ο {πε 
«ο; ἨεποῬ (5ο. ἡμέραι) 
εοτ(γέ ἄαγ», Αο. Χὶχ. 35; (5ο. 
ἄνθρωποι) ῶῇε75, Χν]]. 5.Ἡ 

ἄγρα, ας, ἡ, α εαίε/{ς, Πα. ν. 4; 
{λε {ή εατο/{, α εαίεῦ οἳ 
Π5ῃ, ν. ο.Ἀ 

ἀ-γράµµατος, οὐ, ᾖ{1414εαεα, 
1.6. ἵὰπ Καδβιπῖσα] οτε, Ας. 

13.3 ὦγμ.: ἀγράμματος 
ΠΠΕΑΙ5Σ ᾖ2//1ρ7αΐο, υ]ποαί 
Κπον]εάσε ραϊπεά ὮΥ 5ίαάγ; 
ἰδιώτης, ποῖ α δρεοῖα]]δί, ΟΥ 
υηίηοιί Κπον]εάρε ραϊπεά 
ὃν πππρ]ηρ ἵη ραβ]ο Η49. 

ἀγρ-αυλέω, ὢ, {ο ᾖίωε ἐπ ἐλπε 
εαν, Γι. 11. δ.Χ 

ἀγρεύω, σω (ἴο ἴακε ἵπ Πιυπί- 
1η), Πρ., ἴο εἸοΊαγε, ΝΙαί. 
μα ος 

ἀγρι-έλαιος, ου, ἡ, τυζ/α οὐέσε, 
πο κα τὸ ος 

ἄγριος, ία, τον, τυ1ῶ, οἱ ἨοΠεΥ, 
Μαι. 11. 4: Ματ. 1. 6; ᾖεγες, 
Οἱ Ίνανες, Πα. 14.3 

᾿Αγρίππας, α, ὁ, ἀρζέῤῥα, {.ο., 
Ἠετοά Αρτῖρρα ΙΙ. 5εθ 
ἨἩρῳδης. 

ἀγρός, οὔ, ὁ, Ἰεία, 5Ρεο. ἴπε 
εοτ({Υ, Μαϊ. νι. 25: Ρ]α., 
εο114Υ Ἅαἰφίγίεί, /απεῤεύς, 
Ματ. ν. 14. 

ἀγρυπνέω, ὢ (ὑπνος), {ο δε ο7εεβ- 
{θες Ὠεπος, ππεῖ., ζο τυαίε/, {ο 
δε υ{σήζαλέ, Ματ. ΧΕΙ. 331 Τα. 
παπα. ας Ερ. τὰς τὸ ους 
Χ]Π]. 17. - 

ἀγρυπνία, ας, ἡ, οὐεεβίεσεπεςς, 
ολ - 

[αδη 

τυαζε{ηρ, 5 (οἵ. νΙ. 5, χ]. 
27.ὰ 

ἄγω, ζω, 2 α., ἤγαγον, ἴταηδ., {0 
{εαᾶ, ὀγεηρ; νι πρὀς (899.), 
ἕως, εἶς, οἱ ἀεδίϊπαίϊοη; 
ἐπί (αςς.)., οἱ ΡάΙΡΟΕΡΕ, 45 Αο. 
νὰ. 32: {ο ὀγέη δεΓογε, ΕΟΙ 
Ἱτια], Ας. αχν. 17. Αϊδο ὧὦ 
σβεπαᾶ, 35 Οἱ πε; {ο Φεεβ, ἃ5 
α Ῥατίϊοι]ατ ἆαγ, Μαϊ. χὶν. 6 
(ποι Ν. Ἡ.: απ. ακὶν. 5ε 
(Ίπιρετς.). ΕΙρ., ἴο ζεαα {δε 
2226/11 έ1071, ἔπαἼεοε, 1 α. ἵν. 1. 
Μιά., {ο ϱο, ἀεβατί; φαδ]., 
ἄγωμεν, {εί 115 ϱο/ Ναϊ. κχν]. 
46. 

ἀγωγή, ἢς, ἡ (ἄγω), α {εαασς, 
εοτέ96 οὗ {ήγε, 2 Τϊπι. 11. το. Ἑ 

ἀγών, ὤνος, ὁ, εο2{εφέ, εοε]ζείς 
ᾳς., οἱ ἴπε (Πτὶδίῖαη Πε, α5 
ἨεΡ. χΙ]. 1; οοὐ{εζζαθ, αΧΙ- 
εν, ος Πιτ: 

ἀγωνία, ας, ἡ, εο]εζεσί, ἆΦΟ711, 
Τα. κχΙ]. 44 (πο Ν. Η.).Ἐ 

ἀγωνίζομαι, {ο οἴγήσε, 35 ἵπ ἴπε 
Ρυβ]Ιο ΘΑΠΠΕΡ, Ι «01. ΙΧ. 257 
ζο εο22{ε/14 νῖὮ απ αἀνείδατγ, 
Τη. χνΏ]. 36; Βρ., ος Ητ]δίῖαη 
εΠοτί απἆ επάιταποε, (ο1. Ἱ. 
20. 

᾿Αδάμ, ὁ (Πε).), 4 αμ. 
ἀ-δάπανος, ον, 77εέε οἵἳ εακρε, 

ϱγαἐιήέοιις, 1 Οοἵ. ΙΧ. Τ8.Χ 
᾽Αδδί, ὁ, 4σῶ5, Τα. 1. 28 (ποῖ 

πεπ{έϊοπεά 1η Ο. Τ.).Χ 
ἀδελφη, ἢς, ἡ, α ο19έε7, (1) Η1., 

Μαι. χὶχ. 2ο: (5) απ ο 
Οµτϊδαη {τιεπάςΠΙρ, 1 «οἵ. 
πας ης. 

ἀδελφός, οὔ, ὁ, α ὀγοίᾖεγ, (1) 1. 
(5εε (τ. ὃ 256), Μαι. 1.2 (2) 
οἱ πποτε 6επετα] τε]αίϊοης, α 
«Γεζζοτυ-εοιέγ/Λα”, Μαϊ. ν. 
47; α Γεζζοτυ-ςη1σΐαη, Μαϊ. 
κχΙΙ. ὃ; α Γε[ζοτυ-πα, Μαἴ. 
ν. 22--24: αἶ5ο εχρτεςδδῖηρ {πε 
τε]α{ϊοη Ῥείπεεη ΟἨτὶδί απἆ 
Ῥε]ενετς, Μήαί. χχν. 4ο. Τπε 
««Ῥτείμτεη οἱ ]εδας” (Μαϊ. 
χι. ος, ]π. νήσο ο 
(1. 1. το) ατε ΡτοῦβαΡΙγ ἴο 
Ῥε υαπἀετδίοος Π{ετα]]γ. 

ἀδελφότης, τητος, ἡ, {λε ὀγοίβεγ- 
Λοοᾶ, {.6., ἴπε ΟΠτὶδϊῖαΠ «ΟΠ]- 
πιυπΙ{γ, 1 Ρεϊ. Ἡ. 17, ν. 9. 

(ΑΡ. 
ἄ-δηλος, ον, /10ἵ  εσήγεο, 2424- 

εἐγα171, Τα. ας 44. το οτι 
χὶν. 9." 

ἆ-δηλότης, τητος, 14225Ε7{αἀήγ, 
τ δισ. σι ατα 

ἁδήλως, αν., {121067 {ζ4110γ, 1 
σε, κ. ο 



αδη] 

ἀδημονέωι ὢ, {ο 6 {γδ1101ειῦ, οἡο- 
ἔχεφοεα, Ματ. Χὶν. 33. 

ἅδης, ου, ὁ (ἆ ρτῖν. απά ἰδεῖν), 
{6 {υ/ς{ὀ/οτυο/ ία, Πααες, Τα. 
ΧνΙ. 23; Ἡρ., οἱ ἄεερ ἀερτα- 
ἀαί1οη, Μαϊ. ΧΙ. 23. Ξεεπύλη. 

ἆ-διά-κριτος, ον, 1100145 141167-- 
ζαᾖέν, 11α7ὀήροιις, ]α. ΠΠ. 
τος 

ἆ-διά-λειπτος, ον, τυή{7 ο1εέ {21ήέ- 
2224597071, 141εεας{715, Το. ΙΧ. 27 
ο ήπσι, τ., 9 Ἐ 

ἀδιαλείπτως, αἀν., τυ1{2 ου 11{21-- 
21197071, 1716059 α211/Υ, Ἐο. 1. 97 
παν 2, π. ταν. τΤς 

ἆ-δια-φθορία, ας, ἡ, {2150771441- 
ὀή0116γ, «οι άέςς, Γι. 1. 7 
που Ν. Η.). (Ν. Τ.Α 

ἀδικέω, ὢ, ήσω (ἄδικος), ΙΠίΤαΠΡ., 
ο αεΐ 11211941, εοήί α 
εγ116, Αο. ΧΧχν. ΙΙ; ἴΤαΠς., 70 
συγο715, 17116, Μαϊ. ΧΧ. 13; 
Ἠεπος, {ο 14, Ὑν]ποιί ΑΏΥ 
ηΟΙΙΟΏ οἱ ὪΤοηΠς, Τα. Χ. 190, 
απᾶ Ἐεν. οξίεηπ; Ῥα55., ο ὂε 
τυγο/ρεῶ, 2 0ο. ν1. 12 πι]ά., 
ζο ο1{ΕΥ τυγο15, 1 0ο. ΥΙ. 7. 

ἀδίκημα, ατος, τό, α τυγοί1ς:, 1/210- 
αρα, ἎΆο. κν]ῃ. 14, κχὶν. 20; 
Κου, κά. 5. 

ἀδικία, ας, ἡ, το ({οννατὰς 
ΠΠ8Ώ ΟΙ (αος); Ώεπος, 2211/1456, 
Όῃπ καῃπ. 6; ασ. τς. τῇ 2- 
72ρ/{εοίέσΊέςς, Ίο. Ἱ. 19, 20; 
σοΐ ο 2211Ρ{εοίέςς, 1 ]η. 
ποτ; Εερ. νι, 12. 

ἄ-δικος, ον, 14217156, 1111{ρ/έοιες, 
ΡΕΠΕΓΙΑΙΙΥ, ορροβεά {ο δίκαιος, 
5 Μαϊ. ν. 45, ἴο εὐσεβής, α5 
2 Ῥεϊ. 1. 9, ΟΙ {ο πιστός, ἂ5 
Έα. πτι. το. 

ἀδίκως, αάν., 111171/947Υ, 1/714εΦΕΥ- 
αυτ τε Ἡπ, τους 

ᾱ-δόκιμος, ον ({εδίεὰ, Ῥαί ποί 
αΡρτονες), 7εῤῥΖοδαίε, /εΤεοίεᾶ, 
κα δε ὅος. κ. 5; 
ο ση. 5, 6,το5 Μπα, 
πα ο π. Ἱ. τό; Περ. νι. δ.3 

ἄ-δολος, ο», τυ2{οιε{ γαι, 1471- 
αατεζίεγαίεα, 1 Ῥεῖ. Ἱ. 2.Χ 

ο ΦΥ. 5εε Ττεπε, ὃ 1ν]. 
Αδραμυττηνός, ή, ὀν, οὗ 4.γα- 

21447171, ἃ δεαροτί ος Μγδία, 
: ο επι ο. 
Αδρίας, ου, ὁ, {2ε 4ζγίαίίε, ἴΏε 

5εα Ρείννεεπ(τεεςεαπά Τ{α1Υ, 
Ἀδε, ακτή, ο.Ἡ 

ἀδρότης, τητος, ἡ, αὐμπάαπες, 
{ύεγα2έγ, 2 Ὁοτ. νΠ. 20.3 

ἀδυνατέω, ὢ, ήσω, ἴο ὄε ὤμβου- 
ο{δή6, ντ ἀαῑ. οἱ Ρρεῖς., Μαϊ. 
Χν]]. 20; ΟΙ παρά (ἀαῖ., Ν. 
ΕΠ. ρεῃ.), Τα. 1, α7.Ἡ 

σφΕζΣ- ΣΝΟσΙ1 ΝΕ ΤΕςΤΙΜΕΝΤ ΕΧΙΟΟΝ. 

ἀ-δύνατος, ον, (1) οἳ Ῥείδοη5, 
8οῖ., βοτυεχζέο», Αο. χὶν. δ; 
(2) οἳ (Π1Πρ5, ραδς., 171209- 
166, Κο. ν 1]. 3. 

δω, ἄσω (οοπίτ. {ΤΟΠ ἀείδω), 
ἴο φ{715, ἨηΙὮ οορηβίε α«οο., 
ᾠδήν, α τοηρ, Ἐεν. ν. 9, χὶν. 
3, Χν. 3; ΠΜ ἀαῑ., {ο 7ης 
(ριαῖςε) ο, ΒΡ. ν. 1ο; 6ο]. 
Π]1. 16. 

ἀεί, αἀν., αἴτυαγ»; οἳ οοπΏϊπι- 
ους {ἴπε, 12εέεας{719/γ, Αο. 
νΠ. 51; οἱ 5ιοςε88Ίνε ΙΠ{εί- 
να]ς, Γγοῦι ἴήπε {ο {ε, 071 
6υεγ οεεα»ίο”, 1 εί. ΠΠ. 
πα 

ἀετός, οὔ, ὁ, α θαρίε, Ἐεν. ἵν. 
7; σεηπ. ὀ1γα οὗ Δ2εγ, 45 Μαί. 
χχ]ν. 28. 

ἅ-ζυμος, ον, 1ύεασυεπεα, ΟΠΙΥ 
Ίῃ Ρ]ΙΤ., 5ο. λάγανα, εὔβες, 
ΟΙ ἄρτοι, {οασες; πιεῖ., 10ε 
βαφεζαί Γεαςί, Ἱωμα. αχ. 1; 
Πρ., 1/50771έῤέέα, 1215676, 1 
σε ν. σ ο. 

᾿Α{ώρ, Ἰπάεε]. (ἨΠεῦ.) 4Σο7, 
Μαι. 1. Τ3, 14; ποῖ πιεη{ίοπεά 
πι ο. Ἑἅ 

”Αἴωτος, ου, ἡ, 4ζοζις οἵ «49ῇ- 
αοα, Αο. νΙ]]. 40.3 

ἀήρ, ἀέρος, ὁ, {πε αἴγ, αἐγιος- 
Αήεο δρ. Ἀχης ρα. Εβρ. 
1, 5, 

ἀ-θανασία, ας, ἢ (5εε θάνατος), 
2221071411, 1 «οτ. χν. 53, 
δήστ Επι, κι. το 

ἀ-θέμιτος, ον (θέµις, ζατο), 1412- 
ζατυ/2, εγ1711ᾳ4, Λο κ. 25; 
Έντο ας 

ἄ-θεος, ον, τυ/{οέ 6ο, Ἡρ. Ἱ]. 
ες 

ἄ-θεσμος, ον (θεσμός, «αζμζς), 
Ἰστούσος, ο Ῥ6ι. Ἡ. τ, μα. τος 

ἀ-θετέω, ὢ, ήσω (θε- α5 Ιπ τίθηµι), 
Το ΊΊ4Λε οοία, {ποαῦας οἳ 
ἴπΙηρς, {0 72144111, Τα. ν ΙΙ. 307 
εΠΙεΒγ οἱ Ῥείδοης, {ο οὐ1ρφέ, 
ὤε]εο, Ὥμ. κ. τθ. 

ἀ-θέτησις, εως, ἡ, 121011 εαίίο, 
αὐγοραίίοῃ, ἨΗεῦὈ. ν]. 18, Ιχ. 
26.Χ 

᾿Αθῆναι, ὤν, αἱ, «4ΐλεμο, Αο. 
ναι. πρ. 

᾿Αθηναῖος, α, ο, 4{λεμία, Αο. 
πι ση, 2. 

ἀθλέω, ὢ (αἆθλος, α εο]ήεσέ), {ο 
εοζεπά ἵπ ἴπε ραὈΠς σαπηες, 
2 Τα απ. οτε 

ἄθλησις, εως, ἡ, εο2{έ54, 35 Ιῃ 
ἴπε ραὈ]ςο ραπιε5; ΟΠΙΥ Πρ. 
Ἡερ. κ. 42.3 

ἀθροίζω, {ο ραίῇεγ (ορείᾖε, 1.α. 
χχῖν. 33 (Ν. Η.).Χ 

2 

[αιρ 

ἀ-θυμέω, ω, {σζσφε Άδαγί, ἀεοβολῶ, 
οσο]. πᾳ 2τ.Ἡ 

ἀθφῷος, ον, 1/11/2116, {211οςε214, 
Μαϊ. χχνΏ. 4 (ποί Ν. Η.); 
γνΙΓὮ ἀπό, οἱ ἴπε οΓΙπηΕ, νεΓ. 
24,3 

αἴγειος, η, ον (αἶξ, ϱοα{), οί ΟΙ 
δε[ο]ιρ{71ς {ο α ρυαΐ, ΠεὈ. ΧΙ. 

ον 
αἰγιαλός, οὔ, ὁ, {6 «/ο7ε, θεαεβ ; 

αφεά οἱ σεηπερατεί, Μαἴ. χ111. 
ο. 18: Ἱ]π. κα]. 4; οἳ λε Με- 
άΙ{ΕΙΤΑΠΕΒΗ, Αο. χχῖ. 5, χχν]]. 
39, 49.3 

Ἀἰγύπτιος, α, ον, Ἐογβίία, Αο, 
αι. ο. 

ΑἈϊγυπτος, ου, ἡ, ὄργβί, Μαϊ. Ἱ1. 
το. 

ἀῑίδιος, ον, αά]. (ἀεί), οἴεγ]αζ; 
ουεγ/ας/{ης, Ἐο. 1. 29; Τα. 6.3 

αἰδώς, οὓς, ἡ, /2οὔεςέγ, 1 Τϊπι. Ἱ]. 
9; 7ευεγεΊεε, ΠεΡ. χα. 28(ποί 
νι Ην ο δες Ἡτομομ, 
δ χιχ; ΤΠαΥΕΙ, Ρ. 14. 

Αἰθίοψ, οπος, ὁ, αι 21ηἱοβία7, 
Αο. ν]. 2/.Χ 

αἷμα, ατος, τό, ὀ[οσά, (1) 1η σεη- 
ετα], ]η. χὶκ. 34: (2) παζγαζ 
ζε, νΠΙεἈ ἵνα Ῥε]ενεά ἴο 
τεδ]άε 1η {πε Ῥ]οος, εδρεςο]α]- 
1 π( σάρξ, 1 6οἨ. ΧΥ. 20; 
5ο 247172 ΓΙαζ17έ 6ΕΠΕΙΑΙΙΥ ; 
Ἠεπος, (3) αζιγαί 17εαέζοι- 
42, ]η. 1. Τ3; (4) Ὀ]ουςά οεά 
Οἱ δαοτιποῖαὶ ν]οίῖπς, ἨΗεΡ. 
ΙΧ. 7, 12; (5) Πεηοε, {ο ὀΐουά 
οἵ 62194, 19 αἴοα71 αἰεαίῇ, 
α Φοι α. το Κεν. απ 
(6) οἰούεμέ αεαίζ, ὀζοσαςῤεα, 
221447, Τα. κΙΙ. 1; Μαϊ. 
πμ. σο, αν. ϱ) η Άσπρο, 
είο., {Πε τείετεησε 15 ἴο ἴπε 
εο{07΄ οὗ ὀζοσα. 

αἵματ-εκ-χυσία, ας, ἡ, ο εσ{ζᾳς' 
οὗ δίοσα, ΗεΡ. ΙΧ. 22. (Ν. Τ.)Χ 

αἱμορροέω, ὢ, {ο «127 Γγοῦι α 
-Ποτυ ο ὀφοσα, Μαϊ. ΙΧ. 29.3 

Αἰνέας, α, ὁ, «4εηέα», Αο. ΙΧ. 33, 

4-3 | 
αἴνεσις, εως, ἡ, ῥ7α29ε6, ΠεὈ. χι. 

τ5. (5.)Χ 
αἰνέω, ὢ, έσω απ ήσω, ἔο ῥ7αέ5ε, 

ΟΠΙΥ οἱ Ρί8ί5ε {ο (ο, Τα. 
πα τσ 2ο: 

αἴνιγμα, ατος, τὀ, α επίργτα, 
αἴ οὔδειιχε {λέη5, 1 Οοτ. χΙ. 
12.Χ 

αἶνος, ου, ὁ, ῥ7αέ9ε {ο (αοἀ, Μαι. 
και το. Ἐν, ανα. στ 

Αἰνών, ἡ (ΗεΡ.), 4εποι, Τη. 1. 
σαι 

αἴρεσις, εως, ἢ (αἱρέω), εἶοίεε, 
15 αοϊ οἱ τεδυ]ῖ; Ἰεποε, 6 



αιρ] 

ζεπαν, εχουν, ο σι, τ 
ἆ φέεῖ, Αο. ν. 17; αξοςείςίοίῇ, 
(|. ν. 2ο. 

αἱρετίζω, σω, {0 εὔοοφε, Μαἲ. χΙ]. 
1δ.Χ 

αἱρετικός, ή, όν, «ε{σ/λαέές, Γας- 
220145. ΓΙτ. 11. 1ο. 

αἱρέω (Ίτερ., (τ. ὃ το2,1, ἡΝΙ. 
δ 15, Βμ. 53), {0 {ᾳφε, ΟΏΙΥ ἵπ 
πιά. ἵη Ν. Ῥ., {0 ϱοοε, ῥ7έ- 
πω αν ον αι το. 
Εορ. κα, 25 Ἐ 

αἴρω ((τ. δ ο2), (1) {ο 7αέφε, 
οἱ αὖ, Ματ. αν. τδ. Τα «η. 
41; (2) {ο ὀεα, εα77γ, Μαἲ. 
ἵν. 6, Έα. ἵκ. σα. (3) 10 δεαγ 
στυαγ, εα/7γ οἵ, Ἱπ σεπετα], 
Μο, παί οης απ πο τρ 
ἔαλβε ατυαγ 5ἱΏ, οἱ {πε τεάεεπι- 
Ίηρσ ΥΥοΓΚ οἱ ΟΠτῖςε, ]η. 1. 29; 
Ἑ ας ος σσ χεπίσσε δή 
αεαίή, ]π.χν η. 15; Μαϊ. χχὶν. 

30. 
αἰσθάνομαι, 2 α. ἠσθόμην, ἀερ., 

ζο ῥεζεεζΌε, 12/4ε75ία, Τι. 
ΙΧ. 45.3 

αἴσθησις, εως, ἡ, βε7εεβέ{οἸε, ὤᾖο- 
εε221ε724, ΡΗ11. 1. Ο.Χ 

αἰσθητήριον, ου, Τό, ούρα” οἵ 
βεζεεβέίοο, Γαεσιζή ο Τς- 
22ε14, ἨΠεῦ. ν. τά4.Χ 

αἰσχρο-κερδής, ε5, ἐρε; Γογ 
ὀᾳχφε ϱαή, φογαζᾷ, 1 Τ1πι. ΠΠ. 
3 πο ΑΙ. αυ ὃς Ὅμ Ἡ, 

ή 

αἰσχροκερδῶς, {7071 ἐαρεέςς 
Ίο αντε φσ, τ δει. ντ. 2. 
(Ν. 

αἰσχρο-λογία, ας, ἡ, ο ζα7- 
«Ἴ{αφε, οε162771414Υ, (οἱ. ΠΠ. δ.Χ 

αἰσχρός, , ὀν, ὀᾳ5ε, αἡργαςε- 
στ σος κι. 6, 

αἰσχρότης, Τητος, ἡ, ὀαφέ/έσς, 
ας οιο-, ΕΡρ. ν. 4.3 

αἰσχύνη, ης, ἡ, «/α77ε, ἵηΠ Ῥεί- 
5οπα] {εεΙῖπς, Τα. χὶν. 9; Οἵ 
Ίη {Ώε εβδίϊπιαίῖοη ΟΕ οίΠείς, 
Πεὺ. χΙῖ. 2: α 9/α”1έΓ1{ {4215, 
Τα. 14. ὠΦΥγή.: 859 αἰδώς. 

αἰσχύνομαι, οὔμαι, ἵπ Ν. Τ. οηΙγ 
Ρ8δς., {0 ὀε ῥ14έ {ο 5Άα22έ, 1 
αφᾖαμεα, 2 001. κ. ὃ;σ ΡΠΙΙ. 
1, 20, 

αἰτέω, ὢ, ήσω, {ο α.ᾷ, ῥ7α1, 7ὲ- 
ζ417ε, ]α. 1. 6: δια] να 
ἴννο ἄς05., ΟΙ αοο. οἱ {πῖπρ 
απἀά ἀπό Οἵ παρά (Ρεη.) οξ 
ΡΕΙδΟΠ; πι]ά., {2 αἲᾷ Γο7 ο1ε”5 
φεζ, ὁες, ]τ. χν]Ι. 26. Υ1.5 
αἰτέω 15 {ο αδΚ α {ανοτ,ᾶδα 
ευρρΠαπί; ἐρωτάω, ἴοαξδκ α 
αιεδίΊοη, ΟΙ 45 4η εαμα]; 
πυνθάνοµαι, {ο αδΙς Γοτ ΙΠΓΟΙ- 

σκζξδ-ΕΝσ)Ι ΣΙ ΝΕ ΤΣ.7ΤάΙα ΗΕ ΥΤ 2ΕΧ/ΙςΟΝΥ. 

ΠΙΦ{ΙΟΗ. 
18. 

αἴτημα, ατος, τό, βεζζήή071, 2έ- 
Ζ11ε5έ, Τα. χχ 1. 54: ΡΗΕΙΙ. ὶν. 
ο. Ἑ η ὃν το μας 5εο 
ΤΈτεπεῃ, ὃ ΙΙ. 

αἰτία, ας, ἡ, εὔζ{56, (1) α5 ἴπε 
7έΦ022 ΟΙ ϱ7Ο1/14 οἱ 8ΠΥ- 
{ΠΙηΏΡ, Αο. χ. 21; (2) ἵπ Μαἴ. 
ΧΙΧ. ΤΟ, ἔρε ο{αΐε οὗ {06 εῶσες 
(3) {οτεηδΙςα]]γ, ἆ εΖ{216, Λο. 
ΧΙ. 25: α εβαγσε οὗ εγ1726, 
αεεἸ{Φα{{οἨ, Αο. ΧΧΝ. 18, 27. 

αἰτίαμα, ατος, τό, αεζἸδα({ο, 
οὔσχδε, Αόά, σαν. π Ν. η. 
τεβά αἰτίωμα).Ἐ 

αἴτιος, ία, τον, εζτιθαζζωε οὗ, ἀδεᾶ 
α5 5ι5ί., ΙῃΠ Τηαδο., {6 εῶ1456, 
α2/4Λο07, ΟΠΙΥ ἨΗεῦ. ν. 9: ἵπ 
πθυί., ἆ 1656, 6αο71, ε5Ρεο. 
οἱ ΡυπΙςδηππεηί, Αο. ΧἰΧ. 40Ο; 
α Γα204, ΕΕ, ]]κε αἰτία, Τα. 
κΧχΧ1Π1. 4. 14. 22.3 

αἰτίωμα. Όεε αἰτίαμα. (Ν. Τ.)Ἐ 
αἰφνίδιος, ο», 116χβεείεα, οτ(α- 

σε, Τα. ΧΧΙ. 34 (ΥΝ. Η. ἐφνί- 
διος); 1 ΤΗ. ν. 3.3 

αἰχμ-αλωσία, ας, ἡ, εαβέζο{έγ, 
εν. χκΙ]. 1ο; αὐὈβδίτασί {ος 
οοποτείθ, Ε)Ρ. ἵν. δ.Χ 

αἰχμ-αλωτεύω, σω, {ο 71αάε ῥή09- 
ο7675 οὗ, ἴο {αλε εαβέζσε, ΕΡ. 
ἵν. δ- 2 Ὅι πα, 6 ΑΝ. η. 
τεαά {Ώε {ο]ον]ηρ). (5.)8 

αἰχμ-αλωτίζω, σω, {0 {εαα εαβ- 
ἔσε, Τα. ΧΧΙ. 24. 

αἰχμ-άλωτος, ου, ὁ, ἡ, εαβίζτε, 
Ίο. ἵν. 18 (τοπ 15. ΙΧ]. τ).Ἐ 

αἰών, ὤνος, ὁ (ἀεί), οτὶριπα]]γ 
αὖ {άε2ή1ε7γ {ο ῥεγζοᾶ οὗ 
(216, α ἄθε; Ἰεπος, (1) α2 
1421070 ε/ ἄρε, είε}7124Υ, Ῥα5ί, 
85 Λο. χν. 16: Συΐμτε, 2 Ρεί. 
Η1,. 1δ, εδρεοῖα]1γ ἵπ {πε {ο]- 
]ον]ηπςρ ΡΏταςες: εἰς τὸν αἰῶ- 
να, Γογ εσεγ, ὉΥΙὮ περαίῖνε 
αἀν. 1έσε}; εἰς τοὺς αἰῶνας, α 
5ίΤΟΠΡΕΙ ΕΧΡΤΕΞΦΙΟΠ, Γο7 ἐσε- 
΄107ε:; εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰῶνων, 8ΙΤΟΏΡΕΙ 54111 (5εε (τ. 

ὃ 327, Ἡ, ἨΝΙ. δ 36, 2), 07 
ἐσυεγ αά 6υε. Ῥηταδε 5Η1ςΗ{- 
1Υ νατιεᾶ, Ερ. Η1. 21: Ηεῦ. 
ας δ ο Ρε απ τς αν σης 
Ἐεν. χῖν. 11; (2) η Ρ]ατ., {0ε 
τυο2{ῶ5, ἔπε 1/11σε7τέ, ἨΗεῦ. Ἱ. 
2, ΧΙ. 3; (3) {πε ῥ7ετεί αρε 
(ὁ αἰὼν οὗτος, ὁ ἐνεστὼς αἰών, 
ὁ νῦν αἰών), (αα]. 1. 4: 1 ΤΓϊπι. 
νι. 17, ἵπ οοηίταςί υΙὮ {Πε 
Εἴπιε αξίετ {ηε 5εοοΏά «οπηῖπςΡ 
οἱ ΟΕτῖςι, {ε εο{5 αρε (ὁ 
αἰὼν ἐκεῖνος,' αἰὼν µέλλων, ὁ 

4 

Ῥαΐ 5εε ΤΠαΥΕΙ, Ρ. 

[ακα 

αἰὼν ὁ ἐρχόμενος, οἱ αἰῶνες 
οἱ ἐπερχόμενοι), Τα. κκ. ας, 
Χν]]. 1ο; ΒΡ. ΠΠ. 7; Μαϊ. κ]. 
32. ὦγη.: αἰών 15 ἴπε ννοτ]ά 
απάεγ {Πε αδρεοί οἱ {πε 
κόσμος, απάει {λαί οἱ «βαες. 
Φεε ΤΗΚΥΕΤΙ, Ρ. 10. 

αἰώνιος (ία, οηἱγ ἵπ ζ ΤΠ. Ἱ. 
τό; ΗεΡξ. ἱχ. 12; οἵ ος), του 
(1) τυ1έ0 ου δεσ11221716΄ 07 εἶα, 
ε{εΥ 0, Ἐο. χνΙι. 26; Πεῦ.ΙΧ. 
14: (2) τυζήοιέ ὀερΊ11215, 
Κο. ανι. ο5, ο "πας νο 
(3) τοζ(ζοιιέ ε, ευεγζασέ1ηρ'; 
οξίεη πΙΓἩ ζωή, εἴεγαζ γε, 
ἀεποίϊπςσ δε πΠΙοὮ ἵηπ 15 ᾿ 
ελαταοίει ἶ5 εδδεη{]α]1γ είετ- 
πα], 5εε απ. ν. 24, νι ο 
χν]]. 3. ΝεΠαί., αδεά α5 αάν., 
07 ευεΣ, ΕΏϊ]επι. 15. 

ἀ-καθαρσία, ας, ἡ (καθαίρω), 244- 
εἰέαέςς, 12212114), ἁδια]]γ 
Ιη α πιοτα] 5εΠ58, Ἐο. 1. 24: 
2 Όσοι καν οτς 

ᾱ-καθάρτης, τητος, ἡ, {2ῤ214214Υ, 
Κεν. χν]. 4 (Ν. Η. τεας {πε 
{1οΗοπ1πς). (Ν. Τ.)Χ 

ἀ-κάθαρτος, ον, {24ε/έα, {11- 
Δε, (1) οἳ οετεπιοπία] ἀε- 
β]επεπί, Αα. τα. τοσα 
να. 14: (2) οἳ ενΙ] 5ρῖτιϊς, 
ψ{Ὦ πνεῦμα, (ἀ«οξΡρε]5, Αοϊς, 
Ἐεν.; (3) οἱ παπιαη Ῥεῖπρς, 
1212117, {ετυά, ὮΡ. ν. 5. 

ᾱ-καιρέομαι, οῦμαι, ἀερ., {ο ᾖαεᾖ 
οββο7{1121έΥ, ΕΠΙ]. ἵν. 1ο. 

ᾱ-καίρως, α.ν., 14/156ά50/14ὀ0γ, 2 
Τ]πῃ. ν. 2, ΟΡΡ. ἴο εὐκαίρως.Ἐ 

ᾱ-κακος, ον, ᾧ7έήῤείεος, Ἐο. ΧνΙ. 
16: ΗεΡ. νΙ. 26.Χ 

ἄκανθα, ης, ἡ, {ρο771, ὀγήα2, Μαἲ. 
να. 16. 

ἀκάνθινος, ον, /Μαάε οὗ {ᾖογμς, 
Μου. κν. τος Πα κα τα 

ἄ-καρπος, ον, 1421711414, ὅαγ- 
771, 6ΕΠΕΤΑΙΙΥ ΑΡ., Μαϊ. κΙ]. 
255 ης αι ον 

ἆ-κατά-γνωστος, ον, 210ΐ ἴο ὂε 
εοαε/1α, Τε. Π. δ. 

ᾱ-κατα-κάλυπτος, ον, 145106, 
 θοπωνα ο το Ὁ 

ἆ-κατά-κριτος,ον, {7100214ε/121έᾷ, 
Αο. αν. 17, κκ. 2ς. ΝΤ. 

ἆ-κατά-λντος, ον, {21155ο/11606, 
ΗεΡ. νι. τ16.Χ 

ἆ-κατά-παστος, ον, 14/1 εῦ, ᾖ1471- 
ϱ7γ Γον (σεπ.), 2 Ρεῖ. Ἡ. 14 
(Ν. ἩΗ. ἴοτ ἴπε Εοἱοπμπρ). 
(Ν. Τ. 

ἆ-κατά-παυστος, ον, 210 {ο ὀὲ 
2εφέγαέεα, ντ 5εῃ., 2 Ρεῖ. 
Π, 14 (5εε ρτεοεάΙπρ).Χ 

ἆ-κατα-στασία, ας, ἡ, {219ίᾳὀ1{- 



ακα] 

14; Ἡεηςε, Φεζἠή1071, {14211444 
απτογαεγ, Ἱ]α. ΙΙ. 16, 2 ΟοΠ. 
ν]. 5. 

ἆ-κατά-στατος, ον, {20021 5{α214, 
1Φίαὀΐε, ]α. Ἱ. ὃ, ἨΠ. δ (1). 

ἄ-κατά-σχετος, ον, {ᾖαέ εα21210ἱ 
δε εσί/αέσεα, ]α. 1. ὃ (Ν. 
Ἡ. τεαὰ ΡρτεοεάΙπρ). (9.)Χ 

᾿Ακελ-δαμά (Αταπι., ᾖεᾷ οὗ 
ὀ/οσά), 4εείααρα, Αο. Ἱ. 19 
(Ν. Ἡ. τεαά ᾿Ακελδαμάχ). 
Ν. Τὸ 

ᾱ-κέραιος, ον (κεράννυµι), 1421- 
714χέά; Ίεποε, ΒρΡ., «12106, 
1211056225, ϱ1ε1/είεσο, Μαϊ. Χ. 
το. Ῥο, αν]. τος ΡΗΙ. Ἡ. τς. 

ᾱ-κλινής, ές, 141ὀε1ζ ές; Ὠεπςς, 
γα, φίεσώΓασί, Ηεῦ. χ. 23.Χ 

ἀκμάζω, σω, {ο 7έαεᾷ {ε {οί 
οὗ βε2/εείίοη; 5ο, οἱ ἔταϊῖ, {ο 
δε Γιζζγ 71ῤε, Ἐ εν. χὶν. 18.3 

ἀκμήν, αςο. οἱ ἀκμή 45 αἄν., 
εΌε ΊΊ0τυ, ευε γεί, Μαϊ. χν. 
το Ἑ ον 

ἀκοή, ἢς, ἡ (ἀκούω), λίσ 
(1) {ε πεπφε οὗ ᾖεαγίς, 2 
Ρεϊ. Η. δ; (2) {δε οπρα” ο 
εαγὔ5, τλε ἐαλ, 2 ΤΙπι. ϊν. 
3, 4» (3) ἐλε {2411 Λεαᾶ, α 
7εβούή, σφεεεῦ, ἄοοίγήηε, }π. 
ΧΙΙ. 345; Ματ. Ἱ. 25. ἀκοῇ 
ἀκούειν, “'ἴο Ὠθατ νΏ Ἠεαί- 
Ἰπς, 4.6, αἴζείζοεῦνγ (ΔΑ ἩἨε- 
Ῥταϊςπι), Μαί. χ1Π. 14. 

ἀκολουθέω, ὢ, ἤσω, (1) {ο σεεο:- 
βῥαγ, Γοὐζοτυ, οἵ αἰζεζιᾶ, νηΙΏ 
ἀαῖ., ΟΙ µετά (σεη.), ΟΙ ὀπίσω 
(6επ.), ε5Ρες. οἱ {πε ἀϊδεῖρ]ες 
οἱ Ολτῖδε; 5ο, πεῖ., {0 οὔεγ 
απά {η1{αΐε, Μαἰ. ἵν. 25: Ματ. 
κ 3δ. 

ἀκούω, σω ΟΓ σοµαι, ΡΕ., ἀκήκοα, 
ἴο Λεα, (1) νποιῖ οΡ]εεῖ, 
Ματ. ἵν. 3, νι. 37: (2) νηί] 
οβ]εεί(αεο.οΓρεη.,(ατ.ῷ 240ᾳα, 
ε πε νσο τε, Ρα. τόςσα., 
301), ἴο Λεαγ, ζήφίε ἴο, Λεεα, 
επαεγφίαα, Μαἲ. ΧΙ. 19; Τα. 
Ἱ. 41. οἱ ἀκούοντες, /έαχεζ» 
ΟΙ αἡρείβίευ. Ἰη Ρᾶδ5., {ο ὂε 
21ο{φεα αὐγοαα, Αο. ΧΙ. 22. 

ἀ-κρασία, ας, ἡ, {1έ71βεγα΄ες, 
225021{7έ/16ε, Μαί. κχλ]. 25/ 
τοοενα. 5 

ᾱ-κρατής, ές (κράτος), ῥοτυε}ζεσ, 
τυ1{ήο1εΐ οεὐ{-εσέγοί, 2 Τἱπι. 
μι, 3. 

ἄ-κρατος, ον (κεράννυµι), 1421- 
724χεα, 14141ὔχίεα (οἳ 5ίΤΟΠΡ 
πήπε), Κεν. χὶν. το.” 

ἀκρίβεια, ας, ἡ, εχαείε»», οΕγ1ε- 
προ, ασ. κκ. 5.” 

σχκΕΕΑ-ΕΝΟΡΙΣΣ ΝΕΗ ΤΕ57Τ4ΕΛΤ 2ΣΧ/ΟΟΛ 

ἀκριβής, ές, εχαεῖ, ο{/{οί, Αο. 
εν]. 

ἀκριβόω, ὢ, ώσω, {ο {φτιήγε 
εἴοφεῦγ, {εαγ εαγεΓ{γ (Ε. 
ν.), Μαι. Ἡ. 7, τ6.Ἡ 

ἀκριβῶς, αἄν., εχαείζγ, αἰήρελζ- 
{γ, Αο. χν ΙΙ. 25. 

ἀκρίς, ίδος, ἡ, α θεοί, Μαϊ. 
11, 4. 

ἀκροατήριον, ίου, τό (ἀκροάομαι, 
{ο Άεα2), ἔλε ῥίαεε οἵ (1αά1εῖα]) 
Λεαγέρ, Αο. ΧΧν. 23.3 

ἀκροατής, οῦ, ὁ, α ᾖέάΖΕΣ, Ῥο. 
π, του τα τοσα, σας 

ἀκροβυστία, ας, ἡ, {2ε Γοεςᾷ{21, 
Ας. χῖ. 4; 1422101761 Ε454071, 
Κο. ῖν.Το; πιεῖ., 21 24/11 01471- 
οἶφέα (σεή1ε, ὮΡρ. Π. 11. (5.) 

ἀκρο-γωνιαῖος, α, ον (ΝΙ{Ώ λίθος 
εχρτεξβςεἀ οἵ απάειςδίοος), ἆ 
07/1 Γο1άα {1072 «0126, τε. 
το Ἐπιις, Βρ. ᾳπ. 26 τ Ρε, 
πι, ο ο. 

ἀκρο-θίνιον, ίου, τό, γ9έ:14165, 
2.6., ἴηε Ῥεδί οἱ {πε Ρρτοάποε, 
αβρ]ᾗεά (ρ]ατ.) {ο 5ροῖ]ς {αχκεπ 
1η Ῥαΐτ]ε, ΗεῦὈ. νΙ1. 4.Χ 

ἄκρος, α, ος, Ο14{2771054, ῥού{εῶ; 
πειί., τὸ ἄκρον, ζ0ε ελα, ἐκ- 
ἔγερ2{6γ, Τα. ΧνΙ. 24. 

᾽Ακύλας, ου, ὁ (1.8{1π), 
Άς. ΧΥΗΠ. 2. 

ᾱ-κυρόω, ὢ, {ο αεβγ{ωε οὗ βοτυε», 
5έέ αφίαε (α Ιαν), Μαϊ. χν. 6; 
Ματ. νι. 143; (αα]. 1. 17. 

ᾱ-κωλύτως, αν., /7εεζγ, τυί- 
ο /4άά7ς6, ΑΟ. αχχνΙι. 
ας Ἐ 

ἄκων, ουσα, ον (ἀ, ἔκων), 2410107 
πα τος ς το 

ἀλάβαστρον, ου, τό, α ὅοχ ΄Ίαάέ 
οὗ αὐαδασίεγ, α οέσσεί Πο βε- 
/1416, Μαι. καν. τς: Ματ. 
παν απ. πα να στ 

ἁλαζονία, ας, ἡ, ὀοαφίή15, «ᾖοτυ, 
οσ{ε2{α{{ση, ]α. ἵν. 16: 1 Ἱ]π. 
ας, το-ἲ 

ἀλαίών, όνος, ὁ, α ὀοασφίεΣ, Ἐο. 
πο 2 Όπα. Ἡ. στ 

ἀλολάζω, άσω, {ο 7αΐπε α εΖγ Οἵ 
]οιά 5ουαπά; ἵῃπ πιοιτηῖης, 
Ματ. ν. 386: οἳ εγπηῦαΙ5, 1 
(οι. κια τς 

ἀ-λάλητος, ον, /10ὲ {ο ὂε ι{{ογειί 
{4 τυο2α.., 1ο. νΗ]. 26.3 

ἄ-λαλος, ον, οό, 1417119 
οπεπῦ, Ματ νο, σα, τε. τη, 
οσο 

ἅλας, ατος, τό, «αὖΐ, 1. απά Βρ., 
α5 Μαι. ν. 131. 

ἀλείφω, ψω, {ο αοζή, Εε5ἴ8ΙΙΥ, 
ΟΙ 1ῃΠ Ώοπιαρε, αἱ5ο πιεα]εῖ- 
ΏΘΙΥ, οἵ ἵπ επρα]πιῖηρ {πε 

5 

Αφιζζα, 

[αλλ 

ἀεαά, Ματ, χνΙ. 1, Ἱμ. νἹ. 
46. «ΥΗ.: χρίω Ἰα5 α]ναγς 
α τε]ρίοι» απά 5γπιρο]]σα] 

 άοτοε, ΝΠΙοὰ 15 αὐδεπί 1η 
ἀλείφω. 

ἄλεκτορο-φωνία, ας, ἡ, {2ε εθεζ- 
εγοτυέζσ, ἵπε {λϊτὰά γναίοἩ οἳ 
ἴπε πΙρΗί, Ῥείννεεη πι]άπ]ρΏ{ 
απᾶ ἀαννΏη, Ματ. ΧΕΙ. 35.Χ 

ἀλέκτωρ, ορος, ὁ, α εοεᾷ, Μαϊ. 
Χχν]. 34: ]Π. κ]. 38. 

Αλεξανδρεύς, έως, ὁ, α «4ἤεχα2» 
αγ7α7, Αο. νΙ. 9) χν]]. 24.Χ 

᾿Αλεξανδρινός, ή, όν, 4ὐελα2- 
αγίαη, Ας. χχν]. 6, χχν]. 
ἒτι 

᾿Αλέξανδρος, ου, ὁ, «4ὐεχαλαεγ. 
Έοιτ οἱ {Ππῖ5δ ηαβπῃε 8Τε ΤΠΕΠ- 
εοπεᾶ, Ματ. Χν. 21: Ας. ἵν. 
6. Αα πια, ασ, τσ η ρα 
ο Ῥιῃ. τν. τας 

ἄλευρον, ου, τό, τυ/εαίε οι, 
Μαϊ. χι. 343: Πα. χι. 21.3 

ἀλήθεια, ας, ἡ, {Μ{0; 6επετα]]γ, 
15 Μα: ν. 38 έδρες, ο) 
/Γεεαο 077 Ε7ΥΟΣ, εχαεζ- 
ᾖρυς, ας (2) Ίμε ται, ος 
Ἠ/ογα οὗ σοα; ]εδις ἶ5 εα]]εά 
Ὅτε ού, Ἱῃπ, αν ο, κ 
Με ηεςς, σέ2ας{2{Υ, ο121062- 
24, 222{6ρ714Υ, οΡΡοδεᾶ ἴο ἀδι- 
κα τος δ, τοσο κα. 

ἀληθεύω, {ο 5ρεασά {6 {γηίή, (αα]. 
ἵν. Το: Ἑρ. Ἱν. τον 

ἀληθής, ές (ἀ, λαθ- ἵῃ λανθάνω), 
{1εο22εέα/εᾶ, 716, Αοὶ ΧΙΙ. 9; 
Ία. ἵν. 1δ: {Γή Μαϊ. 
αχα, τοι Μας. παν 14. θες 
ἀληθής πιεαης ἴτιε 210744, 
{απ {α]; ἀληθινός, ϱεεέε, 
Ίη οοκέταςί εἰίπετ νη{Ὦ ἴπε 
Γαΐτε οἵ ἴπε {71βεχ/εεί. 

ἀληθινός, ή, ὀν, γεαζ, ϱε21ή116, 
οοηἰταδίεἁ πίὮἩ {πε Ποίι- 
ποις, α5 Τ4. χν]. 11; ΠΠ. 1.9; 
ΜΥΗΤὮ πε ἱγρίσα], α5 Τη. νΙ. 
.δ, Πες. ή. ο κ. ο) μες 
5εε ἀληθής. 

ἀλήθω, ήσω, {ο φ7έμα νι α 
Παπζπι]], Μαϊ. χχ]ν. 41; Τα. 
πι. ος 

ἀληθῶς, α.ν., ἐγζγ, /εα(ζγ, εε]- 
ζα4214γ, Αο. κ]. 11. 

ἁλιεύς (1). Ἡ. ἀλεεύς), έως, ὁ, α 
εΛεΊΠαΙ, Μαϊ. Ἱν. 18. 

ἁλιεύω, εύσω, {ο [9/, ]π. χχΙ. 3. 

(593 
ἁλίζω, ίσω, {ο «αζΐ, δέασο τυ({ᾳ 

φαζ6 Μαϊ. ν. 13; Ματ. ΙΧ. 49. 
ἀλίσγημα, ατος, τό, βοὐζα{ζο1ε, 

Ἀςα κν.σο, (ΝΤ 
ἀλλά (ρτοΡρ. π. Ῥ]ατ. οἱ ἄλλος), 

ὀΐ, απ αἀνετδαίϊνε ρατί]ο]ε. 



αλλ] 

96ε «τ. ὃ 494, Νι. δ 53, 7, 
Ῥα. 369 5α. 

ἀλλάσσω, άξω, {0 εᾖα/φρε, Αο. 
νὶ. 145 ἴο εχε/α,δε, Ἐο. Ἱ. 237 
ζο {γα9Γ0774, 1 Οοἵ. Χν. ΞΙ. 

ἀλλαχόθεν, αἄν., {707 εἶε- 
συήεγε, ]ῃπ. Χ. 1.Χ 

ἀλλαχοῦ, αάν., εὔτετυ/εγε, Ματ. 
1. 365 (Ν. Η.) 

ἀλλ-ηγορέω, ὢ, {ο «ρεαξ αὐ[εροί- 
Ζεα{ζγ; Ρᾶ55. ρατῖ., (αα1. Ἱν. 
24.3 

᾽Αλληλούία (ΥΝ. ἩΗ. 'ἈΑλ-), 
(ΠεΡρ.) ΠαΙε]α]αα, Ὀαέτε 
γε /εβοναή, Ἐεν. χὶΣ, 1, 3, 
α. ο δη 

ἀλλήλων, τεοίρτοσα] Ρτοῃ., 6εη. 
Ῥ]ατ. (άτ. δ 61Ο) οπο ἄι- 
οἵβεΖ, έαε οἴφε7, Ἐο. 1. 12. 

ἀλλο-γενής, ές, οὗ αποί/ε 1- 
27071, α Γο7ε{ρ7σε7, Τα. Χν]Π. 18. 

(593 
ἄλλομαι (ἀερ.), ἁλοῦμαι, ἠλάμην, 

(ο 7ρσρ, Άς ῃ. ὁ αν τος το 
ὀ1εζζ76 142, α5 παίετ, ]π. ἵν. 
14.3 

ἄλλος, η, ο, οέ2ε7, αοέῇε7, Ματ. 
νι. 15; ὁ ἄλλος, ζᾳε οἱᾖε, 
Μαι. ν. 349; οἱ ἄλλοι, έἔνε 
οἱβείς, ἴρε 54. ΦΥ27.: ἄλλος 
Ιηάϊσαίες {Παί νΏΙοἩ 15 5Ιπιρ- 
1γ 721717 1εα{{γ ἀῑδιιποϊ; ἕτε- 
ρος, ἰπαῖ ννυΏῖο] 15 ϱεπετίςα]]γ 
ἀϊδίῖτποί, σ1ήεγεοή. 

ἀλλοτριο-επίσκοπος, ου, ὁ, 03 
τυᾖο ἴσοβς αἴ ΟΙ ὀσζος 121- 
φ6ϱή {2 πε {έτος οὗ αοίζε7, 
α ὄὑμογύοάν, 1 Ῥεῖ. ἵν. 15 

ΙΟΥΝ. Ἡ. ἀλλοτριεπίσκοπος). 
νο 

ἀλλότριος, ία, τον, δε[ορΊς {ο 
αποίᾖεΣ, Πεῦ. κ. 25; Γογε{ρ-:, 
οὔῶ715ε, Αοὶ νΙ. 6; οί οὗ 
0765 οτυ; Γα2212γ, Μαϊ. χν]]. 
257 /ᾖοσήζΐε, Πεῦ. χὶ. 34. 

ἀλλό-φυλος, ου, αά]., /ογείσ:, 
ος αποέ/βε} {7160ε Οἵ 7ᾳεΕ, Αο. 
κ. σο.. 

ἀλλως, αν., ο{βετυέτε, 1 Τϊπι. 
π. ο8.τ 

ἀλοάω, ὢ, ήσω, {ο ὀεαέ οἵ {22ε5ή, 
ἃ5 τοπ, τ Ὅσοτ «ἁ ο το; 
τ Επι. ν- τὸ Ἐ 

ἄ-λογος, ον, (1) το2{βομέ «βεεε 
ΟΙ 2έάΦΟ71, 42771077, 2 Ρεῖ. 
Ἡ, 12, ]α. 1Ο; (2) 1476άΦΟ/:- 
αὔᾖε, αὐτιᾶ, Αο. χχν. 27.3 

ἀλόη, ης, ἡ, {δε αἴοε, ]τ. ΧΙκ. 39. 

(543 
ἅλς, ἁλός, ὁ, οαὐΐ{. Ἐεο. οπΙΥ Ίπ 

Ματ. Ἱκ. 49 (ἀαι.), Ν. Η. 
οπ]ν πι ας. το (9ος).  ρεε 
ἅλας.Χ 

σκΕεμράᾶ- ΕΝΟΣ ΝΕ ΤΕΣΤάΜΕΝΤ 2ΕΧ/Ι6ΟΝ. 

ἁλυκός, ή, ὀν (ἄλς), σαζέ, ὄγαεβέοή, 
Τα. πι τος 

ἄ-λυπος, ον, /{7έε ο”: 5ο7γοτὺ, 
Ῥρή μα 28.3 

ϱ/ ς ΄ 

ἄλυσις, εως, ἡ, ἆ ε/αῖ ΟΙ 
22α7461ε, ΜΑ. ν. 3; Αο. αχ]. 

ἀ-λυσιτελής, ές, τυ1έᾳο1έ σαή, 
1147 οή{αδ/ε, Πεῦ. κ. Τ7.Χ 

ἄλφα, το, 5εε Α. 
᾿Αλφαῖος, ου, ὁ, 4{ῤῥώαις. Τννο 

οἱ ἴπε Παπης ἆτε πιεη{Ιοπες, 
Ματ. ὰ 14, ΠΠ. 18 (Πε Ι]αέΐετ 
Ρεῖησ οα]εά Ἰλωπάς, Ἱη. 
Χὶχ. 25: αποίΠετ ΕΟΤΠΙ οἱ {πε 
ος. Πεῦτεν Παπηε). 

ἅλων, ωνος, ὁ, ἡ, α ἐρεςῤέρ- 
«σογ. πεῖ., {ᾗε ϱ7αζ7 οὗ πε 
{2765/1710-ο007, Ματ. ΠΠ. 12; 
τς μα. τ. 

ἀλώπηξ, εκος, ἡ, α/οα, Ναῖ. ν1]1. 
20Ο; Τμ. ΙΧ. 5δ; αβρ]εᾶ ἴο 
Ἠετοά, Τα. κ. 32.3 

ἅλωσις, εως, ἡ, α {αι οἳ 
εαίζεέτς, 2 Ρεῖ. Ἡ. 12.3 

ἅμα, αἀν., αξ {δε σα.1ε {23έ, Αο. 
χχὶν. 26; Ῥτερ., το οἱ ἴ0- 
ΦείΛεγ τυ (ἀατ.), Μαι. κι. 
20; ἅμα πρωϊ, τυζζᾳ {0ε αατυ7, 
Μαϊ. κκ. τ. 

ἀ-μαθής, ές, 117εα771εΔ, {ς71ο}α214, 
2 Ῥει. πι, τ6.Ἑ 

ἁμαράντινος, ου, α.]., εο”2βοφεα’ 
οὗ απαα72{0, 1.6., ἐσεγ{ασέζες, 
τοις ν. 1 

ἆ-μάραντος, ου, αά]. (µαραίνο- 
μαι), 1/1Γαάή1, 1 Ρεῖ. 1. 4.Χ 

ἁμαρτάνω, τήσω, {ο 155 α 
22474, {ο ε}, ἴο ο, Μαϊ. 
κπνη. α- η. ντο 
οοΡΏ. αοο., ἁμαρτίαν, {ο 171 
α 1, 1 ]η. ν. 16; ντα εἰς, 
ἴο οὐ αραζοί, Ἱμ. χν. 15, 
στ. 

ἁμάρτημα, ατος, τό, α ο, 017 
ἄερεα. «ΟΎΥ/.: 85εε ἀγνόημα. 

ἁμαρτία, ας, ἡ, (1) α ο121115 
(Ξ5- τὸ ἁμαρτάνειν), Ἐο. ν. 12, 
τσ ο οι ποστς ο) ασ, 
5Ίηρ., 45 Αο. νΠ. 6ο; ΡΙΗΤ. 
(πιοτε Ίτεα.), 8ρεο. ἵπ {λε 
ΡΏταΡδε ἀφιέναι τὰς ἁμαρτίας, 
ἴο Γοχρῖυε ο{πο, Μαϊ. Ἱκ. 2, 
5, ο, [η τε α ο ο, τὸ 
περὶ ἁμαρτίας 15 ο72-ο/ε712715. 
Φγ2.: 5εε ἀγγόημα. 

ᾱ-μάρτυρος, ο», τυ{{2ο1Η{ τυέγεςς, 
Άς. ΧΙν. αι. Ἐ 

ἁμαρτωλός, ον, ο{21, οἵ 5αῦ- 
5ίαηίϊνεΙΥγ, α «11167, Ε5ρες. 
Παβίταα]Ιγ απά ΠποίοτΙοιδγ, 
τπτ ὁ τοπ κι» τας 
Ίενν ιδεά {ἴπε υοτά {ο 

ο 

[αμν 

1αο/αέέ2ς, 1.6., (αεηῖῖ]ες, Μαι. 
κά. 41. 

ἄ-μαχος, ον, 0 φτιαγγε/κοριέι 
τ πι πα σε τα 

ἁμάω, ὢ, ήσω, ἔο 7εαβ, ]α. ν. 4.3 
ἀμέθυστος, ου, ἡ, απ α)είῷ γα! 

(δαρροξεά {ο Ῥε απ απἰϊἀοῖε 
αρα]ηςδί ἄταπκεηπεςς. Ἠεποε 
ἴΏε πατῃε, Ίτοπι ᾱ, µεθύω», 
Κεν. κκ]. 20.Χ : 

ἀμελέω, ὢ, ήσω, 110{ {ο εαγε Γο7, 
ἵο αἐσγέρωγα, /ερίθοί, υντΏ 
6εη. ΟΥ 1ΠΕ., ΠεΡ. 1. 1: 2 Ρεῖ, 
Ἱ.τ2Φοι Ι. ΕΗ.. 

ἄ-μεμπτος, ον, ὀίαμείεςσς, ΡΠΊΙ. 
1. τς; Πες ναι. 

ἀ-μέμπτως, αάν., ὀζαμεζεςσ/, 
τ ΤΗ. Ἡ. το Ἱα τν. 
ΠΗΥΡ.). 

ἀ-μέριμνος, ο», {7ε6ε Πο φο)1ε{- 
ἔῶε ΟΙ α.Α{είν, Μαϊ. κκν]Π]. 
τά. τ ρου να πρ. 

ἀ-μετά-θετος, ον, 1416α)ιρεαδζς, 
Ἠεῦ. ν]. 18; τὸ ἀμετάθετον, 
2η 1/αὐ17ή1γ, ἨεΝ. νΙ. 17.3 

ἄ-μετα-κίνητος, ου, α]., {110τ/- 
αδθε, 771, 1 «ο. Χν. 5δ.Χ 

ᾱ-μετα-μέλητος, ον, /0έ {ο ὅὄε 
7εργείέεα ΟΙ 7εβείεα οὗ, Ἐο. 
ΧΙ. 209; ΏεποεἙ, 141εΛαςεαδύο, 
2 οι γα. τος 

ἄ-μετα-νόητος, ου, αά]., 14212έ- 
Δεζαοΐ, 11βε)ή{εέ, Ἐο. Ἱ. 

Ξ 

ἄ-μετρος, ον, ὀεγολαά /πεάς1/76, 
27210 ε7αΐε 2 ὉΌὉοτ. κ. 13, 
δις 

ἁμήν, Απιεη, α ἨΠερτειν αάἆ]εο- 
νε, {ε, Γαζζλ ή, αδεά (1) 
45 4η αἀνετο, αἲ ἴπε Ῥερίη- 
ηῖηςσ οἱ α δεπίεποε, 5710, 
{7140γ, {αάεεα; (2) αἲ ἴπε επά 
οἱ αδοτ]ρίῖοης οἱ Ρταῖςε, εἰς., 
ορία{ἶνεΙγ, ἂ5 Ὑένοιτο, 5ο ὂε 
{6 (3) διρδίαη{ϊνε]γ, 2 0ο{. 
1. 20, 85 ἃ ΏΑΊΠΕ οἱ Οτι, 
ρε 41ο, ἐρε Γα{{λριιζ τυζί- 
2έ55, Ἐεν. ΠΠ. 14. (5.) 

ἀ-μήτωρ, ορος, ὁ, ἡ (µήτηρ), 
τυ{έο1{ 21ο{ήε7, 1.6., ἵπ ἴπε 
δεπεα]ορίεΣ, ΗεΡ. ν1]. 3.3 

ἀ-μίαντος, ον (µιαίνω), 2/14 611/εα, 
ο20ε76, ᾖῥ1έε, Ἠεῦ. νι. 26, 
κΠ. 4. ι τους πα -- 
τος 

᾽Αμιναδάβ, ὁ (ΗΠεΡ.), 4ε{μασαῦ, 
Μαϊ. 1.4: Τα. ΠΠ. 33 (ποί Ν. 

ἄμμος, ου, ἡ, «αμ, Ίο. κ. 27: 
Ηεῦ. κι. τρ. 

ἀμνός, οὔῦ, ὁ, α ζαόὸ; Ἀ6., οἳ 
οππει, Τη.1.σο, σος Ἅσπου 
σος τΈδι τοις 



αμο] 

ἁμοιβή, ἢς, ἡ (ἀμείβω), εφ {αὐ, 
1 Τϊπι. ν. 4.Χ 

ἄμπελος, ου, ἡ, ἆ σέπε, (1) Ι1., 
Μαι. χχν]. 29: (2) Βρ., α5 ]ηπ. 
Χν. Ι. 

ἄμπελ-ουργός, οὔ, ὁ, ἡ, α υ{1έ- 
ἄγέσσεγ, Ίνα. καΙ. 7.3 

ἀμπελών, ὢὤνος, ὁ, α ο{πεγαγά, 
δα τκ.ο; τ οσος κ. 7. 

᾽Αμπλίας, ίου, ὁ, 4ιῤίίας, Ἐο. 
Χν]. 5. 

ἀμύνω, ὢ, η Ν. Τ. οπ]γ ἵπ παῖς., 
7ο αεΓεμα ο, {ᾳάε τεἸσε- 
αἴτες 071, Αο. ν]]. 24.3 

ἀμφιάζω, {ο εἰοίᾖε, Ἱωα. κ. 25 

ἀμφιβάλλω, {ο εαδέ αγοι, 
Ματ. 1. Ι6(ΥΝ. Η.).Ἐ 

ἀμφί-βληστρον, ου, τό, α ᾖοζης 
ᾖε6ί, Μαί. Ἱν. 1δ: Ματ. 1. 16 
(ποί Ν. Η.). ΦΥή.: σαγήνη 
156 ἴΏε ἄγαρ-εί, πιαςὮ ΙαΤ6εΥ 
{παη ἀμφίβληστρον, ἴπε εαφέ- 
271 11εΐ; δίκτυον 15 5επετα], 
α πεί οἱ αΠΥ ΚΙπά. 

ἄμφι-έννυμι, έσω, {ο βιέ 07, {ο 
εἰοίβε, Τα. 1]. 25. 

᾽Αμϕίπολις, εως, ἡ, 41/2 {ῥοῦίς, 
α οΙ{γ 1η {Πε 5. οἱ Μαςεἀάοπία, 
Αο. ανΙ]. Τ.Χ 

ἄμφ-οδον, ου, τὀ, αἆ ο{γεεί, ΜαΤ. 
κ, 4. 

ἀμφότεροι, αι, α, δοίή, Ας. κκ]. 
δ. 

ἀ-μώμητος, ον, τυ1{2οι{ ὄζαμεε Οἵ 
Γαιδ, ΕΠΙ. Π. τς (Ν. Η. 
ἄμεμπτοι); 2 Ρεῖ. ΠΠ. 14. 

ἅμωμον, ου, τό, αὐιο21411, ἆ 
σᾷέεε βία, Ἐεν. αν]. 13 
(αοί Έες.).Χ 

ἄ-μωμος, ον, τυζέζοιέ ὀζομαίςη, 
ο σε ν τος ΗΕ: κ Ἐλ: 
Πσ., ὀαπεᾖες»ς, ἘΡΗ. 1. 4: Τα. 
24. 

᾽Αμών, ὁ (Πεῦ.), 4ο, Μας. Ἱ. 
1Ο (1Ν. Η. ᾽Αμώς).Χ 

᾽Αμώς, ὁ (Πεῦ.), 47ος, Τα. Η. 
25.8 

ἄν, α Ρατίϊο]ε, εκρτεδαίηπς ῥοφοί- 
δ1116ν, 121εε}{α11έγ, ΟΙ εο2τά{- 
ζοα{1έγ. Αἲ ἴπε Ῥερίηπίης 
οἱ α 5επίεποε Τί 15 α οοηίτας- 
ΏοἨ οἱ ἐάν. Φεε (ατ. δδ 3756, 
38ο, 3835, ΝΝΙ. δ 42, Βι. 216 
5 

ἀνά, ρτερ., Π1., 11329” (866.); ἵπ 
ΟΟΠΙΡΟΞΙ{10Ἠ, 14ᾷ, αρα{; α5εᾶ 
1η ΠΙΔΏΥ Ῥηταςες. Όεο (Τ. 

5 297 απάἀ 147α, ἨΜΙ. 85 49, 
52, 4, 2), Ῥι. 3931, 3903: 

ἄνα-βαθμός, οὔ, ὁ (βαίνω), 1έα115 
οὗ αφεείεῖ, οἴεβῥς, ο{αΐζγς, Άο. 
ποα. ον, 463 

σλΕεΡάα- ΕΝνσ)λο ΝΕ ΤΕΣΤΙάΕ ΝΤ 2ΕΧ/ΙςΟΝ 

ἀνα-βαίνω, βήσομαι, 24. ἀνέβην, 
(1) {ο αθεελάῶ, 85ρεο. {ο ]ετι- 
5α]επι, Μαϊ. χχ. 17: οηπ Ῥοατά 
5Π1Ρ, Ματ. νΙ. 6Ι; {ο Ώθανεη, 
Ρο. κ. 6; (2) {0 «ῥ7315 1, α5 
Ρἰαπίς, εἰἴο., α5εά οἱ α ΤΙΠΠΟΓ, 
Αο. κχ].31; ο {ποιρῃηίς «οπι- 
Ίηπς Ιπίο πι]πᾶ, Τα. χχῖν. 3δ. 

ἀνα-βάλλω, πι]ά., {ο ᾖῥοφέβοε, 
46γεγ, Λο. χχὶν. 22.3 

ἀνα-βιβάίζω, {ο ἆγατυ 4, α5δ α 
πεί {ο 5Ώοτε, Μαἰ. κ. 48.3 

ἀνα-βλέπω, (1) {ο ᾖοοᾷ 1, α5 
Ματ. νΙα. 24: (2) ο ρολ 
αραζ, ἴο /Ίέεσσε; ο{ρρί, α5 
Μαι. χι. 5. 

ἀνά-βλεψις, εως, ἡ, 7έεουεγ οὗ 
ο{σρέ, Τα. ἵν. 18.3 

ἀνα-βοάω, ὢ, {ο εχεζαΙ, 7 
αὐοτιᾶ (ποῖ Ἱπ ΊΝ. ΗΠ.), Μαι. 
χχν]]. 46, Ματ. χν. ὃ, Τμ. ΙΧ. 
38.3 

ἄνα-βολή, ἢς, ἡ, Λιή{111ϱ΄ ο{ῇ, ὦε- 
ζαμ, Αε. παν 7. 

ἀνάγαιον, ου, τό, 14Άβε; 10021, 
ἵΝ. τει Μαι σπιν. το; Ἱπ. 
ΧΧ]1. 12, {ΟΙ Ἐες. ἀνώγεον.Ά 

ἀν-αγγέλλω, {ο α1ο1/1ε6, 114 
ΑοΤυ71, Αο. χῖν. 27, ΧΙΧ. 15; 
ἕο 7εβο2{, 2 Οοἵ. νΙ]. 7. 

ἀνα-γεννάω, ὢ, ἴο δέσεί αρα{, 
ε μες 5, ους 

ἆνα-γινώσκω, {0 ὄγοτυ αρα{2, {0 
Αποτυ τυεί. Ν. Τ., ο γέαα, 
Ίπ. αχ; 2ο, σ Όσες. {π τες. 

ἀναγκάζω, άσω, ἔο Γο7ε6, {ο εο2ὴ- 
Φε Ὦγ ἔοτεε Οἵ ῬετδιβδίΟΙ, 
Ἅς παν ετσῴοςς εὶῖς ττ. 

ἀναγκαῖος, αία͵, αἲον, 11εόσςα2Υ, 
πε Ἔπε απ τας ΕΠΙ. π- 24: 
8ἱ5ο εἶοσε Οἵ έα7, α5 ΕτΙεΠᾷ5, 
ο ο. 

ἀναγκαστῶς, α.ν., /1έεειδα1{γ 
ΟΙ ὄγ εοἸιφ{γα{έ, 1 Ρεῖ. ν. 2.3 

ἀνάγκη, ης, ἡ, (1) πέεεςάγ, 
Ῥηήεα, ασ τοσα πας α: 
Εο]ουνεά ὮΥ Ιπᾷ. (Ι(Ὦ ἐστι 
απάει5ίοοᾶ), ζφεε ἐν ερ ἐο, 
Μαι. αν]. 7; (2) αὐείεςς, 
απ περα. 

ἆνα-γνωρίζω, {ο 71446 ἆοτυ7, 
8ΟΓ. Ρ855., Ας. ν. 13(Εες.).Χ 

ἀνά-γνωσις, εως, ἡ, /εααζης, Αο. 
πια τς 6ος. τα. ελ ε Τα, 
ἵν. 13.3 

ἀν-άγω, {ο ὀλή7ᾳρ, ᾖέαα, οἵ ἔσλε 
αδ, Ῥυν η, ο. Ἆε, Ἱκ. πο; 
ο ο{/ε7 1244, 35 58οτίΠςΕ5, Αο. 
νΗ. 41; Ῥ885., {ο ῥ144 {ο 5έα, {ο 
φεξ φαξίς Τα. νΙ]. 22: Αο. χΙ. 
κα. 

ἀνα-δείκνυμµι, {ο «7οτυὺ, α5 ὉΥ αρ- 
Π{Πης, {ο «ᾖοτν Λ/α{10Υγ, Άο 

7 

[ανα 

1. 24: {0 αββοί2ή, α2101/1100, 
Το. κ. τ.ξ 

ἀνά-δειξις, εως, ἡ, α «Λοτυῤς Οἵ 
Διιζῤο αοσείς, Ἱμα. Ἱ. 
δο.Χ 

ἀνα-δέχομαι, ἆἀερ., {0 γεεείτε 
ΝΥΙΤἨ α ἹνεΙοοπῃε, σιεςί5, Ας. 
χχν]. 7; Ῥτοπιϊδες, Ηε». χῖ. 
{7 

ἀνα-δίδωμι, {ο οζοε 142, οε[έυο, 
85 ΏΥ ΠΙεβδεηΡεΙ5, Αο. χχ!]. 
33.3 

ἀνα-ζάω, ὢ, {ο ᾖέσε αρα{2η, ευέτο 
(ΧΝΥ. Ἡ. οπΙγ ἵπ Ἐο. νΙ. 9, 
απά ἀἁοιρί{υ]]γ Τα. αν. 24). 

ἀνα-ζητέω, ὢ, {ο 56εᾷ νι ἁλ]ι- 
δεηςθ, Τ.α. 1. 44, 45 (Ν. Η.); 
ο κ. ος 

ἀνα-ζώννυμι, {0 ϱ7γῶ οἱ δήια 14, 
85 α Ίοοδε ἄτεςδς ἶ5 σιτάεὰ 
αροιί {πε Ἰοΐη5; πιά. Βς., 
Ἑ ος ας Εσ οδΑ 

ἆνα-ζωπυρέω, ὢ (πῦρ), {ο γε- 
Αζπαΐε οἵ /7ο1ε 1; Βρ., 2 
Ταπι. 1. 6.3 

ἀνα-θάλλω, {ο {ζγέωε οἵ /ο1/215/ 
αρασ, ΡΠ]]. ἵν. 1ο. 

ἀνά-θεμα, ατος, τό, ἆ ᾖεγφο: ΟΙ 
21156 αεε]έτεά, (αἱ. 1. ὃ; 
1 0ο1. Χν]. 22: αἴ ϱλέεα{}02/ 
οἵ ε25ε, Αο. αχ]. 14. Υή.: 
ἀνάθημα ἶ5α ἴΏ]ηρ ὤετοίρα {1 
01107 οὗ «οσα, εοἸδεεγαίσά ; 
ἀνάθεμα, 5ΙΠΠΡΙΥ α Ιαΐει ΕΟΤΠΙ 
Οἱ ἀνάθημα, Ὦὰ5δ ϱΟπἹΕ ἴο 
ΠἹΕαηΠ ο {27 αεουοίεα ἴο «θ- 
οἔ24017072. 

ἀναθεματίζω, ίσω, {ο μα (οπε’5 
5ε1{) ὄγ α (796, Αο. κχ]ϊλ. 12, 
14, 21: ο απ” τυζέῇ ε2/75έ9, 
Ματ. χὶν. 7τ.Ἠ 

ἀνα-θεωρέω, ὢ. {0 ζοοᾷ αξ α{ίο))- 
Ζ7ωεῦγ, {ο εοἸαφ{αεγ, Αο. ΧνΙ. 
πα. Εου ος. ο 

ἀνά-θημα, ατος, τό, αἰιγέβ{ρ 
εο/252ε7αίεά απα ἰαΐα ὀγ, α 
σοΐζσε ο{/εγίε, Τα. αχ. 5 
(Ν. Π.Ο «ὁγη.: 85ε8 ἀνά- 
θεμα. 

ἀν-αιδεία, ας, ἡ, «Ζα2έ/6ςς/11059, 
171ῤ1:ε71ε6, Πα. ΧΙ. δ.Ἠ 

ἀναιρέσις, εως, ἢ, α {αφή716 ατυαγ, 
1.6. ὮΥ α νὶο]επί ἀεαίῃ, Αο. 
να]. Ἡ, απῇ. 29 (ες). Ἐ 

ἀν-αίρεω, ὢ (5εε «ιτ. ὃ 1ο, 1, 
Ἆῃα, δα, Βυ. ο], ο ὅσας 
ατυαγ, ἴο αδούί, ἨΗΠεῦ. κ. Ο; 
ζο {αλο ο], {ο οί, Μαι. Ἡ. 16; 
ΠηΙά., {ο {αβε 14ῥ, Αο. νΙ]. 21. 

ἀν-αίτιος, ον, ο11ΐ1εᾳς, Μαϊ. κι]. 

ης 
ἀνα-καθίζω, {ο οὐ 14 (ρτορετ]ν 

ἰταηςδ. ΥΙὮ ἑαυτόν υπάεί 



ανα] 

5ἴοος), Τ1. νᾖ. 15; Αο. 1Χ. 
4ο. 

ἄνα-καινίζω, {ο /7εέτυ, 2εοίο7ε 
ἴο α Γο721ΕΥ εοηαΣ{{οη, Πε. 
να, 6 

ἄνα-καινόω, ὢ, {ο /ε/1έτυὺ, α161, 
ζο εβαΊφε ἴπε Ἠ4ε, 2 Οο{. Ἱν. 
16; Οοἱ. ΠΠ. το. (Ν. Τ.Ε 

ἀνα-καίνωσις, εως, ἡ, α 7εέτυαζ 
Οἵ εΛαρε οἳ Πεατί απά 14ε, 
Ἀο.χκη.2: Εν μηα.ς, (Ν. Τ.Σ 
Ύ2.: 5εε Ττεπεῃ, ὃ χν]]. 

ἀνα-καλύπτω, {ο 1010, 10ᾳῇέ 
21014604; Ῥ855., 2 Οοἵ. ΠΠ. 
14. 18.3 

ἄνα-κάμπτω, {ο δεμῶ οι {172 
ὀσεβ, εί, ΠεὈ. ΧΙ. 15. 

ἀνά-κειμαι, ἀερ., {9 2εεζέπε αἲ ἃ 
πηεα], Μαΐ. Ἱχ. 1Ο; ὁ ἀνακεί- 
µεγνος, ΟΠε ἨΨΠο τεο]ῖπες αἲ 
ίαβ]ε, σα ϱ]εοί, ΜΑΙ. χχ]]. 1Ο, 
τ1 (Ν. Η. οπιῖΐς η Ματ. ν. 
49). 

ἀνα-κεφαλαιόω, ὢ, ἔο ϱαέᾖε7 {ο- 
Φείᾖεγ {ΐο ο76. ο 1417 1 
14716467 ο6 ᾖεαᾶα; Ρ855., Ῥο. 
πι. ο: τρπα., Ερ. Ἱ. το.ἲ 

ἀνα-κλίνω, {ο αγ ἆοτυ; 3π Ἱῃπ- 
{αηΠΐ, ια. 1. 7: {ο 14ε ἔο 
Ζεείέπε αἲ {αῦ]ε, Ματ. νΙ. 397 
ρᾶςς., {0 εε({έ, α5 αἲ α Τεαςί, 
Πε ἀνάκειμαι, Τα. ΧΙΙ. 29. 

ἀνα-κόπτω, {ο εᾖθεά (Η1., ὀεαέ 
πσορ), ου ντ ον ῃ. 
ἐγκόπτω).Ἀ 

άνα-κράζω, {ο εὖγ ο1εέ, ἴο «ᾖοιιέ 
αὐοιά, Ματ. 1. 23, ΥΙ. 49Ο. 

ἄνα-κρίνω, {ο {ἐποεσίῆσαίε, {- 
σέ, ἐλααέε (]ιἹεῖα]]γ), 
ἴο Τμαρφε οἵ. ΟπΙΥ ἵη Τα., 
Αο., απά 1 Οοἵ. 

ἀνά-κρισις, εως, ἡ, /ζ1εία) εκ- 
α{ζ{10ή, Α.Ο. χχν. 26.Χ 

ἀνα-κυλίω, {ο οὐ” ὑαεά, Ματ. 
χν]. 4 (Ν. Η. {οι ἀποκ-).Ἓ 

ἄνα-κύπτω, {ο αΐ96 ο) εζΓ11ῇ, 
ρα πω τες Ἱπ να ο πο 
ῃρ., {ο ὄε εἰαίεα, Πα. κχ]. 25.3 

ἆνα-λαμβάνω, {ο ἐαπᾷε 1έβ, Αο. 
νΠ. 43; Ῥρ855., οἱ (Πτὶςύς 
Ρεῖηρ {ακεη αρ {ο Ἠεανεη, 
Ματ. χν]. 19. 

ἀνά-ληψις (ΥΝ. Η. -λημψιβ), εως, 
ἡ, α δεί {σβεη 144, 1.6., Ιπῖο 
πεανεῃ, Τα. ἱχ. 51.Χ 

ἄν-αλίσκω, λώσω, ἔο εο/σ136, 
«εδέγογ, Ἱωα. ΙΧ. 54; (σα]. ν. 
5: 2 ΤΗ. Ἡ. δ (ποί ΤΝ. Η.).Χ 

ἀνα-λογία, ας, ἡ, {ῥ7οβο{{02:, 
ααΐζσςγ, Ἐο. ΧΙΙ. 6.3 

ἄνα-λογίζομαι, {ο {2114 14ῤ07, 
«ο71Φέα67΄ αἴ{ελα{{ωείγ, ΗεΏ. χἹ]. 

3-3 

σκεξράα-δΝνσΙ ο ΝΕΗ ΤΣΣΤΙάΜΕΝΥΤ ΕΧΙ6ΟΟΝ. 

ἄν-αλος, ον, τυ1{2οιέ οαὐέπεςς, 
{94ῤζα, Ματ. ΙΧ. 5ο.ῦ 

ἀνά-λυσις, εως, ἡ, α ᾖοοφεέζς 
οἱ α 5Π1Ρ ἔτοπι Ἠεί πιοοτῖηρς, 
ὤεβαζίωγε, 2 Τὰπι. ἵν. 6.3 

ἆνα-λύω, ἴο αεβαγί, ΕΠΙ. 1. 237 
ο ε{, Ἱ μα. ΧΙ. 36.3 

ἀν-αμάρτητος, ο», τ021/20141ὀήα716, 
Γαιιζίζεςς, ]π. νι. 7 (ΊΝ. ΗΠ. 
οπι1ϐ).Χ 

ἀνα-μένω, {ο ατυαζέ, 1 ΤΗ. 1. 1ο.Χ 
ἀνα-μιμνήσκω, ἴο ε242., αα- 

21011153, ΤΟ α008., ΟΙ «ος. 
απ 1ΠΕ., 1 Οοἵ. Ίν. 17; Ρ855., 
ο 2Ε/1Ε7ΦΕ7, {ο εαἰ/ {ο 7124, 
δεη. Οἵ ᾳοο., 2 ΟοΠ. ν]]. 15. 

ἀνά-μνησις, εως, ἡ, /2έή1671- 
ὀγαπεε, α 7107747, Ἠεῦ. 
πι αν 

ἀνα-νεόω, ὢ, {ο 7εΊέτυ» πι]ά., {ο 
7ε7τετυ ο716)5 5εὐ, {ο δεγεἸετυεῶ, 
ΗΡρ. ἵν. 23.3 

ἀνα-νήφω, {ο ύἐεουέγ 5οὀεγεςς, 
2 Τιπη. ἹΠ. 26. 

᾿Ανανίας, α, ὁ ({τοπι ἨεΡ.), 411α- 
2ῇα5. Τητεε οἱ {πε ηβπΠε ατε 
πιεποπεά, Ας. ν. Ι--5, 1Χ. 
1ο κι. 2. 

ἀν-αντι-ρρήτος, ον, {2214ή5ῤ2ι{αδζε, 
οἱ {ο ὂε εοίααἸοῖεα, Αο. 
χΙχ. 36.Χ 

ἀναντιρρήτως, αἄν., τυ12{0014ὔ ε021- 
ζγαα{εί{ο11, Αο. Χ. 20.3 

ἀν-άξιος, ον, 14Ἴτυο7{Άγ, {πας 
ἐφαιαίε, 1 (οἵ. νΙ. 2.3 

ἀναξίως, αἄν., 12τυο2{ῤ10γ, 1411- 
ὀεεορε2μςύγ, 1 Οοτ. χὶ. 27 (πο 
πετ. το, ΊΝ. Εξ 

ἀνά-πανσις, εως, ἡ, /έ5έ, εεοφᾶ- 
ζ70 07 αδογ, 7677507214, 
Κεν. ὶν. ὃ; Μαϊ. χ!]. 43. 

ἆνα-παύω, ἴο ϱἶσε /εέ Οἵ 7έ- 
Γγες)εεζ, Μαί. ΧΙ. 25: πι]ά., 
{ο ἴαάε 7εσί, Ματ. ν]Ι. 31 (Ν. 
Η. τεαά ἵη Ἐεν. χὶν. 13, ἀνα- 
παήσονται, 2 {πΙ. ρᾳ55.). 

ἀνα-πείθω, σω, {0 Λε οσα, ἵπ 
Ραά 85εη5ε, οόέαέεε, 2115εαᾶ, 
Ας. χνλ]. 13.3 

ἀνα-πέμπω, {ο /ε/215, Φε] ὀσεα, 
δα. πσμῃ. στ. 

ἄνα-πηδάω, εαν 1 (Ν. Ἠ., 
Ιη Ματ. κ. 5ο, ΣΟΙ Ἐεο. ἀνί- 
στημι).Χ 

ἀνά-πηρος, ον, /2αὔμεα, ῥαοέίτης 
7οδΐ α 16716ε7, Τα. χὶν. 13, 
21Ι (ΥΝ. Ἡ. ἀνάπειρος).Χ 

ἀνα-πίπτω, ἵο Γαζ] αοτυ, ᾖε 
αοτυπ, Μαϊ. χν. 35; Ν. ἨΤ., {ο 
2εείέπε αἲ ἴαῦθ]ιε, Τα. ΧΙ. 317, 
χὶν. ΤΟ. 

ἀνα-πληρόω, ὢ, {ο 47 12, 1 ΤΗ. 
Π, τς {ο 1/0, ἃ5α ΡΤΟΡΠΕΕΥ, 

5 

[ανα 

Μαϊ. ΧΙ. 14: {9 ῥε2Γο:, α5 
α Ρτεοερί, (σα]. Υἰ. 2: {0 ος- 
ον οἵ {7 α ῬΡ]αςε, 1 ΟοΓ. 
χὶν. 16; {ο «ερ α ἀεῖ- 
ΕΙΕΠΟΥ, ΕΠΙ]. Π. 39. 

ἀν-απο-λόγητος, ου, αά]., ἔπεκ- 
οἸεφαδί6, Ἐο. 1. 20, ΠΠ. Ι.Χ 

ἆνα-πτύσσω, 70 1412004, 45 α 
νοίαπ]θ, Τα. ἵν. 17 (πο . 

ἀν-άπτω, {ο Αήάῇ6, εξ ο γε, 
Τμ. χα. 4ο: Ας παν 2 
(πο Ἠ. Πιις ας τη 

ἀν-αρίθμητος, ον, 22211471 έ7αὅ1ς, 
ευ. αι τσ | 

ἆνα-σείω, {ο ο: 1489, 1100, {71- 
οζζραίε, Ματ. αν. 11; Τι. 
αι. πια 

ἀνα-σκευάζω, {ο βετνεγέ, 141- 
φεζζ/ε, αε»{7ΟΥ, Αο. Χν. 24.3 

ἀνα-σπάω, {ο ὤγατυ 142, Ἱ.α. χὶν. 
ξ. ας. κὶ το 

ἀνά-στασις, εως, ἡ, α 275419 142, 
α5 ορροςεᾶ {ο {α]1πρ, Τι. Ἡ. 
34: 7191, α5 Ίτοπι ἀεαίΏ ΟΥ 
ἴπε 6τανε, 7ε514ΥΥεΕΙΙ021, ἔε 
/Γαέμγε οίαίε, Ἐο. Ἱ. 4, νΙ. 5. 

ἆνα-στατόω, ὢ, {ο 19εέέ6, β114 
17 «ο/1210έ10, Ας. ΧχνΙι. 6, 
πχὶ, -ὓὃ” αι π. τρο 

ἄνα-σταυρόω, ὢ, {0 εγΙ{Υ ᾱ- 
τε, Περ. νι ὃς 

ἀνα-στενάζω, {ο ϱ7οα) ΟΙ οὐρή 
αεεβζγ, Ματ. νΗΠ. 12.3 

ἆνα-στρέφω, {0 1141 1έῤ, οτε7- 
Ζ24271, ]τπ. Ἡ. 155 ΙΠίταης., {ο 
26{171, Αο. ν. 22; πι]. (85 
1αΐ. σεγςαγ{), {ο ὂε Οἵ {ο σε 
7 ἃ Ῥίαςε ΟΥ δίαίε, {ο 205έ 

αγιο]ῆρ, {ο ῥαῶςς οἼ16”5 1171ε ΟΥ 

δε εοσεγςα22ἴ τυζίζᾖ ΡΕεΙΦΟΠΣ; 
6επετα]]γ, {0 εοπά κεί οπε 
φεᾷ, α σοι α του τ "ια 
ης ος, 

ἀνα-στροφή, ἢς, ἡ, ὀεβατ{ο7, 
2471717 οἵ ᾖάε, (σα. Ἱ. 13; 
Βρ. ιν. 25. 

ἆνα-τάσσομαι, {ο αγ7ά1166, εο7- 
ῥουε α πατταϊ(ῖνε, Τωα. Ἱ. 1. Ἐ 

ἀνα-τέλλω, {ο «271716 1έῤ οἵ 2196, 
ἃ5 ἴἩε 8δυΓ, α δίατ, α ο]οιᾶ, 
Μαι. χι. 6; Τα. κ. 54; ος 
{πε Μερδδίαπ, ἨΗεξ. νυν]. 14: 
ίΤαηΏςδ., {ο εα1έδε ἴο 215ε, Μαἲ. 
ν. 45. 

ἀνα-τίθημι, πι]ά., {ο δεί Γογίή, 
ἀέείαε, Αο. χκχν. 14: (αα]. 
π, ο 

ἀνατολή, ἢς, ἡ, {λε αατυ, ἆαγ- 
ο2/ήήρ, Τμ. 1. 7δ: 6επετα]]γ, 
{ᾗε εαςέ, νἩετε {πε 51η Τίδες, 
Μαϊ. 11.2, 9; 5ἱπ6. απά Ρ]άτι 
5εε (τ. δ 2490. 



ανα] 

ἀνα-τρέπω, {ο οδυεγί, οτ6}- 
ἴβγοτυ, 2 Τῖπι. . 1δ; ΤΙ. Ἱ. 
τος 

ἀνα-τρέφω, {ο 1114296, ὀγ1ρ 14, 
εὔεαίε, μα. ἵν. 16 (Ν. Ἡ 
ΠΙΤΡ.); Ας. να]. 20, 21, ΧχΧ]1. 3.8 

άνα-φαίνω, πι]ά., {0 αββεαγ, Τα. 
ΧΙΧ. ΙΙ; Ρᾶ85., {0 ὐέ «/στυ α 
επίηρ (866.), Ας. κχὶ. 3 (Ν. 
Η. τεαά αοῖ., ΙΏ 5ΕΠ5Ε {0 εο1ὲ 
{3 φέσηέ ο).Ἠ 

ἀνα-φέρω, οίσω, {ο ὀεαί οἱ {έαᾶ, 
7ο ο[/ε7, α5 5αοτίῃςε, Ηεῦ. νΙ]. 
27: {0 ὄεαγ, α5 5ἷπ, 1 Ρεῖ. Ἱ]. 
24. 

ἆνα-φωνέω, ὢ, {ο ε2Ύ οἱέ{ αἐοχά, 
επ. 1. 42.43 

ἀνά-χυσις, εως, ἡ, α βῥο119 
οέ; Ἠεηπος, ἐχεέσο, 1 Ρεῖ. ἵν. 

4-3 
ἆνα-χωρέω, ὢ, {ο αεβαγέ, τυζή- 

αγατυ, Ματ. ΙΧ. 24: Ματ. ΠΠ]. 7. 
ἀνά-ψυξις, εως, ἡ, ἆ 7εΓγες/215, 

Ἁο. ΠΠ. 20.3 
ἀνα-ψύχω, {0 7ΕΓες/, {0 7ευέτε, 

5 Ἔπα. Ἱ. τς 
ἀνδραποδιστής, οὗ, ὁ, α 1171- 

φζραζεΣ, 1 Τϊπι. 1. 1Ο. 
᾿Ανδρέας, ου, ὁ, 447έτυ, ]η. Ἱ. 

49. 
ἀνδρίζω, ίσω, πω]ά., {0 αείξ {ίᾷε α 

71471, {ο ὂε ὀγατε, 1 (οἵ. Χν]. 
το Ἐ 

᾿Ανδρόνικος, ου, ὁ, 4/21γο11ε119, 
κο σα πι 

ἀνδρό-φονος, ου, ὁ, ἆ 
«ήορες Ἑ Ἑύπι. 1. ο.” 

ἀν-έγκλητος, ον, /10{ 0ῤΕ7: {0 αε- 
εἴεςαζ{οίτ, 141ύ/α21α6/ο9, 1 (οἱ. 
πιδο ο 1. 6ο. 

ἀν-εκ-διήγητος, ον, οἱ ἴο ὂὲ 
Φβοβε2, {2167 εσς{όήε, 2 091. 
ος ας. (Ν. ΤΟ 

ἀν-εκ-λάλητος, 1415βεαζαδζο, 1 
Ῥεῖ. 1. δ. (Ν. Τ.Α 

ἀν-έκ-λειπτος, ο», 141α1/7ᾳᾳ, Τ.. 
και ασ 

ἀνεκτός, ή, όν, {οὐε}αὀᾖε, εέῤῥοΣ{- 
αὐζε; ΟΠΙΥ 1 «οπΙρ., Μαῖ. χ. 
ες ασεσο 2 

ἀν-ελεήμων, ο», ή σι εο2ηῥ5- 
207, ϱ724εἱ, Ἐο. |. αἱ. 

ἀνεμίζω, {ο αρ{{αίε ΟΙ ἀγέτιο τυ {ή 
τυέά; ρα55., ]α. 1. 6. (Ν. Τ)Ἐ 

ἄνεμος, ου, ὁ, {7 τυέά, Μαἰ. κ]. 
7; 3ρ., αρρ]εᾶ {ο επιρίγ ἀἆος- 
ἐτΙπες, Ε)Ρ. ἵν. 14. 

ἀν-ένδεκτος, ον (ἐνδέχοµαι), α., 
21ῤοσς{δέε, Ἱωα. χνΙ. 1. (Ν. 
τ.)Ἐ . 

ἀν-εξ-ερεύνητος (1Λ). ἨἩ. -ραύ-), 
ον, α.]., 115έζ2εᾖαδίε, Ἐο. χΧ]. 

ὅσ-ἃ 

22411- 

σκΕεξΑ- ΕΝΟΣ ΔΕΗ ΤΡΕΣΤΗΙ ΜΕ ΥΤ ΣΧ/ςΟΟΝ. 

ἀνεξί-κακος, ον, Λαζ1ομέ ο {η- 
45 πα, Ἡς 2 (Ν.Ε 

ἀν-εξ-ιχνίαστος, ον, {αΐ εα21210{ 
ὄε εκβἰογέα, {160712 7ε/ε215{- 
δε, Έσ. αι. ασ. ΕΡρ. τη. ὃ, 

(593 
ἄν-επ-αίσχυντος, ον, Ζατ1215 10 

εα14Φε {ο ὂε ατα, 2 Τϊπι. 
1. τσ.Ἐ 

ἀν-επί-ληπτος (ΎΝ. Η. -λημτπ-), 
ον, α]., 06 εστί αοέτρ 
ζυγός, {77εβοαεΛαδζε, 1 Τίπῃ. 
μμ, ο νι νι τα Ἐ 

ἀν-έρχομαι, {ο ε0Ίε Οἵ ϱο 14, 
Τα. ὃς ο 81. τς στ εδ. 

ἄνεσις, εως, ἡ (ἀνίημι), }εασακ- 
αἴζοιι, 11159101, 5 ΤΤΟΏ 

Ῥοπάς, Ὀωτάεηῃ, είς., Ας. χχῖν. 
σσ 5 ΕΕ. τς]. 

ἀν-ετάζω, {0 εχα {116 71 {ε{αᾖ)γ, 
Αο. κΧΙ]. 24, 20. (9.)Χ 

ἄνεν, αάν. α5 Ῥτερ., ΙΝΙ{Ἡ σεη., 
τυ{ζ οσο, 1 Ρειῖ. ΠΠ. 1. 

ἀν-εύθετος, ον, {50/11/10/1ή6/14, Αο. 
απ. το. (Ν. Το 

ἀν-ευρίσκω, {ο Πα ὂγ πεαγεέτερ΄ 
Του, Ἐν. ᾖ. τό; Δε. κχὶ. 4. 

ἀν-έχω, πι]ά., {ο ὀδα τυ1έῇ, Γο7- 
ὀεα, ασε ῥαίζίεπερ τυ{{ῇ, ε7- 
εὔοε να πνπα τσ; Ταςἳκ. 
1; 6εη. ΟΕ Ρεῖς. ο {π]πς. 

ἀνεψιός, οῦ, ὁ, α εοἸς{1, (91. Τν. 
1Ο. 

ἄνηθον, ου, τό, αλέτε, ἀλλ, Μαί. 
ΧΧΙΠ. 23.Χ 

ἀνήκει, Ίπιρεῖς., {4 {ἐς {έ οτ 
Ζ7ΟΔΕΣ; Ῥατί., τὸ ἀνῆκον, τὰ 
ἀνήκοντα, {06 ὀεεοιήσ, Ρ Π]- 
Ιεπι. 8. 

ἀν-ήμερος, ον, αα]., 1ο0έ {αλλε, 
πες, ο πα ο. ο 

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, (1) α 171, Ιπ 
5εεχ απἆ αρε (Τ.αἰ. 572), Αο. 
νΗΠ. 12; Πεηοε, (2) α ἠιοδαᾶ, 
Ῥο. νἩ. 2, 3; (3) α Λε9ό22 
6επετα]1γ, Τα. ν. 41; Ρ]α. 
νοο., ἄνδρες, 91151: οξίεη 1Π 
αρρος]ῖοη γψτὮ αἀ]εοίίνες 
απά ΠΟΙΠΕ, ἂ5 ἀνγῆρ ἁμαρτω- 
λός, ἀγῆρ προφήτης, Τα. ν. 8, 
κκὶν. το, 

ἀνθ-ίστημι, {ο οββοςε, τυ1{Ἴσία11.ζ, 
7εφὲδέ, ΨΙΓὮ ἆαῖ., ο. ΙΧ. 190, 
Μαί. ν. 19. 

ἀνθ-ομολογέομαι, οὔμαι, {ο εὐ2/- 
/Γεος, φέσε {ας ο, ἀαῑ., Τα. 
1. 38.3 

ἄνθος, ους, τό, α ᾖοτυεγ, ]. Ι. 
το τες ρε: 24.8 

ἀνθρακιά, ἂς, ἡ, α Ἴεαβ οὗ δΙΕ7)- 
{75 εσαύς, Τη. χν 1. 18, χχ!. Ο.Χ 

ἄνθραξ, ακος, ὁ, ἆ εοαζ, Ἐο. χῖ]. 
20.3 

9 

[ανα 

ἀνθρωπ-άρεσκος, ον, αἰεο/γοιες οἱ 
Λήεαφέτης 2111, ἘΡ. νΙ. 6; (οἱ. 
µ1. 22. (9.)Χ 

ἀνθρώπινος, (νη, τον, ᾖ141.21, 
δε[οιρ{ρ {ο 141, ]α. ΗΠ. 7; 
τος. κ. τη. 

ἀνθρωπο-κτόνος, ου, ὁ, ἡ, α ᾖο1- 
Τοΐαε, α 17α715/αγεΣ, η. ν]]. 
αχ: τ Τα. μΙ. το.Ἡ 

ἄνθρωπος, ου, ὁ, α 71431, ο3έ ο 
ἔπε 1112 7αεε (1,αΤ. Ζο)πο). 
11Κκε ἀνήρ, Ἰοϊπεά 1Π αβροξί- 
ἴἴοη η 5αΏδίαηίϊινες, αδ 
Μες πναῃ. σα, καὶ, 3α. 

ἀνθ-υπατεύω, {0 ὂε ᾖῥ7οεσ/15144, 
Αο. χνΗ]. 12 (ποί Ν. Η.).Χ 

ἀνθ-ύπατος, ου, ὁ, α ῥ7οεσ15140, 
Άς. χι. Ἰ. ὁ, 2. 

ἀν-ίημι, {ο 1140056, {εί φο, Αο. 
χν]. 26, χχν]]. 40; Το ϱἔνε (ᾷ, 
Ἡρ. ν]Ι. 9; {ο {έεαυε, 116ρΐ66{, 
ΗεΡ. χΗΠ. 5.Ἡ 

ἀν-ίλεως, ων, τυ1{2ο01.{ 1Ε7ΕΥ, ]α. 
Π. 1 (7. ΗΠ. τεαά ἀνέλεος). 
(Ν. Τ.Α 

ἄ-νιπτος, ον, αά]., 14τυαςᾖεί, 
Μαι. αν. ο: Μα. νε», 5 
(Εες.).Χ 

ἀν-ίστημι, {ο α196 14ῤ οηε ]γίηρ 
οἵ 6εας, ἃς. τκ. 1. Ἰα η. 
30, 40; ΙΠΙΤΕἨς. (η 2 α., ΡΕ. 
απά πι]ς.), {ο 715ε ΕΤΟΠΏ α Τ6- 
οἀπρεηί Ρροδίωτε, Ματ. 1. 35 
{ο 71356 αρα Ίτοπι ἴπε ἀεαά, 
Τα. ΧνΙ. 41; αΟΓ. Ρρατί., οξίει 
οοπδίπεά πΙ(] οίπετ νετῦς, 
5 “τιδίης (ἀναστάς) Ἰε 
υεηί.) 

"Αννα, ας, ἦν ά4ηα, Πα. . 36.3 
"Αννας, α, ὁ, 4α5, μα. ΠΠ. 

5 αι να ο το ος Απ 
6 

ἀ-νόητος, ον, Γοο0ήσἡνἐλοιιςἈέζεςς, 
Εσο.α. [45 τ Τσακ, να. ο. 

ἄνοια, ας, ἡ, Γοὐζγ, Ιαάδςς, Τ.α. 
να. τς, 25 "σα, μῦ. ο. 

ἀνοίγω, ἕω, {0 οβε”, Αο. ν. 190, 
χ]]. 1Ο, Ι4: ΙΠίΤαΠ5. ἵη 2 ΡεΤΙ., 
ἀνέφγα, ἴο ὄε 6βε, 2 (ο. |. 
τες ειξσοε κνε ο: 

ἀν-οικο-δομέω, ὢ, {ο ὀτήία τῤ 
αρα, Αο. ΧΥν. 16.Χ 

ἄνοιξις, εως, ἡ, οβεἸή219' (ἴπε αοἲ 
ο8), Ε)Ρ. νΙ. 1ο. 

ἀ-νομία, ας, ἡ, ῥατυζεςςτεςς, 12117- 
1, Μαϊ. πεήῃ. 28” Ἔε αι. 
14: αἱ ἀνομίαι, {ήφτεζέέες, ετἐ{ 

αεεας, Ἐο. Ἱν. 7. ὁ5Υ/.: 868 
ἀγνόημα. 

ἄ-νομος, ον, (1) τυ{{ο1εέ ἶατυ, ποῦ 
5αΏ]εοί {ο {πε Ίαν, α5εᾶ οί 
(6επί]ες, 1 Οο{. Ιχ. 21: (2) 
(ατυζέος; 5 διῦδί., α /Πα{έ- 



ανο] 

(Γαοίογ; ὁ ἄνομος, 1Ἴε ζατοζεος 
ο76,2 ΤΗ. Ἱ. δ. 

ἄνόμως, αἄν., το{{ο1ι{ στυ, Ἐο. 
πι, 10. 

ἄν-ορθόω, ὤ, {ο 1αᾷε 1ῤγὲρλέ 
ΟΙ ο{γαξρᾖέ αρα{τε, {ο εδιή/ᾳ, 
74ᾳΛέ «ο, Τα. ΧΙΙ. 13; 
Αο. χν. 16; Πεῦ. χα. 12.3 

ἄν-όσιος, ον, 11/1 0ὔψ, 1 Τιπι. 1. 9; 
5 Ἑπας αμ; 2.38 

ἀνοχή, ἢς, ἡ, Γο7δεαγα΄26ε, {οζεγ- 
α{ζο7ᾳ, Ἐο. ΠΠ. 4, ΠΠ. 25.8 ὦΥ2.: 
ὑπομονή ἵ5δ Ραΐϊεηποε απάεί 
ἔπ1α]5, τεξειτίηςσ {ο ἐς ; 
µακροθυµία, Ραΐϊεηποε απάετ 
Ρτονοσα{ϊοη, τεξειτίης {ο ῥε7- 
5ος ἀνοχή 15 α Έοτβρεαταπςε 
ζΕ74βο7Ω7γ 1Ώ 15 παίιτε. 

ἄντ-αγωνίζομαι, {ο 2ε5154, οέγζυε 
αραζοί, Πεῦ. χ11. 4.Χ 

ἀντ-άλλαγμα, ατος,τὀ, ασ ἐφτε{σ- 
αεί, 47456, ΜΑΙ. Χν]ι. 26; 
Ματ. νι. 17.3 

ἀντ-ανα-πληρόω, ὢ, {ο [07 11 {η 
714271, (οἱ. 1. 24.3 

ἄντ-απο-δίδωμι, {ο 7εεο72βε/56, 
7εζτ/ζΐε, Τα. χὶν. 14; Ἐο. ΧΙ]. 
Το. 

ἄντ-από-δομα, ατος, τό, α 7έ- 
εο”2βε΄ῶ5ε, 21144, Τα. χὶν. 
πο, κου κι ο δὴ 

ἀντ-από-δοσις, εως, ἡ, α έτυαγῶ, 
7εεο”αβε΄ο5ε, (Οἱ. 1. 24.3 

ἀντ-απο-κρίνομαι, {ο /ερῦύν α- 
ϱαή719ΐ, εο/{αα1οί, Τα. χὶν. 6; 
πο κ. 26: 

ἀντ-εῖπον (α5εά α5 2 αοἵ. ΟΕ 
ἀντιλέγω, 5εε Φφημί), {ο εο02/- 
ἔγααζεῖ, ἴο φαήσφαγ, Τα. ΧΧΙ. 
ο πο τν της 

ἀντ-έχω, πι]ά., {ο ᾖοζά Γαςί, {ο 
αάΛεγε {ο (σεη.), Μαϊ. νΙ. 24; 
Τους κι τν πα Επ πας 
Ένα οἳ 

ἀντί, Ρτερ., 6εη., {5{εαᾶ οὗ, Γο7. 
ὦςσε Οτ. ὃν 201, ἹαΤα, νι. 
ντο οσα, ο), δα. αρ: 

ἀντι-βάλλω, {ο ἐν οτυ {71 {1171 εκ- 
εβα710ε τυογαᾶς, Τα. χχὶν. 17.3 

ἀντι-δια-τίθημι, πιῖς., {0 δεί οπές 
φεζ αρα{ζσΐ, οΆβοςε, 2 Γϊπῃ. 
αἲ. 28. 

ἀντί-δικος, ου, ὁ (οτίς. αά].), α2 
ΟΆβο/εέ αξ ᾖᾳτυ, ΜΑΙ. ν. 25; 
Τα. χι. σδ, χνι. 3: αγ σαα- 
ο νασρ π νες ν. ὃν τ 

ἀντί-θεσις, εως, ἡ, οββος{{1071, 1 
Ταπη. ν1. 20.8 

ἀντι-καθ-ίστημι, {ο /εσή5έ, ἨεΡ. 
κ 1. 1.ᾶ 

ἀντι-καλέω, {ο εαζ/ ΟΙ 22114 121 
ὤεσ, Ἐ ια. χὶν. 12.3 

ἀντί-κειμαι, {ο ὀΆβοτε, }εοςί 

σκεδΡά- Ενα ΝΕΗΜ ΤΕ574ΜΕΝΥΤ ΤΕΧ/ΙςΟΟΛ. 

(ἀα1:), Ἱοα- πα πορσεκις ης 
ὁ ἀντικείμενος, α ααοεγταγγ, 
τ ροτ. αν. ο: Εμ. 1. 28. 

ἀντικρύ (1Λ). Η. ἄντικρυς), αἄν., 
ουε7 αφα{ᾳ5ΐ, Αο. ΧΧ. 1 5.Χ 

ἀντι-λαμβάνω, πι]ά., {ο {αᾖᾷε ο]ζ 
οὗ, Λεβ, «Λαγε {3 (5εη.), Τμ. 
πες Αα πχ σος τρ. 
μα. ο 

ἀντι-λέγω, {ο «βέαξ αρα {εφέ, ε071- 
Ζγαατοί (ἀαῑ.), Ας. κ. 45; 
ζο οΆβοσε, ΕΥ, ]τ. χὶκ. 12. 

ἀντί-ληψις (11). Ἡ. -λημψ-), εως, 
Λεβ, 2111115έγαά{ο, 1 091. ΧΙ]. 
25.3 

ἀντι-λογία, ας, ἡ, εο/ήα{εΣ021, 
εο/2{ε2214071, 7εὐε//{ο”. ἨΠεΒ. νΙ. 
το, ναι. πι ος ο ττἘ 

ἀντι-λοιδορέω, {ο /εσ{ζέ οἵ 2ε- 
/Ά2οαεῦ αραζτε, 1 Ρεῖ. Ἱ. 23.3 

ἀντί-λυτρον, ου, τό, α 24715071- 
Φλέσε, τ παν. ῃ. το. 

ἄντι-μετρέω, ὢ, {ο Φε {42 
εί, Μαι. νι. 2 (ποί ΊΝ. 
Ἡπ.)ς ους νι. οδ- (Ν. Ῥος 

ἀντι-μισθία, ας, ἡ, ἐεο71βείςε, 
κο, ή 2 ο 6ο να πΝ. 
ποτ 

᾿Αντιόχεια, ας, ἡ, «414ἱσεᾖ. Τννο 
Ρ]αςες οἱ {Πε ΠαΠΙε 4Γε Πε- 
ποπεᾶ, Αο. χ]. 26, ΧΙ. 14. 

᾽Αντιοχεύς, έως, ὁ, α εὐίέεε οὗ 
«411ήΐοεᾖ, Λο. ν]. 5.Χ 

ἀντι-παρ-έρχομαι, {ο ῥαςς ὄγ οῇ- 
ᾖΑοσήζε ο, Τα. κ. 41, 32.3 

᾽Αντίπας, α, ὁ, 42ήΐρα5, Ἐεν. 
π, παιἘ 

᾿Αντιπατρίς, ίδος, ἡ, 4ή1βαίγές, 
ο, κοήα- στις 

ἀντι-πέραν (Ἠ). Ἡ. ἀντίπερα), 
αἄν., ο {ᾖε οββος{ίε {αρ ΟΥ 
Φ/07ε, Τμα. να]. 26.3 

ἀντι-πίπτω, {ο Γαζ] αρα{τιςέ, 7ε- 
ο Αοινη, ου 

ἀντι-στρατεύομαι, ἀερ., ζο 7744 
συζ7΄ αραΖσφί, Ἠο. νΙ]. 23.3 

ἀντι-τάσσω, πι]ᾶ., {ο σεξ ο165 
6/ζ αραζςέ, 7εφή9ί (ἀαἲ.), ο. 
κια. 5: Τα: τς 6 ὦ ὅ- τῬες 
γεδι Ἆο αι. σι 

ἀντί-τυπος, ον, ζὰε {2 ῥαίε7/, 
ἨΗεΡ. ΙΧ. 24; τὸ ἀντίτυπον, 
εογγεςβομαά 4 Το, 5 
ἵναχ ἴο ἴΏε 5εα], α111γβε, 1 
Ῥεις μα, ο. 

᾿Αντι-χρίστος, ου, ὁ, οΆβοσε 
οὗ 654, «4121110214, 1 η. 
Ἡ, 18 ο τας Πας 
(Ν. Ὅοα 

ἀντλέω, ὢ, {ο ἆγατυ {τοπι α νεδ- 
εε], Ίῃπ. ης 5ο ον ως τος 

ἄντλημα, ατος, τὀ, α ὀιεᾷεί, ]η. 
ἀν. 11.3 

1Ο 

[απα 

ἀντ-οφθαλμέω, ὢ, ἔο ᾖοοᾷ 1 {με 
αεε; 5ο ἴο 1εεί {ρε τυζῶ, 
Αο. χχν]]. 1 5.Χ 

ἄν-υδρος, ον, τυ1{οιιέτυαέεγ, ογγ, 
Μαἰ. αμ. 43: Τα. κ. 24- 

ἀν-υπό-κριτος, ον, α]., τυ1{2οιι{ 
Αγβοεζ252, 11Γεἱσηεα, Ἐο. ΧΙ]. 
ο, 5 οὐ πι. 6 (Αρυ 

ἀν-υπό-τακτος, ον, 220 τζ/εεί {ο 
21446, οἳ ἴπ]ηπρς, Ηεῦ. 1. 8; 
2/4717140γ, ΟΕ Ῥείδοης, 1 Τ1πῃ. Ἱ. 
ὃς Ενπιδ, τους 

ἄνω, αν. (ἀνά), 14β, αὐονε, 14ῤ- 
τυαγᾶς; τὰ ἄνω, /έασε; Οἵ 
εασεζγ {έτρς,α5 ]η. ν111.23. 

ἀνώγεον, ου, τὀ, α 1έββε- εᾖαζη- 
δε7. ὧεε ἀνάγαιον.Ἐ 

ἄνωθεν, αἆν. (ἄνω), (1) οξ Ρ]αοε, 
/Γ7ο72 αὔοσε, 5 ]η. 1. 31, Χὶχ. 
11; ΨΙ{Ώ ρτερρ. ἀπό, ἐκ, Γ7ο72 
26 {οᾖ, 5 Ματ. χν. 35; Τη. 
ΧΙΧ. 23; (2) οἱ ππε, 77071 {πε 
-Άμοὴ, οπ]γ Τμ. 1. 3: Ἆςς Ἀκοα- 
5. Τη ΠΠ. ΠΠ]. 4, 7, αρα (5εε 
(ᾳα]. ἵν. 9); οἵ, ΡετΏαΡρς5 Πετε 
85Ο, Γ7ο71 αὐοτο. 

ἀνωτερικός, ή, όν, 144βε7, ᾖέσλεγ, 
Ἀς. κκ. τ.Ἐ 

ἀνώτερος, α, ον (οοἵηρασ. Οἱ ἄνω; 
οΠΙΥ πειῖ. α5 αάν.), 22927, ἔο 
α Α1οᾖεγ ῥίαςε, 1.α. Χὶν. 1Ο; 
αὀοσε, δέΓο7ε, ΗεΏ. κ. δ.Χ 

ἀν-ωφελής, ές, 1412ο/βίαὐζε, ΤΙΙ. 
τή, ο: Πες να, τος 

ἀξίνη, ης, ἡ, αΏ αχε, Μαϊ. ΠΠ. 
τος Γι υᾳ. ο 

ἄξιος, ία, τον, αά]., τυο2{7γ, «ἆε- 
δεγο17ς οὗ, φ1/ζαδ/ε {ο (5εη.), 
Περ. αΙ. οὔ” ἵα. ππ ήδι ο 
ἄἁχνι, 20: 

ἀξιόω, ὢῶ, {ο ἄδεῃ τυο}{γ (αοο. 
απ σεη., οἱ 1Π{.), Τα. νΙῖ. 7; 
2 ΤΗ. 1. τς 0η Μὴ ο. αν. 
46, Χχν]ΠΠ. 22. 

ἀξίως, αάν., τυο{217γ, οεζζαδζγ 
(161 σεη.), Βο. χν]. 2; ΡΗΙ], 
Ἡ, ης 

ἆ-όρατος, ον, 1220191076, 1412196621, 
ο αἳ Ἱ δι ς πα αι τη. 

ἀπ-αγγέλλω, {ο /εβοί, 7εἴαίο, 
΄74ῤο ὦήοτυ, ἀέείαίό, Λο Ἱν. 
ρα. κ πρ. 

ἁπ-άγχω, πι]ά., {ο ας οΟἵ 
οἔγα2εσί6 οπε’» φεζζ, Μαἰ. καν]. 

κ 

ἁπ-άγω, {ο ᾖεαα, εα77Υ, οἵ ἔαλε 
ατυαγ, Ἱωμα. κΙΠ. 15: {ο ᾖεαᾶ 
ατυαγῖο εχεοι!Ιοη, Μα{. χχν]. 
57; Ματ. χὶν. 44, 53; 1ο {εαᾶ 
οἵ {επα, 45 ἃ ΥνΑΥ, Μαϊ. νΠ]. 
πα 14, 

ἆ-παίδευτος, ον, αΠ., 1421171Φ472461- 
ε, {σμογαή, 2 Γπι. 1. 23.3 



απα] 

ἁπ-αίρω, {ο {πάε ατυαγ; Ἱπ Ν.Τ. 
ΟΠ]Υ 1 α. Ρᾷ58., Μαΐ. ΙΧ. 15; 
ταν π. σο, Τα. ν. 35. 

ἁπ-αιτέω, {0 αἲά ὀαεᾷ, 7ἐᾷ117ε, 
2εεζα{2η, Τα. νΙ. 39, ΧΙ]. 20.Χ 

ἅπ-αλγέω, {ο ὄε ᾖῥαςί Γεείης, 
Ἑρ. ἵν. ΤΟ.Χ 

ἁπ-αλλάσσω, Ρρα85., ἴο ὂε /ε- 
72σσεα Ίο71, ἴο αεβαζί, Αο. 
ΧΙΧ. 12; ῥ855., ἴο ὂε σε /7εέ 
(Μ{Ἡ ἀπό), Τα. χἩ. 5ὃ; {0 
«εζζσεγ, Ηεῦ. 1. 1 5.Ἡ 

ἁπ-αλλοτριόω, {ο εσ{α115ε, αὐ{ε71- 
αἴε (σεη.), ΕΡ. ΠΠ. 12, Τν. 18; 
εοιι; στ 

ἁπαλός, ή, ὀν, {ε1ε7, ἂ5δ α 5Ώοοί 
ὃξὲ α ἴτεε, Μαν, κχὶν. 35: 
Ματ. κ]. 25.3 

ἁπ-αντάω, ὢ, {ο 6, {ο ε21ζΟΊ/71- 
ζ27 (ἀαἲ.), Ματ. χὶν. 13. 

απ-άντησις, εως, ἡ, α 116εί{7ᾳ5, 
αἱ εὔτεσ]{ε{7, εἰς ἀπάγ- 
τησιν (σεη. οἵ ἆαῖ.), {ο ηεεί 
ΑΏΠΥ ΟΠΕ, Αο. χχν ΠΠ]. 15. 

ἅπαξ, αάν., οἱ ἴππε, οηε6, 1 ΤΗ. 
Ἡ. 1δ; οπεε Γογ αὖἶ, Πεῦ. νἹ. 
τμ. 5, 

ᾱ-παρά-βατος, ον, {20ἱοζαδίε, 
1/26 α2,φεαδίε, ΗεὈ. ν. 24.3 

ἄ-παρα-σκεύαστος, ου, αα]., 1411- 
ᾖΑ2εβαγεῶ, 2 (οἵ. ΙΧ. 4.3 

ἁπ-αρνέομαι, οὔμαι, ἴο ἄε71Υ, ὤᾖο- 
οτυ, Μαϊ. Χκν]. 34, 35: ἴ0 
α{εγέραγα, Νίατ. νι. 34. 

ἁπ-άρτι, αἀν., οἱ ἴἴππε (5εεᾶρτι), 
ΛεπεοΓο{/, Ἐεν. χὶν. 13. (1Ν. 
Η. τεαά ἀπ᾿ ἄρτι.)Χ 

ἁπ-αρτισμός, οὗ, ὁ, εο/”1/ε{{071, 
Τπ. πάν. 28.38 

ἁπ-αρχή, ἢς, ἡ, {ρε ο σές, 
εοηδεοτα{εᾷ {ο (οά (5εε ἨΝ. 
η. ΤΕ αι, τα. 

ἅ-πας, ασα, αν (Ίἶκε πᾶς, (τ. 
δ 37), αὖζ, αἰ[ {ορείβε7, {λε 
τυ/οὐε. 

ἀπασπάζομαι, 5εε ἀσπάζομαι. 
ες Ῥιις 

ἁπατάω, ὢ, ήσω, ἔρ ἀεεείοε, {εαᾶ 
2ΐο ε77ο», ]4. Ἱ. 26: ΕΡ. ν. 
ὁ ορ εια Ἡ η: Ν: Ἡ. 
ἐξαπ-).Χ (ΤΏε 5ίτοηρει {οΓΠὰ 
ἐξαπατάω 15 ποτε ΕΤε.) 

ἀἁπάτη, ης, ἡ, ἀεεείέ, «εερίίγιε[- 
το. σι α. δ; Εερ. πι 
τα. 

ἆ-πάτωρ, ορος, ὁ, ἠ(πατήρ), το2{ῇ- 
ο1ΐ Γα{ᾖεγ, 1.6., ἵπ ἴπε σεπεα]- 
οσ1ε5, ΠεΡ. ν1]. 3.3 

ἀπ-αύγασμα, ατος, τό, 7ε/εείεά 
ὀγρρέπεσς, Ηεῦ. 1. 3.3 

ἀπ-εῖδον (ΥΛ. Η. ἀφεῖδον), 2 8Ο. 
οἱ ἀφοράω, πΠ]ςο] 5ε86. 

ἀ-πείθεια, ας, ἡ, τυ100110 11ε/{ε, 

σνδΕδα- Ενός ΝΕ ΤΕΣΤΙΗΕΝΥΤ ΤΕΧ7ςΟΝ 

οὐφίήπαςγ, αἡφοδέαίεπεε, ἨεὈ. 
ιν, ο, τη. 

ἀ-πειθέω ὢ, {ο 26/115ε δεζίεῇ, ὖε 
αἡφοδεαζεταή, ]η. ΗΠ. 36: Ῥο. 
1. δ. 

ἀ-πειθής, ές, /1ὐείευίχρ, αλι- 
οδεοίεμί Τα. Ἱ. 7; 2 Τι. 
η, ᾱ. 

ἀπειλέω, ὢ, ήσω, {ο {ᾖγεαίοτ, 
Γογδζα ὄγ {γεαίεήήρ, Λο. Ἱν. 
σο 1 Γεῖ. Π. 23.3 

ἀπέιλή, ἢς, ἡ, α ἐλγεαέρηίσερ, 
ζργεαί, Ἆο νι. ετ ΟΝ. ΠΕ. 
οπης) 2ο, ἵκ. τι Ερ. νη. ο 

ἄπ-ειμι (εἰμί, {ο ὄε), {ο δε αὐπετεί, 
αρ σοι. πο 

ἅπ-ειμι (εἶμι, {ο ϱο), {ο Ρο ατυα}, 
ζο αἴεβαγί, Λο. χν]]. Το.Χ 

ἀπ-εῖπον (5εε εἶπον), πι]ᾶ., ἴσ 
2ἐ/2014166, αᾖφοτυ, 2 Ο0ἵ. 1ν. 
5ος 

ἀ-πείραστος, ου, αα1., {εεαβαδζο 
οὗ δείτης {ε7ηῤίεᾶ, ]α. 1. 13." 

ἄ-πειρος, ου, α.[]., πεχβεχ{ε]τεεαῖ, 
1719011111 η (σεπ.), Πεῦ. ν. 
σαιτ 

ἀπ-εκ-δέχομαι, {ο τυαζέ 707, εκ- 
ζεοί εαπεοίγ οἵ Λαίζζεί, 
Κο η το 25,25. Ηερ. Ὁς, 
25. {Ν: Ἑ.) 

ἀπ-εκ-δύομαι, ἴο ο, αζτεσή, 
7ε7201/7156, (Οἱ. . 15, ΠΠ. Ο.Χ 

ἀπέκδυσις, εως, ἡ, α βζ{17 ΟΥ 
οἔγ{βῥἕτιρ ο{ῇ, /ε/1οι2ε{212, (οἱ. 
Ἡ τα σ.  Ες 

ἁἀπ-ελαύνω, {ο αγήυε ατυαγ, Λο. 
πναα, τος. 

ἀπ-ελεγμός, οῦ, ὁ (ἐλέγχω), 2έ- 
22 {αέ{1ο7ᾳ, εε/151476, α1ςγεβαηίς, 
πι πχ. ο, ΝΕ Ἐν 

ἀπ-ελεύθερος, ου, ὁ, ἡ, α 7γεεα- 
22471, ἵ 00Ο. νι. 22.Χ 

᾿Απελλῆς, οὔ, ὁ, βείίει, Ἐο. 
ΧνΙ. 1Ο.ῦ 

ἁπ-ελπίζω, σω, ἴο ἀεοβαζγ, Τμ. 
νὶ. 35; Ἐ. Υ. “πενετ ἀεςραῖτ- 
παρ (ρε  Ἡ. τατα.).Ὁ 

ἁπ-έναντι, αν. (6εῃ.), οσεΖ ᾱ- 
φαζήοςέ, 27 ἔδε ῥ7εσεεε οἳ, {2 
οββος 212071 ἔο. 

ἆ-πέραντος, ον (περαίνω), {ή67- 
721140ή6, 1 Τπῃ. 1. 4.Χ 

ἆ-περισπάστως, αἄν. (περι- 
σπάω), τυζζᾳοιιζέ α{φίγαςζίο, 
τσοος νι ος 

ἆ-περί-τμητος, ον, {14247 1/21- 
οσπερις πα, κο ναι. οτ. 9.) 

ἁπ-έρχομαι, {0 ϱό ΟΙ εο71Ε {7071 
ΟΠΕ Ρ]αςε {ο αποίΠετ, ζο ϱο 
ατυαγ, αεβαγέ; {ο Ρο αβφαζί; 
ἴο 6ο ὀσελβ, ἴο 2εἴέ71; {ο ϱ0 
/Γο{ή, 5 α ΤΙΠΙΟΓ. 

ἁπ-έχω, {ο ασε ἵπ {21/, Μαϊ. 

11 

[απο 

νι. 2: {0 ὖ6 Γαγ (αῦς., οἵ ἀπό), 
Τα. νΗ. 6; ΙΠΙΡΕΙΒ., ἀπέχει, 
27 4 εποιρ/, Ματ. χὶν. 41/ 
π]ς., {ο αὐφίαίᾳ 7ο (6εη., 
ος ἀπό, τι ΤΗ. Ἐν, 3. 

ἀπιστέω, ὢ, {ο α{φθείζευε (ἀαί.), 
Ματ. ΧνΙ. ΤΙ; {ο ὂε 11Γα11ή- 
πω, Κοπή, Ἅ, 

ἀπιστία, ας, ἡ, 11δεῦτεῖί, α- 
ἔγοή, α οίαίο οἵ 1ε[ήεῖ, 1 
Ἕσιαπι πι τα, Πορ πι τρ τος 
241 α1111ήηεσς, Νο. 1. 3. 

ἄ-πιστος, ον, 0έ ὀε[ζου{, {2η- 
εγεαἸεζοῖέ5, ]τ. χχ. 27: Ἠεπος, 
σα 11ὐε/ίευεγ οἱ {ε/, 2 
Οοτ. ἵν. 4; 1110, Τα. 
ΧΊ1. 46: Ἐεν. χχ]. ὃ; Ρ855., 
{157 {δ16, ΟΠΙΥ Λο. Χχν]. δ. 

ἁπλόος, οὓς, ἢ, οὖν, «116, 
φοίπα, Μαϊ. νι. 22; Τι. ΧΙ. 

34.Ἀ 
ἁπλότης, τητος, ἡ, ο171ῤή1614γ, 

ο{εεγ{{γ, ῥ147414γ, 2 0ο. 1. 12; 
σοι. μι. 20. 

ἁπλῶς, αἄν., ο12107Υ, φ{εεγεζγ, 
Τα ἳ. ο Ἡ 

ἀπό, Ρτερ. ϱεη., Γ7ο71. 3εε (ατ. 
ᾧ 292, ΝΝΙ. δ 47 ὀ, Βι. 321 8ᾳ.; 
αΏά {οτ {πε ἔοτοε οἳ {Πε Ρρτερ. 
1ῃ οοπροβ1{1οη, (τ. δ Ι47α, 

ΜΨΙ. 5 53, 4, Ῥι. 344. 
ἀπο-βαίνω (1ο βαίνω, 5εε (1. 

δοᾖ,]., 6; Εαῑ.,-βήσομαι), ἴο 
6ο Οἵ εο71ε οἱ οὗ, 85 ΤΤΟΠ ἃ 
ΡΗΡ ας ν. 2. πιο. ο 
ἔ22 ο1ΐ, ήεο11{4, Τα. κχὶ. 137 
ΕΡΕ, 1. τοιἙ 

ἀπο-βάλλω, {ο {22οτυ ατυαγ, Ματ. 
απ. 5ο. Ἠευυ κ. ση 

ἀπο-βλέπω, ἴο {οοᾷ ατυαγ 7071 
α]] Ὀεβδιάε5; Ώεποε, ζο 008 
εαγεΦ{Υ αί (εἶθ, ἨΗεβρ. κι. 
2 

ἀπό-βλητος, ον, νειβρα] αα]., {0 
ὂε {βγοτυμ ατυαγ, 7έΤεείεα, 1 
Τίπι. 1ν. 4.Ἀ 

ἀπο-βολή, ἢς, ἡ, α εα»{{7ρ ατυαγ, 
7ε]εεΙίο7, ᾖοῦν, Αο. κχν]]. 22 
Κο. τι ες 

ἀπο-γίνομαι, {ο οτε, τ Ρεῖ. Π. 
2η. 

ἀπο-γραφή, ἢς, ἡ, α /εεο7ῶ, 
7ερήςίε2, 21ο 7ηεεῇ, Τα. . 2: 
Αα ποπ. 

ἀπο-γράφω, {ο ε2οὔ, {1567106 12 
ες περώε, πα. Ἡ Ἡς ο 5 
περ πα 2 

ἀπο-δείκνυμι, {ο «Άοτυ ὁγ ῥ7οοῇ, 
αε]ο/ιφ{γαίο, πεί Γο7{/, Αοὶ Ἱ]. 
ο, κκν. ως 6οτ. αν. ο. ᾱ 
τα αι 

ἀπό-δειξις, εως, Ἡ, αε)ο]δίγα: 
ζ707, ῥ7οοῇ, 1 Οοἵ. Π. 4.3 



απο] 

ἀπο-δεκατόω, ὢ, (1) {ο βαν ἔλε 
{εέ0 Οἵ {4ε, Μαϊ. κκλ]. 243; 
(2) {ο ἴευν (ες οἨ, αοο., 
ΗεΡ. νΗ. 5. (5.) 

ἀπό-δεκτος, ον, νετρα] ας ]., ἄε- 
εεφίαδἔε, 1 Τῖπι. ἩΠ. 3, ν. 4.3 

ἀπο-δέχομαι, {ο /εεείοε τυᾖ{ 
ΛήεζΣ147ε, {ο τυεἰεο7έ, Αο. 
κν]]. 27, Χχν]]. 39. 

ἀπο-δημέω, ὢ, {ο ϱο {ο οπές 
οτυή ῥεοβίε, {ο 60 10 α1οζῇ ΕΥ 
ε014247Υ; ΟΠΙΥ ἵπ {πε Ρ8ταΡ]ες 
οἱ ο Τοτά, α5 Μαϊ. χχ!. 33; 
Ῥυ. αν. το. 

ἀπό-δημος, ο», ϱΟ7έ αὐγοαα, 5ο- 
Το1/14 1 αοζ/ε εο2221/Υ 
(8. Υ.), Ματ. κ. 34.3 

ἀπο-δίδωμι, {ο ρΊοε Γγο7; οτε). 
ἐὐ{, {ο ἀείυεγ, Μαϊ. κχνΙ. 
5δὃ» Ἱη πη]ά., {ο σεζ/, Λο. ν. δ; 
ἔο ῥαγ ο, αἴτεβακρε ναί 15 
ἆυε, Μαϊ. ν. 26: Τα. Χνι. 2; 
ἴο 70506, Ἱ 1. ἵν. 20; {0 2έ- 
ϱ14146, 7εεο/ΊβεΊ.ε, Ἐο. Ἱ. 6; 
Κεν. χνΙ. 6. 

ἀπο-δι-ορίζω, {ο εβααίέ οῇ;, 1.0., 
Ἰηίο Ρρ8Γί1ε5, ]α. Το.3 

ἀπο-δοκιμάζω, {ο 7εΤεεί, α5 ἆῑς- 
αρρτονεά οἵ ποτίμ]εςς, Μα. 
μη, οι Ἠερ. ο, τη. 

ἀπο-δοχή, ἢς, ἡ, αεεεβίαἸεθ, αγ- 
ᾖΑοδαίΐοη, 1 Τϊπι. Ἱ. 15, ἵν. 

ο 

ἀπό-θεσις, εως, ἢ, 
σωαρ, Ἱ Ἔοει ἵῃ. σε 
Ἱ. 14.3 

ἄπο-θήκη, ης, ἡ, α /7εβος{{ογΎ, 
ϱ7α47Ύ, {ογε/οµςε, Μαι. 1. 
ο ἵνα µη. τη. 

ἀπο-θησαυρίζω, {ο ἐγέεασιε 142, 
{αγ ὄγ {η οἴογε, 1 Τ1πῃ. νΙ. 1.3 

ἀπο-θλίβω, {ο ῥγεςς εἰοφεῦγ, Τα. 
νΠ]. 45.Χ 

ἀπο-θνῄσκω (ἀπό, Ιπίεηδίνε; 
ἴπε 5Ιπιρ]ε θνήσκω 15 Τα1θ), 
ζο ατα, (1) οἳ παίατα] ἀεαί], 
Ώάπιαη, αηΙπῃα], οἵ νερείαΡΙε, 
Μαι. ἱκ. 24: (2) οἳ δρΙτιίαα] 
ἀεαίῃ, Ἐο. να. 1ο; Κεν. ΠΠ. 
2: (3) ἵπ ΕΡΡ. οἱ Ρα], {ο οτε 
ο (άαί.), α5 Ἐο. νΙ. 2; αἶδο 
ἵη ΟίΠεΙ 5«Ώαάες οἳ πιεαπ]ηρ. 
Έοτ ἴ{εῃδες 5εε θνήσκω. 

ἀπο-καθ-ίστημι, ἀποκαταστήσω 
(85ο -καθιστάω απᾶ -άνω, 5εε 
Μπαρ κ το, πα ο), ο ας- 
076, έ.6., ἵο Ἠεα]Π, οἱ α5 α 
5ίαΐε οἵ ΚΙηπράοΠι, Τια. νι. 1Ο, 
Ἆς 168. 

ἀπο-καλύπτω, {0 141ε00Ε7, ὀγέρ 
ο ζσᾖί, γευεαί, Μαϊ. χ. 26: 
Τα. κ. 21: 1 Οοἵ. 1. Το. ῷ68θ 
ΤἨΏΒΥΕΤ, Ρ. 62. 

α {1117 
3 εοι. 

σλΕεδα- δΝσΡΣ ΝΕ 5574 ΕΕ ΥΤ' ΤΕΧΙςΟΟΛ 

ἀπο-κάλυψις, εως, ἡ, ετεζαἔζο7:, 
2222247 ες{ᾳ{1021, 62111152 {2217/1 2114, 
οσοι χιν οο ρα ο» 
Τι αν τι ο) οσα 5ος 
Έτεποῇ, ὃ χοῖν. 

ἄπο-καρα-δοκία, ας, (κάρα, 
ῥεαα; ἀπό, Ιπίεηςδϊνε), 6αγ11ε9έ 
ἐκβεοζαζίζοσ, ἃ5 Ἡ Ιοοκ]πρ {ο 
ψητὮ {Πε πεαά ουἰςίτείσομες, 
κο, νη το: Επ α. 2ος 

ἀπο-κατ-αλλάσσω, {ο /έεοείζε, 
εβαἸϱεὲ 707: ο0Ἠέ «φαΐ οἵ 
/Γεεύές {ο αμοίᾖε}, ΒΡ. Π. 16; 
οσο]. 1. 20, 22. (Ν. Τ.Α 

ἀπο-κατά-στασις, εως, ἡ, 265έ- 

{411071 1ἐ9ίο7αίΙ01, Α.Ο. ΠΠ. 
στ. 

ἀπό-κειμαι, {ο ὄε Ἰαΐῶ ατυαγ, {ο 
ὀε 7έφεγωεαά Το; (ἀαῖ.) Ἱμ. 
χιχ. 2ο: σοι. ο 2 Έππι Ἡν. 
ὃ» ΠεΡ. ἱχ. 27.3 

ἀπο-κεφαλίζω (κεφαλή), ἐρ ὄε- 
Λεαα, Μαϊ. χὶν. 1Ο; Ματ. νΙ. 
τό, 27: ατα. κ. ο. (5. 

ἀπο-κλείω, ἐο ο/1έ εἴοσε, 45 ἃ 
ἀοοι, Τα. χ111. 25.3 

άπο- κόπτω, {ο ογεέίε οἵ ετιέ ο], 
Ματ. Ἱκ. 43, 45) Τη. χνΠ. Το, 
26; Αο. κχνΙ]. 32; πι]ά., (αα]. 
ν. 12 (δεε Κ. Υ.).Χ 

ἀπό-κριμα, ατος, τό, αἱ α11Φτύε7, 
αςοτ 1. ο. 

ἄπο-κρίνομαι (ΓΟΙ αογ., 5εε (, 
ὃ 10Ο, ἨγΠ. δ 39, 2), {ο α19τυέΥ, 
Μα. χμ. ο: ὅσα τν, 6” 
οξίεη ι5δεᾷ (κε {ἴπε ϱοἵ- 
τεδροπάϊης Ἠεβρτενν νετ) 
η ηετε {Πε “αηδνετ” 15 ποί 
ίο α ἀῑδίποί αιεδίοῃ, Ῥαΐ 
{ο 8οπιε 5αρρεςί]οπ οἱ {Ώε ας- 
εοπιραηγΊηρ οἰτοιμπηδίβησες; 
5ο εδρεεῖαΙ1Υ ἵωπ {πε Ῥηταςε 
ἀποκριθεὶς εἶπεν, αοτυέγεά 
απᾶ φαίζζ, 5 Ναί. χι. 25; Τι. 
1. 6ο. 

ἀπό-κρισις, εως, ἡ, α αοτυέγ, 
2εῤ/γ, Τα. 1. 47. 

ἀπο-κρύπτω, {ο Λε, εοηεαζ, 
τος π. το ΕΡ. κο. 

ἀπό-κρυφος, ον, ᾖ/ααεῃ, εο- 
εεαξεά, Μα. ἵν. 22: μα. νΠ]. 

'175 φίογεᾶα 142, (οἱ. . 1. 
ἀπο-κτείνω, ενῶ, {ο ῥ14{ {ο ἀραίῆ, 

Α4ῇ, Μαι. χνὶ. 21: Ἐεν. Ἱ. 
13; Ἀρ., {0 αδο[έσ/, ΕΡ. Ἱ. 16. 

ἀπο-κυέω, ὢ, ἴο ὀγήης Γοή ; 
πο, Τα. το το. 

ἀπο-κυλίω, ίσω, ἴο /οὐζ ατυαγ, 
Μαϊ. χχν]. 2; Ματ. χνΙ. 3; 
τν. κκιν. ο. 

ἀπο-λαμβάνω, {ο 7εεείυε Γγογι 
ΒΏΥ 9Π8, (ααΙ. ἵν. 5; ζο ήεεεῖνε 
δαεᾷ, 2έεσυεΣ, Τα. χν. 27; 
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[απο 

πη]ά., {ο ἴαλδε ασε νη]ῖὮ ΟΠΕ)5 
5ε]{, Ματ. νΙ]. 33. 

ἀπό-λαυσις, εως, ἢ (λαύω, {ο 
Ε2/9γ), ε/ΟΥ/ΛΕέ, 1 Γἶπα. νΙ. 
το περ κο ος 

ἀπο-λείπω, {ο ζέζυε, {ο ᾖέαυέ δέ- 
ῥέπα, 2 Γϊπι. Ἱν. 13, 20: {6 
αεςε{, ]α. 6: Ῥ855., {ο ὖε 7έ- 
σέγοεα, ΗΠεῦ. 1ν. ο. 

ἀπο-λείχω, {ο {Ἴεᾷ, 45 α ἆοᾳ, 
Τα. αν. 21 (ΥΧΝ. Η. ἐπιλεί- 
ω).Ἐ 

ἁπ-όλλυμι (5εε (τ. δττό, 2, Μ. 
δ τς, Ῥι. 64), ἴο ἀεοίγογ, {ο 
ὀγή171 {ο 10144, {ἴο ᾖ1άΐ {ο 
αεαίᾖ, Ματ. 1.24: Ῥο. χὶν. 15; 
ἕο ἴσσε, Μαι. κ. 4». Τη. πι. 
39: πι]ά., ρ855. (απᾶ 24 Ρετῖ.), 
{ο ῥεγ150, αἴε, Μαϊ. νΗΠ. 25; 
ο ὂε {οσέ, Τ,α. ΧχΧ]. 18. 

᾿Απολλίων, οντος, ὁ (Ρτορ. ρατὲ 
οἱ ἀπολλύω, /2εσίγογε2), 4βοί- 
{νο, Ἐεν. ἱχ. 11. (Ν. Τ.)Χ 

᾿Απολλωνία, ας, ἡ, 4βοὐίομία, 
8 ΕΙ{Υ οἱ Μαεεάοπῖα, Δο. Χν]]. 
τς 

᾿Απολλώς, ώ, ὁ, 4βοΐος, Αο. 
ΧνΙ]. 24. 

ἀπο-λογεόµαι, οὔμαι (λόγος), {ο 
ζέΓεμα ο1ε)ς οεζ ὁγ ο«βεσεῦ, 
1. Χχ]. Τ4;: Αο. κχνΙ. 24: ἴο 
ὤ6Γεᾶ, εΧεἰέσε, Ἐο. ΠΠ. 15. 

ἀπο-λογία, ας, ἡ, α υεγύα/ αέ- 
/εήνδέε, ' ΔΡοΙοΡΥ,’ Αο. καν. 
1ο. τόσον αυ 

ἀπο-λούω, πιῖά., {ο τυαςᾖ ατυαγ, 
85 5ἱΠΏ5, Αο. χχ!ϊ]. 16: 1 Οο{. 
να. τες 

ἀπο-λύτρωσις, εως, ἡ, εῶερεῤ- 
17071, αε[{σεγα/ες, Το. ΠΠ. 24: 
Περ. ἴκ. το ας ον ονα.. 
5εε ΤτεποΗ, ὃ Ἱχχν]]. 

ἀπο-λύω, {ο 7εζεασε, {εί ϱο, {ο 
φέεα ατυαγ, Αο. χχν]Ι. 186: 
Μαι. χΧν. 23; 8ρεο., ο ῥ141 
ατυαγ α ντε, α{σογεε, Μαϊ. 1. 
19; Ἱωα. κνὶ. 18: πιῖά., {ο ἆε- 
Λαζέ, Λο. κχν]. 25. 

ἀπο-μάσσω, ζω, {0 τοέβε ο{ῇ, α5 
ἀαςί ἔτοπι {πε {εεέ; πωῖά., Πα. 
κ. τι 

ἀπο-νέμω, {ο ἄθοίση {ο, αββοί- 
1701, 1 Ῥεε. 1. 7. 

ἀπο-νίπτω, πη]ᾷ., {ο τυσςᾖ ο 
5ἑὐή, Μαϊ. χχν]]. 24.3 

ἄπο-πίπτω, {ο Γαὐ{ ΓγΟ2Η, Λο. ἰκ 
18. 

ἀπο-πλανάω, ὢ, {ο ᾖεαά ἄφίγαγ, 
Ματ. αμ. ος ντ αι νι. 
1Ο.Χ 

ἀπο-πλέω, εύσω, ἴο φαΐ/ ἄτυαγ, 
Ας αι. 4, Χὶν. 20, κε. το 
κχν]]. Τ.Χ 



απο] 

ἄπο-πλύνω, {ο τυα»ᾖ ΟΥ 22156, 45 
πείς, Τνα. ν. 2 (18). Π. πλύνω) .Χ 

ἀπο-πνίγω, {ο οέοεαίε, εᾖοβο, 
Παπε πα, 7; Ἱα. νοι, 7, 33.3 

ᾱ-πορέω, ὢ (πόρος, /7έτοµ7εε), 
εχοερί Ματ. νι. 2ο (1. Η.), 
οπ]γ πα]ἀ. η Ν. Τ., {ο δε 11 
αοαιόί, ἴο ὂε βῥεγβίεχεα, Ἱπ. 
πη. 25. 2 6οἳ. ἲν. ὃ. 

ἀπορία, ας, ἡ, βεβζεχ{έν, ας- 
φ11εί, 1,1. κχ]. 25.8 

ἀπο-ρρίπτω, {0 {βγοτυ οι εαδέ 
αστυ ΟΙ οἵῇ, Αοι χχν]Ι. 43 
ἑαυτούς απάετςίοος.Ἐ 

ἁπ-ορφανίζω (ὄρφανος), “ἴο 
πιθκε οτρῃαης ΟΕ; {ο ὄε- 
7εαῦε, Ρᾳ55., 1 ΤΗ. ΠΠ. 17. 

ἀπο-σκευάζομαι, {0 ῥαεᾷ ατυα}, 
βῥαεᾷ 19, Αο. χχῖ. 15 (Ν. Ἡ 
ἐπισκευά ζομαι).Ἐ 

ἀπο-σκίασμα, ατος, τό (σκίαζω), 
α οῥαᾶε, α 5/ααοτὺ, ]α. 1. 17. 
(8. Τ.Ε 

ἀπο-σπάω, ὢ, άσω, {ο ὤγατὺ οἱ, 
{15/εαίᾖε, Μαι. ΧχνΙ. 51; {ο 
τυζ{ᾳα7ατυ, {ο ἆγατυ ατυαγ, Αο. 
κι. χ- 

ἀπο-στασία, ας, ἡ, αέΓεοΙίοη, 
αβοαία»γ, Αο. κχὶ. 212 2 ΤΗ. 
α. πο 

ἄπο-στάσιον, ου, τό, 7εβι(ζ{α- 
401, α{ωογεε, Μαϊ. χΧὶχ. 7; 
Ματ. χ. 4; πεῖ., 117 ο αἲ- 
907εΕ, 45 Μαί. ν. 31.3 

ἀπο-στεγάζω (στέγη), {ο 1411700/ 
Ματ. 1. 4.Χ 

ἀπο-στέλλω, {0 φεπιά Γο}{ή, ελα, 
35 α ΠΙΕΞΞΕΠΡΕΙ, ΟΟΠΙΠΙΙ5ΞΙΟΗ, 
εἰο., 5Ροκεη οἳἑ ῥΡτορηείς, 
{εασηπετς, αηπἆ οίπετ πες- 
5εΏΡεΙΣ, Μαϊ. κ. 4ο; Τα. 1. 
3» Αο. Χ. 36; {0 φεΊά ατυα}, 
αλεείος, Τα. ἵν. 15; ΜαΤ. ν. 
1Ο, ν]1. 26. 

ἄπο-στερέω, ὢ, ήσω, {ο ἄἲε[γαικᾶ, 
αὖς., α5 Ματ. χ. 10; ἀεβζίοε 
οὗ ὮΥγ ται, αεςο. οαπά 6εῃ., 
1 Ἔλη, νι. 5. 

ἄἀπο-στολή, ἢς, ἡ, αβοσίζεςᾖ{ᾷ, 
πριν ο. Εώς Εζος 
1Χχ. 2: (αἱ. Ἱ. δ.3 

ἀπό-στολος, ου, ὁ, (1) α /16Δ- 
Φ616Ε7, 2 0ο. νΙ. 23: ἨΗεῦ. 
11. 1; (2) αὐ αβοσίζε, 1.ε., ἃ 
Ώ]θβςεησετ οἳ (Ἠτὶδί {ο ἴπε 
νιοτ]ὰ, Τα. νι. 14; (σα. 1. 1; 
Ἠδεά οἱ οἴπετς Ῥεδίάες Ῥατ] 
αηΏς ἴ]με Τννε]νε, Ας. χὶν. 14: 
τι αᾱ. 6: 5 0ος. νΙΠ. σ1. 

ἄπο-στοματίζω (στόμα), {ο εὖ- 
1ος {0 «βεαά ο{-Λαμα, Τα. Χὶ. 

κ 

ἄπο-στρέφω, {0 {143 ατυᾶγ, ἴταηδ. 

σακξΕ ΣΑ ΕΛΟΤ ΛΕΗ 72574 ΕΝΥ 2ΕΧΙΟΟΝ. 

(π1{Ἡ ἀπό, 45 Αο. 1. 26); 
7ε9ί076, 2εβίαεε, Μαι. χχνΙ. 
2: πιὶᾶ., {ο αεσεγί, 7έΤεεί, 

αοο., Μαϊ. ν. 42. 
ἄπο-στυγέω, ὢ, {ο ἀείεοί, {ο αὐ- 

07, Ἐο. χα. Ο.Χ 
ἄπο-συνάγωγοδ, ον, ἐΧειαεα 
ο ἐλε οΥΜαΡοΡΊέ, ἐλεο7- 
22111 ςαίεα, ]τπ. ΙΧ. 22, ΧΙ]. 42, 
ΧνΙ. 2. (Ν. Τ.Ε 

ἀπο-τάσσω, ζω, πι]ᾶ., {ο φεβαγαίε 
οπές δείς ο, τυζζζγατυ 
/γοπ (ἀαί.), Ματ. νι. 46: {ο 
ἴσᾷε {εανε οὗ, 2Ε/01415Ε, δελια 
στυαγ (ἆαί.), Τα. χὶν. 33. ᾽ 

ἀπο-τελέω, ὢὤ, έσω, {ο βε2/εεί, 
Ἱα. το; να. κια. 12. Π.Ε 

ἀπο-τίθημι, πι]ά., {ο αγ ο{/ οι 
ασζαε, Αο.ν]Ι]. 58; {0 Ε/10147166, 
Κο: κά, 1». 

ἀπο-τίνασσω, {ο «Άαάε ο, Τα. 
κ ο Δε. «ανα. ο 

ἀπο-τίνω (ΟΙ -τίω), τίσω, {ο 76- 
βαγ, ΕΩϊ]επι. ΤΟ.Χ 

ἀπο-τολμάω, ὢ, {0 αο13ε ῥοζα- 
655, Ἐο. Χ. 20.Χ 

ἀπο-τομία, ας, ἡ (τέµνω, {ο εἰ), 
φἐὈε21{γ, Το. ΧΙ. 22.Χ 

ἀπο-τόμως, αἄν., 5ἐυεγεζγ,«ᾖα- 
ἔν σοι. σαι τος πι 1. τας 

ἀπο-τρέπω, πη]ς., {ο {13 ατυαγ 
Γγοηε, 5141, Άςο., 2 Τϊπι. ΠΠ]. 
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ἁπ-ουσία, ας (ἄπειμι), αὐφετες, 
Ἑπηα, τους 

ἀπο-φέρω, {ο ὄεαγ ατυαγ ἔτοπι 
οηΏηε Ρ]αςε ἴο αποίΠετ, Ματ. 
κο τ. Κεν. κνηα.5- 

ἀπο-φεύγω, {ο ἐσεσβε, 2 Ῥεἴ. 1. 4, 
1. 18, 20.8 

ἀπο-φθέγγομαι, {0 ορεαῦ ομέ, 
ἄεείαγε, Αο. Π. 4, 14, χχν]. 25. 

(13 
ἀπο-φορτίζομαι (φόρτος, α δ1/7- 

αἴε19), {ο 11/οαα], α{κεβαγρε, Αο. 
ππι 3. 

ἀπό-χρησις, εως, ἡ(ἀπό, Ιπίεης.), 
αὐτέσε, 724515, (Οἱ. 11. 22.Χ 

ἀπο-χωρέω, ὢ, {ο 6ο ατυαγ, ὤε- 
Λα74, Μαϊ. νΙ]. 243; ΤΑ. ΙΧ. 40; 
Άς. αμ. τς 

ἀπο-χωρίζω, {ο ῥαγέ ασε, 
Αο. χν. 30; Ἐεν. νἰ. 14.3 

ἀπο-ψύχω, {ο ὀγεαίᾗε οιέ {ε, 
{ο Γα{γέ, 1.4. κχ]. 26.3 

"ὸΑππιος, ου, ὁ, 4βῥίης, "Αππιου 
Φόρο», 12ε {ΟΥ ο 4βῥίης, 
Ά ἵονη 1η ΤίαΙΥ, 5Ι(ααίεά ΟἨ 
ἴπε Αρρίαη αγ, Αο. χχν]. 
τοις 

ἀ-πρός-ιτος, ον (προς, εἶμι), 110ἱ 
{ο ὂε αβῥγοασεβεα, 1 Τΐπι. ν. 
16.Χ 

. 

[αρε 

ἀ-πρός-κοπος, ον (κόπτω), αεί., 
7106 εα1491719΄ {ο οὔέ10/6, 1 «01. 

Χ. 32; Ρᾷα55., 10ΐ εατφεα {σ 
ο{121ὀή6, ὀαιοίύσο, τε οί 
ο{/εησε, Αο. χχὶν. 16; ΡΠΙΙ. 1. 
1ο. (ΑΡ.)Σ 

ᾱ-προσωπο-λήπτως (ΎἵἩ. ἩἨ. 
-λήμπτ-), αἄν., το1{οιιίέ /έ- 
σφεεί οὗ Δεγεοίες, {εβα{{ας/γ, 
ε ες ερ. «Νι Ες 

ἄ-πταιστος, ον (πταίω, {ο Γαῇ/), 
τυ1{ο11{ ο ές ΟΙ Γαὐζήης, 
Τα. 24. 

ἅπτω, ψω, {ο Αὐμαζε, αξ Ἡρ]Ώί Οἵ 
Πτα, Τα. νΗΙ. 16, χὶ. 33; πιῖᾶ., 
ζο (ομεᾖ, Μαϊ ν]ΗΠ. 3: 1 Οο{. 
να. 1. ὦγη.: ἅπτομαι 15 ἴο 
{οαςἩ οἵ Παπά]ε; θιγγάνω, α 
ΠρΏίεχ {οιςὮ; ψηλαφάω, ἴο 
{εε] οἵ {εε] α{1ετ. 

᾽Απϕία, ας, ἡ, 4βῥλία, ῬΠ]]επι. 
2 Χ 

ἁπ-ωθέω, ὢ, ἀπώσω, πα]ὰ., {ο 7έ- 
Λήέζ5ε, {ο 7Ε7εεί, Λο. νΙΙ. 27, 30. 

ἀπώλεια, ας, ἢ (ἀπόλλυμι), ἄε- 
ΟΥ {745, τυας{ε, Οἱ ἴΠπ1ΠΡ5, Ἐο. 
ΙΧ. 22: Μαχ. χὶν. 4: αετίγτές- 
{201 1π ϱεηετα], Αο. νΗ1. 20; 
Ῥέγασίσα, 2. ΤΗ. Π. ο» Κεν. 
Χν]]. ὃ, 11. 

ἀρά, ἄς, ἡ, εἶή5ε, {εβγεεαίίο, 
Ῥο. 11. 14. 

ἄρα, οοπ]., Ι]]αΐίϊνε, {ᾖε7Γο7ο, 
{ε76ε, «1πεε. Όεε (στ. ὃ 496, 

πα δ 53, δ, Βι. 371. 
άρα, αν. Ἱπίεγτοραί]νε, ἀδια]]γ 

ΨΏετε {πε ΑΏΞΙΝΕΙ 15 ηερα- 
ινε, Τα. χν 11. δ; Αο. ν]11. 40; 
(αἱ. 11. τ7.Χ 

Αραβία, ας, ἡ, «47αδία, (αα]. Ἱ. 
τιν σος 

"Αραμ, ὁ (Ηεῦ.), 47α1η, Μαϊ. Ἱ. 
3,42 1.1. 1. 33 (πο Ν. ΗΠ.).Ἡ 

"Αραψ, αβος, ὁ, α 42αδίαῃ, Αο. 
1. 11.3 

ἀργέω, ὢ, {ο ζἼπφεγ, {ο αείαγ, 2 
Ῥεε ας 

ἀργός, όν (ά, ἔργον), ζα76, 145, 
Μαϊ. αχ. 3- παν το. 

ἀργύρεος, οὓς, ᾱ, οὔῦν, ΄2αῶε οἵ 
«2ῇᾳ6Σ, Δε. κἰκ.ση: 5 Τπα. η. 
20; Κεν. Ιχ. 20.Χ 

ἀργύριον, ου, τό, ϕ1/φε7, Λο. . 
6; α ῥίεςεε οἵ 140έ7, α 5/εΚ εἰ, 
Μαι. χνΙ. 15; /201έΥ ἵπ 6εη- 
ετα], Ματ. χὶν. 11. 

άργυρο-κόποφ, ου, ὁ, 
«πμός Ας χὰκ. 4 

ἄργυρος, ου, ὁ, «179έ7, Αο. χνΙ]. 
ος ον. 5. 

α ο1/σέ27- 

"Αρειος πάγος, ου, ὁ, 47εοβαςιες, 
οἵ 7425) ΕΙ, Απ ορεη 5Ρ39ε 
οη α Ἠ1]] 1π ΑίΠεΠς, πΊετε 



αρε] 

Ίπε 5ΗΡ{ΕΠΠΘ οουγί γνας Πε]ά, 
Δο. χν]]. 1Ο, 22. (Άρειος 
5 αη ας]. ἔτοπη ” Άρης, {7α75.) 

᾿Αρεοπαγίτης, ου, ὁ, α άσε ο 
{νε 47εοβαρτζ6 εο1εέ, Αο. χνΙ]. 

343 
ἀρέσκεια, ας, ἡ, ο Λῥεασύης, α 

οεφζγε οὗ ῥ]εασόης ο] ή ποἙ 
ἀρέσκω, ἀρέσω, {ο δε Λζεασέτς {ο, 

Μαι. χὶν. 6; πα]. Ἱ. το; {ο 
Φε Το βίεασο ΟΙ ὁ7αὔ01, ζο 
αεεο/272οαΩΐρ ος σε {ο 
(άαῖ.), 1 (οι. χα. 335 1 ΤΗ. 
πε αἰ. 

ἀρεστός, ή, ὀν, αεζεβίαδἑο, ῥζεας- 
2749 ζο, ]Π. ΥΠ. 29: Αο. χΙ]. 4. 

ἈΑρέτας, α, ὁ, 4γεία»ς, α Κῑπρ ος 
. Αταβία Ῥείτερα, 5, οσα, 
8 

ἀρετή, ἢς, ἡ, ο{2έ1ε, 2 Ῥεῖ. Ἱ. 5; 
αγ 720744 ἐχεείζεεε, ῥε7/Γεε- 
ὧσο ΕΠΙ. αν. δ τοι. πο: 
ομεπ ο 

(ἄρην), σεη. ἀρνός, α 720, Τμ. 
Χο σε 

ἀριθμέω, ὢ, {ο 11/16έ7, Μαϊ. χ. 
3ο: Ὁν. κά: 7ο Κεν. ν. ο. 

ἀριθμός, οὔ, ὁ, α 21/726ε7:, ]η. ν. 
τοι Ἄσινα ”. 

᾿Αριμαθαία, ας, ἡ, 4/ήπαίζώα, 
α οΙίγ οἱ ΡῬαιεσιπε, Μαϊ. 
κχν]ι. 57; Ματ. χν. 43. 

᾿Αρίσταρχος, ου, ὁ, 471Ρ4ζγεΛτες, 
ο οι ου Οοἱ. ΙνΕ6. 

ἀριστάω, ὢ, ήσω (ἄριστον), ἔο 
ὁρεακασς Ίπ. σα το ος 
το ανμε, ὅσα, κι. αρ. 

ἀριστερός, ά, όν, {6Γ4; ἡ ἀριστερά 
(χείρ), {λε ζείέ αμα, Μαἴ. νΙ. 
3: ἐξ ἀριστερῶν», ο ἔο {ε[έ, 
Ματ. χ. αγ (ΝΝ. Π.). ως. κκμ. 
33, Νηποιί ἐξ; 2 Οο{. νΙ. 7. 
(Τε ΠΠΟΓΕ ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ἠνοτά ἴ5 
εὐώνυμος.)Ἐ 

᾿Αριστόβουλος, ου, ὁ, 4 /29ή0- 
ὀτήᾳς, Ἐο. ΧνΙ. 1Ο.Χ 

ἄριστον, ου, τό, οὀππενγ, Μαϊ. 
ΧΧ]]. 4: πε - 39, χὶν. 12.3 
Φε δεῖπνον. 

ἀρκετός, ή, όν, ο1/βεζεηί, Μαϊ. 
ας σάκ, οοσα Εδι νι α-τ 
ἀρκέω, ὢ, {ο ὂε σι[βείεέ Γο7, 

Μαι. καν. ο. 20ος πη ο 
Ρ855., {ο ὂε φαζήοφεα τυζ{ή, Τμ. 
μἳ, τη Πες χμ. 5. 

ἄρκτος (1). Ἡ. ἄρκος), ου, ὁ, ἡ, 
α ὀεα», Ἐεν. χΙ]]. 2.3 

ἅρμα, ατος, τό, α εὐαγίοί, Λο. 
γη]. 28, 290, 38: Κον. κ. ο.ᾶ 

Ἁρμαγεδδών (Πεβ. ος Αταπῃ., 
ἀετ. ἀἱδριίεᾶ), (ΊΝ. Η. Αρ 
Μαγεδών), ϱἴ7α71αςεαἄο7:, 
Ῥεν. χνΙ. 16. (Ν. Τ.Σ 

σδΕ ΣΑ: ΕΛΟΙ/ΟΣ ΝΕΗ 71974 ΛΓΕΛΤ ΤΕΧΙΟΟΝ. 

ἁρμόζω, σω, {ο έ {ορεέηε}» πιῖά., 
ἴο εοβοἸέσε, ἴο δείγοήή, 2 Όοτ. 
πα. ο 

ἆρμός, οὗ, ὁ, α Τομέ, ᾖ.ο., οἳ 
Ἠπιος Ἰη α Ῥοάγ, ἨΗεΡ. ν. 
τσ ο 

ἀρνέομαι, οῦμαι, {ο ἄεγ, Μαῖ. 
παν. του. ]α. Ἱ. 20: ο ΙΠη. 
πο σδ ο πιο Ἡ: 
τος ο ορε λα ο πας 

ἀρνίον, ου, τό (ἁϊπιϊη. οἳ ἀρήν), 
ο Ὁμε ζωρύ Ἱπ. κα ντο 
Ίτεα. ἵπ Ἐεν., οἱ ΟΠτίςί. 

ἀροτριάω, ὢ, άσω, {ο βῥύοτυ, Τ,α. 
πι τν οὗὐτ κ που 

ἄροτρον, ου, τό, α βίοτο, Τμ. Ἱχ. 
62.38 

ἁρπαγή, ἢς, ἡ (ἁρπά ζω), έλε αεέ 
οὗ Λπάε7{5, ἨΗεῦ. κ. 34: 
2/47, «ῥοί/, Μαϊ. κχ]]]. 25; 
αι. ααιισθς 

ἁρπαγμός, οὔ, ὁ, «βο1ῇ, αι οὐλεοί 
οὗ ἐαφε αεφέγε, α ῥ7ή56, ΡΠ]]. 
11. 6.Χ 

ἁρπάίω, ἆσω (2 40Υ. Ρῥ8δδ., 
ἡρπάγην), {ο οπαίεᾷ, οεέσε 
σ1ο/ε24{γ, ἴαδε ὂγ /ογεε, ]ῃ. 
Χ. 12: ζἴο εσ7γ ο σ1ιααε{Υ, 
χα. πες; ος απ; το, 

ἅρπαξ, αγος, αά]., /αβαείοις, 
2ασεοῦ», Μαἰ. νἩ. 15: Τα. 
Χν]λ]. ΤΙ; α 2οὐδε7, ο θχ{07- 
Πσμε τ οσους. ν. ος, τι ναι 
1ο.Χ 

ἀρραβών, ὢὤνος, ὁ (ἴτοπι ἨΗεὺ.), 
α Λεάςε, απ ἑα7εΦέ, ΤΑΡΙΕΥ- 
ἵηρ α οοηΐτασί, 2 Οο{. Ἱ. 22, 
ν. 5; ΕΡ. 1. ε1.Ἔ 

ἄρραφος (ΊΛ. Ἡ. ἄραφος), ον, 
ται φ6α76α ΟΙ οφέτυ”, ]ῃπ. ΧΙΧ. 

κ, 
νο. εν (ὙΝ. Ἡ. ἄρσην, εν), ο 

ἔᾖε 72α0ε 56, Ἀο. 1. 27: Ἐεν. 
πα, σ πας 

ἄρρητος, ο», α., 1/1 5β0ᾷΕ21, 1411- 
σᾷεαλαδίε, 2 (οἵ. ΧΙ]. 4.Χ 

ἄρρωσττος, ον, ἀ]. (ῥώννυμι), {η- 
«γη, οέεᾷ, Μ8ί. χὶν. 141 1 
σαι. απ, σο: 

ρσενο-κοίτης, ου, ὁ (ἄρσην κοί- 
τη), α «οαο216, 1 Ο01. νΙ. 9; 
πα απ. τους 

ἄρσην, εν, /2α0ε, Μαϊ. χὶχ. 4; 
(αα|. 11. 28. 

᾿Αρτεμᾶς, ἂ, ὁ, 42α5, ΤΙτ. 
11. 12.Χ 

"Αρτεμις, ιδος ΟΓ 1ος, ἡ, 4242)ηές, 
ἴπε Ῥεδίαπ οἱ ΕΡρΠεδίαη Αί- 
{επαῖ5, {ο Ῥε ἀἰδπριϊ]δηεά 
{τοπι ἴπε Ατίεπιϊς οἱ ἴπε 
ἄτεε]ςς, {πε αἱδίετ οἱ ΑΡρο[]ο, 
Άά αῑκι 21. 0 98 6 σσ 

ἀρτέμων, οΥος, ὁ (ἀρτάω, {ο σ140- 

14 

[αρχ 

Λε/ά), Ρτοῦ. {ᾳ Γογεδα(/, Αο. 
Χχν]]. 40.Χ 

ἄρτι, αν. οἱ ἐἶπιε, ΄0τυ, 151 
Ἴοτυ, αέ {45 1071214 ΥΙὮ 
οίμετ ΡραΓίϊο]ες, α5 ἕως ἄρτι, 
{147 ποτυ; ἀπ᾿ ἄρτι, Γ7ο71 710τὺ 
ΟΙ /ε26εΓο2τυαα. 

ἀρτι-γέννητος, ον, /έτυζγ Οἱ /ε- 
εεζζγ ὀο771, 1 Εεῖ. Ἡ. 2. (Ν. 
λος 

ἄρτιος, ου, αά]., βεγ/εεί, εο2η- 
ΛΑύείε, νιαπίῖης 1Ππ ποίμ]ηρ, 2 
Τΐπι. 1. τ7.Χ  ὦγη.: ἄρτιος 
ππεαηΏς ΕΗΙΙΥ αἀαρίεά ἔοτ 1ἱ5 
Ρατροςδθ; ὁλόκληρος, επ!Ίτε, 
Πανίης ]ο5δί ποίμῖπς; τέλειος, 
ΕΕΙΙΥ ἀενε]ορεά, εοππρ]εἴο. 

ἄρτος, ου, ὁ, ὀγεαο, {οαἤ, Γοοα. 
Βρ., ορένέέμα] 221/1717ε21{; ἄρ- 
τοιτῆς προθέσεως, ο. 
Μαι. ας 4: Ματ. Ἡ. οὐ. 

ἀρτύω (ἄρω, {ο 4), {ο 5εαςο”:, ἴσ 
«ασογ, α5 πηΙὮ δα], Ματ. 1. 
5ο» ια. χὶν, οἱ. πες. αἱ. 
Ἱν. 6.3 

᾿Αρφαξάδ, ὁ (ΠεΡ.), 41βῥακα, 
τω. 1ᾳ. 46. 

ἀρχ-άγγελος, ου, ὁ, α” αγεζ- οἵ 
εβ{ε7-αμςεύ, 1 ΤΗ. ἵν. 16: Τα. 

Γ. 9ο ΤΟ 
ἀρχαῖος, α, ΟΥ, οὐζ, αλεζελί, Ίωα. 

Ἱκκο το Εε πε. 
Αρχέλαος, ου, ὁ, «/εβείαις, 

Μαι. ῃ. 22. 
ἀρχή, ἢς, ἡ, (1) α ὄερ' ϱ1221ή7µς, οε 
ο. 5ρ8ςε, ΟΙ 5ετῖθ5, η. 1. 
1; 2 Ρεῖ. ΠΠ. 4: ἐε οι 1ο ςέ 
ΛΑοἑμέ, Αο. Χ. 11. ΌὈξεά ος 
Οητ]ςί, {7ε {εαάε, (οἱ. 1. 18; 
Κεν. 1. τὴ, απ. ϐ κιν ας. 
Αάν. Ρηταςδες: ἀπ ἀρχῆς, 
2022 {ρε δερίεή1ο; ἐν ἀρχῇ, 
37 λε δερήμ ή; ἐξ ἀρχῆς, 
πο {δε δερεέης ΟΓ 770 
πε [γε κατ ἀρχάς, αί 
{δε δερέτέηρ; τὴν ἀρχήν, 
ο{ρηαζζγ. (2) 2116, ῥ7ε- 
εὔ2ή671εε, {42 1ε{βα δέν (5εε 
ἄρχω): ϐ5δρεο. η ΡΙ., ἄρχαι, 
714475, 1ηαρήεέγαίζεο, 5 1. 
χἩ. ΙΙ; οἳ 5δαρταπιυιπάαηε 
ΡΟΝΥΕΙΒΡ, 2211ε1βααέΐες, 45 ΕΡ. 
Ἱπ. το. 

ἀρχ-ηγός, οὔ, ὁ (ἀρχή, ἄγω), {ζε 
δερᾖτα07, α14{207, ῥ717ε66, Αο. 
ντο ν. ο: Περι το 
κ. 2.8 

ἀρχ-ιερατικός, ή, όν, δε/ομρέσ 
ο {ε οἵμεε οὗ {λε Λἐςήη-βγ{εσί, 
Λομὔᾳεαζ, Αο. ἵν. 6.Χ 

ἀρχ-ιερεύς, έως, ὁ, (1) {πε Λἐρᾖ- 
ᾖΑ21ε94, Μαι. καν]. 2; Ηεὺ. ΙΧ. 
7, 25; 5ο οἱ ΟΠτὶδί οπΙγ ἴπ 



αρχ] 

Γρ ας ας το, ΠΠ. 1, είς: 
(2) ἵη Ρ]. ἀαθεά ποτε γν]άε- 
ΙΥ ἰο Ἱπε]αάε ἨΙρῃ-ρΓΙεδίΙΥ 
{απιῖ]]ες απά ἀεροξδεά Πρ]- 
Ρτῖεςδίς, Μαϊ. Ἱὶ. 4: Τα. Χἰχ. 
ον ας. ἲν. 22. 

ἀρχι-ποίµην, ενος, ὁ, {λε ελεί 
«εβΛεγΟ, α Πί]ε οἳ (ϱΠτῖςί, 
εκει. ν. 1. Ν.Ε) 

"Αρχιππος, ου, ὁ, 47ερίῤῥης, 
Οο|. ἵν. 17; Ρηϊεπι. 2.Χ 

ἀρχι-συνάγωγος, ου, ὁ, {2 ε5{ς- 
75 ο{εεγ ΟΙ 7107 οὗ α .Ύ17- 
αρορε, Τα. ΥΠ]. 49; Ας ΧΙ. 
ες. 
ια, ονος, ὁ, α 11 591ε7- 

ὀ11/4ε2, αι αγε/{{εεί, 1 (091. 
ωἩ. τος 

ἀρχι-τελώνης, ου, ὁ, α εὐέε[ εοζ- 
2είογ οἵ {αχες, α ε{εΓ 2110- 
Ἔσσμ, Γα. κὶχ.2. (Ν.Τ 

ἀρχι-τρίκλινος, ου, ὁ, ἆ ο1έβε;- 
2{ε4ε11ΐ ο α αὐσζηρ 0073, 
Ίσα 5ο (ΝΤΕ 

ἄρχω, {ο ε{ρ, {ο 71116 (σεη.), 
οηΙ/ Ματ. Χ. 42; Ἐο. Χν. 12; 
πηΙ., {ο ὀερΊη, οξίεη ψΙτΏ 
ΙΠΠΗΏ.; ἀρξάμενος ἀπό, δεσ:- 
224715 Γγ022 (5εε (ατ. ὃ 287). 

ἄρχων, οντος, ὁ, ΡΙΟΡ. ρατί]οῖρ., 
714022, ῥ777166, {66 ΕΥ, Αο. ΧνΙ. 
το. αι κα, α. 

ἄρωμα, ατος, τό, «βέ5ε, βε2/ΓΗ216, 
τος σπῃ. τς Τα. κκ 56, 
καν. τ. η. κὶκ. 4ο 

᾿Ασά, ὁ (ΠεΡῦ.), ἄτα, Μας. 1.7, 5.3 
ἀ-σάλευτος, ον, 1415αᾷε, 171- 

72οταὀζ6, Ας. κχν]]. 41; ἨΠεῦ. 
χ]1. 28.3 

ἄ-σβεστος, ον, α]. (σβέννυμι), 
10 {ο ὂοε φτιεε/έα, 16 1111- 
ϱωζςῤαδίε, Μαι. ΠΠ. 12: Τα. 
ων το: Μας. ἵκ. 43, ας (Ν: 
Η. οπα1().Ἐ 

ἀσέβεια, ας, Ἡ, {71ῤ16ΜΥ, 1150 
{έέρς, τυ{εβεα τες», Ἰο. Ἱ. 18: 
Τα. 15,18. ΦΥ/.: 85εε ἀγνόημα. 

ἀσεβέω, ὢ, ήσω, {ο ὁε 11ο4/Υ, 
αεί {ηῤίοιιαζγ, 2 Ῥεῖ. . 6; 
Τα δα 

ἆ-σεβής, ές (σέβοµαι), {ηῤέοιης, 
2/46οα/γ, τυ{εφεά, Το. ν. 5; 

]α. 4, 15. 
ἆ-σέλγεια, ας, ἡ, ἐχεεοὸ, τυα21{011- 

5ο, ζαφεζυ{ο]έσόσ55, ΝΤατ. ν]]. 
5. ΕΡρ. αν. το. 

ἄ-σημος, ον, 0 2ε71αζαδύε, οὐ- 
σετ7ε, {σγοδζε, Αοι Χχ]. 30.” 

᾿Ασήρ, ὁ, 452ε, Τα. Π. 36; 
Κεν. νι. 6.3 

ἀσθένεια, ας, ἡ, τυέαζέτς, ὁοα1{γ 
23177114γ, ο1εβ2ήέ55, 1 (Οἵ. ΧΥ. 
43; Ηεῦ. χι. 34; ΒρΡ., 1 εμέα 

σπκΕΕΡΛΚΕΝόσΤΙΟΣ ΝΕΗ 72574 ΗΕ ΝΥΤ 2ΕΧΙςΟΝ. 

τυδα 6.9, αἱδίγεσς, Ἐο. νΙ. 10; 
Πες. ν. σ. 

ἀσθενέω, ὢ, {0 ὂε τυεαᾷ, Ἐο. ν ΠΠ]. 
α- οι1θοτ σπα, ο δρα, 
Ίπ. ἵν. 4ο: Ἆε. κ. 57. 

ἀσθένημα, ατος, τό, τυεαζΊέο», 
2142111Υ; Πς., Ἐο. Χν. Τ.Ἐ 

ᾱ-σθενής, ές (σθένος, ο{γερτ/), 
ππίπουί 5ίτεηρίῃ,. τυεσᾷ, 
222731, Ματ. ΧχνΙι. 41; Ἐο. 
6, Ἑ ος στο «ος ἔπ, 
κ. ο Ασιανι ο π οσε χι, 
3ο 

"Ασία, ας, ἡ, ἁνία Ά2οβε; οἵ 
/γοεο/Φ1/αγ 4φία, α ἀῑδίτιοί 
1Ώ {Ώε γνεδί Οἱ Αδία ΜίΙποΟΣ, 
Ἵο πι δ. τεο ντ Κεν. 
4: α ῥα2ίοΓ.7οεο/2οτι/αγ«4σία, 
νο 

᾿Ασιανός, οὗ, ὁ, δε[οἸιρΊ {ο 
ἄνφία, Άοι χχ. ή.Ἑ 

᾿Ασιάρχης, ου, ὁ, α; Α5ίαγεᾖ, 
α ῥγερίαε{ οἵ 49ία, α εἰτΙζεη 
αρροϊηίεά αΠΏΙΑΙΙΥ {ο ῬΡίε- 
5ιάε ονετ {πε ΥΨοτςΗΙρ απ 
οε]ερταίίοης Ιη ἨΟοΠποΓ οἱ {πε 
πους ο χικ ον τ 

ἀσιτία, ας, ἡ (σῖτος, 0711), αὐ- 
ζήεζο, α Γαςΐῦ Αο. κχν]. 
2.3 

ἄ-σιτος, ον, Γασέήᾳρ, Αο. κχν!]. 
ἂ 

ἀσκέω, ὢ, ήσω, {0 ελεγείδε Οέ5 
σέδή, 195 αἀζζρείεε 4, Αο. 
χχὶν. 16.3 

ἀσκός, οῦ, ὁ, α δομζε οἳ 8ΚΙπ, 
Μα με τς Μαι π. σος, Τη. 
πο ασ οὅ- 

ἀσμένως, αν. (τοπι ρατῖ. οἱ 
ἥδομαι), τυ110 Ί0Υ, ϱ/αα/γ, Λο. 
πωλτ ο Ποπ)» Ἆσ. ααι. 
τπτ 

ἄ-σοφος, ον, 210 τοέσε, ἙΡ. ν. 
Ἔδ.Ἐ 

ἀσπάζομαι, ἀερ., {ο εὐιό/αεε, 
φαζ1ΐ6, ἴο ϱ7Ύεεί (εἴαβ]γ ΟΙ 
Ῥν Ἱειει), Μαϊ. χ.2;: τ 6οἵ. 
ΧνΙ. 10, 20: ΙΝΑΥ5 οἱ Ρετ- 
εοη5, εχοερς Ἱπευ. χι. τα, 
“ Πανίηςρ επιρτασεά (ΠΜ. Υ. 
στεείεά) {πε Ρτοπιίδες””; {0 
ἴᾳᾷε {έσυέ οὗ (ΟΠΙΥ Αοι κκ. 1; 
1η χχἰ. 6, ΝΤ. Η. τεαά ἆπα- 
σπάζοµαι). 

ἀσπασμός, οῦ, ὁ, οαζίαέ{ο, 
ο7γεείέης, Μαϊ. χκχ]]. 7; Οοἱ. 
Ίν. 18. 

ᾱ-σπιλος, ον (σπῖλος), τυζέ2οιέ 
σού, 1421όύ/εεήςεα, 1 Γιπι. νἹ. 
το τΈες τοι 

ἀσπίς, ίδος, Ἡ, α αφβ, α τε21ο//1- 
ος Φεβεέ, Ἐο. 1. 13.Χ 

ἄ-σπονδος, ον (σπονδή), “ποῖ 

ες 

[ασφ 

ίο Ῥε Ὀοιπά ὮΥ ἴταςε, η- 
Λαεαδίε, 2 ΤΙπι. 1. 31; ἘῬο. Ἱ. 
31 (ποί ΥΝ. Η.).Χ 

ἀσσάριον, ίου, τό, α «1ά{/ εο{ 
εαια] {ο ἴπε {επίΏ Ῥατί οἱ α 
ἀτασςΏπλα, σα φαί, Μαί. 
κ. ου υπ κα ο δες - 

ο δ 1σ4α. 
ασσον, αν. (οοπιρατ. οἱ ἄγχι), 

367 Ε7, ε{οςεὀγ, Αο. Χχν]]. 13.3 
"Ασσος, ου, ἡ, «Ίστος, Αο. κκ. 

ται τας 
ᾱ-στατέω, ὢ, ἠήσω, ἴο δε 111- 

σοζ{{έα, {ο ασε Ίο Ἴχεα αὐσας, 
τςοἡ, Ὅν. τι 

ἀστεῖος, ον (ἄστυ, εἴζγ, 5εε ΙΙ- 
Ῥαπε), /Γαζ, ὀεαιήΓιή, Αο. 
να σρο;. Περ. χι σσ 

ἀστήρ, έρος, ὁ, α οία7, Ματ. χΙ]. 
ο τ ορ. αν. απ τον τη. 
πα. 

ἀ-στήρικτος, ον (στηρίζω), 1421- 
φεζ{{εα, οΗ9ίαὐΐε, 2 Ῥεί. Π. 14. 
11. 16.Χ 

ἄ-στοργος, ον (στοργή), τυ{/οιεζ 
Παέπγαῦ α[γεείίοι, Ἐο. Ἱ. 31 
2 Ἔται. μὲ 5 Ἐ 

ᾱ-στοχέω, ὢ (στόχος), ἔο 1195 
27 α231, ὀτυεγόε 7071, 1 Τιπη. 
1. σι ο "πῃ αι πδ 

ἀστραπή, ἢς, ἡ, ζρρέηίο, Ἱμ. 
κ. τὸ. Κεν. νο μία 
ὀγτρίεςς, {έσίγε, Τα. ΧΙ. 36. 

ἀστράπτω, {ο [ασή, α5 Πρ]ῖ- 
ΠΊηΡ, Τ.1. χν]Ι. 24: ἴο ὂρε {140 - 
γο1έ5, χχϊν. 4.Ἀ 

ἄστρον, ου, τὀ, α σα (οτῖρ. εο/- 
οζε({αζ{912), Τα. πχ]. 25: Αο. 
πα. ᾖδ, πι. ο, πε μα 
τον 

᾿Ασύγκριτος, ου, ὁ, 49γεγέήες, 
Ῥο. χν]. 14.Χ 

ᾱ-σύμφωνος, ον, οᾖςοεοπαέ, ατο- 
εοΣἄαΐ, Αο. χχν]]. 25.Χ 

ᾱ-σύνετος, ον, τυ110147 1114167- 
οἵαγαέτρ, Γοοῦί/, Μαϊ. χν. 
το Ἐο κ. το 

ἆ-σύνθετος, ον, ερυε/Ω11-07εαζ- 
271, ἔγεαεᾖεγοιίς, Ίο. Ἱ. 31. 

ἀσφάλεια, ας, ἡ, οἐζί716/, Ας. . 
ψ.2ος τ ΤΠ. νο ρου, 
ια. Ἱ. 4. 

ᾱ-σφαλής, ές (σφάλλω, /αζῇο), 
φαΓε, ΕΠΙ]. Π1. 1; ΦέσἸέσε, {771, 
ἨεΡῦ. νι. 19; εργ/{α{ή, Α.Ο. ΧχΧν. 
26: τὸ ἀσφαλές, {4ε εεγ{α{224Υ, 
Ἀς. αχ1. 54, αχ. 5ο. 

ἀσφαλίζω, σω (πι]ά.), {ο 1446 
/Γαφό {ο ΦέεΙέ6, Μαϊ. κκνΙ]. 
65, 66; Αο. χνἰ. 24: Ρᾶ55., {0 
δε 710 σέζΙέγε, Μαι. χχκνΙ]. 
61.3 

ἀσφαλῶς, αἆν.,σαΓεζγ, Ματ. κὶν 



΄ 

ασχ] 

44: Αο. ΧΙ. 23; αοθ1έ7εῶΖΥ, 
Αο. 1. 36.38 

ἀσχημονέω, ὢ, {ο αεί 1Λ7οβεζύγ 
ΟΙ 14/71Φ6Ε”2/γ, 1 (οτ. ν1. 36, 
αι δν - 

ἀσχημοσύνη, ης, Ἡ, 1419662201 
ηές., Ἐο. 1. 27: «236, 14Αε4- 
1655, Ἐεν. ΧνΙ. 15.3 

ᾱ-σχήμων, ον (σχΏμα), 1/25071έ- 
{γ, 1196/14, 1 Οοἵ. ΧΙ. 23.8 

ἀ-σωτία, ας, ἡ (σώζω), σα; αδα7ή- 
αολεα εοἰέ5ε, {7ο//ήραςγ, ΕΡρ. 
τος με ασ τν Εε Ἰν. 1ος 

ᾱ-σώτως, ααν., Λο //έραίεύγ, ὤτν- 
σο/41ε/γ, Τα. Χν. 13.3 

ἀτακτέω, ὢ, {ο ὀεβαυέ αᾖπογαεί- 
ο 2Η. πι. στ 

ἄ-τακτος, ον (τάσσω), 1767/07, 
αὔφοζαεσίγ, 1 ΓΗ. ν. 14.3 

ἀτάκτως, αάν., οᾖογάεγ/γ, 12- 
7ερζαγύγ, 2 ΤΠ. 1. 6, ττ.Ἡ 

ἄ-τεκνος, ου, ὁ, ἡ (τέκνον), εδ {ζα- 
Ἱονο τα. χε. 25, 20. 

ἀτενίζω, σω, {ο {004 {2{ε2111Υ 142071 
(άαῖ. οἵ εἶ), Τωα. ἵν. 20; Αο. 
πο ο Έοπ Ἱπι ο τὸ. 

ἅτερ, αάν., ἃ5 Ρτερ. ΨΙ{Ώ 5εη., 
τυζέᾳ 16, 1 {λε αὐδεπεε οὗ, 
Εν. πο, ας. Ἐ 

ἀτιμάζω, σω, {ο ἀ{εοπογ, ϱ01- 
{67171 ΥΝΠΕίΠεΓ ῬΡΕεΙΞΟΠ5 ΟΓ 
ἴΠ]πρς, ΡΥ Ἱνοτά οἱ Ὦγ ἀεεςὰ, 
μπι κ. τες Πα. μας {ας Τα, 
Ἡ. 6. 

ἀτιμία, ας, ἢἤ, ὤ19201ο07, 1ρ710- 
2241, αζφογαςε, {ρ1οὐζε 1996, 
τοσο. οἱ τας Κοιτα. 
2τ. 

ἄ-τιμος, ον (τιµή), τυ1ήο1ε{ /1071- 
ο, αεσβίτεα, Μαϊ. χΙΙ. 57; 
Ματ. νι. 4: 1 6ο{. ἵν. ΤΟ, χ!. 
οα.τ 

ἀτιμόω, ὢ, {0 α{ςᾖο΄σο7, {γεαέτυήή 
{α4σ14γ, Ματ. χΊ1. 4 (ποί ἨΝ). 
η. ἃ 

ἀτμίς, ίδος, ἥ, α Φαβο7, Αο. Ἱ]. 
19; ]α. ἵν. 14. 

ἄ-τομον, ου, τό (τέµνω), σα αίο 
οἱ πε, 107114, 1 (Οἵ. Χν. 
2. Χ 

ἄ-τοπος, ον (τόπος), /1152ύαεσα, 
141ὀεεσηεζρ, 21561εσοίές, Τ,α. 
κα. 11; Ἆα κανα. ᾱ- 

Αττάλεια, ας, ἡ, Αάαῦζία, Αο. 
χῖν. 25.8 

αὐγάζω, {ο οΆέπε ορ, 2 Οο{. 
ν. Δ.3 

αὐγή, ἢς, ἡ, ὀρἀρλέεςς, ααγ/ήρ, 
ο 

Αὔγουστος, ου, ὁ (1:41.), 41ς0- 
ἕως, ἵω. πι. αι. Όαπρατε 
Σεβαστὀς. 

αὐθάδης, ες (αὐτός, ἥδομαι), φεύ/- 

σκξΕΣΣΑ-ΕΝόΙΙΟΣΙ ΝΕ 12574 ΕΝΥΤ ΤΣΧΙςΟΟΝ 

ῥήεαφήης, αγορα, ΤΙ. 1. 7 
2 Εει. Ἡ. το. 

αὐθαίρετος, ον (αὐτός, αἱρέομαι), 
οὗ ο1165 οτυ αεζεογᾶ, 2 Ὁοἵ. 
πα. ο, τσ 

αὐθεντέω, ὢ, {ο ἐχεγοίσέ α1{2ο07- 
24γ ουεί (σεητ.), 1 Τάπῃ. Ἡ. 12. 

(ν. 3 
αὐλέω, ὢ, ήσω, ἴο Άύαγ οἨ α ζέε, 

ο ῥήᾷε, Μαἰ. χι. 17; Τα. νΙ. 
ο. τ σος. παπ. 7. 

αὐλή, ἢς, ἡ (ἄω, {ο ὁήοτυ), αὖι 
0Λέ/ «φαεε, 441εουέγεά εθ1έ2ή 
ΟΙ Λα{/ οἱ α Ἠουςε, ἃ5 Τα. χ]. 
21, Χχ]]. ος; α ϱ/έεβγοία, ]τπ. 
Χ. 1, 16. 

αὐλητής, οῦ, ὁ, α [ζιήε-βίαγεγ, 
Μα{. Ιχ. 23: Κεν. χνιῃ. 22. 

αὐλίζομαι ({ο Ἰοάρσε 1Π {πε ορεπ 
411), 1ο ἐοᾶσε, ῥαςς {λε 1164, 
Μαι αι επ τα ται ας 

αὐλός, οὔῦ, ὁ (ἄω), α ζμΐε, ᾖῥ1ᾷε, 
1 Οοἵ. χὶν. 7.3 

αὐξάνω (4ἱ5ο αὔξω), αὐξήσω, 
ίΓΑΠΡ., {0 1446 ἴο ᾧ7οτυ, ἃ5 
1 Οο{. 111. 6, 7; ρᾳ55., {ο ϱ7σοτυ, 
107εᾶδέ, ὀεεο)Ίε ϱΎεαίεΣ, Μαἰ. 

χΗ1. 421 «οἱ. 1. 1Ο; 6ΕΠΕΓΑΙΙΥ 
ΙΠίΤαΑΏΡ., {ο «7 οτὺ, {7έα5έ, 35 

Μαι. νΙ. 28. 
αὔξησις, εως, ἡ, ϱ7οτοίζ, 1ε7εασς, 

Ερ.1ν. το «οἱ το. 
αὔριον, αν. (αὔρα, 1107211115 

ὀ7εεσε, ἄω), {0-71ογ7οτὺ, Μα. 
πα, σος πα: μι, αρ, αα Ἡ σοι, 
ἡμέρα) αὔριον, {ᾖε /1077οτυ, 
Μας. τί 51. Ἀο τν, 3. 

αὐστηρός, ά, όν (ἆτγ), ᾖαρτή, 
αἰοίεγε, 1.4. χὶχ. 21, 22.3 

αὐτάρκεια, ας, ἡ, ο11είεΕΥ, 2 
ϱ0ογ.1χ. δ; εοζε1{ηεέ,1 Τ1πῃ. 
γ]. 6.3 

αὐτ-άρκης, ες. (ἀρκέω, 5α{ΠΠποΙεηί 
{οι 5ε1β), οὐ, φαζοεα, 
ῬΡΗΙΙ. Τν. τπτ. 

αὐτο-κατά-κριτος, ον, ϕἐὐ/-εο]ί- 
«εμοπεα, ΓΗ. Παν τι. (Ν.Ε 

αὐτόματος, ον, «βολίαεοίε, οὗ 
{16 οτυ; αεεογᾶ, Ματ. ἵν. 25: 
Άς. χα. το 

αὐτ-όπτης, ου, ὁ, 1 εγέ-τυ(έησος, 
Γι ος 

αὐτός, ή, ὁ, Ῥτοη., ζε, «ᾖε, 115 
1η ΏΟΠΙ. ΠΕαΑΤΙΥ ανναγςδ επι- 
Ρλαίίο. Ετορετ]γ ἀεπιοηδίτα- 
νε, οἐὐή, σε2γ; Ἰοϊπεά νν(] 
θα] οἱ {Πε Ρείδοη5 οἳ {Πε 
νετ, ννὮ οἱ ν]ίποιί α Ρείς. 
ΡΙΟΗ., { 72Υ5ε/{, {ροιι {γφεῦή, 
εἴο.; υπ {πε ατεε]ε, {ε 
φα12ε; {λε φα21ε ὝἰτΏ (ἆαι.), 1 
6ο{. Χ]. ς; ἐπὶ τὸ αὐτό, αξ {πε 
φα726 Άίαες ΟΙ Π21έ, {ορείᾖεγ; 

τό 

[αφθ 

κατὰ τὸ αὗτό, ζοσείλεγ, ΟΠΙΥ 
Άς καν.τ. ες σι στο πα 
ὃ 22 δι δα. τος σα. 

αὐτοῦ, αἄν. οἱ Ρρ]αοε, Ζέ7ε, {ζεγε, 
Μαΐ. χχν]. 326; Αο. χν]. 19, 
σκι 1. 

αὑτοῦ,ῆς, οῦ, Ρτοῃ. ΤΕΒΕΣ. (οοηῖτ. 
ΕΟΙ ἑαυτοῦ), οὗ Λ171Φείί, {εζ- 
φέε/{, εἴο. (ΝΤ. Π. ἵα ἴπε τηᾶ- 
1οτΙ{γ οἳ οᾶδες τεαά αὐτοῦ, 
αὐτῷ, εἰςο., Ῥαΐϊ τείαϊη αὑτοῦ, 
είο., 1Ώ 5018, α5 Μαέ. ν]Ι. 347 
Ἱα. Ἡ. ο4. Αοπισ. τὸ οσα. 

αὐτό-φωρος, ον (φώρ, α ἔάαΓ ), 
147 {6 οεγ αεἴ, δη. ν]. τν 
πεί. ἆαῖ. ΜΜ ἐπί (Ν. Ἡ 
οπϐ). τν 

αὐτό-χειρ, ρος, ὁ, συ110 ο116)5 οτ072 
αμᾶ, Λο. χχν]]. Τ1ο.Χ 

αὐχμηρός, ά, όν, ασγᾷ, αἱςηιαί, 
5 ει αι. τοῦ 

ἀφ-αιρέω, {ο {σᾷε ατυαγ, 45 Τμ. 
Χ. 42: 70 {ᾳάε ἄτυαγ 8ἱΏ, ΟΏΙΥ 
Κο. χι. ος Περ απ. ατα 
ο41ε οἵ, α5δ Μαϊ. χχνΙ. 51, 
απά ρατα]]ε] ρᾷ5δαΡες. 

ἁ-φανής, ές (φαίνω), οί αββεαί- 
75, ίάασεη, Ηεῦ. Ἱν. 13.3 

ἀ-φανίζω, {ο ῥ1έ οιέ οὗ ο{σᾖί, 
αΕςέΟΥ, Μ4ί. νΙ. 19, 20; ἴο6 
α{ο]ζργεγε, Μαϊ. νι. 16: Ῥα55., 
ἴο σα150, Δε15/, Αοι χΙ. 
41; Ία. τν. Τ4 

ἀ-φανισμός, οῦ, ὁ, α «ζεαββεα- 
72η, «εφίγλοίίοῃ, ΗεςὮ. νΙΏ. 
το ο 

ἄ-φαντος, ον, οναβῥεαγίμς, 10ἱ 
όρο, πα. κ. οτι 

ἀφεδρών, ὤνος, ὁ, ο7αιιρ2ι, Λ2101, 
Μαί. αν. 17: Ματ. νἡ, τα. 
(Ν. ος 

ἀ-φειδία, ας, ἡ (Φείδοµαι), »2τ)ε2- 
οἵψ, Όοι. Ἡ. σ5.Ἡ 

ἀφελότης, τητος, «121 {1ς24Υ, ο111- 
εεγ2{γ, Αο. Ἡ. 46. (Ν. Τ.)Χ 

ἄφ-εσις, εως, ἡ (ἀφίημι), «ε- 
{σεγαπεε» Ἠτ., ΟΠΙΥ Τα. ἵν. 
18: εἰδεν]ετε αἱνναγς οἱ ὤε- 
{ἠπε}αεέ Ττοπι 8ἱΏ, ΤεπΠιδ- 
51Ί0Π, {οΙἵρῖνεηπεςς, Μαΐ. χχν]. 
οὃ» Τι 1. Της Ἡρ. τσ. ο. 
πάρεσις 15 α 8ΙΠΡΙε ο1402ε7- 
1077 οὗ Δ/ς εί Το 8ἵΠ, 
1η οοηίταςί γν]{(Ώ ἄφεσις, ε022- 
Δήείε Γοςήσέές». 

ἀφή, ἢς, ἡ (ἅπτω, {ο 4), ἐλαί 
το {ο εο2εεῖίς, α οἡ1ΐ, ὮΡ. 
ἵν τος οἱ. στο, 

ἀφθαρσία, ας, ἡ, {60Υ71ῤ{101:, 
1217107 {α01έγ, 1 (9. χν.;, Ἐο. 
1η. πι. το. δ.σ 
{ο71έῤέπεςς, ΤΙ. ΠΠ. 7 (18. 
Ἡ. ἀφθορία).Ἐ 



αφθ] 

ἄ-φθαρτος, ον (Φθείρω), {2607- 
εῤί{δ{ε, {ῤεγ{ςαδίζε, Ἐο. Ἱ. 
ο ποπ ὦδ ὧν. 5ο, 
λωι ο τν ττῬρε α. 4, σ, 
11. 4.Χ 

ἀ-φθορία, ας, ἡ, {2507 711ῤίήε.., 
δις αμ. ΤΟΝ, ΕΠ.) (Ν.Ττ 

ἀφ-ίημι (5εε άτ.Φ 112, ΝΙ. δ 14, 
3), ἵο σφεἸά ατυαγ, 35 (1) {ο 
{εί ϱο, εὐαζή, Μαϊ. ΧχνΙ. 5Ο; 
δτας, αν. αι αὐηρί, ἵπ 
5εήςες νατγίηρ αεσοοτᾶῖπρ ἴο 
ἴΏε οΏ].; 8Ρρεο., {ο αὲογεραγᾶ, 
ᾖαος ὄγ, πε ατυαγ, αἴσογεε, 
Ῥτοι. αν. τα; Περ. νο τς 1 
ὥ ον πα ὦτ το, τῇ” πεπςε, 
(2) {ο Γοκρίοε (ἀαῖ. Ῥετ5.), 
ΥΕΙΥ οξίεη, Μαΐ. κνΗι. 27; 
Ματ. Ἡ. 5, 7» (3) {ο ῥεζ244, 
εολεέᾶε, αΌς., ΟΙ ΥΓ 1ΠΕ., α5 
ΜαΧ. Χ. 14; Οἵ αςο., 85 Μαϊ. 
11. 15 (ἀαῖ., Μαϊ. ν. 49); ΟΥ 
ἵνα, δαΏ]., Ματ. χὶ. 6; οἵ δα]. 
αἱοηε, Τα. ν1. 427 (4) {ο ύεασε, 
«εβαί 77071, αὐαγαάο71, {έασυέ 
δερύμα, Μαϊ. χχῖι. 22: Μα. 
ὕ στ δα ντ, στη, 31. 35. 

ἀφικνέομαι, οὔμαι (2 αοΟΠ., ἀφι- 
κόµην), 70ο αγγένε αί, {ο 7εζεἠ, 
Κο. νι. το” 

ἀ-φιλ-άγαθος, ον, {οἱ ᾖουήρ 
Φοοᾶ πέος αμα ϱοσα 111, 2 
πα τα ο. Ν. Το 

ἆ-φιλ-άργυρος, ον, {0 {ουήτης 
220317, 110ΐ αταγ1ε{οίές, 1 Τη. 
υπ Περ. κι, 5, (Ν. Ὅ κ 

ἄφιξις, εως, ἡ, οτῖρ. αττίνα]; 
αεβαγί7έ, Αο. ΧΧ. 20.3 

ἀφ-ίστημι, ἀποστήσω, ἴΤαηδ. 1π 
Ρτες., ΙΠΠΡεΤΕ., 1 αοΟΓ., Εαΐ., {0 
/εαα ατυαγ, ἴο φέαἸέςε; ΙπΙτΤαὨ. 
1η ΡετΕ., Ρ]αρ., 2 8ΟΥ., {ο ϱο 
ατυαγ, ἀαεβαγί, αυοία, τυζή- 
αγατο Γγο: (οξίετ νί]ι ἀπό); 
πα]ς., ἴο Γα1ῇ, αὐφία 77071, 
αὐφετοῖ ο11Ε)5 φεύΓ. 

ἄφνω, αν., «η ζάε0γ, Αοι ἹΠ. 2, 
Χν]. 26, χχν]1. 6.Χ 

ἀ-φόβως, αάν., τοᾖ{ήοιέ /εαγ, 
ἵνα τν οα. Εμη πα τας τ οσοι. 
«ων πο Π, 12. 

:. ἀφ-ομοιόω, ὢ, {ο ΄Ἴαᾷε ζ1άε, Ἰπ 
Ρᾳςς., ΠεΡ. να. 3. 

ἀφ-οράω, ὢ (2 α., ἁπ- ΟΙ ἀφ- 
εἴδον), {ο ᾖοοβ ατυαν [707 
οἴπεις αέ (ες) οπε, {0 7έΡαά 
ϱα265/2γ, Ἠεῦ. χΙ]. 2} 10 5έ6, 
Εω. Ἡ, 21 

ἀφ-ορίζω, Ειί. ιῶ, ἴταηδ., ἴσ 
φεβαγαίε 2ο (ἐκ οι ἀπό), 
Μαϊ. ΧΙ. 40, χΧχν. 32: {ο 
φέβαγαίε ΤΟΙ ἃ Ῥάτροξδε (εἰς, 
ο και ο. Ἐο.ι. Ἱς οἵ 1Πε., 

σκεδΡά-Ενστω ΝΕ 72574 ΕΛΑΛΤ ΕΣΧ/ςΟΟΝ. 

σα]. 1. 1 5); {ο εκ εσ)121111115αΐς, 
Τη 55, 

ἀφ-ορμή, ἢς, ἡ, α οεεαΦ{σ2, οῇ- 
Λο{1114γ, Ἐο. νυν. δ, 11; 2 
σου ν. Το, 

ἀφρίίω, {ο Γοα; αἱ {λε 7ο, 
Ματ. ΙΧ. 18, 2Ο.Χ 

ἀφρός, οὔ, ὁ, /οα7η, Γγοίᾷ, Τμ. 
αχ. 39,3 

ᾱ-φροσύνη, ης, ἡ, Γοοζςήεος, 
Ματ. ν]ι. 22: 2 (01. ΧΙ. 1, 17, 
2ο 

ἄ-φρων, ονος, ὁ, ἡ (φρήν), {1- 
εος{αε7α{ε, /οοῦ{ς/α, 54, Τα. 
χα 1ο. κο τἩη, σος. 

ἀφ-υπνόω, ὢ (ἀπό, Ιπίεηςϊνε), 
ζο Γαὐ) ασ/εεβ, Τα. ν ΕΙ. 23.3 

ἀφυστερέω, ὢ, {ο Φεεβ ὅαεξ ὐγ 
γατα, ]α.ν. 4 (ΧΝ. Π.).Χ 

ἄ-φωνος, ον, από, το1ήοΙιέ {λε 
Γαετέν ο «βεεε/: οἳ απΊπια]ς, 
ο πο ορ. ο τει. πι του 
οἱ Ιάοἱς, 1 Οοἵτ. χἩ. 2. Τη 
1 Οο{. χῖν. 1ο {Πε Γ. Υ. πιτᾳ. 
6 ΡΓΟΡΑΡΙΥ {πε «οττεεῖ τεή- 
ἀετῖηρ.ἅ 

"Αχαζ, ὁ (ΗΠεΝ.), 4Λα5, Μαϊ. Ἱ. 
ει 

᾿Αχαία, ας, ἡ, 4ελαία, ἃ ΕΟΠΙΔΠ 
ΡτονΊποε Ιπο]αάϊηρ α]](τεεςε 
εχεερί ΤΗΕΒΦΑΙΥ, Ας. χὶκ. 21; 
του πα πο. 

᾿Αχαϊκός, οῦ, ὁ, 4εζαίσο, 1 Οοἵ. 
νι. ΤΊ.Ἐ 

ᾱ-χάριστος, ο», 2/1{παπά Γι, 1. 
πι ασ 2 Εμ μα. 2. 

᾿Αχείμ, ὁ (ΗΠεΡ.), 4εβίη, Μαϊ. 
1. 14.Χ 

ᾱ-χειρο-ποίητος, ον, /0έ ΄παάῑς 
τυ ᾖαμάς, Ματ. χὶν. 5δ; 
2ου ν.τ, Όοι αι. στ. τν. 
δν 

ἀχλύς, ύος, ἡ, α 19έ, αηήτέσα, 
ο ην τς 

ᾱ-χρεῖος, ο», 149εἴεφς, φοσά Γο7΄ 
1ο{ήή5715, 1421ῇγο/αδᾖε, Μαϊ. 
Χχν. 30: Τα. χΧνΙ. ΤΟ.Χ 

ἆ-χρειόω (η. Η. ἀχρεόω), ρᾳ55., 
ἴο ὂε 746 1/Φέΐέςο, Ἐο. ΠΠ. 
12.3 

ἄ-χρηστος, ον, 245έύεςς, 147120/Μ- 
σὐζε, ΡΩϊ]επι. 11.Χ 

ἄχρι αηά ἄχρις, αν. 5 Ρτερ., 
ψη(Ὦ Ρεηῃ., οσεῃ ἴο, 1111, ας 
Γα7 ας, ΝΠείπει οἳ Ρίαςε, 
Ώππηε, οἵ ἄερτεε; ἄχρις οὗ ΟΙ 
ἄχρις αἶοπε, πνη(Ὦ {πε ἔοτοε 
οἱ α εοπ]ιπείϊΙοΏ, 221117. Όεε 

μέχρι. 
ἄχυρον, ου, τό, εἶα[, Μαι. ΠΠ]. 

το. Ἔπ. μα. τἘ 
ἀ-ψευδής, ές, {γεε {οι Γαὐφε- 

ᾖοοσᾶ, {γή ΤΙ. 1. 2.3 

17 
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ἄψινθος, ου, ὁ απά ἡ, Τ0ο07- 
τυοοᾶ, Ἐεν. ν 1. 11. Χ 

ἄ-ψυχος, ον, τυ1{οιιέί ᾖέε, {1- 
α2212αΐ6, 1 001. χῖν. 7.Χ 

Β 

Β, β, βῆτα, ὀεία, ὄ, πε 5εεοπἀ 
]είίετ. ἈΝιππετα!]]γ, β΄ -- 2; 
΄4Ξ- 2οοο. 

Βαάλ (Ἠ/. Η. Βάαλ), ὁ, ἡ (Πε). 
{α5{εγ), Δααἰ, οεἨ]εί ἀεΙΙΥγ ος 
ίπε ῬΠαπίοῖαη5δ απἆ οἴ]εί 
Ὀθπη]]ο ΠαίΙΟΠ5, Ἐο. ΧΙ. 4 
({επι.), ἔτοπη 1 Γῑπρς χἰχ. 18 

(99 
Ῥαβυλών, ὤνος, ἡ, Δαὀγ/ο, Η1., 

ται ας τν, πᾖο, Ἑπι Ἄρ νι, 
13, απᾶ ρτορ. τ Ῥοι. ν. τα; 
Πιγςίἰσα]1Υ, ἵη Ἐεν. χὶν. ὃ, 
κια. το, ανα. 5, πνμη. 2, το, 
ος 

βαθμός, οὔ, ὁ (βαίνω, {ο «{έβ), α 
οζεᾷ ΟΙ αέργεε Ἱπ ἀἱρηϊίγ, 1 
Τΐπι, τᾳ. τῇ. (5.8 

βάθος, ους, τὀ, ὤεβίᾷ, Η:. οἵ Βρ., 
πα πα δε, σου αμ του 
2 0οἵ. νΠΙ. 2 (ἡ κατὰ βάθους 
πτωχεία, {ᾖεΖ7 αεεβ βουε}{γ). 

βαθύνω, υνῶ, {ο 1440 αεεβ, Πω. 
νΙ. 4δ.Χ 

βαθύς, εἴα, ύ, «εεβ, Ἱ]ῃ. ἵν. 11; 
η Τα. Χχχὶν. 1, ὄρθρου βαθέος, 
η ἴπε εατ]γ ἀἆαντπ (1. Η. 
βαθέως, ΡτοβραβΙγ α ρεπῖῖ. 
ΕοΥπΠ). 

βαίον, ου, τό (Εργρίϊαπ), α ῥαζ; 
ὀγαπεᾖ, ]π. χἩ. 13.3 

Ἑαλαάμ, ὁ (ΠεΕ.), Φαΐααη. Α 
ΏβΠΙΕ επιῬ]επιαίϊ]ο οἱ δεἀας- 
1πρ {εαςῃετς, 2 Ρεί. Π. 15; 
Τα. ΤΙ; Ἐεν. Π. Τ4.Χ 

ἙΒαλάκ, ὁ (ΠεΡ.), δαζαλᾖ, Ἐεν. 
11, 14.3 

βαλάντιον (ΊΛ/. Η. -λλ-), ου, τό, 
α 7201έγ-ὐας, β1175έ, Τ. Χ. 4, 
πι. οσο και οσο σον 

βάλλω, βαλῶ, Βέβληκα, ἔβαλον, 
7ο {ρ7ο0τυ, εα5έ, 144 (ννἩ ποτε 
ΟΙ 1ε55 {οτοε, 45 πιοάΙπεά ΡΥ 
ἴπε οοηίεχί); οἱ Παα165, {6 
Δο17. Ῥα55. ΡετΕ., ψΙὮΏ Ἱη- 
ίταης. Τοἵ08Ε, αξδ Μαϊ. νι]. 6 
(«πας Ῥεεπ οαςί), ες. Γπε 
νετβ 15 ΙΠίΤΑΠς., Ας. χχν]]. 
14, 710ῤέα. Ἱπ Ματ. χὶν. 6ς 
ἴπε ίταε τεαᾶίηρ ἶ5 Ρ{ΟΡ. ἔλα- 
βον. (επετα]Ιγ ἰΤαΠ5. ν]ζῃ 
Άοο. απάἀ ἁἆαὶ., οἵ ἐπί (αοο., 
5οππείΊππες 6εη.), εἰς, ἀπό, ἐκ, 
απά οίΏετ ΡρτερΡρ. οἵ αἀνν. 

βαπτίζω, σω (η Εοτπι α 1τε" 
αιεηίαί(ῖνε οἱ βάπτω, 5εε Ο1. 



βαπ] 

ὃ 1446), (1) πι]. Οἵ ῥρα5»., 
(πεΏεχ., ἴο ὀὐαίΐᾖε οπε”5 8ε1Ι, 
οη η απ Μας η αν. α κ. 
38: (2) ο ἴπε ΟΠτ]δίῖαη ογζ]- 
Ώβηος, {ο 1712179, «14071έςε, 
ζο ῥαβέζσε. ΤΠε πιβίετία] (1να- 
ί6τ, Πτα, ἴπε ΠΗοὶγ βΡρἱτ18) 15 
εχρτεςδεά Ὦγ ἁἀαῖ., εἰς οἵ ἐν; 
ἴΏε Ρυτρος5ε οἵ τεδυ]έ ΡΥ εἰς. 
Ῥα5ς. ΟΥ. πι]ς., {ο δε ῥαβίζρεα, 
ζο /εεείσε ῥαβζίςα; (3) Βςδ., οἳ 
ονετµπε]πι]ηςσ Ὢοε, Ματ. χ. 
οὗ, 50: ἵωμι. κι. δα. 

βάπτισμα, ατος, τὀ, {2ε 1 ΟΙ 
εΕΖΕΟ1Υ οἵ ὀαβίζςη, Μαῖ. 
1.7; ΕΡ. Ἱν. 5; Πσ., ΕΟΓ ΟΥΕΓ- 
ππε]πιῖης αΠῃ]οίῖοης, Ματ. χ. 
8 σο. α το Ν.Ε) 

βαπτισμµός, οῦ, ὁ, {λε αεί ος 
εὐθα 251715, 5 νεδδεἰς, Ματ. 
ντ ὃ Ν.Π. οα: οἳ 
1εν]δΏ Ιαδίτα{1οης, συζς/ 2ης. 
(δ)) Ἡερ. το: Εοι Με. 
πας 96 ο 8 2666. 2 (8). 

βαπτιστής, οῦ, ὁ, οτε τυζο ὄαᾖ- 
ἴᾷσες; ἴπε 5ΦΙΙΤΠΑΠΙεΕ οἱ ]οᾳτ, 
ϱΠτὶςί5 {οτεταπηΏετ, Μαϊ. 1. 
1; Ματ. νΙ]. 28. 

βάπτω, βάψω, {ο α{β, Τμ. χνΙ. 
ση Πα. αμ ας ζο ὤγε, εο{ο7:, 
Κεν πι το. 

βάρ (Αταπι.), 90, οπ]γ Μα. 
ΧνΙ. 17 (βὰρ ωνα, ον ΕΕ. 
βαριωνᾶ). ΑΙ5δο Ῥτεβκ το 
ΙΠΔΏΥ ΘΙΓΠΑΠΕΣ, πιεαπῖης 
5ο οἵ. (Ν. Τ.) 

Ῥαρ-αββᾶς, ἂ, ὁ, Βαγαῦδας, Μαἲ. 
ππναα. τό, τς Τα, χνυῃ. 4ο. 

Ῥαράκ, ὁ, Φαζαᾖὀ, Πε. χΙ. 32.3 
Ἑαραχίας,. ου, ὁ, Δαγαεβίαή, 

Μαΐ. χχ]]. 45.Χ 
βάρβαρος, ου, ὁ (Ρτοῦβ. οποπῃᾶ- 

{ορ., ἀεδοτιρίῖνε οἱ υπ]η{ε]- 
ΗΡΙΡΙε δοµπάφ), ΡΓοΡρεΙΙγ αα)., 
α ΓογείρΊεΖ, ὀαγδαγία, 5 1 
6ου κ τὸ. "ῃσεα, οὐ αἳ 
{οτείρηετς ποί «τΤεεΚς5, Αο. 
κι. ο. 4. οσοι πμ. τη σι 
1. 14. 

βαρέω, ὢ (5εε βάρος), ἵπ Ν. Τ. 
ΟΠΙΥ Ρᾳ55. βαρέομαι, οὔμαι, ἔο 
ὀε τυείσᾳεα αοτυΏ, ἴο ὂε οῇ- 
ᾖΆ7εσφεᾶ, 35 ὮΥ 51εεΡ, Τι. ΙΧ. 
2: πιεηία] ἴτοιβ]ες, 2 ϱοΓ. 
πο να 

βαρέως, αάν., Ζεαυ1ζγ, τυ1{ῷ α/- 
παν, Μαι. κά. τς -Άς, 
κ, ο) 

ΈΏαρ-θολομαῖος, ου, ὁ, Φα2{2οῦο- 
720τ0, 5ΙΙΠ8ΊηΕ (Ρτοῦ.) οἳ 
Ναίμαπαε], Μαϊ. κ. 1. 

Βαρ-ιησοῦς, οὗ, ὁ, δΦα7-/εσ149, 
οι απ. ο 

σκΕδΡά- ΕΝΥ] ΔΕΗ ΤΕ574ά ΜΕΝ 2ΕΧΙςΟΟΝ 

ΈῬαρ-ιωνᾶς, ἃ, ὁ, Φα7-/οπας, 8ἵ- 
ΏΘΠΕ οἱ Ῥεΐεχ, Μαΐ. χΧνΙ. 17 

Βαρ-νάβας, α, ὁ, Φαγηαδας (Ρει- 
παρς ΄΄5οη οἱ οοπι{οτί,” 5εε 
παράκλησις), Αο. ΙΧ. 27; Οο]. 
1ν. Το. 

βάρος, ους, τό, τυείς2έ, ὄ1άε, 
οπή Ἠδ., Δε καν. 26. ες, 
11. 24. 

Βαρ-σαβᾶς, ᾱ, ὁ, ΔἈαζφαδας. 
Έννο ατε ππεπ{ϊοπεᾶ, Αο. Ἱ. 
ο. αν. ος ὅ 

Βαρ-τίμαιος, ου, ὁ, Δαγ{ηώιης, 
Ματ. χ. 46.3 

βαρύνω, {ο τυείσᾷ αοτυη, Τμ. 
πι. 94 (Κας) ς 

βαρύς, εἴα, ύ (5εε βάρος), (1) 
Ζέσον, Μαι. σσ αν 2 
τυεζρ2ένγ, {εβογίαμί Μαϊ. 
κκ. σος ες παν. τς 26ος. 
Χ. ΙΟ; (3) οββ7εοσέσε ΟΙ ϱ71έτ- 
σα Αοσε 2 ντ τα. ν. 
ο 

βαρύ-τιμος, ον, οὗ ϱ7εαέ β7156, 
Μαι. χχνΙ. 7.Χ 

βασανίζω (5εε βάσανος), ἔρ ἐκ- 
αὔ213ε, 35 ὮΥγ ἰοτίατε; Ἠεποε, 
ο {ογ71εαΐ, οεχ, Ματ. ν. Τ; 
Ἐεν. χΙ. 1Ο, ΧΙ]. 2; Οἱ Ἠάνες, 
ἔο ὀτ/εί, Μαϊ. χὶν. 24: Ματ. 
ν]. 48. 

βασανισµός, οὔ, ὁ, {ο2{1ε, {ο7- 
1ρομή Ίνενι κ. ας το 
απλις σ,το, το 

βασανιστής, οὔῦ, ὁ, ο76 τυζο {ο7- 
ζ27ε5, ἆ {02:71 71407, Ία11ε7, Ν[αἴ. 
Χν]]. 34.3 

βάσανος, ου, (µ1., α ἰοιεῇ- 
οὔο726), {0211476, {ο77ηε116, Μαϊ. 
νι 24 πα. κνι. 20, 25. 

βασιλεία, ας, ἡ, α Α{ράο71, /ογα/ 
ᾖοτυε; οἵ ατρήν, εί, ἡ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τοῦ χρι- 
στοῦ, τῶν οὐρανῶν (ἴπε ]α5έ 
{οτπι οπ]γ ἵπ Μαί.), {ε ᾱ- 
σ11ε, 17 1ιαί Α{21ΡάΟ071, ΟΥ 
2εζρ; οἳ ΜεςβείαὮ, π ἴπε 
ννοτ]ά, ἵω {πε Ιπαάινιάια], οἵ 
1η {πε Γαίατε δίαΐε; υἱοὶ τῆς 
βασιλείας, 505 οἵ {πε Αἱρ- 
4ο, ]ενν5, 15 οτίριπα] Ρρος- 
86550Ι5, Μαϊ. νΗ]. 12: ἴταθ 
Ῥε[ενετς, Μαΐί. ΧΙ]. 35. Τη 
Κεν. 1. 6, ν. ΤΟ, ΤΟ: βασιλεῖς 
καὶ, ΥΝ. Η. τεαᾷ βασιλείαν, ο 
Αἰπιραο οοηδὶ5εῖηρ οἱ Ρρτ]εςί5 
(Κ. Υ.. 

βασίλειος, ον, /ογαὖὔ, 7εραζ, 1 Ρεί. 
ᾗ. ο, ποπ Ἠκος. κα, 6. τὰ 
βασίλεια, 45 5ιῦφί., ἆ 7έραί 
7247194011, ῥαΐαεε, 11. υΠ. 25.3 

βασιλεύς, έως, ὁ, α ζεαάε1, 7711407, 

1δ 

[βδε 

Α4πς, Φοπιείῖπιες 5αοτα]παίε 
ἴο Ἠίρπετ αι{ΠοσΙ{γ, α5 ἴπε 
Ἠετοάς. ΑρρΙεά {ο «οα, 
αΊνναγς ου] ἀἰςΗησιήσμίπς 
ερΙ(ῃείς, Μαϊ. ν. 45; 1 Τϊπι. 
Ἱ το νι πο Κεν πο. 
το πτςι Μαι. Ἡ. 2: λα. 
40, είο.; {ο ΟΠτ]δίίαης, Ἐεν. 
ἲ. 6, ν. το (Κεο. Ῥπε ος 
πε βασιλεία). 

βασιλεύω, εύσω, ἔο ασε ατιίῇο}- 
2, {ο /ε2ρ7, ΟΙ ο ῥοδ5655 
Οἵ 6χεΙεΖσε αογτάήο; {ο ὂε 
βασιλεύς επετα]γ. ΝΙΠ 
6εη. ΟΙ ἐπί(5εῃ.), οἱ {Πε Κίπρ- 
ἄοπι; ἐπί (αοο.), οἱ ἴπε Ρει- 
5δοη5 σονειπεά. 

βασιλικός, ή, ὀν, δε[οιρήηρ {ο α 
Αῑπο, 7ογαὔ, ]π. ἵν. 46, 49; 
Ἀσ χι σος οἳ. Ἱα ος 

βασίλισσα, ης, ἡ, α Ζ16Ε1, Μαϊ. 
χμ. 42: Τὰ. κι. οι: Ἆς τας 
2η. εν. Χν]λ]. 7.Χ 

βάσις, εως, ἡ (βαίνω), Ῥτορ. α 
Φοέρ, Ώεηςε, ζᾖε /σοέ, Αο. ΠΠ. 

ὰε 

βασκαίνω, ανῶ, {ο δετυζήεᾷ, ὀλ2715: 
24720207 71441571 ςοβμσισς, δα. 
μι, τος 

βαστάζω, άσω, {ο 2, ϱέ 1; 
οἑίεη υνΙ{Ἡ {πε 5εηςε οἱ Ῥεα- 
ης ανναγ. Της, (1) {ο εα/Υ, 
ο Ὀμόεα αξ Ἱπ αν ο 
Πάΐηρς, α5 Ας. Ἱχ. 15; (2) 
ζο ἴαφε 07) οἼ6’ φεῦζ, α5 ἱ5- 
εαδε ΟΙ ΕαΚΊΏΕΦΦΕς, Ῥο. χν. 
1; οοπάεπιπα!{Ιοη, (σα]. ν. 1Ο: 
τεΡΤΟΒΕΗ, (αα]. νυν]. 17; (3) {ο 
ὀεα- τυ1{ οἵ ο41476, Ἐεν. ΙΙ. 
27 (4) {0 {αῤοε ατυαγ, Μαϊ. ν]]. 
της Ἱα. απο Ὁ, 

βάτος, ου, ὁ, ἡ, α {0771-0150 Οἵ 
ὀγα2δᾖ6, Ἱ.α. νΙ. 44: Δο. νΙ]. 
30, 35. “"Ἔπε Βι5Η,” Ματ. 
κα. 26” Τα. κπὶ ον ἀσποίος 
ἴπε δθοξῖοιι οἳ ἴπε . 0.Ἡ. 
σα]]εά (Ἠχοά. 11.) .Χ 

βάτος, ου, ὁ (Πεῦ.), α δαίᾖ, οἵ 
]εννϊδΏ πιεᾶδατε {οι Πα αἷάς 
οοπίαϊΙηῖης ὃ οἱ 9 Ρ8]ἱοΠ5, 
ως πι. 6 (ΑΡ. )Χ 

Βατρεκον ου, ὁ, α 7708, 
σενα. το. ἅ 

βαττο-λογέω, ὢ (ρτοῦ. ἴτοπι 
βατ, η υηπιεαΠπῖης 5δουΠά: 
5εε βάρβαρος), {ο ῥαδῥζε, {αΐα 
{ο 110 ῥ147ῤο5ε6, Μαἲ. νι. 7. (Ν 
Τ.) 

Ἐεν. 

βδέλυγµα, ατος, τό (5εε βδελύσ- 
σω), οο16{/{71 14210/έά11 αλά 
αδολ14ὀῇ6, α οὐΤεεί οὗ 101- 
αὖ 7ΕβΙΩάΊΕΟ, Ἱ μα. ΧγΙ. 15: 
δΡρες. (α5 οξίει ἵπ Ο.Τ.) 1άο]- 



βδε] 

βίτΥ, Ἐεν. χν]. 4, 5, ΧχΧΙ. 27. 
« ΑΡοπιϊπαίϊοη οἳἑ ἆἀεδο]α- 
ση Μαι. καν. τὸ, Ματ. 
ΧΙ. Ι4 (τοπι απ. ΙΧ. 27) 
τεξετ5ς {ο ἴπε Ρο]µαίίοπ οἳ 
ἴπε {επιρ]ε ὮΥ 5οπιε Ιάο]α- 
ἴτοις ΦΥΠΙΡΟΙ. (5.)Χ 

βδελυκτός, ή, ὀν, αἱοσιοίήηρ, 
αὐοηήπαδ{ο, ΤΙ. Ἱ. 16. (5.) 

βδελύσσω, ἕω, ἴο αεᾖΙε, ΟΏΙΥ 
πη]ς.; {ο {οαίᾖε, Ἐο. Ἱ. 22; 
απά ρα». Ρετξ. ρατῖ., «εζίεα, 
τον. κι. 9.Ἡ 

βέβαιος, α, ον, οζεαα/α σέ, εος{α214, 
271, Πεῦ. νΙ. 19; Ῥο. ἵν. 16. 

βεβαιόω, ὢ, {ο εο/71, {ο ἐδίαδ- 
1154, νπείπετ οἱ Ρρετδοης ΟΓ 
ἴμΙηρς, Ματ. Χχγ. 20; Ἀο. 
πα. ο. Περ. Χηι. ο. 

βεβαίωσις, εως, ἡ, εο72/072411071, 
ερή Ἱ. ἳς Περ. ν]. το 

βέβηλος, ον (βα- η βαΐνω, 
ἁτλαί οἩἳ ΠΝΏΙΟΕὮ ΑΏΥ οηε 
ΠΙΑΥ ϱιερ”), εο1271071, 1421- 
φαε(ζβρα, Α29Γα16, οἱ ἴΠῖπρβ5 
οι Ῥετδοης, τ Ἔπη, Ίν. 7; 
ἨεΡ. χΙ. 16. 

βεβηλόω, ὢ, {ο ηαᾷε εο172071, 
{ο ῥ2ο/αο, ἴπε βαρῦα{Ώ, Μαἲ. 
μαι. 5» πε τέπαρ]ε, Ας. καν. 
ο. (5 

Έεελ-{εβούλ. (1Λ/. Η. Βεεζεβούλ), 
ὁ (Πεῦ.), δεεἰσεδι{, ἃ ΏπΙε 
οἱ ᾠαία, Μαϊ. Χ. 25; Τα. ΧΙ. 
ε» τοττο. (8. Τ.) 

Ἐελίαλ., ὁ (ΠεΡ. τυο»{{εος/1659), 
ΟΙ Βελίαρ (Ν΄. Η.), ἀετϊναίῖοι 
ἀουρίάέι], α ΏᾶβΠε {οτ ὡαίατε, 
οσοι τς. ϱΝ. ΤΟ 

βελόνη, ης, ἡ, α πεεαίε, Τμ. 
πια σε ν. Ε.Ο 

βέλος, ους, τό (βάλλω), α 2155116, 
5αοἩ α5 α ασεζζπ οἵ ζαζέ, ΕΡ. 
πα, τος 

βελτίων, ον, ονος (α «οπιρατ. οἳ 
ἀγαθός), δείίε; πεαῖ. ἂ5 αάν.. 
ατα, ιτ. τος 

Ἐεν-ιαμίν, ὁ (ΗεΡ. δε} -- 5ο), 
Δεμ/α)2{7, Αο. ΧΙ. 21: Ἐεν. 
να]. 8. 

Ῥερνίκη, ης, Ἡ, Δεγέε6, Αο. 
πκν. το, σα, κατι. 3ο. 

Ῥέροια, ας, ἡ, Δέγαα, Αο. χν]]. 
το τος 

Ῥεροιαῖος, α, ον, Ἀεγωαμ, Αο. 
κα λα. 

Ῥηθ-, α ἨΗεῦτειν απἀά Αταπιαῖο 
Ρτεβκ {ο ΠΙΔΏΥ ]οςα] ηαπῃες, 
πιεαη]πρ ᾖο25έ Οἵ αὐοάε ο. 

ΈῬηθ-αβαρά, ἂς, ἡ, Δείλαδαγα, 
“Ἱοιςδε οἱ {πε Εοτᾷ, Τη. Ἱ. 
26 (Ν. Η. τεαά Βηθανία).Ἐ 

Ῥηθ-ανία,ας,ἡ, Δείβαγ, “Ἡοιδε 

σφΕ ΣΑ ΕΝΟΓ ΙΕ ΔΕΗ’ ΤΕ.74ΛΓΕΑΤ ΓΕΧ/ΟΟΝ. 

οἱ παΙδειγ.’΄. Έπετε ννετε {νο 

Ρίαςες οἱ (πε παππε: (1) ΤΠ. 
χα. τ, οἵς.; (2) οη ἵπε ]οτᾶαη, 
Ίπ. 1. 25 (ΥΝ. Η.). 9εε Βηθα- 
βαρά. 

Ῥηθ-εσδά, ἡ, Δοίβενάα, “ Ώοιδε 
οἱ οοπιραδδίοη,’ ]π.ν. 2(1Ν. 
Η. Βηθζαθά).Χ 

Ῥηθ-λεέμ, ἡ, δο{ᾖ{ε/ε΄η,  ποιδε 
ος Ὀιελα το. απ. , τς. 

Ῥηθ-σαϊδά, ἡ, Δείρφαίάα, ΄Ἠοιςδε 
οἱ Πιπίῖηρ ” οι “ Πδμιηρ.”Ὀ 
Τπετε Ίνετε {ἔννο Ρίαοες οἳ 
ἴηε ΠαπΠπι6: 9Π6 1Π (αα]]εε, 
]π. και. 21; ἴπε οἵπετ οἩ {πε 
εαςί οἱ ἴπε ]οτάαητ, Τα. ΙΧ. 
Το. 

Ῥηθ-φαγή, ἡ, Δε βῥαφε, “ποιδε 
ος πσς Μαι. απὶ το ΜΕΣ. 
πι τ. ας 2οἳ 

βῆμα, ατος, τό (βα- ἵη βαίνω), α 
οἵεᾷ, α “βαεε; βῆμα ποδός, ἃ 
5ραοε {ο {Πε {οοί, Αο. νυν]. 5; 
α 7α1φεα ὀβαςε ΟΙ δεε, ἐγτ- 
ὀσσαέ, 11, στεή-φεαί, ]η. ΧΙΧ. 
το; οοσι ντο. 

βήρυλλος, ου, ὁ, ἡ, α δεγγύ, α 
6επι οἱ στεεπῖδΏ Ώπε, εν. 
ακη ρο 

βία, ας, ἡ, Γο7εε, υ{ούθΊεε, Αο. 
φ.σο, κι οδ πνονο. ΠΟ. 
οπι]{), κκν]]. 41.3 

βιάζω, {ο 15ο υ{οίεηεος; πι]ά., {ο 
21167 Γογε{δ{γ, υιτὮ εἰς Τα. 
χνΙ. 16; Ρα55., ο «1127 ου{ο- 
{07166, ἴο ὀᾳ αφνα/{εᾷ, Να1. ΧΙ. 
τους 

βίαιος, α, ον, σ/1ο{ο)έ, Αο. ΠΠ. 2.3 
βιαστής, οῦ, ὁ, ο/)16 τυ/ο εεβ/οΥ5 

/Γο7εε, ἆ 22471 οὗ υ{οίεεε, Μαϊ. 
πιο τα Ἡ 

βιβλαρίδιον, ου, τό, α {440 ὀοοῦ, 
Κεν απ. 5, 6 (που ἹἩ. Η], ο, 
πο, (ΝΕ Ἑο νο 

βιβλίον, ου, τό (ἀῑπι. οἱ Εο]]ονν- 
1ης), ἆ ο7αέ/ ὅὀροά, α 5ε7οΓ4, 
ας αν των Κορ νο; 
βιβλίον ἀποστασίου, α ΒΙ]11 οἳ 
ἀϊνοτοεπιεηί, Μαι. χἰχ. 7; 
Ματ. χ. 4. 

βίβλος, ου, ὁ, α τυγ{{εη ὁοοῦ, 
7ου οτ Ὅομωπε, Ναι α. Ἡς 
ΡΗ1Ι. 1ν. 3. ΤΠε ποτά πιεᾶΏΞ 
Ραρυτας, ΕΓΤΟΠΩ ΙΥΠΙΟὮ αποϊεηί 
ῬοοΚκς Ίνετε πιαςε. 

βιβρώσκω (βρο-), ῬετΕ. βέβρωκα, 
'σ κο ο νυ το 

Ἐιθυνία, ας, ἡ, δ/1{ηγμία, Αο. 
πας απ Εεπ το 

βίος, ου, ὁ, (1) {1γε, α5 Τμ. ν 1. 
145 (2) εα715 ο {16, {έσεδί- 
ᾖοοᾶ, α5 Τι. νΏΠ. 43: (3) 
Φοοᾶς Οἵ β2ΟβεΡ/Υ, α5 Τα. Χν. 

σι 

[βοα 

τοι Τα, μα. το ο. δή 
15 4ο Ἱπ 15 {2ήε1ῤίο, απά 
ἀ5δεά Το αρ]τ]ίαα] απά Ἱπῃ- 
πιοτία] 14ε; βίος 15 1{ε 1Π 1{5 
214211 οο{α{{ο9, ἀεποῖῖπρ {πε 
ΏΙΘΏΠΕΥ οἱ 146. 

βιόω, ὢ, {ο ῥασς ο16)5 046, 1 Ῥεῖ. 
τν, οκ 

βίωσις, εως, ἡ, 2241117 οἵ αὐσέ 
ο ἆπε, Ἆο ακνη, αν ορ) 

βιωτικός, ή, ὀν, ο οἵ δείοἸισζ1ρ’ 
ἴσ (πρ) σε π. πι σι, 
τοσο να 5 ή. 

βλαβερός, ά, ὀν, 112410, 1 Τΐπι. 
ο." 

βλάπτω (βλαβ-), βλάψω, {ο 214 
ΟΙ 1727176, Ματ. χν]. 15 (1, 
Ἡ οπής απ αν, ος 

βλαστάνω (ΟΙ βλαστάω, Ματ. 
Ἱν. 27, ΧΝ. Ἠ.), βλαστήσω, 
ΙΠίΤΘΗΡ., {ο «ᾷ7ο144, {ο 72715 
244, {ο ᾖ1έ Πο ὐμας, Μα. 
πα. 26: Ματ. Ἱν. 27. Περ. 
ΙΧ. 4: ἴΤαης., {0ο 017 Γογ{/ 
(καρπόὀν), ]4. ν. 15.3 

Ἑλάστος, ου, ὁ, Δ/αφίις, Αο. 
ΧΙΙ. 20.Χ 

βλασφημέω, ὢ, {ο «βεαᾷ αὐιισένε- 
ἔγ, {ο 711, αΏς., 5 Ας ΧΙ. 
45: {ο εαζ1714ΐ6, «φεας ευ{/ 
οὗ, ὀαφβ/ετε, ὝΥεὮ αςς., ΤΑΤΕ- 
1γ εἰς; οξίει οἱ πἹΕΠ ΟΥ {Ππ1ηρ8. 
ὤῄρος. ος ἃασα, Κεν. αν. ττ; 
ἴπε Ηοίγ βρ]τΙέ, Τα. κ. ΤΟ; 
ἴΏε ἀῑνίπε ΠαΊηΕ ΟΥ ἀοοίτίπε, 
ης νι τ- 

βλασφημία, ας, ἡ, ευ{/-εβεαλ{1ς, 
7ευ{{2715, ὀίαβ/ε2Υ, Μα. ΧΙ]. 
αν. Ματίς: η. 

βλάσφημος, ον, «ζα14ε7οι., Αο. 
νΙ. ΤΙ: δαῦςί., α δίσσβ/ε”Ἰε7, 
μα σος ο πα ο 

βλέμμα, ατος, τό, α ᾖοοᾖ, ϱἴαεθ, 
ο τον α. 5.Ἐ 

βλέπω, ψω, {ο 5έὲ, ἴο ασε {ᾖε 
ᾖοτυε7 οὗ οεεζρ, ἴο {9ος αἲ, 
δε/οία» νυΙίἩ εὖἶ ἴο {οοᾷ ἴο, 
Μαι. απ το Μαν πι τις 
ΨΤἩ ἵνα ΟΙ µή, ἴο {ασφε εα7ε 
(οπςεε νηίπουί, Ματ. κΙ. ο); 
ΥΙΕΏ ἀπό, {0 ὄετυαγε οὗ; οΏςε 
Ν{ἨΠ κατά (αο9ο.), σεορταρῃ- 
1ο811Υ, {ο {οος {οτυαγᾶ», Αο. 
ναι, το. 

βλητέος, έα, έον, α νετρα] αα|. 
(βάλλω), {λαέ ο1ϱ:2έ {ο ὂε ᾖ11ἵ, 
Μας ας ορ (Ν. Ἡ. ου 
Ίνα. ν σον ος 

Ῥοανεργές (1). Η. -ηρ-), (ΠεΡ.), 
ΔοαπεΊρες, “80Π5 οἱ ἵπαῃ- 
ἴει Μαι πο ας. τς 

βοάω, ὢ (βοή), {ο «ᾖοιιί ΣΟΥ ΊΟΥ, 
(αἱ. ἵν. 27: {ο εγγ τοι στ]εξ, 



βοη| 

Αο. 11. 7 {ο 2110119 οβε2ύγ, 
7ο ϱ2γ αὐοχᾷ, Ματ. χν. 34: Αο. 
χν]Ι. 6: νψΙῖἩ πρός (8οο.), {ο 
αββῥεαί {ο, Τα. Χν]. 7, 38. 

βοή, ἢς, ἡ, α ζοιά ε2Υ, Ἰ]α. ν. 4. 
βοήθεια, ας, ἡ, ᾖεζβ, Αο. χχνΙ]. 

17: ΗΠεῦ. ἵν. 16.3 
βοηθέω, ὢ, {ο ϱο {ο ἔπε ᾖεζῤ οἵ, 

ο Φ4εςΟ (ἀαῖ.), Μαϊ. χν. 25; 
Κεν. χα]. τ6. 

βοηθός, οὔ, ὁ, ἡ (Ρτορετ]γ αά].), 
ο α Λείβε, Πεῦ. κ]. 6.Χ 
βόθυνος, ου, ὁ, α ῥ41έ, «πίεβ, Μαϊ. 
κ τι αν. 4: μα. πι. οϱ 

βολή, ἢς, ἡ, α {λγοτυῖης; λίθου 
βολή, α «σε ζργοτυ, Ἱμ. 
Χχ]]. 41.Χ 

βολίζω, σω, {ἔο ᾖεασε {δε ζεαα, 
ζαάε φο2/1ά27ρς, Αο. χχν]]. 258. 
(Ν. Τ) 

βολίς, ίδος, ἡ, α τυέαβο: {7οτυ7, 
α5 α ἄαγί οι Ίασε({η, Ηεῦ. χ]1]. 
20 (8). Η. οπι1ϐ).Χ 

Ῥοόΐ, ὁ (Πεὺ.), Άοος οι ΌΆοα, 
ο. ος (Ν.Π. Ῥ σάς) 1. 
11. 32 (ΥΝ. Ἡ. Βοό»). 

βόρβορος, ου, ὁ, 2212, [1{4, 2 Ῥεῖ. 
Ἡπ. 2ο 

Ῥορρᾶς, ἄ, ὁ (Άογεας, ἴΏε ποτίῃ 
π πα), {ε ΔΙΟΥ, Τα. ΧΙΙ. 29 
Γον σκι τος 

βόσκω, ήσω, {ο Τεεα, α5δ Μαϊ. 
νη1. 33; ]ῃπ. κχ]. τς, 17; πι]ς., 
ἴο Τεεᾶ, ϱ7ασε, 35 Ματ. ν. 11. 
ΦΥ2.: ποιµαίνω 15 {Ώε Ῥτοαάες 
ννοτά, ἴο αοεἲ α5δ 5Ππερηετά, 
Π{ετα]]γ οἱ 5δρΙτΙ{αα]ΙΥ; βό- 
σκω, 5ΙΤΩΡΙΥ {ο Πεεα ἴΏε βοε]ς. 

Ἑοσόρ, ὁ ὁ (ΠεΡ. Δεο2). Βο5ο, 2 
Ρε ο τς ΟΥ. ἩΗ. Βεώρ).Χ 

βοτάνη, ης, ἡ (βόσκω), Λεγόαρε, 
ῥανίωγασε, ΠεΡ. νι. 7.3 

βότρυς, υος, ὁ, α εἶοίεγ οΓῴ7αβες, 
Κεν. χὶν. 8. 

βουλευτής, οὔ, ὁ, α εο1{/151707, α 
φἐεπαίοΣ, Ματ. χΧν. 43; 1. 
ΧΧΙ1. 5ο.Ἑ 

βουλεύω, σω, {ο αώσίσε, Ν. Τ. 
πη]ά. ΟΠΙΥ; (1) {ο εο215174, .ἴο 
«ἰε[{δεαίε, νυν] εἰ, Τα. χὶν. 
315 (2) {ο γεπούωε ο Οἵ ῥ147- 
ᾖσδε, ΝΙΕὮ 1Πᾷ., Αο. ν. 33, Χν. 
347 (Ν. Η. ἵπ Ῥοίμ Ρᾷδδαρες 
τεαᾷ βούλομαι), κχν]]. 39; ἵνα, 
Τα, αι, «5 Ν. Πὸ, στά. το: 
Ἅρςο, 5 οσα. της 

βουλή, ἢς, ἡ, α «εσέρη, ῥτ{ήβοσε, 
Λία, Τμ. ΚΧΙ1. 51; Λο. ν. 438; 
Ώρα. 1. 

βούλημα, ατος, τό (βούλομαι), 
τυ147, εοἶε9εί, ᾖ147βο05ε, Αο. 
Χχν]]. 43; Ἐο. ΙΧ. 10: 1 Ρεῖ. 
Ἱν.α(Ν. Π.) 

σλΕΣΡΑ-Ενσ)Ι ΝΕΙΥ ΤΕ5ΤάΜΕΝΤ ΤΕΧ/ΙςΟΟΝ. 

βούλομαι, 24 Ρετς. 51ης. βούλει, 
ους. υπ ἐ ΟΙ ἡ, {ο τοζ1/, ἂ5 
(1) {ο δε τυ{{17μ5, {ο {ηοίήε ἴο, 
Ματ. χν. τς; (2) {ο {έεμα, 
Μαι. Ἱ. το; (3) {0 αἰεφέγε, 
Τάπη. νΙ. 9. (Οεπετα]Ιγ πα 
1ΠΕ., δοπηείΊπιες απαετςσίοοά, 
α5 Ἴα. 1. 185: ψιίΏ δυδ]., ]η. 
Χν Η. 39. 

βουνός, οὔ, 
«7οσωά, Ἱωα. . 5; 
30. 

βοῦς, βοός, ὁ, ἡ, αὖι αήια) οὗ 
1ε ος πα, πια]ε οἵ Σεηα]ε, 
τα. αντ, τ Ὅπη ν. χδ. 

βραβεῖον, ου, τό, {λε Λ245ε, Ἰπ 
{πε σαπΠε5, 1 ΟοΟΙ. ΙΧ. 24; 
ΡΕ. 1. 14.3 

βραβεύω (111., {ο αοἲ α5 ατβ!τετ 
Ἰη {Ώε 6αΠΙεΘ), {ο 71106, αγδ{- 
Ζγαζε, (οἱ. ΠΠ. 1 5.Χ 

βραδύνω, νῶ (βραδύ:), {ο δε «ἴοτο, 
{ο ζ5εγ, 1 Γάπι. 11. 15; 2 Ρεί. 
ΠΠ. 9 (6εῦ.).ὰ 

Βραδυ-πλοέω, ὢ, {ο φαΐ «ζοτοῦγ, 
Αο. Χχχγν]]. 7. Ν. Τω 

βραδύς, εἴα, ὕ, οἴοτυ.; ἀαῖ. οἳ 
5ΡηΏετε, Τ 1. χχὶν. ος; εἰς, ]α. 
.. τος 

βραδυτής, τῆτος, ἡ, «ζοτυπέςς, 2 
εδ ιο 

βραχίων, ονος, ὁ, {7ε αγ; πηεῖ., 
οὔγείιρίή, Τα. Ἱ. 51; Τη, ΧΙ]. 
δ.σ κα τος 

βραχύς, εἴα, ύ, 9/ογ4, {Η1ῇε, οΏ]γ 
πθιή,; ος Ππτε, Τη. ασπὶ, εὃ- 
Άο.ιν. 14: Πεῦ. ἡ. 7,9; Ρίασε, 
Αο. χχν]]. 2δ: διὰ βραχέων, 
ἨΗεΡ. χι. 22, 1 Γέτυ τυογάς ; 
βραχύ τι, ]η. νι. 7, οἱ αᾳπαη- 
Π{γ, σα {ῇε.Χ 

βρέφος, ους, τό, α εβ{2ῶ 14109771, 
Τα. 1. 41, 44: α ὀαδε, α5 Τμ. 
π, 12, τς 5. πα νι τς. 

Βρέχω, ἕω, {ο 1οή5ΐε11, μα. νΙ]. 
38, 44; ἴο 11, {ο φεζ1ά γα13, 
Μαι. ν. 15 ἵνα ανῃ,. 2ο: 
1ΠΡΕΙς., ]α. ν. 17; Ιηίταης., 
Ἐεν. χ!. 6.Χ 

βροντή, ἢς, ἡ, {αάΐε7’, Ἱ]η. κ]. 
ο, Κεν. απ ς. 

Βροχή, ἢς, ἡ (βρέχω), α Λεαυν 
755, Μαι. να. 25.27. (5) 

βρόχος, ου, ὁ, α Ίοο056 ΟΙ «α26, 
ες σου. νη, ο 

βρυγµός, οῦ, ὁ, α 7147 ΟΥ 
ὁπας/ζρ, α5 Μαϊ. ν ΠΠ. 12. 

βρύχω, ἕω, {ο ϱΎέμαά οἱ ϱμασή, 
α5 {Πε {εείῃ, Εοτ ΤᾶΡε οἵ Ραῖη, 
Αο. νἩ. σ4.Χ 

βρύω, σω, {ο σε Γογίς αὔιι- 
«αγ, α5 α Εουπίαϊη, ]α. ΠΠ. 
Η1Τ.Χ 

ὁ, α 1, 1192719 
ΧΙ]. 

20 

[γαί 

Βρῶμα, ατος, Τό (5εε βιβρώσκω), 
/Γουᾷ οἳ ΔΩΥ Κἰπά, ΜαΙ. χὶν. 
15» η. 1ν. 34. 1 ὅος. νι. ὃν 
το 

βρώσιμος, ον, ἐαίαδζε, Ἱ μα. χχῖν. 
41.3 

βρῶσις, εως, ἡ, (1) ἐᾖε αεέ οἵ 
ἑαΐζζης, α5 1 Οοἵ. νΗΙ. 4: (2) 
εο7ο510, Μαϊ. νΙ. 1Ο, 20; 
(3) Γουῶ, Ἰα. ἵν. 32: ΗεΡ. χι, 
16. 

βυθίζω, σω, {6 εατ9ε {0 5114, Ἡρ., 
τ Ταπι. ν]. 9: παιά., ἴσ σεξ, 
Επ ν. σ.Ἐ 

βυθός, οῦ, ὁ, ἐνε ἆεεβ, ἐλε σεα, 
ου καὶ ον 

βυρσεύς, έως, ὁ, ἆ {α11ε27, Αο. 
κ. 1, κ. ο 12. 

βύσσινος, η, ον, 2446 οὗ ὄγοσες, 
πε {ήπε, Ἐεν. χνλ]. 12(ΊΝ. 
ΠΠ) το σης τα... 

βύσσος, ου, ἡ, ὀγοσ15, α 5Ρεοῖες 
οἱ Βαχ, απἆ οἱ Ίπεη Ππαπι- 
ζαοίέιτεά ἔτοπη 1έ, ΠΙΡΗΙΥ Ρτῖζ- 
ες {οτ 1ΐ5 5ο{ΐ{πεςς, νΏΙτεπεςς, 
απά ἀεΙςαςγ, Τα. Χνι. 10; 
Κεν. χν]η. 12 (Εεο.).Χ 

βωμός, οὔ, ὁ, α αὐίαγ, Ας. χνΙ]. 
23.Χ ΦΥΠι: βωμός ϊ5δα Πεβίπεη 
α]ίαγ; θυσιαστήριο», ἴΏε α]ίατ 
οἱ {πε ίταε (αοά. 

Τ 

Τ, Υ, γάμμα, ϱα72., 6 Ἱατά, 
ἴπε ἐπ]ταά Πείτε οξ {πε (τεε]κ 
αρ, 1η πάππετα] να]αε, 

-πορα 
Ταββαθὰ . Η. -θά), ἡ (Αταπι.), 

σαὐδαίμα; αἲ εἰευαίεα ῥίαεε 
ΟΥ ο. Τη. καπ. τὸ νεος 
λιθόστρωτον. (Ν. Τ.)Χ 

Γαβριήλ, ὁ (ἨΠεΡ. ΄1α3 οὗ σος). 
ἴπε ατεΏαηρε] σαὐγίεί, Τα. 
1 το, 206 

γάγγραινα, ης, ἡ, ἆ ῥάήργειπε, 
7107 ή1ςα{{ο1, 2 Γ1πι. 1. Τ7.Ἐ 

Γάδ, ὁ (ἨΠε)ῦ.), σαῶ, Ἐεν. νΠ. 
. 

Ἰδαδαρηνός, ή, ὀν, δε[οιρέρ {ο 
6αάζαγα, Ματ. ν. 1 (Έεο.); 
Μαϊ. ναι. 28 (ΥΝ. Π.). Ῥρεε 
Τεργεσηνός. 

γάζα, ης, ἡ (Ῥετδίαπ), {γέαστέε, 
85 ΟΕ α 6ΟΥΕΤΠΠΙΕΗΙ, Αο. ΥΠ. 
27 Χ 

Τάΐα, η», ἡ (Περ.) ὅασα, α 
5ίτοηΏς οἵιγ οἱ ἴπε απε]εηῖ 
ΡΗΙ]δίπες Ἱηπ {πε Ἡ. ος 
Γα]εείπε, ο. νι. ο. τας 
8]., ἔρημος, ἀεσεγί, τεξετς ἴο' 
ὁδός.) 

γαζο-φυλάκιον, ου, τό, α βίας 



γαι] 

Το» 12εβαγά{αλις/{ῤ οὗ {γέαν- 
17έ, {γεασιέγ; α ρατί οἱ ἴλε 
ἐεπιρ]ε 5ο οα]]εά, Ματ. χΙ]. 
- αλ; Ἱα. αχ.) Ίπ. νι. 
2ο. (9.)Χ 

Τάϊος, ου, ὁ (1:4ἱ.), σαέμο, Οἵ 
6απές. Τπετε ατε ἔοιτ οἱ {πε 
ΏβΠηΘ ἵηπ Ν. Τ., Αο. χὶχ. 29, 
οκ 1. τος. 1. 14, απά Ἐο. 
ποπ ᾱ ]π. το 

γάλα, ακτος, τό, 21/4, Π1., 1 0ο. 
Ιχ. 7; .3ςΡ., ἔοτ ἴπε εἰεπιεηίς 
οἱ ΟλΠτίδῆαπ Κπον]εάρε, 1 
ρω. ο Πες, νι τσ, το; 
εΕο - σ.Ἐ 

Ταλάτης, ου, ὁ, α σαζαζίαη, (αα]. 
"ι. τς 

Ταλατία, ας, ἡ, «αἰαία, Οἵ 
6αὐοργσεία, ἃ Ῥτονίπεε οΕ 
Αδια ΜΙπος, (αα]. 1. 2: 1 0ο{. 
μι” ο Ἔπαἰν.τοςτ}ει. 
Ἱ. τἙ 

Ταλατικός, ή, ὀν, δε[οπιρί {ο 
6αἴαία, Ας. ΧχνΙι. 6, χνΙ. 
σας 

γαλήνη, ης, ἡ, ἆ εαζη, Μα. ν ΠΠ. 
26: Ματ. ν. 39: Τ,α. υΙ. 54.3 

Ταλιλαία, ας, ἡ (τοπι ΗεὈ.), 
6αὐ1ζεε, ἴπε Ν. ἀῑνιδίοη οἳ 
Ῥα]εςίῖπε, Μαϊ. ἵν. 15. 

Ταλιλαῖος, αία, αἴον, οὗ Οἱ ὄε- 
{ορθής {ο (αὔ1ζεε, Μαϊ. ΧχνΙ. 
ο Ἀςί τε. 

Ταλλίων, ωνος, ὁ, (Ξαὐο, ἃ Ῥτο- 
εοηδιαὶ οἱ ΑσρΠαΐία, Ας. χν]]]. 
τσ πα, εγἘ 

ΤΓαμαλιήλ, ὁ (Ἠεῦ.), σαμα{έε/, 
πε ση, πα. 9. 

γαμέω, ὢ, ήσω, Ι5ί 8Οἵ. ἐγάμησα 
απἀ ἔγημα, αὖς. οἵ ἴΤαΠς. 
(ΝΙ{Ώ αςο.), {ο 1422Υ; αοἲῖνε 
ΡΙΟΡΕΣΙΥ οἳἑ {πε πιαἩ; Ρραᾶ55. 
απά πι]. οἱ ἐπε ΙνΟΠΠαΠ, ΥΙΓὮ 
πα, Ἑ 6ος. τη. σος Ματ.κ. 
12 (1. Ἡ. ἄλλον Το Ῥεο. 
ἄλλφ); Ῥαϊ ἵη Ν. Τ. ἔπε αοῖ. 
αἶδο 5 α5δεά οἱ {πε ΙΝΟΠΙΒΗ, 
ῃ5 1 Οοτ. νΗ]. 28, 34. 

γαμίζω, {ο ρίοε {η 21α77ΐαρε (4 
ἀἁαισπίει), Ἓεο. οΠΙΥ Ματ. 
ας ος. Ἐπ. αν]. ο], αχ. 45; 
αυ. Ἡ. αὖἴά Μαϊ. αχ, σο, 
ειν. οὅ, τος ντ. 38. (Ν. 
ετνε 

γαμίσκω -- γαμίζω, Ματ. κῖ]. 25 
κος}: Εν. ας. 1 (ΝΝ. Π.Σ 

γάμος, ου, ὁ, /14774ᾳςὲ, 5Ρεο. α 
22477{αε Γεασή, 51ΏΡ. ΟΙ ΡΙΗΓ., 
ΕΡΓΕΕ. πα. α- Ἐεν. χικ. 7. 
οεειες 5 216, πι 5 27: 3, 
Ευ σα” 

γάρ (Ύε ἄρα), “ἴτα]γ ἴπεῃπ, α 
«αιςδα] Ροδίροςδϊεῖνε Ρρατίῖο]ε 

σκΕΡΑ-ΕΝόΟσΙ ΟΙ ΝΕΗ ΤΕΙ ΜΕ ΝΤ ΕΧ/ΟΟΝ. 

ΟΥ οοπ]αποίίοη, /ο2, ΙΠίτο- 
ἀιεῖηρ α ΤΕΒΣΟΠ Εοτ {πε {μῖπςσ 
ΡτενΙοιδΙγ δαίἀ. Ὀδεά ἵπ 
ααεςίίοη5 {ο Ιπίεπδίξεγ (πε 
ΙΠ4ΙΙΥ: οξίεπ ΙΙ οἴπε 
Ρατίϊε]ε». ἘΈοτ {πε δρεσῖα] 
ἀδες οἱ γάρ, 5εε (ιτ. ὃ 497, 
Να. δ 51, δ, Βι. 37ο. 

γαστήρ, τρός (5γπο.), ἡ, (1) {ᾗε 
τυο22ὀ, 5 Μαι. 1. 18: (2) {ῇε 
οζο7/αε/, ΟΠΙΥ ΤΕ. 1. 12, ἔτοπι 
Ἐρίιπιεηίάες, “«ΙάΙε Ῥε]]]ες,” 
ο ήίο115. 

γέ, 4η επο]έῖο ρατίῖο]ε Ιπάϊσαί- 
Ίηρ επιρηαςὶς, σέ {εαςέ, {πάεεα. 
ΦΟΠΙΕΙΙΠΕΣ αδεά αἶοπε, α5 
κο οι ασε 6ος ἂν. δ: 
6επετα]]γ ἵπ εοππεςίῖοη υΥΙ{Ἡ 
οίπετ ρατίῖο]ες, α5 ἀλλά, ἄρα, 
εἴ; εἰ δὲ µήγε, 5ΙΓΟΏΡΕΙ ἴπαπ 
εἰ δὲ µή, { οἱηεγτυέρε {παεεα, 
καίγε, αά αί /εαφί, αγά εσυε2 
καίτοιγε, ἐροιιϱῇ {παεεα, µε- 
νοῦνγε, γέα, {παερα; µήτιγε, 
{ο φαγ οί οἵ,) 1 Οοἵ. 
φας. 

Γεδεών, ὁ (ΗΠεῦ.), 6{ῶεσ], ΗΠεΝ. 
αι, ασ. Ἐ 

Ὑέ-εννα, ης, ἡ (Ηεῦ. σαζ[εγ ος 
{4711073), ἸΠπεί., σεΛεαᾶ, 
ῥέαεε οἳ Δισές/ εί Ἰηπ ἴΏε 
Εαίυτε ποτ], Μαι. χ. 25, εἴο. 
ΘΟΠΙΕΙΊπΠΙεΣ5 ΥΙ{Ἡ τοῦ πυρός, 
5 Μαί. ν. 22. Οοπιρατε 2 
ΚΙπρς κχ]Η]. Το. (5.) 

Γεθ-σημανῆ, ο: -νεί (Ν. Η.), ἡ 
(ΗεΡ. ο{/-β7ες5), (σε{ήσε1α/16, 
α 5πια]] Πε]ά αἲ {πε {οοί οἳ 
{πε Μοιπί οἳ Οἶνες, ονεΓ 
{πε Ότοοκ Κιάτου, Μαϊ. 
πσενι. ο6- Μας. σὶν. ου 

γείτων, ονος, ὁ, ἡ, α 1έ{Φ6ο2, 
να, παν σο κν. ο σβαουε, 
δ.Χ 

γελάω, ὢ, άσω, {ο ἰσιρή, Ἱωα. νΙ. 
οἱ, 25 

γέλως, ωτος, ὁ, ζατισᾖ{ε;, ]α. ἵν. 
χε 

γεµίζω, σω, {ο 17, γνΙἩ α.ς. απᾶ 
6εη. (45ο ἀπό οἵ ἐκ), Ματ. 
αν. 16: Ἐεν. να. 5; ῥαςς. 
αὖς., {ο ὄε Γζῇ, Ματ. ἵν. 17; 
Έα, κὶν. 23. 

γέμω, {ο ὂε Γι οἳ, νὰ σεη. 
(ἐκ, Μαϊ. κκ]. 25: ΡεΙΠαΡ5 
αος., Κεν. χν]]. 2). 

γενεά, ἂς, ἡ, φεμεγαί{οῃ, 5 (1) 
ους, 7ᾳεε, αεοεεί, Μαἲ. 
εμας πα τοις) σε 
Λεοβζε ο αγ ϱΊσε {11ε, (3) 
α; ἄφε οἵ {λε τυογίά”5 αἰ7ς- 
5103, Μαϊ. Χχὶν. 34: Λο. χΙ]. 
36: εἰς γενεὰς καὶ γενεάς (ἩΝ. 
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Η.), τί ϱΡεηεγαίσης αμά 
Φεπεγα{ίσης (Τ. Υ.), Τωα. 1. 5ο. 

Ύενεα-λογέω, ὤῶ, {ο /έΕβοΟ; α 
Φεμεα/οργ Οἵ Δῥεαῶίργεε, ρα5». 
ν(Ώ ἐκ, Πεῦ. νΙ. 6.Χ 

Ὕενεα-λογία, ας, ἡ, ϱεηέαίοργ, 
ντ δα, τα, ας ΓΗ, 
Π1. 9; Ρτοῦ. ο{ (ποςίϊς 8Ρες: 
πἰαίίοης οἨΠ ἴπε οτἱρίη οἱ 
Ρεῖηρ.Ἐ 

γενέσια, ων, τά, α ὀήήάα 
εε{εύαίίο, Ματ. χὶν. 6; Ματ. 
νι απ Ἡ 

γένεσις, εως, ἡ, ὀἡή, (έπεαρε, 
Μαι. 1. 1 (1. ΗΠ. αάά Μαι. 1. 
15; Τα. Ἱ. 14, ἔοιτ Ῥεο, γέν- 
νησις); Τα. Ἱ. 23, τὸ πρόσωπον 
τῆς γενέσεως αὐτοῦ, {6 εο1411- 
Ζ6αΕε οἵ Ας δή, 91, 45 
Α.Ε τε “πι πα υταὶ 
{αοε”);. Τα. ΠΠ. 6, τὸν τροχὸν 
τῆς Ὑγενέσεως, {ᾖε τυ/εεί οἵ 
{176 (ζ.. ν.).Ἡ 

γενετή, ἢς, ἡ, 1710, ]η. κ. τ.Ἕ 
γένημα, ατος, τό. 366 γέννημα. 
γεννάω, ὢ, ήσω, {ο ὀερεί, ρττέ 

δή; {ο, ῥ7οα1έςε, ε[Ἰεεί, Μαἰ. 
1. ο 5 Εις τσ Εσ ωνο. 
νΙ]. δ, 20; ῬΡ855., ἴ0 ὂε ὄε- 
Φοέ{οι, ὀογ” (οξίεπ ἵηπ ]ομῃ, 
οἱ 5ρ]τῖια] τεπενα]), Μαι. 1. 
ου απ ασν τ πς ν. η. 

γέννημα, ατος, τό, (1) Λ2οςεΥ, 
ΦεΠεΖαΠίο, 5 Μαϊ. 11. 7; 
(2) ῥ7οσ εξ 6ΕΠΕΙΑΙΙΥ, 45 Μαϊἲ. 
ΧχνΙ. 20; Ἠρ., Γ724114, 25144, 
α5 2 Οοτ.]χ. ΙΟ. Τη 5δεη5ε (2) 
ΊΝ. Η. αἶνναγς τεαὰ γένημα, 
αηΏά δοππείῖπες εἰδεινΏετε. 

Γεννησαρέτ (Αταπι.), (ε11έΦα- 
εί (6Λήεοίς οἱ (ϱΠππε- 
τοίΏὮ, ἵπ Ο. Τ.), α τερίοη οἱ 
(α1εε, πε ν]]]ασε οἱ ἴουνπ 
οἱ {Πε 5αΠΠ6 ΏαΠΠΕ, Μαϊ. χὶν. 
34. Ὀδεά οἳ ἴπε αἀἆ]αεεπί 
ἼΊακε, α5 Τ,α. ν. 1. 

γέννησις, εως, ἠ. Ῥεε γένεσι5."Ἐ 
γεννητός, ή, ὀν, νετΏ. αά]., δὲ- 

Φοί{ε/, ὀογἨ, Ναί. χ. 11; Τα. 
να. 28.Χ 

γένος, ους, τό, (1) ο/ 5/21, Αο. 
χν]]. 25, 20: (2) Γαγ140γ, Λο. 
κι. 26. (9) σεξ, 7.5ε..Λο. 
να. ΤΟ; (ἀα]. 1. 14: (4) Πα401ε, 
Ματ. να. 26: (5) Αύα ΟΙ 5ε- 
εξες, Νας, ἰκ. 29: τ ὅοις. «ἂν, 
1Ο. 

Τεργεσηνός, ή, ὀν, Οἵ Γερασηνός, 
(6εήρέφέεΊτθ, δε/οἸιρή15 {ο (ε2- 
6εφα ΟΙ (ε7α5α. Τπε οορῖε5 
ΥατΥ Ὀείνεεηπ {πΠεδε ἔοιπι5 
απά Γαδαρηνός, Μαϊ. ΥΠ. 28: 
Μας ν. το Εα. νι σ, οτη 
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γερουσία, ας, ἡ (γέρων), α1 αξ- 
5ἑγεὀ0γ οὗ εἰάεγς, Φέε/ΐε, Λο 
νο οι. 

γέρων, οντος, ὁ, αἱ οἷᾷ 111, Ἱτ. 
μη απ 

{εύω, {ο ΄7ᾳ4Αέ {ο ζαφΐε, ΟΠΙΥ πα]. 
1η Ν. Τ.; {ο 516, 5 αὖὈς., {ο 
ίαᾖο Γοσᾷ, Λο. Χ. ΙΟ; Οἵ ψηί] 
οβ]- σέη.. ος αες "05εε ας. 

6 2495, (2), ἨΝΙ. 88 3, Ρ. 33, 
ασ, πο, δὲ. το). Επρ., ο ἐκ- 
Δεχίείαζο, 5 Μ8ί. Χνὶ. 25; 
οΏςς γη! τἩ ὅτι, 1 Ρεῖ. ΠΠ. 1. 

γεωργέω, ὢ, {ο εἴεέζσοαίε οι {117 
ἔδε εα2{ή, Ηεῦ. νι. 7.Χ 

γεώργιον, ου, τό, α 111εα Τε, 
πρ που πα ο. «ος 

γεωργός, οὔ, ὁ, ο7έ τυ/ο {ή ἔᾖε 
ογοτιπα, α Αοζαμάρια, 2 
πι. αι. 6. αν. το ο σέηε- 
αγέεσδεί, Τα. κχ. 9, 1Ο, Ι4, 16. 

γῆ, γῆς, ἡ, οοηίτ. ΕΟΙ γέα ΟΙ 
γαῖα, ζαα ΟΙ ἑα2ήή, 5 (1) {ε 
2α{εγ{αὐ φοῦ{; (2) ἐδε ῥ7οσες- 
2216 «οὔ{, {ρε ϱγού/Α; (3) ζα, 
α5 ορροξεά {ο 5εα; (4) εα2{Α, 
α5 ορροςδεά {ο Ἠεανεῃ, οξίεη 
Ἰηνο]νίησ 5δισσεςίῖοη5 οἱ Πι- 
Πιβη Ἠεακπεςς απ δίη; (5) 
7610/11 ΟΙ {Ε771402Ύ. 

γῆρας, (αο5) ως, τό, οἱᾷ ασε, Τ.α. 
1. 36 (ἀαι., Ῥεο. γήρᾳ, ὪΝ. Η. 
γήρει).Ἐ 

γηράσκω, Οἵ γηπράω, άσω, {ο ὂε- 
εο”16 οὐ, ]τπ. χχι. 15: ΗεΡ. 
νι τος 

γίνομαι, ΕΟΙ γίγνομαι. 3εε (. 
6 94, δα. Ὑγενήσομαι, ἐγενό- 
µην απᾶ ἐγενήθην, Ὑέγονα 
(Μ{Π. Ῥτες. {οτοε) απἀά γεγέ- 
νγηµαι, ἔο ὀέεο]έ, 45 (1) {ο ὂε- 
ϱ7 {ο ὀε, ἀδεά οἱ ΡΕΙ5ΟΠΡ, {0 
δε ὀοή, Ἱπ. νΠΙ. 5ὃ; οἳ ἴπε 
ΦΙΟΙΚ5 οἱ οΓθα{1ΊΟἨ, ζο ὂε 21406, 
Ἱπ. τι ᾱ, Ἡθ. ιαπαι ος ονος 
ΨΟΓΙς5, ἴο ὂε τυ7ο1Λέ οἵ ῥε- 
Γογ/εά; 5ο, ἴο ρα5» ουί οἱ 
οπ6 δίαΐθ ΙΠῖο αποίΠΏετ, {ο 
ϱγοτυὺ {μίο, ἴο ὂε ε/α1ισεα 170, 
Ίπ. 1. 9: οεη υἩ εἰς, Τα. 
ΧΙ]. 10; (2) οἱ οτάἵπατγ οἵ 
εχίταοτάΙπασγ ΟΕΕΆΤΤΕΗΟΦΕς, ζο 
Λαβῥε, {ο ἴαάε βῥίαεε, ἴο ὄε 
ἄοπες οἳ ἴπο ἆαΥ, ἴΏε π]ρΗί, 
Ματ. νι. 2; οἱ ἰπαπάετ, εατίΏ- 
ααακε, σαἶπι, εἴο.; οἱ {εαδί5 
οι ΡάβΙο 5ο]επιπ]{]ες, {ο ὂε 
Λεὐζ οἵ εε/εύγατεα; ἔτεα αεπῖΙγ 
ΙΠ {Ώε ΡΏΤα5ε καὶ ἐγένετο, σα 
{6 οα/ηε {ο ῥαςς (ΝΙΙἩ καί, ΟΙ 
Εο]]ον]ηπς νετΕ, ΟΙ 1Π4.); αἶδο, 
μὴ γένοιτο, {εί {έ 1ετε; αῇ- 
ῥε./ οι 6ο Γογδίαά!; (3) νῖὮ 

σλκΕεξβάα- ΕΝσΤΡΙΟΣ ΝΕΗ Τ2.ΤάΗΣ ΝΤ 2ΕΧΙςΟΝ 

αα]. ο: Ρτεάϊσαίϊῖνε 5αῦςί., {0 
δεεο΄”έ, Ὢπετε ααΠ1{γ, επατ- 
αοίετ, ΟΙ οοπάΙ1οη 15 δΡρες]- 
Πεά; οΓξίεη ἵπ ΡτοΠΙΡΙ{1οΠ5, 
μὴ Ὑίνου, μὴ Ὑίνεσθε, ὀέεο”ιέ 
220ἵ, 35 Μαϊ νΙ. 16: (4) ντι 
ἴΏε «.5ες οἱ 5α5ίαηίέϊνες απά 
ἴπε Ῥτεροςξ!{1οη5, {πε νετ 
ΕΟΤΠΗ5 ΠΙΔΏΥ Ῥ]ταςδες, ἴο Ῥε 
Ιηίετρτείεἁ αεοοτάῖηρ {ο {πε 
πηεαπ]ης Οἱ {Πε ϱ8δε Οἵ Ρε. 

γινώσκω, ΟΙ γιγνώσκω (5εε (τ. 

δ 94, 56, ὙΝΙ. δ 39, 3, ποίε 2, 
Ῥι. 55), γνώσομαι, 24 αοἵ. 
ἔγνων (Ίπιρετ. γνῶθι), Ρετξ. 
ἔγνωκα, (1) {ο δεεοΊέ ατυαγο 
οὗ, {ο ῥεζεείσε, πΥΙὮ αοο.; (2) 
ἴο Αποτυ, {ο Λεγεείσέ, 114ε7- 

φίααᾶ, ΥΥΙΤἩ ασο. ΟΙ ὅτι, ΟΙ 
αοο. 4πά 1ΠΕ., ΟΙ τί ΙΠΙΕΙΤΟΡ.; 
Ἑλληνιστὶ γ., ἐρ 1242 ςέα71 
(τεεῖς, Αο. χχ!. 27; {ο δε ε0721- 
φεζοᾳ5 οὗ, ὮΥ} εχρετίεηςε, 5 
2 Οοἵ. ν. 21; (3) ἴο ἆποτυ 
εαα{{γ (α ΠεὈταϊςίϊς εαΡΠε- 
ΠΩΊ6ΠΙ), Μαϊ. 1.25: Τα. 1. 34; 
(4) 5ρεεῖα]]γ οἱ ἴπε {ε]]ονγ- 
ΞΠ1ρ Ῥείπεει (Πτ]δίῖαης απά 
άοά οἱ ΟΏτῖςί, { Οο{. νΠ. 3; 
Μαϊ. νΗ. 23 (περα{Ίνε]γ); ]η. 
ἂν. 15. Πεῦι να. τς Εμ: 
Πλ. το, εἴς. 

γλεῖῦκος, ους, τό, οτυξεέ ΟΙ 11ετὺ 
τυζπ6, Αο. Ἡ. 13.3 

γλυκύς, εἴα, ύ, οτυεεί, Ἱα. ΠΠ. 11, 
19: Κεν. κ. ο, τους 

γλώσσα, ης, ἡ, (1) {ῇε {οησε, 
Ματ να. απο αθττ Τα. τη, τὸ 
(2) α {αρα Αο. . 11; 
(3) α Παΐίο ΟΙ ᾖβεοβίε ἁἀἱς- 
Ώπρι]δῃες ΡΥ {πεῖτ]αηριαςε, 
Κεν. ν. ο, νΙ. 9. 

γλωσσό-κομον, ου, τό, α ή{ήε 
ὄοχ. ΟΙ εᾳ9έ ΓοΥ 101έγ, ]η. 
χ]]. 6, χΙ1. 29 (οτὶς. ἔτοπι 
Πο]άϊπρ {Πε “{οπριε-ρίεςες) 
οἱ Ώμίες, εἰς.) .Ἐ 

γναφεύς, έως, ὁ, α Γ111101, εοίζ- 
αγειφεγ, ΜΑΙ. κ. 3.Χ 

γνήσιος, α, ον (5ΥΠο. {τοπι γενή- 
σιος), ζερ1ζ11α{6, σε72141716, {7746, 

ας ποπ ας Εμ, 
Ἱν. 3; τὸ γνήσιον, ο160221, 
5 οοτ. πια, ος 

γνησίως, αἆν., ϱε211216/Υ, ο11- 
εεεῦ, Επ. Ἡ, οσο 

γνόφος, ου, ὁ, «αγάπεος, ϱύοο1, 
ΗεΡ. χῇ. 18.3 

γνώµη, ης, ἡ, (Ύνο- ἵηπ γινώσκω), 
οβ{227071, 1149716124, {21ή62144011, 
{ (ορ τος 5 ορδε. ναι. το, 

γνωρίζω, ίσω, οἵ ιῶ, (1) {ο/η 
Απστυ/ή, {ο αεείαγε (ΥΥΙ(Ἡ αςο. 

ο -- 
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απά ἁαΐ., ὅτι οἵ τί, Ἰπίεττορ., 
ο]. α. ο): (8) πσαπς. ον 
Αποτυ, ΟΠΙΥ ΡΗΙΙ. 1. 22. 

γνῶσις, εως, ἡ, (1) 5αδ]., ῥποτυζ- 
εαφε, ΝΙὮ 6επ. οἳ οὐ]. (Ρεη. 
κα. ο; αι 59). (9) αμ 
5εζε΄66, αοοἴγ{ε, τυζςαο2ή, 5 
Ἱα. χἰ. 52. ὦ7η.: 8ες Έτεποι, 
δ Ιχχν. 

γνώστης, ου, ὁ, ο/έ τυο ΆΊοτυς, 
αι ἐαβεζέ, Λο. καν]. 3. (9.)3 

γνωστός, ή, ὀν, νετο. αά]., 
Αποτυ, 35 Λοὶ Ἱ. 14, Ἱν. 1Ο: 
Αποτυαδ/ε, Ἐο. Ἱ. 19: οίαδίε, 
Αο. ἵν. 16: οἱ γνωστοί, ος 
αερια{ίασασζο, Τα. Π. 44. 

γογγύζω, ύσω, {ο 2211427711 ἵῃ ἃ 
1ο νοῖσε, ]π. να. 32: ἆϊς- 
οοηίεηί{εάΙΥ, {ο ϱ71ὀῇε, 35 
: Όσοι. χ. το; πΏ ασς ται 
περί, 6εη., πρός, ἃοο., κατά, 
6εη. (5.) 

γογγυσμµός, οὔ, ὁ, 2221:ήΐ71715, ]η. 
γη. 125 2172147140, Αο. γὶ. 
τς ΕΡΜΗ. Ἡ, ται. τ Εως. 

(593 
γογγυστής, οῦ, ὁ, α 2117711127, 

εο7ηῥ/α{1ε7, ]α. 16. (Ν. Τ.)Χ 
γόης, Ίτος, ὁ (γοάω, ἴο 720611), 

στ εΣ16/Ω21{61:, α1ἱ 12109107, 2 
Τί. ΠΠ]. τ2.Χ 

Γολγοθά (1. Η., 5οπιε -θ8), 
(Αταπι.), σοζροίᾖα, “ ἴπερίαςε 
οἱ α 5κι]]” (ρτοβρ. ἔτοπι 1Ε5 
5ΏαΡε), (αὔσαργ, Μαι. χκν]]. 
33, Μαι. αν. 221 Ἱα ον εο. 
ὢθε κραγίον. (Ν. Τ.)Χ 

Γόμορρα, ας, ἡ, αηΏά ων, τά, (ο- 
710770α, Το. ΙΧ. 290. 

Ὑόμος, ου, ὁ (γέμω), (1) α ὀτγ- 
αε7ε, έ.., Οἱ ἃ 5Η1Ρ, Αο. αχ]. 
3; (2) τυαγες ΟΙ 1εγεβαλαάΚτο, 
Κεν. αν]. 11, 12.Χ 

γονεύς, έως, ὁ (γεν- ἵη γίγνομαι), 
α ῥαγεσέ, ΟΠΙΥ ἵπ Ρ]ατα], Τα. 
Ἡ, νὰ; Ερινα η, 

γόνν, ατος, τό, {λε Απεε; οξίεῃ 
1η ΡΙΙΤ. ΑΕἴεί τιθέναι οἵ κάµπ- 
τειν, ἴο 11 ΟΙ δεμα {λε Αέε5, 
ἴο Α116ε/, ἵη ἀενοίϊοη. Τα. κχ]]. 
Απο [κοκ ᾱ. 

Ὕονυ-πετέω, ὢ (πίπτω), {ο Γαὐ) 
11 {6 ὤπεσο, {ο ἀπεεί {ο (8ς9ς.), 
Μαιος τη. 

γράμμα, ατος, τό (γράφω), (1) α 
{οή{27΄ ο {με αἰβλβαδεί, (αα]. 
νι. 11, 17 τυ/αί ζαγσε {είίεγς, 
ΡετΠαΡρς ποίῖηπςρ επιρΏαβί5; 
ζε({ε}, 35 οΡΡοδεᾶ {ο 5ρ]πί, 
Κο. 11. 29, εἰο.; (2) α τυ1{ὗᾳρ, 
5ος α5 α δ117 οἱ απ εβ{φζε, 
ἃς Ἱ.. αν. 6-7 Αο ππνιπι 
21; τὰ ἱερὰ γράμματα, 2 Τϊπῃ. 



γρα] 

Π1. 15, ἴε Λοῦγ τυγ1ή12ηρς, ΟΙ 
{λε δεγέῥίεγες; (3) Ρ]ατ., {11- 
εγαζα2ε, {έαγ{5 6ΕΠΕΙΑ]ΙΥ, 
Ίη. νΗΠ. 1ς. 

γραμματεύς, έως, ὁ, (1) α εὐεχά, 
φέεγείαΣγ, α »ε716ε, Αο. χἰχ. 
35: (2) οπε οἱ ἴπαί οἷαςς 
απιοηρβ {πε ]ενς5 νο οορ]εά 
απά Ἱπίετρτείεά ἴπε Ο. Τ. 
ΦοτΙρίιτες (5εε νομικός), Μαι. 
κχ]]]. 34: (3) πηεῖ., α 7143 ο 
ζεα/11115 ϱε/ε7α{/γ, Μαί. χΙ. 
μδ. 

γραπτός, ή, όν, νετΏ. α]., τυ214- 
7ε21, Ἐο. Ἡ. 15. 

γραφή, ἢς, ἡ, (1) α τυέης; 

(2) 5Ρεο., ἡ γραφή ΟΙ αἱ Ύρα- 
φαί, {πε «δε{βέέγες, τυ21111ςς 
οε πε ο. Τ., 2 Ῥει. Ἱπ. τό; 
(3) α ρατίϊοι]ατ ῥασφαρε, Ματ. 
χ]]. ΤΟ. 

γράφω, ψω, γέγραφα, {0 ϱ7ασε, 
τυ2116, {562160ε; ἐγράφη, γέ- 
Ύραπται, ΟΙ γεγραμμµένον ἐστί, 
α Τοτπιυ]α οἱ αιοίαίΊοη, {7 {5 
τυ221ΐε1: οξτεη υπ ἆαῑ. οἳ 
Ρετς., α5 Ματ. χ. 5. 

γραώδης, ες (γραῦς, εἶδος), οὐα- 
τυο πα, Γοοζέή, 1 Τῖπι. 
τν σος 

γρηγορέω, ὢ ({τοπι ἐγρήγορα, 
Ρετέ. Οἱ ἐγείρω), {0 Αεέβ ατυαβο, 
τυαίε/, ὂε ο{ρή/αλέ, Ματ. κλῑ]. 
α- οἩ, εν. αν. ες. 

γυμνάζω (γυμνός), {ο εχεγείσε, 
ἔγαέπ, 1 Τϊπι. ἵν. 7: Πε. ν. 
Ἐν τα ττ; σοι, Ἡ. τ4.Ἑ 

γυμνασία, ας, ἡ, έκεγεζσε, ἔγαζη- 
ἔπς, 1 ΤΓιπι. Ίν. δ.Χ 

γυμνητεύω, ΟΓ ιτεύω (ΥΝ. Η.), {ο 
δε 11αΑεα ΟΙ ῥοο{γ εἰαᾶ, 1{.οΟἵ. 
αν. το 

γυμνός, ή, ὀν, (1) παβεᾶ, Ματ. 
χῖν. 52; Ἐεν. ΠΠ. 17; {1/-εααῖ, 
Μαι. κχν. 36, 4δ;: /Λανίης 
ον αὖ 427 ϱαγ”1ε24{, ]η. 
χχ]. 7; (2) ὀα7ε, 1.ο., οΆε]ι Οἵ 
2ηᾳ11ήε5ΐ, Ἠεῦ. ἵν. 13: (3) 
πε εΌοτ. αν. 37. 

γυμνότης, τητος, ἡ, (1) παβες- 
πες, Ἐεν. ΠΠ. 18: (2) οεαήγ 
εἰοίβέτης, Ἐο. νΗ1. 35; 2 ΟΟΓ. 
ας ο). (ΝΤ 

Ὑνναικάριον, ου, τό (ἀῑπι.), α 
{4/Υ τυολζ, 2 Γϊπη. ΠΠ. 6.3 

γυναικεῖος, α, ον, τυοπαή5/, 
αμα: τπτ ει 1Π. 7, ἴε 
τυέαΚεγ νεςςε].Ἐ 

γυνή, Ύυναικός, νοο. Ὑγύναι, ἡ, 
(1) α τυοµάζ, Μαϊ. ΙΧ. 20; 
Ῥο. νΗ. 2: (2) α τοίΓε, Αο. ν. 
ε τ. Ἐν. 25. ΤἜμε νους. ϊ5 
ἴπε ἔοτπῃ οἱ ογάΊπατγ αἀάτεςς, 

σκΕξά-ΣΝΥσΙ 5Η ΝΕΙΝΥ ΤΕ574άΜΕΝΥΤ ΛΕΧΙ6ΟΝ. 

οξίεη αδεά 1π τενετεποε απἆ 
Ἠοποί; ϱΟΠΙΡαΤΕ ]ηῆ. Π. 4 απά 
κει ο, 

ΤώΥγ, ὁ, α Ρτορετ ΠαΠῃΕ, ορ. 
Ιπ Εζεζκ. κκχνΗ]. 2, ΚΙΠΡ οἳ 
ΜαΡος, α ]απά οἱ ἴπε τεπιοίε 
ποτίἩΏ; Ῥεπος, ἵπ Ἐεν. κχ. ὃ, 
οἑ α ΡεοΡ]ε ἔατ τεπιοίε ΕΤοπι 
Ῥα]εςίίπε.Ἔ 

γωνία, ας, ἡ, ἆ εΟΥΠΕΥ, 85 Μαϊ. 
ψὶ. 5, χχΙ. 42 (Ίτοπι 5.); πιεί., 
α Φέεγεί βίαεε, Αο. Χαν]. 26. 

Δ 

Δ, δ, δέλτα, οείία, αὖ, ἴ11ε ΕουτίὮ 
1είίετ οἱ {πε (τεε]ς αἱρπαΡεί. 
Α5 α πιπιετα], δ--- 4: ὃ-- 
4οοο. 

Δαβίδ, αἱδο Δαυῖδ, Δανείδ (1). 
Η.), ὁ (ἨΠεΡ.), {λασία, Κῑπρ οξ 
Ίδγαε]; ὁ ὑιὸς Δ., {δε 9ο ος 
/λασ{ᾶ, απ αρρε]]αίίοη οἱ {πε 
ΜεςδφιαὮ: ἐν Δ., {7 {λαυίᾶ, 
1.6. ἵπ ἴπε Ῥδα]πις, ΗεΡῦ. 
Ἱν. 7. 

δαιµονίζοµαι (5εε δαίµων), Ι5ΐ 
8Οἵ. ΡραΤί., δαιµονισθείς, {ο ὂε 
βοσφέοσεα ὂγ α ἄεηπποπ, Νἱαϊ. 
ἐν. 24: Μας. 1. 32. 

δαιµόνιον, ου, τό (οτίς. αά].), 
α αε[έγ, Αο. χν]]. Τὸ; ἆ αΕ2Ο2 
ΟΥ ἐτ{ «βή21ΐ; δαιµόνιον ἔχειν», 
ἴσ ανῦό6 α αεο ΟΙ {ο ὖε α 
αερχολίας, Τα. ἵν. 33: ]π.νἩ. 
20. 

δαιµονιώδης, ες, 2ετεριδύές α 
ἀΕ/Ο, αεγτο{ααί, ]α. 1. 
τς. 8. Ἐν λε 

δαίµων, ονος, ὁ, ἡ, ἵπ οἰαδδῖο 
(τεεΚκ, αΏΠΥγ δρΙΓΙί 54ΡεΓΙΟΓ 
{ο πιαη; ἨΠεηςε οξίεη οἱ {πε 
Ιη{εγίογ ἀειίιες; ἵπ Ν. Τ., αὖ1 
ευᾖῇ ή, α αέεποπ (Ν. Ἡ. 
Ώανε {Πε ποτά ΟΠΙΥ ἵηπ οπε 
Ρᾷ55ᾳςε, Μαι. ν1]. 31); δαι- 
µόνιον ἵ5 σεπετα]]γ αδεά. 

δάκνω, {ο ὀήΐε, πιεῖ., (αα]. ν. 
15. 

δάκρυ, υος, ΟΙ δάκρυον, ου, τό, 
α Ζεαζ, Ἆς. πχ. το, ἃτ: ἨΗερ. 
αν. 

δακρύω, σω, {ο τυεέβ, ]π. ΧΙ. 35.3 
δακτύλιος, ου, ὁ (δάκτυλος), ἆ 

7735, Τα. χν. 22.3 
δάκτυλος, ου, ὁ, ἆ ρε; ἐν 

δακτύλῳ θεοῦ, πιεί., ὄγ έἐδε 
ᾖοτυεγ οὗ σοά, Τι. ΧΙ. 20, 
οοπιρ. Μα{. ΧΙ]. 2δ. 

Δαλμανουθά, ἡ, /αὔιαέῥα, 
α ἴΟΝΏ ΟΥ ν]]αρε ηεατ Μαρ- 
ἆα]α, Άπατ. ν 1. Τ1Ο.Χ 

Δαλματία, ας, ἡ, /λαὔμαίία, α 

23 

[δει 

Ρατί οἱ Π]γτίοεαπι πεατ Μα- 
οεἀάοπῖα, 2 Τϊπῃ. 1ν. Το. 

δαµάζίω, σω, {ο οδῶμε, {σηε, 
Ματ. ν. 4; ]α. ΠΠ. 7, δ.3 

δάµαλις, εως, ἡ, ἆ Λείζε», Ηεῦ. 
τε, τας 

Δάμαρις, (δος, ἡ, /λαιαγ{5, Αο. 
Χν. 34.8 

Δαμασκηνός, ή, ὀν, δείς’ 
ο /λαπαφεῖίέ, 2 (οἵ. ΧΙ. 32.8 

Δαμασκός, οὔ, ἡ, (2α.1α9ε145, Αο. 
μες ο 8. 

δανείζω, {ο ᾖεπα ΠιΟοΠΕΥ, μα. νΙ. 
34, 35; Πϊᾶ., {ο Φο770τυ, Μαί. 
νήσος 

δάνειον, ου, τό, α ᾖοα, α αεδέ, 
Μαι. χν]]. 27. 

δανειστής, οὔ, ὁ, α 71021Υ-{ε]άε, 
α εγεαΖ{07, Τα. νΙ1. 41.Χ 

Δανιήλ, ὁ (ΗεΡ.), /λα1εί, Μαἲ. 
χχὶν. 15; Ματ. ΧΙ]. 14 (ποῖ 
. Η.).Ἐ 

δαπανάω, ὢ, ήσω, {0 εβεμῶ, Ματ. 
ν. 26: ἴταης., 10 δεαγ εχβεσέ 
τος (ἐπέ, ἆδε), Ἆε ολα: 241 
(ὑπέρ, σεη.), 2 Οοἵ. ΧΙΙ. 15; 
ο ες {1 ζπαγ, {0 
τυασίε, Ἱ,α. Χν. 14; ]8. ἵν. 3.3 

δαπάνη, ης, ἡ, ἐΧχᾷεΊΣέ, εοσέ, 
τα. ασ. σ5.Ἐ 

δέ, 4η αἀνειδαίϊνε απ ἁἀῑδίϊης- 
νε ρατίο]ε, ὀ1εζ, 1160, 2207έ- 
οσεΣ, εἴο. εε (ατ. ὃ 494, Ἱ1, 
λα. δ 51, 7, Βι. 364 5ᾳ., απᾶ 
μέν. 

δέησις, εως, ἡ, οῤῥίοσέί{οσ, 
27α3γε7, Ερ. νΙ. 18; ]8. ν. 16. 
ΦΥ2.: 85εε αἴτημα. 

δεῖ, ἵπιρεις., 5εε (ιτ. ὃ 1ο, ΝΠ. 
ὃ 5δ, οὐ, Βι. 147, 164, 14 ἐ9 
1έεεςΦα7Ύ, οέ 71497, 27 ο1491, 

2 {ἐς }4ΡΑί οἵ ᾖῥ70βεΣ, ντἩ 
ΠΕ. (εχρτεξδδεά οἱ ΙπιρΙες), 
α5 Μαέ πνι. δι; Ας κ. το, 
Ματ. χι. 14. 

δεῖγμα, ατος, τό (δείκνυµι), αἲί 
εχα”2ῤ{ζο, α βεεΙπεη, ]α. 7.Ἔ 

δειγµατίζω, σω, {ο ΄1α4ε αγ ἐχ- 
α2ῇζε ΟΙ οβεείαε[ε οἵ (α5 ἆῑς- 
σταςς), 0ο]. Π. 15; Μαϊ. 1. το 
ον. Ἐ ο. τος 

δείκνυµι απά δεικνύω (5εε (. 
δ ΤΙ4, Ῥα. 45), (1) {0 ῥεσεέ 
ζο ο{ρῥέ, {ο «/οτυ, {ο ἴεαεᾖ (9ο. 
αηΏά ἆαι.), Μαί. ἵν. 1δ: 1 60ο. 
κἩῑς αν: Κεν. ανα. τ. ο ὦ 
β7οτε (86ο. απά ἐκ), Ἱ]α. Π. 18, 
Π1. 13; {ο 5/οτυ ὀγ τυογ.» (ὅτι), 
Μαι. χνΙ. 21: 1Πέ{., Αο. Χ. 28. 

δειλία, ας, ἡ, ἐ111426γ, εοτυα7.έσο, 
2 Γπ. Ἱ. 7.8. ΦΥ/.: δειλία ἶ5 
αἱνναγς αδεᾶ 1Ππ α Ὀαὰά 5εηΏ5ε; 
εὐλάβεια, τερβι]ατΙγ ἵη α σοοὰ 



δει] σκεζβᾶ- ΕΝΟΣ ΛΕΙ ΤΕΣΤΙΜΕΝΣ ΤΕΣΧΙςΟΛ [δη 

5εῃςε, 2101 18ΑΙ; Φόβος 15 
σεηετα], ἀεποίῖηρ εἴίπει ραά 
ΟΣ ροοά. 

δειλιάω, ὢ, {ο ὂε 111, Γεα/2ε0, 
πι αὶν. ο. (δΕ 

δειλός, ή, ὀν, {ηέία, εοτυαγαζγ, 
Μαϊ. ν]1. 26: Ματ. Ιν. 40: 
Κεν. κχ!. δ.3 

δεῖνα, ὁ, ἤ, τό, 6επ. δεῖνος, Ῥτοῃ., 
α εεγ{α{ ΔΕΥ ΞΟ7Ι, «ηεᾖ α 076, 
Μαϊ. χχν]. 18.3 

δεινῶς, αν. (δεινός, σε/ειε}έ), 
σε/ε”2ε12{{γ, {Ε72161γ, Μ81. ν]Π]. 
ο τα αι οος 

δειπνέω, ὤ, {ο {ασῶε {ᾖε δεῖπνον, 
ἴσ ο, Τα, πνη. ὃ, κκη. 2ο: 
1 Οο{. χ]. 257 πιεῖ., οἱ Γαπι]]- 
1αΤ ΙΠ{ΕΙΟΟΙΙΦΕ, Κεν. ΠΠ]. 20.3 

δεῖπνον, ου, τό, {6 ε{ε ο7 ευε΄ι- 
{71 /ηεαῦ, ο1έῤβεγ (5εε ἄρι- 
στον), Που. αὶν. τὸ, 24. Τα. 
ΧΙΙ. 2, 4» κυριακὸν δεῖπνον, 
ἔᾗε ος Φ1ῤβυύ7, 1 Οοτ. ΧΙ. 
20. 

δεισιδαιµονία, ας, ἡ, /εζ1ρίο022, 
ΙΏ 6εΠεΙα], Λο. Χαν. 1ο.Χ 

δεισι-δαίµων, ον (δείδω, {ο Γεα2), 
αετοιείζγ α1φβοφεα, σζῶ{είεο {ο 
τυο2ςᾖ{β, Ας. κν]. 22. 9εε 
ιδ ασσε ν  ς Ἴπθες 
ΤΈτεποϐ, ὃ χ]ν1]. 

δέκα, οἱ, αἱ, τά, {εη; ἵηπ Ἐεν. ΠΠ. 
1Ο, ἆ 11 ααγς {γόπζαίίο, 
{.6., Ὀτιεξ. 

δεκα-δύο (Ίἡ/. Η. δώδεκα), {τυεζσε, 
Ας. αχ. ᾗ, ππῖν, τις (8) 

δεκα-πέντε, ᾖΐεε, Ἱπ. ΧΙ. 18; 
Ας. χχν]. 28: (αα]. Ἱ. 18.3 

Δεκά-πολις, εως, ἡ, /εεαβούίές, 
α ἀῑδιτιοί Ε.. οἱ ]οτάαπ «ΟΠ]- 
Ρτϊδίης {εη {ομΏς. 1 15 πη- 
οετίαΙη νυΏαί {ΠεΥγ αἱ] ννετε, 
Ῥαΐ ἴπεγ Ἱπε]αάεά (αάατα, 
Ἠϊρρο, Ρε]]α, απά ΘογίΠο- 
Ρο[5, Μαί. ἵν. 25; ΜαΠ. ν. 20, 
να, 41.Χ 

δεκα-τέσσαρες, ων, οἱ, αἱ, -σαρα, 
τά, Γοι2ίεε», Μας. 1. 17: 2 
οσους σα 5: ο Π. τς 

δεκάτη, ης, ἡ, α Τε ῥαζέ, α 
Σ144ε, Πεῦ. νΙῖ. 2, 4, ὃ, Ο.Χ 

δέκατος, ή, ον, οτϊπα], {ε40, 
Ἱαι 1. οο, Κεν. και. 26 το 
δέκατον, Ἐεν. ΧΙ. 13, {0ε {Ε2{4 
Δαγέ.Χ 

δεκατόω, ὢ, {ο 7εεείωε 1ΐπε οἵ, 
ἃοο., ΗεΡὈ. νΙ. 6; Ῥα85., {0 
βαν {ᾖε, Ἠεῦ. νΙ. 9. (5.)3 

δεκτός, ή, όν (νετρα] αα]. ἔτοπι 
δέχοµαι), αεεεβίεᾶ, σεεεβίαδίε, 
εα τν. τὸ ολ. δεικ ος: 
ζ6οτ. νι. 2; ΕΠ]. ἵν. 18. (9. 

δελεάζω (δέλεαρ, α ὀᾳῇ4), {ο {ασᾖε 

ΟΙ εὐζἱ56, 35 η] ]ι α Ῥαῖε, ]α. 
1. πά. ο Έες Πτα, τδος 

δένδρον, ου, τό, α ἔγέεε, ΜαΕ. ν]]. 
στι ας πια, το 

δεξιό-λαβος, ου, ὁ, “' Πο]άϊηπς ἵπ 
{πε τὶθη{ Ώαπά ; Ῥ]ατ., οβεα}- 
2/6έ1, Λοι κκ. 24. (Ν. Τ.) 

δεξιός, ά, ὀν, {λε 40, οΡΡ. ἴο 
ἀριστερός, ἴᾖε ᾖεζέ; ἡ δεξιά, 
{0ε 74226 αμα; τὰ δεξιά, ἴπε 
222{- αμα «{ᾳε, ἐκ δεξιῶν, 071 
λε /740έ (5εε (τ. ὃ 293,1, 
Να. δ 1ο, 10); δεξιὰς διδόναι, 
ἔο ϱἶσε {2ε 191 Λα, 1.6., ἴο 
Ζέεέέσε ἴο 71/2 οἵ Γεζ- 
{οτος/{β. 

δέοµαι, 15ΐ 8οΟἵ. ἐδεήθην, {ο Ἴανε 
7έέεα οὗ (σεπ.), 35 πι]. οἱ δέω 
(5εε δεῖ); {ο 14ῤε 7εῷ1εσί ος 
(6εη.); {ο ὄετεεεᾖ, ῥ7α3, 855., 
οἱ υΙ{(Ἡ εἰ, ἵνα, ΟΙ ὅπως, οἱ 
Ριτρος6. ᾿ 

δέον, οντος, τό (ρατιῖεῖρ. οἱ δεῖ, 
5 δυῦ5ί.), ζᾖε δεεο2ή71 ΟΙ 
7εεζ/ 4» νΙτΏ ἐστί --- δεῖ, 1 
Εσθι, 1. 6: Ἆα κκ. σ6. δίατ, 
τῬπη, Ὁ. ταικ 

δέος, ους, τό (Ἡ. ΗΠ.), Γεα», ατος, 
ἩἨεΡ. χι. 28.3 

Δερβαῖος, ου, ὁ, οὗ /εχύε, Αο. 
κχ. 4.Χ 

Δέρβη, η», ἡ, «0ε7δε, α οἵτγ ο 
1 γεαοη]ᾶ, Ας. χὶν. 6, 2ο, 
ενή- τ.ᾶ 

δέρµα, ατος, τό (δέρω), αὖ αί- 
7204/35 φῷᾳη, ἨΠεῦ. κὶ. 37.3 

δερµάτινος, ή, ον, ΄Ίαάε οὗ ῥέ1, 
{εαίβε-, Μαι. Π. 4: Ματ. 
1. 6. 

δέρω, Ι5ΐ αοχ. ἔδειρα, 24 Εαῖ. ρᾳ5». 
δαρήσοµαι, 0 5εοιή6ε, {ο ὀέαί, 
5ο α5 ἴο Παγ οἩ {Πε δΚίηπ; 
ἀέρα δέρων, 1 ΟΌοτ. ΙΧ. 26, 
δεαίζης αἴγ. 

δεσµεύω, σω, ἴο δήμα, β1έ { 
ελαίηΦ 85 α ῬΡΓΙ5δΟΠΕΙ, 1. 
να]. 29 (1. Η.); Λο. κκ]. 4; 
ἴο δήμο α5δ α Ὀαπαιε, Μαϊ. 
ΧΧ1Π1. 4. 

δεσµέω, ὢ, {ο δ114, Τα. νΙ. 29 
(Εεο.).Χ 

δέσµη, ης, ἡ, α ὀταζε, Μαἲ. 
Χ]ῑΙ. 40.8 

δέσµιος, ίου, ὁ, οἨέ ὀοιμῶ, α 
2245012, Αο. χνΙ. 25, 27; ΕΡρ. 
αἱ. Ἡ. 

δεσμός, οὔ, ὁ (δέω), α δομά, 51ης. 
ΟΠΙΥ ἵη Ματ. νΙ]. 35, ὁ δεσμὸς 
τῆς γλώσσης, απά Τα. κα. 
16; Ρ]ατ., δεσμοί οἱ (τὰ) 
δεσµά, ὀομαᾶς οἱ {41β215011- 
ομεμέ, αι. ντο Ενα. 
13. 

24 

δεσμο-φύλαξ, ακος, ὁ, ἆ ἠαέζο, 
Ἆς: αν; 23, 27:96 

δεσµωτήριον, ίου, τό, α ῥ74507., 
Μαϊ. χί,. 5; Ας. νι σα ο. 
Χν]Ι. 26.Χ 

δεσµώτης, ου, ὁ, α ῥ7150/έ2, Δο. 
καὶ. Ὁ, 42. 

δεσπότης, ου, ὁ, α ζογα οι ῥ2771ε6, 
α 124517, 5 1 Τϊπι. γι. 1; 
αΡΡΗεά {ο (οἆ, Τα. Π. 20: 
Ας. Ίν. 24: Τα. 4: το ομαιςε 
2 Ῥεί. Π. 1; Ἐεν. νί. το. ὀγ.- 
δεσπότης Ιπάϊσαίες πποτε αἳὓ- 
5ο]αίε απά απ] πα] εεά αιίποτ- 
1Υγ ἴλαη κύριο». 

δεΌρο, αάν., (1) οἱ Ρίαοε, Ζεγε, 
Λή{Λέγ; α5δεά οΠΙΥ 45 απ Ίπι- 
Ρετα(ϊνε, εο/έ Α1{2ε7, 35 Μαἰ. 
ΧΙχΧ. 21; (2) οἳ Έπῃε, Ζ11Λε7/ο, 
ΟΠΙΥ Ἐο. 1. 13. 

δεῦτε, αἀν., α5 1 Ρ]ιχ. ο δεῦρο 
(οι οοηῖτ. ἔτοπι δεῦρ ἴτε), 
ζο/έ, εο011έ /1ῇέ7, α5δ Μαϊ 
ν. του κ. 58: 

δευτεραῖος, αία, αἲον, ο {έ 
δέέεοπᾶ ἆαγ, Λο χχνΙ. 13. 
ὦ6ς (τ. ὃ στο 

δευτερό-πρωτος, ον, ἔᾖέ οεεοσ]2- 
πού Τμ. νΙ. 1 (ΥΝ. ΗΠ. οπι1{). 
ες (τι δ 145, Μα τους 
απά ποίθ. (Ν. Τ.)Ἐ 

δεύτερος, α, ον, οτ]πα], οέεσ2σά 
1η ΠΙΠηΡΕΣ, α5ξ Μαϊ. χχ]]. 26: 
ἵη οτάει, Μαϊ. χχΙ]. 39; τὸ 
δεύτερον ΟΙ δεύτερο», αἀνετῦ- 
Ι811Υγ, {0ε Φεεοά {16, αφα{σε, 
85 2 0ο{. ΧΙϊ1. 2: 50 ἐκ δευτέ- 
ρου, 5 Ματ. χὶν. 72; ἐν τῷ 
δευτέρῳ, Αο. νΊ]. Τ3. 

δέχομαι, Ι5ΐ αΟΓ. ἐδεξάμην, ἀερ., 
ζο {αβε, 7εεεῖσε, αεεεβί, ἵο 16- 
εεῖνε ΚΙΠάΙΥ, {ο τυείεο”2έ, Ῥει- 
80Η5, 5 Ματ. ν]. 11; πῖπρς 
(4 ἀοείτῖπε, (πε ΚΙπράοπι ος 
Πεανεπ),α5 Ματ.χ.Ις;240οΓ. 
ΧΙ. 4. | 

δέω, {ο τυα2ὔ. Φεε δεῖ απά δέοµαι. 
δέω, 15ί αοΟΓ., ἐδήσα; ῥρετΕ., 

δέδεκα ; Ρ855., δέδεµαι; 15ί 
8Ο. ρᾶς5ς. ΙΠΕ., δεθῆναι, {ο θέα) 
ζορείβε-, ὈυΠά]ε5, α5 Ας. κ. 
11; ἴο οτυαίε ἀεαᾶ ὈῬοάϊες 
{οτ Ῥυτία], α5 ]π. ΧΙ. 44: {ο 
δέμα Ῥετδοης ἵηπ Ῥοπάαρε, α5 
Μαϊ. κχΗ. 14; Ματ. νΙ. 17; 
2 Τιπι. Π. 9: Βρ., Μαϊ. χνΙ. 
18; δεδεµένος τῷ πνεύματι, 
Αο. χχ. 22, ὀοιμα 4 {πε 
οβέγ1ΐ, απάετ αη Ἱττεδὶδρ]ε 
Ἱπρι]ςθ. 

δή, α Ρατιῖιοιε Ιπάϊσατίπρ εε}- 
ζα1226γ ΟΙ 7εαὔ1ΐγ, αηά 5ο αἱἱρ- 
πιεηίηρ {πε ν]ναεϊγ οἱ α 



οηλ] 

εἶαιςδε ΟΥ 5εηίεποε; {717γ, {η- 
ἄεεα, ὂγ αἲζ έας, ζρεεΓο7ε. 
Ὀξεά νΙἩ οίπει ρατίϊο]ες, 
δήποτε, δήπου, ΝΠΙΟΠὮ 5εε. 

δῆλος, η, ον, 211211 ε54, ετ{αε214, 
Μαϊ. χχνΙ. 73; πειῖ., 5ο. ἐστί, 
26 19 εω/{ε2ΐ, νΥΙὮ ὅτι, 1 ϱοἵ. 
ο ορ αι, αι. τας στ Επι, 
νι. 7(Ν. Π., ΕΚ. Υ. οπι1{).Χ 

δηλόω, ὢ, {ο 72111254, {ο γευεαί, 
ἴο ὀγήηρ {ο {1ρῇί, {ο {εῤίγ οἵ 
τος. ι. τι, πι, τὰ; 
σοι 1.5: Περ. 1χ. δ, χα. 27; 
τος ι Ἔτς σ Ῥει Ἱ. τά. Ἐ 

Δημᾶς, ἂ, ὁ, εμας, (οἱ. ἵν. 
τι. Εριίσαι. ος 2 Τϊπι, Ἱν. 
1Ο. 

δηµ-ηγορέω, ὢ, {ο αε[ίωεγ α 
Διός ο;αζίο»; ΥΨΙΏ πρός, 
σκι. στ. 

Δημήτριος, ου, ὁ, {/)λε7ιείγήε. 
Έννο οἱ {λε Παπιε Τε Πῃε- 
Ώοπεά, Αο. χΙχ. 24, 38; 1 ]η. 
το Ἐ 

δηµι-ουργός, οὔ, ὁ (ία ραρ]ο 
ΠΨΟΤΚΕΤ ᾽), αὖ α}{{5α71, α ὀ1ε1/- 
ε7, Πεῦ. ΧΙ. το.” ὦγή.: δηµι- 
ουργός επιρῃΏαδίΖες πποτε ἴπε 
1άεα οἱ ῥοτυε; τεχνίτης, ἴπαί 
Οἱ το{ςζ ο. 

δῆμος, ου, ὁ, {ᾖε {εοβίε, αἩΏ 
οτραπΙζεᾶά πιυ]Πίαᾶε ριαβ]]ς- 
ἵν ερανεπεα, Άς, χι 25, 
πο ο χυχ. ᾶο, 33.3 

δηµόσιος, α, ον, ὀε[οερήης {ο {πε 
Δεοβίο, 21ὀὔΐς, Αο. ν. 15; ἀαἲ. 
{επῃ., 5 αἄν., δηµοσίᾳ, ᾖ10- 
που ει κνι 37, σνή. 28, 
σος. 9ο 

Φηνάριον, ίου, τό, Ῥτορετ]γ α 
Τ,Α8ἳπ ννοτᾶ (5εε (απ. ὃ 1544), 
«επαγίες, Μαἰ. χν 1. 2δ; Βεν. 
νι. 6. 

δή-ποτε, αν. νἩ ᾧ, τυ/αί- 
5οέυε7, οἶνῖηςρ α σεπετα]ζίηρ 
Τοτοε, ]π. ν. 4(Ν. Η. οπα1{).Ἐ 

δή-που, αἄν., {παεεα, ῥε/αβ», 
σεγ12γ, Πεῦ. 1. 16.3 

διά, ῬΡτερ. (οοσπαίε γ]ίἩ δύο, 
ἴυο; δίς, ἰτυῖερ), {ᾖγοιρή ; 
(1) πΙἩ ψεη., {γοιςή, α- 
2215, ὁγ 1πεας οἵ, (2) ντα 
Άοο., {Ἴ7ο1ςῇ, ο αεεο1εέ οὗ, 
ο ον αμα ο. . οεε «ας. 
ὃδ]Ι47α, 290, Ἠ1. ὃ 47 ἐ, Ῥι. 
152, 183, 187. 

δια-βαίνω, {0 ᾖαοςς {ᾖγοιρή, 
ἴταπς., Πευ. χὶ. 20; οἵ Ἱη- 
ἴΤαηΠς5., ὙΙἩ πρὀς (Ρείδοπ), 
Τα. χνι. 26; εἰς (Ρρ]αςε), Αο. 
χν]. Ο.Χ | 

δια-βάλλω, {ο «{αάε, αεεἸέδέ, 
Τι. χν]. Τ.Χ 

σλΕΕΑ- ΕΝΟΣ ΝΕΙ ΤΕ574άΜΕΝΤ 2ΕΧΙ6ΟΟΝ. 

δια-βεβαιόω, ὢ, Ἱπ πι]ᾶ., {ο 
αγ, αὐφε7{ φ{γορύγ, 1 Τὶπι. 
σι ρα ϱἩ 

δια-βλέπω, {ο 5έε {ᾖοιιςή, {ο 56ε 
εἰεαγζγ, Μαϊ. νΙ. 5; Τι. νΙ. 
2: Ματ. νΙΠ. 25 (ΥΝΝ. ΗΠ.).Χ 

διάβολος, ον (διαβάλλω), β2ο716 
7ο «/α11467, ο{αάεγοίί5, 1 Τιπι. 
πα, τπτ, ο μη απ, αν τα. η, 
3} ὁ διάβολος, ἴᾖε αεεἸέδεύ, 
δε αεοᾖ, εαιϊνα]επῖ {ο {πε 
Ἠεβτενν «δαΐαη, Μαϊ. ἵν. 1, 
5 ο πα τς α6. 

δι-αγγέλλω, {ο α11ο1/715Ρ εὉε}γ- 
τυεζε, {Α1(ὀ{1κ αὐγοαα, 1. 
1χ.6ο; Αο. χχ]. 26; Εο.1χ. 17.Χ 

διά-γε, ΟΙ διά Ύε (ΊΝ. Η.), γεί 
71 αεεοτι2{ οὗ, Πμα. ΧΙ. δ.3 

δια-γίνοµαι, {ο ῥασς, εἶαβφοε, ο 
Ίππε, απ. Ἡς ον 2 
ΔΟΥ. Ρατί., 6εη. αὖὈς., ᾖασζτης 
εἰαβσεα, Ματ. ΧνΙ. 1; Ας. ΧΧν. 
143, χχν!]. ο. 

δια-γινώσκω, {ο «λοίῶεριήοή, 
Αποτυ αεεἸ(α{είγ, Ας. αχ]. 
15; {0 εχαΖ247ε, αεείαε, Αο. 
παν, 22. 

δια-γνωρίζω, {ο ῥ1ιὐζήες αὐγοαα, 
Ἱμ. Ἡ. 17 (ΥΝ. Η. γνωρίζω).Ἡ 

διά-γνωσις, εως, ἡ, /1ζ1εἷα/ ἐκ- 
17111071, αἐεΙΦ{011, Ας. χχν. 
οτι 

δια-γογγύζω, {ο 21472214 ϱγεαέ- 
ὃν, να. νν. ο, πι. τ. (58 

δια-γρηγορέω, ὤὢ, {ο /έ2ηα12 
ατυᾶᾗέ ΟΙ {ο ὂε Γή ατυαῤο, 
Τα. αρ. Ν.Ε 

δι-άγω, {0 ἠεαῶ οἵ ῥας, 5 ῑππε, 
πτε τ Ἑππη. π.σ (βίο) ΕΕ. 
11. 3 (βίον οπιϊ{{εᾷ).Χ 

δια-δέχοµαι, {2 «Ίιεσεε {ο, Αο. 
ν. 45. 

διά-δηµα, ατος, τό (δέω), α αἶα- 
«ἴεή1, ε7Οτυ71, Ἐεν. χ1]. 1, ΧΙ]. 
ο λα. ερ ης: διαδηµἁ 
ΑΊνναγς Ἰπαάϊσαίες (πε Ε]]εί, 
ἴπε ΦΥΠΙΡΟΙ οἱ τογα]{γ; στέ- 
Φανος 15 ἴλε {ΕεδίαΙ ϱῶ27/ζιά 
οἱ νΙοίοτγ. 

δια-δίδωμι, {ο αἰτέγ{δᾳιίε, αζο[αάςε, 
πα κ οσο κΜη 2ος η. να. 
Πτι Ἅσι ποσο, εν ανν τα 
(7. Π. δίδωμι).Χ 

διά-δοχος, ου, ὁ, ἡ, αἆ οΤέεςέσδοῦ, 
ανα, ἁσιν. ος 

δια-ζώννυμι, {ο ϱ7, ]η. ΠΠ. 4, 
ταν ας 

δια-θήκη, ης, ἡ (διατίθηµι), (1) 
α τυ107 ΟΙ {εςία21ε216, α α1φβος{- 
11071, 5 οἳ Ρτορετίγ, (αα]. 11. 
τε Ἠερι ο πο ως 2) α 
εοΆεβᾷαςοί ΟΥ εοσεα{ Ὀείνεεη 
σοἆ απἀά ΠιαἩ (5εε (επ. νἰ, 

[δια 

τα, αν, ανά». Έκοα. αχιν, 
Ῥευῖ. ν, χκχν]!). ΤΠε ἴπο 
οονεπαηί5 πιεπίΙοπθᾶ, (σα]. 
ἵν. 24: ἴπαί οἳ ἴπε Ο. Τ. 15 
{εγπιεά ἡ πρῶτη δ., Πεῦ. ΙΧ. 
Γς; ἰπαῖ οἱ ἴίπε Ν. Τ., ἡ καινἠ 
δ π. χαπια. “Τπε-ο, Ἐ, 
1{8ε]{ (ἡ παλαιὰ δ., 2 60. ΠΠ. 
14) α5 οοπίαϊηϊης {πε ΠΤ6ί, 
απ {πε Ν. ἨΤ. α5 οοπ{ίαΙΠΙΠΡ 
ἴΏε 5εοοπἆ, αἴε εαςο] οα]]εά 
διαθήκη. 

δι-αίρεσις, εως, ἡ, ο{ζεγεπες, 
«ῆοζζεΙ{ο”, α5 ἴπε τεδυ]ί οἱ 
ἀἰδιτιραίίοη, 1 Οοἵ. ΧΙΙ. 4, 5, 
6. 

δι-αιρέω, ὤ, {ο αζωζῶε, αγτίγ{0ᾳιές, 
Έα. πνιτος τ σοι κι το 

δια-καθαρίζω, ιῶ, {ο εἴεα7φέ {λογ- 
ο1//γ, Μαι. ΠΠ. 12: Τα. ΠΠ. 
17 (Ν. Η. διακαθαίρω). (Ν. 
Ἑ ος 

δια-κατ-ελέγχομαι, {0 οὐ {ο 
21{1γεἴγ, Αοὶ χν]Ιι. 285. (Ν. 
τ.)Χ 

διακονέω, ὤ, {ο «ο/υε Οἵ τυσᾖὶ 
240, εδρεςῖα]1γ αἲ {αβ]ε, ]πΠ. 
χ]]. 26: Τμ. ἵν. 39; {0 ο ῥί} 
τυα2245, {ο αα12119467 ΟΙ ατο- 
{2όμΐε ας, εἴο. (ἀαι., Ρετ- 
50Η; αοο., ἴΠΙπς; οεςαβ5δΙΟΠαΙΙΥ 
αὖΌς.), Μαϊ. χχν. 44: Ἐο. χν. 
25: βδρεςεΙα]]γ, {0 φέεγοε ας α 
ἄέαεσμ, τν Εν Πεντο τα, 
οί Ρτορ]Ώεί5 απ αροςί]ες ννπο 
2211119ΐ67εά ἴπε αἀῑνίπε υντ]]. 
τ ρε α. το. 2ο σας». 

διακονία, ας, ἡ, οε/156, 2/11211942Ύ, 
1ῃ νατῖοις 5εΠ5ε5, εδρεοῖα]]γ 
Ίος (τις 2ος ΠΠ  ῥκα 
ΧΙ. του Ἆο, τα Αα. τες Ἂο 
χΙ. 20: α οεγο{ής, Τιμ. Χ. 4Ο; 
λε οᾖΏεε ο ἄεαεοῃ, Ἐο. ΧΙ. 

διάκονος, ου, ὁ, ἡ, α »εγτα2ἴ, 
νιενεά 1ηπ τε]αίϊοη {ο Ἠϊ5 
τυογ4, 5ΡεεῖαΙγ αἲ {ἴαβ]ε, α5 
Μαϊ αχ τες Μαρκ πο 
οπε 1Π (:ο4”5 δεγν]ςε, ο 21111- 
24561, 35 Κο. πῃ. ᾱ, πν. ὃ- 
ο7έ τυ/ᾖο Φε7Ὅες {η {ᾖε ε17ε/., 
«εαεο; ΟΙ ἀέαεοίέυς, ΕΠΙ]. 1. 
το τ μα, πο το κα 
πα, τ- 

διακόσιοι, αι, α, 6αΥ. ΠΊΊΠΗ., ἔζυο 
ᾖαπαγεα, Ματ. νι. 317; Ἱ]π. 
ντ. 

δι-ακούω, ἴο /έεα {ᾖογοιι2ζγ, 
Άο. αχ. 45.3 

δια-κρίνω, {ο ὤφεεγ, {ο αἑοίή- 
7119, 2144ε α α{φίή21Γ1011, 
Ἄσ. κν.ος τῶος.κι. σο: Μα. 
(8ο ραςς.), (1) {ο ἀοιεδί, {0 



δια] 

ᾖεοζαίζε, α5 Μαϊ. χχῖ. 21; Ἰα. 
1. 6: (2) {0 αζοβιίε τυή{ή, Αο. 
κι. 2: Τα. 9. 

διά-κρισις, εως, ἢ, {2ε αεί ο οἡς- 
7272212071, α2τε2211Ω11071, Ἐο. 
κιν. τ. τος. απ]. το; Πες. 
ν. τας 

δια-κωλύω, {ο ᾖέπαεγ, Μαι. ΠΠ. 
14. Χ 

δια-λαλέω, ὢ, ζο εο/ωέγτέ ἐ0- 
Φείβε, Ἱωα. νἰ. ΙΙ; {0 {αΐᾷ οἵ, 
τα. α. ος. Ἐ 

δια-λέγω, ἵω πω]ά., ἔο 7έα5071, {0 
αζφείέσο, ἴο αοβείε, α5 ΝΑΤ. 
οκ πάς λε. κκ. τ Τα.ο9. 

δια-λείπω, {ο ᾖεαυε ο{ή, {ο εδασε, 
Τα. νΗ. 45.3 

διά-λεκτος, ου, ἡ, «ρεεεᾷ, αζαζεοί, 
ζα1σ16ς6, Λο. Ἱ. 19, Ἡ. 6, ὃ, 
κκὶ 49 ασια. 5, πανα. τή. 

δι-αλλάσσω, {ο εβαἸρε, 45 ἴλε 
ἀἱδροβ1{1οη; Ρ855., ζ0 ὂε 7εε071- 
εχζεα ἴο, Μαἲ. ν. 24.Χ 

δια-λογίζομµαι, {0 7εζΞο7, {ο ἄξ- 
ζ1Φεγαέε, ἴο αεθαίε, α5 Ματ. 1. 
ο δ η. το χο. 

διαλογισµός, οὔῦ, ὁ, /7ε/εείίο7ε, 
ζο16/14, α5 Τα. Π. 35: 225071- 
7316, οβή101, 35 Ἐο. Ἱ. 21/ 
ᾖ6ς{{ωέ1ο1, «οιιόή, Ἱμα. κχῖν. 
3δ: αζοβιίε, ἀεδαίε, 45 ΕΠΙ]. 
π μας Ἑ Εῃ αἱ. ο 

δια-λύω, {ο αζοβείοε, ἴο ὄγεαφ 142, 
Ας. ν. 36.3 

δια-μαρτύρομαι, ἆἀερ. πιῖά., {0 
ζεφ({ήγ, οοὐε7271ν εᾖαΊρε, 5 
Ἄσ.Ἡ. 1ο. ι πι π.2ε. 
Ζεφ{ζήγ {ο, ςοζε72717Υ α{γ71, Λο. 
πια, ο. ΗεΡ. α. 6. 

δια-μάχομαι, ἀερ. ποῖς., {ο ε071- 
ζεα οἵ αζοβαιέίε Πεγεείγ, Δο. 
ΧΧΊ1. Ο.Χ 

δια-μένω, {ο 7ε/ζ121, εο21ὔ121146, 
Ἱα απ οο “ος. σοο. σα 
ο». Ηορ Ἱ. ο ο το. μι, 

4-3 
δια-μερίζω, (1) {ο αἶσ{αε ΟΙ Φέβᾶ- 

7α{ε 110 ῥαζέ5, 45 Μαϊ. χχν]]. 
35, είο.; {ο αζοίγήδιήε, α5 Τι. 
αχ]. 7; (2) ρᾷ5δς. νΙἩ ἐπί, 
ο ὂε αἴσίαεα ασα]ηςί, ὂε αἲ 
αζπεογα νι Ώ; αοο., Τα. ΧΙ. 17; 
ἆαῖ., χ11. 52. 

δια-μερισμός, οὔ, ὁ, αζερεςίοῖε, 
πι ος δε τ 

δια-νέµω, {ο «αλοφε]αήηαίο, {0 
σᾷΖεασᾶά αὐγοσᾶ, Αο. Ἱν. Τ7.Χ 

δια-νεύω, {ο 72446 σέσης, Ῥτοῦ. 
ΡΥ ποαἁἵπᾳ, Τα. Ἱ. 22.38 

δια-νόημα, ατος, τό, α {ᾖοιρᾖέ, 
τα. δα. ποἘ 

διά-νοια, ας, ἡ, {πε 72112, ἔλε 
222{611εεῖ, ΟΙ {2121171 Γαελεέγ, 

σκΕΡΑ-ΕΝΥΝΟΓΙςΗ ΝΕΗ ΤΡ57Τ4άΜΕΝΥΤ' ΤΣΑΧΙςΟΝ. 

5 Ματ. ΧΙΙ. 30ο; {ᾳε 1/24Ε7- 
οζσζά, 1 Ἰ]τπ. ν. 20; ἐρε 
Γεεζζρς, αἀεβοςίζοιι, αᾖγεε- 
12070, 85 οἱ. Ἱ. 21: Ῥ]ατ., {δε 
{2ο1ϱ/65, α5 νν]]]Εα], ἀερτανεα, 
Ἡρ.α. 5 απ Πρ. 1 τὸ Αν. 
ρε εγες οὗ γοΙ 14467 9{α22- 
2716 (διανοία»), . ΗΠ. απᾶ Ἐ. 
Ύ. τεαἆ καρδίας, {ρε ἐγες οἵ 
30147 Λεαγ{). 

δι-αν-οίγω, {ο οβε; Γ1ζγ, 1.ε., 
ἴπε εατς, Ματ. νΙ. 24: ἴλμε 
εΥΕΣ, Τι. χχ]ν. 41; {πε Πεατί, 
Αο. Χν]. 14: ἴπε Φοτρίατες, 
Τμ. κχὶν. 32. 

δια-νυκτερεύω, {0 ῥαςς ἐλε τυᾖοῦό 
12204, Τα. νΙ. 12.3 

δι-ανύω, {2 ΔΕε7ΓΟΙ1 {ο {ρε εἶζ, 
εο/ηῥῥείε, Λο. χχὶ. 7.3 

δια-παντός, αἄν., ατωαγς, ε011- 
ζ21α{{γ (ΥΝ. Η. αἱνναγς τεαὰ 
διὰ παντός). 

δια-παρα-τριβή, ἢῆς, ἡ, εο2τζε2- 
ζ2071, {22εέςφα 2 τυα7ηρ/έ7ης, 1 
Τμ. νι (ΙΝ. Η., ες, µᾶς 
παραδιατριβή). (Ν. Τ.)Ἠ 

δια-περάω, ὢ, άσω, ἴο ε7οςς ούεέ7, 
α5 Μαϊ. ΙΧ. 1. 

δια-πλέω, εύσω, {ο οα1 αεγοςς, 
ο οκ ναα. ος 

δια-πονέω, ὢ, πι]ῖά., αοΟἵ. ρᾶ55., 
ζορ716τ6 0165 εὐ{, ἴο ὀε υετεα, 
Δο. 1ν. 2, ΧνΙ. 19.3 

δια-πορεύομαι, ῥρ855., {ο ϱο Οἵ 
βαος {2ο14, 5 Τα. χΗ]. 22. 

δι-απορέω, ὢ, {ο ὂε { ϱ7εαί 
αο1έ οἵ βεζβζεχ{ήν, Τμ. ΙΧ. 7, 
χχ]ν. 4 (ΥΝ. Ἡ. ἀπορέω); Αο. 
πμ το ν- σαχ. τσ. 

δια-πραγµατεύοµαι, {ο ραί; ὂν 
ὀ11έςς ΟΙ ζγσαζς, Τα. χἰχ. 
Ἔδι 

Ἴδια-πρίω (πρίω, {ο «ατο), ἵΏ Ρα55., 
ζο ὂε φατυ71 {07015 ; Ἠρ., {ο ὂε 
Φ7έα(ζγ πουεα τυή{0 α1Φε7, Λο 
ν, 39, να. 4. 

δι-αρπά(ω, άσω, {ο Λ/1ά4ε2, Μαἲ. 
κη. 2ο, Ματ. αμ. ο.τ 

δια-ρρήγνυμι οπά διαρρήσσω, 
ἕω, {ο {εα7, Δ5 6ΑΙΠΙΕΠΙ5, ἵπ 
ΡτΙεξ οἱ Ἱπάϊρηαίίοη, Μαϊ. 
ασπενι. ὅς: Ματ. πὶν. ὃς; Ας. 
Χὶν. Τ4: [ο ὀγεαφ αττ24έ7, 5 
8 ποι, Ἱα. ν. 6: αδ Ῥοπας. 
Τα. ν 1. 59. 

δια-σαφέω, ὢ, {ο 144ε εἴξαγ, {ο 
αεείαγε, Μαϊ. χΙΙ. 36 (1Ν. ΗΠ.), 
οί, απ. 

δια-σείω, ζο ἔγεαέ τυ{{ῷ υ{ούείαζς, 
5ο α5 ἴο εχἰοτί αηγ{ΠΙΠΡ, Τα. 
11, 14. 

δια-σκορπίζω, {ο οεαί{ε7, ζο τυ121- 
Ίο0τὺ, 35 Μαί. χχν. 24: {0ο ἆτο- 
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βεννε ἵπ οοπαιεδί, ἃ5 Τι. Ἱ. 
5Ι; ζο τυῶσίε ΟΙ οφαάεγ, Τα. 
πγ. το κπι Ἡ. 

δια-σπάω, Ι5ΐ 80ΟΥ. ρ855. διεσπά- 
σθην, ἴο ὀγεαφ αττάΕ7, Νπατ. 
ν. 4» ἴο ἐεαγ 4 2έέεέες, Αο. 
πα. το 

δια-σπείρω, 24 8Οἵ.Ρ855. διεσπά- 
ρη»ν, ἴ0 δεσάίεγ αὐγοσα, σάσβερτε, 
Ἆς, η. τν 4, πι τος 

δια-σπορά, ἂς, ἡ, οὀσβε}-ήο2ε, φέαΐέ 
οὗ δεί α{σβεγπεά; πδεά οἳ 
ἴΏε ]ενν5 α5 δεαίίετεά απποης 
ἴπε (επίϊ]ες, Ἰη. ν1]. 15; Ἱ]α. 
ἃ τς Ἐει πο ορ). 

δια-στέλλω, 1η πι]ά., {ο ρἶοε α 
εο”27341214 ΟΙ 2217111ε{101, Ματ. 
γη. 15; Αο. χν. 24: Εο]]. ΒΥ 
ἵνα, Μαι.  χγι 2ο ΑΝ. υ 
τησς.)»Σ Ματ. ν. 1. τα. -ᾱ 
ΙΧ.Ο; ρα55. Ρ8Τί., τὸ διαστελ- 
λόμενο», ἨΗερ. χ1ι. 20, ἐλέ 
εο22214214. 3 

διά-στηµα, ατος, τό, αὖ 1ή67- 
σαΐ οἱ ἴπε, Αο. ν. 7.3 

δια-στολή, Ώς, ἡ, «ξοέζείίοιε, 
αᾷήε7εΊέε, Ἐο. 11. 22, Χ. 127 
ι οσους αν. | 

δια-στρέφω, {0 φεῶΊζε, {1 ᾱ- 
σι, Τι. πχ]. σ: Αο πω ος 
ἵο Λεγυε2ή, οΆβοσε, Αο. χλ- 
10Ο; ΡεΙΕ. ῬΡατί. ῥ855., διε- 
στραµµένος, βε/σε-5ε, εο271444, 
Μαι. κνῃ. πο ας οκ ην 
Ἂάα χχ. που Επ πες 

διασώζω, σω, {ο σατε, {ο εοΕΥ 
φα7ε {ᾖ7ομσή, Αο. κχΙΠ. 24, 
κχν]]. 43: 1 Ρεί. 11. 20; ῥρ855., 
ο εαε/ α βίαεε 1 φαζείγ, Λο. 
Χχν]]. 44, χΧχν]]. 1, 4: {0 ᾖεα] 
ΔεΖ/εεΙ{γ, Μαι. κὶν. 36: Τμ. 
ν. 3. 

δια-ταγή, ἢς, ἡ, α αἲφβοςήήίο, 
αγ7α/71Φε721ε214, ο} α12171εε, Λο. 
νι οἳ. θα ο 

διά-ταγµα, ατος, τό, ἆ //αμααίς, 
α ἄεεγεε, Πεῦ. ΧΙ. 23.Χ 

δία-ταράσσω, {0 ἐγοτιόζό ϱΎεα{ζγ, 
ο αργζαίε, 1 μα. 1. 29.3 

δια-τάσσω, {ο οἴτε ογάεγς ἔς 
(άαι.), αγγαηςε, ᾖῥ7εσεγ{1δε, 
Μαι. χι. ατ; Τα. τω το τ 
Οοτ. χνῖ. 1; πι]ς., {ο αββοέσσή, 
ἕο ο,ζαύη, 45 1 οτ. σα. τῇ 
(8ἱ5ο ν(Ἡ ἆἀαῖ. ρειξοῦ; αοο., 
{Πϊπς). 

δια-τελέω, ὢῶ, {ο εο/{12116, Αοι 
καν, 33. 

δια-τηρέω, ὢ, {ο ϱἹα7ά οἵ ἆεεβ 
τος «αγε, μα. Π. 515 ψῖ] 
ἑαυτόν, εἴο., {ο ϱΊαά ομέ5 
οὐ ο”, {ο αὐφίαί (ἐκ οἵ 
ἀπό), Αο. κν. 20.3 

ἴδια 



δια] 

δια-τί οἱ διὰ τί (ΥΝ. Η.), το} έ- 
ο7ε 

δια-τίθημι, οπ]γ πιά. ἵπ Ν. Τ., 
{ο αὐκβονε, α5 (1) {ο αφοίρ, 
Ἐα. κακή. 2ο; (2) πῖια οος. 
αοο., διαθήκην, 12446 α 60νε- 
παπί ννϊ{Ἡ (άαῑ. οἵ πρός, αοο.), 
ασ ας 25: Περ νι. το, 
Χ. Τ6;: /1αᾷε α νι], ΠεΡ. ΙΧ. 
16, 17. Ἀεε διαθήκη.Χ 

δια-τρίβω, {ο ορεμά οἱ βαν 
(χρόνον ΟΙ ἡμέρας), 45 Δο. Χὶν. 
4, 28: αὐ5., {ο οίαγ, α5 ]Π. ΠΠ. 
2. 

δια-τροφή, ἢς, ἡ, Γοοιῦ, 1101/219/- 
΄ηοιέ, 1 Τιπι. νἰ. δ.Χ 

δι-αυγάζω, {ο οΛ πο {γοιιϱῇ, {ο 
ου. οτι. το.” 

δια-φανής, ές, ἐγαο9βαγε2εή, Ἐεν. 
ἵιυ στ ΙΝ. Ἡ. διαυγής 1η 
5ΑΠε 51σηΙ{,) .Ἐ 

δια-φέρω, (1) {ο εαγγγ {2γοιιρή, 
Ματ. χι. τ6; (2) {ο οΆγεαα 
αὐγοαα, Αο. ΧΙ]. 49; (3) {ο 
εαν 1έᾗε7 αγά {214ᾳεγ, Αο. 
χχν]ι. 27: (4) ἴο αππεγ Γ2ο71 
πει τοσο αν. 4τ./ 64]. 
ἵν.Ι; πεπος, (5) {ο εκ σεί, ο142- 
ασ», 85 Μαι. νι. 26: (6) ἵπι- 
ΡεΙ5., διαφέρει, ὉηΙ{Ὦ οὐδέν, 1 
734465 0 α1ῇεγεπεος ἴο (ἀαἲ.), 
7αὔΐε]ς /ο{/17η5 Το, (σα]. Π. 6. 

δια-φεύγω, {ο εσεαρε ὁγ Ιήςσλί, 
Αο. ΧχνΙ. 42.3 

δια-φημίζω, {ο 7εβοέ, ῥιιδζήες 
αὐγοσα, Μαϊ. ΙΧ. 31, ΧχνΙ. 
εν Πατ. 45... 

δια-φθείρω, {ο εο:714Λ6, 1 Τῖπη. 
πι ο Ἔεν, χι. τδ: ο αεον 
24ή1574γ, Τα. ΧΙ. 33; Ἐεν. νΠΠ]. 
9, ΧΙ. 19; Ρ855., (0 ὤεεαγ. 10 
ο» σος ἵν. τό: οΡΡ. 
{0 ἀνακαινόω, {ο ΕΊ6τυ.Χ 

δια-φθορά, ἂς, ἡ, ὤεσαγ, ϱΟΥ7142- 
που τε. οἱ 1πθ6 στανε, ἊἎς, 
Ἡ. 27, 34ἱ, χι. 34-37 (ἴτοπι 
αι 

διά-φορος, ον, (1) «σεν, ος 
αζήεγεέ Αέμας, Ἐο. χῖ. 6; 
Περ κκ. τος Ὁϱ) οσπιρας., 
΄107ε ἐκεεζ/εέ ἴπαηὮ, ΠεὈ. Ἱ. 
4, νι. 6.3 

δια-φυλάσσω, {ο οἼαγά εαγε- 
Γιζζγ, ῥ}οίεεί, αεΓερα, Τα. ἵν. 
1Ο (Ίτοπι 5.).Χ 

δια-χειρίζω, τηῖά. Ν. Τ., {ο ἴσγ 
ῥατά5 ο71, ᾖ14ΐ ἴο αεαίζ, Αοι 
π. πο, αφ, 2τ- 

δια-χλευάζω, 5εε χλευάζω. 
δια-χωρίζω, ραςς. Ν. Έ., “ ἴο Ῥε 

«εραταίεᾶ,” {0 ἄεβαρί /7ο7ο 
[απο ἕα. ἐκ πο 

διδακτικός, ή. όν, αβί {3 {εᾷς/. 

σλδΕΑ- ΕΝΟΣΩ ΝΕΗ ΤΕ57ΤάΜΕΝΥΤ ΓΡΣΧ/6ΟΟΝ 

πο τ Τμαν ν λο πι ῃ, 
24.Ἡ 

διδακτός, ή, ὀν, {ασῇί, 111- 
οὔ77εζεα, ΠΠ. νΥΙ. 45: 1 Οο{. Ἱ. 
τον 

διδασκαλία, ας, ἡ, {229416{407:, 
ζεας/217, 5 Ἐο. ΧΙ. 7; 1ᾖε 
ὤοείγ1ε {ατισήί, /7έεέβέ, {71- 
{2/011071, 5 Ματ. Χχν. 9, εἴς. 

διδάσκαλος, ου, ὁ, ἆ {θαεβεζ, 
εβδρεςείαΙ1γ ος {πε Πεννῖδῃ Ίανν, 
2225167, ἀοείογ, α5 Τ,α. Ἱ. 46: 
οΕίεΏη 1η νοο. α5 α 1]ε ος 
αἀάτεδς {ο ΟηΠτῖςι, ζα51Ε7, 
7ζαεβεΖ. 

διδάσκω, διδάξω, {ο ἴεαεή, {ο ὄε 
ο καεσεκ, α8θς., Ἐοσ, χα. 7; 
ζο {εαεᾖ;, ὉΥΙΤἩ αςς. Οἱ Ῥείδοη, 
ΒΕΠΕΓΑΙΙΥ αἱ5ο αεο. οἱ ἰπῖηρ; 
8ἱ5ο υΥΙ{Ὦ 1ΠΕ. ΟΙ ὅτι, Μαί. ν. 
ο. οι τν, 5. 

διδαχή, ἢς, ἡ, {ρε αεί ο {αεᾖ- 
πο Απ. πι ασια. ον, ο 
ζφαέτυ {ες ἐς {ατμσᾖέ, ἀοείτίηε, 
Ματς.]. 27: Αοικνη, το; Κεν. 
Π. 24: Ἠὶίαη οΏ]. σεη., Ρεῖ- 
παρς ἵπ Ηεῦ. νΙ. 2, 5εε (1. 
δ 26οό, ποίε, ἸΝΙ. δ 1ο, Τα. 

δί-δραχµον, ου, τό (ρτορ. αά]., 
5ο. νόμισμα, εο{), α αοιόζο 
αγαεβ22α, ΟΙ 31]νετ Ὠα]ί-5δπε]- 
εἰ (η 9. οξίεπ {ε «/2εβε/), 
Μαϊ. χνΗ. 24. (95.)Χ 

Δίδυμος, η, ον, οοιδύ6, οἵ {τουσ ; 
α ΦΙΓΠΩΊΠΙΘ οἱ 7λομιας ἴπε 
αβοξι]ε, Πα αι τό ας. 21 
ΧΧΙ. 2.3 

δίδωµι, ἵο οἶσε (ας6ς. απ ἁἆαῖ.); 
Ἠεηποε, 1π νατίοα5δ ϱΟΠΠΏΕς- 
Ώομς, {ο γ{εζα, αἰε/{τιε7», 112271, 
εο222114, εἴο. ΝΠεπ αδεᾶ 1π 
α σεπετα] 5εηΠ5ε, ἴΠε ἆαῖ. οἱ 
ΡεΙΦΟΗΏ ΤΠΑΥ Ῥε οπ]{{εά, α5 
Μαϊ. 11. δ. ΤΠε {Πμίπρ ρῖνει 
ΠΊΑΥ Ῥε εχρτεςδεᾷ ὮΥ ἐκ οἵ 
ἀπό, ΨΙΤΏ ψεη. ἴη α Ῥαγίϊνε 
6δεη5θ Ιηδίεαά οἱ αοο.; 5ο 
Μα. καν. ἃ- Ἱπ.σκ.το. Ἔμε 
Ρυτροςε οἱ α σ]{ί π]αΥ Όε εχ- 
Ῥτεδδεά ΡΥ ΙπΕ., α5 Μαϊ. χὶν. 
τσι Ἱπειν πν τα τα 

δι-εγείρω, {0 τυαβε 14 {ογοιςή- 
ὤ, 5 Ἱπα. νΠ. ο4: {ο εχοίίε, 
ανω οι το πα ο 7 44, 
οροσσε, 2 Έει ὁ τα. 

δι-ενθυµέομαι, οὔμαι (ΥΝ. Η.), {ο 
πονεεῦ οκ. το. τς 

δι-έξ-οδος, ου, ἡ, α /2εε{{710-ῥ/αες 
οὗ σας, α {1ὀ/ήο οβοί η ἃ 
ασ, Μαξ πα. ο.” 

δι-ερµηνευτής, οὔ, ὁ, α {467- 
νο σοι καν. 8. (Ν. 
Ὅλς 

27 

ἶδικ 

δι-ερµηνεύω, {ο 1ή67ῤ7εί, Τι. 
χιτ, η, τους ή ασ κος 
δ το ο), ἱσπαμσο ο τος 
46.3 

δι-έρχομαι, {0 ῥαοο {7ομρή, αοο. 
ΟΙ διά (Ρεῃ.), ἀεδίϊπαίϊοη εκ. 
Ῥτεδδεά ΡΥ εἰς ΟΙ ἕως; {ο ῥασς 
ουε/΄ ΟΥ {γασεἰ, 895., Αο. νΙ. 
4 {0 «βγεαᾶ, 85 α τεροτ!, Τα. 
ν. τη, 

δι-ερωτάω, ὢ, {ο Για ὄγ {ᾷ117Ύ, 
να. κ. τι Ἐ 

δι-ετής, ές (δίς), οί ἴτυο γέαγς, 
Μαι. 11. 16.3 

διετία, ας, ἡ, ἴᾖὲ «βαεέ οὗ ἴτυο 
Ἵεατο, Αα ακινο σσ. παντα. 
30.8 

δι-ηγέοµαι, οὔμαι, ἔρ εζαίζ {42 
Γι ῇ, ἄεοεγτδε, Ματ. ν. 16; Δοι. 
νι, σος ση; 

διήγησις, εως, Ἡ, α πα7γαέζνε, 
τμ α, τὸ 

δι-ηνεκής, ές, εο12{11160145 ; εἰς τὸ 
διηνεκές, εοτοζ1(αὐ{γ, Πε. 
να ο το ρα 

δι-θάλασσος, ον (δί5), ζγήεσ ὂε- 
ἔτυθείι ἴτυο σέα», Α.Ο. αχν]. 
41. 

δι-ἰκνέομαι, οὖμαι, {ο ᾖῥαος 
{ργοιισή, ᾖ{Αΐεγεο, Ἠεῦ. Ἱν. 
ποιον 

δι-ἴστημι, {ο ῥ14 αβαγέ, ῥ7οεεσᾶ, 
Άσ. Χαν]. 26 2306., ΙΠΙΤΑἨς,, 
Τι. κχἰ]. 56ο, 66 /ο1 ᾖατ- 
2715 1ή6Υυεεα; αχὶν. 5ἵ, 0ε 
βῥαζήσα ἔτοηι ἔπεπη.Ἐ 

δι-ϊσχυρίζομαι, {ο α[πγήι οὐ: 
Παάσι{γ, Τα. ΧΧ]ΙΙ. 50; Αοὶ χ]. 
ο η 

δικαιο-κρισία, ας, ἤ, {15 11ρ- 
72ε21ή, Ἐο. Ἱ. 5. (5.)Χ 

δίκαιος, α, ον, 1404, 21044, 14: 
244, 11ρεοΙ5, {2ῤαγίαί ; 

αρρ]εᾶ {ο {Π1Πρς, {ο ΡεΙ5ΟΗ5, 
{ο ΟΗτῖςδί, {ο (οἆ, Μαι. 1. Το; 
Ἠερ. αι αν σαν να 

δικαιοσύνη, ης, ἡ, /1ϱ/ή6οιέ511055, 
Ζαφέ16ε, 2εζάζα6, Μαϊ. Π1. 15: 
Τα. ανι. ὅ το: Κον τρ ρα 

δικαιόω, ὢ, {ο «ᾖοτυ {ο ὂω {σέ 
ϱοί5, 1 Τ ἶτη. 1. 16: Γο. Π]. 4: 
δια] ἵπ Ν. Ἑ. ἵπ ἴπε ἆἀε- 
εἰαταί]νε 5εῃ5ε, ζο οὐα ϱ1ε)έ- 
{65., 1ο [1941γ, {ο 7071014718 
ΟΙ ἔγεαί α. 21Ρ/1εοΙ5, 5 Μαϊ. 
πι ον τ θα αν. 1- 

δικαίωµα, ατος, τό, α 71ς/έέοιις 
οἴαέμέο, απ ογαήα/εθ, Πα. Ἱ. 
6. Κο.Ἱ, 2ο π. 26, Ηεα 
1, 10: εβδρεεῖα]]γ α [ῶ1εία) 
«εσεγεε, οὗ αεφτζζίαί (οΡΡ. ἴο 
κατάκριµα, εοαε/Η12έ1074), 
Ρο. ν. τ6; οἵ εο21Ε22214 4107, 



δικ] 
Π 

Κεν. χν. 4; α 21ΡΛήεοις αεἴ, 
Κο. ν. 186; εν. χὶχ. δ.Χ 

δικαίως, αἀν., «/σάΐγ, τ΄ Ρεί. Ἱ. 
23; Τμ. κχλ]. 4Ι; ῥ2οβεΣύγ, 
1 0ο. Χν. 34 ο ἠρῥΗγ, ΙΤΗ. 
η το: ιο Ἱ το Ἐ 

δικαίωσις, εως, ἡ, σεφτείαὀ, ζ5 
Ἰ/βεαίίο, Ἐο. ἵν. 25, ν. 15.3 

δικαστής, οῦ, ὁ, α /πᾷσε, Τμ. 
κα. 14 (ΝΝ. Π. κριτής); Αο. 
νι. 27, 35.3 

δίκη, ης, ἡ, α Γιά ἑείαί φε]αζείσεε, 
Αο.χχν.Ι5(. Η. καταδίκη); 
τίνω Οἵ ὑπέχω δίκη», {ο 167 
Δέςπεηί, 2 ΤΗ. 1.9; ]α. 7; 
/ἱςέΐεθ, {ρε Ία71έ οἵ α εαίᾖεῖ 
αζΐΐν, Λο. χχν 1. 4.ῦ 

δίκτνον, ου, τό, α ᾖς/έτερ-εῦ, ]ῃ. 
χχΙ. 6, 8) 11. Υ..: 8εε ἀμφί- 
βληστρον. 

δι-λόγος, ὁν (δί5), αοιεόζε-ίοιρεειί, 
αεςείέγιεή, 1 πι. 11.8. (Ν.Τ.)Χ 

διό, οοη]. (διά απά ὅ), ο): τυ/1εῇ 
σεζοἸέή, τυ/εζεΓο7Ε. 

δι-οδεύω, {ο /ο1εγ {ργοιρή, 
Αο. χν]. 1; ἴο 6ο αὐοιζή, Τα. 
να. Τ.Κ 

Διονύσιος, ου, ὁ, /2{011γ9135, Αο. 
Χν]]. 34.3 

διό-περ, οοπ]., Γο7 τυ{εᾷ υγ 
7έάΦο”, έ 09. ν]Π. 13, Χ. 14, 
χὶν. 13 (ΥΝ. ἩΗ. διό).Χ 

Διο-πετής, ές, Γαζ[ει {7021 Ζε14., 
1.6.,ΈΤΟΙΩ ΏεΒΝνΕΠ, Ας. χΙΧ.15.Χ 

δι-όρθωµα, 5εε κατόρθωμα. 
δι-όρθωσις, εως, ἡ, 7607711107, 

Πε). Ἱκ. το. 
δι-ορύσσω, ἕω, {ο ας {2γοιρή, 

Μαι. νι. το, 20, παν. 45” Ἠπ. 
τη, απο. 

Διόσ-κουροι, ω», οἱ (ομΙ]άτεη οἱ 
Ζειβ), 6αοίογ απ /{οὐὔεαχ, Αο. 
πχ. ττ.Ἐ 

δι-ότι, οοπ]. (Ξ- διὰ τοῦτο, ὅτι), 
ο: {ἐς αεζοτεαή, δεζΏίέΦδε, 07. 

Διο-τρεφής, οὔς, ὁ, «1οίγεβ/ε», 

3 ]η. 9. 
διπλόος, οὓς, ἢ, οὖν, οο1ζ7ε, ἴτυο- 
ού, ι Τϊπι. ν. 17; Ἐεν. χν ΠΠ]. 
6; «οοΙιηρ., διπλότερος Ι{ῃ 
δεη., ζτυοΓοὐα 1076 {α, Μα. 
ΧΧΙΠ1. 15. 

διπλόω, ὢ, {ο αοιῤζε, Ἐ εν. χνΙ]. 
6.Χ 

δίς, αἄν., ἐτυΐεε, Τα. χν ΠΠ. 12. 
(Δίς6), οὈδο]είε ποπι. {ΟΙ Ζεύς, 

6εη. Διός, 80ο. Δία, Ζε1 Οἵ 
/τεβ{{εΖ, 5εε Ζεύς. 

διστάζω, σω (δί9), {ο τυαὈεγ», {ο 
αοεθή, Μαϊ. χὶν. 341, κχν]. 
τος 

δί-στοµος, ον (δί9), Ίπυο-εαφεα, 
Ἠεῦ. 1ν. 12; Κεν. 1. 16, . 12. 
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δισ-χίλιοι, αι, α, ΠΙΠΙ., ἔτυο 
ζβοισαμα, Ναχ. ν. 13. 

δι-υλίζω, {ο οἴγαί ο, Πε 
ζῤγουιφή, Μαϊ. χχΙΠ. 24.3 

διχάζω, σω, {ο «εί αξ σα2Ίαΐες, 
αζσωζαε, ΜαΙ. χ. 35.Χ 

διχο-στασία, ας, ἢἡ, αζοᾖοίο, 
αῇςδειφ{οί, Ἠο. ΧνΙ. 17: 1 (οἵ. 
Η1. 3(ποί ΥΝ. ΗΠ.); (ΑΙ. ν. 29.3 

διχο-τομέω, ὢ, ήσω, ζο εἰιέ {31 ἐτυο, 
ΡετΏαρ5 ΙπεαΠΙΠΡρ {ο οεοίέρε 
σ6σεγεζγ, Μαϊ. κχῖν. 51; Τη. 
Χ]]. 46.3 

διψάω, ὢ, ήσω, {σ ἐἐγςέ ΓοΥ, {ο 
αεςήγε εαγ7τες{/γ, αοο., Μαἲ. ν. 
6; οἵ αὖς., {0 {1294, ]η. ἵν. 15; 
τοι Ἱν. στ. 

δίψος, ους, τό, {21796, 2 0ο. χ]. 
2π. 

δί-ψυχος, ον (δί5), αστεδζε-7τέ224- 
εω Ἰα νο ιν ο 

διωγμός, οῦ, ὁ ΕΥ 56Ε14{2071, Μαι. 

πα. σας Κο. πα. 55, 
διώκτης, ου, ὁ, α βε}ςεειείο’, 1 
πα τας ΝΤ) 

διώκω, ἕω, {ο ῥ1/7516, ἵπ νατῖοις 
5εη5δες αεεοτά]ηρ {ο οοπί{εχ{; 
{ο /οήᾖοτυ, ΓΓούζοτυ α[ίε}, ῥ7εος 
(Γογτυαγα, ἴο βεγσεσιίς. 

δόγµα, ατος, τό (δοκέω), α ἄεεγεἙ, 
εαζ1εἴ, ο7ήά716, απ ας 
ο, ΧδΙ α πνηα. τ, ΒΡ π, τὸ; 
οἱ. 11. τή. 

δογµατίζω, σω, {ο 1{ηβοκέ αγ 
ο {α2εό; πι]ᾶ., {ο 10111 {ο 
ο0ήα71665, 0Ο]. Ἱ. 20.3 

δοκέω, ὢ, δόξω, (1) {ο ἐλἐμά, 8οο. 
Αα ἸπΕ., Τωι, πα. τὸ. 2 ὅΌοε. 
ΧΙ. 16: (2) {ο «δε, αββεαγ, 
Τμ. κ. 956, «Ας αι το, 9) 
δοκεῖ, ΙΠΙΡΕΙΒ., {ή 5ἐε΄η», Να. 
Χν]]. 25: 1 5εέ/ης φοοᾷ {ο ΟΙ 
Άέεαιες, αι νυν ο σ ο 
Χν. 22. «Υ/2.: φαίνομαι ΠΙΕΙ 
ἴο αΡρεαἵ ο {λε οἰεήσέᾷε 
δοκέω, ἴο ΔΡΡεαΒΙ {ο αι {21- 
αζσαπιαζ {ο Ὀε ἴτιθ. 

δοκιµάζω, σω, ἴο ἴγγ, εΖ({111126, 

2720506, 85 2 0ο. νυν. 225 Τι. 
ΧΙ. 56; ἔο άσε ή, άῤῥχσυυ, 
α5 1 ΟοΓ. Χν]. 3. ΦΥ/.: δοκι- 
µάζω πΠηεΒης {ο {εςδί αηγ{πῖηρς 
ψη{Ώ {πε εχρεεία{]οη οἱ βΠς- 
1ης 1 σοος; πειράζω, εἰίπει 
πΗ{Ἡ πο εχρεοείαἴΊοη, Οἵ οἱ 
Ππά]ηρ 1{ Ρας. 

δοκιμασία, ας, ἥ, ἴπε αοἲ οἱ ῥ7ο0τ- 
75, Ηεὺ. 11. ο (ΥΝ. Η.) 

δοκιµή, ἢς, ἡ, α {γαῦ, 2 Οο{. 
νιμ. οι ᾱ βγσο, 5 Ώου, πι. 
32 1γ1εα, αββ7οτεα εαγαείεί, 
οσα; οσο αν το ον. 
Τ.) 
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[δου 

δοκίµιον, ου, τό, αἆ {εςέ, ἐγίαζ, 
τ Εν το] 9 

δόκιµος, ον (δέχομαι), αββ7ουειῦ, 
αεεεβίαδζε, 5 Ἐο. χὶν. 1δ, 
Χν]. ΤΟ. 

δοκός, οὔ, ἡ, α ὀέαι, Ναί. ν]]. 

3) σι 5) ω. ν]. 41, 42.3 

δόλιος, ία, τον, οεεείέΓι{, 2 0οἵ. 
χὶ τον 

δολιόω, ὢ, {ο «εεείσο, ΙπαρΕ., 3ἆ 
Ρεῖ5. Ρ]ΙΤ., ἐδολιοῦσαν, 3η 
Α]εχαπάτίαη {ΟΥΠΙ {τοπι ὃ., 
κο. ΠΠ. ασ. (5) 

δόλος, ου, ὁ, /7σ1ιῶ, αἰεοςίέ, εγαΓἐ, 
Μαι. χχν]. 4; 2 Οοτ. χι]. 16. 

δολόω, ὢ, {ο σαμήίεγαέο, εογ7έβέ, 
Σο. τν. σα 

δόµα, ατος, τό (δίδωµι), α ϱ1Γέ, 
Μαξ. νι. Ἱτ. Πα. σι το Ἡρ 
Ἱν. δ. Επ πν τη 

δόξα, ης, ἡ, {τΟΠΙ δοκέω, 1Π ἴνο 
ΠαΙη φἱρη]ῃσαίίοη5: (1) α- 
5ο7αὀᾖ6 7εεορ71111011 ΟΙ ο {11- 
12071, 07107, /έ10τυ, ἃ5δ Ἱ]τ. 
ν. 41, 115 2 0ος. π.δ. μα 
Χν]. 15; αηά νετγ ἔτεαιεπί- 
Ι1Υ. (2) 10ε αββεαγαεσ, {ρε 
224111 εφίαζζο οὗ έραί τυΛ{ε/ 
εαζᾖς Γογίῤ ᾖῥγαΐσε; 50ο ε5Ρε- 
εἶα]]γ ἵη {πε ἔτεα. ΡΏταςδε ἡ 
δόξα τοῦ θεοῦ, ϱ/ογγ, «βζε]ά07. 
Οοποτείε Ρ]ατ. δόξαι, ἵπ 2 Ρεῖ. 
Π, Το; ]α. ὃ, αἰσήίίες, ΘΠ” 
6ε]]ο Ροἵνείς. 

δοξάζω, σω, {ο ατε}ᾖζε φίογγ {ο, 
{ο 97107, ϱ/ογ{ήγ, Ἐο. χ]. 13; 
τ σου. τι. 2ο. 

Δορκάς, άδος, ἡ, Ἄογεας, Αο. ΙΧ. 

36, 39.3 
δόσις, εως, ἡ, α ϱ7οίπρ, ΡΠΙΙ. Τν. 

δα ο αν τὴν 
ότης, ου, ὁ, α ϱ70ε7, 2 (οἵ. ΙΧ. 

7. (8.3 
δονυλ-αγωγέω, ὢ, {ο ὀγήιρ {γω 

ο26ὀ7οείζο, 1 ϱοἵ. ΙΧ. 27.8 
δουλεία, ας, ἡ, «ὐαυεγγ, ὀομαάαρε, 

Κο, να, αδ, στ; ες. πε, 
δουλεύω, σω, (1) {ο ὂε α οίατο, 

αΏςδο]υίεΙγ, ἩἘρ. νΙ. 7; ἈῬο. 
ΙΧ. 12: (2) {0 ὂε οιζ]οεῖ ζο, {ο 
οὐεγ, ἀαῖ., Ἐο. ν. 6; (αἱ. 
ἵν. 8. 

δοῦλος, η, ον, αά]. οπΙγ Ἐο. νΙ. 
19; 5 δι0ςί. δούλη, ἆ 7ε- 
22αὐε οαυο, Ἱμα. Ἱ. 38, 48; 
ὁ δοῦλος, αἆ οὐασέ, ὐο)μαά πα, 
ἴπε Ἰοννεδί υνοτά {ἔοιτ {ἰπῖ5 
1άεα (οΡΡ. ἴο ἐλεύθερος); 
φέ2Ὅα2έ (ΟΡΡ. ἴο κύριος, δεσπό- 
της), 5ο ἵπ ἴπε ΊΤτεα. ΡΊΏΤαδε5 
δοῦλος τοῦ θεοῦ, δοῦλος Χρι- 
στοῦ. 

δουλόω, ὤ, ώσω, {ο 7εαες {0 



δοχ] 

ὀσμαασε (αοο. απά ἁαί.), Αοι 
τι ος τ σος. κ, το; ῥαςς., 
{ο ὂε Λεία οιεό]εεί {ο, ὃε {ἐπ 
ὀομάαφε, 1 Οοτ. ν. 15. 

δοχή, ῆς, ἡ (δέχομαι), α 7εεείτ- 
115 οἱ 6ιε5ί5, α ὀαμφτέεί, Τμα. 
ο αν. τς : 

δράκων, οντος, ὁ, α ἄγαρομ ΟΙ 
Λιέρε σεγβεμέ» 5ΥγπιῦὈ. ἔοι Ὁ8- 
ἴαη, Κεν. 

δράµω, ο55., {ο ΓΙ, 8εε τρέχω. 
δράσσοµαι, ἀερ., {2 ϱ7α.β, {αλε; 

πτς ΕΣ 6ος. πᾳ. του” 
δραχµή, ᾖἢς, ἤ, α αγαεήρμα, 

αυ Αο 5Ί]νει οοἵηπ ΠεΕαΤΙΥ 
εαια] ἴο {πε Ἐοπιαπ ἀεπαᾶ- 
τΊα5, ΟΥ ννοτίὮ αροιαί θΙχίεεῃ 
οεπῖίς οἱ οισ ΠΙΟΠΕΥ, Τ,1. χν. 
δ, ο. 

δρέπανον, ου, τό, αἆ ο{εᾷίέ Οἵ 
Α711ή1ρ-0οᾷ, Ματ. Ἱν. 29; 
Ἐεν. χῖν. 14-10. 

δρόμος, ου, ὁ, α 21115; Β6., 
εοαέ56, εα7εε7, Αο. χἩ]. 25, 
απ. ση. 5 πα. Ἱν. 7. 

Δρουσίλλα, ης, ἡ, /)γο{/ία, Αο. 
κπιν. ο/η. 

δύναµαι, «ερ. (5εε (απ. ὃ τοοῦ, 
1), {ο δε αδίε, αὓς., οἵ πΙἩ 
1ΠΕ. (5οπιείῖπιες οπι]{{εςᾷ) οἵ 
αοο.: ἴο ασοε α εαβαεζέγ ΓοΣ; 
ο δε «{γοπς, 5 1 (0. 11. 2; 
ἴσ αὈε ῥοτυεζ {ο ἄο, πνΠπετπετ 
{πτοιβΏη αὈΙΠΗ{Υ, ἀἱδροδί{]οη, 
Ρεγπαϊδ5Ίοη, ΟΙ ορροτ{αΠ1{γ. 

δύναμις, εως, ἤ, (1) ῥοτυεγ, 111544, 
αΡ5ο]αίε]γ οτ α5 απ αἰιτιραίε, 
Κατ Δες, τος ϱ) 
Λοτυεχγ ονετ, εχρτεξδεά ὮΥ εἰς 
ΟΙ ἐπί (ας6ο.), αὐίᾖ1ήν {ο ο; 
(3) ετεγείτε ο ῥοτύυς, 71154γ 
τυο7-, 2117αε{6, 5 ΝΙαἴ. ΧΙ. 20: 
(4) /ογεες, 35 οἱ ΑΠ ΑΤΠΙΥ, 
5ΡοΚκεπ οξ {πε πεανεΠ]γ Ποςίς, 
5 Μαϊ. χχὶν. 29: (5) /ογεε, 
α5 Οἱ α γγοτά, 1.6., ο1ϱ111Ἴσαίεςξ, 
ζ Οοτ. χὶν. ΤΙ. «γη... τέρας 
Ἰπά]σαίες α πΙῖτας]ε α5δ α 
πυοπάετέα] Ῥοτίεπί οἵ Ῥτος- 
ΙΡΥ;: σημεῖον, 35 α 5ἱ6η, αἱι- 
ἐπεπεϊσαέϊηπς ἴπε ἁῑνίηε πιῖς- 
5ΙΟηΏ οἳἑ ἴπε ἆἄοετ; δύναμις, 
5 αη εχμΙρΙίοη οἱ ἀῑνίπε 
Ροννετ. 

δυναµόω, ὢ, {ο ο{γεςέ/ε21, εο11- 
ου ου ετε ἨἩου Ἡ. σι 
ου. ο. ϱὐ3 

δυνάστης, ου, ὁ, (1) α βοδεηίαέ:, 
Αέεε, Τα. 1. 525 1 Τϊπι. ν. 
15; (2) οἨε {1 ατεί/ο1ΜΥγ, Αοὶ 
νι. 27.8 

Ἀννατέω, ὢ, ἔο δὲ βοτυεγΓ., ασε 
ῥσοτυε», 2 (οτ. ΧΙΙ. 1; (ΠΕ.), 

σχκΕΡΑ-ΕΝΟΓΙΣΗ ΝΕ ΤΕΣΤαάΜΕΝΥΤ 2ΕΧΙσςΟΝ. 

Κο. χῖν.4(1Ν. ΗΠ.); 2 6οἵ.1χ. 
ον. Ἡο. 9. 

δυνατός, ή, ὀὁν, αὐνε, Λασήις 
βοτυεΣ, 24Ρῤ4γ, 1.1. Χὶν. 31; 
Ι 0ος. 1. 26: ὁ δυνατός, {0ε 
4ήσᾖέγ, Τα. 1. 49: δυνατὀν, 
Λοσς{δᾖε, Ἐο. ΧΙ. 18; (σα. ἵν. 
ις. 

δύνω οἵ δύω, 24 αοἵ. ἔδυν, {0 
214; {ο σεί, α5 ἴπε 5υἩ, Να. 
.. ασ. ος τν. 1ο 

δύο, Ιπάεε]. παπι., εχοερί ἆαῖ. 
δυσἰ, {τυο. 

δυς-, 4Ώπ Ιπ5δεραταξΡ]ε ΡτεΏκ, Ίπι- 
Ρ]Ιγίηπς αατεγσε, αζδειί, ΟΥ 
ϱΎήένοιις. 

δυσ-βάστακτος, ον, ᾖαγά {ο ὂε 
ὀσγπε, Μαϊ. κχΙ]. 4 (πο ΊΝ. 
ΓΕ}, ἵα κι 1ο 

δυσ-εντερία, ας, ἡ (ΥΝ. ἨἩ. τον, 
τό), αγτελίεγγ, Αο. καν]. 

ο 

δυσ-ερμήνευτος, ον, αγά {ο ἐκ- 
βαση, Πεῦ. ν. 1. 

δύσ-κολος, ον (1:., “ ἀϊβιοα]ε 
αΌοιί {οος ), σἐεεσιζή, Ματ. 
κ. σλος 

δυσκόλως, αάν., το; α[ειιζήγ, 
Λαζα{γ, Μαἰ. χὶχ. 243: ΜαΓ. Χ. 
σα. Ἐα, το 51.Ἐ 

δυσµή, ἢς, ἡ (οΏ]γ Ρ]ατ., δυσµαί), 
ρε φεζέὔες οὗ ἐε 511, ἔετυεσί, 
Κεν. απι. τα; Μαϊ ος, ττ. 

δυσ-νόητος, ον, Ζαγά οἵ αεί 
ἴο ὁε 101εΎφίοσά, 2 Ρεῖ. ΠΠ. 
16.3 

δυσ-φηµέω, ὢ, {0 εβεαᾷ ετ1ῇ, ἄε- 
/α.ε6, 1 Οοἵ. ἵν. 13 (ΥΝ. Η.) 

δυσ-φηµία, ας, ἡ, οτ1/ 7εβογί, 
αεζαπαί{ο), 2 6ο. νυΙ. δ.3 

δώδεκα, Ιπάεε]. πιπῃ., ὀτυεύοε ; 
οἱ δώδεκα, {6 ἐτυείνο, 1.0., ἔρε 
4βοσίε». 

δωδέκατος, Ἠ, ον, οἵᾱ. ΠΙΠΙ., 
ἐτυε/[έᾳ, Ἐεν. κχ]. 20.3 

δωδεκά-φνλον, ου, τό, {6 {ευεύτε 
ἐγήδες, {57αε, Αο. χΧχν]. 7.Χ 

δῶμα, ατος, τό, α Άοΐέσε, α ᾖοιεςό- 
706, Ματ. απιν. απ: Άε, χ. 

δωρεά, ἂς, ἡ, α ϱ{Γὲ, Ἱη. ἵν. 1Ο; 
ες ντο Ἑρ. ον 7. 

δωρεάν, αοο5. οἱ Ρτεσεά., 45 αη 
αἄν., Γ7εεζγ, α5 2 Οο{. ΧΙ. 7; 
τυ{ζᾳ σιεέ εα1έ56, ᾧΎΟ1έ21Αζε556γ, 
Ἱπ. αχν. σας; σα]. Ἡ. 21. 

δωρέοµαι, οὔμαι, {ο ῥ2έτεμέ, δε- 
οἵστυ, Ματ. χΧν. 45; Ρρᾶδ5., 2 
σι κα 2. 

δώρηµα, ατος, τό, α ϱ1Γέ, δο111Υ, 
Ῥο. ν. 16: Ία. 1. τ7.Ἐ 

δῶρον, ου, τό, α ϱἵ[έ, Α7ε5ε2εύ, 
Ἡρ. π.δ, Κεν. κι το. 

-. 

[εβρ 

Ε 

Ἐ, ε, ἐψῖλον, εβ»1701, ε, ἴἶινε 8ΕΕΊ 
]είίετ. Α5 α πιππετα], ε΄ -- 5; 
Ἔ--ποσυ, 

ἔα, Ιπίετ]., εχρτεδδίηρ 5ατρτῖδε 
οἱ ΙπάΙρπα(οη, ασ! αὐ/ Ματ. 
1.ση (. Π. οπή; Τα. Τν. 

κ. 

ἐάν οἵ ἄν, οοπ]. ({οἵ εἰ ἄν), 6, 
αδια]1γ εοηδίταεἁά νηἩ 5ῦ- 
Ιαπείῖνε νετρ. Ῥεε Οτ. δ 183, 
Ἡῃ, ὃ αντ, 2, Ῥα. σστ τα. 
Ν. Ἡ. Ἠανε {πε Ιπάϊο. Εαῑ. 
1η Τα. ΧΙΧ. 4Ο; Ας. νΗΙ. 41; 
Ρρτθς. Ίπ 1 ΤΗ. 11. δ; 1 Ἰπ.ν. 
15 (Έες. αἱ5ο). Ῥοπείῖπιες 
εαιϊνα]επί {ο α Ρρατίῖοιε ος 
πια, ζυ/76, ]ῃΠ. ΧΙ. 32; αΕἴΕεΙ 
ἴπε τε]αί]νε, πνΙῖὮ απ Ιπάε- 
Πηϊ{ε {οΓ08, ὃς ἐάν, νλὩοσσενεγ, 
α5 Μαϊ. ν. 1ο, νΗ]. ΤΟ; 1 095. 
χν].6; ἐὰν δὲ καί, αγά {/ αὖτο ; 
ἐὰν µή, ἐλεεβί, 11655, Μαϊ. 
ν. 20; ὄ1εί {αί, Ματ. Ιν. 22: 
ἐὰν πέρ, {7 ἑπαεεα, ΗεΡ. νΙ. 1. 

ἑαυτοῦ, ἢς, οῦ, Ρτοῃ., τεΠεχ., 3ἆ 
ΡεΙ5., ο/ ο1ε)5 σε/ή; ἀδεὰ αἶ5ο 
Ίῃπ 15ἱί απἆ 24 Ῥείςδοης. εε 
(τ. δ 445, 1. 86 22,5, 18. 6, 
Ῥμ. ΙΙΙ 54. (επΙῖνε οξίεη 
ΕΟΙ Ῥο55ε55. ΡτοΏ. λέγειν οἵ 
εἰπεῖν ἐν ἑαυτῷ, {ο «αγ τυ1{42Υ 
ο16”5 οεζ; Ὑγίνεσθαι οἵ ἔρ: 
χεσθαι ἐν ἑαυτῷ, {ο εο/16 {0 
οέ5 Φε»; πρὸς ἑαυτόν, {ο 
ο116”5 ᾖο770, Ἱπ. κΧχ. 1Ο, ΟΥ 
27ταέεζγ, α5 Τα. χν]. 11: ἐν 
ἑαυτοῖ, απο Ίγοιετείσες, 
1.6., ΟΏΕ ΥΓ αποίΠεΓ; καθ᾽ 
ἑαυτόν, αβαχίέ; παρ ἑαυτόν, 
αἱ 0/30. 

ἐάω, ὢ, ἐάσω; ΙπιρΕ., εἴων; 18ί 
8ΟΓ., εἴασα, (1) {ο βε72244, 1ΠΕ., 
ΟΓ αςο. απά 1ΙΠΕ., Ναι. χχῖν. 
337 Ἱμα. ἵν. 41; (2) {ο Ἴεανε, 
Ας. κχν]]. 4ο. 

ἑβδομήκοντα, Ιπάες]. πάπη., 56τ- 
ε2έγ ; οἱ ἑβδομήκοντα, {76 σετ- 
ε2έγ ἀἱδοαῖρ]ες, Τα. κ. 1, 17. 

ἑβδομηκοντάκις, πΙΠῃ. αἀν., 5οτ- 
επέν 13ᾳε5, Μαϊ. αν]. 22. 

(993 
ἕβδομος, η,ον, οτά. ΠΙΠῃ.,σέτε{, 

1η. ἵν. 52: ἨΠεῦ. ἵν. 4. 
"ΕἘϊβερ, ὁ, ἔ δε; οι 27εύε7, Τι. ΠΠ. 

45. 
Ἐϊβραικός, ή, όν (ἔτοπι ΗεΡ.), 

2/εύγετυ, Τα. κκ]. 38 (1. Η. 
οπι1!ϐ). (Ν. Τ.)Ἐ 

Ἐιβραῖος (1. Ἡ. ᾿Ε-), αία, αἲον 
(τοπι Ηεῦ.), αἱδοςφιῦςί., ὁ, ἡ, α 
{Πεύὐγέτυ; ἀεδὶσηπαίῖτπρ (1) ΑΠΥ 



εβρ] 

ποσο ὅοτ.σι 22 μή. 5 
(2) α ειν οἱ Ρα]εδίϊπε, ἵη αῑς- 
Ειποίξῖοη ἔτοπη οἱ Ἑλληνισταί, 
οἱ Πενν5 Ῥοτίπ οιί οἱ Ρα]εςίϊπε, 
απά αδίης {πε «τεεκ ἹΙαῃ- 
5υ86Ρ6ε, Λο. νΙ. 1; (3) ΑΏΥ Πευν- 
15η ΟΠτὶδαπ, ΗεΡρ. (Πεας- 
Ἰηρ). (5.3 ῥὁγμ.: Ἑβραῖος 
ἀεποίες α Πεν π]Πο 58ΡοΚκε 
Αταπηαϊο ο: ΗεΡτενν, ἵπ αῑδ- 
Εποίῖοη {τοπι Ἑλληνιστής, α 
(τεε]-θρεα]Ίπσ Ἱ]εν; ᾿Ίου- 
δαῖο α ]εν ἵη ἀἰδίπείοῃ 
ἔτοπι οἵπει παίῖοηςδ; ᾿Ίσραη- 
λίτης, οηθ οἱ ἴπε «Ποδεηπ 
ῬεοΡρ]θ. 

Ἔβραίς (/. Ἡ. Ἐ-), (ἴτοπι 
ΗεΡ.), ἴδος, ἡ, Εεύγετυ, 1.Ε., 
ἴε 4}αγιαΐε ζῶ71αφε, νΝεῖ- 
πασα]αχ 1η ἔπε {πε οἱ ΟἨτ]ςέ 
απᾶά {πε ΑΡροςί]ε5, Λο. χχ]. 
Ἴθ. απ. ο. α«κναι 14: εε 
ν.δ τρο λα ο τα (Αρη 

Ἐβραϊστί (ΊΝ. Η. ᾿Ε-) (ἔτοπι 
ΗεΡ.), αἄν., {5 {ρε Εεόγετυ 
ζσηριῶφε, 4.6. 4 «427α1αΐς, 
ην σος Κον. κ. στ, (Αρὸ 

ἐγγίω, αι. αἲί., ἐγγιῶ; ΡΙ., 
ἤγγικα, ἴο αβῤΖοαεή, (ο ἄγατυ 
72647, ἔο ὄε έαΥ, αΏ5., Οἵ ντ 
ἀαῖ. οἵ εὖς, Οἵ ἐπί (α9ο.), Τα. 
ΧΝΙΙ.ΛΟ; Αο.ΙΧ. 4; Μ4χ.ΧΙ.1. 

ἐγ-γράφω (Ν. Ἡ. ἐνγ-), {ο 171- 
527266, εήργασε, 2 Οοτ. ΠΠ. 2; 
Τμ. κ. 2ο(ΊΝ. Η.)Ἡ 

ἔγγυος, ου, ὁ, ἡ, α ϕ167είν, Ἠεῦ. 
και, οο.ἳ 

ἐγγύς, αἄν., έα7; αδεᾶ οἳ Ῥοΐί] 
Ρίαςε απᾶ πε, πΙ{ΓὮ 6εη. ΟΥ 
ἆαίῖ. 

ἐγγύτερον, «οπΙΡ. οἱ ΡΙεςεάΊΠΡ, 
7647έ7, Ἴκο. χ111. 11. Χ 

ἐγείρω, ἐγερῶ, Ρ855. ΡετΜ., ἐγή- 
Ύερμαι, ο ἆγοἴέ96, {ο ατυαβε7, 
Αο. χ]]. 7; ο αΐ6 44, 85 α 
ὥανίο Άς χα: ος (Εεο); 
{ο εγέεοί, 5 α Ὀυ]]άϊης, ]η. Ἱ]. 
ΤΟ, 205 πι]ς., ἐσ 2196 1444, α5 
{ΤΟΠΙ 51ἱεερ, ΟΙ ΤΟΠπΙ ἃ τἵέ- 
οἀππρεπί Ρροδίιτε, α5 αἲ {αβ]ε, 
Ίπ. χί. 29, χΙΠ. 4; αΡΡΗεά ἴο 
ταϊδίηςσ {πε ἀεαᾶ, ]π. ν. 21/ 
αδεςά αἱςδο ο 2151715140 αραζ154, 
5 ΑΠ ἀ4νεΙΡΑΙΥ, οἱ 1η ]αάς- 
πηεηί, Μαί. χχὶν. 7. 

ἔγερσις, εως, ἡ, α ο10111ς 14: 
οἱ {πε τεβδυττεσοίίοη, ἡΜαί. 
ΧΧΥΙΙ. 63.Χ 

ἐγκ-. Ίπ γοτάς Ῥεριππίπρ {λις, 
ΑΝ. Η. σεπετα]1γ ντ]τε ἐνκ-. 

ἐγ-κάθ-ετος, ου, ὁ, ἡ (ἐγκαθίημυ), 
α Άγ, Τα. αχ. 20.8 

ἐγκαίνια, ίων, τά, α «εῶζεσίζοση, 

ορ ΣΑ: ΕΛΟΓ/5Η ΜΕΣΗ; 7Ε574Λ{ΕΝΥΤ ΤΕΧΙΟΟΛ. 

Τη. χ. 22: οἳ ἴπε {Μεαςδί οΟΠῃ- 
πιεπιοτα{ϊῃπςσ {πε ἀεάϊεαίῖης 
οι ριπΙ{γ]ηρ οἳ {πε ἴεπιρ[]ε, 
αξίεΓ 1ΐ5δ Ροµαίίοη ῬΥ ΑΠ- 
Ποελπας Ἐρίρμαηες, 25 (Π15- 
ει, αηβινετίης {ο πιῖά-Γε- 
εεπιΡετ. (5.)Σ 

ἐγ-καινίζω, {ο ἀεαζεαίε, Ἠεῦ. ϊκ. 
1διςκ. σο. (9) 

ἐγ-κακέω, ὤ, απά ἐνκακέω, {0 
ϱ7οτυ τυεαΖγ, {ο Γαζΐ (ΥΝ. Ἡ. 
Ιη ΠΙΔΑΏΥ Ρᾷβδᾶρες {οτ Ἐεο. 
ἐκκακέω). 

ἐγ-καλέω, ὢ, έσω, Ιπαρξ., ἐνεκά- 
λου», ζο ὀ7174α εβαγσο αρα{ησέ, 
αεεῖέ, Ῥεϊς. ἁαῖ., οἵ κατά 
(6εη.), ετῖπιε ἵη 6εη., Αο. ΧἰΧ. 
-ο, 19: νο νι. 90. 

ἐγ-κατα-λείπω, ψω, (1) {ο ἄεφεγί, 
10 αὀαμαᾶο”, Μαϊ. κχν]. 46: 
2 Τ]πη. Ἱν. 1ο, 16; (2) {ο ζεαυε 
7621221719, Ίο. ΙΧ. 20. 

ἐγ-κατ-οικέω, ὢ, {0 ὤτυε[ αιο7ις: 
(ἐν) 2 ει α ὁἳ 

ἐγ-καυχάομαι, {ο ὄοασέ 11, 2 ΤΗ. 
ἵνα ΑΝ. Π.Ε 

ἐγ-κεντρίζω, {ο {5ε24, 5 α Ὀιά 
οἵ ρταξί, {0 ϱ7αΓέ 5; Βς., Ῥο. 
αι. τν σο, σ5, 21338 

ἔγ-κλημα, ατος, τό, α εΖαγρε ΟΥ 
σεεἸ(φαζ{ο7ε, Ας. Χχ]]]. 20, χχν. 
16.3 

ἐγ-κομβόομαι,οῦμαι, {ορΊγζο-,α5 
8η ουίεΓ σατπιεηΐ, {πε Ὀαάρε 
οἳ δἶανειγ, 1 Ῥεΐ. ν. 5. (Ν. 
εδ 

ἐγ-κοπή, ῆς, ἡ (. Ἡ. ἐνκ-), α 
{παζατεε, 1 Ο9Οἵ. ΙΧ. 12.38 

ἐγ-κόπτω, Ψψω, {ο ἤηβεάῶε, {ο 
Αέπαε (ᾶς6ο., Οἵ 1πξ. η Ὦ 
ποῦ). Ἱκο εν, 2ου τ τα αι 
18. 

ἐγκράτεια, ας, ἡ, φεύ/-εο2{γοῦ, 
εο2/11έ7156, Αο. Χχῖν. 257 
ασ οσα ο τει, ιδ 

ἐγκρατεύομαι, ἆἀερ., {ο ὂε φεζ{- 
εο/2{7ο/ζεα, οὐτιζήε2124, Ε5Ρε- 
οἶα]Ιγ ἵπ 5δεηδιαΙ Ρ]εαδυτες, 
τ ρου, να. ο, ο κας. 

ἐγ-κρατής, έ5, οεζ/-εο/{γοὐζεα, 
εο2ε{121ε214, ΤΙτ. 1. δ.Χ 

ἐγ-κρίνω, {ο ααλῶσο ΟΙ 7εΕᾷο71, 
{ο α ρατίϊου]ατ ΤαΏ] (86ο. απά 
αμ) ρου ας. τοῦ 

ἐγ-κρύπτω, {ο Λίάς 1, {ο 11 
τυή{ή, Μαϊ. ΧΕΙ. 3437 Τα. κΙΠ. 
21 (Ν. Ἡ. κρύπτω).Χ 

ἔγ-κυος, ον, ῥ76ςἼαΛέ, Τα. Π. 
κ 

ἐγ-χρίω, {ο 71.ὀ {, αοή, Ἐεν. 
Η1. 18.3 

ἐγώ, Ρετς. ΡτοΏ., 7; Ρ]ατ., ἡμεῖς, 
με. θε ος. ἃ 50. 

3ο 

ἐδαφίζω, {ωῖ. (ΑΕ{19), ιῶ, {ο {ζγοτυ 
ἵο ἴᾖε ϱ7ομῶ, ἴο 7αεε, Ἱ. 
ΧΙΧ. 44.ᾶ 

ἔδαφος, ους, τό, {ᾖε ὀασε, ἐλε 
Φ7Ζοιισᾶ, Λο αχι. 7. 

ἑδραῖος, αία,͵ αἲον, οζεαα/ασέ, 1771. 
σοι. νῃ. οὐ, ὧν. σὺ, οαυι. 
23. 

ἑδραίωμα, ατος, τό, α 56, ο14- 
βο 1 πα. ΠΠ ας. (Ν ος 

᾿Ἐχεκίας, ου, ὁ, 27επεβίαἡ, Μαῦ. 
ὶ ο του 

ἔθελο-θρησκεία, ας, ἡ, τοὐέα»γ, 
αγὀ{ήγαγγ τυοΣς/1ᾷ, (οἱ. ΠΠ. 23. 
ο δα 

ἐθέλω, 5εε θέλω. 
ἐθίζω, {ο αεεἸφίο”α; Ρ8δ5., ΡεΤΕ. 

ρατίῖ., πει{., τὸ εἰθισμένον, {ε 
εἶεφίοί, Τα. ΤΠ. 27.3 

ἐθνάρχης, ου, ὁ, ἆ Α7ε7εεῖ, εἴζ- 
παγή, ο Όοι. απ. ορ 

ἐθνικός, ή, ὀν, οὗ (σεή116 7αεε, 
Λεαίβε, α5 5αΏ5ί. ὁ ἐθνικός, 
δε ῥαρα, {ο (σελήζζο, Μαϊ. 
ν. 47 (Ν.Π. νι. τν, αι. 
τις σ(κ. ΕΕ 

ἐθνικῶς, αἄν., ᾖῤε {λε (σεέέες, 
6.1. Ἡἳ. τ- (Ν. ΤΕ 

ἔθνος, ους, τό, α 766, α 1{07, 
Ία. ἅχι 25: Ας ο αι. 
ἔθνη, {λε Παξζοίις, {δε ᾖεαέᾖε 
τυο}{., {ε (σεήήζες, Μαϊ. ὶν. 
15; Ῥο. 11. 29: ὮΥ Ρα], ενεη 
(6εμίζε ϐ/ήαἸς, Ἐο. χὶ. 
το, ἵααὶ, Ἡ, το. 

ἔθος, ους, τό, ἆ 1Φᾶρε, εἸιφίο, 
Ίμα, 1.9: Ἆσςι πσν. το: 

ἔθω, οὖς., ΡΕ. εἴωθα Ἱπ Ρί65. 
5ἱρη1Μ., {ο ὂε σεζιιοίοτε, Μαἴ. 
ΧΧΝΙΗ.15; Μνατ.χ.Ι; τὸ εἰωθὸς 
αὐτῷ, ᾖὲς εἰιφέο”ε, μα. ἵν. 16; 
ος ἁπιι 2. 

εἰ, α οοπάϊοπαὶ οοπ]αποίῖοη 
(6εε ατ. ὃ σος, οὗ Όσο 
λος. ΑΕετ νετρς Ιπά]σαί- 
Ίης επΙοίΙοη, εἰ ἶ5 εαιϊνα]επί 
{ο ὅτι, Ματ. χΧν: 44. ΑΔ5 8η 
Ἱπ{εττοραίϊνε Ρρατί]ε]ε, εἰ ος- 
ους Ίη Ῥοίμ Ιπάϊτεοί απά 
ἀῑτεοί αιεδίίοηςδ, Ματ. αχν. 
45: Αο. Ἱ. 6. Ίπ οαδίης απά 
8ΟΙΕΠΙΠ α55εΤίΊΟΠ5, 1ΐ ΠΙΥ Ῥε 
τεηάετεά ὮΥ {αί... 20ἱ. εἰ 
µή απά εἰ µήτι, 14214055, ἐχεεβέ; 
εἰ δὲ µή, δ1εέ {ή 21ο, ο{βεγτυέσε, 
Τη. χὶν. 2: εἴ περ, 4 5ο δε; 
εἴ πως, {4 ῥοςς1ζ{γ,; εἴτε... 
εἴτε, τυΛείῇεζ ... 07. 

εἶδον, 5εε ὁράω, οἶδα. 
εἶδος, ους, τό, ουσ} αῤβεαᾶ}- 

απεε, Γο2771, Τα. ΗΠ. 22, ΙΧ. 
οι ]π. ν. το δ σου πα. 
οβεείεο, Αὐπα, 1 ΤΗ. ν. 22.8 

5 
μόνα ώμλολ 

ο νο. σι ο νο ετσι 

ο... 



ειδ] 

εἰδωλεῖον, ου, τό, α {αο/-{7εβ{6, 
Ι Οοτ. νΙ]. ΙΟ. (ΑΡ.)Ἐ 

εἰδωλό-θντος, ον, οἄε71εεί {ορ 
{ᾳ0ὐ5, α5δεά οἱ πηεαῖς, α5 Ας. 
χν. 20. (ΑΡ.) 

εἴδωλο-λατρεία, ας, ἡ, {οὐαίγγ, 
ενοι κ. τα; σα. ν.2ο; οἱ. 
μα... τΕεε άν. 5... Το 

εἰδωλο-λάτρης, ου, ὁ, ἆ1 {οὐαίεγ., 
Ἑ τος κ.ῇ; Εεν. καὶ. 6. (Ν. 
Τ.) 

εἴδωλον, ου, τό, α {ῶ9ῦ, α Γαὖσέ 
ϱοοῶ ννοτδηΏῖρρεά 1Π απ Ίπῃαρε, 
Αο. νΙ]. 41; Ῥο. Ἱ]. 22. 

εἰκῆ οἵ εἰκῃ (Ν. Η.), αἄν., τυή{ή- 
ο16ΐ ῥ17ῤοῦ6, 45 Ἐο. ΧΙΙ. 4 
ο. τ σοτ. κν. 2(ΥΝ. Ἡ. 
απά Τ. . οπή ἵπ Μαί. ν. 
ναι. 

εἴκοσι, Ιπά6ε]. πΆπῃ., ἔζυε2έγ. 
εἴκω, {ο ϱΊνέ τυαγ, {ο γ{ε/ά, (ᾳα]. 

πο ο 
εἴκω, Οὗδ., ππεπςε 2ἆ Ρετ. 

ἔοικα, ἴο ὂε ες; ν]ὶῖΏ ἁἆαῖ., 
Ία 16, σα. 

εἰκών, όνος, ἡ, αὖ 17α9ε, {14έ- 
προς, Μας. απ. τό; 1 Οοἵἑ. κ]. 
7. ὦγῃπ.: 56ε Ττεπο]Ι, ὃ χν. 

εἰλικρίνεια, ας, ἡ, εὐεαγ72655, ὁ171- 
ταν εσοςν.δ; 26ος. Ἱ. 
το πι οτι 

εἱλικρινής, ές (ἀετιναίϊοη ἀοιρί- 
Ευ), «1716ε7ε, ῥ147ε, ΡΠΙΙ. 1. 1Ο 
ο Κου μμ. τ.Ἡ 

εἱλίσσω (Ίἡ. Ἡ. ἑλίσσω), {ο 007 
ζορείᾖεγ, 35 α 5οτο]], Ἐεν. νΙ. 
Τ4.Χ 

εἰμί (5εε (τ. δ 11ο, ἡΜΙ. ὃ 14, 2, 
Ῥα. 49, 5ο), α νετῦ οἱ εχὶςί- 
εηοε, (1) α5εά α5 α Ρρτεά]σαίε, 
7ο ὅε, {ο εχ{Φί, ο αῤβείι, ἴο 
ε071έ ἴο ῥαςς; ΥΨΙα αη ΙΠΠΗ. 
Εοἱ]ον]ηςρ, ἔστι, ᾖ{ { ο 
σε{ε71{, ῥ70βεΣ, εἴο., 45 Πε. 
κ. 5; (2) 45 ἴλο οορα]α ος 
5αβ]εοί απᾶ ρτεᾶ]ςσαίε, 5ΙΠΙΡΙΥ 
ἴο ὁε, οἵ 1π ἴπε 5εΏςε Οἱ {ο ὂε 
{ᾷε, {ο εβ7εσεί, ]η. νυΙ. 35 
ται ππνι. 26: τοοτ. χ. 4. 
λΗὮ Ρατεοῖρ]ες, ἵὲ 15 α5εά 
ἰο ἔοτπ {πε Ῥρετιρηταςίῖο 
επποος ἃξ Πο. 1. 27, ἶν. 16; 
Μαι. χνΙ. 1ο, είο. ΝΙ{Ώ σεη., 
α5 Ῥτεάϊσαίε, ἵε πατ]|κ5 ααα]- 
14γ, Ῥοδδεδδίοη, ΡραΓ{ΙοΙρ8119Ἠ, 

είο.; ψΠ ἆαῖ., Ρτορετίγ, Ρο8- 
5ε5δῖοη, ἀεδίϊπα{Ιοη, εἴο. ΤΏε 
ΥετΡ, νηεη οορα]α, ἶ5 οξίεΏ 
οπι]ττεά. Ῥατιϊοίρ]ε, ὤν, ὄε- 
πο; τὸ ὄν, {αΐ τυβ{εᾖ ἐς; οἱ 
ὄντες, τὰ ὄντα, ΡεΙΞΟΠ5 Οἵ 
{π]ηρς ἔραέ αγε. 

εἶμι, {ο ϱο, ἵη 8οΠ1ε οοΡί65 ΕΟΙ 

σλΕεΕΡΑ- ΕΝΟΣ ΝΕΙ ΤΕ57Τ4ά ΜΕΝ 2ΕΧ/Ι6ςΟΙΝΥ. 

εἰμί, ἵωη ]η. νι. 34, 36 (ποί 
Ἡ. Η.)Ἡ 

εἵνεκα, εν, 5ε8 ἕνεκα, εν. 
επερ, εἴπως, 5εε ΙΠάΕΓ εὖ. 
εἶπον (5εε (τ. ὃ 103, 7, ἸΜ. 

δ τς, Βι. 57), (1). Η. εἶπα), 
ΕΓΟΠΙ ΟἳΏ5. ἔπω, Οἵ εἴπω, {0 
δα; Ιπ ΤερΙΥ, {0 αηοτυεγ; Ιπ 
ΠΒΥΤΑἴΊΟἨ, {ο εί; ἵπ αα{πΟἵ- 
Ἱταίϊνε ἀἰτεςίΙίοηπς, {ο ὀἷα οἵ 
εο2/2/α, α5 Τα. νΙ. 7. 

εἰρηνεύω, {ο ασε ᾖεαςε, {ο ὄε αί 
Άραες, Νατ. Ἰκ. 56ο. Ἄοι ααἲ. 
κα, οἵοσι πΙκ ππνα Έα ν. 
το 

εἰρήνη, ης, ἡ, Δεαεε, ἴπε ορροφῖΐε 
οἱ 5ίτῖ{ε; ῥεαεε οὗ 211, ΑΤἱ5- 
Ίησ {ΤΟΠ τεοοποΙ]Ια{ῖοη ν{] 
οσα. ασ Ν. Ἑ (ἴκειίμπε εοι- 
τεδροπάϊησ Ἠε). ννοτά η 
Ο. Τ.), εἰρήνη Ρ6επετα]]γ ἀε- 
πηοίες ἆ ᾖΦεΊΓεοί τυεζ/-δείτς. 
ΟΕίεπ επιρ]Ιογεά ἵπ 5α]αία- 
819Η5, α5 1η Ηεῦτενγ. 

εἰρηνικός, ή, ὀν, ῥἐαεέαδίε, ]α. 
π. απ, Ῥεσεέο, Περ, κἩ, 
τη 

εἰρηνο-ποιέω, ὢ, {ο ΄14ᾷε ῥέαεε, 
7εεο/61/6, (οἱ. 1. 29. (9.)Χ 

εἰρηνο-ποιός, όν, ῥαεζής, {ουήες 
βεαεε, Μαϊ. ν. Ο.Χ 

εἰς, Ρτερ. σονετηϊῖης αοο., 2240, 
ἴο (πε Ιπίετίοτ). ὃοεε (. 
δδ 124, 205. Τη οοπροδ!{1οη, 
1{ ΙΠΡΗε5 πιοίῖοη ΙΠίο ΟΙ {ο- 
Υ8Τά5. 

εἷς, µία, ἕν, α οατά. ΠΙΠΗ., οέ 
Ἠδεά ἀἰδίτιραίϊνε]γ, α5 Μαί. 
ΧΧ. 21; ὮΥ ΥΝΑΥ οἳ επιρ]αςῖς, 
5 Ματ. 1. 7; απ ΙπάεβηΙ{ε- 
1γ, 45 Μαϊ. νι. το; Ματ. χι]. 
42. Α5 απ οτ(]πα], {ε ᾖγςί, 
Μαϊ. ακνιή. τ: εν. Ικ. το. 

εἰσ-άγω, 24 αοτ. εἰσήγαγον, {ο 
ζεαα 171, 1 47, Τα. αχ]. 
ο, Ἂς να. τς. 

εἰσ-ακούω, {ο {ή5έ6Ι ἔο, ἴο θα 
ΡΙᾶΥετ, Μαι. νΙ. 7ο Τα. 1. τὰ; 
Ἅσικ. οτε, πες. ν.μ ἴο βεα 
50 45 {ο ΟΡΕΥ (6εῃη.), 1 «οἵ. 
κι σε. 

εἰσ-δέχομαι, έξοµαι, {ο }έκείτε 
τυ1{0 /ατογ (α9ο.), 2 Οο{. νι. 
17, {τοπ 3. Χ 

εἴσ-ειμι, 1ΠΠρ{. εἰσῄειν, 114. εἶσιέ- 
ναι (εἶμι), {ο ο 171, ἐο ε21{2/7 (νὰ 
εἴλ, Ας. αμ. ο αι πδ, ο6ς 
ΗεΡ. Ἱκ. 6.3 

εἰσ-έρχομαι, 2 αοἵ.  εἰσῆλθον, 
ο «0/46 11, {ο ἐε7ΙίΕΥ (εΏΙεΗΥγ 
η (Ὦ εἰς), Αο. αχ]. 16, 33; 
εἰσέρχομαι καὶ ἐξέρχομαι, ἴο 
ε071έ απα ϱο 1 αλα οτε 
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5«ροκεη οἳ «ἆαῖ]γ Πε απἀ 
ππεετεριαςε, Ἆοςυ στ 
οἱ επίταηςε ΙΠίο ΑΠΥ δίαίε ΟΙ 
οοπςΙ{1οη, Μαϊ. χιχ. 17: ΗΠεΡ. 
πα. τε, τδι 

εἰσ-καλέω, ὤ, ΟΠΙΥγ πι]ά. ἵπ Ν.Τ., 
ἔσ εαὐ/ Οἵ {901ΐέ 1, Αο. Χ. 23.3 

εἴσ-οδος, ου, ἡ, ο εέγαεε, {ρε 
αεί οὗ ε{εγΖ15, ΠεΒὈ. κ. 19; 
2 Εμ, ττ. 

εἰσ-πηδάω, ὢ, {ο αρ 41, Αο. 
χὶν. 14 (Ν. Ἡ. ἐκπ-), κνΙ. 
20.Χ 

εἰσ-πορεύομαι, ἀερ., {ο ϱο 171, {0 
ε2ΙΕΥ; ΔΡΟΚΕΠ ΟΕ ΡεΙΒΟΠΡ, α5 
Ματ.1.21; οἱ {Π]ηρς, α5 Μαΐ. 
χΧν. 17; εἰσπορεύομαι καὶ ἐκπο- 
ρεύοµαι, {0ο ϱο 4 αι ο1ΐ π 
ἀαΙΙγ ἁπίίες, Ας. ΙΧ. 28. 

εἰσ-τρέχω, 24 αοΟἵΓ. εἰσέδραμον, 
ο 14 17, Αο. ΧΙ]. 14.Χ 

εἰσ-φέρω (5εε (ατ. δ 193, 6, ΊΝΙ. 
δ 15, Ῥια. 68), {ο ᾖεαα {ΐο 
(1{ΓΏ εἶφ), 6.5., ἐεπιρίαῖοη, ἃ5 
τη, κι 4; ο ὅσηοᾖτ λα 
κα, σο- τ Ὅπης νι η. 

εἶτα, αἀν., {2ε, αΓ{ε7τυαγῶ». 
εἴτε, εοπ]., 5εε εἰ. 
ἐκ, οἨ, ῬὈείοτε α νονψε], ἐξ, α 

Ῥτερ. Ρον. 6εῃ., 77075, οτεΐ οὗ 
(πε ΙΠ{εΤΙΟΣΥ), αδεᾷ οἳ Ῥμ]αςε, 
πε, απά 5οµτζςθ. Φεε (ατ, 
ὃ 293, ΑΝ. ὃ 47 ὀ, Βια. 326 5ᾳα. 
Ίη οοπιροβ!ϊ{ἑίοη, ἐκ Ἱπιρ]ες 
έργεσο, 7ε7ηουαἰ, ο1Ρ171, {21:0- 
{4515γ, 1421ο/αήερ, οἱ 15 οἳ {71- 
ζεηοζωέ Γο7ς6. 

ἕκαστος, η, ον, ἐαεᾖ, ευέεγγ οπέ 
(πΙ{ῃ Ρατ άνε 5εη.); εἷς ἕκα- 
στος, ἐσεΖγ ο/16. 

ἑκάστοτε, αάν., αξ ἐνεσγ 16, 
σῴσαφς, 5 Εσοι. ι. τος 

ἑκατόν, οατά. Ὠιπῃ., ἆ ζ111ῶ2εῶ, 
Μαι. κΠή. δ, αν. 12. 

ἑκατοντα-έτης, ες», α ᾖ1/γεα 
γέα7ς οἱ, Ἐο. Τν. 9.Χ : 

ἑκατονταπλασίων, ον, αςς. ονα, 
α /1/247εαΓοία, Μαϊ. χὶχ. 29 
(ος ΑΝ. ΠΟ; Μας κ. σοο: 
Τα. ν. δ.Χ 

ἑκατοντάρχης, ου, ὁ, εαβία{ ουε7 
α 17 1071, α εεΖ2ζ1270711, 
Ἅθικ. τι ος, κ ήν. σα 

ἑκατόνταρχοβδ,ου, ὁ--ΡτεσεάΊπς, 
Μαι. νΗΠ. 5, ὃ, 13. ΤΏ ΠΙιΠΥ 
Ρᾷδδ8σες α νατίαπῖ {οΙἵ Ρτε- 
εεάΙηρ. 

ἐκ-βαίνω, 24 αογτ. ἐξέβην, {ο ϱο 
σας ΕΗορ. πας πριν. λε 

ἐκ-βάλλω, βαλῶ, {ο εφέ ο1εζ, ]η. 
ν1. 37: ἴο αγήος ο)ΐ, Μαϊ. κχἰ. 
1: ᾖ ατβεί, ας. τν. πο. τς 
φέἸσᾷ ατυαγ, ασηιίος, /7έΤεσίν 
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Ματ. 1. 43 Τα. νΙ. 22: {ο εχ- 
{γαεῖ, αγατυ οτί, ]Π,μ. νΙ. 42: 
Μαί. χι]. 15. 

ἔκ-βασις, εω»ς, ἡ, ἆ τυαν οὗ ες- 
εαβε, 1 ΟοΟΥ.Χ. 13; ε, {φστέό, 
ΗεΡ. χι. 7.8 

ἐκ-βολή, ἢς, ἡ, α {ηγοτυίζιο ο1εέ, 
Ας. χχν]]. 18.3 

ἐκ-γαμίζω (ΥΝ. Ἠ. γαμίζω), {0 
ϱἶνε {η 21477ΐᾳ5ε, Μαϊ. χχὶν. 
5 (κεαε) τ σος ας 36 
(κεα)- (Ν.Ε) 

ἐκ-γαμίσκω -- ΡτεοεάίηΡ, Τα. 
κκ. οὐ ος (ρο). ον ος 

ἔκ-γονος, ο», «Ά7149 ΟΡ; πει. 
Ρ]ατ., «εφεεπαάσέ, 1 Γϊπι. ν. 

4.3 
ἐκ-δαπανάω, ὢ, {ο εβεια ε2{ήε- 

ζγ; Ρ85δ5. τεβεΧ., ἴο ἐχβεμα 
ο6)5 επεπρῖε τοι (ὑπέρ), 2 
ὥσι: σαι τος 

ἐκ-δέχομαι, {ο εχφεεί (ἕως), {ο 
τυσζέ Γογ (89ο. ΟΙ ἕως), Αν ν. 
ην ΗΕΡ. κ. το. 

ἔκ-δηλος, ον, εο)2Σῥ{ελιοιες, 71α244- 
που ὦ Τῖπη, 1, ο.Ἐ 

ἐκ-δημέω, ὢ, {0 ϱο αὐγοσᾶ, {ο δε 
αὐτεμά, 2 Όοτ. ν. 6, δ, Ο.Χ 

ἐκ-δίδωμι, Ν. Τ. πα]ά., {ο {εί οἱ 
(Γογ οπε’” αὔσαίαφε, Μα. χχ]. 
οι: Ματ. κα. τι Εα κα. 

κ 
ἐκ-δι-ηγέοµαι, οὔμαι, ἀ4ερ. πι]ᾶ., 

{ο αγγαίο αξ {εϱίἠ, {ο αε- 
εἴαγε, Αο. χλΠ. 41, χν. 3.3 

ἐκ-δικέω, ὢ, {ο αο 7εφέέερ {ο, ἆε- 
Γεμα, ασεέ ἃ Ῥείδοη (8ος. 
ΑΠ. ἀπο), Ἱωμ. ανιΠ. 3, 5 
Ῥο. χι. Τ9; {ο ἄεῃαλαά /7έ- 
στεήίαζ /Γο7, αυεησε α ἀεεὰ 
ἴδες), 2ο κ. ο Κεν νι 
το κατ. ος 

ἐκ-δίκησις, εως, ἡ, α ατερέτης, 
σ12ηα {σα ἔέοσε, 1211547114, Αο. 
Ὁῃ. 21. Κο πι. το. Ὅ δες 
η. τ4. 

ἔκ-δικος, ου, ὁ, ἡ, αη αὐέςε, 
ο16 τυᾖο ααάσες α οι]ρτίί 
(άαι.) ἐο ή 2214 {οτ(περί) 
α ο11π6, Ἐο. κΠ. 4: τ Τη. 
ἵν. 6 

ἐκ-διώκω, ώξω, ἵο βεγεεεἸεζε, {ο 
εχβε] ὁγ ῥεγοεσιεές, Τα. ΧΙ. 
Ίο Που Ἡ. Πο ΤΕ 
15.8 

ἔκ-δοτος, ον, ὤεύίυεγεα 14, Αο. 
πο 2ος 

ἐκ-δοχή, ἢς, ἡ, α τυα{έὔης 07, 
ἐκβεεία(ίοη, ΠεὈ. κ. 27.3 

ἐκ-δύω, {ο 1εΙοίᾖε, ο {1 οἱ 
(νο αςοδ.), Μαϊ. χχν]]. 31: 
2 σος π. μ. 

ἐκεῖ, αάν.., {φεσε, {107 

σκΕδΡΑ-ΕΝόΟΙ 5 ΝΕ 71574 ΗΕ ΝΤ ΤΕΧΙςΟΝ 

ἐκεῖθεν, αάν., /7ο7; ἐᾖαί βίαεε, 
Ζε1ε0. 

ἐκεῖνος, η, ο, ῬΡΓοτ., ἀεπιοηςί., 
ἐᾷαί, {λαέ ο {λεγε; ι5δεᾶ 
απΠείΙςαΙΙγ, Ματ. χνΙ. 20; 
απά Ὦγ ναγ οἳἑ επιρ]ηαδίς, 
Μαι. χχι1. 23. 9εε (1. δξ 338, 
4ο, ἵνα. ον το, 1. 55 πμ. 
104. 120. 

ἐκεῖσε, αἄν., {2ή12ε2, Αο. χχ]. 1; 
ἵη οοηδί. ΡΓ86., Αο. χχι. 

5.Ἐ 
ἐκ-ζητέω, ὢ, {ο φεεᾷ οἱέ νι 

ἀϊπσεποε, ΠεΡ. ΧΙ. 17; 1 Ρεῖ. 
1. 1Ο; ζ0 96εᾷ αΓίεγ (ο, Αο. 
Χν. 17; Κου π. τι Περ. αι 
6: {0 7εφγε, Ἱαάϊεῖα]]γ, Τα. 
κα ο, δἩ. δ. τν 

ἐκ-ζήτησις, εως, ἦν σ σ1έζ1εεί οἵ 
22Φ1447γ,1 Τ1πι. 1.4 (ΥΧΝ. Η.) 

ἐκ-θαμβέω, ὢ, Ν. Τ. ραβς., {ο ὃε 
α/ασεα, «εαν αφίοής/εα, 
Μας νε το αι ο αν ς, 
6.3 

ἔκ-θαμβος, ο», ϱΎεαζζγ ασ{ολ{ςεο, 
α2ΠαΡεά, Αο. 11. 11.Χ 

ἐκ-θαυμάζω, {ο τυολάε ογεαΙζγ, 
πας μι το  " τ 

ἔκ-θετος, ον, εαοέ οἱΐ, ἐχβοσεῶ 
ἰο ΡεΓῖ5δΏ, Ας. νυν]. 10.3 

ἐκ-καθαίρω, Ι5ΐ αογΓ. ἐξεκάθαρα, 
ο ε/θα7Φε 1ᾖογοιισ/{γ, 1 Οοἵ. 
ν.δ Ῥιπι Ἡ. 1. 

ἐκ-καίω, Ν. ἨΤ. ραβθς., {ο 1 
σε/ε21Ε2Μ{γ, 45 η ]α5έ, Ἐο. 
1. 27.Χ 

ἐκ-κακέω, ὢ, {ο Γα12έ, {ο ἀεοβομῶ 
{27ο14 Γεαγ (Ῥεο., ΕΟΓ πΠΙΕὮ 
Ἡγ. Ἡ. Ὠανε ἐγκ- απᾶ ἐνκ-). 

ἐκ-κεντέω, ὢ, {ο ῥίεζεε {ᾖγοιιρή, 
ἔο {αμοᾖχ, ]π. ΧΙχ. 371 Ἐεν. 
1. 1. 

ἐκ-κλάω, {ο ὄγεαξ οῇ, Ῥο. κ]. 
τω τὸ σος λος 

ἐκ-κλείω, σω, ἴο οᾖ1εέ ο), (αα]. 
νι. τπτ ρ εκανα, Κο. απ. 
στ. 

ἐκκλησία, α»-, ἡ (ἐκκαλέω), αι 
ζὐφε2δ4Υ, Αο. Χὶκ. 32, 390, 41 ; 
ἀδυα]Υγ Ἱερα]]γ, δοπιείίπιες 
εαπια]{ἔαοιδΙΥ ραΐπετεά. ΄ Ἐδ- 
Ρεο. η Ν. Τ., σι αοδε1δήγ οὗ 
6211α δε/ίευες, α ε/τέε/ῇ 
ἴπ οηπς Ῥρίασα, Ἆς αι νο: 
οξίεη Ρ]τα], ἂ5 Ας. χν. 41; 
{ε πυ/οίε ὀοαν οὗ δε[ίευες 
οἩὐ εατίῃ, 1 Οοτ. χα. 28; ΕΡ. 
1. 22: ΟΙ ΙΠ Ἠθεανεηῃ, Ηεῦ. 
Χα, 5. δη. 5εε. Πέρασα, 
δ1τ. 

ἐκ-κλίνω, {ο {14/3 ατυαγ Γγο; 
(ἀπό), Ἐο. ΠΠ. 12, αγΙ. 17; 
εν ο πτς 
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ἐκ-κολυμβάω, ὢ, {ο οτυζ; οιέέ, 
Ας. χχνἹ]. 42. 

ἐκ-κομίζω, {ο εαγ2γ οἱέ Έοτ Ῥι- 
πα σα. νι. τσ 

ἐκ-κόπτω, κόψω, {ο ει! οῇ, Μας. 
1Π.1ο, ν. αος 2 ο πο 
ἀπ τ Ρειῖ. 11. 7, Ν. Π. τεαᾶ 
ἐνκόπτω, {ο ᾖ{ῶε}). 

ἐκ-κρέμαμαι (πι]ᾷ. οἱ ἐκκρεμάν- 
νυµι), {ο α749 14Άο1:, οἱ εβτπεςδί 
αἰίεηπίῖοη, Τ,α. χΧἰχ. 4δ.3 

ἐκ-λαλέω, ὢ, {ο «φέαξ οἱ, {ο 
ο19ε[οςόν Αο. χχ]Ι]. 22.Χ 

ἐκ-λάμπω, {ο «Λ{πέὲ Γο2{ῇ, Μαϊ. 
πι ποπ 

ἐκ-λανθάνω, ἵπ πιῖάἀ., {ο Γογρεί 
ε21{17ε/γ, Πεῦ. χἹ]. ο 

ἐκ-λέγω, πιά. ἵη Ν. Τ., τ5έ αογ. 
ἐξελεξάμην, {ο εᾖοοτέ ο1έ ΕΟΤ 
οηε)5 8ε]{, {ο εὐθεί, 1,α. κ. 427 
Ἀο. ντ]. 6, κι τος τρ α 
ο σδ. 

ἐκ-λείπω, 24 αοΟἵ. ἐξέλιπον, {ο 
Γατῇ, {0 εθᾶφε, ἴο αξε, Τα. Χν]. 
ο, ΧχΧ]1. 42, κχ]]]. 45 (Ν. Η.); 
Πε. 1. 12.3 

ἐκλεκτός, ή, ὀν, (1) 
ετεες Πα. πια τι. 
ασ. ιτ Ἡπ. ντ. οτ οσο τι. 
3δυσ, Ἆεν αι το... 
εβοῖεε, εζεε 5 Ἱπ τν 
Ῥει Ἡ, αξ 

ἐκλογή, ἢς, ἡ, α εᾖοίσε, φεζέςέ{ο2:, 
Κο. Ἱχ τι. τς τα... 
Ικ. 15 (ᾳ σ6σςεύ οὗ εᾖοίςε, 1.6., 
α εᾖοδε σεςςεί); ΟΟΠΟΓ., ζλε 
6ᾖοφεΙ: 01165, Ἐο. ΧΙ. 7 

ἐκ-λύω, ἵπ ρᾳ5ς., {0 ὀεεο)ιετυέα}΄Ύ 
1η Ῥοάγ, Οἵ αεαβομαεέ Ἰπ 
πιῖπά, Ματ. νυν. 3: (αα|. νι. 
ο, Πες. παν. 

ἐκ-μάσσω, ἕω, {ο τυέβε, {ο τυέβε 
οἵη Τα. νι. 385, 44: ]π. κ]. 2 
πι αν πα. ον 

ἐκ-μυκτηρίζω, {ο «ογ{α6, φεο[; αί 
(8ος.), Πα, αντι τὰ, κιν ας 

(503 
ἐκ-νέω (11Ε., δυνῖπα ο{ϐ), ΟΥ ἐκνεύω 

(1ε., ἔατη Ὦγ α δἱάε πιοίῖοι), 
ζο το (ζ{γατὸ, Ίπ να Φ 

ἐκ-νήφω, {ο {πε {ο φοὐέ}6ς5 

οἱ παπά, 1 Ο«ο{. Χν. 34.3 
ἑκούσιος, ον (ἑκών), σοζη2{α/”Ύ, 

σφο/2{α2έο1{5, ΕΠ ]επι. 14.3 
ἐκουσίως, αἄν., σοζεία1{γ, ο 

ο116)5 οτυ/1 αεεο2., Ηεὺ. κ. 26: 
τῬες νοσν 

ἔκ-παλαι, αάν., {7ο οἵ οἷα, 
Ρεξ απ ο μυ ον 

ἐκ-πειράζω, σω, {ο ῥ1Ηέ {0 {λε {εφέ 
ἴο ΠάΑε {γαι οὗ, {ο {εγηβί, 
Μαϊ. ἵν. το πα τν Το οσο 
τ Ὅου, κ. ο. (οὐ 

ε/οδέ21, 
ΧΧ]]. 
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ἐκ-πέμπω, {ο οεπαά Γογίἠ, Λο. 
... 4, αν. τος 

ἐκ-περισσῶς, ααν., εχεεεαἰρύγ, 
Ματ. χὶν. 41 (). ΗΠ.). (Ν.Τ.) 

ἐκ-πετάννυμι, Ι5ί αοΙ. ἐξεπέ- 
τασα, ἴο ο{γείο Γογίή, ἸἘο. 
α. 2 Ἡ 

ἐκ-πηδάω, ὢ, Ι8ΐ αΟΥ. ἐξεπήδησα 
(ἳΝ). Π.), {0 «ῥ211ς Γο2{ή, Λο. 
σαν. τὰ. Ἡ 

ἐκ-πίπτω, {ο Γαὖ) Γ7ο21 (ἐκ), Αο. 
μυ, 1. αῦς., {ο Γαζῇ, Τα. Ἱ. ττ; 
οἱ α 5Η1ρ ἀτίνεη ἴτοπι 15 
οοΙΙ5ε, Αο. χχν!].17; οἱ]ονε, 
του το αᾳ, δ:; οἱ 

ο πηοτα] ]αρ5ε, (αα|. ν. 4. 
ἐκ-πλέω, εύσω, {ο οα1{ ατυαγ, Αο. 

αυ οσο, αν ῃ, τδ, κα. 6. 
ἐκ-πληρόω, ὢῶ, {ο [7 ετιίζέγεζγ, 
Γῤήήῇ, Λο. ΧΙΙ. 32.3 

ἐκ-πλήρωσις, εως, ἡ, Γ240ή172εε214, 
νο. ακὶ. σ6 

ἐκ-πλήσσω, 24 αοΤ. ρ855. ἐξε- 
πλάγην, ἴο ο{οε τυέ αξ- 
Το115/1214, Μαΐ. κλΙ. σ4 
τε, οΙᾳ, 12. 

ἐκ-πνέω, εύσω, {ο ὀγεαίζε ο1{, {0 
ὀχβεκε, Ματ. κν. 17,349; Τα. 
ΧΧΙΙ. 46.3 

ἐκ-πορεύομαι, ἀερ., {ο ϱο οἱέ 
(ἀπό, ἐκ, παρά, απᾶ εἶς, ἐπί, 
πρός); {ο ᾖΆγοεεεά ο”, 5 
ἔτοπι {Πε Ὠεατί; ΟΙ 45 α τἵνεΓ 
ΕΤΟΠΙ 1ΐἱ5 5ουτοε, εἰς. 

ἐκ-πορνεύω, {ο ὂε ϱἴσεμ 14 {ο 
ΓοήσαἴζοἸι, Γη. 7. (5.)Ἠ 

ἐκ-πτύω, {ο ε7εεί, {ο ζοαίᾖε, (αα]. 
ἵν. 14.Χ 

ἐκ-ριζόω, ὢ, {ο 2οοέ οιζ, 7οοέ 14, 
Μαϊ. κ1Ι. 20, αν. 137 ΤΠ. 
που π. τ2 µ 

ἕκ-στασις, εως, ἡ, ζγαπεέ, Αο. 
Χ.'ΤΟ;: αιαβε)εἸί, Ματ. ν. 
42. 

ἐκ-στρέφω, ΡείΕ. ρᾳ5ς. ἐξέστραμ- 
μαι, {ο εβαἸηθε Γο7 ἔᾖᾷε τυογσ6, 
ἴο εο 724, ΤΙ. 1. ττ.Ἐ 

ἐκ-ταράσσω, ζω, {ο αρτίαίο ο εα{- 
ας κ, 2ο. 

ἐκ-τείνω, νῶ, Ι9ί 4Οἵ. ἐξέτεινα, 
ἴο ο{οίεᾷ οὐέ ἴπε Παπ, ἂ8 
ον πι τος ρε ο, ἃψ 
ΑΏςΠΟΙ5, Αο. χχν]]. 30. 

έκ-τελέω, ὢ, έσω, {ο εοεβ/είε, 
Έα. χὶν. 290, 39.3 

ἐκτένεια, ας, ἡ, {ήέλέπέςς, Αο. 
πκνι. 7.Χ 

ἐκ-τενής, ές, {261196 Γεσε22έ, 171- 
ο τ Εεί ν.δ, Άς. αμ. ς 
ΟΝ. Ἡ. -ὢς); ἐκτενέστερον, 
ΟΟΙΠΡ. α5 αάν., 2207 ἐα711694- 
ὄν, 1.1. κκ]]. 44 (Ν.Π. οπι1ϱ).Χ 

ἐκτενῶς, αἄν., {21ε1141Υ, ἐα}2109έ- 

σαΕΡΑ- ΕΝΥ ΝΥΕΙΥ ΤΕ57Ταά ΜΕ ΥΤ 2ΕΧΙΟΟΝΥ. 

{γ, τῬεῖ.1. 2ο: Αα, ΧΙ. δ(1Ν. 

ἐκ-τίθημι (5εε (τ. δ 1ο7, ἨΜΙ. 

δ 14, 1όὁ, Ῥυα. 45 84.), (1) ὦο 
ῥ14έ οἱΐ, εχβοςε απ Ἱπ{αηῖ, Λο, 
ν. 21: (2) {ο ἐλῥοΙ{14, Λο. 
ΧΙ. 4, Χν]]]. 26, χχν]. 243.Χ 

ἐκ-τινάσσω, ἕω, {ο ο/αάε ο{ῇ, 
Μαι κ. τά: Μα πι πας ος 
ΧΙ. 5Ι; {ο «αβε οἱ, Αο. 
χν]]. 6.3 

ἕκτος, η, ον, ΟΤά. ὨΙΠΙ., ο{χ{ή. 
ἐκτός, αἲν., 6εΠΕΙΑΙΙΥ α5 Ρτερ., 

ΥΙΠ 5εηῃ., τυῇ{ οι, δεοίαάς», 
εεττ σου αι πδι "λα, 
ΧΧΥΙ. 22; ἐκτὸς εἰ µή, εχεεβί, 
τ σου ἁπνας. τὰ έκτος, ὅδε 
ο1/έ5106, Μαϊ. χχ]λ]. 26. 

ἐκ-τρέπω, ρᾶδς. 1η πι]. 5εῃ5ε, 
ζο ἔ7 011, {ο Γογαβε, 1 
πα ο ντο, πα 2ο. 
πι ἵνα». Εερ. κι τος 

ἐκ-τρέφω, {ο ο1/19/ή, Ἡρ.ν. 290; 
ο ὀγτς 142, ὮΡρ. νΙ. 4.Χ 

ἔκ-τρωμα, ατος, τό, α αὐογέζοε 
δ17440, 1 αὐογέο, 1 Ο0Οἵ. Χν. 
δ.Χ 

ἐκ-φέρω, ἐξοίσω, {ο ὀ21ρ Γογίῶ, 
εα7γ ο1ΐ; 95Ρρεο. ἴο Ῥιτία], 
Ἅσι νι ὃ, ο”. ο Ἄποπωσε, οἳ 
{πε εατίἩ, ΗΠεΡ. νι. 8. 

ἐκ-φεύγω, {ο εε οἱέ (40ς5., ΟΙ 
πητὮ ἐκ), Αο. χγ]. 27, Χὶχ. 
το) ἡ αβε, Ἡ ΠΑ. νο σ] 
Κο. ῃ. 3. 

ἐκ-φοβέω, ὢ, {ο {ε72{4Υ ϱγεαίζγ, 
2 6οτσε, ο,Ἡ 

ἔκ-φοβος, ο», ϱ7εαίζν {ε771Πεῶ, 
Μαρ τς. 6: Περ. πι. η 

ἐκ-φύω, 2ἆ αοτ. ρᾶδς. ἐξεφύην, 
{ο ᾖῥέ Γοίῇ, 45 α ἴτεε 15 
Ίεανες, Μαί. χχὶν. 32; Ματ. 
κ. 28.38 

ἐκ-χέω, αἶδο ἐκχύνω; ΕΙ. ἐκχεῶ, 
15{ 8Οἵ. ἐξέχεα (5εε (τ. δο6ς, 
ΜΙ.δ 13, 3α, Ῥι. 68), {ο ῥο1έ7΄ 
ο2/4, α5 Ἐεν. Χν]. Ι--Ι7; πιοή- 
εΥ, ]Π. Π. 15; {0 «ες Ῥ]οος, 
Τμ. ΧΙ. 5ο; Ἠρ., ἴο σε ᾱ- 
ὀγοαᾶ, Ἰονε, ἸἈο. ν. 5; ῬΡα55., 
ζο ὀετυ/ο({γ ϱΤοεί 140 {ο, Πα. 11. 

ἐκ-χωρέω, ὢ, {ο ἀεβαγί /γούη, 1.α. 
αεκη, 21. 

ἐκ-ψύχω, ἴο ἐχβίγε, Ας. ν. 5, 1ο, 
πι, σος 

ἑκών, οὔσα, ὀν, τοὐι{α2Ύ, τυ17- 
αρ; ἀδεά αἀνετβρία]]γ, Ίο. 
πι, 2ο. τοις Ἱκ. τς 

ἐλαία, ας, ἡ, 1 οἶζοε {γεε, Ἐο. 
Χ]. 17, 24: 1τ5 ἔτυ]ϊ, {7ε οὔέσε, 
Τα. 1. 12: τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, 
ἔνε «ζουμί ο Οὔσες, Ματ. 
ρα 
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ἔλαιον, ου, τό, οὐέσε ο/, Μαι. 
πκν. 3; Κεν. νι. 6. 

ἐλαιών, ὤνος, ὁ, αἴ οὐζυε ογε/α}άΙ, 
1.6., ἴπε Μουπί οἱ Ονες, Δο. 
τοι (5 

᾿Ἐλαμίτης, ου, ὁ, απ ἔζαι11ε, 
1.6, Ἱππαδιίαπί οξ {πε Ῥτο- 
ν]ηςε οξ Ε]γπιαΙ5, Αο. ΠΠ. Ο.Χ 

ἐλάσσων ΟΥ -ττων, ον, ΟΟΠΙΡάΓ. 
Οἱ ἐλαχύς {οί μικρός, {59 ; 
1η εχοε]εποῬ, ]Π. 1. ΤΟ; ἵπ 
δε, Νο. ῖχ. 12; ἵπ ταηκ, Πε. 
νι. 7: ἔλαττον, α5 αἆν., ζέ55, 
ο Τα. νο, 

ἐλαττονέω, ὤ, ἴο ᾖΆατσο ᾖδος, {0 
ἴπεξ, 5ου. τις, τς Ἡ 

ἐλαττόω, ὢ, {ο 146 ἔθοφ ΟΙ 11- 
Ἰεπος, Ἠε. 7, ο. Ρας. 
ζο ἀθεγεασε, ]η. 1. 30.3 

ἐλαύνω, ΡείΕ. ρατί. ἐληλακώς, {0 
ρίπε, Πα. να]. 26 8. Πα. 4” 
2 Ρει. Ἡ. τ/; ἴσαρίσε α 5ΗΝΡ, 
ἴο 2ο0τυ, Ματ. νΙ. 45: Ἰ]π. νΙ. 
ΤΟ.Χ 

ἐλαφρία, ας, ἤ, ᾖεσήζγ, {6σ)- 
αφου, 5 ουν Ἱρπῃς 

ἐλαφρός, ά, ὀν, 1ρᾖί, 5 α Ὀιί- 
αθη, Ναι μα. οσοι 2 σι ιν. 
δω 

ἐλάχιστος, ή, ον (5ΗΡρετ]. οἱ ἐλα- 
χύς {ΟΥ μικρός), «τα ζ{ο5έ, ἔθιι»ή, 
1ῃ 51ἱ7ε, απιοἁΏπί, ΟΙ ΙΠΙΨΟΙ- 
ί8πος, ]α. 11. 4: Τα. ΧνΙ. ΤΟ; 
π δουν ᾱ- 

ἐλαχιστότερος, α, ον, ἃ ἀοιθ]ε 
ΟΟΠΠΡΒΤΙΦΟΠ, ῥέ0 {αμ ἴλε 
Ἱεασ Ἡρ. πα. δ. (Ν.Ε 

ἐλάω, 5εε ἐλαύνω. 
᾿Ἐλεάζαρ., ὁ, ᾖΦήέασαγ, Μαἰ. Ἱ. 

τρια 
ἐλεάω (1λ). Η., ες. ἐλεέω), Κο. 
ο τος Ἱ. 25.29 

ἐλεγμός, οὔὓ, ὁ, /εῤ7οος, 2 Τϊπι 
μη, τΟ (Ν.Ε (5 

ἔλεγξις, εως, ἡ, /6Γ1ζα{1011, 26- 
ὄμδε, 2 Ῥεϊ. Ἱι. τό. 5.) 

ἔλεγχος, ου, ὁ, ου{α611ἵ αἰ2107:- 
{γα{1071, ᾖ20οῇ, ἨΠεῦ. κ. Τ; 
2 Γϊτη. ΠΠ. 16 (ποι ΊΝ. Η.) 

ἐλέγχω, ἕω, {ο εοπυ{εί, γεέΓ11ΐ6, 
Ζέβποσε, τ οοτ. αλν. 21: Ἱπ. 
πι 2ος τπτ πω. 2ο. 

ἐλεεινός, ή, ὀν, ᾖῥ1ήἱαύζε, 1215ε7- 
αδζε, 1 Οοἵ. χν. 109; Ἐεν. ΠΠ. 
τος 

ἐλεέω, ὢ, {ο ασε 7170} ο, Φ1έζ- 
607 (86ο.), Μαι. Ἱχκ. 27: Τα. 
Χν]. 24; Ρ855., {0 οὐήα{ 21670, 
Μαϊ. ν. 7. 

ἐλεημοσύνη, ης, ἡ, 21έ76Υ, 11; 
1η Ν. Τ., αἴγ, δοπιεῖηες 
ρῖατ., Μαϊ. νὰ. 4ἱ αν κα στο 
σι ἀχ, οὔ. 



ελε] 

ἐλεήμων, ον, 77447 οὗ ῥ1ή6ψ, 2107ε{- 
απ Νο ν. στ) Πε Ἡ πτἨ 

ἔλεος, ους, τό (απ ου, ὁ, 5εε (ατ. 
ὃ 42ᾳ, ἨΝΙ. ὃ 9, ποίε 2, Βια. 
22), 71670, {ῥ44, εδρεςῖα]γ 
οη αεεουιπέ οἱ πιῖδετΥ, Τ1{. 
πι ς Μας ο τοι 

ἐλευθερία, ας, ἡ, {1δε74Υ, /γεεαο-η, 
{ΤΟΠ ἴΏε Μοβαίῖο 7οΚε, α51Ι 
ος. χ. 29; (αἱ. Ἱ. 4; ἴτοπι 
ενΙ], ας ]α. Ἡ. 12; Ἐο. ν]Ι. 
οι. Ὄρεησας 2 ει. Ι- τοι 

ἐλεύθερος, α, ον, /7έ6, 35 ορροδεά 
{ο {πε οοπα1{Ιοη οξ α 5Ἴάνε; 
«Πείζυεγεα που οὐ [έραἴήο 
(οξίεΏη αίἩ ἐκ, ἀπό); αί 
ζ1φεγίν {ο (ΠΕ); οπος ΤΗ 
ἆαί. οἳ τείετεηςθ, Το. ν]. 
20. ' 

ἐλευθερόω, ὢ, {ο σεί Γγεε (6επει- 
Α11γ νητἩ αςςο. απά ἀπό); υν(Ὦ 
πιοάα] ἀαΐῑνε, (αα]. ν. 1. 

ἔλευσις, εως, ἡ (ἔρχομαι), α εο7- 
1715, α ααωοί, Λο. νΙ]. 52.3 

ἐλεφάντινος, η, ον, 12ά4ε οἵ 
7007Υ, Ἰεν. χν]]]. 12.3 

᾿Ἐλιακείμ, ὁ (Πεῦ.), ὄἰαβύη, 
Μαν ας τσ: αι τα, 9ο, 

ἔλιγμα, ατος, τό, ἆ 704/, ]η. ΧΙΧ. 
39 (ΥΝ. Η. {οτ Ἐεο. µίγµα).Ἐ 

᾿Ελιέζερ, ὁ (Ηεῦ.), εσεν, Τμ. 
11. 20.3 

'Ἐλιούδ, ὁ (ΗεΡ.), Αι, Μαϊ. 
τε τος 

'Ἑλισάβετ, ἡ (ΗεΡρ. Φήφλεδα), 
2ἐπαδείή, Τμ. Ἱ. 5, εἴς. 

᾿ἨΒιλισσαῖος, ου, ὁ, ὄδήνλα, Ἱω. 
"νο 

ἑλίσσω, ίξω, α5 εἱλίσσω, {0 }οὐ/ 
πδ, Περ. Ἱ. το. εν. νι τα 
(ΝΤ. Η.).Ἡ 

ἕλκος, ους, τό, α τουσ, α1 1446Ε7, 
α 566, Ἱ.α. ΧνΙ. 21: Ἐεν. χν]. 
ο τι. 

ἑλκόω, ὢ, {ο /Ἴαᾷέ α πο7ε; Ρᾶ5δ., 
{ο ὂε Γι) οὗ 5ο7ες, Γα. ΧνΙ. 
2ο.ῦ 

ἑλκύω, σω, {ο ἆγαρς, Αο. ΧνΙ. 19; 
ο αγατυ, α πεῖ, ]η. χχ]. 6, 11; 
α οποτα,' Ἱω πια πο: 6 
«γατυ ουε7, ἴο ῥεζοιαάε, ]ῃ. 
νι. 44, χἩ. 42. «ΦΥγπ.. σύρω 
αὐτυαγ» ΠιΕΑΠ5 ἴο ἅταρ ὄγν 
/ογεε; ἑλκύω ΟΠΙΥ σογείὔηές 
Ίηνο]νες {οτος, οΓίεη ποῖ. 

ἕλκω (οἷά ἔοτπι οἱ {οτεβοΙπρ), 
ΙΠΠΡΕ. εἷλκον, ]α. Π. 6; Δο. 
ΧΧΙ. 30.Χ 

Ἑλλάς, άδος, ἡ, {ήείίας, σ7εεεε, 
-- Αχαΐα, Αο. αχ. 2.8 

Έλλην, ηνος, ὁ, α 67εεβ, α5 ἀϊδ- 
Επσυϊδμες (1) ἔτοπῃ βάρβαρος, 
ὀαγύαγίαπ, Ἐο. 1. 14, απά (2) 

σχεδρα-ΕΝνσ)τ ΝΕ 71574 ΕΥΤ ΤΕΧΙ6ΟΟΝ. 

Ετοπι ᾿]ουδαῖος, /ετυ, α5 ]Π. 
νἩ. 35. Ὀδεά Το (τεε]κ Ρίο- 
5ε]γίες {ο ]αάαίδπι, η. κ. 
20; Αο. χν]]. 4. 

Ἑλλληνικός, ή, ὀν, σγεοία, Τα. 
ΧΧΙ1. 35 (ΥΝ. Η. οπαϐ); Βεν. 
χο ταις 

Ἑλλληνίς, ίδος, ἡ,α σ7εεᾷ οι (ε- 
7146 τυο/ 2.71, Ματ. νΙ]. 26: Αο. 
πο πρ 

Ἑλλληνιστής, οῦ, ὁ (ἑλληνίζω, 
{ο Οεἰ/ε}{Φε, Οἵ ααἴοβρί σ7εεᾷ 
71717175 απα (αήριαςε), α 
2εζ[ε2ή54, «εοίαπ /ετυο (Ἐ. 
Να Πενν ΡΥ Ρρατεηίαρε απά 
τε]µςίοη, Όαέ Ῥοτη ἵπ α (επ- 
Ώ]ε οοιπίτγ απά δρεα]ίπςσ 
Οπεεὶς «απ, σα 26 πκὶ 
2ο. 

Ἑλληνιστί, αἄν., {1 {δε σ7εεᾷ 
ζα1ρ76βε, ]η. ΧΙΧ. 20; Αο. 
ανα ο Ἡ 

ἐλ-λογέω (ἐν; ἨΝ, Ἡ. -άω), {ο 
εβαΊΡο {ο, {ο 214 {ο ο/110)5 ας- 
εο11ῇ, Ἐο. ν. 13; ΡΗΕϊ]επῃ. 1δ. 
(Ν. Τ.)Ἠ 

᾿Ἑλμωδάμ (ΥΝ/. Η. -μα-), ὁ, 2: 
2ο, Τα. 11. 28.Χ 

ἐλπίζω, αἲί. Εαῖξ. ἐλπιῶ, Ι9ΐ αοΓ. 
ἤλπισα, {0 ἐλβεσί (866. ΟΙ 1ΠΕ., 
ΟΙ ὅτι); {ο Άοβε Γογ (86ο.); ἴο 
ἔγοέ {η (ἐπί, ἆαῖ.; ἐν, οποε 
ἀαί. ΟΠΙΥ); {0 αζγεοί ᾖοβε {ο- 
τυαγῶς (εἰς, ἐπί, αοος.). 

ἐλπίς, ίδος, ἡ, ἐῥεεία{{οίι, ᾖοβε; 
εδρεοῖαΙ1γ οἱ ἴπε ΟΠτὶδίαπ 
Άοβε. Μεῖ., (1) ἐδε αιζ/ογ, α5 

οα Τΐπι. 1. 1 (2) {ῇε οὔ]εεί οἵ 
ᾖσφε, αξ Ἔπε πι, τα ἄπ κο, 
νΠ. 20ο Ν. Ἡ. τεαά ἐφ᾽ ἑλ- 
πίδι). 

᾿Ἑλύμας, α, ὁ (ἴτοπι Αταπη.), 
Αγηιας, Λο. κ]. δ.Χ 

ἐλωῖ (ρτοΡ. Αταπι.-- ΠεΡ. ἠλί), 
73Υ σοα/ Ματ. χν. 34: Μαί. 
χχν]]. 46 (ΥΝ. Π.); 5εε ἠλί. 
(Ν. Τ.) 

ἐμαυτοῦ, ἢς, οῦ, οἵ 1γ9εζΓ, α 
τεβεχίνε Ῥτοη., {ουπά ΟΠΙΥ 
Ίηπ {πε 5εηῃ., ἆαῖ. απἀά αοος. 
σΏδες; ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ, 7ο: 21- 
σε, πι. πι. 39. 

ἐμ-βαίνω, 24 αοΥ. ἐνέβην, ρατῖ. 
ἐμβάς, {ο ϱο 16βο71, {ΐο (εἶφ), 
Α1ναγς5 οἱ επἰετίπρ ἃ 8Π1Ρ 
εχοερί ]Π. ν.4(ΥΝ. ΗΠ. οπι1ϐ). 

ἐμ-βάλλω, {ο εασέ {ΐο, Τὰ. κ. 
κ 

ἐμ-βάπτω, {ο αρ ἐπίο, Μαϊ. 
καν σα) ας ασ. σο Τη. 
χΗ]. 26 (ΥΝ. Η. βάπτω).Ἀ 

ἐμ-βατεύω, {ο ε2{ε7, {ο 122716, 
ἴο Αγ {ηίο, (ο. Ἱ. 18. 
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ἐμ-βιβάζω, {ο εατέοε ἴο εΠ{εΖ, ἴο 
β1ΐ οἨ ὀραγα, Λο. καν]. 6.3. 

ἐμ-βλέπω, {ο αγεεί {λε εγες {ο 
αὐγέ/{7μ5, ἴο {οοά εαίγ, {ο 
εο/19{467, {ο Αποτυ ὄγ {79ῤες- 
ζ707 (αοο., ἆαῖ., ΟΙ εἰς), Ματ. 
νιᾳ. οσο: Μαϊ. χὶκ. 26: Ἆαπ 
πχιντη, 

ἐμ-βριμάομαι, ὤμαι, ἆερ., {ο 
21074, ἴο ὄε υεγ αρ7γ, Ματ. 
χὶν. 5, Ίῃπ. κι. 2, 5ὃ- 
εβαλε ο{ε71{γ (ἀαῖ.), Μαἲ. 1π. 
30; Μα. 1. 43.Χ 

ἐμέω, ὢ, Ι5ΐί αΟἵ. ΙΠΕ. ἐμέσαι, ἔο 
σο7α1ΐ Γο2{0, Ἐεν. 1. τ6.Χ 

ἐμ-μαίνομαι, {ο /79ε αραἑγοί 
(ἀαί.), Αο. χχν]. 11.Χ 

Εμμανουήλ, ὁ (ΗεΡ. 6ο ευ 
119), {7171 α1117,  ΠΊΠΊεΕ ΟΕ 
ΟΗτὶςί, Μαι. 1. 23. (5.)Χ 

Ἐμμαούς, ἡ, Εη1α1/5, ἃ νῖ]]αρε 
ἃ 5Ώοτί ἀἰδίαπος ἔτοπι Τεγι- 
5α]επι, Τ1. χχῖν. 13.Χ 

ἐμ-μένω, {0 2ε71α11 ΟΙ ῥεΥτευεΖε 
7 (άαί. ΟΙ ἐν), Αο. ακαχν]. 
3ο(Ν. Η.); (αἱ. Π1. το. 

"᾿Ἐϊμμόρ, ὁ, ἔ717107, Οἵ Ζα1ο7, 
Αο. νΙ]. 16.Χ 

ἐμός, ή, ὀν, 2111ε, ἀεποίϊπς Ρος- 
5655ἱ0ΗΏ, ΏΟΝΜΕΙ ΟΝΕΥ, αΙἲΠοἵ- 
ΞΗ{Ρ, αϊθ]α,. οἴο. δα 
6 336, 1.8 22,7, Βα. 11554. 

ἐμπαιγμονή, ἢς, ἡ, 105462Υ, 2 
Ῥει. 11. 3(Ν). Η.). (ΝΤΑ 

ἐμπαιγμός, οὔ, ὁ, α εοςβέπρ, 
οεο/ήης, Ηεῦ. ΧΙ. 36. (5.) 

ἐμ-παίζω, ἕω, {ο 1105ᾷ (895. ΟΙ 
ἁαῖ.), Ματ. Χ. 34, χν. 20; {ο 
αεήαΐο, Μαἲ. ΙΙ. 16. 

ἐμπαίκτης, ου, ὁ, α 14065ᾷΕΣ, 2 
Ρε. 11. τος Ίπ. πα. 

ἐμ-περιπατέω, ὢ, ήσω, ἴο τυαζᾷ 
αὐοιιέ {μπ (ἐν), 2 Ὁοτ. ν]. 16. 

(59) 
ἐμ-πίπλημι απἀ -πλάω, ἐμπλή- 

σω, ἐνέπλησα, ρατί. Ρτες. ἐμ- 
πιπλῶν, ἵο [04/7 14ῤ, {ο φαν, 
α5 νν{Ώ {οος, εἰς. (σεΠ.), 11. 
1, σα. Κοιν ον 

ἐμ-πίπτω, {ο Γαὐ7 {ο Οἵ α2ο7ήΡ᾿ 
(εἶς), Τ.α. κ. 26; ρ., {ο {16142, 
α5 οοπάεπιπα{Ιοη ΟΙ ριπ]5]- 
πιεηί, 1 Τϊπι. ΠΠ. 6: Περ. χ. 
31. 

ἐμ-πλέκω, 24 αοΓ. ρ855. ἐνεπλά- 
κην, ἵο εζα11Ρ/6, {ωοῦσυε 121, 
ο Τη. Π. 4. οτε π Ὁ 
(άαι. οἱ {π1πρ).Χ 

ἐμ-πλοκή, ἢς, ἡ, α ᾖῥζαζδηρ, 
ὑγαίαήες, οἱ ἹΠαϊΐτ, 1 Ῥεϊ. ΠΠ. 

3-Ἡ 
ἐμ-πνέω (ΥΝ. Η. ἐνπ-), {ο ὀγεαίᾗε 

23, 21αὖ6 (6επ.), Αοι ΙΧ. Τ.Χ 



εμπ] 

ἐμ-πορεύομαι, ἀεΡ., {σ 6ο αδοιεέ; 
πεποε, {ο {γσάΐε, {ο {γα[μς, αῦ5., 
]ᾳ. Ἱν. 13: {ο 1495έ ο ρα 
(85ο.), 2 Ρεί. ΠΠ. 3.3 

ἐμ-πορία, ας, ἡ, {γαάε, 13έ75/2α2/- 
ένο, Μαϊ. χχΙ. 5.Χ 

ἐμ-πόριον, ου, τό, ε7εβογζέ2η, α 
βέαεε Γογ σα νερ. μο, Ἱ]π. Ἡ. 16. 

ἔμ-πορος, ου, ὁ, ἆ {-ασεῖεν, 22έ7- 
εα2έ, Ἱ-. Μαϊ. χΙΗΠ. 45; 
εν. ανα. 4, τε, τς, 233 

ἐμ-πρήθω, σω, {ο δεί 07: γε, {0 
ὄπση, Μαι. κχ]ϊ]. 7.Χ 

ἔμ-προσθεν, αἀν., ὄὀε[ογε (ἔμ- 
προσθεν καὶ ὄπισθεν, {1 7021 
απ δεᾖ{μα, Ἐεν. ἵν. ϐ); α5 
Ῥτερ. (5σεπ.), όε[ογε, Ἰπ Ρτες- 
εποε οἳ, Μαϊ. χ. 32: ὀέ767ε, 
1η ταηΚ, ]η. 1. 15, 39. 

ἐμ-πτύω, σω, {ο οῥὲζ 1440 (ἀαἲ. 
ο εἰς), Ματ. κχν!]. 3ο; Ματ. 
ας 34 

ἐμ-φανής, ές, /πα41ευέ (ἀαἲ.), 
Ας. Χ. 40; Ἐο. χ. 20.Χ 

ἐμφανίζω, ίσω, {ο ΄144ε /2α71{- 
-Γετέ (8ος. απἀ ἆαῖ.), ]π. κῖν. 
22: ἨΠεῦ. Ιχ. 24: ἵ0 αᾖπείσοσε, 
2144ε Α/οτυ (ὅτι, Οἵ Ῥτερρ. 
πρὀς, περί, εἴς.), Πεῦ. ΧΙ. 14 
"να παν. Ἐς. 

ἔμ-φοβος, ον, {Ε7214εά, αΓγαία, 
τος κ.α, ππιν. 20. 

ἐμ-φυσάω, ὢ, {ο ὀγεαίδε 1έβο7:, 
ατε. η. αχ. 22.38 

ἔμ-φντος, ον, {21ῤήαμίεα, Ἰα. Ἱ. 
2τ.Ἐ 

ἐν, Ρτερ. σον. ἀαἲ., {1, σεπετα]]γ 
α5 Ὀεῖης οἵ τεςίῖης 1η; το{ήᾳ- 
231, απο. 3εε ατ. ὃ 205, 
Μι. δ 4δα, Ῥα. 325 5ᾳ. ἐν- π 
οοπιροβ1{1οη Ώας {πε ἔοτοε οἳ 
271, 14011, 110. Τ 15 επαησεὰά 
Ῥεέοτε Υ, κ, ἕ, απἆ χ, Ἱπίο 

ἐγ-: Ῥεέοτε β, π, ϕ, Ψ’ Απὰ µ, 
1πίο ἐμ-; απἆ Ῥεέοτε Ἀ, Ιπῖο 
ἐλ- (α{ . Η. Ρτεέετ {λε 11 - 
αππΙπι]]ατεά {οττηβ). ΤΠε ν 15, 
Ἠπούψνενετ, τεδίοτεά Ῥείέοτε {πε 

Ὁ βαρπιεηί ἵη νεΤΏς. 
ἐν-αγκαλίζομαι, {ο {αόε {40 {πε 

αγΗ5, Ματ. Ικ. 36, κ. 16.Χ 
ἐν-άλιος, ον (ἅλς), 21α711ε, Ῥ]ατ., 

214741έ αΠΙΠΙαΙ5, ]α. 11. Τ.Σ 
ἔν-αντι, αάν., 35 ρτερ. ΜΙΙΗ δεῃ., 

221 {Λε ῥγεσεεε οὗ, δεζογε, Τα. 
. 5 Λε πι. σεν. Ἡ.). 

(5.5 
ἐν-αντίος, α, ον, οτε αραζσί, 

εο47α7Υ, οἳ ἴπε ν]πά, 45 Αο. 
χχν]]. 4: αἄθεγσε, ᾖοφέ1ζε, 35 
Ας. χχν]. ο; ἐξ ἐναντίας, ούεΥ 
αρα{φέ, Ματ. χν. 30. Νειῖ., 
ἐναντίον, αἀν. α5 Ῥτερ. πΙτὮ 

σχΕΕΡΑ-ΕΝΟ7Γ/5Η ΕΙ ΤΕ7ΤάΛΕΝΥΤ {ΕΧ/6ςΟΝ. 

6εη., { {6 Λ2έ5ΕΊέξ οἵ, ἂ5 
τα. κκ. 26: Αοὶνα. το. 

ἐν-άρχομαι, {0 δερίη, (αα]. Π1. 3 
ΡΗΙΙ. 1. 6.3 

ἕνατος, 5εε ἔννατος. 
ἐν-δεής, ές, {η τυσέ, αεοίέήεῖε, 

Αο. ἵν. 34.8 
ἔν-δειγµα, ατος, τό, ῥ70ο/, {οᾷε2:, 
Ρα τς Ε 

ἐν- δείκνυµι, Ν. Τ. πι]ά., {ο «ᾖοτυ, 
{ο 71α11Γε0{, Ἐο. 1Χ.22: 2 Τ1πι. 
Ἱν. 14. 

ἔνδειξις, εως, ἡ, ἆ ῥ7οοΓ, 114211- 
Γεσίαίίοῃ, Ἐο. ΠΙ. 25, 26: 2 
Οοτ. νυν]. 24: α «2571, {0ῤέ7ε, 
ΡΗΙ. 1. 28.3 

ἕν-δεκα, οἱ, αἱ, τά, εἴένεῃ; οἱ 
ἔνδεκα, {2ε εἴοΌεἸι, 1.6., ΔΡΟΣ- 
ἴε5, Μαϊ. χχν]Π]. 16: Ας. Ἱ. 
26. 

ἐν- δέκατος, η, ον, ἐζενεμίζ, Μαί. 
χχ. 6,9; Κεν. κχΙ. 20.3 

ἐν-δέχοµαι, ἀερ., {ο αὐζοτυ; ΟΏΊΥ 
ΙΠΡΕΙ5ΟΠΑΙΥ, οὐκ ἐνδέχεται, 
{7 5 10 σαη{ςς{δ{6 ΟΙ ῥοςσ{δ06, 
Τα. χα. 33.3 

ἐν-δημέω, ὢ, {ο δε αέ ο)πε, 2{.οΤ. 
ν.6, ὃ, 9: 

ἐν-διδύσκω, {ο ᾖῥ1έ ο, εἰοίζε, 
Να: πνο ττ ΟΝ. “αμα. 
{ο εἰοίῇε 0116)5 φεζγ τυήέή (ας9ς.), 
Τα. ναι. 27 (ποί Ὦ. Η.), χνΙ. 
10; Ματ. χν. Ι7(ΥΝ. Π.); 5εε 
ἐνδύνω. (5.)3 

ἔν-δικος, ον, /{Λέεοίες, 71ε5έ, Ἐο. 
ΠΠ. δ; Ηεῦ. 1. 2.3 

ἐν-δόμησις, εως, ἡ, {7ε 1ηαέεγ{αᾖ 
ο α δια άᾳς, α 5{7146{17ε,Ἐ εν. 
χΧΧΙ. 18δ.Ἐ 

ἐν-δοξάζω, σω, Ν. Τ. ρα5ς., ἐσ δε 
Ρογέβεα {π, 2 ΤΗ. 1. 1Ο, 12. 

(95.93 
ἔν-δοξος, ον, {{ρῤζν εσίρεγεα, 1 

(ο{.1ν. 1Ο; οβήειζία, ϱίσγέοτες, 
Τα. χκαΠ. 17; οἳ εχίετπα] αρ- 
Ρεαταπςε, οβῥεμαία, Ἱμα. νΙ. 
25: ΒΡ., Γ7εε 7071 517, ΕΡ. Υ. 
27.3 

ἔνδυμα, ατος, τό, α ῥα21Ε34, 
7α12ε{, Μαϊ. ΠΠ. 4, χχν 1. 3. 

(5)) 
ἐν-δυναμόω, ὢ, {ο οἐγερίβε, 

Επρα ον τα τετ το, 
Ρᾷ55., {ο αεφαήγε ο{γετρ{Ώ, δε 
ογερ{βεπεα, ΑΟ. ΙΧ. 22: Ἐο. 
Ἱν. ζο. (9.) 

ἐν-δύνω (2 Τπῃ. ΠΠ. ϐ) απἆ ἐνδύω, 
{ο εἰοίᾖε ΟΙ {0 {2γωε9έ τυζ{ῷ (νο 
αςς5.); πι]ᾶ., {ο ε{6Σ, {2215421- 
2(ζΐε οἼ165 φεζζ {μίο (2 Τΐπι. 
11. 6), {ο ῥ1έ 011, εἶοίζε οε)5 
σεζ τυ{{/ (α9ο.); οξίεπ Βρ., {0 
2065έ τυ11/. 
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[εν 

ἔν-δυσις, έως, ἡ, α βικ{21ς ο ο 
εἰοίλέης, 1 Ῥεῖ. ΠΠ. 3.3 

ἐν-έδρα, ας, ἡ, απ αιδη«, Λο 
πχπη. τος. ο σαν. ο Ἡ 

ἐν-εδρεύω, {ο {1ε {η αγεότφῇ Γογ 
«σου τα. τι ος Αοπκες 
απ. Ἐ 

ἐν-ειλέω, ὢ, Ι5ΐ αΟἵ. ἐνείλησα, {0 
οὐ/ 1, τυ;αβ {η (8ος. απᾶ 
ἀαῖ.), Ματ. χν. 46.3 

ἔν-ευμι, {ο δε 7, Τα. Χὶ. 41, τὰ 
ἐνόντα, ο1έ6ῇ {121ρς ας ἆγε {1 
(πε Ρἰαίίετ, νεχ. 39), οἵ {λε 
{155 τυή{{ ΎγοΙέ ᾖῥοτυε}. 
Έοτ ἔνεστι, ΙπΙρεῖς., 5εε ἔνι.Ἔ 

ἕνεκα ΟΙ ἕνεκεν, δοπιείῖπηες εἴἵνε- 
κεν, Ῥτερ. ΨΙΓὮ 6εη., δέεασιδέ 
οὗ, ὄγ γεαςο οἵ, ο αεεοτεζ 
ο; οὗ ἕνεκεν, δεεσαιε, Τ.1. Τν. 
18; τίνος ἕνεκεν, Το: τυαί 
εαέκε ὁ Αο. ΧΙΧ. 32. 

ἐν-έργεια, ας, ἡ, τυο ΣΤΡ, ε[- 
ο ος ΕΡ. Ε.τοΖσοαπν. τό; 
ες π.ο. 

ἐν-εργέω, ὢ, {ο ὂε οβεγαίζνε, {ο 
τυο2ᾷ, α5 (αα]. Π. ὃ:; ἵταης., {0 
αεζοεβζένᾖ, α5δ 1 Οοτ. ΧΙ. 
15 πι]ά., ἐο τυοΑ, {ο αζεβίαν 
οσα, 5 οἳ: ἔ- ον τ Ἡε Ἡ- 
13: Ρατί., ἐνεργουμένη, ]α. ν. 
16 (5εε ΠΚ. Υ.). 

ἐν-έργημα, ατος, τό, τογῤίς, 
ἔψεει; Ρίατ., τ σε. κα. 6, 
1ο. 

ἐν-εργής, ές, αεἰζσε, ε[[εσμεαί, 
α ῴοες πνι ο ΕΕ Ἱν ται 
Ῥη]επι. 6.Χ 

ἐν-εστώς, Ῥετξ. ΡατεςῖΙριε οἳ 
ἐνίστημι. 

ἐν-ευ-λογέω, ὢ, {ο ὀδετς, {ο εο//ε7 
δειιεζές 01, Ας. 1. 25 (1Ν. Ἡ. 
εὖλ-); (α]. ΠΠ. δ. (5.) 

ἐν-έχω, (1) {ο Λοῦα 12, εία21ϱ1ε, 
οπ]γ ἵη ρα5ς. (άαἲ.), (α]. ν. 
1; (2) {0 εί ο16)5 5εζζ αραζηοέ 
(ἀαἲ.), Ματ. νΙ.το; Τα. ΧΙ. 53.3 

ἐνθά-δε, αάν., ᾖέγε, Ἱμα. χχὶν. 
ατ'. Ας κνη. 6- πο πι 
ἵν. τος Ἆςψ σαν. Ἔγ. 

ἐν-θυμέομαι, οὔμαι, ἀερ. Ρ855., 
ἴο ἐτοΐσε {4 1, {ο 11214: 
10Η, Μαι. 1. 20, ΙΧ. 4: Αο. 
χ. ΙΟ(ΊΝ. Η. διεν-).Ἐ 

ἐν-θύμησις, εως, ἡ, ἐλοισᾖέ, /ε- 
«Πεοίίοη, Μαϊ. ΙΧ. 4, ΧΙ. 25: 
Άε κνα. σο; ερ. τν. τος 

ἔνι, Ῥετπαρς5 οοηπἰτασιεἁ ἔτοπι 
ἔνεστι, ΙΠΙΡΕΙΕ., {φεγε {9 121, {5 
Λ2εφελό 1 (οι. ν]. 5 (Ν. Η.); 
σα] Ἡν 28- 6ο. αι, τετ Ἱα. 
1. 17.Χ 

ἐνιαντός, οὔ, ὁ, α γέαγ, Αο. χἰ, 
36: Ία. 1ν. τ3. 



ενι] 

ἐν-ίστημι, {ο ῥίαεε ἐπ; ἵπ ΡΕ., 
ΡΙΡΕ., αηπἀά 2ἆ αοΓ., {ο ὂε αἴ 
αγά, {ο {γεαίεη, 2 ΤΠ. Π. 2; 
2 Γϊπι. ΠΠ]. 15 Ρετ[. ρατί. ἐνε- 
στηκώς, 5ΥηΏΟ. ἐνεστώς, {171- 
Λεπαζης, Οἵ ᾖ7εφεί, 1 Όοτ. 
νι. 26: (αἱ. 1.4: Πεῦ. Ιχ.ο; 
τὰ ἐνεστῶτα, ᾖῥ2έ9εέ {λέπον, 
ΟΡΡ. {ο Τὰ μέλλοντα, ἔρή2165 
ζο εο”2έ, ο. ΥΠ]. 3δ: 1 Οο{. 
"ᾳ. 22.3 

ἔν-ισχύω, {ο ᾖ{ηυήρογαίε, {ο 
φέγε]ρή/εη, Τμ. χχΙ. 43 (1Ν. 
Η. οπι1ϐ); Αο. ΙΧ. Το (5εε Ίλ). 
Η.).Χ 

ἕννατος, η, ον (ΊΝ. Ἡ. ἔνατος), 
222714, Τα. κχΙϊ. 44: Ἐεν. 
ΧΧΙ. 20. 

ἐννέα, οἱ, αἱ, τά, 214316, Τα. χν]]. 
ος 

ἐννενηκοντα-εννέα (Ἠ. Ἡ. α5 
ἔννο νο), /217έέγ-1116, Μαἴ. 
πνηι, τὸ, τος ἵας καν α, π- 
(Ν. Τ.)Ἐ 

ἐννεός, ά, όν (Ν/. Η. ἐνεός), ο1ό, 
οΆεεεβίες», 5 ΨΙΏ αΠΙαΖε- 
πιεηί, Ας, ΙΧ. 7.Χ 

ἐν-νεύω, {ο ο{ρήήγ ὄγ α ο ΟΥ 
ο{ση (άαί.), Τα. 1. 62.3 

ἔν-νοια, ας, ἡ (νοῦς), τυαγ οἵ 
ζρήῤή15, ᾖή7ῤοτε, Ηεῦ. Ἱν. 
το. τοι. αν. ττ 

ἔν-νομος, ον, ὀομπαά ὄγ {πε ζατυ, 
1 6ο{.1χ. 21; ζστυ[τεή, /ἐΡ11{α7, 
Άρ. ας. σοι 

ἔν-νυχος, ον (νύξ), {η {ε 14{σῇέ, 
πηευί. 5 αἀν., Ματ. 1. 45 (1Ν. 
Η. ἔννυχα).Ἀ 

ἔν-οικέω, ὦὤ, ήσω, 
(ἐν). Ἐο. νΙ. 11; 
16. 

ἑνότης, τητος, ἡ (εἶς), 12276, 111ς- 
111721Υ, ἩΡρ. ἵν. 3, 13.Χ 

ἐν-οχλέω, ὢ, {0 αέσίγό, {ο οεζα- 
{077 {122144 ἨΗεῦ. χΙ. 15; 
ἕνα, να. 18 (ΑΝ. Ελ 

ἔν-οχος, ον, ϱΊέ1){ν οὗ (σεῃ. ο 
{πε οΓίπῃἙ, οἵ οἱ {παί γπΙοὮ 
5 νΙο]αίεᾷ), 1 Οοτ. χι. 27; 
Μα. 1. 29: {7ᾳὀ/ε {ο (ἀαί. οἳ 
οοἑτί, 6επ. οἳἑ ριπίςηπιεηί, 
εἷς οἳ {πε Ῥίαςε οἱ ΡιΠί5ῃ- 
ππεη), Μαί. ν. οτε, σσ. Μαι. 
χὶν. 64. 

ἔν-ταλμα, ατος, τό, α ῥύεεεβί, 
Μαι. χν. 9; Ματ. νι. 7; 6ο]. 
ο. (ος 

ἐν-ταφιάζω, {ο ῥ7εβαγε Γογ ὅτ- 
7154, 5 ὮΥ ΥΝΑΣΗΙΩΡ, 5υνα!ϊἩ- 
Ιπς6, αἀοΓπίης, αποϊπ!ίῖηρ {πε 
Ῥοάγ, Μαἰ. κχν]. 12; ΠΠ. ΧΙΧ. 
4Ο. 

ἐνταφιασμός, οὔ, ὁ, Ζ7έβαα{{021 

7ο ατοοεί[ 6 

οἱ. Ἡ 

σκΕΣΑ-ΕΝΟΙ/Ο ΤΕΙΥ ΤΕΣΤαά ΕΝΥ 1ΕΧςΟΝ. 

οὗ α ὀραν Γογ ὀ1γ{α{, Ματ. χὶν. 
δ, Ἱπ. κ, τ. (Ν.Ε) 

ἐν-τέλλω, ἵπ Ν. Τ. οπΙγ πιά. 
απά ραδς.; Εαῖ. πι]. ἐντελοῦ- 
µαι; ΛῬΡεΓΕ., ἐντέταλμαι, {ο 
εο/27144, {ο εΓοί (άαῑ. ο 
ο ΟΙ πρός π{Π αςο.), Ας. 

 Ἡερ. ὑς σα 
«ντ οδν, αάν., ῥεπεε; Πο {ἐς 

Λήαεε Οἵ εαλφε; τερεαίεά ]η. 
ΧΙΧ. 15, ο {ές σας αμ {ᾖαί. 

ἔν-τευξις, εως, ἡ, Λ7α7εέ7, {22141- 
εροφέσ τ Ἑπαι πι παν αν 
ὁΎ1.: 9εε αἴτημα. 

ἔν-τιμος, ον, Ζεἴῶ {η ᾖομογ; ῥ7ε- 
εἴοιες, /220/27γ εείεεχεα, 4. 
να. 2, πάν. ὃς Εμ. ᾱ σα 
Ρε Ἡ. 4. 6-ς 

ἐντολή, ἢς, ἡ, α εο//Παῶ Οἵ 
ῥΑ7οΛ1δ14ομ: ο σοα”. εο2ή- 
7Ἴα25,1 00. νΙ1. 1ο; 611) 
ΛΑ7εεεβίς Οἵ {εαε/ίερο, 1 (91. 
κιν. ορ ιτ Τιπὰ. τὶς 14 σσας- 
40715 οἵ {πε Καὐδίς, Τι. Ἱ. 
14: αἱ ἐντολαί, {ρε εο/1/12114- 
2161145, 1.6., ἴὮθ Τεη. 

ἐν-τόπιος, ου, ὁ (Ρτορ. ἀά.), α 
2624011, ΑΟ. ΧχΧ]. 12.8 

ἐντός, αἆν. ἃ5 Ρτερ., ΙΙΓἩ σεη., 
τυ1{ῤ121, Τα. Χν]Ι]. 21: τὸ ἐντός, 
ρε {φα4ε, Μαϊ. χχΙ]]. 26.Χ 

ἐν-τρέπω, ψω, 2ὰ Εαῖ. ρα5»., ἐν- 
τραπήσοµαι; 24 αοτ. ῥρ855., 
ἐνετράπην; ἴο ᾖ1έ {ο «16, 
5 τος. Ἱν. τή. Ῥὰ α- ὃ- 
πη]ς., {ο /ευε7εΊεε, 5 Μαϊ. 
χα ο. 

ἐν-τρέφω, {ο 1101219 {η (ἀαἲ.); 
ρᾳ5ς., πρ., {ο ὂε εαπεαίρα 171, 
1 Γϊπι. ἵν. 6.3 

ἔν-τρομος, ον, {γερεζζής {2οισ 
αρέασ, ἍἎσο τη. 5ο, τις ο, 
ΗεΝῦ. χΙ]. 21.8 

ἐν-τροπή, ἢς, ἡ, «Άαπέ, 1 Οο1. 
δν) εν μα πες 

αἰδώς. 
ἐν-τρυφάω, ὢ, {ο ζέσε ζ11471σιές- 

{γ, {ο 7ευεί (ντ ἐν), 2 Ρεἰ. 
πο τς 

ἐν-τυγχάνω, {0 /3εεέ τυ1{ῷ, {ο σα- 
«γέεσς, ΑΟ. χχν. 24: ψΙῖἩ ὑπέρ 
(6εη.), {ο {ήεγεέαε Γο7, Ἐο. 
πα, ο. 34 Περ. μι, δ8- 
ΜΑ κατά (6εη.), {ο Λζεαά 
αρα {ηςή, Χο. ΧΙ. 2.3 

ἐν-τυλίσσω, ἕω, {ο τυγαβ 17, {ο 
τυ/αβ 144, Μαί. χχν!]. 5ο; Τα. 
ποομι ο, Ἱω κα. τα 

ἐν-τυπόω, ὢ, {ο επργανε, 2 0ο. 
πα, τος 

ἐν-υβρίζω, σω, {ο {γεαί εο/{εῤ{- 
2:01494γ, Πε). κ. 29.Χ 

ἐν-υπνιάζομαι, ἆἀερ. Ῥα55., ἴο 
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ὤγεαμ (οοση8ίθ αἃςο.), Αο. 
Π, 17ο {9 εοπεεέωε 17ῤήίέ 
ἔλοιεσίς, Τα. δ.Χ 

ἐν-ύπνιον, ου, τό, αἆ αγέαη, Αο. 
ας ης 

ἐνώπιον (πεαῖ. οἱ ἐνώπιος, ἔτοπα 
ἐν ὠπί, {4 οίετυ), 35 Ῥτερ., 
ψη(Ἡ σεη., ὀ6Γο7ε, ὁ ο{ρλί ΟΥ 
Ά7έέέεο οὗ, 1. 1. 17; Ἐεν. 
11. 9; ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, 2 {ε 
20 οὗ (ο, Ἐο. χὶν. 25; 
ἀδεά ἵηπ α]αταίῖοη, 1 Τϊπη. ν. 
21: χάρις ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 
«Αο. νυν]. 4), Γανογ τυή σοα. 

Ἑνώς, ὁ, ἔοο, Τμα. ΠΠ. 18. 
ἐν-ωτίζομαι, ἀερ. πι]ἀ. (ἐν ὠτίοις, 

17 {λε εαγ9), ἴο {19621 {ο, Αοι 
Ἡ- π: (δε 

Ἑνώχ, ὁ, ἔοζῇ, Ἱμ. 1. 37; 

]α. 14.3 
ἐξ, Ρτερ., 5εε ἐκ. 
ἕξ, οἱ, αἱ, τά, οατά. ΠἁΠη., {ὰ. 
ἐξ-αγγέλλω, {ο ἀρείαγε αὐγοαα, 

εε{εὐγαΐε, 1 Ρεῖ. 1. Ο.Χ 
ἐξ-αγοράζω, {ο 7εάεε”ι, (αα]. ΠΠ. 

13 (ἐκ), ἵν. 5; τὸν καιρόν, ἴο 
ὄτγ 144, εάεε/ή {λε οῤῥογέ- 
{7 Γγο21 Ὀεῖηρ Ἰο5ί, ΕΡ. ν.τό6; 
Οοἱ. ἵν. 5.Ἑ 

ἐξ-άγω, 2ἆ αοτ. ἐξήγαγον, ἴο 
ζεαα) οέέ (νι]Ώ ἔξω, ἐκ, εἶν). 

ἐξ-αυρέω, ὢ (5εε (τ. ὃ 103, 1 
Να, δ 15, Βὰ. 53), 70 έαᾖε οΐ, 
ῥύ1 οι, Μαϊ. ν. 20, χν]. 
9; πῖά., {ο ήεΦειέό, «ἰεζζτεγ, 
Ας. να. 1ο, 34, κΠ.  Ἱὸ ται 
27, κχνι. 17; οσοι τη 

ἐξ-αίρω (5εε (ατ. δ 92), {ο {4έ εν 
{0 20πο06, 1 Οοτ.ν.2(Ν. Ἡ 
αἴρω), 13.Χ 

ἐξ-αιτέω, ὢ, Ν. Τ., πιῖᾶ., {ο ἄε- 
΄παά οὗ, {ο αἲ Το, Τα. 
πκῑι, οτ 

ἐξ-αίφνης (1Λ). Ἡ. ἐξέφ-, εχεερί 
1η Ας. κχϊ]. ϐ), αἄν., οέζαάε1- 
ζγ, 11έχβεείεαῦγ, Ματ. κΙΙ. 36. 

ἐξ-ακολουθέω, ὢ, {ο Γοήζοτυ α{{εγ, 
{ο {ηήίαίε, 2 Ῥεῖ. 1. 16, Π. 2, 
16.8 

ἑξακόσιοι, αι, α, οὐχ ᾖ1άγεά, 
Κεν. κ! 18, χὶν. 20.Χ 

ἐξ-αλείφω, {0 τυέῤε ο144, οὐ /1{εγαές, 
Κεν. 11. 5, σοι. απ. τι 
Π1. ΤΟ; {ο τυέβε ατυᾶγ (ἀπό οἱ 
ἐκ), Ἓεν. νΙϊ. τ7, αχι. 4. 

ἐξ-άλλομαι, {ο {ραβ 14, Αο. ΠΠ]. 8.3 
ἐξ-ανά-στασις, εως, ἡ, α }65142- 

7εοίίο, Ρ 1]. 1. 11 (Εο]]ουνεὰ 
ἐκ, Ν.Ε 

ἐξ-ανα-τέλλω, {ο 7771 144, 35 
Ρἱαπίς οἵ οοἵ{η, Μαϊ. κ]. 5, 
Ματ. Τν. ϱ.Ἡ 

ἐξ-αν-ίστημι, (1) ἴταης., {0 7αΐδο 



εξα] 

πᾷ οΠΡΡΙΤΙΠΡ, Ματ. χα. 10; 
Ἱμ. χχ. 28: (2) 2ἆ 8οΓ. ἵη- 
ἴταης., {ο 7496 442, Αο. χν. 5.Ἐ 

ἑξ-απατάω, ὢ, {ο ἀεεείνε 1λογ- 
οιϱΆ{γ, Ἐο. νυν. 11; 2 Τῃ. 
αι. η. 

ἐξάπινα, αν. (-- ἐξαίφνης), ο1α- 
ὤε11/γ, Ματ. ΙΧ. δ. (5.)3 

ἐξ-απορέομαι, οὔμαι, ἀερ., {ο δε 
Ι41ή277Ύ τυ1{ᾖοιεζ 2Ε50147έΕ, {ο ὂε 
{η αεφβαίγ, 2 0ο{. 1. δ, 1ν. δ.Χ 

ἐξ-απο-στέλλω, {ο σεμα Γογίή, 
φόγά) ατύαγ, Αο. νΙ. 12, ΧΙ. 12, 
Χν]]. 14. 

ἐξ-αρτίζω, (1) {0 εοεβζε(εύγ ΓΓ147- 
1495 (πρός, αοο.), 2 Τϊπι. ΠΠ. 
17; (2) {ο εο/ηβζείε, Λο. ΧΙ. 
ο 

ἐξ-αστράπτω, {ο »έπε, α5 Πρ]ί- 
ηίηςσ; οἱ ταἰπιεηί, Τ,α. ΙΧ. 20. 

(53 
ἐξ-αυτῆς, αν. (59. ὥρας), 7071 

{λαί τε.γ {1216, {219{α211/γ, 5 
ποπ να ος Άᾳς κ. 33. 

ἐξ-εγείρω, {ο /αΐτε 142, Ἐο. ΙΧ. 
τ)- τόος. νι. τ4.Χ 

ἔξ-ειμι (εἶμι, 5εε Οτ. δ 111, Ῥα. 
το), το. ο σῳῇ, Ας κ. 45, 
πας το σος. 7, αχνα. 43. 

ἕξ-ειμι (εἰμί), 5εε ἔξεστι. 
ἐξ-ελέγχω, {ο εοτο{αῖ, {ο γεὔάε 

φ{ο214{1, {ο 115, ]α. 15 (ΥΝ. 
Η. ἐλέγχω).Ἐ 

ἐξ-έλκω, {ο αγατυ οἱέ ἴτοπι ἴε 
τ1βρΏί νναγ, ]α. 1. 14.ὔ 

ἐξ-έραμα, ατος, τό, σο146, 2 
Η. 22.3 

ἐξερευνάω (ΊΛ). Ἡ. -ραυ-), ὢ, {0 
φόαγεᾖ αλζήσελη{γ, 1 Ῥεῖ. 1. 1Ο. 

ἐξ-έρχομαι (5εε (στ. ὃ 103,2, ὉΜ]. 
Ρ. 33, ἃ 15, ῬΒι. 58), {ο ϱο’ Οἵ 
ο εοΊ16 οί οὗ (ννΙί] 6εῃ. ΟΙ 
ἐκ, ἀπό, ἔξω, παρά); {ο ϱο ᾱ- 
τυαγ, ἔο αεβαγί, {ο {9φιέ ΟΙ ἴο 
οργή 7ο); {ο ϱο Γογ{ ; οἱ 
Ά ΤΙΠΙΟΙ, ο ὂε αἴσιίσεα Οἵ 
σᾷ7εαα αὀγοαα 5 τσ ο ια αΐο, 
α5 ἰποιρῃί5 ἔτοπι {πε Πεατί, 
με Ρον/εΙ {Ττοπι {Πε 2αν- 

; ἴο 5ο οἱΐ, 4.6., ΥΔΠΙ5Η, 5 
μον μορε, Άς, ανἰ. ΤΟ. 

ἕξ-εστι, ρατί. πειῖ. ἐξόν (ΙΠΙΡΕΙΒ. 
ΣΤΟΠ ἔξειμι), {4 {5 ζατυζαζ, α5 
Μαι. χὶν. 4: 146 ἐν δεεομοζς, 
α5 Αο. ΧγΙ. 21: {ή {5 ῥοςς1δήο, 
α5 Μαι. χχ. 15. ΤΠε ρατί. 15 
αδεά 1η {με δαπιε 5εΠ58, ΥΙ{Ἡ 
ο: πυ](Ποιί 5υΏ5ί. νετΏ, Μαιί. 
κ]. 4: 2 Οοτ. ΧΙ]. 4 (άαῖ. αηά 
1ΠΕ.). 

ἐξ-ετάζω, ”--.- ο, ἴο ἐχ- 
21ο «ο{γίοίγ, Ματ. Ἱ. δ, Χ. 
κ. Ἰα πει τος 

Ῥεῖτ. 

σλΕΡΑ- ΕΝΟΣ ΝΣΗ ΤΕ574 ΜΕ ΝΥΤ 2ΕΧ/Ι6ςΟΝ. 

ἐξ-ηγέοµαι, οὔμαι, ἀερ. ηι]ά., {ο 
ο 1α7γαΐε Γὔγ, α5 Τα. χκχῖν. 
35: ἴο ἀεείαγε, 45 α ἴεαςεΙΠετ, 
α5 Τη. Ἱ. 18. 

ἑξήκοντα, οἱ, αἱ, τά, ο{κ{γ. 
ἑξῆς, αν. (ἔχω), πεχέ 5 ογάε7, 

οΠΙΥ Ίπ ἴπε Ῥηταςε τῇ ἑξῆς 
(5ο. ἡμέρᾳ), οἨ {πε οχί ααγ 
(ἡμέρᾳ ἵ5 εχρτεδδεά, Τα. 1Χ. 

37). 
ἐξ-ηχέω, ὢῶ, Ν. Τ. οη]γ 1η Ρᾳ55., 

ο ὂε φο1έάεα Γογ{0, ο 214 
φαέρα τυἑαεύγ, ι ΤΗ. 1. δ.Χ 

ἕξις, εως, ἡ (ἔχω), ᾖαδήΐ, 145, 
Πε. ν. 14. 

ἐξ-ίστημι, -ιστάω απΠᾶ -ιστάνω 
(5δεε (τ. ὁ το7, ΊΝΙ. δ 14, 1 
Ῥι. 44 5ᾳ.), {ο αζοβίαςε, (1) 
ίταης., {ο αφίοπ{σή, Τα. χχῖν. 
2ο. Ας σιμ ο, ος ο) σα 
8Οἵ., Ρεξ. απ πι]ά., Ιπίταης., 
ἴο δε αφίο{ςεα, Ματ. ΧΙ]. 231; 
ζο ὂε {ηφα376, 2 ΟΟἵ. ν. 13. 

ἐξ-ισχύω, {ο ὂὄε βεΣ/ΓεεΙζν αδίε, 
ΕΡ. ΠΠ. 18.3 

ἔξ-οδος, ου, ἡ, αὐ εκ 14, αεβα»ίγε, 
ΗεΡ. κ. 22; αἀεβαγίεγε, 5 
Έτοχα Ίξε, ἴνα. ἵχ. οι 5 ει, 
. τς Ἐ 

ἐξ-ολοθρεύω, {ο «εοίγογ τή{εγζγ, 
Ἆς 15ος (8 

ἐξ-ομολογέω, ὢ, {ο εο12ε55 1472, 
ζο ΄α44ε αεζ/οτυ/εζρ7εέ οἵ, 
α5 οἱ 81ΗΠ5, εἰίο.; 1ηπ πι]ᾶ., ἐο 
σε ποτυζεᾶσε δετιε]ᾖές εοΓΕ- 
γεα, ἴο ᾖῥγαΐσε (τα ἆαῖ.). 
Οηποε, {ο ῥ2ο/45ε, Τα. κχ]]. 6. 

(5. 
ἐξ-ορκίζω, {ο αὔλεγε, Δ14έ {ο οα{ᾖ, 

Μαϊ. κχν]. 63.3 
ἐξ-ορκιστής, οῦ, ὁ, αὖ εκογεζςή, 

οΠπε Ὁ]ο εχρεὶ5 ἆεπιοης ὮΥ 
οοπ]αταίΙοη, Ας. χἰχ. 13.Χ 

ἐξ-ορύσσω, ἕω, {ο ας οτή, (αα]. 
Ἱν. 15; {ο αὲςρ {ᾖχοιιή, Ματ. 
Π. 4. 

ἐξ-ουδενέω--- ἐξουθενέω, ὢ (οὐδείς), 
Ματ. ἱχ. 12 (Ν. Η.).Χ 

ἐξ-ουδενόω, ὢ -- Ρτεσεάϊῖηρ, Ματ. 
κ. το (ες) Ἐ 

ἐξουθενέω, ὢ, ἴο ΄Ίαζε οὗ 110 ἄς- 
εο11ἴ, {ο αεοβέτε 112/γ, Τι. 
πα, ο, 8]. Ἰν. τας Ῥετ. 
ρᾳδς. ρατί. ἐξουθενημένος, εο11- 
ζε14, αεσβέτεο, 1 0οἵ. Ἱ. 28, 
1. 5) 

ἐξ-ουσία, ας, ἡ (ἔξεστι), (1) 
Δοτυεγ, αὐ1ζήήγ, ἂ5 ]η. ΧΙΧ. 11; 
(2) δεγέγ, ᾖἱεεςε, ῥ7{υ1{ερο, 
24ϱ4, 35 Ἰο. Ἱχ. 21: (3) εο/)- 
2245914071, α1ίβοΊ{γ, α5ξ Μαϊ. 
ΧχΧΙ. 23; (4) αἱ ἐξουσίαι, {ρε 
Άοτυεζς, 1.6. /71έέΎ5, 114Ρ19- 

37 

[επα 

ζγαΐες, 1. κἩ. ΤΙ; απφεύς, 
6οοᾷ απᾶά Ῥαά, Ἑρ. 1. 21, νἹ. 
12. Ίπ 1 (οτ. χὶ. 1Ο, ἐξουσίαν, 
α ο{ρ οἵ {πε αε/ο{ή οἵ α 
Αιιοζθαμαά ουε; ά5 τυζγε, 2.6., 
{6 σε(ζ. 

ἐξ-ουσιάζω, {0 Εκεγε{δε αι{ογ{{ν 
οσεν (σεη.), Τα. κπῄ. 25: 1 
Οοτ. ν]]. 4; Ρᾶ5ς., {ο ὂε 14146 
{λε ῥοτυεγ οἵ (ὑπό), 1 ςοἵ. νΙ. 
τος 

ἐξ-οχή, ῆς, ἡ, εὔ1{1ε7106, αλφέέτος- 
ζ10; ΟΠΙΥ 1Ώ {πε Ρμταςα κατ᾽ 
ἐξοχήν, ὄγ τυαγ οὗ αἁσέσείέοἸε, 
Ἆςι κο ο (ας. ὁ 398β, 

ιο 

ἐξ-υπνίζω, σω, {ο τυᾶάε 7ο) 
φορ», πα. κα. τε. (98) 

ἔξ-υπνος, ον, ΟΦ ο1ΐ οὗ οζεεβ, 
Ας. χνΙ. 27.3 

ἔξω, αάν., αὖΌς., οἵ α5 Ρτερ. ν{] 
δεη., ευ{{2ο1µέ, οτέσίάε ; οἱ ἔξω, 
ἔρουε τυ1{ῥο1έ, 5 Να. ἵν. ΤΙ; 
1 Οο{. ν. 12, 13. Ὀδεά οὔίεη 
αξίει νετος οἱ πιοίβῖοη ΟΟΠΙ- 
Ρρουπάεᾶά υ{Ἡ ἐκ. 

ἔξωθεν, αν. οἳ Ρίαοε, {7071 τυζ{ζ- 
ο1έ; τὸ ἔξωθεν, {λε ο1{51ε, 5 
Τμ. χἰ. 39; οἱ ἔξωθεν, {Ἴοφε 
οι τοσο, α5 1 Τιπι. ΠΠ]. 
Σ., -δ ρτερ. 5εη., Ματ να. 
τς, Κσεν. αι: 2. 

ἐξ-ωθέω, ὢ, {ο αγένέ οι, εχβεῖ, 
Ας. νυν]. 45; {ο ῥγοβεί, 35 ἃ 
νεδςε], Αο. χχν]]. 39 (ποί Ν. 
ΗΠ. Τ1εχ.Ἡ 

ἐξώτερος, α, ον (οοπιρ. οἱ ἔξω), 
οΜί6}, 1η ἴπε Ῥηταδε “ουίεΥ 
ἁαείκηςςς, Μαι. να]. 12, χχ]]. 
το, παν. 9ο. ()ς 

ἔοικα, 5εε εἴκω. 
ἑορτάίω, {ο ῥεεβ οἵ εεεύγαίΐε α 

(Γεαςί, 1 Οοἵ. ν. 5. 
ἑορτή, ἢς, ἡ, α Γεασέ, α Γεσίΐσαί; 

αδεά οἱ ]ενὶδη {εαςδί5, ε5- 
Ρεεῖα]]γ οἱ {πε Ῥαδδονετ, α5 
τα. ια. 1 και. α- 

ἐπ-αγγελία, ας, ἤ, (1) α ῥ7ο22456, 
ἃξδ ο 6σετι. ρο- Ἀς  ακηιςοτ. 
6επετα]1γ ρ]ατ.; {λε ῥΖομηέσες, 
5Ρρεοῖα]1γ, 6.ς., ἴο ΑΌταβμαπι, 
ου {ποςε οἱ {Πε (οδΡε!, 45 2 
αππα, 1. τς (2) πιεῖ., {νε {ή 
ῥγοριέεος, 85 Αο. Π. 33; ΗεΕ. 

ΧΙ. 13, 33, 39. 
ἐπ-αγγέλλω, πιῖά. ἵηπ Ν. Τ., εχ- 

οερί Ρρα5., (αα]. 11. 19, (1) {ο 
ᾖομέδε, να ἀαῑ., οἵ αοο. 
απ ἆαῖ., οἵ 1ΠΕ., οΏςε ϱ0Ρ- 
παῖς αος., τ ]5. πι 25 ϐ) τσ 
Ἴηαᾷε ᾖῥ7οΓευςίο” Οἵ ανοτυα] 
οἵ (σολ, αἱ ταις Ἡ, ποιἽνα 
21. 



επα] 

ἐπ-άγγελμα, ατος, τό, α β7677456, 
2 Τε. 1. , τὰ, τ9.Ἐ 

ἐπ-άγω, {ο ὀγ 1βοἨ, Αο. ν. 
ρδ. οΕοις πως σε 

ἐπ-αγωνίζομαι, {ο εολέεα εῶ7- 
σέ Γογ (ἀαί.), Τα. 3. 

ἐπ-αθροίζω, Ρ855., {ο ϱα{ᾖε7 {0- 
θείᾗεγ, Τα. κὶ. 20.3 

Ἓνπ-αίνετος, ου, ὁ, ἤβῥάπείς, 
Ῥο. χνΙ. 5. 

ἐπ-αινέω, ὢ, έσω, 18ί αοτ. ἐπή- 
νεσα, {ο εο/26714, {ο ῥ7αΐσε, 
Τα. κνι. δ; Εο.κν. σι. τος. 
πλ. 5 τη 25 

ἔπ-αινος, ου, ὁ, οο/3/1Ε/14Ξ{1071, 
Αγαζσε, ο, Ἱ. 29: ΒΡ. Ἱ. 6, 
του τας Εμ. ταν. 

ἐπ-αίρω (5εε (ατ. δ 92), {ο γαΐτε 
1, α5δ ὨΠοϊδίῖης ἃ 5α1], Αο. 
χχν]]. 4Ο; {ο {1έ 4142, 35 ἴηε 
εΥες5, ἴπε Ἠαπάς Ἰη ΡΓάΥΕΣ, 
ἴπε Ἠεαά Ἱηπ οοµτᾶρε, ἴλπε 
Ἠθεὶ αραῖηςί, ΟΙ Ἱπ ορροβῖ- 
οη; ῬΡα85., {ο δε ίεα 1 
2 (οτ.. χι. 20, ος «νε Ώ8εεπ 
510Ώ οἱ (Ἠτ]ςί, Αο. 1. Ο. 

ἐπ-αισχύνομαι, {ο ὂε αοαεῶ, 
αὖς., 2 "παπι. 1. τς; {ο ὂε σ- 
«α2έαά οὗ (Άςο. οἵ ἐπί, ἆαῖ.), 
Ματ. νΏ1. 35: Ἐο. νΙ. 21. 

ἐπ-αιτέω, ὢ, {ο ὀερ, ἴο ατᾷ ας, 
τα. ανά. 3. αν ΑΝ. Πο 

ἐπ-ακολουθέω, ὢ, {ο /οὐ[οτυ ασ {ε7΄ 
(ααο) δι, ντ παν. τοσα: 
τ΄ Ῥοϊ. αι. 2: Ματ: κανά. 2ο 
(6εε Ίλ). Π.).Ἐ 

ἐπ-ακούω, {ο Ζεαγᾷε {ο Γατοζ- 
αὐζγ (σεη. Ρεῖς.), 2 Οοτ. νΙ. 
ος 

ἐπ-ακροάομαι, ὤμαι, {ο /εα7, 
{15{ε {ο (6εῃ. ΡεΙ5.), Δο. χνΙ. 
25.38 

ἐπάν, οοπ]. (ἐπεὶ ἄν), α{ 127, τυ/ε11 
(δαβ].), Μαι. . δ; Τα. ΧΙ. 22, 

ον 

ἐπ-άναγκες, αάν., /2έεεςΦαΖ22Υ 
(πή(Ἡ ατί.), Ας. χυν. 25.3 

ἐπ-αν-άγω, ἴΤαἨ5., ἐ0 ῥιέα νεςςεὶ 
σέ. ἔσ, πεα, πα. τν. ο, α. Ἱα- 
ἴταης., ἴο έέ1, Μαϊ. χκχ]. 
18.3 

ἐν-ανα-μιμνήσκω, {0 ε72474 οΏε 
ασα{Π (ᾳ96.), Ἐο. κν. 15.Χ 

ἐπ-ανα-παύομαι, {ο /ε0έ 1402 
(ἐπί, ἃοο.), 11. Χ. 6; 1ο 7εὔχ, 
{ο ἐγοί {η (ἀαῖ.), ἘῬο. Π. 17. 

(993 
ἐπ-αν-έρχομαι, {2 «716 ὄσεα 

αρα{ζ, Πα. κ. 35, ΧΙΧ. 15. 
ἐπ-αν-ίστημι, Ν. Τ. ποῖᾶ., {ο 2156 
1 ασαζποέ (ἐπί, αες.), Μαϊ. 
κ. οι Νο αυ, τση 

ἔπ-αν-όρθωσις, εως, ἡ, εὐγέε- 

σκδΣβΣΑ ΕΝσΙΙ ΥΕ ΤΕ574ΛΕΛΤ' ΤΕΧΤσΟΟΝ. 

71011, 2ΕΓΟΥ7πα{σ, 2 ΤΓϊπι ΠΠ. 
16.3 

ἐπ-άνω, αἄν., αἶἱ5ο α5εά ας ρτερ. 
6εη., ἆὔουσε, 24ῤο” ; 1076 {α11, 
η Ῥτῖοε ΟΓ ΠΙΠΙΡΕΙ ; Ίέβε10γ 
ζο, Ἱη ααἲΠοπ{γ. 

ἐπ-άρατος, ον, αεεσέαᾷ, ]π. νΊ]. 
49 (ΥΝ. Η.).Ἠ 

ἐπ-αρκέω, ὢ, έσω, {ο αἰζ, {ο 7έ- 
{ευε (ἀαῖ.), 1 Τϊπῃ. ν. 1ο, 16. 

ἐπ-αρχία, ας, ἡ, α βΖουέεε, ἃ 
τερίοη 5αΏ]εοί {ο α Ρτεξεοξ, 
Ας κκ ση καν. τς 

ἔπ-αυλις, εως, ἡ, ἆ οτυεύζέης, Αο. 
ρχοὸ 

ἐπ-αύριον, αάν., ο) {ε/10770τ0., 
τῇ ἐπαύριον (ἡμέρᾳ), ο πε 
2έχέ ἆαγ, Ματ. χὶ. 12. (5.) 

ἐπ-αυτο-φώρῳ--- ἐπ᾽ αὐτό-φώρῳ. 
Ἐιπαφρᾶς, ἂ, ὁ, Εβαβήζας οἳ 

(Φοἴοσρσδα, οσοι τσ αν τον 
Ῥηβεπῃ. 23.3 

ἐπ-αφρίζω, {ο Γοα”ι 149 οτ οέ 
(ασ πι τος 

᾿Ἐπαφρόδιτος, ου, ὁ, Εῥαβηγο- 
αᾳζις, α Μαοεάοπῖαη, ΡΗ1]. Ἱ]. 
25, ἵν. πὸ-ξ 

ἐπ-εγείρω, {ο /αΐ5ε 14ᾷ, {ο ἐλεῖίε 
αρα{οί (ἐπί, αςο., ΟΙ κατά, 
σεη.), Αο. κι. 5ο, αν. 2.Ἡ 

ἐπεί, εοη]., (1) οἱ πιε, αΓίε7, 
οΠΙΥ Τα. νΗ. τ(Ν. Η. ἐπειδή); 
(2) οἱ τεβδο, ο1σ6ε, δεεσεσε, 
φεεζτις {αί, Τα. Ἱ. 34: ]η. χιλ]. 
20. 

ἐπει-δή, οοπ]., «ᾖεε, ἐας1εῦ 
αν αι κα ος ΕΙ οὐ: ο 
πια, α{{ε {αζ, ΟΠΙΥ Τα. νΠ. 
ΕΝ. ΕΟΝ 

ἐπει-δή-περ, οοη]., «ὔεε υεγ10Υ, 
Γογας”2116/ αφ, 11. Ἱ. 1. 

ἐπ-εῖδον, 5έε ἐφοράω. 
ἔπ-ειμι (εἶμι, (τ. δ 111, Βι. 5ο), 

{ο εοτέ αἴ{ε7, {ο Γοὐήοτυ, ΟΏΙΥ 
1π ρατί., ἐπιών, οὔσα, ὀν, Γοί- 

ζοτυέτερ, Αο. νΙ]. 26, χχ1]. 11; 
τῇ ἐπιούσῃ (85ο. ἡμέρᾳ), ο: ἔᾖε 
Γοὐ[οτυζ ααγ, Λο. Χνι. 11, 
κα. τὸ, αχι. τος 

ἐπεί-περ, οοη]., «ὔπεε {παεεο, 
Κο. ΠΠ. 3ο (ΛΜ). ΗἩ. εἴπερ).Χ 

ἐπ-εισ-αγωγή, ἢς, ἡ, α ὄγήηρίης 
275 δεφέαάσς, ΗεὈ. ν1]. Τ9.Χ 

ἔπ-ειτα, αἄν., ἐλεγειέβο, {ᾖεγε- 
α{ήε; πιατκ]ηρ 5ιοσεδδῖοη οἱ 
πε, α5 (αα]. Ἱ. 1δ; αἷδο ος 
οτᾶεχ, αξ 1 ΟΌοτ. χΧν. 465 1 
ται αν τη. 

ἐπ-έκεινα (5ο. µέρη), αἄν. ντ 
6εη., δέγομά, Αο. ν]]. 43.Χ 

ἐπ-εκ-τείνω, ἵπ πα]ά., {ο ο{γείς 
Γοζπυαγαά {ο (ατ.), ΡΗΙΙ. απ. 
δαν, 
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ἐπενδύτης, ου, ὁ, σα 119βε) ϱαγ- 
712117, ΠΠ. κχ]. 7.Χ 

ἔπ-εν-δύω, ἵπ πι]ά., {ο ῥ14 ο 
οσέ7, 35 3ηπ Ἱρρετ ρατπεηέ, 

5ος. νο ᾱ-Ἔ 
ἐπ-έρχομαι, {0 εο/”1έο”1,ζββγοσεᾖ, 

ουεγ{αάε, 1πῤεπα, Ἐρ. Ἱ. 7: 
Αοι νυν]. 24: ἴο ασε, Ἱ.α. ΧΙ. 
22: τὰ ἐπερχομένα, {λε {ηηοσς 
{λαέ αγε εο”2{7215 ο) (ἆαι.). Τ,α. 
χι 26. 

ἐπ-ερωτάω, ὢ, (1) {ο {μήε7γοραές, 
ζο φ1εφέ{071 (ἴπνο 8.58., ΟΓ αςο. 
απἀά περί, 6εῃη., οι ψ(Ἡ εἰ, 
τίς, οἵοι), Μαϊ. χα το Τα. 
Ἡ. 46: Αοσοὶ κκ. ο. ὃν ο 
σ117ε αἴίεγ σοά, Ἐο. χ. 20; 
(2) {ο αεηιαμαά οί (86ο. απά 
ΠΕ), Μαἰ. χνΙ. 1. 

ἐπ-ερώτημα, ατος, τό, ΡτοβαΡΙγ 
2210147Ύ, ΟΙ 6α77165έ αεφέ2ε, 
Ρει. 11. 21: 5εε ΠΚ. Υ.Χ 

ἐπ-έχω, (1) {ο αββύν (νε παπα) 
ζο (ἀαἲ.), ϱέυέ αἰ{ε}{{ο1 {ο, Τι. 
χὶν. 7; Ας τα. ον τ Εππῃ. ν΄ 
16; (2) {ο Λο] οἱ, {ο ἐκ1δ14, 
ΡΗΙΙ.Π. 16; (3) {ο αἰεζαγ, {α7Υ, 
Ας ας ορ.τ 

ἐπηρεάζω, {ο {σέ {ο ἐγέαέ 
αὐιοζσεζγ, Μαϊ. ν. 44 (ποί ΊΝ. 
Ἠ.); Ἱμ. νὶ. 28: ἐσ σεεονα 
-Γαζτεῦγ (αεο. οἱ «ΠαΙΡε), 1 Ρεῖ. 
Ππ. 16.3 

ἐπί, α ΡτεροδΙϊοη σονετηῖης 
δεη., ἀαῑ., Οἵ αοο.; 5επετα] 
βἱση]ῃςαί]οη, 1401. Έοτ 1ί5 
νατίοις αρρΙςαἴ1οΠ5, 5εε (στ. 

ὃ 205, 1. ὃδ 476, 4855, 496, 
52, 4, 7), Ῥα. ασ6 εα. ἐπι 
Ίη ΟΟΠΙΡΟΒΙ{1ΟΠ, 5ἱΡηΙΠες 720- 
2207 449071, ζοτυαγἄς5, ΟΙ αρα{εσές 
2έ9έ 071, ούέ7, ΟΙ αἱ; ααα211071, 
φ2έεςέςΦ{07, 7εβε(ζζ4071, 7Ε216τὺ- 
αἰ; απά 1 15 οξίεη Ἱπίεπ- 
51νε. 

ἐπι-βαίνω, {ο ϱο 14ῤο” α 8ΗΠ1Ρ, ἔσ 
2201416 α ἨΟΙ5ε ΟΙ 55. {0 εο/2έ 

ζο ΟΙ {240 α οοιΠ{ίΤΥ (ἐπί, αος., 
εἶς, Οἵ 8ΙΠΠΡΙε ἀαἲ.), Μαί. κκ. 
5, Αξ κκ. τὸ, κκὶι ο τα 
Π.), ο Ν.Π. ἐπ 
κακνυ οκ 

ἐπι-βάλλω, (1) ἵταης., {ο εσδὲ 
140”, ἃ5δ Ματ. χι. 7 {ο ῥιε 
ο71, 85 ἃ ΡαΐεὮ ΟΠ α δατπιεηί, 
Τμ. ν. 36: {ο {αγ 14ῤο”, Τα. 
κκ. το; Ἰη. να. Ἴοι Ἱλα. 
ίταης., {0 7149 14ῤο1, Ματ. ἵν. 
377 {ο ᾖα {λε 11214 σίεαώΓα σέ 
ο (ἀαί.), Ματ. χὶν. 72; (3) 
Ρατῖ., ἐπιβάλλων, Γαζής ἔτ 
Πὶ5 5«Ώατε, Τ.1. κν. 12. 

ἐπι-βαρέω, ὢ. {ο ὀτγάεῃ; Βς., 2 
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του αμ. ο, ςτη. ή. ο: 2 ΤΗ. 
ΠΠ. δ.Χ 

ἐπι-βιβάζω, {ο εαιέσε {ο 11014214, 
{ο ῥζαεε 14ῤο2:, ια. Χ. 34, ΧΙΧ. 
αν ο αχ. ο. 

ἐπι-βλέπω, {0 ᾖοοᾷ 1έβο” νῖΏὮ 
ἔανοι (ν{Ἡ ἐπί), Τα. 1. 4δ, 
ο ο Ἰο απ. 3. 

ἐπί-βλημα, ατος, τό, α ῥαίεᾷ ΟΠ 
α 6αΙΠΙΕΗΙ, Μαϊ, Ἰκ. 16; Ματ. 
απ. οι: Τι. ν. 36.8 

ἐπι-βοάω, ὢ, {ο εΖΎ ο14, Αο. κχν. 
24 (ΥΝ. Ἡ. βοάω).Ἀ 

ἐπι-βουλή, ἢς, ἡ, α ἀθοίσι ᾱ- 
Φα{οί, α β/ού, Αο. ΙΧ. 24, ΧΧ. 
8, 19 (ρ]ατ.), κκ]. 40.3 

ἐπι-γαμβρεύω, {ο /1477Υ α ἄέ- 
εέᾶνεα ὀγοίβε;’» τυέ/ε (α99.), 
Μαι. χχ. 24. (5.)3 

ἐπί-γειος, ον, εα2{20γ, δε[ορέρ’ 
- τε ἑαγίή, 26ου. ε- Επ: 

1ο; τὰ ἐπίγεια, εανέλήν 
τι ΡΗΙΙ. 11. 1ο. 

ἐπι-γίνομαι, {ο α2ΐτε, «ῥΣ16 14, 
α5 α π]πά, Αο. χκν η, το 

ἐπι-γινώσκω, (1) {ο Αποτυ εἶξα- 
ὄν, 1212ε7Φία, αέφεετε; (2) 
7ο αεοτυ/εᾶσε,; (3) {ο 7έεορ- 
2456; (4) ἴο {ρα (ὅτι), ὂε- 
60716 αεφτιαέγήεα τυζ{ῷ (895.). 

ἐπί-γνωσις, εως, ἡ, αεειγαίό 
Αποτυζεσε, Ἐο. χ. 2; ΕΡ. 1 
ασ Πες. ς. 26. -ὀγπη.: 5ες 
γγῶσι». 

ἐπι-γραφή, ἢς, ἡ, α {9ε72β{{ο7:, 
α {ῇε, α5 Τα. Χκ. 24, Χχ]Η]. 35. 

ἐπι-γράφω, ψω, {0 1156710ε, τυ71{6 
ο”, 5 Ματ. χν. 26: Ἐεν. 
χα. το. 

ἐπι-δείκνυμι (5εε (τ. δ 14, ῬΒα. 
45), (1) {0 «οτυ, εχ 1014, Ματ. 
χιπ. τ, Τμ. σν. τὴ {2) {ο 
αερο2σ{γαέε, ΄709ε ὮΥ αἴρι- 
πιεηῖ, Α.Ο. χνΙ]]. 29: Πε. νΙ. 
17. 

ἐπι-δέχομαι, {0 /εεείσε /ᾖουβί- 
ζαδήγ, 3 ]η. 19; {ο αεζεβί, ζᾶ- 
2214, 3 ]ηΏ. Ο.Χ 

ἐπι-δημέω, ὤ, {ο «οο/ο/1, 5 
Εοτείρηετς 1Π ἃ Ο6ΟΙΠΙΤΙΥ, Αο. 
11. το, χν]ι. 21.Χ 

ἐπι-δια-τάσσομαι, {ο ογζα{ ὅε- 
δες, σα]. ὑπ. τς. (Ν. ΤΕ 

ἐπι-δίδωμι, {ο αεζένεγ, {ο ϱέσε 
149 (8ος. απά ἆαῖ.) α5 Μαϊ. 
πμ. ο Ἆς αν. σος ἐσ οτσε 
τυαγ ἴο ἴπε πν]ηά, Αοι χκν]]. 
ας. 

ἐπι-δι-ορθόω, {ο οέέ {3 ογζεγ ὅε- 
αραος, Έτ. 1. ος 

ἐπι-δύω, {ο οἐέ, 5 ἴπε 5υἩ, ΕΡ. 
Ἱν. 26.Χ 

ἐπιείκεια, ας, ἡ, εἰεηιεεγ, ϱέ11- 

σκερᾶ- ΣΑΙ Ι5 ΔΕΗ ΤΕΣΤΙΜΕΝΤ 2ΕΧΙΟΟΝ. 

ἔἶεπεις, Ας χχὶν. 4; 2 ος. 
κ. Τι 

ἐπι-εικής, ές, σε10ε, 11174, Ἐ Π1]. 
νο. ενα, αν ον δε σα. 
ο. ασ μα τοι κ Ἔεε α 
18.3 

ἐπι-ζητέω, ὢ, {0 5εεᾷ Γο0Υ, Φέαγε} 
02, Αο. ΧΙΙ. 19; 10 αεσγέ, 

Να αι τοι πε ακπει  το 
αε/παλα, Μαϊ. χἩ. 39, ΧνΙ. 

ἐπι-θανάτιος, ον, ελ έ/11εά {0 
αεαίᾖ, 1 ϱοἵ. ἵν. 9.3 

ἐπί-θεσις, εως, ἤ, α ζαγ{χσ ο ΟΕ 
ἨΠαηςς, Α.Ο. νυν. 15: 1 Τῖπι. 
Ἱν. τὰ: ο Τιπ. 1. 6: ΠεΡ. σΙ. 
55 

ἐπι-θυμέω, ὢ, {ο ᾖοπρ ο7, ἴο 
εουεί, ἴο {οί αΓἴεγ, ]4. ἵν. 2/ 
κο να. Σ, Άς ασ. 12. ἴοα 
Ἱμ. κχΙ. 15, 5εε (Οτ. ὃ 28506, 
ΝΤ. δ 54, 3, Βι. 154.) 

ἐπι-θυμητής, οὔῦ, ὁ, α εα5εγ ἄέ- 
Φέκο οἳ, τ Ὁος. κ. 6:Ἠ 

ἐπι-θυμία, ας, ἡ, ἄεοῖγε, εαφε]- 
5655 ο, 1 ΤΗ. Π. 17; 6εηεῖ- 
α1]γ ἵπ α Ὀαά 5εᾳςε, {102744- 
Ἴαΐε αεφέγε, {1194, ετέβ{α1έγ, ]α. 
τα το, σΕες Τε το: 

ἐπι-καθίζω, {ο οἱέ 14β02, 
πα, 1.Χ 

ἐπι-καλέω, ὢ, έσω, {ο εαζ/ 14ῤ07:, 
ζο εαἰ[ ὁγ Πα716, {ο 4190οβε 1Π 
ΡΙίάΥετ, Αο. νυΙ]. 5ο (405.); 
ἵνο, κ τσ τὰ (ασος. ταιό., 
ἴο αφβεαί {ο (86ς.) Λο. κχν. 
Ι; ῥρᾶδς., ἴο ὄε εαὐζεα Όἵ ο117- 
ώρα, πα. ατα ο: Ας Χν. 
17. 

ἔπι-κάλυμμα, ατος, τό, ἆ εουεγ- 
ἴω5, α εἰοαβ, α ῥγείεκέ, 1 Γεῖ. 
1, 16.3 

ἐπι-καλύπτω, {ο εουεγ οσεΣ, οἳς 
51Π5, 4.6., ἵο Ῥατάοη, Ἐο. ἵν. 
7 τοπι 9.).Ἐ 

ἐπι-κατ-άρατος, ον, «ἄεειτεῶ, 
ὤοοηεαᾶ ἔο ῥ14115/1ε21{ ΟΙ αε- 
ἔγ111041, ]η. ν. 49 (Ν. Η. 
ἐπάρατος); (αἱ. Π. 1ο, 13 
(τοπι 5.).Ἐ 

ἐπί-κειμαι, {ο 0ο 1έῤο/ (ἀαῖ.), 
]η. χἰ. 3δ, χχ]. 9; 50 {0 ῥ7ε0ς 
14ῤ011, 35 ἴπε πια]ίαᾶάε προῃ 
Οητσίῖςίε, Τα. ν. 1; ἂ5δ α ἴεπῃ- 
ρεδί ΟΠ α 5ΗΠ1Ρ, Αο. χχν]]. 20; 
Βρ., {0 δε {α{α 01, 85 ηεςεδδΙ!γ, 
τ Όος. ἃκ. τό; {ο δε ασια ος 
171βοδέά 14ῥ01, 35 ὈΥγ α ]ανν, 
Ηεῦ. ΙΧ. 1Ο; {ο δε 1 εέ τυἠῷ 
ελζγεαίζες, Τμα. χχ]ι. 23.8 

᾿Ἐπικούρειος, ου, ὁ, αν Εβέζι- 
7εα., α ΕοΙ11ουγετ οἱ Ερίουτας, 
ἌἎσς. κκ. 18. 
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ἐπι-κουρία, ας, ἡ (κοῦρος, {είβ), 
Λεζβ, αἴα, Α.Ο. χχν]. 22.Χ 

ἐπι-κρίνω, {0 ἀεεγεέ, {ο ους 5Ε11- 
Ζεηεέ (8ου. απά 1Πᾷ.), Τα. 
κχ]]. 24.Χ 

ἐπι-λαμβάνω, Ν. ἨΤ. πιῖά., {0 
ἴαβε Λοὐά ο (6εη.), 1Π Ιάπά- 
πεςς, ας Τα. απ. 47: Ἆε, τα. 
27: Ηεῦ. Ι1. 16: {ο τείρε, 5 α 
ΡΙΙδΟΠΕΙ, Αο. χχί, 3ο, 353 
πηεί., {ο αγ Λοίαά οἵ, 5ο 45 ἴο 
Ρο55εςς, Ι Τϊπι. ν]. 12, 10. 

ἐπι-λανθάνομαι, ἀερ., ἐο /ολρεί, 
Ἴόρίεεί (1ΠΕ., 6εη. ΟΙ αοο.), 
Νας ναι. 5: ερ, Λη. το 
ΡαΤί. ΡεΤΕ. ῥρᾳ55., ἐπιλελησμέ- 
νος, Γοπροίζο1, Τα. ΧΙ]. 6. 

ἐπι-λέγω, η ραβς., {ο ὂε παηεα, 
Τη. ν. 2: πι]ά., {0 εὔοοσε, Αοὶ 
Χν. 40.3 

ἐπι-λείπω, λείψω, 10ἱ {ο φτ[ῇεε, 
ἵο (ασ, Ἠεῦ. χι. σσ-ὃ 

ἐπι-λείχω, {ο ζεᾷ ουεΣ, Ἱια. κν]. 
εν. Ε. ἵΝν. Γι 

ἐπι-λησμονή, ἢς, ἡ, ΓονσεύΓα{- 
σεν, Ἱα. 1.25, 9εο Ὁτ. 5 25η. 

(ΑΡ. 
ἐπί-λοιπος, ον, ε/σ{21121 οτε7, 

Εξες εν. 2. 
ἐπί-λυσις, εως, ἡ, αὖ 1417005110, 

21ήέ7ῤ7εἰσέίοη, 2 Τεῖ. Ἱ. 20. 
(5εε ἴδιος.)Ἡ 

ἐπι-λύω, {ο εκβζαί, {{ε7ῤ7εί, 
Ματ. 1ν. 34: {ο ἀεείας, 45 α ἀ4ε- 
Ραΐεά αμε5ίΙΟΗ, Ας. ΧὶΧ. 30. 

ἐπι-μαρτυρέω, ὢ, {ο {εφ εαζ- 
ευ όμ, Γεν. το.Ἐ 

ἐπι-μέλεια, ας, ἡ, εα7ε, αἐζετιή{ο:, 
Ἅς. κανα. αι 

ἐπι-μέλομαι οπά έοµαι, οὔμαι, 
Ευί. ήσομαι, ἴο {αχοε εαγε ο 
(επ απ. η δν ε Ενα. 
αμ 5.Ἐ 

ἐπι-μελῶς, αἄν., εζζε/1{7γ, «εί 
Φεῖζγ, Τα. κν. δ.Χ 

ἐπι-μένω, μενῶ, (1) {ο ΕΩΣ, 
εο22{11146, 1 (οτ. χν]. ὃ; (αα]. 
1.18; (2) πιεῖ., {ο ὂε εο2ςίζα2{, 
{ο ῥεχσενεγε (ἀαῖ.), Ἐο. νΙ. 1; 
Ἑ Έα: Ἱν- εό. 

ἐπι-νεύω, {ο ο ἔο, {ο αφελή, 
Ἆς κνῖα. 26. 

ἐπί-νοια, ας, ἤ, {Ἴο1,ϱ2έ, ῥ1//βοτε, 
Ἂε νμι. 2ο 

ἐπι-ορκέω, ὤῶ, ἤσω, {ορ οτυέαγ 
Γαὐεζγ, Μαϊ. ν. 33." 

ἐπί-ορκος, ον, Λε277εά, 1 Τϊπι. 
1. Έα. Ἐ 

ἐπιούσιος, ον, ΡΙΟΡΑΡΙΥ ἔτοπι 
ἐπιοῦσα (ἔπειμι), Γο2 {δε 2102- 
7οτὺ, 1.6. έεεδσαγ Οἵ ο1έ{1- 
εδεταί, Μαϊ. νι. 11; Τα. χὶ. 3. 
(π. Έ)Ε 
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ἐπι-πίπτω, {ο Γαὐζ 14ο (ἐπί, 
αςο.), 15 14ῤοΗ, Ματ. 11. 1ο 
(άαι.); Βρ., {0 εο”1ε 14βο” (ἀαἲ., 
Οἵ ἐπί, αςο. ΟΙ ἆαῖ.), 5 4η 
επιοιῖοη, εἴς,, ο α. 1. εδ; Ας. 
νι]. 16. 

ἔπι-πλήσσω, {ο 7εὖιᾷε, {ο εὐίῶς, 
α Επ. νι. τ-Ἑ 

ἐπι-ποθέω, ὢ, ἴο ὤεφέγε έαγλεςί- 
{γ, ἴο {ο Πο οτι αᾖ1εζ (ΠΕ. 
οἳἑ ποσο), ας 5 ον. 5. ἔσ 
{19ΐ, 895., ]α. Ἱν. 5. 

ἐπι-πόθησις, εως, ἡ, (ορ, 2 
σσ, η, πας Ον. ὉΣ 

ἐπι-πόθητος, ον, ᾖοπρεα 07, 
Ἑμη νι. Ν.Ε 

ἐπι-ποθία, ας, ἡ, Ίικε ἐπιπόθησις, 
ζοϱήης, Ἐο. χν. 23. (Ν. Τ.)Ἐ 

ἔπι-πορεύομαι, ἆερ., πωῖά., {0 
Το111έΥ ἴο (πρός), Τα. νυν. 

4-3 
ἐπι-ρράπτω, {ο -ετυ {ο, ΟΙ 1έῤο2, 

Ματ. Ἡ. 21 (ἐπί, ἆαῖ.). (Ν. 
Τ.)Χ 

ἐπι-ρρίπτω, {ο εασί, οἵ {ᾳγοτυ 
40Η, 1.1. Χὶχ. 35: ος «Άτα 
εαδέ 140” (ο, 1 Ρεί. ν. 7 
(ἐπί, ας.) .Χ 

ἐπί-σημος, ον, 7ε//47αὀζε, αλο- 
ζὔριήςεα, ἵπ εἶπετ α Ῥαά 
οἱ: σοοᾷ 5εΠ58, Ναί. χχν]. 
16: Ἐο. κνι. 7.Ἡ 

ἐπι-σιτισμός, οὔ, ὁ, /οοῶ, β70- 
151015, α. ΙΧ. 12.3 

ἐπι-σκέπτομαι, σκέψοµαι, ἀερ., 
ζο {0ο 14ῤ011, ἴο ο{ςήΐ, 45 Αο. 
να. 23: Μ4ί. χχν. 36, 43; οἳ 
(ᾳοἆ, Αο. χν. 14: {0 {οσο ο1ΐ, 
{ο εζεεῖ, Αο. νΙ. 3. 

ἐπι-σκευάζομαι, 5εε ἀποσκ-. 
ἐπι-σκηνόω, ὢ, ἴο ᾖγ α {εί 

1έῤ071, ἴο ατυείί, ΟΙ ε/α121 071 
(ἐπί, αςος.), 2 (οἵ. χῖ1. Ο.Χ 

ἐπι-σκιάζω, άσω, {0 ουέ7ςαὤστυ 
(Άσςο. οἵ ἆαῖ.), Μαϊ. χνῖ. 5; 
Μας κ. ο, αι ος κ ο 
Ἄσε ν, το Ἐ 

ἔπι-σκοπέω, ὢ, ἴο αοῖ α5 ἐπί- 
σκοπος, ἴο ούεύσεε, {ο εῶ7ε 607, 
1 Ρεί. ν.2(1Ν. ΗΠ. οπιῖϐ); μή, 
ζεο, ΗΠεῦ. κ. το. Ἑ 

ἐπι-σκοπη, ἢς, ἡ, (1) ο{ςαήα{έο1; 
{οι ΚΙπά απἀ σταοῖοις ΡΙΙΙ- 
Ροςες, Τ. χἰχ. 44: 1 Ρεῖ. Ἱ. 
12; (2) ο/δεε, «Άαγρε, Αο. 1. 20 
τοπῃ 9.); (3) {ᾖε οἶσεε οὗ α 
δὲςοβ, 1 Τϊπι. 1. τ. (9.)Χ 

ἐπί-σκοπος, ου, ὁ, (1) ο7ε τυῇο 
1219ῤεεῖς, ΟΙ ο1έβεγ{ίελάς, ο 
Ὁμιςῃ τρεις μα. ος ὦ) αμ 
ούΕ79ΕΕΥ οὗ α εὐαγεᾖ, Ώϊ5ΠοΟΡ, 
ο, κ. δε ΕΙ Έτιτ Έπη. 
ια ο Ῥο Ἱ ασ 

σκεδα-β ΝΟΤΗ ΔΕΗ ΤΕΣ7ΤάΜΕΛΑΛΤΕΧΙ6ΟΝ 

ἐπι-σπάω, ὢ, ἐο ὄέεσήτε 141ύ2- 
ε1/1εἴεεα, 1 (ο. νΙ. 18.3 

ἐπι-σπείρω, {0 «στυ 4 ααῶή07:, 
Μαϊ. χΗΙ. 25 (Ν. Η.).Ἡ 

ἐπ-ίσταμαι, ἀερ., {ο ἂποτυ τυεζ, 
{ο 14147 έα214 (α656.), {ο ἆποτυ, 
ΥΙΕΏ ὅτι, ὧς, εἴς. 

ἐπί-στασις, εως, ἡ (ΥΝ. Η.), α- 
ᾖοαεᾖ, οςεῖ, Αο. χχὶν. 12; 
2 6ο{. ΧΙ. 2δ.Χ 

ἔπι-στάτης, ου, ὁ, ο1έβε{1ήε- 
22, 2249467; ΟΠΙΥ ἵπ Τα., 1η 
νοο., ἐπιστάτα, αἀάτεδςεά {ο 
Ίεδις, {α5ίε7, ν. 5, νἨΠ. 24, 

45, ΙΧ. 33, 49, ΧνΗ. 12.3 
ἐπι-στέλλω, {ο τε ὄγ ζεΙ{εγ {ο, 

ο αευζαξ, Ἀς πνσο, παπι 5 
(1. Ἡ. -ἀποστ-); Πεὺ. χα. 
σος 

ἐπι-στήμων, ον, οᾖτζγιηῦ, ἐκ- 
Δεζ2επεεα, ]Α. ΠΠ. 13.3 

ἐπι-στηρίζω, {ο εοίαὀ[{ςῷ δεςέαες, 
εο/71, ΑΟ. Χῖν. 22, Χν. 32, 
41, χν]]. 23 (ποί Ν. Η.) 

ἐπι-στολή, ἢς, ἡ, αι εβὲςίε, α 
ζεδες, Ἅο αν. πο. ο ου αο 
ΤΟ. 

ἐπι-στομίζω, {ο «ο ἐλε 101410 
ο, Ὡς τις 

ἐπι-στρέφω, ψω, (1) ἵταηῃς., {ο 
εα1έέ ἴο {11 (Άςο. απά ἐπί), 
5 {ο (οἆ, ο {ο ἴπε νοιδΏῖρ 

τοε σα, Ας ο ας 5) τμ: 
ίταης., {ο /Μέ14271, ο ἔ11211 ὀαᾳεα, 
εἰίπει {ο ροοὰ οἵ εν1], Αο. 
καν]. Τὸ: 2 Ρεῖ. Ἱι. ζ1; ἔο ε- 
ζ24271 44201, 35 α τεζαδεὰ 5α]ι- 
{αΐοη, Μαΐ. κ. 13 (ἐπί, εἰς, 
πρός). 

ἐπι-στροφή, ἢς, ἡ, α ἔέ721219, 
ϱ0219/Ε7 510, ΑΟ. Χν. 3.3 

ἐπι-συν-άγω, άξω, {ο ραί/ε {ο- 
ΦείΛεγ, Ἱπίο 9πε Ῥ]αςΕ, α5 
Μαϊ. χχ]1]]. 37. 

ἐπι-συν-αγωγή, ἢς, ἡ, α ϱαίᾖεί- 
771 {οφεί/ε7, ἵπ 9Πε Ρία8οε, 2 
Ἕημ. π. τς Ἱτερ ος ος. 

ἐπι-συν-τρέχω, {ο 2115 {ορείβεγ 
δεομίες Μα. ἂξ. οκ. ν. 
το ἅ 

ἐπι-σύ-στασις, εως, ἡ (ΊΛ. Ἡ. 
ἐπίστασις), (1) α φεαΣζ2016Φ ε6121- 
ος, Ἄσς ἁπινπι που) 
{τουΏ]εδοπης 227615, 2 (ϱο{. 
κι ο σας 

ἐπι-σφαλής, ές, ζ1ῤεζν {ο Γαζῇ, 
ζαΡεγομ.5, Αο. Χχν]]. Ο.Χ 

ἐπ-ισχύω, {ο ὂέ /107ε 1ηςε2έ, 
μα κα. ο 

ἐπι-σωρεύω, εὔσω, ἴο ᾖεαβ 144, 
ἴο οὐίαί α 1221ήζμαε οἵ, 2 
δα, ἵν. ος 

ἐπι-ταγή, ῆς, ἡ, α εο11α2141, αἲί 

4Ο 

[επι 

221711{101, 2 Οοτ. νηΗ. δ; 
σε, ἄ- τς, 

ἔπι-τάσσω, ἕω, {ο εο2αά 
(395.), Ἱμα. αὶν. 22: 2Ο 
1βο” (ἀαί. οἱ Ῥετς., ἴπῖπς ἵπ 
Άοο. ΟΥ Ιπέᾷ.), Μα. ΙΧ. 25. 

ἐπι-τελέω, ὢ, έσω, {ο ὄγ12μς {ο ατε 
επ, {ο Δε/ΓΟΣ7Η, 35 ἃ δετν]ςε, 
Ηεῦ. Ικ. 6; πι]ᾶ., {ο εο1ε ορ 
αὖ εΊ, ἴω {εατο οᾖ, (αα]. ΠΠ. 
3; ῥ8855., οἱ 5αΠετῖηρς, {ο ὂε 
277ῤοφεᾶ 14ῤ011, 1 Εεἴ. ν. 9. 

ἐπιτήδειος, α, ον, Πέ, εεά{1εζ, 
Ἱα α πο ξ 

ἐπι-τίθημι, θήσω, {ο ῥᾳέ, βίαεε, 
ΟΙ γ 14ο” (πνΙ{Ἡ αοο. απά 
ἀαῖ., οἵ ἐπί, ος. ΟΙ 5εη.), 
α5 ἴπε Παπάς ({ο Ἠεα]), α5 
5ἰτῖρες, είο.; οἱ σ]1ῇί5, {ο {ρα 
τυ{{ᾖ, Ας. χχν]]]. ΤΟ; πηῖς., {ο 
7115 14ῤ011 {1 ᾖοςζ2/14γ, {ο οῇ- 
Άσμε, Αο. χν]λ]. 1Ο. 

ἐπι-τιμάω, ὢ, {ο γεδιιῤε (αι), 
1. Χν]Ι. 3; {0 αα7ηο)ε{ς/; (ἵνα), 
Μαι. κ. 16. 

ἐπι-τιμία, ας, ἡ, βῥ11150ελεύ, 
2 {οτ. Ἡ. 68 

ἐπι-τρέπω, {0 αὐζοτυ, ῥεγ21έ, Μα. 
μιας οι Ηδθρ. πας. 

ἐπι-τροπή, ἢς, ἡ, εο)ε2154σ71, 
1 ῥοτυε, Αοι καν]. 12.3 

ἐπί-τροπος, ου, ὁ, ο1ε τυᾖο ἐψ 
21171έφίΐεα τυ2{ή; (1) α φίετυαγσ, 
Μαϊ, κκ. δε τπ απ τς ο- 
{107 (α8]. Ἱν. 2.3 

ἐπι-τυγχάνω, {ο αἐίαᾖε, αεφ 76, 
(δει. ο ἃσο) ο τα ο. 
Περ. νὶ. ες, αὶ. οσο ο ον. 
5τ 

ἐπι-φαίνω, Ι5ΐί αοτ. ΙΠᾷ. ἐπιφᾶ- 
ναι, 24 ΟΙ. Ρ855. ἐπεφάνην, 
(1) {ο αββεαζ, 45 8ἱ415, Λο. 
κχν]]. 20; (2) {0 226 14ῤ021 
(άαι.), Τα. 1. 79; (3) πιεῖ., ἐσ 
δε εἰεαγῖν ἁποτοη, ΓΙ. Ἡ. 11, 
1. 4. 

ἐπιφάνεια, ας, ἡ, αββεαζαπες, 
δε ασεμί οἳ (Πτῖςεί, ραςί 
απᾶά Εαΐίατε, 1 Τιπι. νι. 14; 
2Τπα ο τουῖν τι δι ο 
13; 14211 ερίαίίοη, 2 ΤΗ. Ἱ. 
δ.Χ 5Ύ/.: 5εε ἀποκάλυψι». 

ἐπιφανής, ές, οἰογέσιο, {1ζ1έ5- 
ἐγ{οᾖέ5, Α.Ο. Ἱ]. 20.3 

ἐπι-φαύω, Οἵ -φαύσκω, ΕΙ. σω, 
{ο «416 1έῤο1, Φέοε {πλ ἴο 
(ἄαί.), ΕΡ. ν. 14. (9.3 

ἐπι-φέρω (5εε (τ. δ 193, 6), ἐσ 
ὀγήηρ {ο (ἐπί, ἃςο.), Δο. ΧὶΧ. 
12 (πο Λ. Η.); {0 οτεβεγασᾶ, 
ΡΠΙ]. 1. 16: {ο ὀγές 149021, 121- 
«Μέοί, 5 ῬυπϊςΏιπεηί, Κο. ΠΠ. 
5 {ο ὀγήρ αρα{σέ, 35 ΔΏ α0- 



επι] 

οἱδαίΙΟΩΏ, Α.Ο. χχν. 
ο ΗΕ) μυ. ος 

ἔπι-φωνέω, ὢ, {0 εΖΥ οιέέ, {ο «/οιµή, 
ο πμ στ: Ας χι. 22, 
πι ος αχ ση Ν. ΠΟ 

ἔπι-φώσκω, {ο ϱ7οτυ ϱ{σῇί {ο 
ἁατυη, Μαϊ. αχχνΗι. 1; Τα. 
ΧΧΙ1. σ4.ᾶ 

ἔπι-χειρέω, ὢ, {ο ἴαλδε {η αλα, 

1δ (ποί 

21402714 ῤ6, Ἱμα. 1. 1; Δο. ΙΧ. 
05, αυ, τ3.τ 

πχ, {ο βο1/ 14β01, Τα. Χ. 
34.3 

ἔπι-χορηγέω, ὢ, ο σεῤβίγ, 2 
Έσν 5; ο οριἹκ. πο; 65]. 
11, 5; ῥραδς., {ο δε Γ14{ςεα 
ΟΙ ο1{ῤῥζεα, 6ο]. 1. 19; 2 Ρεί. 
α. ττ. 

ἔπι-χορηγία, ας, ἡ, ἆ ο1ῤῥζη, 
Εμ. 1. το ΕΡ. ντο Ὁν. 
Ἑ.)Ἐ 

ἐπι-χρίω, ἴο «ργεαα ο, α1οζ2{ 
(ἐπί, αςεο.). ]π. ΙΧ. 6 (ποί ἸΝ). 
ορ πες 

ἐπ-οικοδομέω, ὢ, {ο ὄ]εή/ά 14βο11 
(ἐπί, αες. οἱ ἆαἲ.), πρ., 1 Οο{. 
11. ΤΟ--14; ΕΡ. 11. 20: {ο ὄ1/{/ά 
24, εα1/γ, Αο. ΧΧ. 32 (ποί Ν. 
η) 6ο π.ᾳ: Τα. σος 

ἐπ-οκέλλω, {ο Γο7εέ Γογτυσγά, {ο 
215 (4 5Π1Ρ) αργοιλα, Αο. 
Χχν]]. 41 (ἐπικέλλω, Ν. Η.)Ἡ 

ἐπ-ονομάζω, {ο 4716, Οἵ εα)/ ὁγ 
α γε οὗ 0707, Ρ855. ΟΠΙΥ, 
Ῥο. 1. 17.3 

ἐπ-οπτεύω, {0 ᾖοοᾷῇ 14βο”, Ὅ1έτὺ 
αζζεταζζοεζγ, 1 Εεῖ. . 12, ΠΠ. 
2.Χ 

ἑπ-όπτης, ου, ὁ, αι ἐγε-τυ]έμέσς, 
2 ΡῬεϊ. 1. 16.Χ 

ἔπος, ους, τό, αἆ τυογά; ὡς ἔπος 
εἰπεῖν, 5ο {ο «βεαβ, Πεῦ. νΙ. 

9. 
ἐπ-ουράνιος, ον, Ζέασεζγ, εἐζες- 

ᾖίαί, οἳ ἀοα, Μαϊ. χν]]. 35 
(Ν. Ἡ. οὐράνιος); οἳ Ιπίε]]]- 
πεηίΡεῖπρς, ΡΗ1].Π. Το; οΓ {πε 
δίαττγ Ῥος1ες, 1 Οοἵ. Χν. 40; 
5ο οἱ ΚΙπσάοπι, οοΙΠ{ΤΥ, εἴο.; 
πει. Ῥ]χ., τὰ ἐπουράνια, 
/εαοεζγ ἐλρέςς, Οἵ ῥίασεο, 
1η. πι πρι Ερι α, 3, 20, Π. 6, 
11, το. Πες. τη, 5, ἰκ- 23. 

ἑπτά, οἱ, αἱ, τά, οατἀ. πιυπη., 
5έσεἸ, Ίνα. 1, 56» «κα. νι. 4: 
οξίεη γπηβο]. Ἰη ενε]αίϊοη; 
οἱ ἑπτά, ἴἼε ευε; ἆεαςοτς, 
Ας. χχ]. 8. 

ἑπτάκις, πυπῃ. αἄν., σεσε {4ες, 
Μας πνμι, οι, 2». Ἱα. αν. 

4-3 
ἑπτακισ-χίλιοι,αι,α, οαΓά.ΠΙΠΗ., 

φόσε2 ζοιιφαλα, Ἐο. ΧΙ. 4.Χ 

σκΕδβά- ΕΝΤΙ ΝΕ ΤΕΙ ΜΕΝΥΤ 2ΕΧ/ΙΟΟΔΝ. 

ἔπω, 56ε εἶπον. 
ἜἛραστος, ου, ὁ, ἔἤ ασ, (1) 

Αοι πι. 22: [5] κο. ππηι 23. 
ἨΛΠΙοἩ 15 πιεαπί η 2 ΤΙ. 
ἵν. 209 15 αποετία]η. 

ἐργάζομαι, σοµαι, ἀεΡρ., Ρεί{Γ. ἵπΠ 
ρᾶδς. 5εΗΠ58, εἴργασμαι ; () 
αῦς., {0 τυοᾷ, {ο {γσας, 4. ΧΙ. 
πα: Μαι, ππν. το; (2) ο Δε- 
«Γογ7:, αο, 0ο]. Η1. 23: ]η. νΙ. 
25; (3) {ο /7αε{{εε, 5 ΝΙΤΙΙΕΡ, 
ζο εο2121ή, 45 8ΊΏ, Ας. Χ. 35; 
19. Π. 9: (4) {ο αεγζγε ὂγ 
{αύογ, ]τ. νΙ. 27. 

ἐργασία, ας, ἡ, (1) α τυογ{πς, 
ΔΕΖΓΟΥ71715, ἩΡρ. ἵν. 9: (2) 
6[ο2ύ, α[έσεέ ως Ίνα. κῇ, 
55; (3) τὐ07΄4, ϱα{2ή δν 0024, 
Ἆς, πνι. 16, 10 ο λά. πλ. 4” 
(4) οεειῥα(ίοµ, δισέπεσς, Αο. 
Χικ. ος. 

ἐργάτης, ου, ὁ, ἆ τυο7Άε}, ζαύογεγ, 
Μαϊ. ΙΧ. 17: αρρ]ιεὰ {ο Υνοτκ- 
ετς ἵπ {Πε «Ώιτοῃ, 2 Τϊπῃ. ΠΠ. 
15; α ἄοεγ, οἱ ΙπίαΠ1{γ, Τα. 
χ11- 27. 

ἔργον, ου, τό, τυοᾷ, εβΖογ- 
2ε14, Ματ. χΧ1Π1. 34: ]π. χν]. 
4) 1 Όοτ. αν. σὃδ; αγίΛ{710 
αεεο)1β/ἔολεα, Άοι ΥΠ. 41) 
ἨεΡ. 1. 1ο; αὖὐ αεξ, αἀεέα, 1Ώ 
νατὶοὰἀς δεῃ5δες, ]ηπ. ΙΧ. 3; 
Εεται ὁ- ]α. Ἡ, τα. τ Έσε. 
ο τρ. 

ἐρεθίζω, {ο ο{ή211εαΐε, {ο ῥ7ουοᾷε, 
ρισος ες οσοι. σης 

ἐρείδω, σω, {ο ο{ἱεῷ Γα5ί, Αο. 
Χχν]]. 41. 

ἐρεύγομαι, ἕομαι, {ο 1467, Μαιἰ. 
πι σος 

ἐρευνάω, ὢ, ήσω (ΥΝ. Ἡ. ἐραυ- 
νάω), ἴο φεαγεᾷ α]έσειίζγ, Τη. 
νοσο Κσ. να, 2): εν. Π. 
σα. 

ἐρέω, οὐδο]είε, 5ε8 Φημί απά 
εἶπον. 

ἐρημία, ας, ἡ, α φοζζέμαε, α 
τυ1/άεΎές, Ματ. χν. 33; Ματ. 
σα ππερισκι, 46. σου, 
ΧΙ. 26.3 

ἔρημος, ον, ἀεοελίεα, αεσοίαίο, 
συα»ζε, Αο. Ἱ. 20; (ᾳα]. ἵν. 27: 
αδεά 1π {Πε {εΠῃ., ἃ5 α 51951., 
Γοτ α το 6ος, Ἱμα. 1. 8ο; 
ἔρημος τῆς Ιουδαίας, {2ο τυ{{- 
αεγεςς οὗ /μάα, ἴπε ἰταοί 
ὧνεςδί οἱ {πε Ώεαάἆ θεα, Ματ. 
11. 1; ἡ ἔρημος, ἴπε νν]]άε- 
ηεςδς ἵη πυΏΙοἩ {πε Ι5ταε]]ίτες 
παπάετεᾶ, Αο. νυν. 3ο, 36, 
38. 

ἐρημόω, ὢ, {ο πᾳᾷε ἀεσοζαίε, 
Μαι Χὴ σ5, πι ας 6 

41 

[εο ϱ) 

7εάἸεε {ο ατσή, Ἐεν. κν]]. 
16, χν]]. 17, 1Ο. 

ἐρήμωσις, εως, ἡ, «έδο[α(ζο7ε, 
Μαϊ. καῖν. τς: Ὃν, κκὶ. 20; 
Ματ. κΗΙ. 14. (95.)Χ 

ἐρίζω, ίσω (ἔρις), {ο εοζε}ά, αἰὸ- 
Δ2ΐ6, Μαϊ. χἩ. Το.” 

ἐριθεία, ας, ἡ (ΥΝ. Η. ἐριθία), 
δε(7-οεεβ{25, α ῥαγήσα αά 
Γαεζζοσις οῥήγ14, Ἐο. ΠΠ. δ; ΡΠΙΙ. 
1. αθ, Ἡ ὃς Τα αἱ πώ, το 
Ρίαάτ. ἵη 2 Οο{. χῇ. 20; (α]. 
ν. 2ο. 

ἔριον, ου, τό, τυοο/, Πε”. Ικ. 19; 
Κεν. 1. 14.3 

ἔρις, ιδος, ἡ, εο721{67144071, ο{16, 
Ῥο, 29: ο]. π. 2ο. 

ἐρίφιον, ου, τό, απα ἔριφος, ου, ὁ, 
α φυαῦ, ὁἼᾳ, Μαϊ. χχν. 32, 33; 
Τμ. Χν. 29.3 

Ἑρμᾶς, ἃ, ὁ, Ὠοτίο Εοτ Ἑρμῆς, 
{ήεγΊα5, Εο. ΧνΙ. 14.3 

ἑρμηνεία, ας, ἡ, 14246247 εἴσ{{ο7:, 
1 Οοτ. χΙι. Το, χὶν. 26.3 

ἑρμηνεύω, {ο {ή62ῤ2ε{, {γαμούαίς, 
}π.1. 5δ (1ος Ν.Ε), 12.0. 
7» Η6ρ. νι. 2. 

Ἑρμῆς, οῦ, ὁ, (1) ἴπε «ἄτεεκ 
ἀεῖιγ ἔ7εγγιες (1η Ταἲῑπ, 1ε7- 
16), Αο. χῖν. 12: (2) 1Ε77ηε5, 
Ῥο. χνΙ. 14. 

"Ἑρμογένης, ους, ὁ, {72Υ710Ρε/165, 
2 Ῥπη. 1. το 

ἑρπετόν, οὔ, τό, α εγεεβ{7ης εγεαί- 
26, έδρε, Άς κ. τον ἴαι. 
6, κο σα: Τα υπ. 

ἐρυθρός, ά, ὀν, ε4; ἡ ἐρυθρὰ θά- 
λασσα, {0ε δα δέα, Αο. νΙ]. 
346: Ηεῦ. ΧΙ. 29.3 

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι (5εε «τ. 
ὃ τοΆ, 2, ΝΙ. δ 15, ῬΒι. 58), 
ἴο εο/2Ε, {ο ϱο, Οἱ ΡεΙ5ΟΠ5 ΟΓ 
οἳ {λῖπσς; ὁ ἐρχόμενος, {0ο 
εο//11715 0/16, 1.6., ἴΏε Μεδδία]ι, 
Μαι κ στ, ἨἩευ χ.ο πες. 
1. 4, ὃ, Ἱν. δ; {ο ε0/26, ΑΤἱΕΣΐ, 
Ῥεΐέοτε, ἴο, αρδα]ηςί, εἰο., α5 
ἀείετπιῖπεά ὮΥ {πε Ρρτεροςί- 
ΏοἨ Υπο {ο]ουνς; {ο εο2έ 
Γοίή, α5 ΈΤτοΠΙ ἴπε ρτᾶνε, 1 
Οο{. Χν. 35; {0 εο”1έ ὀαεᾷ, 45 
{πε ρτοάϊρα], ια. Χν. 3ο. 

ἐρωτάω, ὢ, ἤσω, ἴο φτδοίζο7ε, 
Μαϊ. χχΙι. 24: ἴο α5Α, ἴο ὄε- 
σεεε/;, Ἱωα. να. 36: ΡΠΙΙ. 1ν. 2. 
Ύ2.: 5ε8 αἰτέω. 

ἐσθής, τος, ἡ (ἕννυμι, 18ΐ 8οΓ. 
ἔσθην), εἰοίμέσρ, 7171115, Τα. 
ποομα, πιο Ἆε πι. α- 

ἔσθησις, ... ἡ, εἰοίβέης, Τα. 
αχὶν. 4 (ἐσθή», Ἡ. Π.)Ἡ 

ἐσθίω, 2ἆ αοτ., ἔφαγον (5ε6 (1, 
δ τος, 3, Μη, ξ 15, Βι. 58), 



εσθ] 

{0 εαζ, {ο ῥαίαάε ο Γοσᾶ, αδεὰ 
αὉς. ΟΙ ΨΙ{Ώ αος. οἱ {οοᾷ, ΟΙ 
ἐκ, α Ἱοτᾶ Ί]κε «οπε Ῥεϊηρ 
ἀπάετδίοοά; πΙ{(Ἡ µετά, 5εΏ., 
ἴο εαί τυή{ῷ ; νῖΏ ἆαῖ. (α5 Ἐο. 
χὶν. 6), ἴο εαέ ἴο {λε ᾖο/107 οὗ; 
πηεῖ., {ο αευοίέ, 1ο εο/2514246, 
α5 ταςδί ἀοες, ]α. ν. 3; οἵ τε, 
ΗεΡ. χ. αν 

ἔσθω (ΥΜ. Η.) --- ἐσθίω, Ματ. Ἱ. 
ο αι. 1ο: 

Ἔσλι (Ν. Η. -εί), ὁ, ἔ5ὔ, Τα. 
Η1. 25.38 

ἔσ-οπτρον, ου, τό. α 2347207 (οἳ 
Ρο[δπεά πεία]), ]α. Ἱ. 23; 
πι «ος κα ισἙ 

ἑσπέρα, ας, ἢ (Ρτορ. αά]. νὰ 
ὥρα), εσυεη{ς, Τα. κχὶν. 20; 
Αο. ἵν. 3, κχνΙ]. 23.3 

᾿Ἐισρώμ, ὁ, 9ο, Μαι. 1. 3; 
σα πς ος 

ἔσχατος, η, 0), (1) ἐε ζαφέ, 7ε- 
21ο{ε5ή, η »ΙΤυβΏοἨ, ἀμπίεγ, 
ΟΙ πιε, τὸ ἔσχατον, τὰ 

ἔσχατα, 45 5υῦςί., ζ0ε ἐκ- 
ἔγεσ{ήν, ᾖαςέ οίαΐες (2) ἀδεά 
ΡτεάΙεαπνεὶ]γ 5 απ αἀνετρ, 
Ματ. χἩ. 6, 22: αὈδο]αίε]γ, 
1 Οος. αν. δ; (3) {δε επαᾶ οἳ 
νηαί 15 «Ροκεη ο, 6.5. ἴπε 
{εαςί, ]η. νι. 37: ἴπε νοτ]ᾱ, 
Ίπ. νΙ. 39, 49; (4) 5Ρεο. οἳ 
ἴπο ΟλΠτιβίαη ἀΙδρεηξαίίοη 
α5 ἐδε ᾖαφέ, ΟΙ ζαεγ (4αΥ8), 
Ηεῦ. 1. 2: (5) ἴε ζᾳοΐ (ἀαγ), 
1.6., ἴπε ἆαγ οἳ Ἱαάρπεηί: 
(6) ἴπε ΡΏταςδε ὁ πρῶτος καὶ 
ὁ ἔσχατος, Ἐεν. 1. 11, 17, Ἱ. 
ὃ, {λε ᾖγοέ αά {πε {ᾳ5ῇ, ἀε- 
5ογῖρες {πε {6214 οἱ (.οά. 

ἐσχάτως, αν., ἐχ{γε”1ε{γ, ἐσχά- 
τως ἔχει, {5 αἱ {πε ᾖαφδί ἐκ- 
ἔγερι{έγ, Ματ. ν. 23.3 

ἔσω, αἀν. οἱ Ρίαοε, τυ1{2121, 895., 
Μαϊ. χχνι. 5ὃ; υπ Ρεῃ., 
Ματ. χν. 16: υΙῖΏ απ ατίῖο]ε 
Ρτεσεά., ἐᾷε {ππεγ, Ἐο. ΥΠ. 
22: οἱ ἔσω, ἔᾖοτε το{{/1 ἴπε 
Οµτιβεῖαη {ο]ἰά, οΡΡ. {ο οἱ 
ἔξω, 1 Οο{. ν. 12. 

ἔσωθεν, αν. οἱ Ρίασε, 2074 
το21{1, τοή{, Τα. χὶ. 7} 
Κεν. ἵν. ὃ; τὸ ἔσωθεν, 14ε 
{21462402, {.ε., ἴπε πι]πά Οἵ 
5ο], Τα. ΧΙ. 30. 

ἐσώτερος, α, ον (οοπιρ. ος ἔσω), 
22137, Αο. ΧνΙ. 24: Πε. νἹ. 
το.Ἐ 

ἑταῖρος, ου, ὁ, ἆ εο”2βα/21071, ε0224- 
σε, Μαϊ. ΧΙ. 16 (ἕτερος, ΊΥ. 
Ἡ.); ἑταῖρε, νοο., /72ε76, 
Μας κα. το, αχ. ασ, σα 

5ο.Ἐ 
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ἑτερό-γλωσσος, ου, ὁ, 0/16 οὗ αὐ- 
ο{ᾖε {οζρε Οἵ ῥαρίιάΦε, 1 
σσ κασις 

ἕτερο-διδασκαλέω, ὢ, ζο {εαεᾷ α 
αήήεγεί αοοίγέε, 1 Τϊπι. Ἱ. 3, 
νι ο. (Ν.Ο 

ἕτερο-ζυγέω, ὢ, ἴο δε 1/εφιιαζζγ 
7οΑεᾶ, Β6., 2 Οοἵ. νἰ. 14. (Ν. 
Τ.Χ 

ἕτερος, α, ον, ο{ᾖεγ, αποίῇᾖεγ; - 
ΙΠάεΠΠΙ{ΕΙΥ, αγ οἴμεγ; ἆε- 
ΗΠΙ{εΙΥ, ἐλε οἱᾖε; ἄἜσεγνε, 
αἨ[εγεμέ Γγοῦη. ὦὧχγπ.: 85εε 
ἄλλος. 

ἑτέρως, αἄν., οἰλερτοίνε, αγεγ- 
ε24{γ, ΕΠΙ. 1. 1 5.Ἐ 

ἔτι, αἄν., γεί, ο{14, ευε, Τα. 1. 
τς οσο, Πες. αὶ. 36: -ππα- 
ΡΙΥΙηρ αεσοεδδῖοη ΟΙ αἀά1ίῖοη, 
δεοζαε». 

ἑτοιμάίω, άσω, {ο Λ7έβαγε, /2αὖε 
Ζεααγ, Τα. χΙὶ. 47: Ἐεν. χἰχ. 7. 

ἑτοιμασία, ας, ἡ, Λ7έβαα{ίο, 
Ζεααίπεςς, ἩΡρ. νΙ. 1 5.Χ 

ἔτοιμος, η, ον, ΔΠά -ος, ον, β72έ- 
ῥαγεα, 7εααγ, οἳ ἴπϊπρςδ ΟΙ 
Ρείξοης, Μα. χκχΙ]. 4, ὃ; Τα. 
χΊ]. 4Ο; ἐν ἑτοίμῳ ἔχειν, ἔο ὂέ 
47 έααζσεςς, 2 00. Χ. 6. 

ἑτοίμως, αξν., /έαα1ζγ, {3 γεαα{- 
1695, α5ιβ]ΙΥ νυν ἔχω, Αο. 
εκατο ο Φοτ κη πως τ εεις 
1ν. 5. 

ἔτος, ους, τό, α γεα, Ἱα. 1ν. 25 
κάτ᾿ ἔτος, Ἰγεαλήν, μα. 1. 41. 

εὖ, αν. (οἱἆ πειίεί {Τοπ ἐν9, 
τυεζζ, Ἡρ. νι. 3; εὖ ποιεῖν 
(αςς)), Ματ. κὶν. 7, {ο ἄο ϱοσᾶ 
{ο; εὖ πράσσειν, ἴο Γα7ε τυεζῇ, 
ἴο ῥ2054ε7, Ας. χν. 29; α5εᾶ 
1η «Οπιπιεπάα{Ιοη, τυε/// τυε(/ 
αοηπε/ Μαί. χχν. 21, 23; 1. 
πὶχ. Τ7.Χ 

Ἐιῦα, ας, ἡ, ἔσε, 2 Οοτ. χι. 3; 
πα πω; α. αστ 

εὐ-αγγελίζω, σω, εὐηγγέλισα, εὐ- 
ηγγέλισµαι, (1) αοῖ., {ο ὀγ11ρ 
οἶσα {ἱαήμσο {ο (866. Οἵ ἀαἲ.), 
ἔκεν. κα. 7, απ ος (ϐ) παα.. 
{ο α210147156, ἵο {2110/19 (86ο. 
οἱ πεβςαςε), {ο α11Ο1/1έε ἴᾖε 
ϱοοβεί (855.), ἴο ᾖγεασεῦ ἴο, 
ἐυα/ρεζ{έσε (86ος. Ρεῖ5.); Ρ855., 
ο ὂε α1ο11ε6ᾷ, ἴο ασε ρίσα 
Ζήσης αοίεέα ἴο Ο9Π8. 
οεέ ΜΙΤ, αἱ, 6: Περ. ἴπ. 5, 

εὐαγγέλιον, ου, τό, ροοα’ Πἱαήηερς, 
δε φοςβφεί, Ματ. 1. 15; Αο. 
νο ης Ερ.τ. το. 

εὐαγγελιστής, οὔ, ὁ, α 2165 5έ75Ε7 
οὗ φοοα {αή21ρ9, α27 ετα1ρεὐέσέ, 
ο. ασᾳ. δ; ΕΡ. Ίντο Έπ, 
να δν ο 
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εὖ-αρεστέω, ὢ, {ο δε τυε(ζ-βζεασ{ρ' 
{ο (ἀαί.), Πεῦ. ΧΙ. 5, 6; Ρα5ς., 
ο δε ῥήεασεα τυ2{ᾳ, Πε). κΙῑ. 
16. 

εὐ-άρεστος, ον, σεεεβίαδ/ε, τοε]- 
Λήέαςέπρ, Ῥο. ΧΙ]. 12. (ΑΡ.) 

εὐαρέστως,α ν., σεεεβίαὀζγ, ΗεἙ. 
χ]]. 28.3 

Ἐιῦβουλος, ου, ὁ, Ζ10δζης, 2 Γ1τη. 
ιν στ. 

εὖ-γε, του αοπεί Τα. χὶκ. 17 

εὐγενής, ές, τυεζ/-ζο77, /οὐῇε, 
2100/6-71{αεα, Ἱμα. χὶχκ. 12: 
Αοὶ χν]. 11; 1 Οο{. 1. 26.Χ 

εὐδία, ας, ἡ (ἴτοπι εὖ απἆ Ζεύς, 
6εη. Διός), Γαζγ τυεαί/εγ, Μαϊ. 
ια. ος 

εὐ-δοκέω, ὢ, ήσω, εὐδόκησα απᾶ 
ηὐδόκησα, ἴο 11 1 ροοᾷ, 
ἄεείαε, Τα. κι. 42. τ Εμ. απ. 
1; {0 ὄε τυεί/ Άζεασεα τυζζ, 
Μαι. χν]]. 553 Ρεί. 1. 17. 

εὐδοκία, ας, ἡ, Λύέεασιγε, φοοα- 
τω, Εἰα]. Π. ο. 2 Ελ. αντε; 
Μαι. χι. 26. 

εὐεργεσία, ας, ἡ, ἆ ϱοοά αεεώ {ο 
(6εη.), α ὀεεᾖί, Αο. ἵν. 9; 
1 Ταπ. νι. 2.3 

εὐεργετέω, ὢ, {0 ο ροσᾷ, {ο ὅε- 
«ἔοτυ δεηεζίς, Αοὶ κ. 38.3 

εὖὐ-εργέτης, ου, ὁ, α ὀεηεΓαςίογ,. 
νι. κκ. 25 

εὔ-θετος, ον, τυεζ/-βζαεεοῶ, ᾖ, α:5έ- 
{πα Γι. Ἰχ. 62, Χιν. ας. Ηευ. 
νι. 7.8 

εὐθέως, αἄν., {71ηεζ{α{εζγ, 5οο:, 
Μαι.ῖν.2ο; (ᾳα].1. 16; 3 Π1.14. 

εὖθυ-δρομέω, ὢ, {ο 1 {η α 
οὔγαᾖςρέ εο1796, Αο. ΧνΙ. 11, 
οοκα, το 

εὖ-θυμέω, ὢ, {ο ὂε εὔεε}/Γμζ, Αο. 
πκνῃ. 221518 νπνς 

εὔ-θυμος, ον, εζεεχ/ιζ, αυ 
6οοα εοἸΦ6, Ας. κχὶν. 19 
(Εες.), χχν]]. 36.3 

εὐθύμως, ε/εε/Γ/ζγ, Λο αχὶν. 
ΙΟ (Ν. Ἡ.)Ἐ 

εὐθύνω, {ο ΄14ᾷε ο{γαίρᾖί, Ἱπ. 1. 
23: {ο ϱ]άε, ἴο οἴεεγ, 45 ἃ 
5Π1Ρ, ]α. ΠΠ. 4.Χ 

εὐθύς, εἴα, ύ, ο{γαίσᾖέ; πεῖ., 
2404, ἐἔγπε; 3ἱδο αἄν., οἱ 
επιε, οἴγαζσᾖί, 12.6. 1211εΙ- 
αίεζγ, Γο{ῤτυζζᾳ, 5 εὐθέως 
(Υ. Η. οξίεη εὐθύς ἔοι Ῥες. 
εὐθέως). 

εὐθύτης, τητος, ἡ, 2εε({ζάε, 14- 
21ρέπεςς, Ηεῦ. Ἱ. ὃ (ἔτοπι 
ο) ξ 

εὐ-καιρέω, ὢ, {ο ασε {είστε ΟΙ. 
οββοΖ{2114Υ, Ματ. νΙ. 31; Ας, 
κνη 21. τθροιυ κι τος 
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εὐκαιρία, ας, ἢ, εο/110Ε/21221Η {11ε, 
οββο{12414Υ, Μαϊ. χχν]. 16; 
Γωα. χχ]]. 6.Χ 

εὕ-καιρος, ον, τυεζ/-{ηεα, οββο7- 
ο, Ματ. νΙ. 21: Πε). ἵν. 
16.3 

εὐκαίρως, αἄν., οββογ{εῦγ, 
Ματ. χὶν. ΙΙ; οΡΡροδεᾷ ἴο 
ἀκαίρως, 2 Τ]πῃ. ἵν. 2.Χ 

εὕ-κοπος, ον, ἐα5Υ, πειῖ. οΟΠΠΡ. 
ΟΠΙΥ, εὐκοπώτερον, εαςΐε7, ἂ5 
Μαι. ΙΧ. 5. (Ν. Τ.) 

εὐ-λάβεια, ας, ἡ, εύεΖέΊες, Γεαγ 
οὗ σοα, ῥήείγ, Πεῦ. ν. 7, ΧΙ. 
2δ.Χ γ/.: 5εε δειλία. 

εὖ-λαβέομαι, οὔμαι, ἀερ. ῥα55., 
ο Γεαγ, Λο. χχΗ]. 1ο (1. Η. 
Φοβέω); ψΙί µή, {ο {λε ῥύε- 
εατ{ο, Ηεῦ. χὶ. 7.Χ 

εὐ-λαβής, ές, εσιεζοιέ, (οά-Γεαγ- 
72, γεζζρίοιις, 1.1. Ἱ. 25: Αο. 
Ἡ ο τη, κακή. 12(Ν.Π.).Σ 
ΦΥ2.: 5ε8 δεισιδαίµων. 

εὖ-λογέω, ὢ, ήσω, {ο ῥ7αέ5ε, {.6., 
(οσα, Τα. 1. 64: {0 {πσοοβε 
ὄήεοφήηρς οὐ, 4.6., πιεηῃ, Το. 
ΧΙ]. Τ4: ο ὀΐεος ΟΙ {ο ας ὀδειο- 
171 071, 2.6., Σ908, Τα. ἱχ. 16; 
5ο οἱ ἴπε Τοτᾷ” ΦΙῤΡεΣ, 
που σχνι 26. τος κ. τς 
Ἠηδεά οἱ νΏαϊ (ο ἆἄοες, {ο 
ὀδεοο, {ο εατέφε {ο ῥ705ῤε7, Αο. 
11. 26; ΊἸεπςε, Ρε. ρα5ς. 
ρατί. εὐλογημένος, ὀήεσοεα, Γα- 
5ο7εᾶ οὗ σοα, Μαϊ. χχν. 34. 

εὐλογητός, όν (νετΏρα! αά]. ἔτοπι 
Ρτεςες.), συο2/4γ οὗ ῥ2α45ε, οὗ 
ὀήεισέης, Ἀδεά ΟΏΙΥ οἱ «οά, 
σε. τν. ος Ἱα.1. 68. Ἐο. 
ο ος ν.δ σος Ἱ. αᾱ, χα, 
ον Ερα.τεει. σι [δε 

εὐ-λογία, ας, ἡ, σάλεζαίίοι, [ζαί- 
ζΕ7γ, ἘἈο. αν. 15: ὀᾖεφοέρ, 
Α2αέ5ε, ἵο (οἆ, εν. νΗ. 12; 
αἱ {9οεαέζο ο ὀζεσσέησς, 
δεεα{είο, Ἠεῦρ. χα. 17: 
ὀήεςσέης, δεἸτεῇή, 2 (0οἵ. 1Χ. 5; 
ε Εοε. µπ. ο. 

εὖὐ-μετά-δοτος, ον, /έαῶγ {ο ρἶσε, 
2δε7αῦ, 1 Τϊπι. ν]. 1δ. (Ν.Τ.)Ἐ 

Ἑνὐνίκη, ης, ἡ, ἔ1ΐεε, 2 Τῖπι. 
ο ομμ 

εὐ-νοέω, ὢῶ, {0ο ὂε τυεζζ αᾖεβοσεα 
ἴο, Μαϊ. ν. 25. 

εὔ-νοια, ας, ἡ, ϱοοα-το1ᾷ, 1 Οο{. 
να. 3(ποί . Η.); ΕΡ. νι. 7.3 

εὐνουχίζω, σω, εὐνουχίσθην, {ο 
εαςετ{αίε, 244Φέε α εἰ/216/, 
Ῥαςς,, Μαϊ. κὶκ. 12.3 

εὐνοῦχος, ου, ὁ, α εἰεᾷ, Μαῖ. 
ΧΙΧ. 12: Αο. νΙ]. 27--30.Χ 

Ἐὐοδία, ας, ἡ, Ἐλοζα, ΡΠ1]. ἵν. 
ος 

εὖ-οδόω, ὢ, ἵπ Ν. Τ. ραδς. οΠΙΥ, 
ἴο ὂρ ἔρα {π α ϱοοά τυαγ, {ο 
ΔΑ7ο052εέ2, Ἔο. 1. 1Ο; 1 0ο. χγΙ. 
ο απ ο 

εὖ-πάρεδρος, ο», 5εε εὐπρόσεδρο». 
Ντο 

εὐ-πειθής, ές, εως{ζγ οὐεγέζὴς, εο/1- 
Λήα1ῇ, Ἱα. 1. τ7.Χ 

εὐ-περί-στατος, ον, ον 
2471412171, {ᾖ.6., δεφείέὔᾳς, 
Πες. κα. 1. 

εὐ-ποιία, ας, ἡ, τυεζ/-α οί, ὂε- 
1ε/εεΊςε, ΠεὈ. ΧΙΙ. 16.3 

εὐ-πορέω, ὤὢ, πΠ]ά., ἴο ασε 
720715, ἴο δὲ ῥ2οσβεέζοΙ.5, Αο. 
αι σος 

εὐ-πορία, ας, ἡ, τυέαζίᾖ, Αο. ΧἰΧ. 
σ5.Ἡ 

εὐ-πρέπεια, ας, ἡ, ὀέαιζγ, ϱΎαεέ- 
Γαήπες, Τα. Ἱ. τε 

εὐ-πρόσ-δεκτος, ον, αεζεβίαὀζε, 
ο σὺ το οτς σος νο 
πι του Ρε α ες 

εὐ-πρόσ-εδρος, ον, «»σίώεοίε, 
εο22ο{α2110γ αζίε]ιάΣ29 ο71,1{.ΟΓ. 
νΠ. 35 (εὐπάρεδρος, Ν. Η.). 
(Ν. Τ.)Χ 

εὖ-προσωπέω, ὢ, {ο ΄1αάε α Γζΐγ 
αββεαζα/εε, (σα]. νΙ. 12. (Ν. 
Ὅ]ς 

εὖρ-ακύλων, ωγος, ὁ, ἐφε ΑΣ 17α- 
ϱτεζζο, α- Ν.Ε, ποσα, Ἅς. 
χχν]]. Ἱ4 Ν. Η.). (Ν. ος 

εὑρίσκω, εὑρήσω, εὕρηκα, εὔρον, 
εὑρέθην, (1) {ο πα, ἴο αάο- 
εσρε, Έα: Ἡ, 19 ο) 7ο α-- 
εε{α{, ἴο πα ὂγ εογβτεία- 
12071, Οἵ ὮΥ ἐεχα{α{{ο1, 5 
α Ἰαάσε, Αο. χι. 28: (3) {ο 
οὐίαίπ, ἨεΡ. Ἱκ. 12: (4) {ο 
εο2{γέω6, Ίμα οι ᾖοτυ, Τα. 
ΧΙΧ. 48. 

εὖρο-κλύδων, ωγος, ὁ (ΓΓοΠῃ εὗρος, 
ε ὃ.ζ. τυζπά, απά κλύδων, 
τυανε), Ζ:117οεζγαο/1, α «{074Υ 
τυ2ῶ, α Γ147710ᾳ16, Αο. χχν]]. 
ω]. (Ν. Τ.) 

εὐρύ-χωρος, ον, ὀγοαα, «βασίσιι», 
Μαι. οι, τῇ. Ἑ 

εὐσέβεια, ας, ἤ, Δ1Είγ, ϱοα[έπεσς, 
Ἀοα, τσι ο Ἑπῃ, απ. 5. 

εὐσεβέω, ὤ, {ο «/ᾖοτυ βήείγ, {ο 
τυογε/{β, ΑοιχνΙ. 23: 1 Γ1πῃ. 
ν. 4.Χ 

εὐ-σεβής, ές, /εὐζρίοις, ῥήοτές, 
Αρκ ο, και το (Ἡ. Ἡ. 
εὐλαβής); 2 Ρεἰ. 11. Ο.Χ δγΥ2.: 
5ε6 δεισιδαίµων. 

εὐσεβῶς, α.ν., ῥήο1ε90Υ, εὐ{ρέσιις- 
ο ο πα ιτ; Εν ας τ2ς 

εὔ-σημος, ον, οἡεέζ21ἳ, {21{ε({1ρ1δ0ε, 
προς κιν. ο 

εὕ-σπλαγχνος, ο», Γ107 ος ῥ14, 
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{επιά7- αγία, Ἑρ. ἵν. 32; 
τ Ῥεί. 1]. δ.Χ 

εὖ-σχημόνως, αἆν., {ἐπ α εε/{γ 
2011167, αἐεεή{γ, Το. χΠΙ. 
το. Ἱ σος, παν, 4ο. ἳ Τα. 1η, 
τους 

εὖ-σχημοσύνη, ης, ἡ, «εοογιέήε, 
Φεεο{711655, 1 00. 1. 23.Χ 

εὐ-σχήμων, ον, 7ἐῤ16{αὀ06, «ἰεεοί- 
οἴέ, Ματ. Χν. 43; Λο. ΧΙ]. 5ο, 
Χν]. 12: τὸ εὐσχήμον, «εε/{- 
ο, α Ὅοι να. ουδ σαι 
24.Χ 

εὐ-τόνως, αἄν., υε/ειε2ηζγ, Γο7- 
ε{δ4γ, Τα. χχλ]. ΤΟ; Ας. χν]Π]. 
2δ.Χ 

εὐ-τραπελία, ας, ἡ, ζοτυ οπές, 
7ὀα/αχγ, ΕΡ. ν. 4.Χ 

Ἐιὔτυχος, ου, ὁ, ὄΖ1ιέγελις, Αο. 
ΧΧ. Ο.Χ 

εὐ-φημία, ας, ἡ, εο/11ε/71α{ζογ:, 
Φοοσᾶ 76βο2{, 2 «91. ν. δ.Χ 

εὔ-φημος, ον, «οὐ τυεζῖ, 
Φᾷοβε { α Α{παίνγ «171, 
ΡΕΙΙ. 1ν. 8.3 

εὖ-φορέω, ὢ, {ο δεα ῥ1ε71111.109, 
Έα. χι. το 

εὐ-φραίνω, νῶ, εὐφράνθην απ 
πὐφράνθην, αοῖ., {0 2244 ρίσᾶ, 
2 0ο. Π. 2; Ρα55., ἴ0 δε ρίαᾶ, 
ἴσ γεἰοέσ, Έπ σα. το Ἀς η. 
26; Κεν. χν]]. 2ο. 

Ἐιὐφράτης, ου, ὁ, {2ε Σ11αΐεα, 
Κεν. ἰκ. τή, χνι. 12.3 

εὐφροσύνη, ης, ἡ, /οΥ, ϱαώ πέσο, 
ο Ἡπ, 28. αιν, ττά 

εὐ-χαριστέω, ὢ, {ο {ᾖαμᾷ, οῖοε 
ζβαμας, Ἆα αχανή. ας, κο. 
ο 

εὐχαριστία, ας, ἡ, ᾧ7αίώιος, 
ἔλαμβορήσοσς, 5 2 (ΟΟἵ. ΙΧ. 
11, 12. ΦΥ/.. 88ε αἴτημα. 

εὖ-χάριστος, ον, {ζα1ᾷΓαε0, ϱ7αέε- 
-”ᾱ- οἱ, πὰ ες 

εὐχή, ἢς, ἡ, (1) ῥ7αγε7, 1α. ν. 
15: (2) α Ὅοτυ, Αο. κνΠ. 18, 
ΧΧΙ. 23. ΦΥ1.: 88 αἴτημα. 

εὔχομαι, {0 Δ7αΥ, Αο. χχνΙ. 29; 
ο οσο χα τι ται ν το ο 
πΗ{Ἡ ὑπέρ οἵ περί, σεη.); {ο 
τυζεᾷ, Ἆο. αχνηῃ. 29: Ἰο. Ἱκ. 
3.2 οτι κια θ, ο πι. 5. 

εὔ-χρηστος, ον, 145614, 2 Τΐπι. 
Ἡπ. 2τ, Ίν. της Ἑπλεωα. τη 

εὖ- «ψυχέω, ὢ ὢ, {ο δρ ἐν οσο «ῥή{ή5, 
ἴο ὂε οΛεσγΓμή, ΡΕ]. Π. ΤΟ.Χ 

εὐ-ωδία, α», ἡ, Γ7αβ7α1εΕ6, ϱοσᾶ 
ράσο» ὅσοτ.α τε. Ερ.σ15. 
ΡΕΙΙ. 1ν. τδ.Χ 

εὐώνυμος, ον, ζεί, Ὠαπά, Αο. 
κχι 5 ᾖοθοι Κεν. ὧ.ο 
εὐωνύμων (πειῖ. Ρ]ατ.), 011 ἐλέ 
τες Μας κκ. 2, 53. 



εφα] 

ἐφ-άλλομαι, {ο ᾖεαβ 1ῤο, ἐπί, 
Άοο., Δος,. χΧὶχ. 16.3 

ἐφ-άπαξ, αάν., ο7εε Γογ αὖῇ, Χο. 
πι πο: Ἠευρ. να σῇ κ το 
κ. του οὐ οπο, τ οο. αν. 
6.Χ 

Ἐφεσῖνος, η, ον, ΕΛΛεσία1ε, .6., 
εΏιτοΒ, Ἐεν. 1. 1 (πο. ἸΝ. 

᾿Ἐφέσιος, α, ον, Ἐβ/εσία, ὄε- 
{7107715 {ο Λες, Λο ΧὶΧ. 

25, 34, 35, ΧΧΙ. 20.3 
Ἔνφεσος, ου, ἡ, Ἀβήεσις, Αο. 

πνιι. το 2τ, 24. 
ἐφ-ευρετής, οὔ, ὁ, ἆ {ωε1ί07, 

σο21έγ{0ε7, Ἐο. Ἱ. 39.Χ 
ἐφ-ημερία, ας, ἡ, α εο1{56, ἃ 

ἀϊνίδίοη οἱ Ρτγὶεςδί5 {οί 1Π{εί- 
οεπαησε οἱ 5ετνίοε, Τα. 1. 5, 
δ. (5.)Ἠ 

ἐφ-ήμερος, ον, οσέζν, ]α. ΠΠ. 1 5.Ἡ 
ἐφ-ικνέοµαι, ἀερ., 2ἀ αοτ. 1ΠΕ. 

ἐφικέσθαι, ἴο εο”1ε ἴο, έεᾶε/, 
ἄχριονεις 26ος κ. τὸ, τ 

ἐφ-ίστημι, 2ἆ αοτ. ἐπέστην; 
Ρετ[. ρατί. ἐφεστώς; αΙναΥ5 
Ἱηρταης. ος: πῖα. πᾳπ Ν. Ε., 
(ϐ) {ο φίαμα ὄγ, Τα. Π. 3δ; 
Αο. χι. 7: (2) {ο ὂε 14ηρε7σΐ, 
οιαπι αν ο ο) το σε ας 
πε, 5 εν, Ἱα. κχι 4: 
(4) {ο δε αξ Λα, {0ο ηβεία, 
2 Τ]πῃ. Ἱν. 6. 

ἐφνίδιος, 5εε αἰφνίδιο». 
ἐφ-οράω, ὢ, 24 αοΓ. ἐπεῖδον, {ο 

ᾖσοφ 14ῥο/, Τ.1. 1. 25; Αο. ἵν. 
20.3 

Εφραίμ, ὁ, Εβήγαΐη, ἃ οἵἵγ, 
]π, κι. 54. 

ἐφφαθά, απ Αταπιαϊο νετΏ, 1πι- 
Ρετα!ῖνε, ὄε {ᾳοι οβεπεα, Ματ. 
γη. 34. (Ν. Τ.Α 

ἐχθές, 5εε χθές. 
ἔχθρα, ας, ἢ, ε21216γ, (4α]. ν. 29; 

πρ. Ἡ τς, 6. 
ἐχθρός, ά, ὀν, ᾖαίεο, Το. ΧΙ. 28: 

Λοφήζΐε, 1 Οοἵ. Χχν. 25; α5δεά 
α5 ου)ςί., ο ΕΥ, Μαἲ. Χ. 
36; ὁ ἐχθρός, Τα. κ. 10, {ρε 
ΕΙΕΖ1Υ, 1.ε., Ξ8ί8Η. 

ἔχιδνα, ης, ἡ, α σ4βεγ, Πτ., Αο. 
χχν]Ι. 3; Πρ., 5 Μαι. 11. 7. 

ἔχω, ἔξω, ΙΠ1ρΕ. εἶχον, 24 8ο. 
ἔσχο»ν, Ρεξ. ἔσχηκα; (1) {ο 
ασε ΟΙ βοῦφερς, 1η 5επετα], 
ΡηγςδίσοαΙ1γ οἵ πιεηίαΙ]γ, {επι- 
Ροτατ!]γ οἵ ΡεΓΠΙάΠΕΠΙΙΥ ; μὴ 
ἔχειν, {ο ᾖσεβ, ἴο ὄὖε ᾖο007, 
να. να. ὁν τ ὅοιτ. - σσ 
(2) {ο ὂε αὐζε, Ματ. χὶν. δ; 
ΠοαΡ. νι. τας 2 Ρε. τι. τς, (3) 
ΨΙ(Ἡ αἀνετορς, οι αἀνετρίῖα] 
ῥιταςες, εΙΙρίϊσα]1γ, "ο πανε 

σκΕεξδΑ- ΕΝΥσΤΙ5 ΝΕΙΗ ΤΕΤάΜΕΝΥΤ ΤΕΧ/ΙΟΟΝ. 

(οπε’5 5ε1{) ἵπ ΑΏΥ ΙΠ8ΠΠΕΓΣ,” 
ἔο ὀε, 45 κακῶς ἔχειν, ἔο ὃε 1/7; 
ἐσχάτως ἔχειν, ἴο ὂε αξ λε 
ζαφέ οκ{γεαήέν» (4) {ο Λούα, 
Ἱ Τη. πμ. ο. 2 δι αν το. 
ο εφίεε”1, Μαϊ. χῖν. 5; ΡΠΙ. 
Π. 29; (5) πι]ᾷ., ἔχομαι, {ο δε 
716 ΟΙ 122έ1έ ἴο, Ματ. Ἱ. 385. 
ηδεᾶ οἱ {Ἴπε, Ας. χκχΙ. 26, 
Ζ2ε ααγ εο}2{745, {ᾖε ελέ αγ 
τὰ ἐχόμενα σωτηρίας, 14ος 
/οήγεα ἔο ΟΙ βεγέαζ714719: ἴο αὐ- 
σαζ1ο3, Ηεῦ. νΙ. 9. 

ἕως, οοη]. απᾶ αἄν., (1) οἱ εἴπιε, 
Ζ4, 1421414, αδεᾶ αἱ5ο α5 Ῥτερ. 
Ν{Ώ σεη. ἕως οῦ, ΟΙ ἕως ὅτου, 
221117 τυ/ε, Ἱμα. ΧΕΙ. δ; (2) 
οἱ Ρίαςε, 144 ἐο, Οἵ αἲ Γαγ α», 
8ἱ5ο πΙΙΠ ρεη., 5δοπιεείπιες 
ψ{Ἡ εἰς Οἵ πρός (.99.), Μαϊἱ. 
ἄχτι. οδυ Τα κχιν. το ας. 
χκχν]. 11; (3) 5Ροκεηπ οἱ α 
Ἠπιϊί ΟΙ {ΕεΙΠΙ {ο αΠΥΙΠΙΠΡ, 
24 {ο {ᾖε ῥοίΐ οὗ, Μαϊ. χχνΙ. 
αδ. Ὃν κι ος σαι το 
(4) ν]τἉ Ρατίῖο]ε5, ἕως ἄρτι, 
ἕως τοῦ νῦν, 121117 Ίοτυ; ἕως 
ὧδε, {ο {19 ῥίαςε; ἕως πότε; 
Άοτυ {ο194; ἕως ἑπτάκις, 121117 
σέσε; Σε, ἕως ἄνω, 142 ἴο 
{ε ὀγ12η, εἴο. 

Ζ 

Ζ, ἵ, ζῆτα, σεία, 5, ἴπε δΙχί] 
]είτετ, οτϊς. οἱ α πιῖχεά οἵ 
οοπιρουπᾷ 5ουπᾶ, αξ Ι ὃς, 
ΠΟΝ 6ΕΠΕΓΑΙ1γΥ Ρτοποιποεά 2 
οἱ ὧ. Α5 α πυπιετα], ἕ --7; 
ἕξ- 7οοο. 

Ζαβουλών, ὁ (ΗΠες.), Ζεδιῤο, 
Μαι. ἵν. τα, τς; Κεν. νι. 8.3 

Ζακχαῖος, ου, ὁ, Ζαεεζώιις, Ἱμα. 
να ο ὃς ὃς 

Ζαρά, ὁ (Πεῦ.), Ζαα οτ Ζε7αή, 
πα ταν 

Ζαχαρίας, ου, ὁ, ζαεβαγ{ῶς ΟΙ 
Ζαεβαία/, (1) ἴπε {αίΠετ οἳ 
]οῦμπ {πε Ῥαρ{εςί, Τα. 1. (2) 
ἴπε 5οη ΟΓ ῬατασΠβίαΓ, δἱαῖῃπ 
η {Πε {επρ]ε, Μα!. κχκΙ]. 45; 
Τα. ΧΙ. 6Ι απ 2 Οπτοη. Χχὶν. 
20 πε 50η οἱ ]ελοϊαάα).Ἐ 

ζάω, ὢ, ἕῃς, ἕῇ, ΠΕ. ἕῆν (ΝΤ. Η. 
ἕῃν), Επί. ζήσω Οἵ -ομαι, 15 
8ΟΥ. ἔζησα, {ο ᾖζσε, α5 (1) {ο 
ὂε αὖζοε; ρατῖ. ὁ ζῶν, {νε {{τ- 
715 Ο1ε, α ἀεδοτιρίῖοη οἱ ΄ 
(6ο, α5 Μαι. χνΙ. 16; (2) {ο 
7εεείσε Οἵ 2εραζ ῥήε, ]ῃ. Ἱν. 
5ο; Ματ. χνΙ. ΙΙ; (3) {0 9βεα 
26ε ἵπ ΔΏΥ νίαΥ, (αα1. Πλ. 14 
2 Τπι. 1. 12: (4) {ο ᾖζσε, ἵη 

44 

[εις 

ἴπε Πϊρ]εςί 5εηςε, {ο Ρο58ε55 
εριτιταα] απά εἴετπα] Η4ε, Τα. 
χ, 2ὃ. Ἠεῦρ. χ. ᾖδ. (5) πο 
α5 οἱ ναίετ, {υ77μ ο Γεσή, 
οΡρροξεᾶ {ο δίαρπαηί, α5 Τη. 
Ἱν. 1Ο. 

Ζεβεδαῖος, ου, ὁ, Ζεδεάεε, Μαϊ. 
ον οι κ. 

ἵεστός, ή, ὀν (ζέω), δοεζήης, /οὐ, 
Ἡσ., ἴεν. ἵπ. τς, το 

ἵεῦγος, ους, τό, (1) α γοῤε 
(ζεύγνυμι, ἐο 1913), Ἱωα. κὶν. 
19; (2) α ῥαΐ, 1. . 24.8 

[ευκτηρία, ας, ἡ, ἆ δαμα, α Γα»ί- 
Ε71475, Αο. κχν]]. 49ο. (Ν.Τ.)Χ 

Ζεύς, Διός, 8οο. Δία, Ζει (1.4:. 
/ιεῤή{ε2), ἴπε ομΙεί οἱ ἴἰπέ 
ἨΠεαίπεη ἀεῖίῖε5, Α.Ο. χῖν. 12, 
το ε 

ζέω, Ρατί. ζέων, {0 δοίζ; Ἠρ., {0 
δε Γεγσεᾖέ, Αο. χν]]. 25: Ῥο. 
χη. ττ.Ἡ 

ηλεύω, {ο ὂε σεαίσοι., Ἐεν. ΠΠ. 
το ο 

ἵῆλος, ου, ὁ, (1) Γε7Όο7, σεαῦ, ]η. 
Π. 17; (2) /{σαίγγ, /εαίο5Υ, 
Αο. ν. Ι7, ΧΙΠΙ. 45: ᾖεγεεπεςς, 
ΗΠεΡ. κ. 27. 

ἵηλόω, ὢ, ώσω, (1) {ο ασε σεα/ 
702, {ο αεσέγε εα1εςέζγ (α9ς.), 
τ Ὅοι αι, σι; ο Όσον τα 
σα]. ἵν. 17; (2) {ο δε ευ{σαι5 
ΟΙ /αΐο1ε, Αο. ν1. 9: 1 Όο. 
πα. α Ππωιν. ο 

ζηλωτής, οὔ, ὁ, (1) οέ 5ε2Ύ σεα(- 
ο Γο02 (6εη.), Αο. ΧχΙ. 20; 
(2) α Ζεαΐοῦ οπε οἱ α εἶαδς 
οἱ Πευν5 νετ Ζεα]οις Εοί ἴπε 
Μοςα]ο Ιαγν, οΏηΙγ Τα. νι. 15; 
Αο. Ἱ. 13. 3εε Κανανίτη». 

ἵημία, ας, ἡ, ὤα71αφε, ᾖ055, Αοὶ. 
κκν, Το, 1» ΕΜ. πο στ. ὁ-- 

ἵημιόω, ὢ, Ρ8855., ἴο ὂε αα2μαφέᾶ, 
7ο 1127 ᾖοφο οὗ (86ς.), Μαϊ. 
χν]. 26: ΡΗΙΙ. 1. δ. 

Ζηνᾶς, ἂ, ὁ, Ζεμπας, ΤΗ. ΠΠ. 
ος 

{ητέω, ὢ, ήσω, (1) {ο ϱεεᾷ, αἩ- 
5ο]αίεΙΥ, α5 Μαι. να. 7; (2) 
{ο φέεᾷ Γο7 (866.), Να. ν1. 33 
]α. ν. 3ο: (3) 10 ασε το 
τυήᾖ Γο7, Μαἲ. κ. 46: (οἱ. 
1. Τ; {ο ἐφτεέγε {ίο, Τα. κΙ]. 
2ο”... σπα. το, 

ζήτημα, ατος, τό, α φ1Φέ{07:, 
α{οφιιίό (6εη., ΟΙ περί, 6ΕΠΏ.) ; 
Άο. Χν. 2, χκνΙ]. 15, χκχΙ]. 20, 
ΧΧΝ. 10, ΧΧχγΙ. 3.ᾶ 

ζήτησις, εως, ἡ, 14εΦ{ἱ021, ἀεδαίο, 
εολ{γουεγΩΥ, ]ῃπ. 1. 25; Αο. 
κ, ο. 

Γιζάνιον, ου, τό (ρετῃ. ΞΥΓία9), 
σέρα/{1424, οἰγεί, α Κῑπα οΕ 



ἵορ] 

Ῥαδίατά νηεαί, Ματ. κ]. 2ς-- 
4ο. (Ν. Τ.)Ἐ 

Ζοροβάβελ, ὁ (ἨΠεῦ.), Ζεγιό- 
δαδεῖ, Μαι. 1. 12. 14; Τα. 11. 
απο 

ἵόφος, ου, ὁ, «ὤαχλπεςς, {λίε 
«Φίοο7”, 2 Ῥεί. Ἡ. 4, 17; Ἱ]α. 6, 
το. Περ. σα, πδ. ος, Π.Χ 

ἵνγός, οῦ, ὁ, α γοβε, (1) πηεῖ., 
οἱ 5ετν]ιταἀάε, 1 Τϊπι. νι. 1; 
(2) Βρ., οἱ ΑΠΥ Ἱπιροδί]οη 
ΡΥ αι{ποσΙ{γ, Μαί. χ]. 29, 30; 
ασ κι το: αντ. ας) α 
δαίαπεε, ῥαξγ οὗ φεαίες, Ἐεν. 
γ]. 5. 

ἵύμη, ης, ἡ, {θασε, Μαϊ. χν]. 6; 
ΠρΡ., εογγιέβίπες», 1 Οοἵ. ν. 6, 
7, δ. 

ἵυμόω, ὤ, {ο Γεγ71ε21ΐ, {ο {εατεΖ, 
πε ή σας πα. αΠ. στ: 
1 Οο{. ν. 6; (|. ν. ο. 

ζωγρέω, ὢ (ζωός, ἀγρέω), ἴο {αλε 
αὐζωο, {ο εαἴεᾖ, εαβίµγε, Ἱ.α. 
ο τους πι, ας 26: 

ζωή, - ἡ (ζάω), ἐ4ε, Πτετα], 
5ρΙιτιταα], είετηα]; ζωὴ αἰώ- 
νιος, εἴεγαί γε, ἀφεά οἱ 
Οπη]ςέ, 5 {0 οο1έγεε οὗ ζε, 
Ίπ. ν. 26. «3γ/.. 8εε βίος. 

ζώνη, ης, ἡ, α ῥήγαᾖε, Αο. χχῖ. 
11; αδεά α5δ α ῥΙ756, Ματ. 
νι. 8. 

ἵώννυμι οἵ -ννύω, 5εε (ατ. δ ΤΤ4, 
Ῥυ. 45, {ο ρἶγα, Ἱπ. χχΙ. Ιδ; 
Άς. χι. δ (1. Η.)Χ 

ἵωο-γονέω, ὢ, ήσω, {ο β7εσεγνε 
οἶεοε, Τα. κνα. 343: ΆἎς. ν. 
«19; {0 ϱνε {γε {ο, 1 Γϊπι. νΙ. 
πο αν. Πο 

ζῶον, ου, τό, α ζἱυήρ' ογεαίγε, 
αήηαἰ, ΗεῦὈ. ΧΙΙ. ΤΙ” 2 Ρεί. 
πι, το, 

ἵωο-ποιέω, ὢ, ήσω, ἴο77αᾷε αὖζνε, 
ἔο οέωε {ήγε ἴο, ]ῃ. ν. 21, νΙ. 
θα Ἡ ο. κν. 22, 36, 455 
27ρος, 6: απ]. 11, 
Ῥο. Ἱν. αχ να πτς 1 ο. 
11. 18.3 

Ἡ 

Ἡ, η, ἦτα, εία, 6, ἴ]ἃε 5ενεηί] 
Ιείίθτ. Α5άα ΠΙπΙεταΙ, η΄ -- δ; 
΄ηΞ- δοοο. 

ἤ, α ρατίῖο]ε, ἀἰδ]αποίίνε, οἱ: 
Ιπίεττορα!ίϊνε, τυᾖείῇε; (5εε 
(τ. 6 4ο5, ἨΝΙ. δ 57, τό, Βι. 
249): ΟΙ οοπιραταίἶνε, {ρα 
(δεε τι 5 4ρο, Ἶνης ὃ α5,ε, 
2, Ῥι. 36ο). ΕΠ οἵπετ ρατ- 
Ώσ]ες, ἀλλ ἤ, ἐχεεβέ; ἢ καὶ, 
02 εἶσε; ἤπερ, {αμ αἱ αἰζ, ]η. 
χΊ]. 43; ἤτοι.. . ἤ, τοᾖείζεγ 

σα ΕΑ- ΕΝΟΙ/5Η ΜΛΕΗ ΤΕς74ΜΕΝΥΤ ΕΧ/ΟΟΝ. 

«ο (εχο]αάῖπρ ΑΠΥ οἴλετ 
αἰεγπαίίνε), Εο. νΙ. 16. 

ἦ, αΠγπιαίῖνε ρατίῖο]ε υνΙ(Ἡ μήν, 
ο1γε/γ, ἨΠεῦ. νΙ. 14 (Ν. Ἡ 
εἰ). 

Ἠγεμονεύω, {0 ὂε ΦουέγΛΟΣ, 35 
ΡτοσοηςφΗ], Τα. Ἡ. 2] ΡΙΟ- 
ουταίος, Τα. 111. Τ.Χ 

ἡγεμονία, ας, ἡ, 7106, 5 οἳ Αη 
ΕΠΙΡεΤΟΣ, Τ.1. 11. 1. 

Ἠγεμών, όνος, ὁ, 6ΟύΕΥἨΟΥ, α5 {πε 
ηεαά οἱ α ἁἀῑδίιτιοί, Μαι. χ. 
19; εβδρεοῖα]1γ ἴΏε ΡτοςΓα{ΟΥ 
οἱ ]ιάσα, α5 Ρ]αΐε, Εε]ϊχ, 
Εεδίας, Τα. χκ. 20) α είεΓ 
ἔοτυ, Ματ. 11. 6. 

ἡγέομαι, οῦμαι, ἀερ. πιῖά., (1) {ο 
δε {εαςε, ἵπ Ν. Τ. οΏΙΥ ρατί., 
ὁ ἡγούμενος, {ρε ᾖ{εααεγ Οἵ 
εᾖ{εί (ρεη.), 85 Α.. Χὶν. 12; 
ερ. κιν ον το, οι. (ϐ) ο 
οο72ς74167, ΊέεβΟΙΙ, εο1(21ῇ, 5 
Επῃ. μ.ο: 

ἡδέως, αν. (ἡδύς, «τυεεθ), οἰααγ, 
Μαω να, 2ο, κα αν. 26ος 
κα: τοῦ 

ἤδη, αν. οἱ πῃε, στο, αὐγεαὤγ, 
ας Μαϊ. 1. 1ο; οἳ ἴπε Ἱπι- 
πιεάϊαίε {αΐίατε, Ἐο. 1. Το. 

ἤδιστα, αν., /209έ ϱοααῦγ, 2 
ὅοτ. κή. 9; τ5.Ἀ 

ἡδονή, ἢς, ἡ, ῥύδασεε, 1.6., 5εἩ- 
5ια], {ή ο{γο αερέε, Τα. 
νι, σα πε ια, σι Τα. ιν. αν, 
ποια. το. {15 ]Α. τν. τ. 

ἡδύ-οσμον, ου, τό (ᾠδύς, ὀσμή), 
223114 Μαϊ. χχ]]. 243; η. ΧΙ. 

42.3 
ἦθος, ους, τό, 45 ἔθος, 2142217: 
ε9ίο; Ῥίατ. ἤθη, /207α05, 
τοσο αν. ο 

ἥκω, ἕω (ρετ{. κα, ΟΠΙΥ Ματ. 
νη]. 3), ἴο ασε εο/16, ἴο ὂε 
Ά2ετεμέ (5εε (ατ. ὃ 361 ἄ, ποῖε, 
Μα. δ 49ο, 46, Βι. 203). 

Ἠλιί, ὁ ο 5 ), 27604, Τα. 1. 23.38 
ἡλί (ΊΝ. Ἡ. ἐλωθ, (ΗΠεΡ.), 21 

σοα, Μαϊ. καν. 46 (τοπι 
Ῥ5. χκχ!]. 2). (Ν. Τ.Σ 

Ἠλίας, ου, ὁ, Αίας, 1.6., Σα, 
Μαι κι. τὰ, ανὶ 14. 

ἡλικία, ας, ἡ, (1) αἄφε, σα /έαρε; 
ἡλικίαν ἔχει, {ε {5 οὗ ἄδε, Τη. 
ΙΧ. 21; 5ο, ΡΤΟΡ., Μαϊ. νΙ. 27 
(8. γ. πρ. (2) οἰσίγε, 
«κο µια. χὺκ. 3. 

Ἠλίκος, η, ον, ᾖοτυ ὄ7εαέ, ᾖοτυ 
πα ᾧοἱ, με, Ἴα. πῇ, 5, 

ἥλιος, ου, ὁ, ἔλέ .. ἔλε {βίο 
δε 161, ΝΑΤ. ν. 45; Αο. ΧΙ. 
ατ. 

ἦλος, ου, ὁ, α 10, Ἱ]τπ. ακ. 
25. 

45 

[ητο 

ἡμεῖς, ψεη. ἡμῶν, ἆαι. ἡμῖν, α.ο. 
ἡμᾶς, Ρατ. οἱ ἐγώ. 

ἡμέρα, ας», ἡ, α αγ, {.., ΕΤΟΠΙ 
5ιητῖδε {ο 5υη8εί, Τα. Χν]]. 
ο Αοικ.211σ ἱάγ οἱ πεη{γ- 
{ουχ ἨοιΙβ, Ματ. νι. 34: πρ. 
ΙΏ ναΓΙΟΙ5 5ΕΠ5865. 

ἡμέτερος, α, Ον, ο, οΗ/ οτυ1, 
Αο. Π. Π1, ΧΧνΙ. 5. 

ἡμιθανής, ἐς, Λαζγ ἄεαα, Τμ. Χ. 

3ο.Ἠ 
ἥμισυς, εια, υ, 6εῃΠ., ἡμίσους, 
Λα; ἵπ πειῖ. ΟΠΙΥ, /αὐ{ ο, 
(6εη.) Ρίατ. (ἡμίση, ἨΝ. Ἡ. 
ἡμίσια),. Τα. κἰκ. δ- 5ἶπα., 
Ματ. νι. 23; Ἐεν. χἰ. 0, 11, 
χΧ]]. Τ4.Χ 

ἡμιώριον, ου, τό, α ᾖα0-Λοι, 
Εεν. να]. τ.Χ 

ἠνίκα, αἄν., τυζε, το/επευεγ, 
2 0οτ. ΠΠ. 15, 16.Ἠ 

ἤπερ, 5εε ἤ. 
ἤπιος, α, ον, ῥύασίαο, ϱεγέζο, 1 

ΤΗ. τι. 7 (Ν. Π. νήπιος); 2 
πα. Ἡ. σ4.ἲ 

Ἠρ, ὁ (Πεῦ.), 7, Τα. 1. 28.3 
ἤρεμος, ον, τα ἔχαφσ(ήῇ, 1 
τα Ἡ οἳ 

Ἡρώδης (ΊΛ). Ἡ. -ῴ-), ου, ὁ, 
/7εγοα. Έοιτ οἱ ἴἩε παπι 
Άτε πιεηέϊοπεά: (1) εγοῦ 
ἴδε 6γεαί, Μαι. Ἡ. 1; (2) 
/7εγοα «ας, οι δ. 1ε 
Μείγαγεᾖζ, Μαϊ. κὶν. 1, 3, 6; 
Τι. κχῃ.; (3) ἐ. 4ργίῤῥα, 
Ας. χΙ].; (4) 7. 4ργίῤῥα ἴπε 
ΥΟΙΠΡΕΤ, εα]]εὰ οη1γ 4Ρ710ῤα, 
Ἆς. «κ, 

Ἡρωδιανοί (7. Ἡ. -ῳ-), ὢν, οἱ, 
27εγοαίαης, Ρατίϊδαης οἱ ἨΗε- 
τοὰ Απᾶρας, Μαϊ. αχ. 16; 
Ματ. 11. 6, χΙ]. 14.3 

Ἡρωδιάς (1. ἨἩ. -ῳ-), άδος, ἡ 
2ήεγοαία», Μαϊ. χὶν. 3, 6. 

Ἡρωδίων (1Λ. Ἡ. -ῴ-), ωνος, 
οσα ση, Ἐο. Χν]. ΤΙ.Χ 

Ἡσαίας, ου, ὁ, Εεαίας, έ-έω 
/ναΐαή, Μα{. ΠΠ. 3, Ἱν. 14. 

Ἠσαῦ, ὁ, ἔνται, Ἐο. ΙΧ. 
ΠΕΡ. 2ο. τος 

ἠσυχάζω, σω, (1) {ο /ε5έ Γγο7ι 
τυο2ὀ, Ἱωμα. αχ]. 56; (2) {0 
εέαΦε ο; αὐζεγεαέίσ, {ο ὅε 
276214, Τα. χὶν. 4; Αο. ΧΙ. 1δ, 
ΧΧΙ. 4/ (3) {ο ᾖέωε σφτε{είζν, 1 
Ῥα. Ἱν. πτ.ς 

ἠσυχία, απ, ἡ, (1) «27έ3ε6, Λο. 
οκ στ μας Ἡ, απο 9) 
ἔγα2φιε10014γ, φα{είηεσ», 2 ΤΗ. 
1. 12.3 

ἡσύχιος, α, ον, φ116ἱ, {αΦ1411, 
1 Τι. 1. 25 1 Ρο. 1]. 4.3 

ἤτοι, 5εε ἤ. 

» 

ο» ] 

του 



ηττ] 

Ἠττάομαι, ρᾶ5ς., (1) {0 δε σας 
{710 (855.), 2 Οοτ. ΧΙ. 
13; (2) ᾖ ὂε ουεγεοίπε ὄγ 
(αρ. 2 Εει ᾖ. τὸ; 29.8 

ἤττημα, ατος, τό, {1Γεγ{ογ1ή, 
1111141101, Ἐκο. ΧΙ. 12; ους, 
τ 6ου ντ. (δε 
ἀγνόημα. 

ἤττων ΟΙ ἤσσων (ΥΝ. Η.), ον, 
6ΟΠΙΡΑΙ. Οξ κακός, 1212101, 
πει. α5 αἄν., 2 Οοτ. ΧΙ]. 15; 
τὸ ἧττο», ἃ5 δαΏ8{., {ετυογγο. 

«ος. κα σεξ 
ἠχέω, ὢ, {0 φο], 35 ἴλε 58, 

Τμ. κχὶ. 25 (ποί ΗΝ. Η.); α5 
ῬταςῬς, 1 Οο{. κ. 1.Χ 

ἦχος, ου, ὁ, απά ους, τό, σοι, 
Ὄρεςς, ἵασοα 25 (Ν. 
ἨεΡ.χ!11. 19; Αο. ΠΠ. 2; 41207, 
2έβο2ή, Τι. ἵν. 17.Χ 

Θ 

Θ, ϐ, θῆτα, {Λεία, {, ἴλε εἰσλίὮ 
]είίετ. Α5α πΙπιεία],θ΄-- ο; 
. --- 9οοο. 

Θαδδαῖος, ου, ὁ, 7αααάώτις, α 
5ΙΤΠΑΊε οἱ {Πε αροςί]ε ]αάε 
(8ἱ5ο οα]]εά /εὐδώιες), Μαϊ. 
ιο. Μον. πα. τὸ 

θάλασσα, ης, ἡ, (1) έλετεα, Ἐο. 
ΙΧ. 27: (2) σεα, 85 ἴπε Μεαάϊ- 
ἴ8Ιταπεαη, {πε Ἐεά ῷεα, Αο. 
πα. 56, κ.6, ο»: (3) Εερια- 
Ι6{16ΔΙΙΥ, Τοτ ἴΏε ᾖᾳάε «εη- 
ηεδατεί, Μαί. ν 11. 24. 

θάλπω, {ο εὔε{ςᾖ, 1101/2157, ἘΡ. 
φροςττἝἩ Ἡ 7.Ἐ 

Θάμαρ, ἡ, 7α71α2, Μαἲ. Ἱ. 3.Χ 
θαµβέω, ὢ, {ο ὂε αοίοέ/εῶ, 

α2αρέαά, Αο. Ἱκ. 6 (Ν. Ἡ. 
οπ1ϐ); 5ο Ρ855., Ματ. 1. 27, 
Χ. 32; ψΙίΙλ ἐπί (ἀαῖ.), Ματ. 
τς ο 

θάµβος, ους, τό, α’Λαπεηιε2ή, Τα. 
ν.σ6,ν.ος Ας ἵπ, τους 

θανάσιµος, ον, αεααζγ, 107457, 
Ματ. Χν]. 18.3 

θανατη-φόρος, ον, ὤεαίῇ-ὄγέρ- 
75, ]α. 1. 5. 

θάνατος, ου, ὁ, ὧεαίᾖ, 1{. ο ΒΡ., 
μα πα σου αἱ.» Ἔο. 
1. 32: {ᾖε6 εῶ5έ οἵ αεαίᾳ, Ἐο. 
ναι. τῇ. 

θανατόω, ὢ, ώσω, ἔο β11έ {0 ἀεαίᾖ, 
Ρᾳ55., 70 ὄε {2 ζα71ρεί οὗ ἀεαίή, 
Κο. νΠΙ. 36; Βρ., {ο αεοίγογ, 
φὀσ1ε, 5 ενΙ] Ρβ5510Η5, Ἐο. 
νυν. 13; Ρᾳ85., ο ὀεεσ”έ εασα 
ἴο (ἀαί.), Κο. νΙ]. 4. 

θάπτω, ψω, 24 αοΓ. ἔταφον, {ο 
ὀμ1γ, Μαϊ. ν1Π. 21, 22. 

Θάρα, ὁ, 7εγαᾖ, Ἱωα. 1. 34.3 

σλββΕΑ-ενστςος ΝΕ ΤΕΣΤΙΕ ΥΤ ΣΧ7ΙΟΟΛ 

θαρρέω, ὢ, ήσω, {0 ὂε ος ροοᾶ 
εοίέΖάΦέ, ἴο ασε εοῇάείεεε, 
εἶς ΟΙ ἐν, 2 «ο. ν. 6, ὃ, Χ. 1. 
Τη Ἱπιρεταίϊνε, ΕΟΓΠΙ5 ΕΤτοπι 
θαρσέω ατε α5δεᾷ, θάρσει, θαρ- 
σεῖτε, {σ4ε εοἶ7αΡε. 

θάρσος, ους, τό, εοἸέάΡὲ, Αο. 
Χχν]]]. 1 5.Χ 

θαῦμα, ατος, τό, α τυομάεγ, 2 - 
6ος. χὶ. 14 (ΥΝ. Π.); τυοπώεγ, 
απασε/ε/έ, Ἐεν. Χν]Ιι. 6.Χ 

θαυμάζω, σω, οΓσομαι, ζ2τυο21467”, 
805., ΝΙ{Ὦ διά, αοο., ἐπί, ἆαι., 
περί, 5εη., ΟΙ ὅτι, εἰ; {ο τυο71- 
αεγ αἴ, αἆγιήγε, αςο.; Ῥ8585., 
ζο δε αατ{γέα ΟΙ -- 

θαυμάσιος, α, οΥ, τὺοάε/Γαῇ, 
Μαι. χχ]. 15.3 

θαυμαστός, ή, ὀν, τυολάεγΓ147, 
21472εἶοί5, ἵΜαί. ακχὶ. 42: 
Μας κη. τπτ, Ἱαπ Ἰκ σος 2 
(στ. σα. πα (Κεα) τε. 
ο, εν κὀώ. ειςτ 

θεά, ἂς, ἡ, α ροάσεος, Αο. χΙχ. 
27, απά Ἐεο. ἵπ 35, 37.3 

θεάοµαι, ὤμαι, ἀερ., Ι8ί αοΓ. 
ἐθεασάμην, ῥρ855. ἐθεάθην, {0 
δε/ο)α, {ο εο22ἴε71{αΐε, {ο 1515, 
Μαι. πι Ἡ, ο απ ο. 

θεατρίζω, {2 /14ᾷε α οῥεείαεζό οἵ, 
6αοφε ἴο εοζε]ηῇί, ἨΠεῦ. Χ. 
ος. (Ν.Ε 

θέατρον, ου, τό, (1) α ῥίαςε Γογ 
221ὀδές «/ᾖοτὺ5, α Ιᾖεαίγε, Αο. 
κὶχ. σο, ητ., (2) -α αῥεείαείε, 
1 Οοἵ. 1ν. Ο.Χ 

θεῖον, ου, τό, ο1έζβ/Ζ142 (ἴτοπι ἔπε 
{ο]1]ονΊπς, α αἔσήε 467156), 
Εεν. ΙΧ. 17, 18. 

θεῖος, εία, εἴον, αὤζυέπε, 2 Ρεῖ. 
1. 3, 4» τὸ θεῖον, {πε αεσῖγ, 
Ἆοςο. κν. 20.38 

θειότης, Τητος, ἡ, «ὤείέγ, αζυέπε 
ραΐμσε, Ἐοι..ι. ο 1. 
θειότης 5 ἀεῖίγ, αὐθίγαςίγ; 
θεότης, ῥεεο/α{{γ. 

θειώδης, ες, «7ζῤῥιιοις, Ἐεν. ΙΧ. 
τή, (Ν.ΤΟΝ 

θέληµα, ατος, τό, τυ11ῇ, Τα. κ. 
47: Ἠρ. ο Ριατ., εογο2/α225, 
Αο. ΧΙΙ. 22; «εοίγε, ὮΡ. Π. 3. 

θέλησις, εως, ἡ, α τοζζήο, τυ1ῇῇ, 
Περ. 11. 4. (5.) 

θέλω, Ιπιρξ. ἤθελον, 15ΐ 8οτ. ἠθέ- 
λησα (ἐθέλω 5 ποί {οαπά 1π 
Ν. Τ.) ο το, αεζέρλί 121, 
22έ{ε7, (ο τυ1ῇ, Ίπ ἴΏε 8εΏ58 
οἱ α55εηΐ, ἀείετπιΙπαίΙοη, ΟΙ 
τεαιἹτεπηεηέ, 

θεμέλιος, ο», δεζοἸεσ{7ης {ο α Γο1/21- 
οαέΐομ; Ἠεπος, Τη8δο. (56. 
λίθος), α Γοιάα{{ο, ΟΙ τὸ 
θεµέλιον (1Τω..), ἵπ ἴπε 58Πε 

46 

Ιθερ 

5ε6η5ε, 2 Τππι.  Ἡ. ο; Τα. νι. 
49; ΒΡ., Εοτ {Πε εἰεπιεηίς ος 
ἀοοίτῖπε ος 146, 1 Οος. 1. 
τσ.τος Ἠευ. νι 

θεµελιόω, ὢ, ώσω, {ο ζαγ α Γο1/2- 
οα{ζο11, {ο οσα, Ἠεῦ. 1. 1Ο; 
Πρ., {0 7104ε φ{αδύε, (οἱ. 1. 23. 

θεο- δίδακτος, ον, ζσρᾖέ ο σοα, 
{ Ἑμ. τν... 6ν. ΙΡ τς: 

θεο-λόγος, ου, ὁ, 0316 τυζο ἐγεαές 
οὗ ασοέσε ἠδέρρς, οἱ {Πε 8Ρος5- 
ε ]ομη ἵη {πε {τε {ο Εεν. 
(. Η. οπι1ἑ).Χ 

θεο-μαχέω, ὢ, {ο Πρᾗέ αρα{σέ 
ὅσα, ΆἎο αχκοι. ο «ΝΕ Η: 
οπι1().Χ 

θεο-μάχος, ου, ὁ, αρ έεγ αρα {ο 
σοα, Αο. ν. 39.Χ 

θεό-πνευστος, ον (πνέω), (ος- 
ὀγεαίλεα, {9ῤέγεα ὄγ σοα, 2 
Τ1πι. 1. 16.3 

θεός, οῦ, ὁ, νος. οπςε θεέ, Μαϊ. 
αχν]]. 46: (1) α ροῶ, σεπετὶς- 
ας, Άς νῆ, ας πο ορ... 
ὅος. ἵνα; ΕΡΗ. 1. το αι 
Χ. 34 (ααοίεά ἔτοπι .); (2) 
σοα, ὁ ὡς 1ε /εσεαζεά 
σσ, Ἶα α. τ Αα πι ο 
είο.; (3) αροιτο ίο ϱΠτίςί, 
Ἱπ.αστ, κκ. ὅο, 

θεο-σέβεια, ας, ἤ, νο οὗ σοα, 
ΦεεΨ, ι Τα. Ἡ, τοι 

θεο-σεβής, ές, (οὕ-τυογςΛ{ββέλιο, 
Αέρας, ἹΠ. ἴκ. οι. να δες 
δεισιδαίµων. 

θεο-στυγής, ές, ᾖαζε[ιζ {ο οσα, 
οι. σος | 

θεότης, τητος, ἡ, ἀεζζν, (σοά/εαα, 
οἱ. 11. Ο.Χ αι 5εε θειότη». 

Θεό-φιλος, ου, ὁ, {ή εοβΛ ης, Τμ. 
παν Άι ἴ, τε 

θεραπεία, ας, ἡ, (1) οεσέεε; 
Ώεπος (405. Γοτ οοηστείθ), 
δέγυα2245, /οιισε/οίᾶ, Πα. ΧΙ. 
42: Μαΐ. χχὶν. 45 (ποί ΤΝ. 
Η.); (2) ηεάέσαί φεγοέσε, εαί- 
215, Τα. ἵχ. τας Εεν σκως” 

θεραπεύω, εὔσω, (1) ἐρ φέγσε, 
12211546 Το, ΟΏΙΥ Δοι χνΙ. 
257 (2) {ο Λεαζ, αςο. Οξ ΡεΙΡ., 
αηΠά ἀπό οἵ αςο. οἱ ἀἶδεαςε, 
Μαι. χΙϊ. 1Ο; Ματ. νΙ. 5. 

θεράπων, οντος, ὁ, α 5ε7υα214, ο) 
σάίεαα.ή, Πεῦ. 1. 5.Χ 

θερίζω, ίσω, {ο 7έαβ οι ρα{/ε7, 
α5 ρταῖη, Η{. ο αρΡ., Μαί. νΙ. 
265. Ἰπ. ἲν- 57, 38. 

θερισµός, οὔ, ὁ, ᾖαγυεσί, Πτ. οἱ 
ΒΡ., Ίη: αν. ασ. παρα. Ἡ. 

θεριστής, οῦ, ὁ, ἆ 7έαβε7, Νας. 
αλα, σο, 384 

θερµαίνω, ανῶ, οπ]γ πιά. ἵπ Ν. 
Τ., {ο τουσ: ο116)5 φεζζ, Ματ. 



θερ] 

χὶν. σ4, 67; ]π. χν]]. 18, 25; 
Τα. Ἡ. το 

θέρµη, ης, ἡ, Ζεαί, Λο. κχν]Π. 
κ 

θέρος, ους, τό, «1471167, Ματ. 
χχὶν. 32: Ματ. κι. 25: Τι. 
ἁκι. 39.3 

Θεσσαλονικεύς, έως, ὁ, α 77ε:- 
φα/ο711471, Α.Ο. ΧΧ. 4. 

Θεσσαλονίκη, ης, ἡ, 7ήε,φαζο- 
τα ο ανα ο τας τη. 

Θευδᾶς, ἂ, ὁ, 7ειάας, Αο. ν. 
46.3 

θεωρέω, ὢ, ἴο ὂε α οῥεείαίογ οἵ, 
ἴο ὀεᾗοία, ἵο -εε, ἴο Αποτυ ὁγ 
φθεῖτρ, ἴο ΕΧᾷΕΥΙΕΊΕΕ; α0ς., 
ο ΨΙ{Ὦ αςο. ΟΙ οὈ]. εἶαιςε. 

θεωρία, ας, ἡ, ἆ «1ρλή, ἆ οβεείαεζς, 
Τα. και. 48.3 

θήκη, ης, ἡ (τίθηµι), α /εεεβίαεζς, 
ἃ5 α 5δοαββατά, ]π. χνλ]. 11. 

θηλάίω, (1) ἡ ρέσε οηεά, Μαϊ. 
χχῖν. 19; (2) ἴο οηεβ, Μαί. 
ΧΧΙ. 16. 

θῆλυς, εια, υ, Γεαζ6, ξεπι., Ἐο. 
ι ο 27: πευξ., Μαϊ. κὶχ. 4” 
Ματ. χ. 6; (αα]. 1. 285. 

θήρα, ας, ἡ, ἠ111ή45, ἈεποῬ, α 
ἔγαβ, Ἐο. ΧΙ. Ο.Χ 

θηρεύω, σω, ἴρ 12, ἴο εαίςᾖ, 
Τμ. χὶ. σ4.Ἑ 

θηριο-μαχέω, ὢ, {ο εί τυζῤ 
τυζζά δεασός, 1 Οοἵ. Χν. 32.Χ 

θηρίον, ου, τό (Ρτορ. ἆ ζήᾖε 
ὀεα»έ), α τυἰ/α ὀέασί, 85 Αο. 
ΧΙ. 6; ἴτεα. ἵπ Ἐεν. 

θησαυρίζω, σω, {0 οἴο7έ 162, 7ε- 
φέγσε, Πί. απάἀ Ἔςσ., Τα. χα. 
οι ο Ρε 7. 

θησαυρός, οὔ, ὁ, α {εασιεε 2ε- 
εεβίαεζε, {γεαφαεγε, Τα. ΧΙ. 33, 

θιγγάνω, 24 αοτ. ἔθιγον, {ο {ο1ςᾖ, 
Λαμαΐ6, αὖΌς., 0 οἱ. Ἡ. 21: ντ 
δεη., ΗεΡ. κ]. 207 {0 1171476, 
Περ. πι ο Ογµ.- 9ε6 
ἅπτω. 

θλίβω, ψω, {ο ῥ7ε55 14201, Ματ. 
π]. ο. πο. ὦ ασε, σὍος.Ἱ. 
6; ραᾶςδς. ΡετΙ. Ρατί. τεθλιμμέ- 
νος, εο/17γαεἴειζ, 1α477ο0τυ, Μαἴ. 
ν. 14. 

θλῖψις, εως, ἡ, β7ε55147ε, α{ές- 
ἔ7ᾳ7, ἔγ1δ1/αέζο, Α.ο. ν]]. 11; 
28. 1.6. 

θνήσκω, 2 4ο. ἔθανον, {ο αζε ; 
1η Ν. Τ. οΠΙΥ ΡείΓΕ. τέθνηκα, 
ἔο ὖε εεαῶ, Τα. νΗ1. 497 1 ΤΙπι. 
ν. 6. 

θνητός, ή, ὀν, ᾖἱᾳδῇ]ε {0 αεαίῇ, 
1ο2{αὐ, Ἐο. νἰ. 12, ΙΙ. 11; 
πο σσ κν. ο, ο ο Θσοες 1. 
11, ν. 4.3 

σκΕεΡά-ξδνσ) ο ΥΕΝ ΤΕ5Τά ΜΕ ΝΥΤ ΕΧΟΥΝ. 

θορυβά(ω, {ο α{σίγό, {γσ1ιόᾖε, Τ,α. 
χ,αιτ ΑΝ ΡΟ 9. ΤΑ 

θορυβέω, ὢ, {ο α{9ίιγό, Αο. χνἹ]. 
5; ῥρ85ς., {ο ὂε {γοιέδίεα, {ο 
τυαζ{, Ματ. ΙΧ. 23; ΜαΤ.ν. 30; 
Άς. αχ. το.Ἡ 

θόρυβος, ου, ὁ, /10ή5ε, 14ῤΖοα2, 
Ματ. ν. πδι Ἀσ.ακ. τ. 

θραύω, σω, {0 ὀγεαῶ, «Λαίίε, Ἱωα. 
Ἱν. 18.3 

θρέµµα, ατος, Το (τρέφω), ἐλε 
301471 οὗ εαζ{ε, »ᾖεέεβ, εἴς., 
Τα στο 

θρηνέω, ὢ, ήσω, αῦς., {ο τυα11, ᾖα- 
Ίρεπα Ναι. κι τς τι. πα. 
355 Ίῃ νι 2ο. ο δειρασ, 
ασο., Το. κκ. 21.8 

θρῆνος, ου, ὁ, α τυα{ζέσᾳρ, Ματ. Ἱ. 
19 (ποί ΥΝ. Π.).Ἑ 

θρησκεία, ας, ἡ, ἐχίε7αζ τὺο}- 
ο/44, 7εὐ{σήσαι τυος/{β, Αο. 
Ἄχνι. 5, οι. π,τδ Τα. 1,56, 
2 ἳ 

θρῆσκος, ου, ὁ (ΡτοΡρ. αά].), α 
αεσοίεέ, ε{{ρίοιι Δεγ5όΟ, ]α. 
Ἱ. 26. (Ν. Τ.Σ Οὁγη.: 8εε 
δεισιδαίµων. 

θριαµβεύω, σω, {ο {711 ου, 
ἴο ζέσα {2 {γ11/Λ/, 2 (ο. ΠΠ. 
πλ οἱ, αν τος 

θρίξ, τριχός, ἆαιῖ. Ρ]ατ. θριξί, ἡ, 
α Λαζγ, Πάπιαη ΟΙ αΠΙπια], Τη. 
ΧΙ. 2; Ἐεν. ΙΧ. ὃ. 

θροέω, ὤ, {ο ο{φίγὸ, {εν ὄγ 
εἰαΖΟ7; ΟΠΙΥ ρα». ἵπ Ν.Τ., 
Μαϊ. χχὶν. 6; Ματ. χΙ]. 7; 
2 Επ. ους 

θρόµβος, ου, ὁ, ἆ εἶοί, ζαγςε αγοᾷ, 
α5 οἱ Ρ]οος, Τα. κκ]. 44. 

θρόνος, ου, ὁ, ἆ σέαέ, 35 οἳ ]αάς- 
ππεηί, Μαϊ. χὶχ. 25: α 107ο16, 
ΟΙ 5εαΐ οἱ Ῥούψετ, Εεν. ΠΠ. 
21; πιεῖ., οἳ ΑΙδίνγ ῥοτυε, 
Ἐεν. χΙ11. 2: οοποτείθ, οἱ {7ε 
71467, οἵ οεειρ8αηί οἳ {πε 
{πτοπε, (ο. 1. 16. 

Θυάτειρα, ων, τά, 7Ἴγαίζγα, Αο. 
νι τα». εν ντε, τὸ, 
24.3 

θυγάτηρ, τρός, ἡ, α ἀσρᾖίογ, 
Μαι. Ἱκ. 15: α Γειαζο ἆε- 
φεεαα.έ, Τα. ΧΙ]. 16: πιεῖ., 
οἱ {πε ΙηΠαΡ]{απῖς οἱ α Ργ]αςθ, 
εομεοίϊνεΙγ, Μαι. κχ]. 5. 

θυγάτριον, ου, τὸ (άῑπι. ο θυγά- 
τηρ), α {ᾳήε αατμςῤίε, Ματ. 
νο σα η ος. 

θύελλα, ης, ἡ, α {ε71βε»ί, Ηεῦ. 
ΧΙ]. 1δ.Χ 

θύΐνος, η, ον, 7244 οὗ {0ε ο1{7115 
Ζγεέ, ἃ ΙΤΟΏΡΙΥ ατοπια{ῖς ἴ{τεε 
οἱ Αΐτίσα, Ἐεν. χνΗ]. 12.Χ 

θυμίαμα, ατος, τό, {πεηςσε, Ἱ,α. 

47 
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Ί.1ο 11: Βεν. δρ σι4, 
ΧΝΙΠ. 13.38 

θυµιατήριον, ου, τό, α εΕ/2567, ΟΙ 
αι αἰζαί οὗ {εεπφε, Πεῦ. Ιχ. 

4-ἅ 
θυµιάω, ὢ, {ο δι {εέσε, Ἱ.α. 
ος 

θυμομµαχέω, ὢ, {ο ὂε οε7γ ας 
τυ{{ή (ἀαῖ.), Αο. χΙ. 29.8 

θυμός, οὔ, ὁ, ῥαςο{ο/11, ϱΎεαίαπρε7, 
τυγα{ή, Τ1.1ν. 25; Ἐεν. χῖν.ΤΟ. 
ΦΥ. θυμός 15 {1ῤ11/9ήσ6, {141-- 
11/11 ΔΏΡΕΙ; ὀργή 15 ΔΏΡΕΤ 
α5 α σείί/εα ᾖαδήΐ ῬοίὮ πιαγ 
Ῥε τἰρῃ{ ΟΙ ΨΤΟΠΡ; παροργισ- 
µός 15 {Πε ΡΙ{ἴεΓηεςδς ΟΓ ΏΡΕΙ, 
α]νναγ5δ Ἡτοηρ. 

θυµόω, ὢ, {ο ᾖῥ7ουοᾷε {ο ϱγέαί 
αἴΦε7; Ρ855., {0 ὄε σεγγ αΠς7Υ 
τω{/, Μαι. 11. 16.Χ 

θύρα, ας, ἡ, α ἆρογ, Τμ. ΧΙ. 7; 
Μαι. χχν]]. 6ο; ππεῖ., ]η. χ. 

7» 9: 
θυρεός, οὔ, ὁ, α απ (ἆοοι 

5Παρεά) «/2ε/α, ΒΡ. νΙ. τ6.Χ 
θυρίς, ίδος, ἡ (ΡτοΡρ. α ζήλο ἆοο}), 

ὦ τυσαάτο Αα χκ.οι 2 ᾷου 
πα πο ὃ 

θυρωρός, οὔ, ὁ, ἡ, α ὤοο]-βεεβε, 
Δο2{Ε7, Ματ. κλ]. 34: Ἰ]η. κ. 
α, νι Π. το τγ.Ἡ 

θυσία, ας, ἡ, αἆ »αε7{ῇεε, 1. 
απά Πς.  ρ νν τις τει. 
Ἡ, τς. 

θυσιαστήριον, ου, τό, αι αὐζαγ., 
ΕΟΓ 5α0Τ1Π6Ε5, Τα. 1. 11, Π. 
οι; ]α. ἡ. 21. (5.) Υή.: 5εε 
βωμός. 

θύω, σω, (1) {ο «αγ {η φαεζ{ῇεε, 
Αοι χὶν. 13: (2) {ο ῥάδ] α)ί- 
Ἴαα{5, Εοἵ Τεαςδίϊης, Μαι. χχ]]. 
4: (3) {ο 5/αγ, 6ΕΠΕΙΑΙΥ, ]η. 
τοι 

Θωμᾶς, ἃ, ὁ (ἴτοπι ἨΗεΡ. --- δίδυ- 
µος), 7Ἀο/1α5, Μαϊ. χ. 1. 

θώραξ, ακος, ὁ, α ὀγέασεβίαίε, 
ΕΡ. νι. 14: 1 ΤΗ. ν. δ; Ἐεν. 
κ, ο, τγ 

1 

1, ἰῶτα, {οέα, {, εἶιε ηπ{έ]ι ]εέίεγ. 
Άς  ΠΗΠεταΙ, ἕ--του Ὁ- 
10,000. 

άειρος, ου, ὁ, /αΐγ1ο, Ματ. ν. 
ο), ΥΠ]. π.Χ 

᾿]ακώβ, ὁ (ΗεΡ.), /αεοό, (1) επε 
Ρραίγίατεῇῃ, Αο. ν]]. δ; (2) ἴπε 
ΓαἴΠειτ-Ίη-]αυν οἳ ΜαΤΥγ, Μαι. 
Ἱς αν 

᾿]άκωβος, ου, ὁ, (τθε]ς Εοτπι οἱ 
Ρτεσεά., /α7165, (1) ἴΏε 5ο 
οἳ 2ευεάεε, Μαι. 1ν. 21; (2) 



ιαμ] 

{πε 5οη οἱ Αἶρμαις, Μαΐ, χ. 
35 (3) πε Τοτᾷ” Ῥτοίμετ, 
Μαϊ. ΧΙΙ. 55. Ῥοπηε ΙάεπΗΙΕΥ 

(2) απ (3). 
ἵαμα, ατος, τό, Αεαζόες, ε2έ2έ. 

ΡΙάΓ., 1 Οο{. ΧΙ]. 9, 28, 30.Χ 
Ἰαμβρῆς, ὁ, /α1ηόγεο, 2 Τϊπι. 

111. δ.Χ 
ἼἸαννά, ὁ (ΥΝ. Ἡ. -αί), (ΗεΡ.), 
/ααΐ, Τα. 1. 24.3 

Ἰαννῆς, ὁ, /σή6ς, 5 Τιπι. 
5 Χ 

ἰάομαι, ὤμαι, ἰάσομαι, ἀερ., πι]ά. 
8ΟΥ., Ῥιί Ρραδδίνε Ιῃπ αοΓ., 
Ρετε. απά {Εαῑ., {ο /εαζ, ἴο 
2επίογε {ο Λεαίή, ο Ῥοᾶυγ οἵ 
πη]ηά: ὙηίἩ ἀπό, οἱ πια]αςγ, 
Ματ. σ. οσο. [ῃ. κ. 49. 

αρέδ, ὁ (ΗεΡ.), /αγεα, Τ μα. ΠΛ. 

ρα 
ἴασις, εως, ἡ, α εέ76ε, ᾖέαζις, 

ὋΌπ. κπα, 55: Ἀςεαν. 55. 9ο. 
ἴασπις, (δος, ἡ, ά5βε7, α Ῥ{ε- 

εἶοιςδ 5ίοπε, Κεν. ἵν. 3, χχΙ. 
πι τα 1ου. 

΄Ι]άσων, ονος, ὁ ./ 4901, Λο. κν]]. 
πο τος Κο. χν]. 21; : Ῥεί- 
Παρς ἴπνο Ρειςοης.Χ 

ίατρός, οὔ, ὁ, α ῥ/γε{οία7, Ἱ μα. 
αν. οςς σι. ἵν. 11: 

ἴδε, Οοἵ ἰδέ (εἶδον), Ίπιρετ. αοῖ. 
α5 Ἱηπίετ]., δεᾗοία / οξίει {οἱ- 
1ουνεά ολ ποπη]ηα{]νο. 

ἰδέα (17. Η. ει), ας, ἡ, Γογ21, 
οἼ/πυααά αββῥεἄαΖᾶαἸπεε, Ναί. 

Χχν Ι]. 3. ὦγ}1.: 5εε ΤΤΕΠΕΙ, 
ορ ὁ ᾱ 

ἴδιος, α, ον, (1) ο) οτυε, ἀε- 
ηποῖῖηςρ ον/ηειςΠΙρ, Μαϊ. κχ!]. 
ο Πα απ. αο.. αἱδο πιο τς 
Ρεει]]ατ ΐο, Ας. Ἱ. ΙΟ (ΊΝ. Ἡ 
οπη1{); Ἠεποε, τὰ ἴδια, οε)5 
οτυ {ές /ο71ε, /214Μ102 
Οἵ Λεοβζε, ὀτισέεςσς οἵ απιζν ; 
οἱ ἴδιοι, ο οτυ”; ᾖεοβίε, 
/Γ2ήεμά5, εοΊβα{ο7.5, πεαῖ. 
αηπά πῃαδο. οοηΐταδίεἁ Ίπ ]η. 
1.11: (2) {ραί τυ{εῷ οβεείαζζγ 
Λεγ{α27ε9 {ο, αγά ἐς ῥ70βεΖ ο, 
ας το. ος ὃς σα]. ν]. 9; 
5] αἀνεγβία!!γ, κατ᾽ ἴδιαν, 
2/σα{ε{γ ; ἰδίᾳ, τα {ο {άμα []γ. 

ἰδιώτης, ου, ὁ, α ῥγ{σαίε ῥεγςο2:, 
οέ 115 /]εα 1 ατγέ/έτρ, 
Ἀσον.το, σςσδς κιν ασ», 
241 2 Οο{. χι. 6. γη.: 5δεε 
ἀγράμματος. 

ἰδού (5εε ἴδε), ἵπιρετ. ποῖά. α5 
ΙΠ{ετ]., ᾖο/ δεᾗοίά/ υδεά ἴο 
ο8]] αἰεηίῖοη ποί οΠΙγ ἴο 
ἴπαί νΠΙεὮ ΠΙΑΥ Ῥε 85εεΏ, Ῥιέ 
αἶδο Ἠεατά, οἵ αρρτεπεπεά 
1η ΏΥ νναγ. 

σλΕΡΑ- ΕΛΟΤ ΝΕ ΤΕΣΤάΗΕΝΥΤ ΤΕΧ/ΙΟΟΝ 

᾿Ἱδουμαία, ας, ἡ, Ἴῶήμσα, ἴλε 
Ο. Τ. Ἑάοπι, Ματ. 11. δ.3 

ἱδρώς, ὥτος, ὁ, οτυεαέ, Τα. κχῖ. 

ος 44.3 
Πεζαβήλ, ἡ (ΗεΡ.), /εσεδεῖ, 5Υπι- 
Ῥο]σα]1γ αδεᾶ, Ἐεν. 1. 29.3 

Ἱερά-πολις, εως, ἡ, 27ἱεαβοῦές, 
Ιη Ῥητγρία, 0ο]. 1ν. 1.3 

ἱερατεία (ΊΛ/. Ἡ. -τία), ας, ἡ, {ᾖε 
ο/ῦεε οἵ α ῥ1εςή, ῥ71εδίήοσα, 
Ἱα. 1ος Ἠείῦ. να. 

ἱεράτευμα, ατος, τό, ἔᾖε ογζεγ 
οὗ 271255, ῥ21έεέίμοσα, αρρ]εά 
ἴο ΟΠτὶςξήαης, Ε Ρείῖ. Ἡ. 5, 9 

(5.3 
ἱερατεύω, σω, {0 ο[βείαίο ας α 

221654, Ἱωα. 1. δ.ᾶ 
Ἱερεμίας, ου, ὁ, ὁ, /ε7εοέσή, Μαι. 

Ἡ. ασ, ανν τας κανα ο (μις 
αποίαίϊίοη 5 ἔτοπι Ζεελα- 
22α/) .Ἔ 

ἱερεύς, έως, ὁ, α Λ71696, Μαἲ. να]. 
4: ΦοπιείΙπηες {2ε Εποῦ Βγ{εςέ, 
Άς:.Ψ. «δὴ (ιοί . Ες αξ 
Οητῖςσί, ΗεΡ. ν. 6(Ρ5. οκ. 4); 
οἱ ΟἨπϊδέίαης5 ΨεΠΕΙΑΙΙΥ, Ἐεν. 
Ἰς δν. το, 

Ἱεριχώ, ἡ (ΗεΡ.), /ε2έεῇο, Τα. 
πει ας. 

ἱερόθντος, ο», ο//ε7εά {31 σφαςγ{1ες, 
υςθι κ. ΑΝ. ΕΠΟΣ 

ἱερόν, οὗ, τό (ρτορ. πει. οἱ 
ἱερός), σα {ε7εβίε, α5δεά οἱ α 
Πεαίπεη {επρίε, α5 Ας. ΧΙΧ. 
27: οἳ ἴπε ἵεπρ]ε αἱ Πετι- 
5αΙ1εΠῃ, α5 Μαϊ. χχῖν. 1; απά 
οἑ Ρρατίς οἱ ἴπε {επιρ]ε, α5 
Μαϊ. κ. ς. ὦγὴ.: ἱερόν ἵ5 
{Πε ννπο]ε 5αοτεά εΠΟΙΟΒΙΤΕ; 
ναός, ἴΏε ο/21πε 1ἱδε]έξ, ἴμε 
Πο]Ιγ Ρίαεε απἆ {πε Πο]ΙΥ οἱ 
Πο[ίες. 

ἱερο-πρεπής, ές, «1ίαζζε {ο α 
δαεγεα εᾖαγαείε (27ευεγεἸή, 
Ες οι πας απ, ας 

ἱερός, ά, όν, «σεγεῶ, Λοῦγ, οἱ ἴπε 
ὈςοΠρίυτες, 2 Τϊπι. 1. 15; 
τὰ ἱερά, «αεγεα {ή1ρς, 1 00Ο. 
ΙΧ. 13. ὦγΛ.: 85εε ἅγιος. 

Ἱεροσόλυμα (ΥΝ. Η. ᾿Ι-), ων, 
τά, ἴηπε αδυα] ἔοτπι 1π Μαϊ., 
Ματ., απἀ ἸΊπ.; 5εε Ἱερου- 
σαλήμ. 

Ἱεροσολυμίτης, ου, ὁ, ονε οὗ. 
/ε71φαζεα, Ματ. Ἱ. 5; ]Π. νΙ]. 
25 

ἱερο-συλέω, ῶ, {ο εο/1/211{ Φαε71- 
{έρε, Ῥο. . 22.3 

ἱερό-συλος, ον, /οὐδήρ {εηεβζες, 
φαε71/ερίοις, Αο. Χὶχ. 37.3 

ἱερουργέω, ὢ (ἱερός, ἔργον), {ο 
21121194 {η ᾖοῦν {λέπος, Ἐο. 
χν. 16.3 

45 

[ιλα 

Ἱερουσαλήμ (Ἡ). 1.), ἡ 
(ΠεΡ.), (1ος ἔοτπι, 5εε «(τ. 
δ τς, ΊΜΙ. ὃ το, 2, Βα. 6, 16, 
186, 21), /ε2σαίεα, (1) ἴπε 
αγ; (2) ινε Ἱηππαβιίαηίς. 
Τη (ᾳα]. ἵν. 25, 26, ἡ νῦν ἽἹ. 
16 {πε /ετυί αἐσβεπδαίίοι, 
απά 15 οοηἰταδίεἁ υί ἡ 
ἄνω Ἱ., ἴπε Ιάεα] ία 
εο7122112114Υ: 3ἱ5δο σα]εά “Ἱ. 
ἐπουράνιος, ἨΗεβρ. χι. 22: 
καινὴ Ἱ., Ἐεν. ΠΠ. 12, χχ]. 2. 

ἱερωσύνη, ης, ἡ, ἔπε {ᾖ21ε5ν 
οἵδεε, Ἠερ. νὰ τη τς ο 
(αποί ΝΤ. Η.), 24.3 

᾿Ἱεσσαί, ὁ (ΗεΡ.), /605ε, Μα. Ἱ. 
66. 

Ἰεῷθάς, ὁ (Πεῥρ.)  /εβλέλαή, 
Πε. κ]. 32.3 

᾿Τεχονίας, ου, ὁ, /εελοπέσή, ΟΥ 
ο. Μαι. το το. 

᾿]ησοῦς, οῦ, ὁ (ΗεΡ.), ίδεε ατ. 
ὃ 256, Ν πο, Ἱ, Εμ δε 
(1) /ετιέ, ἴπε ῬΒανίοι, Μαϊ. 
1. 21, 25; (2) /οε/ια, Αο. νΙ]. 
45: ἨΗεῦ. ἵν. ὃ; (3) α Γεζζοτυ- 
{αδογε/ οὗ {αιῤ, 5ο παπιεά, 
0ο]. ἵν. 11; (4) δα;αὖδας 15 
5ο ηβπιεά Ιῃ δΟΠΙΕ ΕΑΓΙΥ 
Μο.., Μαι. χχν. 16: (5) 
αὖ αεέΦίΟ7 ο /οτεβή, Τα. ΠΠ. 
2 η. 

ἱκανός, ή, ὀν, (1) ο[/εείε2εέ, εο21- 
Φείεμέ ἴο, ΙπΕ., πρός (ας9ς.) οἵ 
ἵνα; (2) πα, 21Εῇ, ΟΕ 
ΏΠΠὮΕΙ ΟΥ {1πῃθ. 

ἱκανότης, Τητος, ἡ, ο142ε{ΕεΙΕΥ, 
αὐεᾖήέγ, 2 6οτ. ΠΠ. 5.Ἔ 

ἱκανόω, ὤ, ἴο 7144ε εο)ηβείερί, 
ο 0ος. π. 6: οσοι. τα τσ ο 

ἱκετηρία, ας, ἡ, οῤῤἐΙσαέίστε, 
Πε. ν. 7.3 ὁΎή.:8εε αἴτημα. 

ἱκμάς, άδος, ἡ, /ο{ς{142ε, Ἱμα. 
να. 6.Χ 

᾿Ἱκόνιον, ου, τό, /εο212142, Αο. 
κιν. ττο,ατ. 

ἱλαρός, ά, ὀν, Ίσγοΐές, ε/εεγ1εζ, 
0ος. κ. σον 

ἱλαρότης, τητος, ἤ, εὔεεγ/ύηεςς, 
Εοι κ. ὃ. ο κ 

ἱλάσκομαι, άσοµαι, Ι5ΐ 801. ἑλά- 
σθην, (1) {0 ὂε ῥ7οβέήζέοις ο, 
αι, μα. κά τν ο. 
΄Ἴα4ε αἴοπεγιεί Γο7, εχβίαίς, 

Ἅος., Πεῦ. 11. Ἁ7. 
ἱλασμός, οὗ, ὁ, α ᾖ7οβ{{ήαίΐοσε, 

α{ο21121 φαεζ1Πεε, 1 ]π. Π. 2, 
Ίν. 1ο. (9.)3 9Υή.: 98ε ἀπο- 
λύτρωσι5. 

ἱλαστήριος, α,ον, αἰσνεέιρ, πει{., 
Α2οβέήἱσ{ίο.ι, Ἐο. ΠΠ. 5; ί5ς. 
ἐπίθεμα, εουεγ2210), ἐλε 21Ε7ΕΥ- 
σέαΐ, Ἠεὺ. Ικ. 5. (5.)Χ 



ιλε] 

ἴλεως, ων (Α4ἲὶο ΕΟΓ ἕλαος), ῥ20- 
ΔΛέΠοιες, 1έ7ΕΙΓ14, ἨΠεῦ. νυν]. 
12; ἵλεώς σοι,((αοἆ Ρε) πιετοῖ- 
Ευ] ἴο ἴπεε! ὅσα /Γογδία / 
Μαι. χνΙ. 22.3 

Ἰλλουρικόν, οὔ, 
Κο. χν. 10.3 

ἱμάς, άντος, ὁ, α {ος 1Οἵ 
Ἱοπποιπρ  Ἆς. ααη, 556, 
{λοᾖϱ, ἰαίελμεί οἳ α 5πΏο8ε, 
πο το ο παπα τό Τη. Ἱ. 
ος 

ἱματίζω, Ρεξ. ρᾶδ5. Ρρατί. ἵμα- 
τισµένος, {ο εἰοί/ε, ΜαΤ.ν.15; 
ο ος. σς. (Ν:Τ. 

ἱμάτιον, ου, τό (ἀϊπι. Οἱ ἷμα -- 
εἶμα, (Τοπ ἕννυμι), (1) εἰοίᾖ- 
15, Μαϊ. ἱχ. 16; (2) {6 οἱ 
σα//1Ε21ῇ, ΝΨΟΤΏ Ονετ ἴπε χι- 

τό, {1γγίειεε, 

ὃ 

του Ία, ας. 5... γη. 8εε 
Έτεποῃ, ὃ ]. 

ἱματισμός, οὔ, ὁ, εἰοίβέης, }α{- 
220213, Πα. νυν]. 25. ΦΥ2..: 5ε8 
ἱμάτιογ. 

ἱμείρομαι, {ο 016 ο, ἴο ἴουε 
σα ηοΦ{{γ, 1 ΤΗ. Π. δ (. Ἡ. 
ὀμείρομαι).Ἐ 

ἵνα, οοη]., ζαΐ, {ο {ε εἶα ἴλαί; 
ἵνα µή, ἐᾖαέ 2104, ᾖέδ. Φεθ 
ος. ὃν σοι, αι δ 55,ο, Βν. 
220 64. 

ἵνα-τί, ΟΥ ἵνα τί (Ν. Π.), οοπ]., 
7 ογάΕί ἔραί τυ/αέ (ΠΙ8Υ Ώαρ- 
Ρεπὸ 5ο. γένηται), {0 τυ/ραί 
επί 

Ἱόππη, ης, ἡ, /οῤβα, Ας. ΧΙ. 5, 
ται 

᾿Ἱορδάνης, ου, ὁ, έἔλε /ογάσ, 
Ναντ. τ- 5, 9. : 

ἰός, οῦ, ὁ, (1) ῥοίσοᾖ, Ἐο. ΠΠ. 13 
ο πα ὃν (5) ης, Τα. ν. 3. 

Ἰουδαία, ας, ἡ (τεα]]γ αά]., ἔεπι., 
5ο. γῆ), Γπάώα, Ματ. ΠΠ. 1; 
Ἰπο]αάϊηπρ αἱ] Ῥαιεδίπε, Τα. 
σαι, ττ. 

᾿Πουδαίζω (ἔτοπι Ἠεῥ.), {ο εο11- 
«Γο21 {ο /ετυίς/ 2Α7αείζεε, ἴο 
Ἱπάαίσε 1π Ἡξε οἱ τυα], 
ο ας τὰ. (918 

᾿ουδαϊκός, ή, ὀν (ἔτοπι ἨεΡ.), 
/ετυζςή, οἵ /ααΐζζαί, Τι. Ἱ. 
14.3 

᾿Ιουδαϊκῶς, α.ν., /ετυίςζν, ἵπ 
1ενν]δ] 5ίγ]ε, σα]. Π. 14.3 

᾿ουδαῖος, αία, αἴον, /ετυῤςή, ᾗη. 
πα Ας σα. 8. ΟΕίθν ἵπ 
Ρατ. νι τὮ δαο5δέ, απἀετςδίοος, 
οἱ ᾿]ουδαῖοι, {ηε /ετυν. 571. : 
5εε 'ΕἙβραῖος. 

Ἰουδαισμός, οὔ, ὁ (ἴτοπι ΗεΡ.), 
/Μααζςη, ἔε εἰ{ρ]ο οὗ με 
τας θα]. Ἱ. το, τή. (ΑΡ. υ. 

᾿Ιούδας, α, ὁ, απἀἆ ᾿Ιούδα, ὁ, 

3 ρα ε 

]οῦστος, ου, ὁ, /1414145. 

σλκΕΕΑ-δΝΟΙ ΙΤ ΝΕΗ ΤΕΣΤάΙΜΕΝΥΓ ΕΧΙΟΟΝ. 

Ιπάεε]., Γμαάασ, (1) 5οηπ οξ 
Ίαεοῦ; (2, 3) οίπετ ΙΠπΚΠΟΝΗΠ 
αηοεςδίοτς5 οἱ ΟΠτίὶςί, Τα. 111. 
26, 3ο; (4) /μάε, 8Π αροςί]ε; 
(5) /μάας Ιδεατὶοί; (6) /πζας 
ῬαϊςαΡας, Αο. χν. 22; (7) 
//πάας, α ]εν Πνίπρ ἵπ Ία- 
ΠΙᾷδΟΙ5, Αο. ΙΧ. 11; (8) /παάα», 
 Ἱεαάετ οἱ 5ε1ίΙοη, Ας. ν. 
37: (9) Για»,  Ὀτοίπει οἱ 
ου Τιοτᾷ, Μαϊ. κλ1. 55. 36ε 
᾽᾿]άκωβος. 

᾿Τουλία, ας, ἡ, /ζΐᾳ, Ἐο. χν]. 
Ἕδι 

᾿Ἱούλιος, ου, ὁ, /11ήΐ15, Αα. κχν]]. 
μμ 

ουνίας, α, ὁ, /έᾳ5, Ἐο. Χν]. 

Τητεε 
ο{ ἴπε ΠαΊηε αΓε πιεη{ϊοπεᾶ, 
«νο πο, πι. σοι αν. 
τπτ. 

ἱππεύς, έως, ὁ, α ᾖογτε/Ία, Αο. 
σκην σα σος 

ἱππικόν (ρτοΡρ. πεί. αά].), οῦ, 
τό, εποαίΣγ, Ἐεν. 1χ. τ6.Χ 

ἵππος, ου, ὁ, α Άοζ9ε, ]α. 11. 4. 
Ἶρις, ιδος, ἡ, α /α{ηύστυ, Ἐεν. ἵν. 

λος θὰ 
Ἴσαάκ, ὁ (ΠεΡ.), ζταας, Κο. 1Χ. 

7, τοι 
ἰσ-άγγελος, ον, ζίᾷε αἸρεῖς, Τ,α. 

κκ. ο. Ν. Ῥος 
ἴσασι, 5εε οἶδα. 
᾿]σαχάρ, οἵ ᾿Ισασχάρ, οἵ ᾿Ἴσσα- 

χάρ(ΥΝ).Η.),(ΠεΡ.), ζοοαεᾖα, 
Κεν. να. 7.Χ 

᾿Ἱσκαριώτης, ου, ὁ, ἃ ΠΙΔΏ οὗ 
Αε{ΙΟί0, Μαι. χχνι. 
θεε Ίσεμ. αν. 25. 

ἴσος, ή, ον (Οἵ ἶσος), εσ{ια/ (ἀαι.), 
πας πχοτα, νι ο, ον Ἱπ. 
ν. 18; Αο. χι. 17; αέζξε, εο/1- 
ο{οζεέ, α5 ἵτα(π{α] νν]ίηεςςες, 
Ματ. χὶν. 56, 5ο; ἴσα, αἆ- 
νετρΙα!γ, ο α εὔφτιαζίήγ 
ΡΕ. Ἡ. 6: Ἐεν. χχ]. 16.Χ 

ἰσότης, Τητος, ἡ, ἐφιιαζίέγ, 2 
6ος. ναῃ. τσ, τὰ. εν, οι. 
1ν. 1. 
σος ον, «ῴ1αζ[γ ῥγεείοε., 

2 Ῥοι ας ε. Ὁ 
τσι ψυχος, ον. /7ᾷε-71{4εῶ, ΡΠ1]. 

Ἡ. 29.3 
᾿Ἱσραήλ, ὁ (ἨεΕ.), ᾖεγαεῖ, Αο. 

νη. 42, πεῖί., ΜΟΥ {πε γΥποὶ]α 
ηβ{1ΟΏ οἱ {πε Ι5ταε]ίες, Κο. 
κα ο ποσο, 

᾿Ἱσραηλίτης, ου, ὁ, ασ /τγαεζίήο, 
Ῥο. 1χ. 4. Υ1.: 8εε Ἑβραῖος. 

ἴστε, 5εε οἶδα. 
ἵστημι (1η Ἐο. 1. 41, Κες. ηα5 

ἱστάω, ΊΛ. Ἡ. ἱστάνω, 5εε 
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πι 25. 

Ἱτουραία, ας, 

[ιωρ 

6τ. δ 1ο7, 1. δ 15, Ῥι. 44), 
ίΤ8Π5. ΊΠ Ρἵεδ., ΙΠΙΡΕΤΕ., Εαΐ., 
15ΐ{ αοΟχ.; {0 εῶ1έφε {0 «{αᾷ, νο 
δέζ 22, 0 Λΐαεε, ἴο ζα α ππε, 
{ο εο24, {ο εσίαὐ/15, {ο 2141 
2 {πε ὀὑαίαπεε, {ο τυεῖρή ; 
Ιπίταης. 1Π Ρετ{., Ρ]άΡ., απά 
24 αοχ., {ο οίαμα, {ο ο{α2ά 
ο{21/ ΟΙ ή, {ο εάΣ/7ε, {ο ὂε 
εο21ῇ1έεά Οἵ εοίαδί{σεα, ἔρ 
«0726 ἴο α οία, ἴο εξαΦ6. 

ἱστορέω, ὤ, {ο ὀέεο΄πε ῥεγ9ο/ταζζγ 
αεφειαζμἔεά το{{ἡ, (αα]. 1. 18.3 

ἰσχυρός, ά, ὀν, ο{γολς, 14246, 
Λοτυε7͵ γα, εΛε7εεή, Ματ. Η1. 
το τα. Ἱ, ος. σαν. ο 6, 

ἰσχύς, ύος, ἡ, ο{γερίή, ᾖοτυεγ, 
Ρε τι τε ΠΡ απ. το, 

ἰσχύω, ύσω, ἴο ὂε «{γο716, ποτά), 
ἴο ῥευαᾖζ, {ο ὄε αὐδε (1Π1.), {ο 
αοε αὐᾖζίήν Τοἵ (αςο.), Ματ. 
ποπ εν και δ- 

ἴσως (ἴσος), αἄν., Δε7/αβ», Τα. 
πχ τας 

Ἰταλία, ας, ἦν 2444, Ας. χν]]]. 2. 
]ταλικός, ή, ὀν, /Παζζσζη, Αο. χΧ. 

τ.Χ 

ἡ, [ιγώα, Τα. 
πι, τἩ 

ἰχθύδιον, ου, τό (ἀῑπι. οἱ ἐχθύ»), 
α {χε ᾖςσή, Μαϊ. κν. 34: 
Ματ. νι]. 7.Χ 

ἰχθύς, ύος, ὁ, α ᾖεῤ, 1. ν. 6; 
Ἱη. καὶ πε. 

ἴχνος, ους, τό, α Γοοζίεβ, Ρ., 
Κο. ον ασ, ο ου. η τὸ 
πει τν 

᾿]ωάθαμ, ὁ(ΗΠεΡ.), /οέβαη, Μα{. 
ο. 

᾿Ἰωάννα, ης, ἡ, /οαα, 1,α. να]. 
αν Χχιν. το... 

᾽᾿]ωαννᾶς, ἂ, ὁ, /οαγα», Τ.α. ΠΠ]. 
2η: κ 

᾿]Ιωάννης, ου, ὁ, /οᾖ, (1) πε 
Ῥαρίϊςί; (2) ἴπε αΡροςί]ε; (2) 
 ΏΕΠΙΡΕΙ οἱ {Ώε ΦαπΠεάτΙη, 
Αο. Ἱν. 6; (4) ]ομη Ματς, 
Ἆς. αι τ2. 

ἼἸάβ, ὁ (Πεῦ.), /οὔ, ]α. ν. 1. 
Ἰωβήδ, 5εε ᾿Ωβήδ. 
᾿]ωήλ, ὁ (Ηεῦ.),/σεᾷ, ἴπε Ρτορῇ- 

οἳ ασ τοις 
Ἱρρτη. ὁ (ΠεΡ.), /οπα2:, 1 μα. ΠΠ]. 

30.3 
᾽]ωνᾶς, ἂ, ὁ, /οπας, ΟΙ /οπαή, 

(9) ἄιε Ρρτορῃεί, Μαϊ. χ]. 
4ο-4ι; (3) ἴπε {αΐπετ οἳ 
Ρείετ, 1π. 15. 

᾿Ἱωράμ, ὁ (Πεῥρ.), /ο7α71, οἵ 
«/ΓεΛοα/Η, 8δοηπ οἳ ]ε]οδ]α- 
Ρρλαί, Μαἰ. Ἱ. δ.Χ 

᾿]ωρείμ, ὁ (ΗΠεΡ.), /ο421, αμα. 1. 
20." 



ιωσ] 

᾿]ωσαφάτ, ὁ (ἨεΡ.), /εζοςᾖα- 
ΛΛαίέ, Μαι. 1. δ.Χ 

᾿]ωσῆς, ἢ (οἵ ῆτος, ΥΝ. Η.), ὁ, 
ρε. Ἐοιί ατε πεΠ{ξΙοπες: 
(1) ἴωα. 11. 29 (Ν. Η. ΄τη- 
σοῦ); (2) Ματ. να 35 Μαι. 
πιΠ. 5 Μο ος 
(4) Μαι. κχν]. 56 (1). 
ΤΩΥΦ.), Ματ. Χν. 4ο, 47; ζ 
Αο. Ἱν. 346 (ΊΝ. Η. ᾿]ωσήφ). 
ΟΠΕ {Ππῖπ]κ (2) απά (3) 
14εη{]σα].Ἔ 

᾿]ωσήφ, ὁ (ΠεΡ.), /οσεβᾷ, (1) 
ἴπε ραίτίατοῃ, ]ῃ. ἵν. 5; (2, 
3, 4) ἴΏτεε ΑΠΙΟΠΡ {πε αἩ- 
οεδίοτ5 ος ]εδις, πι. πα. 
2η. 20 ΕΝ. ΕΙ. Τωσήα), ος 
(5) ἴπε ἨΠιβδραπά οἱ ΜατΥ, 
ἴΏε πιοίπετ οἱ ἸΊεδιςδ, Μαϊ. 
ια. το το (6) Το5ςβρῃ ος 
Ατιπηβίπσα, ἵΜατ. αν. 43, 
45: (7) Ιοδερῖ, εα]]εᾷ αἶδο 
ΈΒ8Ι5αΡ85, Αο. 1. 23. 6ε 85ο 
απάετ ]ωσῇῆς. 

᾿]ωσίας, ου, ὁ, /ορίαᾖ, Μαἲ. 1. 1ο, 
τν 

ἰῶτα, τὀ, {οία, γοᾶ, ἴπε 5πια]]εςί 
Ἱεείετ οἱ {πε ἨΗεῦρτειν αἱρῃα- 
Ρεί, Ματ. ν. τδ.Χ 

κ 

Ἐ, κ, κάππα, ῥαῤῥα, ἂ, ἴπε 
εεπίΏ Ιείίετ. Α5 α πππετα], 
νρο. κ-- 266σα. 

κἀγώ (κἀμοί, κἀμέ), οοηίτ. Εοἵ 
καὶ ἐγώ (καὶ ἐμοί, καὶ ἐμέ), 
απα {, 7 αἴτο, ευε 7. 

καθά, αἄν., «οηΏ{τ. ΕΓΟπι καθ’ ἅ, 
αεεογαζ αν, Μαϊ. ΧκχνΙ. 
πο 

καθ-αίρεσις, εως, ἡ, οε)ηο/ή{ζο1:, 
αεφέγ1{εΙ70 (οΡΡ. ἴο οἰκοδομή, 
ΨἨΙΟἩ 5εε), 2 Οοἵ. Χ. 4, ὃ, 
κι. το.ἲ 

καθ-αιρέω, καθελῶ, καθεῖλον, (1) 
{ο {αᾖε αοτυ, Αο. ΧΙΙ. 20; 
(2) {ο αεπούίς/, ἄεοίγογ, Π1., 
απ χμ. τὸ ουαρ, σας 5. 

καθαίρω, αρῶ, ἵο εὐεαΊφε, {ο 
Ἄταπε, Ἱαπ. αν 2 Περ. 2 
(7. Ἡ. καθαρίζω).Χ 

καθ-άπερ, αἆν., εσε” α., 149 α., 
Ἱ Εν ας τα, 

καθ-άπτω, άψω, {ο Γαφίεμ ο, 
ΙΠίΓαΗς., Αο. χχνΠΠ. 3(6εη.).Χ 

καθαρίζω, αἲῖ. Ειί. καθαριῶ, {ο 
ἐζεσήσε, πι... Τα. κ. 5ο: α 
Ἱερετ, ὈΥ πεαΙπρ Πῖ5 ἀϊ5εαςε, 
Μαϊ. ν1. 2, 3; τοπ ΠΙΟΓΑΙ 
Ροµαίῖοη, ΗεΡ. ΙΧ. 22, 23; {0 
ἀεείαίε εὐαί, 7.6., ΓΤΟΠΙ 6ΕΓ6- 
πιοη]α] Ρο] ι{1οηῃ, Ας. Χ. 15. 
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καθαρισµός, οὔ, ὁ, οἴεαςήρ, 
ΡΏγδίσα], ΠΙοταΙ, ΟΙ ΟΕΓΕΠΙΟ- 
πια]. Μαι Ἱ. ο: πα. τι 2ο 
Ψ. αά. Ἱη. Ἡς 6, Ἡι ος. ερ. 
Ίο. 2 ει. ο ος 

καθαρός, ἆ, ὀν, εἶεαῃ, Λε, 
ΡΗΥΦΙΟΒΙΙΥ, ΠΙΟΙΑΙΙΥ, ο οΕΓε- 
ΠΙΟΠΙΑΙΙΥ, Μαϊ. αχ]. 26; 
μι ντο; Ἔσ. πμ 26ο. 

καθαρότης, τητος, ἡ, 14216, 1.ε., 
εετεπιοη]α!, ἨΗεΡ. ΙΧ. 12.3 

καθ-έδρα, ας, ἡ, α σέαξ, Ἠτ., Μαἲ. 
ἁχι. τοι Μα. χι. τς» πει, ὤ 
ε/αζγοξ αα{ΠοτΙ{γ, Ματ. χχ]]]. 
σος 

καθ-έζομαι, {ο «1 ζοτυ7, ἐν ο ἐπί, 
οσαι., οι. Π. 46- Ἴπ. ιν. 6. 

καθ-εῖς (ΊΛ/. Ἡ. καθ᾽ εἶθ, αν. 

(δεο ΟΥ. ὁ 39090, 4, ΥΝΙ. 6 37, 
3, Ῥιμ. 30), οἨέε ὄγ οπε, Ἱ]η. 
νι]. 9. 

καθ-εξῆς, αἄν. (5εε (τ. δ τ26θα), 
27: ογζεγ{γ «εσεφοίο”, Τμ. Ἱ. 
3 Ἅς πια  σνααι 22. ΝΤ 
αι. Ἱα. να, τ ἐν τὸ κ. 
5ό077 αΓεγτυαγῶς; Αοὶ 1. 24, 
οἱ κ., ἔφοφε ἔραέ εοΊηε αΓίε}.Χ 

καθ-εύδω, {ο «/εεβ, Πτ., Μαϊ. ν]]]. 
4 ἄθ., τι ΤΕ. τ.6. 

καθηγητής, οὔ, ὁ, α ϱω{ζῶε, /2ᾳ5- 
Ζε7, Μαί. χχΗ]. ὃδ (ποί . Η.), 
1ο.Χ 

καθ-ήκω, α5εά οπ]γ Ιπιρετς., {ή 
15 {ά, 2 {ς δεεοιή5 (αςς., 
1Π{.), Αο. χχΙ. 22: τὸ καθῆ- 
κον, ζἼε δεεο”α115, Ἐο. Ἱ. 28. 

κάθ-ημαι, 24 Ρεῖς. κάθῃ ἔοτ κά- 
θησαι, ΙΠΙΡΕΙ., κάθου (5εε (Τ. 

ὃ 367, Ι. ὃ 15, 4, Ῥα. 49), 
7ο ὂε οεαίθα, ἴο ο ἄοτυ, {ο 
ή, ἴο ὂε φείί]έα, ἴο αὐίαες 
νη(Ὦ εἰς, ἐν, ἐπί (σεῃ., ἆαι., 
αος.). 

καθ-ηµερινός, ή, όν, ἆαᾖᾖγ, Αο. 
να. τη Χ 

καθ-ίζω, ίσω, (1) ἴταης., {ο εα145έ 
1ο οὐ αοτυμ, {ο φεί; (2) Ἱπ- 
ἵταπς., {ο εαν ομες ο, 
ΡΙΕΡ5. α5 κάθηµαι; ᾖἴο οὲέ 
αοτωη, {ο ὂε ο{11ή1715, {ο {αΥ; 
πμα. ἵπ' Μαι πα, 25”: απ. 
κκ, 5ο. 

καθ-ίηµι, 1Ι5ΐ αΟΓ. καθῆκα (5εε 
Οτ. δ 112, Ῥα. 46), {0 Φε ΟΥ 
{εί ἄοτυ, ].Ἡ. ν. 19; Αο. 1ΣΧ. 
οἩ πο τα πας. 

καθ-ίστηµι (αηά καθιστάω Οἵ 
-ανω), {ο αββῥοζή, εο2εφ{έ{είς, 
22446, ογάα171, {ο εο/11416ῇ, Αο. 
Χν]]. 15; {0 αββοέέ αγ 7142 
ονετ (ἐπί, σεη., ἆαῖ., αςς.). 

καθ-ό, αἄν. (1ο καθ’ ὅ), α», αε- 
εαγακής' ον, Κο. τα. οὐ. 2 

5ο 

[και 

οοτ. Ῥεϊτ. Ἱν. 
14.3 

Μα, το Ἡ 

καθολικός, ή, όν, ϱεεγαζ, 14211 
σεζφα/ ({ουπά Ίπ {Πε 1ηδοτίρ- 
Ώοης οἑ {πε 5ενεη ΕΡρϊ5ίέιες 
οἱ Ίαπες, ΡῬεΐετ, ]οῦπ απἀ 
]αά4ε, Όαέ οπαἑέεά ὮΥ ΊΝ. 
Η.) 

καθ-όλου, αάν., ε{17εζγ; καθό- 
λου µή, Αο. Ἱν. 18, 10έ αἴ αὖ).Ἐ 

καθ-οπλίσω, {0 α.71 Γ1/0γ, Ρᾳ55., 
Επ. καὶ. οπξ 

καθ-οράω, ὤὢ, {ο οεέ εἰέα)γ, 
ῥᾳςς., Ἐο. 1. 20.Χ 

καθ-ότι, αάν., αν», αεεογάώες' α», 
Αο. Ἡ. 45, Ἱν. 35; δεεσισε 
ἔμαι, Το, Ἱμ. αι Ἱ πια ο 
Άς: Ἡ. 4, πάς οι ἃ 
Η.).Χ 

καθ-ώς, αἄν., σεεογῶ{ρ ας, ευε 
α». 

καθώσ-περ, αἄν., Γ29έ ας, ΗΠεὺ. 
ΝΑΙ ΝΗ. Ὁ 

καί, εοΠ]., απ, αὖτο, ευεη. Ἐοἵ 
{πε νατῖοις5 α5ες οἱ {Πῖ5 οοη- 
Ἱαποίίοη, 5εε (ατ. ὃ 493, 1. 

δ 53, Τ--4, Ρα. 36ο 5ᾳ- 

Καϊάφας, α, ὁ, (αίαβλας, ]π. 
χ]. 49. 

άϊν, ὁ (ΠεΡ.), 6α{μ, Ηεῦ. ΧΙ. 4. 
αϊνάν, ὁ(ΗεΡ.), (αμα. Γννο 

ατε πηεηίΊοπεᾶ, Τα. 1. 36, 

σπα 
καινός, ή, ὀν, 1ετυ, Ἱια. ν. 38; 

Αο. Χν]Ι]. ΙΟ. «ὦ71.: νέος 15 
ΏΘΥΝ ΙπάεΓ ἴπε αδρεοί οἱ 
{πε ; καινός, Πεν ἵη ᾳαα]1{γ, 
οἱ ἀϊΠετεπί οματαςίεΓ. 

καινότης, Τητος, ἡ, /ετυέσς 
(αιοτα] απά οριτιίαθ]), Ῥο. 
νι. 4, νι. 6. 

καί-περ, οοπ]., αὐέλοιισ, ΕΠΙ. 
11. 4: Πεῦ. ν. 8. 

καιρός, οὗ, ὁ, ἆα Ἰπχεα {6, 
φέζΦ071, οβῥογ{1211ΐγ, Τα. ν ΠΠ. 
τα, Π6β. αλ τὸ Ἀσι κια πο. 
Ῥο. νΠ]. 1δ. «Υ/.: χρόνος 15 
Έπιε ἵη σεηετα], ν1εγγεά 5ἵππρ- 
1Υ 45 5Ι6Ἡ; καιρός, ἀεβη1ίε, 
ςυ1ίαβ]ε {ἐῑπιε, {Πε {πιο οἳ 
5οπιε ἀεοῖὶδίνε ενεπί, εγ{σές, 
οββοέ1/224Σ/. 

Καῖσαρ, αρος, ὁ, (ώσα», α Ετ]ε 
α5διπιεά ὮΥ Ἐοπιαη ΕΠΙΡεΓ- 
9Ι5, αξίετ Ἱ]α]άς (-δατ, α5 
Έα. τ, κκ.σο. οκ ο. 
ΕΠΙ. αν. 27. 

Καισάρεια, ας, ἡ, (ώφαγέα. Τννο 
οιί1ε5 οἱ Ῥα]εδίϊπε, ΟηΏε η 
(6αἱ1εε (6ώ9αγεα ΑΛ1ῥἐ), 
Μαϊ. χν]. 143; ἴλμε οἴπει οἩἨη 
ἴπο οοαδί οἱ ἴπε Μεάϊίετ. 
ΤΑΠΕΑΗΏ, Ας. ΥΠ]. 4Ο. 



| και] 

καί-τοι, εοΠ]., σα γεύ, αὐ{λοιισή, 
Ηεῦ. ἵν. 3; 8509 καίτοιγε. 

καίω, ΡεΤξ. Ρᾷ55. κέκαυμαι, {ο 
Αὐπαᾖε, {1 Μαϊ. ν. 15; 
ος. ἴσ θωγη, Τα. κ. 45: 
ο ὀ1ε, εοΦ421έ, ]η. Χν. 6; 
Ώρ., Τα. Χχὶν. 32. 

κἀκεῖ (καὶ ἐκεῖ), αμ {ᾖεγε, Αο. 
ππν. 7. 

κἀκεῖθεν (καὶ ἐκεῖθεν), αά{ἼεΊες, 
ο να. 1, αχ. τ5. 

κἀκεῖνος, η, ο (καὶ ἐκεῖνος), αμά 
τε. ὁ Ἐπ. αι. 7; Αςικν. 
τα. 

κακία, ας, ἡ, ὀσάποσο, (1) οἳ 
οΠΏαταοίετ, τυᾖεᾷέεαάἸες», Αο. 
νι. 25: (5) ος τώρα 
2224106, ο, οἱ. δ; 
(4) οἱ οοπαἰείοι, ζει, 
ευέ{, Μαἰ. ν]. 34. 

κακο-ήθεια, ας, ἡ, /α11ρ1ΐγ, 
εο Ἱ. 2ο.ἲ 

κακο-λογέω, ὢ, ἴο οῥεαξ εν{ζ οὗ 
πεοι Ὅτας Ἱκ. ο. Αα. χισ. 
9; {0 ε1956, Μαϊ. χν. 4; Ματ. 
νἩ. το.” 

κακο-πάθεια, ας, ἡ, α ο4[7ε7- 
17 οἵ εσή, α[ζεοίορ, ]ὰ. ν. 
1ο. 

κακο-παθέω, ὢ, {ο ο14/27 ἐσᾖ/, {ο 
ειά1έ7ε α[έοίίο, 2 Τϊπι. 1. 3 
(Υ. τν συνκακ-), 9, ἵν. 5; Ἰ]α. 
Ὑ. Το. 

κακοποιέω, ὤ, αὖς., {ο ο αγγ, 
Ματ. 1. 4: Τιμ. νΙ. Ο; 1ο ἄο 
ϱμκρήο τ Ρε. πι. 17; 3 ]π. 
τς 

κακο-ποιός, ὀν, 45 δυῇΏςί., ἆ1 
οσ1/-6ο0ε7, Ἱπ. ΧνΙΙ. 3ο (πο 
ΕΕ τῬρε μα. το, τά, ΠΠ. 
το (Ν. Η. οπαῖ(), ἐν. τς.Ἐ 

κακός, ή, όν, ετσᾖῦ, τυ/εᾷεά; τὸ 
κακόν, τυ{εξέά πέος», Μα. χκν]]. 
23: 35ο α{ζίοίίομ, Τα. χνΙ. 

35- 
κακ-οῦργος, ο», α5 5αὈ5ί., ἆ 11446- 
ἱπασ, ΕΠ. χαῃ. 3, 33, 50; 
ο Ένα, Ἡ. ο. 

κακ-ουχέω, ὢ, ΟΠΙΥ ἵπ ῥΡ888., 
Ρατί., {γεαίεα 144, ᾖαγαςσεᾶ, 
Προ. κα. ση, χιπ. 3. 

Κακόω, ὢ, ώσω, {ο 1//-έγεαί, οῇ- 
το ἃο. πα. 6, το, κ, 1, 
πω τος τ δει πτ. 11. ὦ 
ε2Φ114ε7, Αο. χὶν. 2.Χ 

Κκῶς, οαν., ὁσαζγ, τυίεβεα{γ, 
Ίπ. χν]. 23; κακῶς ἔχει», {ο 
ὄε οἴεῶ, οτι 14 {γοιέδζε, Νιαϊ. 
πι ο Τμ. ν. αἱ. 

κάκωσις, εως, ἡ, α[/ἔΣί{071, 14/- 
ἔγεαζγεζ, Α.Ο. νυν]. 34.3 

καλάμη, ης, ἡ, ο{1ὀόῇε, 1 (οἱ. 
11. 12. 

σαξδα-ΕΝσ ο ΝΕΗ ΤΕ0ΤάΜΕΝΥΤ ΕΧΙΟΟΝ. 

κάλαμος, ου, ὁ, α ο{αΐ, α5 (1) α 
γεεα, ΡΤΟΨΙΠΡ, Μαι. χι. 7; 
(2) α γεεᾶ, α5 α πιοςκ δεερίτε, 
Μαι. χχν]]. 29; (3) α ῥό, 3 
Ίπ. τα; (4) α ηεαφέ11ρ-7οα, 
Κεν. χχι. 15. 

καλέω, ὢ, έσω, κέκληκα, {ο εαζ/ ; 
πεηςς, (1) {ο «122071, 1. 
χὶχ. 13; (2) {0 1.116, Μα. Ἱ. 
οἳ, χ. ρα. (5) ο ταησο, Ἱα. 
Π. 2: (4) {ο αββο{ή, ΟΙ φεζεεῖ, 
{οί απ οῄ1οε, Ηεῦ. ν. 4; (5) 
ρᾶδς., {ο ὂε εα{ζοα, Οἵ αεεοτ(21ζ- 
σα ο. ὦ δε, ία. τ-ο, τοι 
Ἱα.Ἡ 23. 

καλλι-έλαιος, ου, ἡ, α ε1ι//σαίεα 
οἶζυε {γέε, Ἐο. χΧὶ. 24.3 

καλλίων (οοΠΙραΙ. οἱ καλός), 
δείίε}; αἀν., κάλλιον, Δο. χχν. 
1Ο. Ἐ 

καλο-διδάσκαλος, ου, ὁ, ἡ, ἆ 
Ζζεας/εγ οἵ τυ/αί ἔς οσα, ΤΙ. 
πα Τς 

Καλοὶ Λιμένες, ζαέγ {ἴαοεῃο, α 
Πατβρογ Ιῃπ {Πε Ι5]απά οἱ Οτείε, 
Αο. χχν]]. 5.3 

καλο-ποίεω, ὢ, {ο ασε 144715Λ47γ, 
Ρα, η το ος 

καλός, ή, όν, δεαιεζή/1/; (1) ΡΏΥ5- 
168117, Τα. κχὶ. 25: (2) τΠοί- 
α1ΙΥ ῬεαιΙξα], οσα, 110ὐέ6, 
Μαι. ν. 16; ἨΗεῦρ. χΙ. 18; 
(4) εκεεζ{ζετέ, αασοαγίαφεοσιι», 
μα ο ασ: τος να. τε. 

κάλυµµα, ατος, τό, α εουε2740, 
σεί{, 2 (ο. ΠΠ. 13--16.38 

καλύπτω, Ψψω, ἔο εουεΣ, σε({, Τ.α. 
πκαα 5ο, σος, τν. 3. 

καλῶς, α.ν., τυε(ῇ, {σ/ή{γ, Ποὐὔγ, 
νο τοι τ Όσο καν. η. 

κἀμέ, 5εε κἀγώ. 
κάμηλος, ου, ὁ, ἡ, α εα2ε/, Ματ. 
πο κ. ος. 

κάµινος, ου, ἡ, α Γ17Ἴας6, Μαἲ. 
χι 12. 5ο, Ίου Ὁ τὸ ος σἩ 

καμ-μύω (κατά απά µύω), {ο ο/1εή, 
εἶοφε ἴΏε ΕεΥε5, Μαϊ. χι. 15; 
Αο. χχν!]]. 27.38 

κάµνω, καμῶ, ΡετΕ. κέκµηκα, ἴο 
ὀετυεαγγ, {ο ὂε σ{εβ, Πε. χῖ]. 
ο, ἵα ν πας ἄνεν, πι, σ(Ν. 
ἩἨ. οπι1ϐ).Χ 

κἀμοί, 5εε κἀγώ. 
κάµπτω, ψω, {ο ὐεμά ἴλπε Κπεε, 

ὀστυ, Ἐο. ΧΙ. 4, Χὶν. 11; Ερ. 
ιτ: ΡΕ Ἡ, του 

κἄν (καὶ ἐάν), απά 4, Τα. κ. 
9; ἐσε {7, {οιϱή, Μαϊ. κχν]. 
πο ο ες ἘἨε. σα 2ο 
εΙΏΠρίϊσα!1γ, 4 ον, Νίατ. ν. 
ρο- Ἆς ν. τς. 

Ἰζανᾶ, ἡ, «αμα, ]π. 1. 1, 11. 
Ἐανανίτης, ου, ὁ, α Ζεαζοί (τοπ 

5Ι 

[κατ 

ἴπε Αταπιαϊῖς, πιεαπῖπρ {πε 
54ΠΠΕ α5 ἕηλωτής), Μαϊ.χ. 4; 
Ματ. Π1. 15 (1. Η. τεα Ἰκα- 
ναναῖος, νυΏῖοἩ Ἠαδ ἴπθ 84ΠΠε 
πιεαπίης). (Ν. Τ.)Χ 

Κανδάκη, ης, ἡ, 6«αμάζσεε, Ας. 
νι]. 27.38 

κανών, όνος, ὁ, ῬτοΡρ. α 204; 
πεηςθ, (1) α 716 ο εο2Ἰά1/6{, 
σα]. νι το, Επι. τομ. 
η. οπή: (2) ο αμ οἳ 
ΦᾷΛΕΥε οἵ αίγ, ῥ/ουέεε (Ἐ. 
πο Όσοτκ. το πο τος 

Ἑαπερ-ναούμ, Οἵ Καφαρ-ναούμ 
(Ν. ΗΠ.), ἡ (Πεῦ.), 6αβε;- 
2141613, ]τ. νΙ. Τ7, 24. 

καπηλεύω, {ο ὀε α ῥείίέγ {γαάε; 
Ώεποε (ΙΤ αοςι), {ο 7446 
72676/ααΐ9ε οὗ, ΟΙ ααλίίε}- 
αέε, 0771444, 2 («οἵ. Ἱ. Τ7.Χ 

καπυός, οὔ, ὁ, «χ04ε, Αο. ΠΠ. 19; 
Κεν. νυν]. 4. 

Καππαδοκία, ας, ἡ, (αβῤῥαώοεία, 
Ἄσ η ο, τετ τς 

καρδία, ας, ἡ, ἔδε ᾖεαγζ, πεί., 
45 ἴῃε 5εαί ΟΕ {Πε αΠεςίΙΟΠ5, 
Ῥιαέ οΠΙεΠΥ οἳ {πε απάε- 
σίαηάΐης; Βρ., {Ἴε ᾖεαγί οἳ 
{πε εατίῃ, Μαι. χΙ]. 4ο. 

καρδιο-γνώστης, ου, ὁ, α Αοτυεί΄ 
ο Ίεαρης Ἆςι Ἱ. 2). κι ο 
(Ν. ΤΟ 

καρπός, οὔ, ὁ, {7116 {ῥ2οά16Ε, 
Τα. κ. Τ77 Ὠχεῖ., ΕΟΥ ϱ/2/αε71, 
Αο. Π]. 30; ἀέθαῖς, εο2ζ116ἵ, λε 
ἔτυτ οἱ {πε Ἠαπάς, Μαι. 1. 
δ- εὔεος πετ ο. νι. 25. 
Ῥταϊῖςε 5 εα]]εά {ε Γήέ οἱ 
ἔε {ήφ.5, Πεῦ. κΙΠ. 15. 

Ἐάρπος, ου, ὁ, (α2β15, 2 Τϊπι. 
Ἱν. τος 

καρποφορέω, ὢ, ήσω, ἴο ὄγέις 
οί 714, Ματ. ἵν. 28: πι]ά., 
ο ὄεαγ 1 οὗ οπος φεζῇ, 
οοι α. 6 

καρπο-φόρος, ον, /727/1ῇ, Αο. 
χὶν. 17. κ 

καρτερέω, ὢ, ήσω, {ο δε »{γολρ, 
Ἐν Ἠεν. κα, 2 ἳ 

κάρφος, ους, τό, α ογγ δυέρ, α 
«ὅαπτυ, Μα. τα. ανα. σι Ἱα. 
ν]. 41, 42.38 

κατά, Ῥτερ., Ρον. ἴπε ρεῃ. 
αηΏά αςο. 68565, αοτυ; Ἠεπςθ, 
δεη., «οτυμ ο, αραζγσί, 
είο.; ος., ζεεογα ης {ο, α’ 
Φα{φή, εἴο. (5εε (ατ. 9δ 124, 
1476, ἨΥΙ. 88 47 4, 494, Ῥυ. 
334 84.) 1ΙΠ οοπΡοκΙἔΙοῃ, 
κατά ΠΙΑΥ Ἱπιροτί αετοί, 
ο207εεί{ο, οΆβος2{{011, «οί 
ὀ1415071, αΏᾶ νιτὮ οετίαϊη νετ 
(35 οἳ ἀεδίτασοιίοη, ἁἀϊπιῖπι- 



κατ] 

ἴποη, απά ἴπε 1Κκε) 15 22461- 
σέσε τ-- “ αΗετ]γ.” 

κατα-βαίνω, βήσοµαι, βέβηκα, 
2ἆ ΟΥ. κατέβην, {ο ϱο Οἵ εοσέ 
«οτυ, αεδεελᾶ, αδεὰ οἱ Ρετ- 
5οη5 απά οἱ {π]ῃηρς, α5 σ1[ί5 
{τοπι Ἠεανεπ, οἱ ἴΠε οἶοιάς, 
5ίΟΙΠ15, Πρη{ηῖηρς; αἱςδο οἱ 
αηγίμίηρ {λαί {8]15, Τι. αχ]. 
πα. εν ἄν. 25. 

κατα-βάλλω, Ι5ΐ αοτ. ρᾶδ5. κα- 
τεβλήθην, Το εαωοί αοτυ, εν. 
κι. το Ν. Ἡ. βάλλο), 5 
Οοἵ. ἵν.ο πιῖς., {0 ζαγ, 5 α 
{οαηα{ίοἩῦ, ΗεΡ. νΙ. τ.Χ 

κατα-βαρέω, ὢ, {ο τυείο ἆοτυτε, 
ἴο ὀ17ε11, 2 (0. ΧΙ]. 16.Χ 

κατα-βαρύνω--καταβαρέω, Μα. 
χὶν. 4ο (ΥΝ. Η.).Χ 

κατά-βασις, εως, ἡ, οεοεελέ, 
Λέαεε ο αεφεετοῆ, Τα. χὶχ. 37.3 

κατα-βιβάζω, {ο ὄγήηρ ἄστυ, 
εα9έ αοτυ, Μαϊ. χὶ. 23 (1Ν. 
Ἡ. καταβαίνω), Τμ. κ. 1ς 
(Κεο., Ν. Η. πιτα.) 

κατα-βολή, ἢς, ἡ, α Γοιμάύης, 
ζαγζρ ἔε Γο2άα{{ο2 οὗ, Να. 
Μοδ ΕΠΕΡ. ας υτ. 

κατα-βραβεύω, {ο οἶνέ 716071 ε121{ 
αφαζοέ αγ 1471ῤήε ο πε 
6α71έ5, ἴο ἀεβγίοε οὗ 7ετυαγς, 
0οἱ. 1. 1δ.Χ 

κατ-αγγελεύς, έως, ὁ, α ᾖ{7ύ- 
εἰα{ήε7, α εγαίᾶ, Αο. χνΙ]. 
15. (Ν. Τ.)Χ 

ι(ατ-αγγέλλω, {ο ἀεε]αγε οβεἸζγ, 
ἴο ῥ7οε{ζΣ2, ἴο ᾖγεαεᾖ, Αο. 
ΧΙ. 5, Χν. 36. 

κατα-γελάω, ὢ, {ἴο ἴσιρῇ αἲ, 
ὤέσαας, Ὢοαα.. Μαι. ος. ο. 
Ματ. ν. 4ο; Τα. νΗϊ. 53.3 

κατα-γινώσκω, { εοἸάεΣ2, 
ὀήα/πε, 6εη. Οἱ Ῥεῖδοπ5, (α]. 
Ἱν η πα ,ρο οι 

κατ-άγνυμι, {πῖ. κατεάξω, {ορ 
ὀγεακ ἄοτυ71, {ο ὀγεαά {1 ῥήέεες, 
Μαϊ. ΧΙ]. 20; Τη. ΧΙΧ. 341--33.Χ 

κατ-άγω, {ο ὀγήγς ὤοτυ], 35 Αο. 
ΙΧ. 4ο; ο. χ. 6; ἃ5α παυίῖσαἱ 
{εΓπι, {ο ὀγ7η5 {ο {αμα, Τμ. ν. 
11: Ῥ886., {ο εο”1ε ἴο αμα, 
νο Χαν αν σαν τρ. 

κατ-αγωνίζοµαι, ἆερ., {ο εο/- 
εμαά αρασ{ήσί, σὐάε (α99.), 
τες. κι σα.Ἐ 

κατα-δέω, ὢ, {ο δέπα 44, α5 
Ψουηάς, Τ 4. Χ. 34.Χ 

κατά-δηλος, ον, ζ{ᾖογοιιϱΆᾖν ευ{- 
ὤεέ, Ηεῦ. ν]]. 15.Χ 

κατα-δικάζω, {0 εσάε7271, {ο Ά70- 
72016156 ΦεΊ{εΊεέ αρα {λσή, Μαἴ. 
χα ο ατο αν σης τα. πι. 
6. 

σλΕξΣΑ- ΕΝΤΙ ΝΕ ΤΕ574 ΜΕΝ ΤΕΧΙςΟΛΝΥ. 

κατα-δίκη, ης, ἡ, α Φέ/{ΕΊεε ο 
εο214ε77141401, Ας. Χχν. 15 
(Ν. Π.) 

κατα-διώκω, {0 Γοήζοιυ «εἰἴοτεζγ, 
Ματ. τ. 36. 

κατα-δουλόω, ὢ, ώσω, ἔο ἐ9ύασε, 
56ος. πας ο. αι. πι ας 

κατα-δυναστεύω, {ο ἐχεγείσέ 
Δοτυε» οσεΣ, {ο οββγει», Αο. 
κ. αδο Ίςῃ, 

κατά-θεμα, ἸΛ). Ἡ. ἔοτ κατανά- 
θεμα, Ἱκεν. ακι ο (νο 

κατα-θεματίζω, . Ἡ. {ἔοτ κα- 
ταναθ-, Μα{. χχν]. 74. (Ν. 
δν 

κατ-αισχύνω, {0 7244. αν/αεῶ, 
τ σος Ἱ. 2ης αν οροβομος, Ἡ 
ὅσοι. αι. 4. 5 ο κήαπε, ας 
ψη(Ώ ἀἰδαρροϊηπίεά εχρεοία- 
Ποη, 1 Ρεΐ. 11. 6; ῥρα5ς., {ο δε 
αφ/α΄πεα, α5 Τα. ΧΙ]. 17. 

κατα-καίω, αύσω, ἴο ὀ1273 142, ἴο 
ϱ021914736 ε22{17ε{γ, α5 Ματ. ΠΠ. 
τσ. ερ. χι, ττ. 

κατα-καλύπτω, ἵη πι]ς., {ο τυέα 
ο σας ιτ ὅος κι. 6 τἳ 

κατα-καυχάομαι, ὤμαι, {ο /έ- 
7οΐεε αρα{οῖ, ο ϱἱογ ουε 
(δεη.), Ἴκο. αι τδ. Τα. Ἡ τα. 
μ1. τ4. (5.3 

κατά-κειμαι, {0 06 αοτυ7, α5 ἴλε 
51ο, Ματ. 1. 30; {ο γεείέε αἲ 
ἴαβ]ε, Ματ. χῖν. 3. 

κατα-κλάω, ὢ, {ο ὀγεαά 1 βέεεες, 
Ματ. νΙ. 41; Τα. ΙΧ. 16.Χ 

κατα-κλείω, {ο ο/τεί 1, εο/- 
“πε, νι. . 5ο πι Χα, 
1ο.Χ 

κατα-κληρο-δοτέω, ὤὢ, {ο ο- 
Ζγήδᾳήρ ὂγ {οί Αοὶ ΧΙ. 19 
(1. Η. τεαά {πε {ο]]ον]ηρ). 

(593 
κατα-κληρο-νομέω, ὢ, {ο ἄείγεό- 

16 ὄγ ᾖοῖ, Αο. ΧΙΙ. 19ο (ΥΝ. 
ο 09) Ε 

κατα-κλίνω, νῶ, {ο εα15έ ἐο έ- 
εἰέπε αἲ ἴαβ]ε, Τα. ἱκ. 14, 15 
(17. Π.); πι]ά., {ο είπε αἲ 
τ8Ρ]ς, ἵωι. πω, 5ὁ ΟΥ. Ἡ.), 
χῖν. ὃ, χχὶν. 30.Χ 

κατα-κλύίω, σω, ἴο {1ααί6, 
«ἰεζεσε, Ῥα55., 2 Ρεῖ. ΠΠ. 6.38 

κατα-κλυσμός, οῦ, ὁ, α αειρε, 
οσα, Μαϊ. χχῖν. 3δ, 30; Τα. 
Ἄναι η. 2 τει αἱ ες 

καοτ-ακολουθέω, ὤὢ, {ο Γούζστυ 
σΓ{ε7 (αῦς. οἱ ἀαῖ.), Τωα. κκ]. 
εδ. Αρ, αν. τπτ 

κατα-κόπτω, ψω, ἴοτυοιεά, Μα. 
ν. 5.Ἐ 

κατα-κρημνίζω, σω, ζ0 εα»έ ὤοτυη 
ἠεααἰσπρ, Τι. Ἱν. 20.3 

κατά-κριμα, Ἅατος, τό, 

52 

έεο- 

[κατ 

οε7114{101, Ἐο. ν. 16, 18, 
ντη. τ.Ἐ 

κατα-κρίνω, νῶ, {ο Γμάςε τυο2{γ 
ο ῥ1215/071ε2{(6εη. απά ἆαί.), 
ο εο/α ΕΙ, 5 Ναί. ΧΧ. 18: 
Κο. 1, νιῃ. 5» ἵῃ ἃ πτοις 
σεπετα] 5εηΠ5ε, Τμ. ΧΙ. 41, 
32. 

κατά-κρισις, εως, ἡ, ἐᾖε αεέ ος 
εο2ι42/271411071, 2 (οτ. ΠΠ. 9, 
να. Ν 

κατα-κυριεύω, {0 εχε}γε{σε ζτιζο-- 

ν οσε, Μαι. κκ. 25. Μαν. 
Χ.Α2.ΤΡεΙ ναι Όσα. 
7249ΐ22Ύ οὗ, Αο. ΧΙΧ. 16 (σεη.). 

κατα-λαλέω, ὢ, {ο «βεαξ αρα{ηφί 
(ρεη.), 8. ἐν πο τε α- 
12, 11. 16.3 

κατα-λαλιά, ἂς, ἡ, ο 17-εβεαβές, 
αεΓα]παίίο, 2 ὉΟΧἵ. ΧΙ. 20, 
τες η τν 

κατά-λαλος, ου, ὁ, ἡ, αι εττζ- 
«φεαβεγ, α ἀεΓαε7, Ἐο. 1. 309. 
(Ν. Τ.Χ 

κατα-λαμβάνω, λήψομαι, {0 φεζσε 
ΟΙ αγ Λοΐα οὗ, 35 Ματ. ΙΧ. Ιδ: 
ἴο ϱ7αςβ, {ο οὐίαίῃ, 45 ἴπε 
Ρτίζε ἵη ραρ]Ηςο 6απΠε5, ΡΠΙΙ. 
11. 12, 13; {0 οσε2{ῶβε, Ι ΤΗ. 
ν. 4 πη]ά., {ο εο227Ε/ΕΑ, {ο 
Δεγεεῖνε, ὅτι, Οἵ αοςο. απά 1ΠΕ., 
ΕΡρ. ΠΠ. 18. 

κατα-λέγω, {0 26019402, {ο ε)γοὐ, 
ρᾳαδς., 1 Γΐπῃ. ν. Ο.Χ 

κατά-λειμμα, ατος, τό, α 7Ε21- 
ια, α εοίαἸε, Ἐο. ΙΧ. 27 
(1. Η. ὑπόλιμμα). (5.)3 

κατα-λείπω, Ψψω, {ο {εατ)ο 1411671, 
ἴο Γο7φαβε, Ματ. κ. 7; {ο αε- 
βαέ Γ7ο, Ηεῦ. κΙ. 27: {0 
{ασε 7ειζζεζ71, ἴο 7ε5έ7σΕ, 
κο. αι. 1 

κατα-λιθάζω, σω, ζο «ἐοτέ, {ο οε- 
{ον ὁγ οἱομήης, Ἱια. κκ. 6. 
ΕΜ). 

καταλλαγή, ῆς, ἡ, /2ες21Ε1/{α{1011, 
Ῥο. ν. τι ἂν ρου ν. 
18, 10. ὦγπ.:' 8εε ἀπολύ- 
τρωσι». 

κατ-αλλάσσω, ἕω, {0 7εεοεῖίε 
(8ος. απά ἆαί.), Ἐο. ν. 10: 1 
οι η. ττ 26ο τν ον 
20.3 

κατά-λοιπος, ο», Ρ]ατ., {ε 2ε5έ, 
ἔ2ε /εσίαΔε, Αο. χν. 17.Χ 

κατάλυμα, ατος, τό, α {οαρές- 
βίαεε, αὖ 42, Ἱωα. Ἡ. 7; αᾱ 
Απενέελα δε, Ματ. Χὶν. 14 
Επ. πχ τετ 

κατα-λύω, ύσω, {ο 117005ε, (1) 
Ητ., οἱ α Ῥυϊ]άΙηρ, {ο αεφίγογ, 
Ματ. χῖν. σδ; (2) Βρ., ο 
Ίαὺν ΟΙΓ ο«οπιπιαηά, {ο 7επάε 
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σοἱά, Μαϊ. ν. 17» (3) {ο βαςς 
{2ε 1154, {ο {οφε, Τα. ΙΧ. 12, 
κως. 7. 

κατα-μανθάνω, 2ἆ αοτ. κατέ- 
µαθον, ἴο εοφ{άέΥ εαγέΓ242γ, 
Μαι. νἰ. 25. 

κατα-μαρτυρέω, ὢ, {ο ὀεαγ {ες- 
{21071Υ αρα{φέ (αος. οἱ ἰπ1π6, 
6επ. οἱ Ρεῖς.), Μαϊ. χχνΙ. 62, 
χΧχν]ϊ]. 13; Ματ. χὶν. 6ο, χν. 
4 (ποι ΊΝ. Η.).Χ 

κατα-μένω, ἴο εί, 
Εν τος 

κατα-μόνας (Ίλ/. Η. κατὰ µόνας), 
αἀν., ᾖ2ήσαίείγ, αἴοπε, Ματ. 
Ίν. 1ο: Τμ. ΙΧ. 1δ.Χ 

κατ-ανά-θεμα, ατος, τό, α ε/756, 
Ἐεν. αχχΙ. 3; 5εε κατάθεµα. 
(Ν. τ.)Ἐ 

κατ-ανα-θεματίζω, {ο εἴέή5ε, ἄέ- 
τοίε {ο αοοίγ{ὔ101, Μαϊ. χχνΙ. 

74: 5εε καταθεµατίζω. (Ν. 
τος 

κατ-αν-αλίσκω, {ο εο/115146, 45 
Ἠτε, ΠεΡ. χ]ι. 20.3 

κατα-ναρκάω, ὢ, ήσω, {ἴο ὅὄέ 
ὀ11άε215071Ε {ο (σεπ.), 2 Οο{. 
πι. Ὁ, πι. τα, τ.Ἐ 

κατα-νεύω, {0 ο, ἴο 22ᾳΑ6 φήρ5 
ιο ος πα νο Ἐ 

κατα-νοέω, ὢ, (1) {0 οὔτεγτε εαγε- 
«Γῤζν, Λεζεεέσε, Ἱ να. νΙ. 41/ 
(2) {ο εομοίζεγ (Άες.), Αο. 
χα. 6. 

κατ-αντάω, ὢ, {2 εο/16έ ἴο, {ορ 
αγγ{ωο αἴ, ὙΥΙὮ εἰ 5 Αο. 
Χν]. 1: ΟἨΏςε π]ΙίὮ ἀντικρύ, 
Αο. κχ. 15; πηεί., 70 αἴζαστε ἔο, 
Ῥπα. πῇ. ττ. 

κατάνυξις, εως, ἤ, ρα, Το. 
πι. ὃ. (98 

κατα-νύσσω, ἕω, 24 8οΟἵΤ., Ρ855. 
κατενύγην, {ο ῥ27156 {7οφή, 
ζο αρτίαίε ϱ7εαί{γ, Ῥ855., Αοι 
ατ, τι 5) 

κατ-αξιόω, ὤ, ώσω, ἴο ρε 
τυο2{Άγ οὗ (5επ.), Ρρᾶδ5., Τα. 
ο. -Ἡἳ πω: 56: Ας ν. 4τ: 
ΕΕ. ςἘ 

κατα-πατέω, ὢ, {0 {γαηβῆε 071, 
{ο ἔγεαα 146 Γοοί (α9ς.), 5 
Έα. να. 5. 

κατάπαυσις, εως, ἡ, α 7ε5έ19, 
ρω Ἀο ναι. 1ο: Περ. τα. ετ, 
πο ο. το, 5, το ττ.Ἐ 

κατα-παύω, (1) ἴΤαἨς., {ο 2έ- 
οἔγα12, Άοο. (4159 τοῦ µή, απᾶ 
1ΠΕ.), Ας. χὶν. 1δ; {ο σῖσε 7έ51, 
ἨΗεῦ. ἵν. δ; (2) Ἱπίταης., {ο 
254, ἀπό, ἨΠεῦ. ἵν. 4, 1ο. 

κατα-πέτασμα(πετάννυµι),ατος, 
τό, ἆ οε1ῇ, εἰέγίαζπ, 5δεραταί- 
Ίηρ ἴπε ὨοίΙΥγ Ρίαςε απά ἴπε 

αὐζσε, 

σκΕΡΑ- ΕΝΟΣ ΝΕΗ ΤΕΣ7Τά ΜΕ ΥΤ ΣΧΙΟΟΝ. 

ΠΟΙΥ οἱ Ἠο]ες, α5 Τμ. κχΗ]. 

45. (5.) 
κατα-πίνω, 24 αΟΓ. κατέπιο», 

15ἱ ΟΙ. Ρᾷ55. κατεπόθη», {ο 
αγήᾷ «οτυ, οτυαίίοτυ, Μαί. 
αχ. 54: Ἐεν. κ. του Ἠρ., 
7ο αεΌοἸἰ7, αεφίγογ, 1 (οἵ. Χν. 
η 2 Όοτ  ν. η” ΠΕΡ. 
αι ο τε ν.δ. 

κατα-πίπτω, 24 8Οἵ. κατέπεσον, 
ἴο Γαἰ/ αοτυ, μα. νΙΠ. 6 (1. 
Ἑωος εαν τη, εκτ, 
6 

κατα-πλέω, εὔσομαι, 185ΐ 4Οἵ. 
κατέπλευσα, ἔο σαΐ{ ἵο Ιαπὰ, 
Τα. νΙ1. 26.38 

κατα-πονέω, ὢ, Ιἵηπ ρ885., ζο ὄε 
οβῥγευσεᾶ, α{σέγεσσέα, Λο. ν]]. 
0 ει. σε 

κατα-ποντίζω, ῥρα55., ἴο ο1ά 
αοτυῃμ, Μαϊ. χὶν. 3ο; ἴο ὄε 
ὤγοτυπεα, Μαϊ. κν 1]. 6.Χ 

κατ-άρα, ας, ἡ, ἆ εέ5έ, εἰές1249, 
σα]. αι, τοτ. Ἠερ. μι δ- 
5Ρε ας τα Ία. ας τους 

κατ-αράοµαι, ὤμαι, {ο ο, 
Μαϊ. ν. 44 (Ν. Ἡ. οπι1{); 
Μαι: κ σε: Γα πα- αο Ἐο. 
ΧΙ]. 14: ]α. 11. 9; Ρ855., ΡεΕΤΕ. 
Ρρατί., αεειέεᾶ, Μαϊ. κχν. 

41 .Ἔ 
κατ-αργέω, ὤ, ήσω, ἔο 7127 
"σείεςς, τα. απ. ος ἴσ οσσε 
ζο εἑῶςε, αὐοῦής/;, 35 Το. ΠΠ. 1, 
31, απά ΕτθιθπΗ]Υ η Ῥαυ]; 
ζο Φευε {τοπι (ἀπό), Ἐο. νΙ]. 
ος πα]. ν. ΙΑ. 

κατ-αριθμέω, ὢ, {ο 
71745, Λο. Ἱ. 17. 

κατ-αρτίζω, ίσω, ἴο 764, {ο 2έ- 
βῥαΐγ, Μαϊ. ἵν. 21: {0 γερίογέ 
ΕΓΟΠΙ ΕΙΤΟΙ ΟΙ 8ΙΏ, (αα]. νΙ. 1; 
ἴο ῥεγεεῖ, {ο εοηβ{εῖε, 1 ΤΗ. 
ην του τες ήν. τοςἼραςς,, 
ο ὂε γἐσίογεᾶ ἴο ΠαΙΠΙΟΗΥ, 1 
ὅσι αι. το. 

κατάρτισις, εως, ἡ, α βεΣ/Γεείύης, 
2 0σοἳ, ααΠ. 9. 

καταρτισµός, οὔ, ὁ, α ΛεΓεε(ύερ, 
Ῥριον. το. ον. τος 

κατα-σείω, σω, {ο »Άαᾷε ἴλε 
Ἠαπα, {ο δεεᾷοῃΊ, Ας. ΧΙ. 17, 
χΠ. 16, χὶχ. 33, κχ]. 40.Χ 

κατα-σκάπτω, ψω, {ο ὦᾖς 1/14εΥ, 
{ο αεηιούήσή, Ἐο. ΧΙ. 3; ΡεῖΕ. 
Ρατί., Ρᾳ55., 214115, Α.Ο. χν. 16 
(ποί 7. Η.).Χ 

κατα-σκευάζω, άσω, {ο Λ2έβαε, 
ο ὀ11/ᾳ, {ο εσιζῤ, α5δ Μαϊ. 
πι που "να. Ἱ. ασ» ἘΠεΡ. πι]. 

3) 4 
κατα-σκηνόω, ὦὤ, ώσω, [ο β1{6ῦ 

ο716 {ε14, {ο ατυεῦῆ, Μαι. χΙ. 
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45 Ματ. τν. ασ, Το πωτος 
Ας. Π. 26. 

κατα-σκήνωσις, εως, ἡ, ἆ ατυείί- 
{110-Άήαᾳεε, α /αιί, 5 ο 
Ριτὰς, Μαϊ. νι]. 20: 1. Ικ. 

5δ.Ἡ 
κατα-σκιάζω, σω, {ο αρ σία, 

ΗΠεΡ. 1κ. 5. 
κατα-σκοπέω, ὢ, {ο «ῇῥγ οἱ, {ο 

Λήοί ασα{τσέ, (αα]. 11. 4.Χ 
κατά-σκοπος, ου, ὁ, α «Άγ, Πεὺ. 

κα, ον 
κατα-σοφίζομαι, σοµαι, {ο αεαί 

αεεεΙέγε{ζν τυ{{ᾳ, Αο. νΙ]. ΤΟ. 
κατα-στέλλω, λῶ, Ι5ΐ 8ΟΓ. κατέ- 

στειλα, {ο αββεασε, 7εοζγαζ2, 

Ἀπο, πανκ. 5, 36: 
κατά-στημα, ατος, τό, ὀεᾖανίσγ, 

εοα εί, ΤΙ. 1. 3.3 
κατα-στολή, ἢς, ἡ, ἄγευς, αὐσγε, 

τ Έτη. Ἱ. Ο.Χ 
κατα-στρέφω, ψω, 10 ουε2{/7οτυ, 

Μαξ κι το; Μαϊ. 'χι πο 
ἍἌσι κν. τος. Πως 

κατα-στρηνιάω, ὢ, άσω, {0 ϱγοτὺ 
τυα{σ/ ἴο ἴπε 1955 οἱ (σεη.), 
α πα. σ. πες Ν. 

κατα-στροφή, ἢς, ἤ, ουε2{7οτυ, 
αετγαείσομ, 5 Πτα. Ἱ. Ελ: 
τει. Π. ο. Ἡ. οπή) 

κατα-στρώννυμι, στρώσω, (Το 
ΦΑγος{γαἴε, «ἴαγ, 1 Οοτ. κ. 5. 

κατα-σύρω, ἴο ἄγαρ αἰοῃς ὮΥ 
ἔοτοε, ἵνα. κ, ος 

κατα-σφάζω, ἕω, {ο «αγ, Τμ. 
ΧΙΧ. 27.3 

κατα-σφραγίζω, σω, {ο φεαζ 242, 
85 α Ῥοοῖ, Ἐεν. ν. 1.Χ 

κατά-σχεσις, εως, ἡ, α βῥοσςες- 
τομ, Αςι νι. ὃς 45. (5) Ἀ 

κατα-τίθημι, θήσω, Ι5ΐ ΟΥ. κα- 
τέθηκα, {0ο αεβοσήή, 35 α ὈοᾶύΥγ 
πα στρ, Μας αν 6 
(η. Ἡ. τίθηµι); πιά. κατα- 
τίθεσθαι χάριν, ἴο φαῇη Γατογ 
νητἩ (αι), Αοὶ ααὶν. 27, 
χκχν. Ο.Χ 

κατα-τομή, ἢς, ἡ, /2111αΜ1071, 
Ρατοποπιαδία Υ{Ώ περιτομή, 
ῬλῃΙ. 11. 2. 

κατα-τοξεύω, {ο {αμ5ῇα, ἨΗΠεῦ. 
ΧΙΙ. 20 (1Ν. Ἡ. οπα1ϐ).Ἡ 

κατα-τρέχω, 24 ΟΙ. κατέδραµο», 
{ο 2143 ἄοτυ (ἐπί, αος.), Αο. 
Ἅπα, σοι 

κατα-φάγω, 5εε κατεσθίω. 
κατα-φέρω, κατοίσω, 1Ι8ΐ 89ΟΓ. 

κατήγνεγκα, Ρ855. κατηνέχθην, 
ἔο εαοέ αοτυπ, 35 4η Δἀνετδε 
νοίε, ΑΟ. χχν. 7, ακχνΙ. 1Ο 
(7. Π.); Ρα56., {ο ὂε δο7µὲ 
αοτυε, {ο ὄε ουεγεϱ/ΠΕ, Αο. ΧΧ. 

ο. 
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κατα-φεύγω, 24 αΟἵ. κατέφυγον, 
ο {εο Πο 7εΓ1ε, νι εἶς, 
Ας. χὶν. 6: νιἩ 1ΠΕ., Πεῦ. 
ν]. 18.3 

κατα-φθείρω, ῥᾳ55., Ρετ{. κατέ- 
Φθαρµαι, 24 80ΟΥ. κατεφθάρη», 
ο εογ1β4, 2 ΤΓ1πι. ΠΠ. 8 ο 
έοέγογ, 2 Ῥεϊ. Ἡ. 12 (Ν. Η. 
Φθείρω).Χ 

κατα-φιλέω, ὢ, {ο Οὲ5ς α{γες(ζο2η- 
αἰεζγ, ΟΙ 7εβεαίεαζγ (αε9.), ἂ5 
Ματ. χχνΙ. 49: Τα. κν. 20. 

κατα-φρονέω, ὢὤ, ήσω, {ο αεοβέοσε 
(6εη.), ἂ5 Μαι. νυΙ. 24. 

καταφρονητής, οὔῦ, ὁ, α ἀεςβίοε, 
Ας οὐ 4τ. κ 

κατα-χέω, εύσω, Ι8ΐ 8Οἵ. κατέ- 
χεα, ἔο βῥο147 αοτυ21 1έβ01, Μαἴ. 
ΧΧΝΙ. 7; Ματ. κῑν. 1-Ἡ 

κατα-χθόνιος, ον, ο140ΐε7741ε.71, 
ΡΗΙ. Ἡ. το. 

κατα-χράοµαι, ὤμαι, {0 1156 Γ1/- 
{7,1 0ο. νΗ. 41, 1Χ. 18 (άαἲ.).Ἐ 

κατα-ψύχω, {0 εροζ, ἴο 777, 
Τμ. χνΙ. 24.3 

κατ-είδωλος, ον, {144 οἵ {αοῦς 
(Ε. ν.), ΑΔο. χν. 16. (Ν.Τ.)Ἐ 

κατ-έναντι, αἄν., ΟΙ α5δ Ρτερ. 
ΜΙ{Ὦ 5εη., ουεύ αρα{μδέ δέ- 
ζογε, {7 ῥήέσεί6έ ΟΙ 272 ο1ρΛέ 
οἵ. 

κατ-ενώπιον, αάν., {1 ἴρε 22ε9- 
εεε οὗ (5εῃ.). (5.) 

κατ-εξουσιάζω, {0 εχεγείοε ατί- 
{Λογ{6ύ ουε/ (σεη.), Μαϊ. ΧΧ. 
οσο Ματ πα ο δὴ 

κατ-εργάζομαι, άσοµαι, ἵἨΝΙΏ 
πι]. απά Ῥ855. ΟΙ. (ΔἩρπῃ. 
εἰ-), {ο αεεο)ηβή54, αεᾖζενέ, 
Κο. αν. τδς ΕΡΕ πα. πο. ο 
τυο»ᾷ οἱέ, 651108 1η, Ἐο. Ἱν. 
τις να, 8: 

κατ-έρχομαι, 24 80ΟΥ. κατΏλθον, 
{ο εο)6 εοτυ, ].α. Ἱν. 31, ΙΧ. 

37: .ο 

κατ-εσθίω απᾶ -έσθω (Ματ. χΙ]. 
40, Ν. ΗΠ.), Εαί. καταφάγοµαι 
επ. αι. το Ν. Ηδι οἆ Ἀ ος. 
κατέφαγον, {ο εαέ 14, {ο ἄε- 
ο.’ ε{{7εὐγ, 1. οἵ ἄδ., Μαἲ. 
λα ο. ᾱἳ. ατα θ: 
πε, 

κατ-ευθύνω, νῶ, ᾖἴο αἀγεοί, ἔο0 
οποιον ποια Ῥρ. η. τε, 
ο δα, πα. ο. ἳ 

κατ-ευλογέω, {ο ὄδεος «7εαίζγ, 
Ματ. κ. τον. ΕΣ 

κατ-εφ-ίστημι, 2ἆ αΟἵ. κατεπέ- 
στην, {ο 156 14 αρασῖ, Αο 
πι το, (ΝΤΟ 

κατ-έχω, κατασχήσω, ἴο δεῖξέ 
ο, {ο /οΐα Γαφί, {ο 7είαί, 
ῥοσσεςς, ο ῥ2ευε{ τοπ ἀοΐπρ 

σλΕΣΡΑ- ΕΝΤΙ ΝΕ 72574 ΜΕΝ ΕΧ7ΙςΟΛ 

α ἴΏϊης (τοῦ µή, πα 1Πέ.), 
ζο εῤΖεΟς, Ἐο. Ἱ. 1δ: τὸ κα- 
τέχον, {ρε ᾖπάζαπεε, 2 ΤΠ. 
1, 6; κατεῖχον εἷς τὸν αἰγια- 
λόν, {εν Λεία Πο {λε «ᾖο7ε, 
Αο. χχν]Ι]. 4ο. 

κατ-ηγορέω, ὢ, ἤσω, ἴο αεείέσε, 
{ο 5φεαά αρα{ή, 49ς., ΟΙ Ὑη ΙΕ] 
ΡΕεΙ6Οη 1Π 6εη.; ϱἨΏαίρε η 
6εη. αἶοπε οἵ ΑΕἴεΙΓ περί ΟΙ 
κατά; Ρρ855., {ο ὂε αεεἸφέά; 
ν{Ὦ ὑπό ΟΙ παρά, οἱ ἴλε ας- 
6ΙδεΤ. 

κατηγορία, ας, ἡ, σα: αεεἸέφαξέο2:, 
α εβαΆΡε, ΡεΙ6. ἵη 6εη. αἱοΠε, 
ΟΙ ΑΕἴεί κατά; ΕἨΏβΙρε αἱδο 
ἵη 5εη., 1 Τϊπι. ν. 19ο; ΤΙ. 
:- 6- 

κατήγορος, ου, ὁ, α αεείφεγ, 
Αοι αχ. ἃο, ας. 

κατήγωρ, ὁ (ΗεΕ. ϱ), ἆ αεσἸέεγ, 
Κεν το(Ἡ.  Ηυ. ΡΕ 

κατήφεια, ας, ἡ, ἀε)εείζο7ε, ϱΊοο7, 
]8. ἵν. Ο.Χ 

κατ-ηχέω, ὢ, ήσω, ΡεΓΕ., ρα55. 
κατήχηµαι (Άχος), {ο {9έγἼεοί 
ο2α42γ, ἔο ἐεαεᾖ, {1ο7η, Τμ. 
Ἱν 4 Ας. απαης ο ππαιτοι, 
24” Έσ αι πδε απ Όσοι καν. 
19; (αα]. νΙ. 6.8 

κατ ἰδίαν, τεβαα{εζγ, ῥ/έσαίεζγ, 
ὀγ ο116”5 φεζζ (5εε ἰδίος). 

κατ-ιόω, ὢ (ἐός), {ο εοὉεγ τυδζῤ 
γρ ά τον. ο (Αρ 

κατ-ισχύω, {ο 2γεναῖί αρα{»ή, 
ουεγβοτυε7 (σεηῃ.), Μαϊ. αν]. 
1δ: Τὰ και. σον. ΕΠ.) συ. 
58 

κατ-οικέω, ὤ, (1) Ιπίταης., {ο 
ατυείί, η Ὦ ἐν, εἰ (οοηςί. 
Ρίαρ.), ἐπί, 6εῃ., οἱ αἀνετος 
οἳ μίαεςι ο. ος δα 4; 
ᾳς., οί απαΠΗ{1ε5 οι αἰἰτ]ραίες, 
{ο αδίας, (οἱ. ΠΠ. 9; (2) ἴταης., 
ο ατυεί] 17, {ο {ηῤαθίέ (αος.), 
Μαϊ. πα, οἱ. λαο, Ἱ, τοι 

κατοίκησις, εως, ἡ, α ατυε[ζήηρ, 
Λαδήίαζίομ, Ματ. ν. 3.Χ 

κατοικητήριον, ου, τό, α ατυεζ[- 
{171ρ-βίαεε, ἩΡρ. Ἱ. 22: Ἐεν. 
πι, 5. (94) 

κατοικία, ας, ἡ, ἆ ἀτυείζζᾳρ, Ζαὐ- 
{2{ᾳέ10Ἠ, ΑΟ. Χν]Ι]. 26.3 

κατ-οικίζω, {ο εατιε {ο ατυεῦ, 
18. ἵν. 5 (ἵΝ. Π.Χ 

κατοπτρίω, πι]ᾶ., {ο ὀεᾖοίᾶ, 
85 ἵτπ ἃ πιμτος 2 Ὅσε. η. 
18.3 

κατ-όρθωμα, ατος, τό, α ᾖο1107- 
αὐε ΟΙ οεςεδοή αε)/{ετε- 
μομή Νο κκ. 5 Ν Η. 
διόρθωμα).Χ 

κάτω, αἄν., ὤοτυμτυαγῶς, οοτυ2, 
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Μαϊ. Ἱν. 6; ὀδεπεαίῇ, Ματ. 
Χὶν. 66; οἳ 8Ρε, οΟΠΙΡ., κατω- 
τέρω, 1142, Ναί. 11. 16. 

κατώτερος, α, ον (κάτω), ἔοτυε, 
Ἐρ. ἵν. 9 (οη πΏῖοὮ 5εε (ατ. 
ξ 259, ΥΝΙ.Φ11, 25, Βα. 28). 

καῦμα, ατος, τό (καίω), ᾖεαέ, 
φεοεῥ {ση Λεαί, Ἐεν. νΙ. τ6, 
Χν]. Ο.Χ 

καυµατίζω, σω, {ο 5εογε/, ὄ127ε, 
Μαι. κ]. 6: Ματ. 1ν. 6; Κεν 
Χν]. ὃ, Ο.Χ 

καῦσις, εως, ἡ, α 6102711215, ὄ1771- 
2745 142, Πεῦ. νΙ. 8.3 

καυσόω, ὢ, ἴο ὀ1 1έβ, Ρᾳ55., 
2 Ρε τοι ἃ Πυ 

καύσων, ωγος, ὁ, «εογε/ {21 ᾖεαί; 
ΡετΏαρς α οί τυζῶ ἔτοπα {πε 
Β., Μαϊ. κκ. τος ων παν εο 
Ία. 1. 11 (5εε Ἠος. χι]. 1, εἰς.). 

(9593 
καυτηριάζω (1Λ. Η. καυστ-). {ο 

ὀγαμα, 5 υΙἩ α Ποί Ίτοη; 
ῃρ., ρᾶδς., 1 Τίπι. ἵν. 2.3 

καυχάοµαι, ὤμαι, 2ἆ ΡεΙΒ. καυ- 
χᾶσαι, Ταί. ήσομαι, ἴο ϱ/071, 
ἴο ὀοασέ, Ώοί] Ἱπ α σοοᾷ 5εηδε 
απά 1Π α Ῥαά, 1 Οογ. Ἱ. 29: 
ΕΡ. Π. 9; Γο]]ονγεςά ννΙ{Ὦ ρτερ., 
ἐν, περί, 6εη.; ὑπέρ, σεπ.; ἐπί, 
ἀαί. 

καύχηµα, ατος, τό, {ε ϱ7ο114 
οὗ οἰογγίηρ, 85 Ίο. Ἱν. 2; 
α Ρογγέρ, 1 (ο. ν. 6. 

καύχησις, εως, ἡ, {ᾖέε αεί οἵ 
ὀοαφ{ζᾳ, ϱίογγ{, Ἐο. χν. 17: 
18. αν. τθ. (5) 

Ἐαφαρναούμ (5εε Καπερναούμ). 
6αβεΓ/αι/20. 

ἘΚεγχρεαί, ὢ», αἱ, (επεῇ}εα, ἃ 
Ροτί οἱ Οοτπίῃ, Ας. αν]. 
15: Ἐο. χγνΙ. τ.Χ 

Κέδρος, ου, ἡ, α εἑζαγ, ]π. χν]]. 
1; ΡΕΙΏΑΡΕ α παϊδίακετ τεας- 
Ιηςδ Σο Το]]ονίηρ.Ἐ 

Ἐεδρών, ὁ (ΗεΡ. ζαγφ οι {γὐζα), 
(6βα-ο”, α τατριά Ὀτοοις Ῥε- 
ἔνεεη {πε Μοιπί οἱ ΟΙνες 
απᾶ ]εταδα]επ, α νατιαπῖ 
τεβάῖηρ ἵηπ Τη. χν ΕΙ. Τ.ἳ 

κεῖμαι, σαι, ται; ΙΠΙρΕ. ἐκείμην, 
σο, το; {0 {6, {0 1761176, ἴο ὂε 
ζωάώ, ἴωυ. «χι δν τα ο 
19; ππεί., {0 ὂε εηαείεᾶ, 5 
Ιανν5, 1 Τ1πι. Ἱ. ο. 

κειρία, ας, ἡ, ἆ ὀαμα ΟΙ δαμάαφε 
οἱ Ιπεη, ]η. ΧΙ. 44.Χ 

κεῖρω, κερῶ, {ο «ᾖεαγ, 45 5ΏεεΡ, 
Αο. νυν]. 342; πι]ά., ἴο ᾖανέ 
{λε ῥεαα 5/ᾖο771, Αο. χνΙ]. 15; 
τοος. αἲ, 6-ξ 

κέλευσμα, ατος, τό, ἆ εο12Ω214, 
α οσα εΖγ, 1 ΤΗ. ἵν. 16.3 
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κελεύω, σω, {ο εο//Παα, {ο 
ο7άΕ2, Αο. ἵν. 15, ν. 34. 

κενοδοξία, ας, ἡ, υα1Ρίο7γ, εὔ1}- 
ἔν ῥ2έαε, Ἐ Π1]. 1. 3. 

κενό-δοξος, ον, σαπρίογέσαε», (αα]. 
ν. 26.Χ 

κενός, ή, ὀν, ε21ᾷέΥ, σας, ἩρΡ. ν. 
6; Οοἱ. Π. ὃ; εβίγ-Λαπαει, 
δα, 1. 53 ]α. 11. 2ο: Γγζή[ευ», 
{26{εεία{, 1 001. Χν. 1Ο, 59. 
Υ. : κενός, ε1ᾷίγ, τείετς ἴο 
{πε οοηίεηί5; µάταιος, α{ῃ- 
{έ55, {1έ/βοφείεσο, ἴο ἴλε τε- 
5υ]{. 

κενο-φωνία, ας, ἡ, είν ἅζο- 
{1ή2ηρ, 19έίεοΦ ὀὐαὐδζης, 1 
ο τν. σα” ο Επι. Π. 16, 
(Ν. Τ.)Χ 

κενόω, ὢὤ, ὥώσω, ΨΙΙΏ ἑαυτόν, {ο 
ϱ71ῤέν οηε’5 5ε]{, αζσενέ οπε’5 
5ε]{ ο 254711 ἀἱσίέν, ΕΠΙ]. 
Π. 75 {0 22446 1έΦείεος ΟΙ Γαΐτε, 
οσο τας τ ὅος. 1. 7, 1πκ. 
πο ο οἱ, τικ, ο 

κέντρον, ου, τό, α ο{ὔᾳρ, Ἐεν. ΙΧ. 
ΙΟ; 1 Οοἵ. Χγ. 65, 56; αφοαᾶ, 
Αοι ΙΧ. 5 (ΥΝ. Η. οπι1ϐ), κχν]. 
14.3 

κεντυρίων, ωγος, ὁ, Παπ (5εε 
(τ. ὃ 154), α εε/{1171011, ἴπε 
ΟΟΠΙΠΙΒΩάεΙ οἱ α Ἰαπάτεᾶ 
{οοΐ-θοἰάϊεις, Ματ. χν. 39, 

44, 45.3 
κενῶς, αἆν., {7 σα17ε, ]α. Ἱν. 5.Ἡ 
κεραία, ΟΙ Κερέα (ΥΝ. Η.), ας, ἢ, 

α {14 ο (ἴ]ε 5πια]] Ῥτο- 
1εείῖηρ 5ίτοΚκε ὮΥ νΏΙεὮ οε- 
{8η διπηῖ]]ατ ἨΗερτεν Ιείίετ5 
ατε ἀἰδίηρι]δΏεά, α5ξ  απά 

Ἴ)ς πιεί., {ο 111711416έ ῥα/, 
Μαι. ν. 1δ: Τμ. χν]. Τ7.Χ 

κεραμεύς, έως, ὁ, ἆ ῥοίίε, Μαἴ. 
μα. το: Κοχ. οι. 

κεραµικός, ή, όν, ΄αα6 οἵ εἰαγ, 
θα2ίΛεη, Ἐεν 1. 27.Χ 

κεράµιον, ου, τό, απ ἑα7{7ε7 
σεφσεί, α 24150ε7, Μα. χὶν. 
το μα. αχα. το: 

κέραµος, ου, ὁ, α 70ο (6, 
Τι. ν, 1ου 

κεράννυµι (5εε (τ. δδ 113, 114, 
Να. δ 15, ῬΒμ. 6ο), {0 11, {ο 
οι οἷζ Πο; ας, Ἐεν. 
χῖν. 1Ο, Χν]ΙΠ]. 6.3 

κέρας, ατος, τό, α 077, α5 Ἐεν. 
ν. 6; Ἀρ., Εοι ο{γεβίΑ, ΟΠΙΥ 
Ἱω. 1. 69: α ῥ2ο0/εεΙ{ ῥοἱᾳζ, 
ο” οἳ {πε α]ίαι, οΏη]Υ Ἐεν. 
σέ, τῇ. 

κεράτιον, ου, τό, α ζήε ᾖογ1, 
{πε ηαπηε οἱ {πε Ετιϊί οἱ ἴπε 
εαγού ἐἔγέε, Τα. χν. 16.3 

κερδαίνω, ανῶ, Ι5ΐ ΔΟΥ. ἐκέρδησα, 

σβΕΖΡΑ- ΕΝΤΙ ΝΕΗ ΤΕ57ά ΙΕ ΝΥΤ 2ΕΧ/Ι6ΟΟΝ. 

ἴο φαΐη, αεζφέε, Μαϊ. Χχν. 
τό ΑΝ. Πρ), 52: Ἴα. σσ”; 
ο ρα, το, ΕΗ1]. ΠΠ. ὃς ἴο 
Ρα11 ουεγ ἴο ἃ «818ε, 1 («οΥ. 
ΙΧ. 10--22. 

κέρδος, ους, τὀ, ϱα1, ααυαγίασε, 
Επ. οτι μα. πο δι, 
τις 

κέρµα, ατος, τό (κείρω), α «ια δί 
ῥέεες οὗ 101έγ, ]π. Π. 1 5.Χ 

κερµατιστής, οῦὗ, ὁ, α /30167- 
εβα/ρεΣ, ]η. 1. 14.38 

κεφάλαιον, ου, τό, α ΜΗ ο 
7301έΥ, Αο. χχΙ]. 25 {λε 143, 
2111 ᾖῥούέ οἳ Απ ατραππεηί, 
ΗεΡ. νυν]. 1 (56εε Ε. Υ. απἆ 
ΠΥΡ.) 

κεφαλαιόω (1). ἩΗ. -λιόω), ὢ, 
ώσω, ἴο «2416 ο {λε /εαᾶ, 
Ματ. χ1]. 4.Χ 

κεφαλή, ἢς, ἡ, ἐνε /εαα, οἳ 
Ὠάπιαη Ῥείηρθς5 ΟΙ αΠΙΠΙαΙ5; 
{οί {πε ἩΠο]ε Ῥείδοη, Αο. 
Χν]]]. 6; {δε ᾖεαά Οἱ ἃ ΟΟΤΠΕΙ 
(1 γωνία), εογΕΥ- {σε, 
Τα. κκ. 17; πεί. Ἱπρ]γίης 
αυ{ΠοτΙ{γ, εαα, {ο76, 1 (ο. 
πα. ου Ερ.ἠ. 25. οι. Ἡ 16. 

κεφαλίς, ίδος, ἡ (ΡτοΡρ. {οβ), α 
7044, α υο1/1ε, Ηεῦ. κ. 7.Χ 

κηµόω, {ο 722546, 1 (91. Ἱχ.9 
(Ν. Π. πιτρ.).Χ 

κῆνσος, ου, ὁ, 1,αἰϊπ (άτ. δ1σᾳ, 
Ῥι. 16), α ἴαχ, α βού/-ίαα, 
Μαρ ανα, ο, «κα. τη, τοι 
Ματ. χα]. 14.3 

κῆπος, ου, ὁ, ἆ ῥααεΙ, Τα. ΧΙ]. 
το: ἵπ. κο, τ, 26, αὸε αι 

κηπ-ουρός, οὔ, ὁ, α ϱαγάΕ/έΖ, 
Ἱ αχ το 

κηρίον, ου, τό, ἆ Ἴοηογεο;τό, 1. 
χχὶν. 42 (ΥΝ. ΗΠ. οπι1θ). 

κήρυγμα, ατος, τό, α ῥ7οεζα{71- 
715, ᾖ2εαεΛίρ, α5 Μαϊ. ΧΙ]. 
1πς τιᾷος, αωσδες 5. "απ, 
τη, 

κἠρνυξ, υκος, ὁ, ἆ /εγαζά, α 
Ά/εαεᾖεΖ, 1 Τάπι. 1. 7: 2 Τ]πη. 
πω πες σος αι 5 

κηρύσσω, ἕω, (1) {ο ῥγοείαίε, 
{ο 21/15, Ματ. νῖι. 36: (2) 
5ρεςεῖα]]γ, {ο ῥγεασεήῦ ἴπε (ο5- 
Ρε], ας. ος ες. απά θε, 
Μαι. 1. 3δ, μα. κ. ο-.τΕει, 
Π]. Το. 

κῆτος, ους, τό, α «θα 2072517, α 
τυ/α(ο, Ματ. ΧΙ]. 4Ο.Χ 

Κηφᾶς, ἃ, ὁ (Αταπιαϊο, α 704), 
6ερκας, ὧς. Έεες τος. 1. 
τὰ. 56 

κιβωτός, οὔὓ, ἡ, α τυοο/ε εᾖεςέ, 
ἀδεά οἱ {Πε ατ]ς οἱ {πε «ονεῃ- 
απν Εεῦ. ὃς. 1. Γον. αᾖ.το; 
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οἱ Νοαμ”5 ατ]ς, Τ/4. χν]ι. 27 
ΗεΡ. χΙ. 7. 

κιθάρα, ας, ἡ, α ᾖα7β, 1 Οο{. 
κιν πο Ἐκεν, αν», 

κιθαρίζω, {ο βΛίαγ βο” α αγ, 
1 0ο, χίν. 7; Κεν. χὶν. 2.8 

κιθαρ-ῳδός, οὔ, ὁ, α /ᾖα7βε7, 
12467 {ο {ᾖε αγ, Ἐεν. χὶν. 
2, Χν]]]. 22.Χ 

Κιλικία, ας, ἡ, (2ήέζία, Λο. νΙ. 
ο ται 5ο. 

κινάµωμον (Ν. Ἡ. κιννά-), ου, 
τό, οὔα/20ή, Εεν. Χν 1. 13.3 

κινδυνεύω, σω, {ο ὂε 5 ἄαπφεγ, 
τή, πια 25. ο, πακ. ση, Ίο: 
Ι (ζοἵ. Χν. 3ο.ᾶ 

κίνδυνος, ου, ὁ, «αλφε, βεγ{, 
Ῥο. ΝΗΠ. 48.2 ζοτ. α!. 26.3 

κινέω, ὢ, ἤσω, {0 14050, ἴο ο{, 
Μαι. κχΗ]. 4: Αο. χν]. 25: 
ζο 5αμβέ ἴ]ε Ἠεαά ἵΏ ΠΙΟςΙΕΙΥ, 
Μαί. κχν]]. 39; Μα. χν. 29; 
ζο ε/ησσε, Ἐεν. 1. 5, νἰ. 14; 
ζο ελε{ΐ6, Α.ο. Χν]]. 28, χχ]. 19, 
ον ιο ς 

κίνησις, εως, ἡ, α 2051715, αρἸα- 
107, ]π. ν. 3 (ΥΝ. ΗΠ. οπι1{ϐ).Χ 

Ἐίς (Ν. Ἡ. Κείθ, ὁ (ΠεῬ.), 
ή, Γ8ΐΠετ οἱ θα 11, Ας. ΧΙ]. 
2τ.ς 

κίχρηµι, {0 ζεμῶ, Τα. χΙ. 5. 
κλάδος, ου, ὁ, ἆ ὀγαμεᾖῇ, α5 Μαϊ. 

ΧΙΠ. 32: ππεῖ., Ῥο. ΧΙ. 16-19. 
κλαίω, αύσω, (1) αὖς., {ο τυαΜῇ, 

ζο {α7ε24, Τμ. αὶκ. 41; (2) 
ἴΤ8η6., ο τυέε Γογ (9ο.), 
Μαι. . 1δ. 

κλάσις, εως, ἡ, α ὑγεαβίης, Ἱμι. 
κκὶν. 55” Αα. Ἡ. 42. 

κλάσμα, ατος, τὀ, αἆ ὄγοβει 
Άτέεο, α /7αΡ7ιεµ, 45 Μαί. 
χὶν. 20. 

Ἐλαύδη (/. Ἡ. Καῦδα), ης, ἡ, 
6ζαμάα οι αμα, α 5πια]] 
Ι5]απά ηεαχ Οτείε, Α.. χχνΙ]. 
16.3 

Ἐλανυδία, ας, ἡ, Οἰατιώζα, 2 ΤΊπι. 
1ν. 21.Χ 

Κλαύδιος, ου, ὁ, 6ᾖατιαζμ., ἴμε 
Ῥοπιαη ΕΠΠΡΕΓΟΣ, Ας. χ]. 28, 
ΧνΗΙ. 2: α π]ίατγν (πῖραπε 
(15188), Δο. κχΙ]. 26.3 

κλαυθμµός, οῦ, ὁ (κλαίω), τυεεβ- 
775, (α71ε2{α{{0Ἠ, α5 Μαι. Ἱ]. 
18. 

Κλάω, άσω, ΟΠΙΥ υ]ίἩ ἄρτον, 
Το ὀγεαβ Ὀτεας, ἵη ἴπε οτάῖ- 
ΏΒΥΥ πηθαΙ, Μαϊ. χὶν. 19; οἵ 
1 ἴπε Τοτά”5 ΦῤΡῥετ, χχν]. 
26: Ἀρ., ος ἵπε Ῥοάγ οἳ 
οπΕΙςΕ ο οι. αι οι Ν.Ε. 
οπι1{). 

κλείς, κλειδός, αοο. 5ἱΏΡ. κλεῖδα 
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ΟΙ κλεῖν, 8ος. ΡΙΗΤ. κλεῖδας ΟΙ 
κλεῖς, ἡ, α ΑΕ}, 35 ἃ 5ΥΠΙΡΟΙ 
Οξ ΡοΜΕΙ απά αι{ΠΟΓΙ{Υ, Ματ. 
χν]. 19; Ἐεγ. Ἱ. 18, 11. 7, 1Χ. 
π κι το ποςθο, ναι κάθδ.τ 

κλείω, σω, ζο ο/21εῇ, ο/η 142, Μαἴ. 
να. ος πι νι ος. 

κλέμμα, ατος, τό΄(κλέπτω), {λε[έ, 
Κεν. κ. 21.8 

Ἐλεόπας, α, ὁ, (ἶεοβα», Τα. 
χχὶν. 19.3 

Κλέος, ους, τό, ϱΡ7οχγ, ῥίαΐνε, 1 
ει. ῃ 2ος 

κλέπτης, ου, ὁ, α {1έΓ, 35 Μαι. 
νι. 19; πεῖ., οἱ {αΐ5ε {εαςῃ- 
εἴς, ]η. Χ. δ. ΦΥή.: κλέπτης, 
α {π1εί, ψ]ο 5ίεα]5 οεεγεί{γ ; 
ληστής, α ΤοβΡετ, νΏο Ρ]ιη- 
ἀετς οβεᾖζγ, ὄγ υ{ούεσε. 

κλέπτω, Ψω, {ο οἴραί, αὖὈς., Μα. 
ΧΙΧ. 15; ΟΙ {ΓΑΠς. (α69.), Μαϊ. 
χχν]]. 64. 

κλῆμα, ατος, τό (κλάω), α {εαε} 
ὀγαπεᾖ, α «/οοῖ, οἱ α νίηθ, 
εὔο., Ἱα. σν- ο, ἆ, 5 θε 

Ἐλήμης, εντος, ὁ, (/ε71εέ, ΕΗ1]. 
τς ο κώ 

κληρονομέω, ὢ, ήσω, {ο {2744, 
(|. ἵν. 3ο; {ο οὐία{, Ψεηεί- 
417, Τα. χ. 25. 

κληρονοµία, ας, ἡ, αι 1221/711- 
σ7266, Ἱμα. χι. 13; αἆ ᾖῥοοφόὸ- 
φ20, (αα]. Π1. 1δ. 

κληρο-νόμος, ου, ὁ, απ /617, 
Μος πας δ «αμυμεαά {ο 
Οπτῖςί, Πεῦ. 1. 2: 1π σεπετα], 
06 τυᾖο οὐίαές α ῥοςφεςοίο:, 
Πε. νι. Ἠτ. 

κλῆρος, ου, ὁ, (1) α ᾖοΐ, Μαἲ. 
ΧΧΝΙ. 35; Ἰεηςε, (2) ἴλαί 
ΨΏΙΕὮ ἶ5 α]]οείεα, α βο2{{01, 
απ το ος, μα ον, καν. 
18; ϱο1|. 1. 12; Ρ]άΤ., ῥε7το115 
σοφ{ρεά! {0 οπε’ς «76, 1 Ρεῖ. 
ντ. ᾱ-Ἔ 

κληρόω, ὢ, {ο ΄Ἴ4ζε α ᾖεγ{ίαρε, 
Ἑρι ἀανἘ 

κλῆσις, εως, ἡ, α εαζᾖ12η5, 101{α- 
14071, ἵπ Ν. Τ. αἵπιαγς οἱ ἴπε 
ἀϊνίηε εα4/, 35 Ἐο. ΧΙ. 20; 
Ἠρ. ἵν. 4. 

κλητός, ή, όν, νετ). α]. (καλέω), 
εαζ/εα, {ο11εᾳ, Μαἲ. αχ]]. 14; 
οἱ ΟΠτὶδέῖαης, {7ε εαᾖ/εᾷ, Ἐο. 
ι. 6 τν. 26: σαεα το 
ον οµες, Κο. 1. πο τε σον 
πα, το 

κλίβανος, ου, ὁ, σι ουε7, α Γ147- 
ᾖῶεο, Ματ. νι. 3ο: Τι. κ. 
285.Χ 

κλίμα, ατος, τό, α {αεί ο εστέι- 
γ, α /έΡΐ0, Ἐο. Χν. 23; 
2 (ο. ΧΙ. 10; (αα]. 1. 2τ.Χ 

σκξΕΣΑ-ΕΝσΙ5Ε ΝΕ ΤΕ574µΜΕΝΥΓΠ ΕΧΤΙΕΟΝ 

κλινάριον, ου, τό, α ομαζ δεο, 
Αοι ν. Ις (ΥΓ. Η.).Χ 

κλίνη, ης, ἡ, α δεῶ, Ματ. νΏ. 39; 
α ᾖογίαδίε δεα, Μαϊ. Ἱκ. 2, 
6; α εοιµεᾷ ΓοΥ γεεζήσής αἱ 
22έαΐ5, Ματ. ἵν. 21. 

κλινίδιον, ου, τό (ϊπι.), α «εαζ 
δεα, α εοἸέε/, Τα. ν. 19, 24. 

Κλίνω, νῶ, ΡεΓΕ. κέκλικα, (1) 
ἴταης., ἴο ὅὀοτυ, ἵπ τενετεηςθ, 
Ῥἡ. χχὶν. ος Ππ δαν Τα: 
ΧΙΧ. 30; {0 7έεζίηε ἴπε πεαά 
{οι τεςδί, Μαϊ. νΙΠ. 20: {ο 
ἔ1 {ο [ᾳσῆί, ἨΗεῦ. χΧὶ. 34; 
(2) Ἱηίταης., {0 αεε[έ6, 5 ἴλπε 
ἀαγ, Τα. Ιχ. 12. 

κλισία, ας, ἡ, α εοηβα/2Υ εε/22η- 
{75 αἲ α ππεα], Τα. ΙΧ. 14.3 

κλοπή, ἢς, ἡ, {2ε[ί, Μαϊ. κν. 1Ο; 
Ματ. ν]. 21.Χ 

κλύδων, ωγος, ὁ, α υ{ούεέ αρ 1ία- 
707 οἱ ἴηε 568, α τυαζσε, Τ,α. 
νυν], 24: ]α. 1. 6.Χ 

κλυδωνίζομαι, {ο ὖε αρᾖαίεα, α5 
Ἵνανες ὮΥ ἴπε ν]πά, Ἐρ. Ἱν. 
14. (5.)3 

Ἐλωπᾶς, ἃ, ὁ, έἶοβας, Ἱ]π. κὶχ. 
25.Χ 

κνήθω, {ο {ἱεᾷίε; Ῥ855., ἴο ὅὄε 
ζ2εῤίρα, {ο 1167, 2 Γϊπι. ἵν. 3.3 

Ἐνίδος, ου, ἡ, 621015, Δο. χχνΙ]. 

μα 
κοδράντης, ου, ὁ, Τ:αΤ. (5εε (ατ. 

ὃ Ίσ4ᾳ, Βι. 17), α φιαζαγαπς, 
Γα{ῤ{π5, ἴπε {ουτίῃ ρατί οἱ 
ἴπεα Ἐοπιαηῃ σα», Μαϊί. ν. 26: 
Ματ. αι. 15. (Ν. ΤΟ 

κοιλία, ας, ἡ, (1) ἐλε δε[ζγ, Μαι. 
χν. 17; (2) {Ἴε τυοιό, Μ4αἲ. 
καχ. ποτ () Ὁρ., με μεν 
72471, {λε εαζί, ]τ. ν]. 38. 

κοιµάω, ὢ, ῥᾳ55., {ο Γαὐζ ἄσζεεβ, 
Τα. κκ. 45: πια. ἔσαἀδ, Τη. 
κα το. 

κοίµησις, εως, ἡ, 2έβο5ε, {αῤστις 
Ζενς Ίπ. καὶ. τος 

κοινός, ή, ὀν, εο223071, ᾖ4.6., 
5ματεά ΒΥ ΠΙ8ΩΥ, Ας. ἵν. 32; 
2/15/6ά71, ΟΕΤΕΠΙΟΠΙΑΙΙΥ, Ας. Χ. 
Ἑς, Πες. χ. 20: 

κοινόω, ὦὤ, ώσω, {0 22446 0112071 
Οἵ 147/εᾶ7, {ο ῥ7ο/απε, Μαϊ. 
κνι πι Ἀθσπαι, ο. 

κοινωνέω, ὢὤ, ήσω, ἔο ᾖατσέ εσή- 
2307: «ᾖαγέε 147, {ο ῥα2ᾳᾷε 171, 
Ῥο. αν. 27: {0 ὂε αοδοσλαίεα 
2, (αα]. νι. 6. 

κοινωνία, ας, ἡ, ῥα2{{ο{βαέζο7:, 
ϱ0112/2114211071, Γε(/οτυς/{β, 35 1 
ὧοςι. χ. τος ο θοις αιμα, 
α Ία. 1.96 τς ᾱ ερ 
103, Ἰκο. χν. 26; Ηεὺ. χΙ]. 
16. 
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κοινωνικός, ή, όν, 7εαῶγ {0 εο/1- 
221/2115αΐε, {1δεγαί, 1 Τϊπι. νΙ. 
18.3 

κοινωνός, ή, ὀν, αδ δυῦδί., α 
Λα2{πεέΖ, Τ 1. ν. 1Ο; ἆ «αγεγ 
τυή{ή, σεη. οΡ]., 2 Οο{. 1. 7. 

κοίτη, ης, ἡ, α δεο, Ἱα. ΧΙ. 7: 
πηεί., 1ᾳ77{α5ε δε, ἨΗεῦ. 1]. 
42 οέαίαζ {42ῇ27εοΙέ79έ (85 Ἱ]- 
Η61{), Ἐο. αχ. 13; κοίτην 
ἔχειν, {ο εοἸεείσε, Ἐο. ΙΧ. 
1Ο. 

κοιτών, ὤνος, ὁ, α δεᾶζ-εᾖαηδεγ, 
Ἅο: καπ. 209.38 

κόκκινος, η, ον, ὤγεα Γ7ο7 {δε 
κόκκος, ε71745071, ΗεΝὈ. Ἱκ. 19; 
Εεν. χν. 4. {(5.) 

κόκκος, ου, ὁ, α Φεγεί, α ϱγα221, 
Τα. χα. το, χν]]. 6. 

κολάίζω, σω, πι]ά., {ο εᾖασέέσε, ἔο 
μή, Αο. Ἱν. 21; Ρ885., 2 
Ρα: ο. 

κολακεία (ΊΛ). Ἡ. -κία), ας, Ἡ, 
“Παάεγγ, ι ΤΗ. 1. 5.Χ 

κόλασις, εως, ἡ, εᾖαςέζσε2ε224, 
Φτσεές2εή, Μαϊ. κχν. 46: 
τ΄]. Ἱν. 18δ.Ἐ 

Ἐολασσαί, ὤῶν, αἱ, 588 Ἰο- . 
λοσσαίἰ. 

κολαφίζω, σω, {ο ο{γ1ᾷε τυζ{( {δε 
(σέ, {ο 1παὐζέγεαί, Ματ. χὶν. 65. 
(Νε. 

κολλάω, ὢ, ήσω, Ρρᾶ55., {ο εἴεατιε 
ζο, {ο ού ο716’5 φεζγ ἴο, Τα. κ. 
ετ. Ας. ναή-ὦοι 

κολλούριον, ΟΓ κολλύριον, ου, τό, 
εοὐ{γγ{1421, εγέ-σαζσε, Ἐεν. ΠΠ. 
18.Χ 

κολλυβιστής, οῦ, ὁ (κόλλυβος, 
ο72α4{ εο121), α 210716Υ-ε/α71Ρε7, 
Μαϊ ακὶ. ασ, Μα ως, 
η. Ἡ, τς. Ἐ 

κολοβόω, ὢ, ώσω, ἔο εἰέ ο{ῇ, {ο 
φῥογίεη, Μαϊ. κχὶν. 22; Μα. 
ΧΙ]. 20.Χ 

ἘΚολοσσαεύς, έως, ὁ, Ρ]ιχ. Ῥολοσ- 
σαεῖς (ΥΝ. Η. Κολασσαεῖς), 
(ο/οσείαἸς, ΟΠΙΥ 1π ἴπε πεα- 
Ίησ απᾶά 5αὈδοπρίίοη (Εες.) 
{ο {πε ΕΡΙ5ί19. 

Ἐολοσσαί, ο: Κολασσαί, ῶν, αἳ, 
(6οὐοςσῶ, (οἱ. 1. 2.3 

Κόλπος, ου, ὁ, ἔλε ὀοφο)1, ἔλε 
εδεσέ, (1) οἱ πε Ῥοάγ; ἐν τῷ 
κόλπῳ (ΟΙ τοῖς κόλποις) εἶναι, 
ἀνακεῖσθαι, ἔο ὂε 42 λε ὀο50) 
οὗ, {.6., τεε]ῖπε ηεχί ἴο, αἲ 
{αῦβ]ε; Ἱμα. χν]. 22, 23 (οἱ ἴπε 
πεανεπΙγ Ῥαπαιεῖ); ]π. κ]. 
23: ἴπε Ρηταςε Ίη ΤΠ. 1. 15 
Ἱπρ]ϊες α 56111 οἶο5ετ {ε]]ου- 
5Η1Ρ; (2) οἳ {λε ἆτεδς, α5εἆ 
85 α Ῥας οἵ ΡοεΚεί, Ἱωα. ν]. 
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45; (4) α ὀαχ, α ϱιῤ/ οὗ {με 
φέα, Αο. χχν]Ι]. 30.3 

κολυµβάω, ὢ, ήσω, ἴο οτυ(7η, Αο. 
χχν]]. 43.3 

κολυμβήθρα, ας, ἡ, α οτυ{121111ς- 
Λύαεο, αᾱ ᾖοού, Ἱα. ο 5 α 
πεςο.]; 7, ἵκ. 7, τε (Κες.).3 

κολώνια, ΟΥ Κολωνία (Λ’. Η.), 
ας, ἡ (Ταἲ.), ἆ εο{σγ; Ε ΠΙΠρρὶ 
15 5ο σα]]εά, Αο. χν]. 12. (Ν. 
Ἐ.) 

κοµάω, ὤὢ, {ο τυεαγ {πε αγ 
{σή5, 1'ΟΟἵ. ΧΙ. 14, 15.3 

κόµη, ης, ἡ, Λα{γ οἳ ἴΏε Ἠεαά, 
ευ οσος, καὶ, τς 

κοµίζω, σω, πιά. Επί. κομίσοµαι 
ΟΙ κομιοῦμαι, ἔο δεαγ, ἴο ὀγτᾳρ, 
Τα. να. 37: πιῖά., 1ο ὀγέηρ 
ο ομε5 οεζζ, {.ε., ο οδίαίτε, 
Ηεῦ. χ. 36; {ο 7εεείυε αραζ2, 
{ο γεεουεΣ, ἨΗεῦ. κὶ. 19. 

κομψότερον (οοΠΠΡ. Οἱ κομψό»), 
δείζε7, οἳ «οπνα]εδοεπςε, α- 
νετρία!1γ ντ ἔχω, ]α. ἵν. 
δσ.Ἐ 

κονιάω, ὢ, {0 τυ/{ζετυαςή, Μαι. 
πο αἳ: Ῥαςς., Ας. πσια. 1. 

κονι-ορτός, οὔ, ὁ (ὄρνυμι), «τέςί, 
Μαι α. τΛ. 

κοπάζω, σω, {ο ϱ7οτυ τυθαγ, {ο 
εέασέ, οἱ ἴπε υ]πά, Μαί. χῖν. 
οσο, Μας, ἵν. 5ο, νι. στ Ἡ 

κοπετός, οὔ, ὁ (κόπτω), τε/ε2ή ε21ἴ 
ζα16/11{α{{071, Ας. ν 1. 2.3 

κοπή, ἢς, ἡ, εἶεζέζης, ο/ασις/{ε7, 
Ηεῦ. νι]. τ.Χ 

Κοπιάω, ὢ, άσω, {ο ὂε τυέαγγ, 
Μαι. ΧΙ. 26: {ο {αὀο, ἴο (014, 
Τα. ν. 5; 1π ἴπε (ποδ8ρε], Ῥο. 
μπι ο τος σε αν, το, 

κόπος, ου, ὁ, ζαόογ, {ο17, {γοιεδᾖε, 
δν οι ὁ' στΤῃη- τη. δ. 

κοπρία, ας, ἡ, «ές, γεῶ221476, 
Τα. κηΙ. δ (ποί Ί. Η.), χὶν. 

ο 

κόπριον, ου, τό, οπές, Τα. ΧΙΙ. 

κόπτω, πι]. Επί. κόψοµαι, {ο ετεέ 
οἵς, α5 Ὀταπε]Ώες, ἴΤεεΣ, εἴο., 
Μαϊ. χχι. ὃ; πι]ά., ἐοσ ὀεαί ΟΙ 
ε1ζ ο116)5 σεζ 5 ϱγ{ε7, ἴο δε- 
τυσ{{, 45 Μαἲ. ΧΙ. 17. 

κόραξ, ακος, ὁ, ἆ 7062, Τα. χΙ]. 
24.3 

κοράσιον, ου, τό (Ρρτορ. ἁῑπι. 
{τοπι κόρη), α οτί, α5 Ματ. 
πι, ὅ- 58. 

κορβᾶν ν. Ἡ. κορβάν), -(ᾱἩη- 
ἀεε].), απἆ κορβανᾶς, ἂ, ὁ 
(τοπι Ἠεζδ.), (1) α ϱ7Γέ, αἲ; 
ο{[εγ{ρ ἴο (ο, Ματ. ν. 11; 
(2) {7ε «αεγεᾶ {γεασγ, Μαϊ. 
χχν]]. 6.3 

σκΕΕΑ- ΣΕΝ ΥΕ ΤΕ57άα ΜΕΝ ΓΕΧΙ6ΟΝ. 

Ἐορέ, ὁ (Πεῦ.), «ἄοσγαλ, Τα. 
Π.Χ 

κορέννυµι, έσω, ρᾳ55. ΡεΓΕ. κεκό- 
ρεσµαι, {ο φαζίαίε, φαζἑγγ, Λο. 
ππνα. 38 Τζος τν. ὅἘ 

Κορίνθιος, ου, ὁ, α (ογ121{2{α11, 
Ἄς, αναι δ- σ οσαε τι. ετ.» 

Ἐόρινθος, ου, ἡ, (ογ1140, Ας. 
τει αι πώς τ. 

Ἐορνήλιος, ου, ὁ, (ο7ε/ίς, 
Δε. κ.Ἐ 

κόρος, ου, ὁ (ἴτοπι ΗεΡ.), α εὐγ, 
ἴπε Ἰατρεςδί ἆτγ πιεαςατε, 
εφια] {ο Τἴεη βάτοι, ΟΙ Τεη 
Αίο πιεάϊπιηϊ, Τα. χΧνι. 7. 

(593 
κοσµέω, ὢ, ήσω, {ο ῥ1έ 121 ο, 

ἴο 47έβα7ε, Μαϊ. χχν. 7; ἴο 
ααο”, Μαί. χχΙ]. 20; 1 Τίπι. 
1. 9: πεῖ., ΥΠ Ἡοπος, ΤΙ. 
μα, του τ Εοι. πμ. 5, 

κοσµικός, ή, ὀν, (1) εαγί/ζγ, 
ΟΡΡ. ἴο ἐπουράνιος, ΗΠεΝῦ. ΙΧ. 
15 (2) τυογ/α0γ, 4.6., εογγΊέβί, 
Ἠτε Ἡ, ος 

κόσµιος, ον, 674Ε2/Υ, 7ο 65ή, 1 
Τη. Π. ο, ΠΠ. 2.Χ 

«κοσµο-κράτωρ, ορος, ὁ, ζογζ οὗ 
{ἐς τυοζία, τυογ{α-γῤε (ΤΝ. 
.), ΕΡ. νἰ. 12.3 

κόσµος, ου, ὁ, (1) οὐ ε224, 
«εεο7α{ζο7ε, ΟΠΙΥ 1 Ῥείΐ. ΠΠ. 3; 
Ἠεποε, (2) {ε αογ{αᾗ 14111- 
σέ79ε, Ἱωα. ΧΙ. 5ο, 5 ψε]] 
οτἀετεά απά Ῥεαιξα];: (3) 
{ρε τυογ/ῶ, ]η. ΧΙ. 9; τὺογ/ῶ{γ 
α[[αίγο, (α]. νΙ. 14: (4) :ε 
221/αδήζα4ς οὗ {λε τυογ/ζα, 1 
6οἵ. Ἱν. 9: ἂ5 ορροδεά {ο 
(6οἆ, ]Π. γη. 23: (56) α σασί 
εοζεεί{ο11, οἳ απγίῃίπς, Ἱ]α. 
Π1. 6. ὦΦγή.: 9εε αἰών. 

Ἐούαρτος, ου, ὁ (Τ/αΕἱΠ, 5εε (αΤ. 
δ 15ο), ΟΜαή185, Ἐο. χνΙ. 23.3 

κοῦμι (α Ἠεῦτεν Ιπιρεταίῖνε 
Έεπη.), ἆγέτε, Ματ. ν. 41 (ΥΝ. 
Ἠ. τεαἆ κούμ, ἴπε πιαδοι]ῖπε 
Εοτπι). (Ν. Τ.) 

κονστωδία, ας, ἡ (1 αίϊπ, 5εε 
(τ. δ 1σ4ο, Βα. 17), α αγά, 
Μαί. χχν]]. 65, 66, χχν]Ι]. 11. 
(Ν. Τ.) 

κουφίζω, {ο ζει, 35 α 5ΠΙΡ, 
Ἅσ. πκνα. οδ.Ἐ 

κόφινος, ου, ὁ, ἆ ὐασῤεέ, ἂ5 Μαἴ. 
χῖν. 20. 

κράββατος (ΊΛ). Ἡ. κράβαττος), 
ου, ὁ, α εοἰ(εΏ, α {16έ ὀσα, 45 
Ματ. ΠΠ. 12. 

κράζω, ζω, {ο εΖγ ομέ, ἩοΟβΙΒΕΙΥ, 
οι ιΓρεπ!]γ, οἱ ἵηπ απριΙδῃ, 
Μο πια πο αρ. 

κραιπάλη, ης, ἡ, οέΓεί(ης, 
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εαηςεὰ ὮΥ εχεεβδῖνε ἁτίη]- 
ης, Τα. χχι. 443 

κρανίον, ου, τό, α οῥῇ, Τα. 
ΧχΙΠ. 33; Ἱρανίου Τόπος, 
ατεεκ {ο Γολγοθά, ννΏῖςο] 
5εε, Μαί. χχν]. 33; Ματ. χν. 
2ος πι κ. τς 

κράσπεδον, ου, τό, {δε Γγέπςε, 
ζαφφεῦ, οἱ α σατπιεηί, α5 Μαἴ. 
ποκαι. 5, 

κραταιός, ά, όν, ο{γοίι, 224544, 
τ Ρε!. ν. 6.3 

κραταιόω, ὢῶ, Ιπ Ρᾶ5δ5. ΟΠΙΥ, {0 
δε ο{γο7ς, {ο ϱ7οτυ {70ή5, Τα. 
οσο α.αθι τ Όδι ανιώπα, 
Ἑρ. οἡ. τό (5) 

κρατέω, ὢ, ήσω, ΨΙΙΏ αοο., ΟΥ 
6εη., ΟΙ αςο. απά ρεη. (5εε 
(ιτ. 6 264, 1. ὃ 1ο, δο, Βι. 
161), Το ϱεέ ῥοςςεσσ{ο οὗ, οὐ- 
ζαἑᾳ, Αο. χχν]ϊι. 13; {ο ἴᾳφε 
ᾖοζ οἳ, Ματ. Ἱ. 5» Ἀο. Π1. 
ΤΗ, ἵσ οε, Μαϊ, ιν. αυ ο 
Λοΐζα, Ἐεν. Π. 1; {ο Λοΐα Γαςή, 
Κεν. Ἡ. 25, ο. τε ορ οσο, 
οἱ 5ης, ]ῃ. χχ. 23. 

κράτιστος, η, ον (ΡΤΟΡ. 51ῤεί- 
Ι]αΐϊνε οἱ κρατύς, 58ε κράτος), 
71054 6λεϱ{ο11Μ, 1205ΐ 110006, α 
114116 οξ Ποπος, τα. Ἱ. 5” Ἄς, 
κχἰη, σ6, ασπὶν. α πι οσα 

κράτος, ους, τό, ο{γε]ρέ7, βοτυεύ, 
«071240, Ἡρ. Ἱ. Το; 1 Ρεί. 
ιν. τες ερ. Ἡ. ε κατὰ 
κράτος, Αο. ΧΙΧ. 20, ᾧγεαίίγ, 
2249110Υ. 

κραυγάζω, σω, {ο εγ οἱεῖ, {ο 
Λο, 5 Ματ. χι. 1ο. 

κραυγή, ῆς, ἡ, α εΖγ{25, ο1162Υ, 
α5 ΗεΡ. ν. 7. 

κρέας (ατος, αος, οοηῖτ. κρέως), 
τό, Ῥ]αχ. κρέατα, κρέα, ες, 

το ες -ηηεαέ, Ἐο. Χὶν. 21; 1 0Ο. 
νΠ. 13. 

κρείσσων (ΟΙ -Ττ-), ον (ΡΙΟΡ. 
6ΟΠΠΡαΥ. Οἱ κρατύς, 5εε κρά- 
Το»), «{γο71ΡΕΣ, 1076 ελ εεζ/ε214, 
5 ΠεΡ. νΙι. 7, ΧΙ. ζ4. 

κρεµάννυμι, ΟΙ κρεµάω, ὢ, {υῖ. 
άσω, ἴο Λα 12, ἴτ8ηδ., Αο. 
ν. 39; πι]ά., {0ο ὂε ο{ςβεαεᾶ, 
ἴο Λας, Μαῖ. κχ]]. 4Ο; Αο. 
ΧΧν]Ι. 4. 

κρηµνός, οὔ, ὁ (κρεµάννυµι), α 
27 εεζβέσε, ἔτοπα 15 ονετΠπαηρ- 
Ἰης, Μαϊ. νΗ1. 32; Ματ. ν. 13; 
το να οσο 

ον ητός, ὁ, α 6εία, Ας. Ἱ]. 
«ΜΗ. πι πους 

ρήση ὁ (1 α1ϊπ), 62εδεες, 
ο μα. τν. τος 

Ἐρήτη, ης, ἡ, 62είε, πού (η- 
τα, Ἆς κανῃ. 7. 
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κριθή, ἢς, ἡ, ὀα21ΕΥ, Ἐεν. νΙ. 
63 

κρίθινος, η, ον, ΄1αάε οὗ δαχζε}γ ; 
ἄρτοι κρίθινοι, ὀαγ/εγ {οαζσες, 
1.0. νι ο. τ9.Ὦ 

κρίμα, ατος, τό, α [2ς71ε214, α 
φε22{61166, εο/14 7121011071, 45 1 
οι. κ. 29. 

κρίνον, ου, τό, α {17ψ, Μαΐ. ν]. 
2ὃ-. Ίνα. ααι. το 

κρίνω, νῶ, κέκρικα, 15ΐ 8Οἵ. ρ855. 
ἐκρίθη», (1) {ο Άατνε α11 οβ{214071, 
ο {λ{1ᾷ, Αο. ΧΙ]. 46, Χν. 109; 
(2) {ο ἆβῥγουε, βῥ7εΕ7ε7, Ἐο. 
χὶν. 6; (3) ἴο εποῖσε, αἰείεζ- 
2476, 1 (οτ. νι. 17: Τατ. 1. 

(4) {ο {γγ, {ο φΐ 6 {1ς- 
224 071, ]Ώ. Χν 1]. 31: ρ85ς. 
αηΏά πη]ά., {ο αῤφεαί {ο ἐγαὐ, 
2.6., {ο ασε α {ατυσεῇΐ, 1 (οἵ. 
νἹ. 6. 

κρίσις, εως, ἡ, (1) οβήέο2, 
Γοτπιεά απἆ εχρτεδδεά, Ἰ]π. 
νι. τ6; Τα. ο: (2) εζρε2σή, 
ἴΏε αοἲ οι τεδα]{ ος, ]α. Ἱ. 
13: Τα. κ. 14: (3) εοε211- 
{207 αγά 1411157114, ΠεΝ. κ. 
27: εν. χν]1ῇ. 1ο; (4) α ἐν 
ῥουμαί, Μα. ντ 2.. (9) 
{πεφήΐςε, Μαϊ. κχΙ]. 23. 

ἘΚρίσπος, ου, ὁ, (2ή9βᾳ5, Αο. 
κκ δ- τ 0ος. 1. τς 

κριτήριον, ου, τὀ, (1) α {61144, 
α εο1/{ οὗ ηεέέεε, 1 («οτ. νΙ. 
5,4 (εεε κ. Ν.Α: τα. ο 

κριτής, οὔ, ὁ, α 7μά5ε, Μαϊ. ν. 
5 Ας. πι. πδαι ος πε 
ο, Ῥ. Γμάρες” Απ, 
20. 

κριτικός, ή, όν, οο1ὔεα {η Ταάς- 
775, 6εη. οΡ]., ΗεΕ. ἵν. 12.Χ 

κρούω, σω, 1ο Αηοεά αἴ α ἆοοτ, 
Τα. κα. 25. 

κρύπτη, ης, ἡ, α εεζζαζ, α σατε(ί, 
Τι. αι ος 

κρυπτός, ή, ὀν, νετρα] αἆ]. 
(κρύπτω), ϱή4άε7, εεεγεί, Μαϊ. 
κ. 26.,κο. αι. τὸ 

κρύπτω, ψω, 24 8Οἵ. ρᾳ55. ἐκρύ- 
βην, {ο Αίαε, εοεξαζ, {ο {αγ 142, 
α5 (οἱ. ΠΠ. 1. 

κρυσταλλίζω, {ο ὂε εἴρα, Ίϊκε 
οτπθία], επ. αχ]. ττ Ον δε 

κρύσταλλος, ου, ὁ, εΖγο{α6{, Ἐεν. 
Ἱν. 6, κχΙ]. τ.Χ 

κρυφαῖος, α, ον, ᾖήαῶ6ι, φθεγεί, 
Μαι. νι. Ιδ(Ν. ΗΠ.).Ἀ 

κρυφῆ (1η. Ἡ. -ᾖ), αάν., {5 
5έεγεί, ΦέεΖεΙΖΥ, ἩΡ. ν. 12.3 

κΤάοµαι, ὤμαι, Επῖ. ήσομαι, ἐκ- 
τησάµην, ἆἀερ., {ο αεφιέήγε, 
Α20ε17ε (Ρτίοε, 5εη., οἵ ἐκ), 
(5εε (ατ. δ 2734, ΝΙΛ. 88 358, 7, 

σκαξΕΡΑ- ΕΝΤΙ ΝΕΙ ΤΕΣΤάΙΜΕΝΥΤ ΓΕΣΧ7ΙΟΟΛ 

4Ο, 4 ὀ), Μαι. χ. ο; Τα. χν]. 
το, απ. το Ας ἡ τὸ κα. 
20. κκ σος τ Τα. Ἱσ. 4 

κτῆμα, ατος, τό, α11γ{ή17µ αε- 
ζ1άήγεα, α ᾖῥοφοέσφίο”, Μαἲ. 
κακ. ο... Μας α. οσον 
45, ν. 1. 

κτῆνος, ους, τό, α ὄεαςί ο ὄ1- 
«εή (α5 τερτεδεη{ῖηςσ ῬτοΡεί- 
{Υ), Τὰ. Χ. 34: Αοι και. 24 
τ Όοτ. αν 3ο. Εαν. πραι. 
Γ3. Ἓ 

κτήτωρ, ορος, ὁ, α ῥο55έ5507, Άο. 

ἵν. 943 
κτίζω, σω, ῬείΕ. ρᾶ5ς. ἔκτισμαι, 

{ο εγέαζε, Γ0771, 5αβε, ΏΏΥ5- 
1οα11Υ οι βρῖτΙ{α811Υ, α5 Το. 
.ὅ5δ. ΒΡ. π. το. 

κτίσις, εως, ἡ, εγεα{{ο2, (1) ἴπε 
αεί, Ῥο. 1. 20; (2) ἴπε {πῖηπσ 
ετεαίεᾶ, εγέαίμε, Ἐο. Ἱ. 25; 
εγέα{{07, 6ΕΠΕΙΑΙΙΥ, Ἐο. νΙΠ]. 
10-22; (3) πηεῖ., αὖ ο 
παδεε, τ Ἐοἳ: Ἡ, τ3. 

κτίσμα, ατος, τό, ἆ 1116 ε7ε- 
αἴεα, α εγεαίἸέΖέ,1 Τιπι. ἵν. 4: 
1α. Ἱ. τὸ; Κόάν. ν. το τι. 

κτίστης, ου, ὁ, α ΓοΙάΕΥ; α 
εγεαίο, 1 Ρεῖ. ἵν. 10.-Σ 

κυβεία, ας, ἡ, ζἱεε-βζαγ{ηρ, /γαιιώ, 
Ἡρ. 1ν. τή. Ἑ 

κυβέρνησις, εως, ἡ, ϱοτέγέ716, 
α1γεείίοι, 1 0601. ΧΙ]. 28.3 

κυβερνήτης, ου, ὁ, α ο{έεγς71ά71, 
α ῥ4{οἵΐ, Αο. χχνΙ. 11; Ἐεν. 
κνλὰ. 7.3 

κυκλεύω, {ο ε2εί7εᾖ6, 14720110, 
Κεν. κκ. ο. πες 

κυκλόθεν, αν. (κύκλος), 7ο 
αδοιή, 6εη., Ἐεν. Ἱν. 3, 4, ὃ, 
γ.τα (πο . Μις 

κύκλος, ου, ὁ, α εἶγεῖε; ΟΠΙΥ 
1η ἀαἲ., κύκλῳ, αἂ5 αἄν., αὖς., 
ΟΙ ΠΠ δεῃπ., 2οΟ114 αὐοιέί, 
αγοίιά, Ματ. 11. 34: νΙ. 6. 

κυκλόω, ὤὢῶ, {ο εείγεζε, «142- 
7016214, δεσίερε, Τα. Χχὶ. 20; 
Τη. Χ. 24: Αο. χὶν. 2ο; ΗΠεῦυ. 
χα. 3ο: Κσν. ως, 9(Κεε).Ἐ 

κύλισμα, ατος, τό, α ῥζαςέ Γογ 
τυα{/οτυέησ, 2 Ρεῖ. ΠΠ. 22 (ποῖ 
Μ. Η ΤΝ. ΡΟ 

:κυλισμός, οῦ, ὁ, α 2οὐ/έ2μ5, τυαζ- 
ζοτυέής, 2 Ρεῖ. 11. 22 (8. ΗΠ.).Χ 

κυλίω ({οτ κυλίνδω), Ρᾳ55., ἴο ὂε 
7οὐ/εα, {ο τυαζίοτυ, Ματ. ΙΧ. 
20.Χ 

κυλλός, ή, όν, ε2{Ἰῤῥίεα, {α76, 
εδρεςεῖα]]γ ἵη {πε Ὠαπάς, Μαἰ. 
Χν. 30 (ποί Ἠ/. Η.), 31 (ποῖ 
ἂν. ο ανα δ Μαι 

43-3 
5ὃ 

[κωμ 

κῦμα, ατος, τό, α τυανε, ἂ5 Μαι. 
γΗ. 24: Ματ. ἵν. 1» ]α-τ.. 

κύμβαλον, ου, τό (κύμβος, Λο{- 
{οτυ), α «γ/αδαζ, 1 Όοτ. χΙ. 
τς 

κύμινον, ου, τό (άἔτοπα ἨΠεΡ.), 
σ1ε 212, Μας, ΧΧΙΠ1. 23.3 

κυνάριον, ου, τό (άῑπι. οἱ κύων), 
α ζ1ε ἄορ. Μαιί. χν. 26, 27: 
Ματ. ν]]. 27, 2δ.Ε 

Ἐύπριος, ου, ὁ, α (γβ7ίασμ οἳ 
(ῤΖέοίε, Ας. ἵν. 26. 

Ἐόύπρος, ου, ἡ, 6γβ7 15, Αο. χΙ. 
10, ΧΙ]. 4. 

κύπτω, ψω, ἴο δεμαῶ, {ο σίροβ 
αοτυ, Ματ. Ἱ. 7: ]π. νι. 6, 
δ(Ν. Η. οπι1ϐ). 

Ἐνυρηναῖος, ου, ὁ, α (Ύ2εῶα7:, 
Άς. νι. ο, αχ. 209. 

Ἐνυρήνη, ης, ἡ, 6Ύ7επε, α ΟΥ. 
οἱ Αέτίσα, Ας. 1. το. 

Ἐνυρήνιος, ου, ὁ, (γε ος 
Ο11211119, Τα. 11. 2938 

κυρία, ας, ἡ, α ἰσαγ, 2 Τη. 1. 5 
(δοπἹε τεαά Κυρία, ένα, ἃ 
ΡΙΟΡΕΙ παπιε).Χ 

κυριακός, ή, ὀν, οὗ οἵ βεἑα{τη- 
17 {ο {με {ογῶ, α5 ἴηπε 5αρ- 
Ρε, 1 Οοτ. καὶ. σο: ενος παγε 
Κεν. 1. το-Ἑ 

κυριεύω, εὔύσω, {ο ασε α1{/ο0214Υ, 
αῦΌδ., 1 Τϊπι. νΙ. 15; {ο 7116 
ουε7 (σεη.), Τα. κκ]. 25. 

κύριος, ου, ὁ, (1) ἐ{ογα, 1547: 
ἔ-. αχ. 15: Αοσσα. το 
ΕΙ{]ε οἱ Ἡοπος, Μαΐ{. χι]. 27, 
χν]. 22; (2) {ᾖε /.ο0, αρρ]εά 
{ο 4ο, Ματ. ν. 19; Αο. νΙ. 
33: (3) {δε {ογᾶ, επιρ]ογεά 
Ἰη {πε ἘΡΡρ. οοηδίαπ{Ιγ οἱ 
Οµηςί (5εε (τ. ὃ 2176, ἡΝΙ. 

5 10, 12, Ῥ. 124 Ῥα. δο), 
Ααοῑχκ.1; Κο. αν. δ. Ὁμη. 
5εε δεσπότης. 

κυριότης, τητος, ἡ, {ο745/1ῤ, ἄο- 
2141101: οο]εοίῖνε «οΟΠΟΓ., 
ζογας, Ἡρ. 1. οἱ: σοι ο τὸ,» 
Ῥει. 41, 1ο. Τα. δ. Νο 

κυρόω, ὢ, {0 ερ, 2α{1γ, 2 
ροτ. ᾖ. δ, αμα]. τῃπ. τος 

κύων, κυνός, ὁ, ἡ, α ἄος, Τα. ΧνΙ. 
21; Βρ., Οἱ «Λα/ε{έφὸο ῥεγσο΄:5, 
Ῥωῃ, τή, ᾱ. 

Κῶλον, ου, τὀ, α ζ1216, α εζγσα»έ, 
Ν.Τ. Ρ]άτ. οΏ1γ, Ηεῦ. 11. 17.3 

κωλύω, σω, ἴο 7ἐσέγα{η, Γογδέα, 
ΛέπαάΕ2, Ματ. ἱκ. 38. 

κώμη, η», ἡ, α σ14ασε, απννα]]εά, 
Μα, κασα, 

κωμό-πολις, εως, ἡ, α ζαχςε, ε{{γ- 
{ήε οἶζίαφε, υ]ποιί να]]5, 
Ματ. 1. 38.3 

κῶμος, ου, ὁ, ἆ Γεασέζ5, Υετεζ- 



κων] 

ο πο κας τας ομ]. ν. 2; 
ε τει τν. ο 

κώνωψ, ωπος, ὁ, α ῥ]αέ, Μαἲ. 
κια, 24.Χ 

ῶς, ὦ, ἡ, ος, Αο. χχῖ. 1.Χ 
Κωσάμ, ὁ (Πεῦ.), 6στα», Τμ. 

11. 28.38 
κωφός, ή, ὀν (κόπτω, Πτ., ὀδ1εί- 

εα), από, Μαϊ. ἱκ. 32, 33/ 
αέα[, Μαϊ. χὶ. 5. 

ΑΔ 

Δ, λ, λάμβδα, α72ύάα, ᾖ, ἴλε 
εἰενεπίΏ Ιείίετ. Α5 α πι- 
ππεια λ--ᾱο: λ-- 19οο. 

λαγχάνω, 24 8ΟΓ. ἔλαχον, ἴΤαΠ5., 
7ο οὐία{ ὀγ {οί, {ο οὐία{ή, αοο. 
ορ μεα μμ. 1. ο. Ας. α. 7; 
5 Εοι. Ἱ. Ἱς αὐς., ο εφέ ᾖσής, 
περί, 5εη., Ἱη. χὶχ. σ4. 

Δάζαρος, ου, ὁ, Ζασαγ15, (1) οἳ 
Ῥείπαῦγ, η. χὶ. 1, 2 3 (2) η 
ἴπε Ραταβ]ε, μα. χνι. 20-25. 

λάθρα (Ίλ. Ἡ. λάθρᾳ), (λανθά- 
νω), αἄν., οεεγείζγ, ]η. χὶ. 
2δ. 

λαϊλαψ, απος, ἡ, α τυ/{2ήτυζα, 
α υ1ο/ε22ΐ «10771, Ματ. ἵν. 37; 
πυαα ο 5 Εει Ἡ. τς 

λακτίζω (λάξ, αἄν., το {λε 
Ζεεί), ἴο Αἱεᾷ, Αο.ὶχ. ς(Ν. 
Η. οπι1ϐ), κχν]. 14.Χ 

λαλέω, ὢ, ήσω, (1) {ο αγ α 
το Φοζσᾶ, ἴο σβέεαβ, αὈδο]αϊε]γ, 

ου 1” Πες. κα. σ1: |α. 
Π, 125 (2) {ο «βεαᾷ, {ο {αῦβ, 
ΠΠ αςο. οἱ {Ππ]ησ ΔΡοΚεΗ, 
8ἱδο πὮ πιοάα] ἅαῖ. απἀ 
αι. οἳ Ρείδοη αἀάτεβδεεςα. 
Ε[εῦος , ασεσοτόιης. {ο πε 
ηαίιτε οἳ {Πε σᾳ.δε, πῃθῖ,, ζ0 
αεείαγε, ὮΥγ οἴπει πιείμοάς 
Ίπαη σ{υά φοεε, 45 Ἐο. νΙ]. 1; 
ἔο ῥ2εαεῇβ, ἴο 11001, ἴο α1- 
22017156. Υ1.: λέγω Ἠα5τΤε{εί- 
εποε {ο {πε {ῤοιϱ/έ α{ίετεά ; 
λαλέω 8ΙΠΙΡΙΥ [ο {πε Γαεέ οἳ 
α{{εΓ8ηΏςΘ. 

λαλιά, ἂς, ἡ, (1) «ᾖεεεῦ, έβο7έ, 
Ίπ. ἵν. 42: (2) 127116 οἵ 
5Φέεε/, αζαζεοί, Μαἰ. χχνΙ. 73; 
Ματ. χὶν. 7ο (Ν. Η. οπι1{); 
Ίω. να. 43.3 

λαμά, οἵ λαμμᾶ (ρετῃ. ΗεΕ.), 
απά λεμά (Αταπῃ.), τυ7γ, Μαί. 
κχν]]. 46: Ματ. χν. 34 (Ε5. 
σα τ.. Ν.Ε) Σ 

λαμβάνω, λήψομαι (ΥΝ. Η. λήμ- 
ὕομαι), εἴληφα, ἔλαβον, (1) 
ο {ᾳῤε, α5 1Π ἴπε Παπά, Μαϊ. 
χῖν. 19; Ὥεποε, (2) {ο εἰα{ε, 
Α7ο061476, Τα. Χὶἰχ. 12: (3) {0 

σαδξα- ΕΝ) ΔΕΗ ΤΕ57Τ4ΜΕΝΤ 2ΕΧΙΟΟΝ. 

ίαᾷε ὁγ Γογε6, φείσε, Μα. κχΙ. 
357 (4) {ο {αάε ατυαγ, ὮΥ νΙο- 
Ἱεπος οἵ ἔταιά, Μαϊ. ν. 4Ο; 
(6) {ο εᾖοοσέ, Αο. χν. 14; (6) 
ἴο 7εεείσε, αεεεβί, οδίασ, ]η. 
χνὶ.σ4; ]α. Π].1; Ἐεν. χνΙ. 
4: (7) ἵπ οετίαϊπ ρετ]ρΏταςεῖς 
ἐχρτεςείοης --λαμβάνειν ἀρ- 
χήν, ἴο ὀερίη; λ. λήθην, {0 
Γοησοί, λ. πο. 10 2έ- 
21Ε216έ; λ. πεῖραν, ἴο 6Χβε- 
/7016έ5 λ. πρόσωπο», “ἴο 
αεοερί ἴΠε Ρετδοη,’ 2.6., ἴο 
ὀε ῥαγίία/. Τπε Ρτεροβδ]ϊοι 
««Ετοπι,” αξίετ {Πῖ5 νετῦ, 15 
εχρΓεδδεά ὮΥ ἐκ, ἀπό, παρά 
(ὑπό, 5 6οτ. αὶ. 21). 

Δάμεχ, ὁ (ΠεΡ.), ζαμιεεᾷ, Τα. 
Η1. 36.3 
τα ἂν ἡ, Ρτορ. α Ζογεῦ, 

Ῥεν. 5, ΥΠ]. ΙΟ; 85ο ἆ 
ζα1, μς Χν]. 1. ον. φῶς 
5 ΗδΗί ἵη σεπετα]; φέγγος, 
τ8ίαΏςΕ; φωστήρ, α Ἠεανεῃ- 
Ι1Υ Ροάγ, ΙάΠΙΙΠΑΤΥ; λαμπάς, 
α {οτεὮ; λύχνος, 4 ]απρ. 

λαμπρός, ά, όν, «ή, ΄αρ- 
2121 εε14, Ἐεν. αχ]. 16; Τα. 
αμ], στ. 

λαμπρότης, τητος, ἡ, οβζεμάογ, 
ὀγζσᾖίπέεος, Αο. Χχν]. 13.Χ 

λαμπρῶς, αἀν., /πας71ήῇεε2έ7Υ, 
ας ανα, τους 

λάμπω, ψω, {ο ο/έπε, Μαϊ. ν. 15, 
πο αν. 2, 

λανθάνω, 24 αοΓ. ἔλαθον, (1) {ο 
δε Α{άάεἨ, αΌς., Ματ. νΙι. 24: 
Τμ. νΙ. 47; (2) {0 δε Λία 
ποπε (8σο.). Ἆς απνι. 26: 2 
Εει μα 5 ὃς ϱ) τος ραπ. 
αρηςν. δες ες δ οσο, 5, 
πι. δ 54, 4, Ῥι. 290: Ἠεῦ. 
ΧΙ. 2.) 

λαξευτός, ή, ὀν, ᾖετυ οἱεέ οί α 
7οεᾷ, Τα. κα. 54. (9.)Ἠ 

Λαοδικεία, ας, ἡ, {αοάεεέα, (Οἱ. 
. τ, νι τα, 

Λαοδικεύς, έως, ὁ, α ζαομήσεα, 
0ο. ἵν. 16; Ἐεν. ΠΠ. 14 (ποί 
Ν. 

λαός, οὔ, ὁ, (1) α ῥεοβζε, 8Ρεο. 
οἱ {λε ῥεοβίε οἳ (οά, Τα. ΠΠ. 
31; Αο. ἵν. 1ο; (2) {7ε εο/ι- 
7301: Φέοβίε, Μαϊἲ. Χχκν. 5. 

λάρυγξ, υγγος, ὁ, {ᾖε {βγοαί, Ἐο. 
πα. Το. 

Λασαία (η). Ἡ. Λασέα), ας, ἢ, 
/ατώα, Αο. χχν]]. δ.Χ 

λάσκω, 1Ι5ί αΟἵ. ἐλάκησα, {ο 
ὀ1ςέ α.1/114107:, Αο. Ἱ. 1δ.Χ 

λατομέω, ὢ, {ο οτυ οέολές, {ο ειεέ 
οπές, Μαϊ. χχν]ι. 6ο; Ματ. 
Χν. 46. (5. 

59 

[λεν 

λατρεία, ας, ἡ, τυογς/{β, φεγυέρε 
7ε/4έγεα’ {ο σοα, ]π. κνι. 2; 
Κο. ΙΧ. 4, χι. 1; ἨΠεῦ. ΙΧ. :, 
6. 

λατρεύω, σω, (1) {0 τυογς/{ᾷ, {ο 
φέγσ6, Αοὶ νι. 7; (2) {ο ο{ῇ- 
εἶαίε αν α ᾖῥ7ήεφί, ἨεΡβ. χἹ. 
1Ο. ὦγ.: λατρεύω 15 ἴο ΥννΟΓ- 
ΦΗΙΡ (ο, ἂ5δ ΑΠΥ ΟΠε ΠΙΒΥ 
ο; λειτούργέω. {ο 5ε{νε Πῖπι 
Ιπ α δρεοῖα] οΏιοεε ΟΥ πηῖῃ- 
Ι6{ΤΥ. 

λάχανον, ου, τὀ, αγ /εγύ, α 
ϱα7α07/ βίαεέ, Μαϊ. χ111. 22. 

Λεββαῖος, ου, ὁ, {εὐδώαις, Μαἲ. 
Χ. 3 (ποί ΊΝ. Η.). εε Θαδ- 
δαῖος.Ἑ 

λεγεών (ΥΝ. Η. λεγιών), ὢὤνος, ὁ 
ᾳ1αἱ., 5εε (τ. δ 1σᾳς, Βι. 16), 
α {ερΊο, Μαί. ΧχνΙ. 53; Ματ. 
Ν. ο 15. 1. νι σο ιπ Ν.Ἑ. 
Ώπιες οοπίαἰηϊηρ ῬτοβαΡΙγ 
6δ2ό πιεΠ. (Ν. Τ.)Χ 

λέγω, οηΙγ Ρτες. αΏά Ιπρε. ἵπ 
Νο.) 7ο σφεσΑ, {ο 5.3, Λο. 
ΧΙ]. ἱ57 Ίηπ. 1. 29; δε αἶδο 
οἱ ντΙ1πρς, 45 ]π. χὶχ. 17; 
(9) {ο γεἶαίε, {ο {εζῇ, Τμ. ἱχ. 41, 
Χν]. 1; (3) ἴο εαῇ/, Ρᾶδ55., {ο 
δε εα//εα ΟΙ πα; (4) Ρᾳ55., 
ο ὂε εᾖοδέ Οἵ αββοίμέεα. 
Ίαί. οἱ Ρείδοηπ αἀάτεδεεά. 
ΦΥ. : 58 λαλέω. 

λεῖμμα, ατος, τό (λείπω), α 62Η - 
21724, Νο. χ]. 5.Χ 

λεῖος, εία, εἴον, «Ίοοίῇ, ᾖοτοῦ, 
πο μας (χοπ 9.) Ἔ 

λείπω, ψω, ἔο {εασε, ἴο δε τυα2έ- 
-ηδ, απ. κωῃ, 22. Ἡυ ος 
Π1. Τ3; ρᾳ55., {ο δε Ἰαεβόρης, ζο 
ὄε «εφέζμζε οἵ, ]α. 1. 4, 5, Ἱ. 
ος 

λειτουργέω, ὢ, (1) {ο 5έγυε ῥειύ- 
είν {4 «αεγεά {ᾖέησς, Αο. 
ΧΠ. 5. Περ. κ. την σα 
22111547 {ο εβα2ίαδ/γ, Ἐο. 
χν. 27. Υ1.: 85εε λατρεύω. 

λειτουργία, ας, ἡ, (1) α ῥιῤήὲς 
222141115ήΩ1103 ΟΙ φε7ο{εε, Ἱ.α. 
Ἱ ρα: ΕΠΙ. . τη; Πο. ΙΠ. 
6, ἱκ. 21; (2) α εᾗαγσίαδίε 
«ερ Επ. Π, 9ο: 2 Όου ικ. 
ποιο 

λειτουργικός, ή, ὀν, εβίογεα 
117 2111516717, Ἠεῦ. Ι. 1 

(803 
λειτουργός, οὔ, ὁ, α /1ή21ή9/έ7- ΟΙ 

φέγναΠέ ἵο, 6εη. οῬ]., Ἐο. 
πα. 6, κν. τος ΕΠ ο” 
Πορ τν ο 

᾿λέντιον, ου, τό (1.αἲ., 5εε (τ. 
δ 1546), α ἰοτυεῖ, αβΖοΟ, ]η. 
κ. 4, 5. (Ν. Τ.Α 



λεπ] 

λεπίς, ίδος, ἡ, α «εαζέ, Αοι ΙΧ. 
18.Χ 

λέπρα, ας, ἢ, ἐλε ἴεβγοςγ, Μαἲ. 
ήν αν Μου δα π. το 
ποτ 

λεπρός, οῦ, ὁ, α ζεβε, Ἱα. ἵν. 
5 νο». 

λεπτόν, οῦ, τό, ΡΙΟΡ. νετΏ. αά]. 
(5ο. νόμισμα), ΙΤοΠΙ λέπω ({0 
οἔγἐρ ο, ῥα7ε ἄὤοτυ7), α 22116, 
α 5πιθ]] ῬταςῬς οοἵηπ, οπε εἰσΏίῃ 
οἱ αΏ σα», ἴπε 5πια]]εςδί Γενν]δηΏ 
οοἵπ, Ματ. χ1]. 42: Τ.1. ΧΙ]. 5ο, 
Χκι. σ.Ἡ 

Λευΐ, οἵ Λευῖς (ΊΝ. Ἡ. Λευείς), 
6εη. Λευῖ, ὁ, /εο{. Ἐοιτ ατε 
πιεη{Ιοπες: (1) 5οη οΓ ]αςοῦ, 
αηοεδίοτ οἱ {Πε ρτῖεςί]γ {τῖρε; 
2, 3) Δποεδίοϊς οἱ εσας, Τα. 

11. 24, 209: (4) ἴπε αροςί]ε, 
3ἷ5ο σα]]εά ζαΐῤετυ, ].α. ν. 
ο. 20. 

Λενϊτης, ου, ὁ, α ευ{ΐε, Τα. Χ. 
5. Πα Ἴ το Αα τν 16, 

Λευϊτικός, ή, ὀν, /ευ{ήεαῦ, Ηεῦ. 
τν, ττ.Χ 

λευκαίνω, αγῶ, Ι9ΐ ΔΟΥ. ἐλεύκανα, 
ἴο 14ε τυ/ᾖᾖίε, Ματ. ΙΧ. 3; 
Κεν. ν1]. 14. 

λευκός, ή, όν, (1) τυ/{ε, 5 Μα. 
Ἡ, οὓς Ἱπ. ν. σσ (2) ού, 
α5 Μαι. χνΙ. 2. 

λέων, οντος, ὁ, α ᾖομ, ΗΠεῦ. χ]. 
οσο πρ ο σα, πο τν ο 
Οητῖςί, Ἐεν. ν. ς. 

λήθη, ης, ἡ, Γοπσεί/εέος, 2 Ῥεῖ. 
ιο 

ληνός, οὔῦ, ὁ, ἡ, α τυήηέ-βγες», 
Μαι παπι. οδι δρ. πι Κεν, 
Μι τορο, κκ. το 

λῆρος, ου, ὁ, {16 {αὐᾷ, 1. χχὶν. 
Π1.Χ 

λῃστής, οὔ, ὁ, α 7οὔδεγ, Ματ. χΙ. 
το ο κιτ δν ο δες 
κλέπτης. 

λῆψις (ΥΝ. Ἡ. λῆμψις), εως, ἡ 
(λαμβάνω), α εεείσ{5, ΕΠΙ. 
1ν. 15.Χ 

λίαν, αἄν., σεν 21; η 
ας]. Οἵ αάν., φε7γ, Μαϊ. ἵν. 
δ; Ματ. χνΙ. 2. 

λίβανος, ου, ὁ, Γαήεέης6, 
Μαι. πν στ; εν. ανα, τος 

λιβανωτός, οῦ, ὁ, ἆ εε/15ΕΥ Γογ 
ὀ1111 7}αΑέεεδε, Ἰεν. 
να. 3, 5. 

λιβερτῖνος, ου, ὁ (Τ,αι. Ἴδεγ1]- 
22145), α Γγεεαλα”, Ας. νΊ. 9. 
ῬτοβαΡ]γ Πεν πο Παά Ῥεεπ 
5ἶανες αἲ Ἐοπιε απάετ Ῥοπῃ- 
ΡεΥ, απά αξίετνναταὰς Ετεεά.Ἐ 

Λιβύη, ης, ἡ, Ζ1ύγα, Αοι Ἱ. 
1Ο.Ἐ 

σλΕΣΡΑ ΕΛΟΤ Τ ΛΕΗ ΤΈ574άΜΕ ΝΤ ΕΧ/6ΟΝ. 

λιθάζω, σω, ἴο οἴοε, Τη. ΧΙ. δ; 
Ἂς. αν το. 

λίθινος, η, ον, 246 οὗ «έομέ, 
πα 6, 2ουπα ο το 
μκ 2ο. 

λιθο-βολέω, ὢ, ἤσω, {ο {ᾖγοτυ 
φζοσέΦ αἴ, {ο φἴοπε, Ναί. χχ]]]. 
375 Ματ. ΧΙ]. 4 (ΥΓ. Η. οπι1{). 

(5.) 
λίθος, ου, ὁ, ἆ οἴομε, .ε., (1) 

Ίοοδε απά ]γίηςρ αΡοαί, Μαϊ. 
ἵν. 3, 6; (2) Ῥα]έ Ἱπίο α ννα]], 
εἴο, Ματ. χα ον 8) α΄ ρε 
εὔστις οἴο16, Ἐεν. ἵν. 4, ΧνΙ]. 
4: (4) α οἰαΐμε οἱ {οὐ οἵ 
54076, Ας. χν]]. 20. 

λιθό-στρωτον, ου, τό (ΡΤΟΡ. αά., 
οβγεαα τή ο{ο11ε9), α 71οςαξς 
Λασε/ηε2εἴ, 35 η8ΊηεΕ 06 α Ρίαςε 
ΏΕΕΙ {Πε Ρταίοτίαπη οἱ Ρρα]- 
αοε αἲ Πεταδα]ετ, ]ἨΠ. χἰχ. 
ολο 

λικµάω, ὢ, ήσω, ἴο οεα Κε, α5 
Ρταῖη Ίηπ πυἠηπονίης, {ο ϱ7{α' 
ο βοτυάεγ ἰλαί πιαγ Ῥε δεαί- 
τετεᾶ, Μα. κα. 44: Τπι. αχ. 
18.3 

λιµήν, ένος, ὁ, α ᾖαγόο7, Αο. 
καν]. ὃ, 12.3 

λίμνη, ης, ἡ, α ζαῤε, 6:5., (επ- 
πεδατεῖ, Τα. ν. 1. 

λιμός, οὔ, ὁ, (1) 1167, 2 ΟοΓ. 
αὶ, 2/τ (5) σ Ταήμε, ΜΑΙ. 
καν ο, 

λίνον, ου, τό, αχ, {πε ΄πααςε 
οὗ σι Κεν. αν. ον  Ἡ. 
λίθος); α ζα7ῤ-τυίεᾷ, Μαἲ. χἹ]. 
20.Χ 

Λῖνος (Ύἡ. Ἡ. Λίνος), ου, ὁ, 
/ 221149 2 Τϊπι. Ἱν. 21.Χ 

λιπαρός, ά, ὀν, Γαί, ἀα{λέγ, Ἐ εν. 
Χν 1. 14.3 

λίτρα, ας, ἡ, α βοπ, α νεὶσΏῖ 
οἱ {ννε]νε ουπςβς, ΠΠ. ΧΙ]. 3, 
χικ. 30.ἲ 

λίψ, λιβός, ὁ, {λε -δ. Π τυύμα; 
ἀδεά {οι {πε 8.ΥΝ. αααΓίεΓ 
οἱ ἴπε Πεανεμς, Ας. χχνΙ]. 
σε | 

λογία, ας, ἡ, α εοζ/εοί{ο, {.6., 
οἑ ππσοπεν, τ Ὅου «ώς το. 
(Ν. Τ.)Χ 

λογίζομαι, σοµαι, ἀερ. γη πιά. 
απά ρα55., (1) {ο έεῤο; (2) 
ζο ῥίαεε {ο {ᾖε αεζοἸέέ οὗ, ἴο 
εᾖακρο τυζ{ζἠ, αοο. απᾶ ἆἀαί., 
ΟΙ ν(Ἡ εἰς (5εε (ατ. ὃ 298, 6, 

Να. δ 32, 46, Ῥα. τοι); (3) 
ἴο 7έάςο, αγσπε, ἴο {πγεγ, 
«ο/ε/άΕ, ΕΤΟΏΠΙ ΤΕΒΦΟΠΙΗΡ 5 
(4) (ο {1114, οἸέβῥοςε. 

λογικός, ή, ὀν, α{ζομαί, {.6., 
Ρεϊοηρίηςσ {ο {πε 5ΡΠετε ος 

6ο 

[λοι 

{Πε Υ6αδοη, Ἐο. ΧΙ. 1; 1 Ρεῖ, 
πι, ος 

λόγιον, ου, τό, 50/1 6{2 111 5βοξε, 
1η Ν. Τ., α αὐτνάε ο0/12114111- 
εαζ{ο11, 6.ς., ἴπε Οἱά Τε5ία- 
τπεΠῖ, Ας. νι. 3δ: Κο. νο 
απά {πε ἀοοίτίπες οἱ 6 Πτίςί, 
ἨεΡ. ν. 125 1 Ρεῖ. ἵν. ΙΓ. 

λόγιος, ον, εὐοφι(εῃή Άο χνΙ. 
24.Χ 

λογισμός, οὔ, ὁ, α 7έα5ο211715, 
αεεέκέομπ, Κο. Ἡ. τ5δ, 5 ὅοι 
κας 

λογο-μαχέω, ὢ, {ο εο21{2/71ὔ αὔοιιέ 
τυογα:ς, 2 Τϊπη. Ἡ. 14. (Ν.Τ. 

λογομαχία, ας, ἡ, εο/ε{ε2Γ{017 
αδοιέ τυσγας, 1 Τιπι. νὶ 4. 
ο 

λόγος, ου, ὁ, (1) α «βεαβίῃς, αἆ 
φαγ{, α τυο7ᾶ, 5 ἴπε εχ- 
ΡΓεςδδῖοη οἱ {ποαισπί (Πετε- 
45 ἔπος, ὄνομα, ῥῆμα τεξετ ἴο 
ννοτας 1η ἐπεῖτ οαίννατά ΓΟΤΠΙ, 
5 Ρρατίς οἱ 5ρεεςΒ), Μαϊ. 
ντ. δ; (2) {πε {πῖηπσ δροΚεῃ, 
Μαϊ. νι. 24, 26--- ΝΠείπεχ 
αοοίγήε, 1 Τὶπι. ἵν. 6: ῥ7οβή- 
εξ, 2 Τει. 1. του μωρο, 
Μαϊ. χχἰ. 24: α 0221011 5α- 
275 οἱ ᾖῥ7συεγό, ]π. Ίν. 477 
α ΛΑγεεεβί, α εο/12/αμά, ]η. 
ν]]. 65; {ε ἐγής, Ματ. νἩΠ. 
48; εο/οεγφα{{ο, Ἱα. Χχῖν. 
17» αίμα τ ου πα. 
α Παγγαέΐσε, Αοὶ Ἱ. ΙΤ} α ῥιδέής 
71107, Μαϊ. χχν]. 15: ἆὖ; 
αγρΊέ1εΐ, Ας. 11. 4Ο; αἆ εβαγσε 
ΟΙ ἄεεἸφαζίοη, Αο. χὶχ. 3δ: 
(3) /εαΦΟ11, Αο. Χν ΠΠ. 14: (4) 
αεζοἸε2ζ, /έεεᾷολές, ἨεΡ. ἵν. 
τα: Αει κα, 2: Μα οτι. 
23; Αο. χ. 209; λόγος ἶ5 αδεά 
ΡΥ ]ομή α5 α παππε οἱ (Ἠτίςί, 
{πε Ἰλοτά οἱ (αοᾶ, {/.6., ἴπε 
εΧΡΤΕΞΞΙΟΠ ΟΙ πιαπ]{εςδία{ϊοη 
οἱ Ἠῖ5 {ποιρΏίς ἴο πιαη, Τη. 
τν εἰς | 

λόγχη, ης, ἡ, ἆ {αμεε, α Σβέα7, 
Τη. κὺκ. σα 

λοιδορέω, ὢ, {ο /α1{ αξ, }οοίῇς, 
Ίας Ἱκ. 25: Αμ Ἡ 
οι αν. τοι το προς 

λοιδορία, ας, ἡ, 2εο1/η5, 1 Τϊπη. 
πα τροπο” 

λοίδορος, ου, ὁ, α 7ευ1{Ε7, 1 ΟοΓ. 
νι τν. πο Ἐ 

λοιµός, οὔ, ὁ, α ῥεσίέζεμεε, Μαἲ. 
χχϊὶν. ΤΝ. Ἡ. οπ), ος 
Χχ]. 11» Ραα] 5ο εα]]σα; Ἂσι 
«οι, ος 

λοιπός, ή, όν, 7επα(ηή15, {λε 
2ε5έ Μαϊ. χχν. ΗΙ; αν. τὸ 
λοιπόν, αὖ Γο7 {δε 7ἐ5έ, 107έ- 



λον] 

ουεΣ, αγ, /επεςζο{ή, Ἱ 
σοι α τό; Πες. α. 1; τοῦ 
λοιποῦ, 027 εεςΓο2{/, (σα]. 
τὴ τ7. 

Λουκᾶς, ᾱ, ὁ ({τοπι Λουκανός, 
5εε (τ. δ 15ος, ΝΙΛ. δ 16, 4, 
ποιες, Ῥαὰ. 29), Ζ1ῤε, Αοι 
πι το αχ. 6. 

Λούκιος, ου, ὁ (1Τ:α:.), 71 οἶχο, 
Ὥς μμ. τ; Κο. χτι. 21. 

λουτρόν, οὔ, τὀ, α ὐαίή; ἵπ Ν.Τ. 
αορά., Ἡρ. ν. 26: τα. Π]. 

κ 

λούω, σω, {ο ῥαΐᾖε, {ο τυσᾖ, Αο. 
ΙΧ. 37, ΧνΙ. 33; [0 εὐεαἸςε, 10 
ΦΔ144γ, εν. 1. 5(Ν. Η. λύω). 
Ύ7.: πλύνω 15 ἴο ναδη {471- 
α)ηήιαίε ἐρήησς; λούω, ἴἵο 
ῬαΐΠε {2ε τυᾖοῦε ὐοαγ; νίπτω, 
{ο Ίνα5Ώ α ῥαζέ οἱ ἴπε Ῥοάγ. 

Λύδδα, ης, ἡ, αἱδο Λύδδα, ων, 
πω ο. Η.), ιασα, Ἀς κ. 

2, 35, 35.3 
Λνδία, ας, ἡ, {γάΐα, Αο. Χν]Ι. 14, 

4ο. 
Λιυκαονία, ας, ἡ, /,γεαογία, Αο. 
ιν ος 

Λυκαονιστί, α.ν., {1 {ᾖε οφεεεῇ 
οὗ Γγεαοµία, Λο. Χχὶν. 11. Χ 

Λυκία,ας, ἥ, {,γεία, Αο. χχν]].σ.Ἐ 
λύκος, ου, ὁ, α τυούῇ, Ἱηπ. Χ. 125 

προ ὡς. κκ. σο, 
λυμαίνοµαι, {ο /7αωαβε, {ο ἄε- 

σασίαζε, Αο. νΠ. 3.3 
λυπέω, ὢ, {ο ϱ7έετνε, α σεηετα] 

στα, ο ου Ἡ. 5,5, ρᾶςα,, 
{ο δε ϱΎζευεα, «αάαεπεα, Μαϊ. 
κτλ, σσ οσο Ὁ Εει.Ἱ. 6 ᾖ 
αρισγ{ζωε Οἵ ο[[εμα, Ἐο. Χὶν. 
ας, ἩΡ. αν. 3ο. 

λύπη, ης, ἡ, ϱ7{6Ί, «ογγστυ, 2 
οσους. ας. το ἐέδε ο 71, 
α1Ογαά7166, 1 Ρεῖ. Ι1. ΤΟ. 

Λυσανίας, ου, ὁ, {γοαμίας, Πω. 
ἀπ. τ. 

Διυσίας, ου, ὁ, 7,γοίας, Αο. χχΙ]. 
26. 

λύσις, εως, ἡ, α {οοσήσρ, α{ωογεσ, 
ες σος. να. 27. 

λυσι-τελέω, ὢ (Η1., {ο ῥαγ {σαες), 
ΊΠΡΕΙΕ., -εἷ, 27 ἐς 2ο {αδζε ΟΥ 
Α2εΓεγαδᾖε (ἀαι. απά ἤ), Τα. 
μι ο 

Λύστρα, ας, ἡ, ΟΙ ων, τά, {γοίζα, 
Ἅσ. πιν. 6, ὃ. 

λύτρον, ου, τό, α /αἨ9ο7ε. Μαί. 
Ίο ο Ματ. Χ. 49.3 

λυτρόω, ὢὤ, ώσω, ἵηπ Ν. Ἐ. οπ]γ 
τη]. απά ῥρα5ς., {ο 4119074, ἴο 
αἰεζ{τεί΄ ὮΥ ΡαΥΙΠΡ ἃ ΤΑΏδΟΠΙ, 
ο ουν ες μις Ἡ εας τ 
Ῥεί. 1. 18 (αοο., Ρείδ.; ἀαῖ., 
Ρτῖσε, απᾶ ἀπό οἱ ἐκ).Ἐ 

σλΡδΕΑ- ΕΝΟΡΙΑ ΝΕ ΤΕ574ΜΕΝΥΤ 2ΕΧΙ6ΟΟΝ. 

λύτρωσις, εως, ἡ, «ε[έυεγαπες, 
7εαεεβ{{οἨ, Ἱ.α. 1. 68, Ἡ. 38; 
Πεῦ. 1π. 12.Χ 

λυτρωτής, οὔ, ὁ, α εάεεΜΕ7, α 
αε/{σεγεγ, Αο. ν]]. 35.Χ 

λυχνία, ας, ἡ, α α1ῤοίαλά, 
Μαι. ν.τ5; ΠΡ., οἱ α οπατοῃ, 
Κεν. Π. 1, 5; οἱ α ΟΠτὶδίῖαη 
{εαςΠεΣ, Ἐεν. ΧΙ. 4. 

λύχνος, ου, ὁ, α α1β, Μαϊ. ν. 
τς, νι. 22: παξεά οἳ ΤοἈπ 
πε Ῥαράςι, Τη νι σποτ οἳ 
οππεί εν. σκι σα, μμ 
5εε λαμπάς. 

λύω, σω, {ο {οοφε, α5 (1) Ητ., {ο 
21ὀήμα, Ματ. 1. 7: Ἐεν. ν. 2; 
(2) {ο φεί αἱ {δεγ{γ, ]π. ΧΙ. 44 
Ας. ΧΧ]1. 30; (3) {0 Λ70/1014100 
21οἵ θα, ο.ρ., ἃ ]α1ν, Μαἲ. 
Χν]. 15: (4) {ο αἶφοδενγ ΟΙ 
221/11Υ ἴπε ἀϊνίπε υνοτᾶ, ]η. 
γη. 23, Χ. 35; (5) {0 αθφίγογ, 
ένο, πα Ίεπιρ]ε, Ἴπ. . τοι 
(6) {ο αζεηζος, 1.6., 8 Ἀδδεπι- 
Ρἱγ., ο. χι. 4”. 

Λωΐς, ἴδος, ἡ, ᾖοίς, 2 Τίπι. Ἱ. 

ος 
Λώτ, ὁ (ΠεΡ.), 7ο Τα. χνΙ]. 

29-32: 2 Ρει. Ἱ. 7. 

Μ 

Μ, µ, μῦ, 1, 11, ἴπε ἔνε]Ε{Ἡ 
]είίετ. Α5 α πΙηΘΓ4], µ΄ «4Ο; 

μΞξ 4ο,οοο. 
Μαάθ, ὁ (ΗεΡ.), {ζααίᾷᾖ, Τα. ΠΠ]. 

26.Χ 
Μαγδαλά, ἡ (ΗεΡ.), Ἰζαρααία, 

Μαί. χν. 39(1Ν. Η.απά Ἐ.Ν. 
Μαγαδάγν).Ἐ 

Μαγδαληνή, ἢς, ἡ, /ήαρώαίεπε, 
1.6., ἃ ΝΟΠΙᾶἨΠ οἱ Μαράα]α, α5 
Μαι. χανΙ]. 56, 61. 

μαγεία (ΛΜ. Η. µαγία), ας, ἤ, 
΄αρῖς, Ῥ]ατ., παρεα αγίς, 
Άς. νΙἠ. τ1.Χ 

µαγεύω, σω, ζο ῥαεΙζςε 1παρίζαύ 
αγΐ5, Λο. ν]]]1. Ο.Χ 

µάγος, ου, ὁ, (1) α /ρ15, ἃ 
Ρετθδῖαη αδίτο]ορετ, Μαϊ. Ἱ]. 
Ὦ 7, τος (5) εοπεεεΣ, Ἆο. 
ΧΙ. 6, 9. 

Μαγώγ, ὁ (ΠεΡ.), ᾖζαρορ, Ἐεν. 
ΧΧ. ὃ; 5εε Γώγ.Ἐ 

Μαδιάµ, ἡ (ΗεΡ.), ἠ/ἱάήᾳη, Αο. 
νῃ. 29.8 

µαθητεύω, σω, (1) Ίαπς., {ο 
΄744ε α αἐφεῖφίε οὗ (αςς.), {ο 
{21917164 Μαϊ. κ]. 52, χχν Π]. 
το: Ἆσ, αν. οἳ: (2) ἀπισαΠς., 
ἔο ὄε α αἀφεῖρίο, Μαϊ. καν]. 
57 (Κεο., ΊΝ. Η. τεαά ῥραςψς., 
Ν. Π. πΙἩ αοεῖνε 1η ΠΤΡ.).Ἐ 

όι ἳ 

[μαλ 

μαθητής, οῦ, ὁ (µανθάνω), α ατ- 
εζᾷΙ6, Ματ. 1. 14, κ. 28, χκ. 
16; οἱ µαθηταίἰ, 5ρεείαΙ]γ, 14: 
ἴτυείοε, Μαι. ΙΧ. 19. 

μαθήτρια, ας, ἡ, ἆ Γεηαζε αι- 
εζβίε, Αοι. ΙΧ. 36.8 

Ἰαθουσάλα, ὁ (ΗεΝῦ.), {εί 
ρίσά, πι, μα, Α.Σ 

Μαϊνάν, ὁ (ΎΝ. Ἡ. Μεννά), 
(Πεῦ.), ζαύμαι οι Ἰζεηα, 
Τα. π. σε. 

µαίνοµαι, ἀερ., ἴο ὂε πα, ἴ0 
΄σος, τπ. χ.20:. Ας, χα, τς, 
απ σσ απ ποσο αι 
2.3 ΧἊ 

µακαρίζω, Εαί. ιῶ, {ο 2ο/72101/2106 
αβῤν οἱ ὀζεονεα, 1... Ἱ. 48 
τα. ο στ Ἐ 

µακάριος, α, ον, Ζαββγ, ὀζεσφεα, 
Μαϊ. ν. 3-11; Τι. Ἱ. 45, νΙ. 
2ο, τ ὅος: νη. 19: 

µακαρισµός, οὔ, ὁ, α αεείαγρ 
ὀνοσφεα, α ῥοσιο1ε{ς αββ}, 
Κο. ἵν. 6,9; (α]. ἵν. 15. 

Μακεδονία, ας, ἡ, (ζαεεώομία, 
ἍἌσ. χνὶ, ο. 16.12. 

ἸἩΠακεδών, όνος, ὁ, α ἸΖαεεοο{α21, 
Άσι αασ, 2ο, κκ οι 

µάκελλον, ου, τό (1.4ἱ.), α /ηεαί- 
724741, 1 «ΟΥ. Χ. 25.Χ 

μακράν, αν. (8οο. Οἱ µακρός, 
5ο. ὁδόν), α{αγ, αΓαζ ο, Τμ. 
Χν. 20; εἰς ΡΙΕΟΕάΙΩΡ, Ας. Ἱ]. 
39; ἀπό {οἱ]οπίης, Ας. ΧνΙ. 
27: 

µακρόθεν, αν., Γ7ο7; α{αγ, ΜαΠ. 
γη, 4; ψΙἩ ἀπό, α5δ Μαι. 
Χχν]]. 55. 

µακρο-θυµέω, ὢ, ήσω, {ο οτέ{εΣ 
ο, {ο Άαωε ῥαίεηεο, ἴο ὂέε 
«Γογδεαγ{ες, 1 Οοἵ. ΧΙ. 4: ἔο 
αείαν, Τι. καν. 7ο 10 τυαεέ 
βῥαζίοζγ, ἨΠεΡ. νΙ. 15. (5.) 

µακρο-θυμία, ας, ἡ, /ογδεαί- 
σὔτεέ, {0710-514/Ε21715, ῥαίίέἼεε, 
δι . κ. σοι. ορ θες 
ἀνοχή. 

µακρο-θύµως, αἄν., ῥαίζεμίζγ, 
Αθ ἁανα, 9. 0Ν. Τά 

µακρός, ά, ὀν, ος; οἳ Ρ]αςε, 
οσμή, πα. αν. τη πο ης 
οἱ ἴπιε, ᾖο215, ΟΏΙΥ ἵηπ ἴπε 
ΡΗΤᾶ5ε μακρὰ προσεύχεσθαι, 
ἴο 71440 {015 ῥΖαγείς, Μαϊ. 
κχᾖ]. 14 (Ν. Π. οπαϐ); Ματ. 
Χα. 6 να. ασ Ας 

µακρο-χρόνιος, ον, ῥος-ζζτεο, 
ΒΡ. νι. 3.8 

μαλακία, ας, ἡ, τυέαβλέδο, 12η 
γκήζγ, Μαϊ. ἵν. 23, ΙΧ. 35, 
ιδ, 

µαλακός, ή, ὀν, οο/{ΐ, ος 6δαἵ. 
πηεηί5, Μαϊ. χι. δ; Τα. ν]ὶ 



μαλ] 

25, οσ{φογαςεΓιιζζν ε[εηέαίε, 
πτ σος να, ος 

Μαλελεήλ, ὁ (ἨΠεΡ.), ζαεζεεῖ 
ΟΙ /Ζα/αζαᾖεεί, Τα. 1. 37.3 

μάλιστα, αν. (51Ρρετ|. οἱ µάλα, 
σε7γ), ΄105έ οἵ αἲῇ, εεβεείαζ/γ, 
δα]. νι τος ο Επ. το: 

μάλλον, αν. (οοπιρ. οἱ µάλα), 
7107, {Λε}; πολλῷ μᾶλλον, 
2216 107, Μ8{. νΙ. 30; πό- 
σῳ μᾶλλον, /οτο 711467 2107έ, 
Μαΐ. νΙ]. ΤΙ; μᾶλλον ἤ, 1027 
ἴᾖαμ, Μαί. χν]]]. 13; μᾶλλον 
15 οξίεη οἱ Ιπίεηβδῖνε {οἵ08, 
6.ς., Μα. κχν]. 24: Ἐο. νΗ. 
34. σεε στ δαρι πι ος», 
τ. 65, δα. οτ 

Μάλχος, ου, ὁ (ΗΠεΡ.), Ἰζαὐελαι., 
Ἱπ σωι τος 

µάμμη, ης, ἡ, ἆ ϱ7απαάροίβεγ, 
5η. 1. 8. Ἐ 

μαμμωνᾶς (ΊΛ/. Ἡ. μαμωνᾶς), ἂ, 
ὁ (Ατατι.), 44727107, ᾧαίστ, 
τυεαζέᾷ, Μαϊ. νΙ. 24: Ἱ.α. χν]. 
ο πι ας. ΝΡ. 

Μαναήν, ὁ (ἨΠεῦ.), «Ἰζαπαεί 
Ἆά Πα τς 

Μανασσής, σεη. αηΏά αοο. ἢ, ὁ, 
{ζαμασσεἠ, (1) 5οἩπ οἱ ]οδερᾳ, 
Κεν. νι. 6; (2) Μαι. 1. το: 

µανθάνω, µαθήσοµαι, 2ἆ 4οΟἵΓ. 
ἔμαθον, Ῥετ{ξ. µεµάθηκα, {0 
{εαΖ11, {0 14147 Φ{α4, ζο Ζποτυ, 
ο ὂε {Γο77μέα, ζο εο”1ῇ7έ- 
επ.  Ὀδεά αὖςδ., οἱ να 
Άςο. (ἀπό ΟΙ παρά ψΙίΏ Ρε. 
οἱ ἴπε ἴεασηετ, ἐν υ{Ἡ εχ- 
απηρΙε, 1 Οοἵ{. 1ν. 6). 

μανία, ας, ἡ, /1ζ4έ55, Λο. Χχν]. 
24.Χ 

μάννα, τό (Ηεῦ., ἀετῖν. αποεί- 
{αϊη), Λα, ἴΏε {οοά οἳ 
{πε Ι5ταε]ίες ΙἸη {πε ἀεδετί, 
1η. νι. 41.49: Πες. 1κ. 4. (5.) 

μαντεύοµαι, ἆἀερ., ο 1167 7έ- 
5Άογφες, ᾖ2αεἴίεε αζοζαίσοι, 
Ἆςὶ ανα. τος 

µαραίνω, αγῶ, Επί. Ρ855. µαραγ- 
θήσοµαι, {ο τοζζῇεγ, ἴο Γααε 
ατυαγ, ]α. 1. 11.Χ 

μαρὰν ἀθά ({νιο Αταπι. ποτάς), 
ο: ᾖ.ογά εοπείΆ (Ε.Ν. πιτρ.), 
ποσς ανά, 22. (Ν. τος 

µαργαρίτης, ον, ὁ, ἆ ῥεαγί, Μαἰ. 
χΧΗ]. 45, 46. 

Ἰήάρθα, ας, ἡ, ζα2ἱΛα, Τα. Χ. 

3δ, 49, 41. 
Μαρία, ας, ΟΙ Μαριάμ, Ἰπάεε]. 

(ἨΠεΡρ. αμα), ἡ, αγ. 
ο]χ οἱ ἴπε ηβΊΠΙΕ 4Γε Πεῃ- 
εποπεά: (1) ἴπε πιοίπετ οἳ 
Ἰεδας, τα. ᾱ- 2 οδ)ευπα 
Μαράα]επε, Ματ. χν. 40, 47; 

σλΕΣΡΑ- ΕΝΟΣ ΝΕ ΤΕ57αάΜΕΝΥΤ ΤΕΧΙ6ΟΟΝ. 

(3) ἴπε δΙ5ίετ οἱ Ματίπα απἆ 
1αζατα5, Πα. Χ. 30, 42; (4) 
ἴπε νε οἱ 0Ἴεορας, Μαϊ. 
χχν]]. σ6, 6τ; (5) ἴπε πιοίπετ 
οἱ ]οῦη Ματ]ς, Αο. ΧΙ. 12; 
(6 α ΟΠτϊδαη Ἱοπιαη 1η 
Κοπιε, Κο. Χν]. 6. 

ἸΜάρκος, ου, ὁ, ᾖζαγ4ᾷ, Δο. χ]. 
το, 258. 

µάρµαρος, ου, ὁ, ἡ, /1α260ε, Ἐεν. 
Κάρι. τος 

µαρτυρέω, ὢ, ἤσω, {ο ὂε α τοίί- 
655, 8Ρ5., ἴο {εφ (περί, 
φεηπ.), ἴο ϱέωε Ιες{171011Υ ({ο, 
ἀαί. οξ Ρετς. οἵ {Π1Πρβ), {ο 
«ο7271έΊΑ.: Ῥ855., ἴο ὂε αἴ- 
ζεφέεα, 1.6. ἨΟΠΟΤΑΡΒΙΥ, {ο ὂε 
οὗ ϱοοᾶ 7έβο/. 

μαρτυρία, ας, ἡ, 1651421071, {.6., 
Ἱέσα], Ματ. αν. 56, το. ος 
σεπετα], ]π. ν. 34: ψΙίπ ο]. 
6εη., α5 Ἐεν. ΧΙΧ. Το. 

µαρτύριον, ου, τό, {εΦίΣ710111, 
Μαι. ν]Π1. 4 (ἐο, ἀαῑ.; αρα{ού, 
ἐπί, αςο.). 

μαρτύρομαι, ἆἀερ., ἴο εαζζ {ο 
συήύπες», Ἆςα αχ. οὐ: ο]. ν. 
3» ἴο 6ΧΛοί «οὐεΙΊ214γ, Αο. 
χχν]. 22(1Ν. ΗΠ.); ΒΡ. ἵν. 17; 
αμ. η. Πτι ΗΕ 

μάρτυς, υρος, ἆαῖ. Ῥ]Ητ. µάρτυσι, 
ὁ, α τοέπέςς, 4.6., ]πάϊεῖαΙ]γ, 
Μαϊ. χν]Ι]. 16: ο,έ τυᾖο {69- 
Ζέδες ἔτοπι ν]λαί Πε Ἠα5 5εεη 
ο εχρετιεησοεά, 1 ΤΗ. Π. το, 
Τα. χχῖν. 48: α 21421ΥΥ, υη]- 
ηεβεῖηςσ ὮΥ Πῖ5 ἀεαίῃ, Ας. 
αχ. 2ο: έν. Ἡ. τα απ. 6. 

µασσάομαι (Ίὴ). Η. -ασά-), ὤμαι, 
{ο δ116, {ο ϱ-Ἴατυ, Ἐεν. χνΙ. 1Ο.Χ 

µαστιγόω, ὢ, ώσω, {ο οεοιρε, 
Μαι. κ.α» ας, ΠεΕ. κα. 6. 

µαστίζω, {ο «εοίέή66,. Αο. αχϊ. 
25.3 

µάστιξ, ιο ἡ, α τυ/ίβ, α 
φεσ1/2ς6, Αο. αχὶ]. 24: Πεὺ. 
χ]. 36: Βρ., εα/α7244Υ, αζτέεασα, 
Ματ. 11. 1ο, ν. 29, 34; Τα. 
ν. 21.3 

µαστός, οὗ, ὁ, {πε ὀγεαοί, ΡΙ., 
Εικ, ο, ασιῃ, σος Κεν. Ἡ. 
τοις 

µαταιολογία, ας, ἡ, τα12, Γ7114- 
{οσο {αζ, 1 Τιπῃ. 1. 6.3 

µαταιο-λόγος, ου, ὁ, α σαζ, 
εεβ{ν {αὐζεγ, ΤΙ. 1. 1Ο.Χ 

µάταιος (αία),-αιον, τα, 1496- 
ζει, παρ τι οι αν. της 
Ία.1.26; τὰ μάταια, τα111ε., 
5Ρες. οἱ Πεαίπεπ ἀεΙίες, Ας. 
χὶν. Ι5(απά Ο. Τ.). ὁγη.:; 5εε 
κενο». 

µαταιότης, τητος, ἡ, (1) σα4{ήγ, 
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2 Ρεῖ. Ἡ. 15; (2) Δεγοε;ςέ- 
Ἴέ95, ὮΡ. ἵν. 17; (3) {Γα1ζή, 
Ῥο. νυν]. 20.3Χ 

µαταιόω, ὢ, {0 ΄4ᾷε τα ΟΙ 
-Γοοῦής; Ρρ85δδ., Ἐο. Ἱ. 2Ι. 

(593 
µάτην, αάν., {5 ταζ, Γ711111ες9- 

ἔν, Μαϊ. χν. 9; Ματ. νι. 7.Χ 
Ματθαῖος (1Λ/. Η. Μαθθαῖος), ου, 

ὁ, ({αάᾖετυ, ἴπε αροςδί]ε απἀ 
εναηρε]ςί, Μαϊ. ΙΧ. ο, ΙΟ; 
αἱ5ο οα]]εὰά Λευζ. 

Ματθάν (ΊΝ. Ἡ. Μαθθάν), ὁ 
(ΠεΡ.), Ἰζαῤαμ, Μαῖ. 1. 1ς.Χ 

ἸΜατθάτ, ὁ (ΗεΡ.), ἠαή λαέ, Τα. 
Η]1. 24, 29 (Ν. Π. Μαθθάτ).Ἐ 

ἸΜατθίας (1Λ/. Η. Μαθθίας), α, ὁ, 
ἠαήήβίας, Λο. 1. 23, 26.3 

Ματταθά, ὁ (Πε)Ρ.), ζαήαέλα, 
Ἱωας ης οτι ς 

Ματταθίας, ου, ὁ, αάαέῤίας, 
Ἱα- Π] ος 26. 

µάχαιρα, ας απά ης, ἡ, α οτυο7ᾶ, 
Ίπ. ανα. το, τις απο τοι 
εσσε, Μα. κ. ας Ἡς., ος 
ερ]τ]{έια] νεαροης, ΕΡ. νι. 17. 

μάχη, ης, ἡ, ῥαί[ε; εο22{21141011, 
οώσε, 20ος. να δι ο δα. 
π. 215 Τη πα. ος Ίαν ος 

µάχομαι, {ο Γρῇί, εοπέεα, αν- 
46, ]π. ν]. 52: Αο. νΗΠ. 26; 
5 Τππι, 1. ο). 18. Ίνα ο. 

µεγαλ-αυχέω, ὢ, {ο ὀοασέ ϱγεαί 
ἔέερ, {ο ὂε αγορα2εἴ, Τα. ΠΠ]. 
ς(ΥΝ. Η. μεγάλα αὐχεῖ).Χ 

µέγαλεῖος, εία, εον, ϱ7αά, ΄14- 
2211ςε21ΐ, 1 .α. Ἱ. 49 (ΥΝ. Η. µε- 
γάλα); Αο. . Π.Χ 

µεγαλειότης, Τητος, ἡ, /1αΓε5έ, 
21 ς116Ίτς6, Τὰ. ΙΧ. 43) Λο 
χὶχ. ο): 5 Ρεῖ. 1. τος 

µεγαλο-πρεπής, ές, 6εη. οὓς, ᾖχ- 
{πο Γογ α ϱ7έαέ 11271, 11724] - 
{οε2414, 11α/εφ{1ς, 2 Εεῖ. 1. 17.3 

µεγαλύνω, νῶ, (1) {ο 1αζ6 ϱγεαί, - 
Μαί. κκ]. 5; (2) {ο 15471, 
δχ{οῦ, εε/εύγαίε τυήᾳ ᾖῥ7αέ5ε, 
Γαα. 46: Ας. τν. το. Ἱ 

µεγάλως, αάν., ϱ7εαίζγ, ΡΠΙΙ. 1ν. 
τθ.Ἡ ᾿ 

µεγαλωσύνη, ης, ἡ, /αΤε5ίγ, 
Περ. α. ᾱ πα τι ἹἸὰ ο 

(593 
μέγας, µεγάλη, µέγα (5εε (τ. 

6.39), οΟΠΙΡ. μείζων, 51Ρ. µέ- 
Ύιστος, ϱ7εαί, ἵηπ 8ἱζε, 71401- 
ϱ7οτυ, {ηίεηςσε, Μαϊ. Ἡ. 19, 
κχν]Π. δ; τυολάεγΓ2{, 2 ΟΟἵ. 
Χ]. 15; /οὐή6, οὗ Λἐρή 7α4., 
Κεν. χ!. 158, ΧΙ]. 16; αρρ]ιεά 
ίο αΡε, ὁ μείζων, {ᾖε εἰζε, 
Κο. ΙΧ. 12: μέγας Ιπᾷϊςαίες 
{πε οέσε οἱ {π]πρς, ἐλεὶχ 21εᾳ5- 



μεγ] 

1126, 142107, εοοί, αηΏᾶ οή- 
211017: µεγάλη Ἠἡμέρα, αἆ 
φοζε7271, «ἄεγέα ααγ, ]π. χΧὶχ. 
Ἡ 

μέγεθος, ους, τὀ, ϱ7εαίπευ», Ἡρ. 
τος 

µεγιστᾶνες, άνων, οἱ (51Ώ6. µεγι- 
στάν, ΟΠ]ΊΥ ἵπ ΑΡ., ΦίΤΕΕΠ Ίν. 
7), Λ72ηεέδ, ϱΎεαί 2671, 1οὐ/ες, 
Ματ. νι. 21; Τεν. νΙ. 15, χν]Π]. 
ο ος) 

µεθ-ερμηνεύω, {ο {γαοαίε, ἴο 
1162271, Ρ855. ΟΠΙΥ, Μα. ν. 
"το Ἱα- Ἱ. ατ. 

µέθη, ης, Ἡ, αγβεήπεςς, μα. 
αι οι, κο κη, τὸ; απ]. ν. 
σι 

µεθ-ίστημι (4Πά µεθιστάνω, 1 
0ο. ΧΙ]. 2), µεταστήσω, 
15ἱ ΑΟΓ., Ρ8δδ., µετεστάθην, 
Πέ. {ο εΖασε {λε ᾖίαεε οἵς 
Ἠεπος, ἴο 2677006, 1 ὉΌὉοτ. 
πα 2. οι. Ὁ το. το εσᾶ 
πο) ος. κκ. ο6: 7ο 7ε- 
΄γουε Ίτοπι 14ε, Αο. χΙ]. 22; 
ἴο ΊέΊΊΟύε Ίτοπι οςπςε, 1. 
Χν]. 4.3 

µεθ-οδεία (-οδία, ). Η.), ας, ἡ, 
α Γ7ατιάσιζεέ αά1Πςε, α ζγ1εβ, 
Ἡρ τα να. στ. (Ν.Τ.Α 

µεθ-όριος, α, ον, ὀογά {7 ο ; 
τὰ µεθόρια, ὀο7άε75, Γ7ο1εγ:, 
Ματ. νΗ. 24 (ΥΝ. Η. ὅρια).Χ 

µεθύσκω, {ο ΄Ίαᾷε ὤγιῷ; Ρα55., 
ἵο δε αγά, Τα. ΧΙ. 45; η. 
ιτ. Ἡρ. ντος τ ΤΕ: α. 

ον 
µέθυσος, ου, ὁ (ΡτοΡρ. ας].), α 
απ ζαγά, 1 ΟὉοἵ. ν. 11, νΙ. 
1ο.Χ 

µεθύω, {ο ὂε αγπζε, Μαἲ. χχὶν. 
πα ος Ἡ, το: Πεν, εν. 
χν]Π. 6. 

μείζων, «οπιΡ. Οἱ µέγας, ΝΠΙο] 
5εε. Τί Πας ΙίϊδεΙξ α οΟΠ- 
Ραταίϊνε, µειξζότερος, 3 ]ῃ. 4 
(5δεε «τ, δ 47, Ν. ἃ 11, 20, 
Ῥα. 268). 

µέλαν, ανος, τό (µέλας), {ᾷ, 2 
ος - ο ο το: 3 Τη, 
το εξ 

μέλας, αινα, αν, ὀίαεζ, Μαϊ. ν. 
ρου. Κε πι. ο τ2.Ἡ 

Μελεᾶς, ᾱ, ὁ, ζεΐεα, Ἱμα. ΠΠ. 

σον 
µέλει, Ίπιρετς. (5εε (τ, δ ΤοΙ, 

Λα. ὃ 3ο, 1ο, Ῥα. 164), 1 
6Φ/16Ε7/5, ἀαῑ. οἱ Ῥεῖς., υ1 {1 
ψεη. οἱ οΡ]εεί, α5 1 («οΓ. ΙΧ. 
9; ΟΙ περί, 45 ]η. Χ. 13; ΟΙ 
ὅτι, 45 ΜαΠ. Ἱν. 38. 

µελετάω, ὢ, ήσω, ἴο ᾖῥ7αο{ήσε, 1 
Τ]πῃ. Ἱν. 15; {0 ευήσε, Λο. Ἱν. 

σκβΡΑ-ΕΝσΤ5 7 ΝΕΙ ΤΕ57Τ4ά ΜΕ ΝΥΤ ΤΕΣΧΙ6ςΟΝ. 

25; ἴο /εα{ίαίο, Ματ. ΧΙ. 11 
(ποί ΝΤ. Η.).Χ 

µέλι, τος, τὀ, ᾖοπεγ, Μαι. ΠΠ. 
4: Ματ. 1. 6; Ἐεν. Χ. 9, 1Ο.Χ 

µελίσσιος, α, ον, ΄7αάε ὄγ ὄεες, 
Τα. χχῖν. 42 (ΥΓ. Ἡ. οπι1{). 
(Ν. Τ.Χ 

Μελίτη, ης, ἡ, «εύία, ΠΟΥ 
ΜαΙνα, ο, αμ το Ν.Ε. 
Μελιτήνη).Χ 

µέλλω, ήσω, {ο ὄε αὐοιεέ {ο ὤο, ἴσ 
δε 07: {ο ῥοίέ οἵ αοζρ, ντ] 
ΙΠΠΗ., ΡΕΠΕΤΑΙΙΥ {λε Ρτεδεηί 
ΙΠβη., ΤΑΤΕΙΥ αοτ.; ἴπε Επί. 
ΙΠῃβΠ. (πε τερα]ατ ε]αδδίσα] 
ᾖδε) οεσειΙ5 οὐ; ἵπ ἴπε 
ΡΏΤάΦε µέλλειν ἔσεσθαι (οἨΙΥ 
ἵη Ας.); {πε νετῦ πιαΥ οξίεη 
Ρε αἀεαιαίεΙγ τεπάετεὰ ὮΥ 
οισ αιχί]ατ]ες, το200, ο/αὐῇ, 
22191: {ο αείῶγ, ΟΏΙγ Λο. κχ!]. 
16. ἜΤηπε ρατΏοῖρ]ε 15 α5εά 
αὈδο]αίεΙγ: τὸ µέλλον, {πε 
Γζη7ε, Τα. κΙΠ. 9Ο: τὰ μέλ- 
λοντα, ἔλρέτρς ἴο εο/Πεέε, Ἐο. 
μι οο  ρεε ον 5 οὁσή, 
Νῃ. δ 44, Τε, Ῥιὰ. 250. 

µέλος, ους, τὀ, α ΕΊ1ὀε οἳ ἴλε 
Ῥοάγ, α 76, α5 Μαί. ν. 20, 
9ο, πο. κά. 1, ασ. τος, νι. 
τς. 

Μελχί (7. Ἡ. -εί), ὁ (Πεῥ.), 
ε/εᾖ{. Τννο Τε πιεηί{Ιοπες, 
Τα. Η1. 24. 28.3 

Μελχισεδέκ, ὁ (ΗεΡ. ἀίπο οί 
7{σ/ίοιις1ες9), «Ἠζείε/έγεαεΑ, 
Πεῦ. ν., νΙ., νἰιἩ 

µεμβράνα, ης, ἡ (Τα1.), ῥαγεζ- 
16214, 2 Τὶπι. ἲν. 13. (Ν.Τ.)Χ 

µέμφομαι, ψοµαι, ἀεΡ., {ο ὀζαμε, 
ἴο οβ/15147Ε, 3Θς., Ματ. νΙ. 2 
ον Ἡς ο) Κο. ἵκ. τος 
αῦς. οι ἆαί., Πεῦ. νΙ. δ(Ν. 
Η. αοο., ΝΙ{ ἀαῖ. πῃτρ.).Χ 

µεμψί-μοιρος, ον, αζεεσίε]ίεα, 
εοα{ηέρ, Ἱα. 16.3 

μέν, απϊ(πείῖο ρατίῖοίε, {0γ, 
74εεά (5εε (ατ. δ 136, ἨΝΙ. 

ὃ 53, 70), Βι. 364 5ᾳ.). 
μεν-οῦν, οοΠ]., /107έ0ύΕ7, ἴᾖεγέ- 
ο7ε, ὄτεζ. 

μεν-οῦν-γε, οοπ]., αγ /αί/ε2, 
164 1γμύγ, Τα. κΙ. 25 (ΥΝ. ΗΠ. 
μενοῦν); Ἐο. ΙΧ. 20, Χ. 15; 
ΕΠΙ. Η1. δ (ΥΝ. Η. μὲν οὖν γε). 
θεςο (ας. ὃ 4ο6, να. ὃ 61. 6, 
Ῥι. 379 8ᾳ.Χ 

µέν-τοι, οοΠ]., Υ6ΐ ἐγ1ζγ, 11ευε7- 
Ζρείεος, ᾖοτυθυεγ, ]τ. Ἱν. 27. 

µένω, μενῶ, ἔμεινα, (1) Ιπίταης., 
ζο ε7Λα41, ἴο αὐίαε; 5ο (α) ος 
Ρ]αςε, {ο ἀτυειί, Μαϊ. κ. 11; 
ο ᾖοῶσε, 11. χὶκ. 5; (ϐ) οἱ 

62 

[μεσ 

5ίαίεΕ, α5 Ας. ν. 4; ἴὁο εοζήή11έ 
«γι απἀ εοοίαζ 5, ]Π. Χν. 
4» {ο επαάἸ6, ἴο ᾖῶφή, ἴο ὂε 
εμποπεπς τ ὅσε ας τα; 
(2) (παης., {0 ατυσ{ΐ, τυσζζ 07, 
ΟΠΠ οι αχ, 5 20, 

µερίζω, σω, (1) {ο αἰσίαςε, φεβα- 
Ζαΐε, ΠΙά., {ο «/ῥαά76 (µετά, 
σε”) π. κ, το: ραςς. το 
δε αἰσίαεα, {ο ὂε αἴ σω2{α7196, 
Μαι κη,ισς, 20” ντ Όρι Ἱ, ται 
(2) {ο αἰςίγ{ότήο, Ματ. νΙ. 41, 
αεςο. απά ἆαῖ. 

µέριμνα, ης, ἡ, «76, αλ{εύ, 
α5 ἁἰνιάϊηρ, ἀῑδίταςίϊπρ {πε 
πι]πα, Μαϊ. χΗ1. 22: 1 11.νΙ1.14. 

µεριµνάω, ὢ, ήσω, {ο ὂε αλ{ο145, 
ο{οίγασίεα, ἴο εαγε ο; α9δ., 
ΦΙὮ ἁαῖ., περί (6εη.), αοο. 
ΤΠε νατίοι5 οοηδίτγαοίῖοη5 
ΠΙαΥ Όε Π]]αδίτα{εὰ ἔτοπι Μαἲ. 
γα.» αρθ., πες 27, 5ιτ- αςο., 
νετ. 34 (Ίες.; 5εε 45ο 1 Οοἵ. 
νΙ]. 32--34); 6εη., νετ. 34(1Ν. 
Η.); ἆαῖ., νετ. 25: εἶς, νετ, 
34: περί, νετ. 28. 

µερίς, ίδος, ἡ, α ῥαέ οἵ αζο{ο{οί 
οἳ α εοππας, Ἆε κά τα; 
α «ῥα7ε, ῥο7{{ο, Τα. Χ. 42 
Ας ή, 2ο ὅου πι τς: 
6ο]. Ἱ. τ2 

µερισµός, οὔ, ὁ, α αζω]αί ΟΥ 
αὐοήοίοη, ἨΠεὈ. Ἱν. 12: αι- 
Ζγ2014141071, «οτί αλοίγ{διίεα, 
ΗΠεῦ. 11. 4.Χ 

µεριστής, οὔ, ὁ, α αζοίαεγ, Τι. 
χ1]. 14. (Ν. Τ.)Χ 

µέρος, ους, τό, α ῥαγέ; Ἠεπςε, 
(1) α «Άαγε, Ἐεν. κκ]. 10; 
«Γεζοτυς/{2, Ἱῃπ. χι. ὃ;σ α 
δᾳειφήές ΟΙ εαζᾖήηρ, Αο. ΧΙΧ. 
27: (2) α ῥᾳ71, α5 πε τεςδι]έ 
οἱ ἀϊνίδίοη, ]η. κὶχ. 23. Τη 
αἀνετρῖα] Ρητᾶδες, µέρος τι, 
βα242γ, 17 9ο7πε ῥαγέ; ἀνὰ µέ- 
ῥρος, αγ Μαίείγ; ἀπὸ µέρους, 
Ζα240γ; ἐκ µέρους, {αζοζα1ιαζ- 
ζγ, οἳ ΡείδοΏς, ῥα2{{αῦζγ, {7- 
Λε2ΓεεΔγ, οἳ ἴπίηπρςδ; κατὰ 
µέρος, ῥαγ{{σιιζα-ζγ, {η αἰείαίζ, 
Περ κ. 5. 

µεσημβρία, ας, ἡ, 22244ᾳγ, 110071, 
Ας. ἁκι, ο ρε τσ Ἆς. 
να, 26. 

µεσιτεύω, σω, ἴο /1εα{α{ε, {ο οττέ 
267είγ, Πεῦ. νΙ. 17.Χ 

μεσίτης, ου, ὁ, α /1εα{αίο2, 1.6., 
ΟΏε Ίο Ιπίεγροδες Ρείνγνεεπ 
ρατίϊιες απ τεσοηοῖ]ες {πεπῃ, 
αἱ μι το, ρου τ Ῥμα α- ο 
ἵη {Πε ΡΏταᾶδε μεσίτης διαθή- 
κης, /Πέα{αίογ οὗ α εουελα2έ, 
Που. ν ή. 6, ἵκ. τς. τη. 21.3 



μεσ] 

µεσο-νύκτιον, ου, Τό, 2214141544, 
ἂ5 Γή. χ]. 5. 

ἸΜεσο-ποταμία, ας, ἡ, ετοβοία- 
217ᾳ, ἴΏε τερῖοη Ῥείένεεη {πε 
Ἐπαρηταίες απἁ ἴπε Τϊστῖς, 
Ας πο ια 2 

µέσος, η, ον, 224{ε, οἱ εἶπιε ΟΙ 
Ρίασε, 2 {λε 22149ΐ οἳ (σεη.), 
αξ Μας σσ ὅ- Ἱπ ἡ 26 
καχ. τος ας πο τὸ παν το 
Ώθει{., τὸ µέσον, ἴᾖε 1222444 
βα24, αδεὰ εΡΙΕΗΥ ἵπ αἀνετΏ- 
14] ῬΏταδες, υιὮ Ρτεροςί- 
ἴἴοης (ατί. ϱεπεταΙγ οπι1{.), 
ἐκ µέσου, 7671 ἆγαοίίρ, ατυα}; 
ἐν µέσῳ, α)οζ; ἀνὰ µέσο», 
27ο: {ᾖε 1054, α2ο719, δέ- 
τυέέή»; αἃἱ5δο ΥΙΏ διά απά 
εἰς. 

µεσό-τοιχον, ου, τό, α ῥαγ{211071- 
τυαᾖ/, ΠΡ. Ἡ. τ4. (Ν. Τ.)Χ 

µεσ-ουράνημα, ατος, τό, 22- 
Λεασε”, Νεν. ΠΠ. 13, χὶν. 6, 
κικ. Τ.Σ 

µεσόω, ὢ, ἴο δε 1 {πε 214416, 
Τη. να. 14.3 

Μεσσίας, ου, ὁ (ἴτοπι ἨεὈῦ. 
α1οζ2{ε(ζ), ζεςςήίαᾖ, ἴπε 54πΠπε 
α5 (τεε]ιμ Χριστός, η. 1. 41, 
ἵνεος ον Ελα 

µεστός, ή, ὀν, Γ4, δεῃ., ]π. 
πὶκ. 20, ἴκο.ᾳ. 5ο. 

µεστόω, ὢ, {ο 4, 6εη., Αο. Ἱῑ. 
το 

µετά (α]«ῖΠ {ο µέσος), Ρτερ., Ρον. 
{Πε 6εῃ. απᾶ αςο.; 6εη., συζζή, 
α’ποίΡ; αοο., αΓίεγ (5εε «τ. 

δ 3οι, ΥΝΙ. 88 474, 49/, 52, 
4, 1Ο), Ῥι. 338 5ᾳ.). ΙΠ εοπι- 
Ροβ1{1οΏ, µετά ἀεποίες ῥα7- 
Ζε{ῥα{χο71, 1εα7έ55, εᾖα]φε, 
ΟΙ οΊεεσεφσέο (οξτεη κε {πε 
Τη ῬτεΏκ {7α10-, α5 η ἴΏε 
πιοτᾳς {γα197Ε7, ἐγα1φ/αίς). 

µετα-βαίνω, βήσοµαι, {0 ῥασς 
ουεΥ, ἴο αεβαζί, Τα. χ.7; Μαἰ. 
πα, τι 

µετα-βάλλω, ἵη Πι]ά., {ο εὔαηςε 
011) 14414, Αο. χχν]Ι]. 6.3 

µετ-άγω, {0 ἐπ αδοιεζ, {ο αζγεεί, 
38 ἨΟΙ8Ε5, 5Η1Ρ5, ]α. 11. 3, 4. 

µετα-δίδωμι, {ο οΆα7ε τυδή, {ο 
μεῥαγς τω. πα. ττς Ἰνοιυτ. στη 
τ ΤΗ. 1.8; Ἡρ.Ἱν. 2δ; ὁ µετα- 
διδούς, α αξεέγήόᾳιίογ οἳ αἶπις, 
Κο. χμ. δ.3 

µετά-θεσις, εως, ἡ, (1) α ἔγαλς- 
/ε7, α {γασ/αζίο, Ἠεῦ. ΧΙ. 
5; α 7έπουαί, Ἠεῦ. χΙ. 27/ 
(2) α εΛαήφε, ΗεΡῦ. νΙ. 12.8 

µετ-αίρω, {0 /7ε/ποῦέ, ΙΠΙΤΑὮΡ., 
7ο αἀεβαγί, Μαϊ. ΧΙΙ. 53, ΧΙΧ. 
τν 

σαξΣΡΑ-ΕΝνσΤΙ5ΗΠ ΝΕΙΝ ΤΕΣΤΙΜΕΝΥΤ ΕΧ/ΙςΟΝ 

µετα-καλέω, ὢ, ΊΏ πι]ά., ἔο εαζ/ 
ἴο 07165 εξ, ἔο Φε 02, Αο. 
ια, τὰ, κ. 95, παν τον πανε 
σ5.Ἑ 

µετα-κινέω, ὢ, {0 ΄πο0σε ατοαγ, 
ῥρ855., {ο δε 2ουεά ατυαγ, (οἱ. 
εν ρου 

µετα-λαμβάνω, {ο ἴσλε α «Άαγε 
οὗ, Λο Ἱ. 46: ῥαγίζᾷε, σεη., 
2 Τΐπι. Π. 6: {ο οὐίασ (.99.), 
Ἅο. κκάν. ο5- 

µετά-ληψις (1Λ). Η.-λημψιβ),εως, 
ἡ, ῥαζ{εζβα {οι ; εἶς µ., ο ὂέ 
2εεεέσεα, 1 Τϊπι. ἵν. 3.3 

µετ-αλλάσσω, {ο εὖαλΆρε 91Πθ8 
επῖηρ (αοο.) Τοτ (ἐν, εἶς) απ- 
οἴΏετ, Ρο. 1. 25, 26.8 

µετα-μέλομαι, µελήσομαι, 15 
8ΟΙ. µετεμελήθη», ἀερ., Ρρᾳ55., 
ἴο εᾖαἸσε οε 714, Μαϊ. 
κχι. αο, σος. ΗΕ. καά- οι ο 
2έβετεέ, ἴο Γεεῦ «ο77ο0τυ 907, 
7ἐρ7εί, Μαι. κχν]. 3; 2 Οο{. 
νἩ. δ. ὠΥγ/.: µετανοέω 15 
ἴπε ποβ]εσ γνοτά, {Πε τεσι- 
Ίατ εχΡΤΕΞΣΙΟΠ ΟΙ {ποτοιρ]Ώ 
τερεηίβηΏςθ; µεταμέλομαι ἵδ 
πιοτε 1οοβεΙΥ µ9εᾷ, ϱεπετα]]γ 
εχρτεξδδίηρ 5οἵτοΥν, τερτεί ΟΓ 
ΤΕΠΠΟΙ6Θ. 

µετα-μορφόω, ὢ, {ο εὔΖαπςφε ἔλε 
07771, {ο {γα19Γο774, Μαἲ. χν]]. 
2. Μαρ χ.αος 5 Όσο Ι τὸ: 
Ῥο κα 2.Ἡ 

µετα-νοέω, ὢῶ, ἤσω, {ο εᾖαλρε 
ο765 ο{έτυ Απ ᾖῥ147ῤο26, ἔο 
2ἐβεί, 35 Μαίΐ. ἨΠ. 2; Αο. 
γη. 22. «ΟΥή.: 858 µετα- 
μέλομαι. 

μετάνοια, ας, ἡ, εζαρε οὗ 114, 
2εβεία/Ίεε, 5 Μαί. ΠΠ. ὃ, 11. 

µετα-ξύ (σύν οἵ ἕξύν), αἄν. οἱ 
πε, 26Ω1τυῤ176, η. ἵν. 41; 
αΓίεγτυαγᾶς, Ρετῃ., Αο. ΧΙ. 
42 (5εε (ιτ. δ 298, 70): α5 
Ρτερ. ΨΙ{ΓὮ Ρεη., ὀείτυεε, οἳ 
Ρίαςε, Μαϊ. χχ]1]]. 35. 

µετα-πέμπω, Ίῃ πη]ά., {ο φέά 
Πο {ο οπε φεζῇ, {ο 1712071, 
Ἅαι ανν 25,9, κι το κιν, 
24, 56, καν. α Πᾶςς., απ. 28. 

µετα-στρέφω (νε 2ἆ Εαί. απἀ 
2ἆ αοἵ. ρᾳ55.), {ο {14 αὐοιεί, 
ο εβαησε, ]ὰ. ἵν. 9Ο; Δοι Ἱ]. 
20; ἴο ῥεγυεΖ{, ἴο εο71/4, (σα]. 
1. 7. 

µετα-σχηματίζω, ίσω, ο εβαζης5ε 
ἔλε ᾖριε7ε οὗ, {α19ῇ51εε, ΕΠΙ. 
Η1. 215 Ππι]ά., {ο ἄοφηέ ἔλε 
αββεααεξ ο αγ 076, 2 0Ο. 
ΧΙ. 13, 14, 15; Πρ., ἴο {γα15- 
/ε7, 2.6. ἴο 5βεαλβ ὄγ τυαγ οὗ 
2/715{γαέτο, 1 Οοἵ. ἵν. 6.Χ 

6η 

ἵμη 

µετα-τίθημι, ᾖ {γαηςβοσε, ἔρ 
ἔγα97ε2, Ας. νΙ. 16: Ηεὺ. 
χ]. 6» ο εβαἸφε, Πε. νΙ. 
12: πι]ά., {ο {γαΦΓΕΥ οπές 
φέῥᾷ, 1. ορ Γαζ ατυαγ, {ο 
οεσεγί, (αα]. 1. 6; {ο βεγοεγί, 
Τα. 4. 

µετ-έπειτα, αἄν., α[ίεγτυαγῶς, 
ΗΠεΡ. κ. 7. 

µετ-έχω, µετασχήσω, 2ἆ αοΓ. 
µετέσχο», {ο ὂε ῥαγίαΑε7 οἵ, 
ἴρ «Άσε, 1 ζοτ. Ἰκ. το τρ 
Χ. 17, 21.396: Περ. απ. τον. 
πο, να πο 

µετεωρίζω, 1η ρ885., {ο δε {γοιιὐ[εα! 
τή ατα {είγ, ἴο δε 4 ο1ς- 
Δείτε, Ἱωα. ΧΙ. 20.3 

µετ-οικεσία, ας, ἡ, εΖαπρε οί 
αὐσας, /1ργα{{οιι (οἱ ἴπε Βαῦ- 
γ]οηπίαη εχΙ]ε), Μα:. 1. 11, 12, 
το 

µετ-οικίζω, ιῶ, {ο εσαίσε {ο εὔαισε 
ο/16)5 /αὐήίαίίο7, ἴο εα1έ56 ἴ0 
72497αΐ6, Αο. ν]]. 4, 43.8 

µετοχή, ῆς, ἡ, α «α2215, α Γεί- 
{οτυς/{ᾷ, 2 Οοτ. νΙ. τ4.Χ 

μέτοχος, ου, ὁ (ρτορ. αα].), α 
βα2ίαΛεΣ, ἨΠεῦ. 1. 1, 14, νἹ. 
4, ΧΙΙ. ὃ; ἆ ῥα2{Πεέ7, αγ αὐ- 
φοεῖαΐε, Πε. 1.ο;: πμ. ν. 7. 

µετρέω, ὢ, {ο 291476, Ἐεν. χ]. 
2. Ἱμα. νι. 81 ππεῖ., σ οσο 
Ἴααΐε, {ο Τᾳιῶσε οἵ, 2 (οἱ. Χ. 
12. 

μετρητής, οὔ, ὁ, ῬτοΡρ. ἆ 72έᾳ5- 
1427; α α1βήογα, α Πα ιϊά 
Ώηεαδυτε οοηίαΙπΙης 72 8εΧ- 
{ατ]], ΟΓ ΦοππενΏαί Ιε5ς ἔπαπ 
ο Επρ]ςδΏ σα]1οη5, ]π. Π. 6.3 

µετριο-παθέω, ὢ, {ο {γεαέ τί 
71ο εγα{{071, ὄεα ϱελί{γ τυζέῇ 
(κ Ἡπεριν σα 

µετρίως, αἄν., /2οᾳε7α{ε{γ, Αο. 
κκ τος 

µέτρον, ου, τό, α 11εα51426, Μαϊ. 
αχ]. 42; Ματ. ἵν. 24: α 
72έα514274310-7ο, Ἐεν. κχΙ. 15; 
α αε][21ΐ6 ῥογ/107: ΟΙ 7151476, 
Ῥο. χῖι. 2: ἘΡρ. ἵν. 16; αν. 
ΡΏΤαΡδε5, ἐκ µέτρου, ὂγ /1έα5- 
2/7έ, αβαζ{2μς4Υ, ]τ. 11. 34: ἐν 
µέτρῳ, {47 ἄπε 2Ηέα51έ76, ἩΡ. 
ϊν. 16. 

µέτωπον, ου, τό (ὤψ), ἐλε Γογ6- 
Λεαῶ, Εεν. νι]. 3, ἱκ. 4 (οΠΙΥ 
Ιπ Κεν.). 

µέχρι, ΟΙ μέχρις, αἀν., α5 Ρτερ. 
ΙΙ σεη., 1ΐ0, ππε, Μαϊ. 
ΧΙ]. 30; Ματ. χΙ]. 39; Ρ]αοε, 
Κο. καν. 1ο; ἀερτεε, 2 Τϊπι. 11. 
ο: ΗΠεὺ. κ. 4; ἂ5 εοΠ]., 2421- 
πὐ, Ε8ρ. τν. Τα. 

µή, α περα(ἶνε Ρρατί]ο]ε, 1οέ; ἔοτ 



ΜΥ) 

ἀῑςειποίίοιπ Ῥείνεειπ µή απάἀ 
οὐ, 5εε (τ. δ 491, Μ]. ὃ σς, 
1, Ῥὰ. 351; εΙΠρίϊσα!1γ, ᾖ2ο, 
5εε (ιτ. ὃ 354, ἸΝ{. δ σ6, 26, 
Ῥμ. 241 5αᾳ.; Ἰπίειτοραίϊνε]γ, 
5εε (ιτ. ὃ 36ο, ἨΜΙ. δ 57, 36, 
Ῥιμ. 2489: {οι ἴπε οοπιὈ]πα- 
Ώοη οὐ µή, 5εε (τ. ὃ 177, 
πι. δ 57, 306, Βι. 211 8ᾳ. 

µή-γε, ἵπ {ηε ΡΏταςε εἰ δὲ µήγε, 
μέ {γ πού, επιρ]ια!ῖο. 

μηδαμῶς, αάν., ὄγ 1ο 1έα15, 
Ας. Χ. 14, ΧΙ. δ.Χ 

μηδέ, «οπιρατε οὐδέ, απἀ 5εε 
(τ. ὃ 4οι, ἸΝῃ. δ ος, 6, ῬΒι. 
366 5ᾳ.; 1ο0έ εσεῃ, Ματ. ΠΠ. 2: 
1 Οοἵ. ν. ΤΙ; 6επετα]]γ α5εά 
αξίετ α ῬΡτεοεάῖησ µή, απ 
2206, 2161437”, ὅτε 1104, 1107 γεί, 
α5 Μαι. νΙ. 25, ν]. 6. 

µηδείς, µηδεµία, μηδέν (εἷς), ἁῑξ- 
{ετ]ηςσ ἔτοπῃ οὐδείς α5 µή ἔτοπα 
οὐ (5εε (1. ὃ 491, ΛΙ. δ σς, 
1, Ῥὰ. 351); 106 016, 110 ο1έ, 
30 ῥεγςο” ΟΙ {έπρ, 110{21219, 
Μαι. ν]. 4: Ματ.ν. 26; (α]. 
ν]. 3. 

µηδέ-ποτε, αἀν., /1ενε, 2 Τϊπι. 
11. 7. 

µηδέ-πω, αἄν., οἱ γεί, Ἠεῦ. 
., 7 

ἸΜῆδος, ου, ὁ, α Ἰ7εῶε, Αο. ΠΠ. 9.3 
µηκέτι, αν. (ἔτι), 110 2307, 110 

ζο26ε, Ματ. ΙΧ. 25, ΧΙ. 14; 
ας ασ. 7. 

µῆκος, ους, τό, {εηρτή, Ἐρ. ΠΠ. 
1δ: Κεν. χχ[. 16.Χ 

µηκύνω, {0 2144ε ζολρ; Ρ855., {0 
ϱ7οτυ 19, 5 Ρ]απίς, Ματ. ἵν. 
ο) 

µηλωτή, ἢς, ἡ,α «/εεβοᾷ{1, ΗεΝ. 
πια). | 

µήν, α ρατί. οἱ 5ίτοης αβΠτπιᾶ- 
Πο, Ν. Τ. οπ1γ ἵπ {πε «οπι- 
Ῥϊπαξιοη ᾖ µήν, αἲοεῶΖγ, 
εεγἔα{ζγ, Πε. νΙ. 14 (1. ΗΠ. 
εἰ μήν). Ἐ 

µήν, µηνός, ὁ, (1) α 1ο1έ0, ἂ5 
Ας. ΥΗ]. 20; (2) {6 110τυ 30011, 
α5 α Τε5εϊνα], (σα]. 1ν. το. 

µηνύω, ἐο 5/οτυ, ἀεείαγε, Τα. ΧΧ. 
ος ο ος Ἆς καυῃ. πο: 
Ι Οο{. χ. 28.3 

μή οὐκ, απ Ιπίεττοσαέϊνε ΕΟΙ- 
πμ]α, εχρεοίῖης ἴπε 4Ώ5γετ 
τε. κος. τδ,τος τ ὅοτ. 
η, 4. 5- 

µή-ποτε, αάν., 1έ9ε7, ἨΠεῦ. Ιχ. 
17; α5δ οοπ]., ῥεσέ τε;, ζεςί 
ΔεΣΛαβ», ζεοί αξ αγ {1έ, Τα. 
ΧΙΙ. 5ὃ; Αο. ν. 39; ΙΠΤΕΙΤΟΡ. 
ρατί., ευ οίε- ἑπαεεα, ]η. ΙΙ. 
-6- Τα. ΠΠ. τς. 

σβδΕΣΡΑ- ΕΝΛΟΙ/5Ε ΝΕ ΤΕΣΤάΜΕ ΝΤ ΓΕΧ/Ι6ΟΟΛ 

µή που, ᾖε5έ αγτυήεγε, Αο. 
χχν]]. 29 (ΥΓ. Η., ἔοτ Ἐεο. 
μήπως). 

µή-πω, αάν., 110έ γεί, Ἐο. κ. 11; 
ΗεΡ. Ιχ. δ.Χ 

µή-πως, οοΠ]., {εφέ {7 αγ τυα}, 
εί ῥεγῥαβς, Δ5 Αο. κχνΙ]. 
29 (Ν. Ἡ. µή που), 1 ΤΠ. 
Π1. 5 

µηρός, οὔῦ, ὁ, ἔρε {{σᾖ, εν. χὶκ. 
16. 

μήτε, οοπ]., ἀῑΠετίηπρ ἔτοπι οὔτε 
5 µή ἴτοπι οὐ (5εε (. ὃ 491); 
α1ά 1οή, π5δεᾶ αξίετ α Ρτεςες- 
Ίησ µή ΟΙ µήτε, ΕΙΛεγ ... 
1101 ἵπ Ματ. 1. 29Ο, 110 Εσε71, 
ΤΝ. Π. τεαᾷ μηδέ. 

µήτηρ, Ττρός, ἡ, α 70{Λέ7, Μαί. 
1. 18, . ΤΙ; Πεί., 2104007 
ε{έγ, (αα]. ἵν. 26. 

µήτι, αἄν., Ιπίεττορα{1νεΙγ αφθεά, 
{ς {2 τυᾖείβεΓ αἱ αἰζᾷ 6επεί- 
αγ εχρεοείῖηπρ α περαίϊνε 
ΒΠΏΦΙΥΕΙ; µήτιγε(Ν. ΗΠ., Βεο. 
µήτι γε), 20 {ο αγ {ᾖετιόῤ 1 
σε, πΙ. ἆ. 

µήτις (1. Ἡ. µή τιδ), Ῥίοῃ. 
ΙΠΙΕΙΤΟΡ., 5 ΟΙ {5 αγ 0716 
τυ/ε{βεγ αγ οπεὀ ]η. ἵν. 33.3 

μήτρα, ας, ἡ, {0ε τυο)μό, Τα. ΙΙ. 
23; Ἐο. Ἱν. 10.3 

µητρ-αλῴας (ΊΛ’. Η. -ολῴας), ου, 
ὁ, α πα{γ{είζς6, 1 Γιπι. 1. 9.3 

µία, Γεπι. οἱ εἷς, 0716. 
µιαίνω, ανῶ, ΡεΙΕ. Ρᾷ55. µεμί- 

ασμµαι, {0 οίαΐ, ῥο{ζεζε, αἰε]οίε, 
1η. κνιή. 2δ: ΤΗ. 1.15, ΗεΡ. 
πα. τος Τα. 5 

µίασμα, ατος, τό, ῥοὐζ1ε{1021, αἷέ- 
ήετελή, 2 Ῥεῖ. Ἰ. 20.8 

µιασμός, οὔ, ὁ, {δε αεί ο αε[οζε- 
222111, {οὐζιίοη, 5 Ῥεῖ. Ἱ. 
1ο. 

μίγμα, ατος, τό, α 2{χ{έ, Τη. 
Χὶχ. 39 (1. Η. τεχί ἔλιγμα).Ἐ 

μίέγνυμι, µίξω, ἔμιξα, Ρετξ. ρᾳᾶ55. 
µέμιγμαι, {ο 241, ἴο 21ησί6, 
Μας πκύι. ας αμ. κανε: 
Κεν. να]. 7, αν. 2.38 

μικρός, ά, όν, {16, οηαζζ, 1.Ε., 
1π 5ἱζε, Μαϊ. χΗΙ. 32: 4 αῇ- 
Πίψ,τ Οοτ. ν. 6; ππηΡετ, Τα. 
ππ. ασ. πε, Ἱπ. νὰ ᾱᾱ: 
ἀϊρωίίγ, Μαϊ κ. 42; αρε, 
Μαι. χνΙ]. 6, 1ο, 14. 

Μίλητος, ου, ἡ, {/17είμᾳ, Αο. κκ. 
τς τν 5 Τη. 1ν. ρα 

µίλιον, ου, τό (Τ/α:. /21/ήαγ1141), 
α 21110 (5οπιενΏαί ιε55 ἴπαῃ 
ος π]]ε), Μαϊ. ν. 4.3 

µιµέομαι, οὖμαι, ἀερ. πι]., {ο 
1221{αΐε, 2 ΤΗ. ΠΠ. 7, 9: Ἠεῦ. 
παν. πο ο ες τε 

ός 

ἵμνη 

µιµητής, οὔ, ὁ, αι {214407 α5 
Ι Οο{. ἵν. 16. 

μιμνήσκω (µνα-), πα]ά., νε ΕΙ. 
Ιη Ρα5δ5. ΕΟΓΠ; µνησθήσοµαι, 
15ΐ αΟΓ. ἐμνήσθην, ΡετΕ. µέμ- 
νηµαι, {ο εα{ζ {ο 11114, {ο }έ- 
71671067, 6εη. ΡεΙ5. ΟΙ ἴΠ1ΠΡ, 
παδε. ασ]. Ἴδι ἵα. αχ. 45: 
ρᾳδς., {ο ὂε 2Ε71Ε71ὀε}εα, {ο ὖε 
Λαα 1 21214, ΟΠΙΥ ΑοὶΧ. 41 
Εεν. χν]Ι. 16. 

µισέω, ὢ, ήσω, {ο ᾖαΐε, {ο αεέες, 
πας. νι. ας Πα. να 7; πο: 
ο. τι 

µισθ-απο-δοσία, ας, ἡ, /έ6ο/1- 
βεησε, α5 (1) 7έτυαα, Ηεῦ. κ. 
36, χΧὶ. 26: (2) ῥι{ςή2ή 6224, 
Στου. α: σ. 0. ΤΟ 

µισθ-απο-δότης, ου, ὁ, α 1έ- 
τυαγαίε», ΗΠεΕΡ. χι. 6. (Ν. Τ.) 

µίσθιος, α, ον, Ζ17εά, 45 505ί., 
α ἠέγεα οευαζ, ].α. κν. 17, 
10, 21 (Ν. Η. ἵη Ῥτ.).Ἡ 

μισθός, οὔ, ὁ, γε, τυᾶρες, 7ε- 
εοΙῥεΊΦΕε, Μαϊ. χχ. δ; ἀδεὰ 
οξ 7ετυαζ, Μαϊ. ν. 12, 46: οἳ 
119 ηεή, 2 Ρεῖ. Ἱ. 13. 

µισθόω, ὢ, ώσω, πι]ᾶ., ο 179, 
Μαέ σα. α, ον 

µίσθωμα, ατος, τό, 176, 1εΗέ5 
α2εγ{2111ς 7είεά, 85 α Ἠοιδε, 
Αο. καχν]1. 39.3 

µισθωτός, οὔ, ὁ, α ἠέγεα 5ετα214, 
Μας 1. 2ο: πε κ. το τας 

Μιτυλήνη, ης, ἡ, }1ήγήε/ε, ἴπε 
οαρΊιία] οἱ Τε5ῦο5, Αο. κκ. 
14.3 

Μιχαήλ, ὁ (ἨεῦὈ. τυῇο ὁ ῥέῥε 
6οα 2), ϱ{ἱελαεί, αηἩ ατε]- 
8ηΏρε], ]α. ο; Ἐεγ. χα. 7. 

μνᾶ, ἂς, ἡ, α 7212ᾳ, 5Ι]νεΙ ΠΙΟΠΕΥ 
-- 100 δραχµµαί, οτ αροιί 5ἱχ- 
ἴεεηπ οἱ δενεηίεεη ἆο]]ατς, 
Τι. χὶχ. 11-25.Χ 

µνάοµαι, 5ε8 µιμνήσκω. 
ἩΜνάσων, ὧνος, ὁ, 7ᾳ501, Αο 

χχ]. 16.8 
μνεία, ας, ἡ, 7έ72Ε710α156, 76- 

εοζ{οείίοσ,. ΡΗ 1. 1. 41 1 Τῃ. 
11. 6; µνείαν ποιεῖσθαι, {0 
7102111071, Ἐ.Ο. Ἱ. Ο. 

μνῆμα, ατος, τό, α /20224316217, 
α 1ο72ό, Ματ. ν. 5; Τα. κχΙ. 
53; Ιε5ς Στεααεηπί ἴπαῃπ ἴπε 
{ο]Πον]πρ. 

μνημεῖον, ου, τό, α {ο216, α 9εβ- 
14εῇ2ε, Ναϊ. νι. 25: Ἱ]ῃ. 
πε σοι 

µνήµη, ης, Ἡ, 2έ/1Ε/1ὀ7α166, 
21214101: μνήμην ποιεῖσθαι, 

ἔο 1αᾷέ 1έέ01, 2 Ῥεῖι. Ἱ. 
εδ 

μνημονεύω, {2 /7Ε/1Ε2ΙΦε} (ὅτιλ. 



µνη] 

/εεοζ[θεῖ, εαζ) {ο 1ηήπα (6εῃ. 
ος ἄαες] Μαι ο ο  Ἂς. 
ΧΧ. 31; ἰο ὂε 111471) οἵ, 
ἨεΡ. κ. 15; {ο 1ηᾳ4ε 121- 
Ζ40 ο (περί, 5εη.), ΗΠεὈ. χ]. 
2ο. 

μνηµόσυνον, ου, Τό, ο /1έ730- 
γζαὐ, ᾖοιογαδίε ε7ε/2ύ7α7166, 
Μαϊ. χχνΙ. 13; Ματ. χὶν. 9; 
Ας. χ. 4.Χ 

μνηστεύω, {ο αἲξ {η 72α771αφε; 
Ρᾶδς., ζο ὂε δείγοίφεα, Μαἲ. Ἱ. 
τος ὅσα ο παρ 

µογι-λάλος, ου, ὁ (Ρτορ. ας].), 
ο16 «βεαβίω τί αἨίειιήν, 
α οἴα711έ7Ε7, ΝΙατ. νι. 32.8 

µόγις, αάν., τυ{{ α[οιι άν, α7α- 
ὐγ, Ἱωα. Ικ. 39 (Ν. Η. μόλις). 

µόδιος, ου, ὁ (1.Αΐ.), α αγγ 71έα5- 
1ε (16 δεχίατ1), εοπ{αΙπΙΏς 
αροιί α ρεοκ; α ος, 
λίαι. π.δ Μας Ἱν,ατς πι. 
αι. ον. ο. Βς 

µοιχαλίς, ίδος, ἡ, ἆὖ σ/ήέ7έ5., 
Κο. νΙ. 3; Βδ., ξοτ ἀερατίωτε 
{τοπ (οἆ, Μαϊ. χΧν]. 4: ]α. 
Ἱσ. 4. 9) 

µοιχάοµαι, ὤμαι, {ο εοοή{ 
αα{ε7γ, Μαϊ. ν. 32. 

μοιχεία, α», ἡ, σα/{εύΥ, Μα. 

αν. 1ο. 
µοιχεύω, σω, {0 ϱο7214ή ααἰλ/{Ε/Υ, 

αΌς. (α5ο., Μαἰ.ν. 28); Βρ., οἳ 
{οτδαΚΊπο (οἆ, Κεν. ΠΠ. 22. 

µοιχός, οῦ, ὁ, σα” αιζ/{εε7, Τα. 
αυ. αι τ οοι. νι ος Περ. 
αῶι 4. Ἱα. ἵν. 4 ὧσεΙΝ, 

μόλις, αἄν., τυ1{ α2[ζειι)ήν, αγ α- 
7, ἵυα. ἃκ. 39 Ν. Πως Ἂς. 
χῖν. 18, χχν]]. 7, ὃ, 16; Ἐο. 
τι π. ρε νι: τους 

Μολόχ, ὁ (Πεῦ.), οΐοεᾖ, Αο. 
νἩὶ. 43 (ἴτοπῃ 99).Ἡ 

µολύνω, υνῶ, {0 ῥού/14ε, {ο αἰε[ᾖε, 
1 Οοἵ. νἡῖ, 7» Εεν. Π1. 4, χὶν. 

4 
µολυσμός, οὔ, ὁ, ῥο//11101, ἄέ- 
επιελή, 2 Οοτ. νἩ. 1. (5.)Χ 

µομφή, ἢς, ἡ, εο”/{α 2214, Ρο 
οὗ εοεῤζαζ1ῇ, «οἱ. 1. 13.3 

µονή, ἢς, ἡ, αἱ αὐσαε, α ατυε[{[ήτς- 
βίαεε, ]π. χὶν. 2, 33.3 

µονο-γενής, έ5, 6εη. οῦς, ο/1ζΥ 
ὀεροίίοη, Ἱωα. νΙ. 12, ΥΠ]. 42, 
Ιχ. 25; Ηεῦ. χἰ. 17; οἱ Ολτῖςί, 
Τη, 1 τὰ, 18, ΠΠ. τ6, τὸ: τα. 
Ἱν. Ο.Χ 

μόνος, η, ον, ο/10γ, ασε, ο«11ρί6, 
Τα. χχὶν. 1δ; οοὐᾷαγγ, τυίῇ- 
οἱ εο/1βα”γ, ΝΙατ. νΙ. 471 
Γογσῤ ει, αεποίαίε, Ἱπ. νΏ. 
20: αἄν., µόνον, ο110Υ. 

σκΕδβᾶ-ΕΝνσ) ΝΕΗ ΤΕ574µἨΕΝΥΤ ΕΧ/ΙΟΟΝ 

μον-όφθαλμος, ον, ᾖασήπς διιέ 
ο7έ ἐγε, Μαϊ. χν]ΙΠ. 9: Ματ. 
ΙΧ. 47.3 

µονόω, ὦὤ, {ο ἔεανε αἴοπε; Ρ855., 
ο ὂε {εΙ{ αἴοπε οἵ αετοίαίε, 
τα. ο. ος 

µορφή, ἢς, ἡ, ουαὦ αββεαγ- 
ατζε, Γο774, 5αβε, Ματ. χν]. 
12: ΡΗΙΙ. 1. 6,7. ὁγη.: 85ε8 
ἰδέα. 

µορφόω, ὢ, ώσω, {ο Γο77, {ο 
Γας/ᾖζο, (αα]. ἵν. 1ο.Χ 

µόρφωσις, εως, ἡ, /Γο274, «εὔή- 
ὀαηεε, 2 Γϊπι. ΗΠ. 5; Γογ22, 
γε”, Ἐο. Ἡ. 29.Χ 

µοσχο-ποιέω, ὢῶ, {ο παῤε α 
ἔἼαςε οἵ α εαζζ, Λο ν. 41. 
(Ν. ΕΕ 

µόσχος, ου, ὁ, ἡ, α εαζ{, α γοί115΄ 
ὑμλσοεξ, Τπ. συν. σα, 7. σο; 
Περ. ἴκ το, τος Εαν. Ἵν ος 

μουσικός, ή, όν, οᾷ1/1ειῦ {7 ἠήή451ς, 
α 21111ία”, Ἐεν. χν]]. 22.8 

µόχθος, ου, ὁ, τυέα{σο/7ε ᾖαδο7, 
τοἡ, ο οι. πα. σης τμ Ἡ. 
ο. στη. π. 9. 

μυελός, οῦ, ὁ, ΄1477ο0τυ, ἨεἙ. ἵν. 
12.3 

µυέω, ὢ, {ο {2ή1αίΐε 10, {ο {21- 
οὔ2εοἳ, ΕΠΙ]. Ἱν. 12.Χ 

μὂθος, ου, ὁ, α τυογά; Ἰεποε, α 
«Πείο, α Γαδῇ6, α Γαὐσεβοσα, 
τ Ῥπανα ας ον ο ο ας. 
4. Πιτ. τα, 5 Ῥεϊ Ἱ. τό. 

µυκάοµαι, ὤμαι, {ο δεῄζστυ, {ο 
702, 85 α Ἠοηῦ, Ἐεν. χ. 3.Χ 

μυκτηρίζω, {ο {131 1 {με 11οςε; 
ἴο 2105’, αε2746, (αα]. νΙ. 7. 

µυλικός, ή, όν, βε}{α{ής {ο α 
22114/5 ννΙῖΏ λίθος, 211//94011εΕ, 
Μα. ΙΧ. 42 (ποί Ν. Η.); Τα. 
χι 210 Ν.Π ΙΝ. δα 

µύλινος, η, ον, ΙΏ 8εΏ5ε Οἱ {0Γε- 
ΡοΙίηΏΡ, Ἐεν. χνΗ]. 21Ι (Ἠ. 
Η.). 

μύλος, ου, ὁ, ο /21/ήείοηε, 5 Μαῖ. 
χν]]. 6. 

µυλών, ὤνος, ὁ, α /221//-Άο].ε, 
ἴπε Ρ]αοε ΊΠετε σταῖη γνα5 
στουπᾶ, Μαϊ. χχῖν. 41 (1. Η. 
μύλος).Χ 

Μύρα (ΎΛ. Η. Μύρρα), ων, τά, 
7γγα, ἃ. οΙἵγ πεαί {πε «οαςδί 
οἱ Τ,Υεῖᾶα, Λο. χχν]]. 5.Χ 

µυριάς, άδος, ἡ, α 1Υ71ᾳ., {2 
ζβοτφαμᾶ, Αο. ΧΙΧ. 19; α σας 
μάς νι. αὐ τὰ Αα 
ἅπις σο». Ηςευ. κ οσο στα. 
14: Ἐεν. ν. 11, 1χ. 16.Χ 

µυρίζω, σω, {ο αοζή, Ματ. χῖν. 
ή 

µυρίοι, ίαι, ία, 12211217 6ὀ0ε, 1 
Οοἵ. ἵν. 15, Χὶν. 19; µύριοι, 
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[ναῖ 

αι, τα, ἴεπ {ᾖολμσαμα,. Μαι. 
Χν]Π]. 24.Χ 3 

µύρον, ου, τό, οὐήηιεμί, Μαι. 
χχν]. 7. | 

ῬἨΜνσία, ας, ἡ, Ἰήγία, Αο. χν]. 

7, δ.Χ 
µνστήριον, ου, τό, α 1Ύ94Ε7Υ, 

αγ{β{71 /ἱααάεη, α «έεγεῖ, 
Μαι. χι. ττ, πο, κ, 20. Τῃπ 
οἰαδδίσα] (τεε]ζ, τὰ μυστήρια 
τε Αάαει /2εζζρίοις /1ΐες 
αγ Αποτυ/εᾶςε, τενεα]εὰ ΟΠΙΥ 
{ο {πε Ππ]αίεά;: Πεποε, ἴπε 
γ/οτᾷ ἶ5 ἀ5εά ἵπ Ν. Τ. οἳ {πε 
ἴταίῃς οἳ {Πε (.ο5δΡεἱ] α5 /1Υ:- 
ζε77ές ΡρατίΙγ Ἠϊάάει, ρατί]γ 
τενεα]εᾶ, ΕΡ. 11. 9: Οο]. 1. 
26, Ἱν. ανετα το - 
Λα ε 1πέα175, ἙΡρ. ν. 337 
Κεν. 1. 209. 

µυωπάζω, {ο 5εε «γηζγ, 2 Ῥεῖ. 
1. Ο.Χ 

µώλωψ, ωπος, ὁ, α ὀγ]ε, α 
οἔχάφε, 1 Ῥεϊ. Π. 24.3 

µωμάομαι, ὤμαι, ἀερ., 8οτ. πι]ά. 
απηά ρα55., {ο ὀήαμιο, {ο ηα 
/Γατεζέ τυή{2, 2 (91. υἱ. 3, νΠ. 
20. 

μῶμος, ου, ὁ, α ὀήε)ηήςή; ππεῖ., 
ἀπφογασε, 2 Ἐεῖ. Ἡ. τα. 

µωραίνω, ανῶ, {ο ΄ηαᾷε Γοοῦύςή, 
1 Οοἵ. 1. 20; ῥ855., 70 δεεοτέ 
«Γοοῦήσή, Ἐο. Ἱ. 22: {ο δεεοτε 
125424, ζαφίείεςς, ΊΚκε 5δροϊ]εά 
δα], Μαϊ. ν. το. πο 
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µωρία, ας, ἡ, Γοὐ0γ, αὀφιεαίίγ, 

' οοτ.1. τὸ, οἱ, 23, 
ΤΟ.Χ 

µωρο-λογία, ας, ἡ, Γοοῦές {α[ά- 
{πο πρ. σ. 1. 

µωρός, ἆ, ὀν, οὐερία, Ιου, 
Μαι. νἩ. 26, κχΗ]. 17, 19, (οἩ 
Μαι. ν. 22, 5εε Οτ. δ 153, 
Π.); τὸ μωρό», Γοοῦής/ πέσο, 1 
στι αν ος ση. 

Μωσἢς (1. Ἡ. Μωυσῆς), έως, 
ἆαί. εἲ οἵ ῇ; αςο. ἣν (οηοε έα, 
Τι. χν]. 29), ὁ, 705ε5, πιεῖ., 
ἴΠε Ῥοοκς οἱ Μοςες, {ε ε11- 
ζαΐειιεᾖ, Ἱ.α. ΧνΙ. 20: 2 ΟοΟΓ. 
αἡ, Ἐσ. 

Ν 

Ν, ν, νῦ, 1116, 21, ἴπε ἐπϊτίεεη{Ἡα 
1είίετ. Αα πιπετα], ν΄Ξ-5ο; 
:» -- 5ο,ο00. 

Ἱαασσών, ὁ (ΗεΡ.), Δααςσο2:, 
Μαι. 1. 4: Ἱωα. 1. ασ. 

ἸΝαγγαί, ὁ (ΗεΡ.), Λαρφαί, Τα. 
Π1. 25. 

Ναζαρέτ, -ρέθ οἵ -ρά (Ν. Ἡ. 



ναί] 

Ίανε α]] {πε {οσπ]ς), ἡ, Λ/ασα- 
2ο{ἡ, Μαϊ. Ἱι. 23: Τα. Πὶ. 4, 39, 

., 
νά, οὗ, ὁ, α Λαξαγε/ό, 

α5 Ματ. 1. 24. 
Ναἵωραῖος, ου, ὁ, α Λ/αΣαγέΠε, 

Άη. αρρε]]αίίοη οἱ «ϱΠτίῖςί, 
Ότο Ἡ σα, καν]. στ, Ομτ]βι 
ἔἴαης ατε σα]]εά οἱ Ναζωραῖοι, 
νο. αχιν. 5. 

Ναθάν (). Ἡ. -άμ), ὁ (ΗεΡ.), 
αέρα, 1.1. Π1. 31 .Χ 

ἸἹΚαθαναήλ, ὁ, Λ/αίζαμαεῦ, Ρεί- 
Ἱαρς {Πε 541η8 α5 Φαζ{/ο/ο- 
72010, η. Ἱ. 45-40, ΧχΧ]. 2.Χ 

ναί, αἄν., α[πτπιίης, 76.5, Μαι. 
ΙΧ. 28; 6ύε/ το, Μαϊ. ΧΙ. 26: 
τσ ος Κεν, αχ, 26: γεα, 
5ίτοηβΙγ αΏπτπιῖης, μα. ν]. 
νο 

Ναίν, ἡ, Λαζ7, Τ,α. νυν]. 11.Χ 
ναός, οὗ, ὁ (ναίω), α {ε71β/ε, α 

57416, ἵπ 6επετα], Αο. χὶχ. 
54: {με {ε/πῤ{ε, Μαϊ. κχ]]. 16; 
πηεί., Ἀδεά οἱ ]εδις ΟΠτῖςίε, 
Ίπ. ΠΠ. 19, 20; οἳἑ (ϱΠτὶςδίῖαπς 
σεπετα]]γ, 1 Οογ. 11. 16; 2 
6ο. νι. 16. ὀγή.: 5εε ἱερόν. 

Ναούμ, ὁ (Ηεὺ.), Ααβι7η, Τ,α. 
Π]. 25 (ποῖ {Ώε ΡτοΡρΠεί).Χ 

γάρδος, ου, ἡ, 474, ο1/ ΟΙ οὔτεί- 
22614, ΝΙατ. χὶν. 31: ]π. χϊ]. 

ας 
Νάρκισσος, ου, ὁ, ΔΛ/αγεἰσσ1ή9, 

Κο. αν]. τ1.Ἀ 
ναυαγέω, ὢ (ἄγνυμι), {ο σε 

5/2φτυγεεβ, 2 091. Χ].25; ΠΡ., 
ται, τουΕ 

ναύ-κληρος, ου, ὁ, σα ϱ/1β-7πασίε, 
ΟΙ οτυ/έ2, ΑΟ. χχν]]. ΤΙ.Χ 

ναῦς, α.ο. ναῦν, ἡ, α ο/4ᾷ, Αο. 
Χχν]]. 41.Χ 

ναύτης, ου, ὁ, α 5α1707, Αο. χχν]]. 
2”. 3ο, Κεν. σνΙή. 17.3 

Ναχώρ, ὁ (ΗεΡ.), Λαεᾖο, Τα. 
Η1. 34.Χ 

νεανίας͵, ου, ὁ, α Ύγο11 1471, 
μ΄ γα, Ας τη. σᾶ, αχ. ο, 
πμ. τή, τὸ, 26 (ποί Ἡ. Η.).ᾶ 

νεανίσκος, ου, ὁ, α γο1{185 271, 
Μαϊ. χὶχ. 2ο; Ρ]ατ., οἱ 5ο]- 
οισσς, Μας, κἲν. οτε τ Ίη. Η. 
13, 14: α αἴζομααί, Ας. ν. 
1Ο. 

Νεάπολις, εως, ἡ, Λ/εαβοῦές, Αο. 
ἄν]. 11.Χ 

Νεεμάν (Ύ. Ἡ. Ναιμάν), ὁ 
(ΠεΡ.), Λααμα”, 1.1. Ἱν. 27.3 

νεκρός, ά, όν, οεασα, (1) Πτ., αξ 
Μαϊ. χι. ς; οἱ νεκροί, {ᾷε αεαα, 
Ρεπετα]!]γ, 1 Ρεϊί. ἵν. 6; (2) 
Βρ., οεσᾶ, 5ρ]τιαα]]γ, Ερ. Π. 
1; ἄεαα ἴο (ἀαἲ.), Ἐο. νΙ. 11; 

σχκΕζΣΑ- ΕΜ; ΛΕΗ ΤΕΣΤΙΛΕΝΥΤ ΕΧ/6ΟΟΝ. 

{αοΐέω06, {ποβεγαίίσε, Το. νΙ]. 

νεκρόω, ὤ, {ο ῥ4 {ο αεαίᾖ; Ἡρ., 
{0 4εβ77ω6 ο ῥστυε7, {ο ΕΥ 
τυέαᾷ απᾶ {2ηῤοίομή, Ἐο. Ἱν. 
του οσο]. 1η, 5 Περ απο ς 

γέκρωσις, εως, ἡ, ἀεαίΏ, α θείες 
ᾖ1εΐ {ο αεαίζ, 2 (91. ἵν. 1Ο; 
αεααάπεσο, 221ῤοίεπεγ, Το. ϊν. 
1Ο. 

νεο-μηνία, 5εε νουµηνία. 
νέος, α, ον, (1) Ίετυ, Γ7εςσή, Ναἲ. 
ο ερ. εθο οσοι με, 
1ο; (2) γοµ/15, Οἳ ΡεΕΙ5ΟΠΡ, 
Τα. Ἡ. 4. ΦΥ/.: 8εε καιγός. 

νεοσσός (Ίλ). Ἡ. νοσσὀς), οὔ, ὁ, 
α οί ὀή7ᾳ, Τα. . 24. 

νεότης, τητος, ἡ, οί, 1. 
ενα ο πα Ίντο. 

νεό-φυτος, ον, /ετυζν Λαμίεα ; 
Πρ., α 2εεεέ εοσεγί, 1 Τϊπη. 
πα, 6. 

Νέρων, ωνος, ὁ, Λ/έ7ο, ἴπε Ἐο- 
ΠΙΔΏ ΕΙΠΠΡΕΤΟΙ, 2 Τΐπῃ. ἵν. 23 
(Βες.).Ἐ 

νεύω, σω, {0 οσα; 5Ο, ἴο δεεβοι, 
ἴο «ο, Ἱαἱ και ο, -λο. 
χχαν. τος 

νεφέλη, ης, ἡ, α εἴοιια, Ματ. ΙΧ. 
κα, ο. 

Νεφθαλείμ, ὁ (ΗεΡ.), Λαβ/ίαζὲ, 
Μαι. Ίν. 13, 15; Κεν. νι]. 6. 

νέφος, ου», τό, α εἰομα; Πιεῖ., α 
2311/1116, α ᾧ7έαέ εο1βα/2Υ, 
ΠεΡ. χι. τ.Χ 

νεφρός, οὔ, ὁ, α ῥίῶπεγ, Ρ]ατ., 
Ζε Αἰάπεγς, {πε ζοΐπς, αδεᾶ 
(45 Ηεῦρ.) {ογ ἴπε κδεετεί 
{ποιρῃίς, ἀεδίτες, απά Ρα- 
Ροβες, Ἐεν. Π]. 23.3 

νεω-κόρος, ου, ὁ, ἡ (ναός απᾶ 
κορέω, {ο «τυεεβ), α {671β/ε- 
Αεεβε}, α ἀεδὶρσηαίῖοη οἱ {πε 
ΡεοΡρ]ε οἱ Ἐρμεδις, Αο. Χἰχ. 

ἄ δις 
νεωτερικός, ή, ὀν, γοεζ/ε0, 71η 

σε146, 2 Τϊπι. Π. 22.Χ 
νεώτερος, α, ον (οΟΠΙΡ. Οἱ νέος, 

πΥΠΙ6Π 9ε6), Υο115ε7, {21ΓΕ}{Ο7 
41 α4, Τὰ. Χν. 12, 134, Χχ]]. 
ρου. τα, ντε, τα. 

νή, αἄν., οἱ αΏπτπια[ϊνε 5ΥΕαΙ- 
1Π6, ὁγ, ψ]ίἩ αοο., Ι (91. χν. 
σεις 

νήθω, {0 οῥήη, Μαϊ. νΙ. 25: Τα. 
αι οπ.ς 

νηπιάζω, ἴο ὂε αι {1α4, 1 091. 
χὶν. 20.Χ 

νῄπιος, α, ον, {11Γα2111ε; 5 
5ιοςί., α {1αλί, α ὁαδε, 
δε σα τό ᾷῴος, αι, τν 
ἀδεά οἱ απ ἄδε Ῥε]ον πιβή- 
Ἠοοά, (ᾳα]. ἵν. 1; Ρ., οἱ 141- 
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[νιν 

/οαγπεα, 1621/{ρίεπεα Ῥεί- 
60Η5, Μαϊ. χι. 25; Εο. Π. 205 
τα απ πι. 

ἸΜΝηρεύς, έως, ὁ, Δ/ογέμ., Ίο. χν]. 
Τσι 

ΜΝηρί, ὁ (ΠεΡ.), Δε, Τα. ΠΠ. 
ο ολα] 

νησίον, ου, τό (άῑπι. οἱ νῆσοςλ, 
α «7 ᾖ{φίαπα, ΑΟ. αχχν]Ι]. 
16. 

νῆσος, ου, ἤ (νέω, {ο οτυ{η), αγ 
{εαμαά, Ας. ΧΙΙ. 6, χχν]Ι]. 26. 

νηστεία, ας, ἡ, α Γαφήήπρ, α Γασή, 
Μαι. χνι. 21 (Ν. Η. οπα11); 
Αο. χὶν. 231 {06 αγ οὗ αἴοέ- 
72234, {δε ελ{εί /οτυήςή Γα»ί- 
«αγ, Αοὶ κχν]Ι. 9; τυαέ ο 
ᾖσαί 5 ὅοτ. νι 5, αχ], ος 

νηστεύω, σω, {0 αὐτίαί οι 
/Γοοα, ἴο Γαςῦ Μαϊ. ἵν. 2, νΙ. 
16-18. 

νῆστις, ιο5, Ρ]Ηχ. νήστεις, ὁ, ἥ, 
Γαοζρ, Μαϊ. χν. 32: Ματ. 
γη]. 3.3 

νηφάλιος ΟΙ -λεος, ον, «οὔ6, {21- 
βεσαξ, Ἑ πιπα, πα, ο πε ΕΕ. 
Π. 2. 

νήφω, ψω, {ο ὄε φοὔεΥ, {ε71βεγαῦε, 
πσπι Ἱ Τῃ. ν. 6. 58. 

ἸΝίγερ, ὁ (1.αἲ.), Λρεγ, Αο. χἩ]]. 
τον 

Νικάνωρ, ορος, ὁ, Λεαογ, Αο. 
ναι ο 

νικάω, ὢ, ήσω, {ο ὂεᾳ τ{ίογ{σ]ε», 
8ῦς., Κεν. ΠΠ. 21; {0 ϱ0/171/47, 
ουέ7εο΄Ίέ (8066.), 1.α. ΧΙ. 22: 
1π. πας αρ. 

νίκη, ης, ἡ, ο1Ε1073, 1 ]π. ν. 4. 
Νικό-δημος, ου, ὁ, Αζεοὔεργ1ες, 
σαι. τ. 

Νικολαΐτης, ου, ὁ, α Γοὐ/οτυεγ οἳ 
Υ{εοζαλς (ΡΙΟΡΑΡΙΥ α Οτεε]κ 
εαυ]να]επί {οι Φαζσα)), α 
Νεοὐακία, Ἐεν. Π. 6, 15.Χ 

Νικό-λαος, ου, ὁ, Λἱεοίαι, Αο. 
ν. 5΄(ποί ἰο ὃε οοπέοιπάεά 
νηίἩ Ῥτεσες.).Ἐ 

Νικό-πολις, εως, ἡ, Λεοβοζές, 
ΤΗ. 1. 12. Θενετα] οἳ(ίῖες οξ 
ἴπε παππε εχϊςίεά; {Πῖ5 Ίνας 
ΡΤΟΡΑΡΙΥ οἨ {λε ΡΤΟΠΙΟΠ{ΟΓΥ 
οἱ Ερίτις.Χ 

νῖκος, ους, τό, σ16Ι07Ύ, 1 Οο{. 
Χν. 55, 57; εἰς νῖκος, ἔτοπη ὃ., 
ζο α υ{ε{02 7011 0721914212 4ή1021, 

21174, Μαϊ. ΧΙ. 20: 1 Οο{. 
Χν. σ4.Ἑ 

Νινευΐ, ἡ (ἨΠεΡ.), Δπευνεῦ, Τα. 
ο κὶ, 3σ (ΥΝ. Ἡ. τεαά {ο]]ουν- 

1Πϱ).Χ 
Νινευίτης (7. Ἡ. -είτης), ου, ὁ, 

α Δηευ{ΐε, Μαϊ. χἲ. 41; Τα. 
ΧΙ. 30, 32 (Ν. Η.).Ἠ 



νιπ] 

νιπτηρ, Ώρος, ὁ, ἆ ὀᾳ513, ΕΟΙ 
παδηῖης Παπάς απά {θεί, Τη. 
πι 5. Ν.Α 

νίπτω, Ψω, {ο τυαςή (899.), ]η. 
ΧΙ. ὃ; πι]ά., {ο τουσ» οθ)ς 
οὐ{, 89ο. οἱ Ρρατί, 5 ΜαΠ. νΙ]. 
3. ΦΥ2.: 8εε λούω. 

νοέω, ὢ, ήσω, ἐο 142467έα72ᾳ7, {0 
εο/197467 α59δ., ΟΙ ΥΠ αοο., 
ου ὅτι, ]η. ΧΙ. 4ο: Βρ. Πα, 4: 
Ματ. ΧΙ. 14. 

νόημα, ατος, τὀ, (1) α {λοιιςῤέ, 
Δ27βο5ε, ἀευίςε, 2 00. Ἱ. 11, 
Χ. 5. ΕΠΙ]. 1ν. 7; (2) {6 121224, 
2.6., ζέε 14114Ε7ς{α7241719΄ ΟΙ 171- 
ομεου ο.θὅος αμ τη νι 1 
σος ερ 

νόθος, η, ον, 1211117140, ὀασίαγ, 
ΗεΡ. κ. 8δ.Χ 

νοµή, ἢς, ἡ (νέµω, {ο ῥασί7ε), 
(1) ῥασίαςε, Ἱπ. χ. 9: (2) 
πηεί., ϱ}οτυζ, 12157έᾶ5ε, 85 οἱ 
α 68ΏΡΤεΠΕ, 2 Τϊπι. Ἡ. τ7.Χ 

νομίζω, σω (νόμος), (1) {ο ἐρή1, 
ἔο φΊββοσε, {ο ἐχγβεεί, 35 ἴλπε 
τεδυ]{ οἳ {πΙπκῖης, Μαϊ. ν. 
τη, αχ. το; (2) Ῥαςς.. δε 
ε1{Φ{Ο7247Ύ, ΟΏΙΥ Δοι Χνι. 13 
(οαέ 5εε ΊΝ. Η. απά Ν. Υ.). 

νομικός, ή, όν, ᾖβεγ{αζ17 {0 
(πε) στο, νι. πι ο, ας 
5υΏςί., ἆ Δεγφο; ζέαγεα {ή 
ΟΙ ᾖ{εαεβε; οἵ πε «ζοφαίς 
Ἱσωω Μας. «κ. ας. Ἑω πμ, 
αν. 

νοµίµως, αἆν., ζατοζιε/γ, 1 Γΐπι. 
Ἱ, δ” ο Έα, Ἡ. ς5-Ἐ 

νόµισµα, ατος, τό, (]ανέα]) 
220316Υ, εοζ, Μαΐ. κχῖι. 1ο. 

νοµο-διδάσκαλος, ου, ὁ, ἆ {εαεᾖεγ 
αγά {776727εΙε7 οἵ {πε Μοδαϊς 
ζασο, τι ν πσο Αα Νι στ. Ἱ 
πας 8 Ες 

γοµο-θεσία, ας, ἡ, ζατυρ]σοίρ, 
{ορήε/αζίο, Το. Ἱκ. 4.Χ 

νοµο-θετέω, ὢ, {ο επαεί ᾖατυςς 
ρᾳαςς., {0 ὂε επαείεά, Πεῦ. ν]Ἱ. 
6; {ο ὀε Γή εα τυήήῇ ᾖατυς, 
Πε. να. ατ.Ἀ 

νοµο-θέτης, ου, ὁ (τίθηµι), α ζστυ- 
ϱ7σεγ, {ερής/αίοΣ, ]α. ἵν. 12.3 

νόμος, ου, ὁ (νέµω, {ο αββο}/{ο22), 
α στο, α εζ{εῖ, α οίαέζίε, Τα. 
Ἡ,. 22: α φίαμάζαγά οἵ αεί 
οἵ {άρζςρ, Ἐο. 1. 27: α 
το111Ε ατυ, Ἰκο. ΠΠ. 14: {ε 
/οφαΐς ἐεο/Ο71Υ, Μαϊ. ν. 15; 
Ἐο. χ. 4: 1ᾖε 62114 α{ς- 
Δεπιαο οἱ αοεῖγήες, (αα]. 
πὶο: Κο. και ὃ, πααξ. τος 
πε Όουκ5 οοπίαϊΙηίπς {πε 
Μοσαϊο Ίανν, ᾖ.6., ἴλε νε 
Ῥουκς οἱ Μοςες, Μαέ. χῖ]. 5; 

σλΕΡΑ- ΕΝ) Ι2ΕΗ ΝΕ ΤΕΣΤΙΜΕΝΣ 2ΕΧΙςΟΝ. 

ΑΠ {οτ {Πε Οά Τεδίαπιεπί 
6εηεταΙ1γ, ]ῃ. Χ. 34. Όπ ἴπε 
ατίΙΟΙε πννΙἩ νόμος, 5εε (αΤ. 
ὃ 234, ΥΝΙ. δ 1Ο, 10, Ῥα. 8ο. 

νόος, 5εε γνοῦς. 

νοσέω, ὢ, {ο δε ο{εᾷ; Βρ., ἴο ασε 
α αζεεασέα αββείζε ΟΙ εγασ{1ρ΄ 
/ο2, περί (86ο.), 1 Τϊπι. νΙ. 
4-3 

νόσημα, ατος, τό, αὐπεᾶςε, ο{εά- 
7έοφ, η. ν. 4 (ΥΝ. Η. οπι1θ).Χ 

νόσος, ου, ἡ, αζτέασέε, οΊεβθςς, 
Μαι τν ο, 4. 

νοσσιά, ἂς, ἡ, α ὀγοοα οὗ γοις 
ὀργας, λα. κα. σ4.. (5. 

νοσσίον, ου, τό, α ὄγοσα οὗ γοι1ς 
δέγα5, Μαί. χχΗ]. 37.3 

νοσσός, 5ε8 νεοσσός. 
νοσφίζω, ἵπ πι]ς., {ο 7έ71ουέ Το 

ο765 φεζ, {ο ῥ12/6{1, Αο. ν. 
5, ὃν μα. τους 

νότος, ου, ὁ, {26ε «οἱ τω{2ε, 
Ία. κ. ος; {6 δομ{ζ, Τα. χ. 
-τ- 

νου-θεσία, ας, ἡ, ααγιο{ήήο1:, 
οθωινε), ακους πτς Εῃ. Μι. 
4» Τι. 11. ΤΟ. 

νου-θετέω, ὤ, ἴο ααηποέςή, {ο 
εο2/25Εᾖ, Α.Ο. ΧΧ. 31. 

νου-μηνία (1. Ἡ. νεο-), ας, ἤ, 
{ρε 1τυ 71003, 5 α Εε5εϊνα], 
0ο]. 11. 16.Χ 

νουν-εχῶς, αἄν., τοζτεῦν, Τ1έζ{- 
εο1454Υ, ΝΙαΥ. κ]. 34.Χ 

νοῦς (οτϊρ. νόος), νοός, νο, νοῦν, 
ὁ, ἐνε 14, ᾖ.ε., ἔδε 1111 
φζα 222715 ΟΙ {16 //εεί, Τα. κχῖν. 
455 ΕΠΙ. Ἱν. 7: {ᾖε έασο7, 
Ῥο. ν]]. 25, χΧ1]. 2; Ἠεηςε, 71 
α[γεείίομ ο {πε 14 --- 45 
ποιες οἱ {ποιρΏί --- 1ε{ὔα- 
Σ70715 ΟΙ α2εβοφ{ήοσμς, Ἐο. χὶν. 
δ.σ ος στο. 

Νυμφᾶς, ᾱ, ὁ, ΑΊῤῥας, (οἱ. 
Ίν. 15.Χ 

νύμφη, ης, ἡ, α δείγοίζεα τυο-ι- 
αὖ, α ὑγίαςε, Ἐεν. χν]Ι]. 23; 
α ααίιρήίεγ-έ-ίατυ, Μαϊ. χ. 

35. 
νυµφίος, ου, ὁ, α ὄγ7ζερ7οοΏ, ]η. 

11. 20. 
νυµφών, ὤνος, ὁ, ἆ ὀγίώα{ εὖαη- 

δε; οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, {ῇε 
505 οἵ {πε ὀγίζαί εᾖα”αδεγ, 
Ετιεηάς5 οἳ {πε Ὀτίάερτοοπι, 
Μαι. ἱχ. 15; Ματ. ΠΠ. 10; Τα. 
ν. 34; αἆ 70071 4 τυϱ{εῷ {λε 
224771ᾳ5ε «εε}ε71ο21105 ῄτυεε 
Λεία, Μαι. κκ. 1ο (1. Η.). 

(ΑΡ.)3 
νὂν απά νυνί, αἄν., (1) οἱ ππε, 

οτυ, 1.έ., ἴηε αοἴιαΙΙΥ Ρτες- 
εηί; ο0τυ, ἵπ τε]αίϊοη {ο {ἶπιε 
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]αδί ραςί, {19 0τυ, ετε/7 110τυ; 
ότου, Ἰπ τε]αίίοη ἴο Είτε 
ππης, 7494 αξ ᾖατᾶ, Εσε2 10τ0, 
7211εαζ{είγ ; ὁ, ἡ, τὸ νῦν, ἐλε 
ῥ7εσε}τή, ντ] 5αΏ5ί. οἱ (πειῖ.) 
πηέποιί; (2) οἱ Ιορϊςα] οοἩ- 
ηεσίΙοἩΏ, οτυ, 2 (0οἵ. ν]. 9: 
Ἴο0τυ {0ε, 1.ε., ἹπΙρΙγίΏηρ ἴπε 
τ16ε οἱ οπε {π]πς {Τοπ αἩΠ- 
οἴπετ, 1 Οοτ. αν. 6: (3) τα 
οοπιπιαηᾷ5 απά αΡΡεαΙ5, νῦν 
15 επιρῃα!]ς, αξ ἐς {29{2214, 
Μαι. χχν]]. 42: ]α. ἵν. 13. 

νύξ, νυκτός, ἡ, {7ε πὲςλέ, 141614 
μα, Ἰπ., Ας κνι. 33 οΓίου 
Πρ., α {ε οὗ «αγῤπεοσς αλα 
{2901024/1150, Ἐο. ΧΙΙ. 12: 1 ΤΗ. 
π. 5» αεαόρ, Ἱη. Ἰκ. Ἰ. 

νύσσω, ζω, {ο οἶσό, ἴο ῥέείςε, ]η. 
ΧΙΧ. 34.3 

νυστάζω, ἕω, {ο οὐ Ίπ 5ἱεερ, {ο 
ὂε ὤγοτυςγ, Μαϊ. κχν. 5; Βρ., 
ἔο αείαχγ, 2 Ρεῖ. Ἱ. 3.3 

νυχθ-ήμερον, ου, τό, α 14ςζ αλά 
α ααγ, ἔτυε]ιζγ-Γου οι, 2 
οσο κι 2ς.ς 

ΊΝ4ε, ὁ (Ηεῦ.) Λοαζ, Τα. ΠΠ. 
6, ανα, 26η. 

νωθρός, ἆά, ὀν, οὐλρσίοή, α[ῆ, 
σζεβία, Ηεῦ. ν. 11, νΙ. 12.3 

νῶτος, ου, ὁ, {ε ὀαεᾷ οἳ ΊπεΏ ΟΙ 
ΑΠΙΠΙΔ]Ι5, Ίο. χὶ. ΤΟ.Χ 

[τον ᾗ 

-- 

Ἐν ἕ, ἔῖ, αὐ, ἴπε ἁἆοιδ]ε Ιείξετ 
α (-- γς, κα, ΟΙ χς), ἴπε {οιί- 
εεεπίΏ 1είίετ οἱ {πε αἱρΏαδεί. 
Α5 πιυπιετα], ἕΞ6οι ἕ-- 
6ο,οοο. 

ξενία, ας, ἡ, ᾖοεβζίαδίέγ; α ᾖοας- 
735, Αο. χχν]]]. 23: ΡΗεΙΗ. 
2ος 

ξενίζω, σω, (1) {ο γεεείυε ασ α 
ϱ1165έ (ᾶ66.), Δο. χ. 23, Χχν]]. 
7: Πε. κ. 2: ῬΡα55., ἴο ὂέ 
ο1{ε2{αέπεαᾶ, {ο {οασε, Δο. Χ. 
6, 18, 32, αχὶ. τό» 5) ο αν 
ζο15 ὁὐγ «{γαρεπέςσ, Άοι 
Χν]. 20; Ῥᾶδδ., ἴο {λέπῷ 
οἔα2ηφεύγ οὗ, ἴο δε σι/ῤ71Ρεα 
αἴ (άαι.), 1 Ρεί. ἵν. 4, 12.3 

ξενο-δοχέω, ὤ, {0 ε2{ο}{α{εσής, 
ο ῥ7αείέεε οοῤίζα{όν, 1 Τἱπι. 
ν. 1Ο.Χ 

ξένος, η, ον, Ἰηᾶδο., ἆ ᾧεσί- 
Εγέεπα; 5 5αῦ5ί., α 5{/α1βε7, 
«Γογείρε, Μαϊ. κχν. 35, 38, 
43, 44: α ᾖον, Ῥο. κο ον, 
αὔὐτε, ὮΡ. Ἱ. 121 22έτυ, 110τέ/, 
ΗεΡ. κῑ, 9: 1 Ρεἰ. 1ν. 12. 

ξέστης, ου, ὁ (πε ΤαῑΠπ οεχία- 
2249), α φοχία ή, α νεδδεὶ 



ξηρ] 

{οι πιεαδυτίπρ Παυῖάς, Ἰοἱά- 
1ης αρουιί α ρίηπί; σα ῥ145Λε, 
οἱ ΑΠΥ 58ἱ7ε, Ματ. νΙ. 4, ὃ 
(Ν. Η. οπα1{).Ἐ 

ξηραίνω, ανῶ, Ι5ί αοτ., αοῖ., 
ἐξήρανα, Ι5ΐ αΑΟἵΙ., Ρα55., έξη- 
ράνθη», ΡείΕ., Ρ855., ἐξήραμ- 
μαι (3 5., ἐξήρανται, Μαπ. χ]. 
21), ἴο ΄π4ῤε ἄγγ, {ο τυή{ήε, 
]α. 1.11; ρᾳ5ς., {0 ὀέεσ/ηε αγγ, 
ὂε τυέεγεα, Μαι. ΧΙΙ. 6; {ορ 
δε αγ{εα 144, Ἐεν. χνΙ. 12; {0 
ὂε έβεπεα, α5 «οἵΏ, Ἐεν. χὶν. 
15; ἴο ᾖῥέπε ατυαγ, Νίατ. ΙΧ. 
18. 

ξηρός, ά, ὀν, αγγ, τυή{ηεγεα, οἳ 
τες δα. ἁακΙΠ. αἲ; οξ 
πδε]εςσς ΠπωῦῬ, Μαϊ. ΧΙ. 1ο; 
Μοτο, 5 ΟΝ. Π.) ἵνα, 
Ὁ ϱδ- Ἰπ. ν.α; ο Ἰαπᾶ, 
ἨΗεῦ. χὶ. 29: ἡ ξηρά (5ο. γῆ), 
αγγ ζαμα, Μαί. κκ. 15. 

ξύλινος, ίνη, ινον, τυοοάϱ21, 2 Τἱπι. 
Ἡ. 20; Ἐεν. Ιχ. 20.Χ 

ξύλον, ου, τὀ, τυοοΏ), ἐ,ς., {171061 
Ίπ Ὀυ]άϊπρ, 1 Οοτ. 11. 127 
αγ{27 ΄ααε οὗ τυσοῦ, 6.ς., 
{4ε οίθεβς, Αο. χν]. 24: α οία[, 
ται κατι. 17, ὃς; ἆ ετους, 
σι σο, (α]. Πτα; σ 
ῥήσέσᾳς έγεε, Ἐεν. Ἱ. 7. 

ξυράω, ὢ, ήσω, Ρετξ. ρα5ς. ἐξύ- 
ρηµαι, 10 «ασε, Αο. χχΧὶ. 24: 
προς αι. ς, 6 

ο 

Ὁ, ο, ὃ μικρόν, ο”2ή52011, 8Ίοτί ο, 
ἴΏε ΠΕεεπίΏ Ιείίετ. Α5 α 
ΏΙΠΠΕΓΑ], σ΄-- 7ο; ,ο--7οιοοο. 

ὁ, ἡ, τό, ἴπε ἀεβηῖίτε ατιῖο]α, 
{2ε, οτ1βΙπαΙ1γ ἀεπιοηδίτα{ϊνο. 
ἘΟΙ 15 πδες, 5εε (ατ. ὃδ 103- 
234, ἨΝΙ. 3δ 17--0, Θα. ὃς-- 
103. 

Ογδοήκοντα, ηυπῃ., Ιπάεο[η., 
εοθύ, πα. Ἡ. 37, χνΙ. 7.3 

ὄγδοος, η, ον, οτά., εἰ; οἩη 
πο ας Ἑ εεε ατ. ὃ οατ, 
ο δο2 Βα.5ο. 

ὄγκος, ου, ὁ, α τυείσᾖ2έ, αἲι ε7- 
οἸ1ὀγαπεε, ΠεΕὈ. ΧΙ]. 1.Ἐ 

ὅδε, ἤδε, τόὀδε, ἀεπιοῃ. ΡΤΟΠ., 
ὅραι ὅμας (πετε). εε ο. 
ὃ στο, ὕι 5 2ᾳ, 5, Βὴ. τοῦ. 

ὁδεύω, {ο ῥαςς αἴοίρ α τυςγ, ἴο 
/7ο11ΕΥ, Τα. κ. 33." 

ὁδηγέω, ὢ, ήσω, {ο ζεαᾷ αὐοτῃρ α 
τυαγ, ἴο εοἸάοί, {ο ϱἼάας, 
διαι αντ. ες ἵνα. νι. σος Ἱπ. 
πω πος Αε σαι αι Κεν 
ν]. Τ7.Χ 

ὁδ-ηγός, οὔῦ, ὁ, α ζεαε}, α φτιζζς, 

σλΕΣΡΑ- ΕΝΟΣ ΝΜΕΗ ΤΕΣΤά ΜΕΛ 2ΕΧ7ΤΟΟΝ 

Αο.]. 16; Πρ., οἱ Ιη5δίγαςίοΙς, 
Μαϊ, κν. τα, απ πθ σι. 
Ῥο. 1. Τ0.3Χ 

ὁδοι-πορέω, ὢ, {ο {ανεζ, {ο ῥ142- 
σέ α ΤὐᾶΥ, Λο. Χ. Ο.8 

ὁδοι-πορία, ας, ἡ, α Τ01471ΕΥ, α 
/ο11εγ{15, Ἱη. ἵν. 6: 2 0ο. 
χἰ. 26.Χ 

ὁδός, οὔ, ἡ, (1) α τυαγ, α οσαᾶ, 
Μαι. Ἡ. 12: (2) α ροής, α 
Α70β7ε05, Ματ. νι. δ; (4) α 
/014/έΥ, α 4αΥ”5 οἱ α 94Ρ- 
ΡαίἩ ἆαγ”5, Τα. ΠΠ. 44: Αο. 
, 12: (4) Βρ., /41Ε7 οὗ 
αεζζο7ε, 71ε{ᾖοᾶ οὗ ῥγοεεεαἔσερ, 
Ἅσ σπα, του Μας πσῃα, 92: 
εδρεοῖα]]γ (5) {πε ϐΑγΑρέίαε 
“ο λα κ ουσ Ρε πο 
(6) α5δεά οἱ ΟΠτὶδι Πϊπηδεϊξ, 
ἔδε Παγ, ]π. χὶν. 6. 

ὀδούς, ὀδόντος, ὁ, α {ροίᾖ, Μαἰ. 
ν. 389. 

ὀδυνάω, ὢ, ἵη πι]. απά Ρᾶ55., 
ο ὂε ἴο1ε2ίεά, ἴο ὂε ϱγεαίζγ 
αζφίγεσφεα, Τα. ἹΠ. 48. κνΙ. 24. 
0. Δε κα. οδ.ς 

ὀδύνη, ης, ἡ, ῥαζ7, αζεέγεςς, ο 
Ῥοάγ οἱ πα]πά, Το. ΙΧ. 2: 1 
Για, ν]. το. 

ὀδυρμός, οὗ, ὁ, ζαε2ίαζ{ο7:, 
τυα{ζήης, Μαι. Ἡ. 15: 2 Οο{. 
να, 7. 

Οἵίας, ου, ὁ, ζεσίαᾖ, Μαι. Ἱ. 
ὃ, ο. Ἐ 

ὄξω, {0 ο{11ᾷ, δε ο{/εσέσε, Ἱπ. ΧΙ. 
α 

ὅθεν, αξν., τυΆεΆεε, οἳ Ῥμ]αοε, 
5Ο1Υ08Ε, ΟΙ οβ158, Μαί. χ]]. 
41. την τος ες ας τὴ. 

οθόνη, ης, ἡ, α {πε εἰοίῇ 
Ἠσπεε, ς υβεες Ἄσ.κ. ΕΕ, χ]. 

κ 

ὀθόνιον, ου, τό (ἀϊπι. οἱ ὀθόνη), 
α ζ21ε2 ὀῥαμάαρε, ]π. ΧΙΧ. 49. 

οἶδα, Ρ]ιτ. οἴδαμεν (ἔατ Αεῑὶο 
ἴσμεν), οἴδατε (απ Α1ὶς ἴστε, 
ἨΠεΡ. χΙ. 17), οἴδασι (απά 
ΑἲΙο ἴσασι, ΟΠΙΥ Αο. αχγΙ. 
4), / Αποτυ (5εε (ατ. ὃ 103, 4, 
Να. 8 49, 40). 

οἰκειακός, ή, ὀν, 85εε οἴκιακός. 
οἰκεῖος, α, ον, αο)ηεσέζςο, δείοις- 
77 {ο α ᾖοιφε/ᾖοίᾶ, (ααἱ. νΙ. 
τοι Ερ Η τοι συν δξ 

οἰκέτεια, ας, ἡ, ᾖοιςεᾖο[αῖ, ὀοαγ 
οὗ φεγυαλί, Μαἱ. χχὶν. 45 

οἰκέτης, ου, ὁ, α αορπεδίίςο, α 
ᾖοιισεῤοία οετα2ή, Ἱ,α. κνΙ. 
το ονο πο ας Ἱνουσαν ας, τ 
Έεε. Ἱα. τᾶ. 

οἰκέω, ὢ, ήσω, ἴταης., {ο 2212αὀ54, 
ι Τΐπι. νὶ. 16: Ιπίταης., {0 

6ο 

[ουκ 

οτυεζῆ, Κο. νΏ]. 9: 1 Οοἵ. ΥΠ. 
το τι 

οἴκημα, ατος, τὀ, α απτυε([ές, 
ἀδες οἱ α ῥ7ή9ο71, Αο. ΧΙ]. 7.Χ 

οἰκητήριον, ου, τό, α ατυεζ/έτς- 
Δίασε, α Λαὐήίαίζοε, 2 ΟΟΙ. ν. 
οι, ος 

οἰκία, ας, ἤ, (1) α ᾖοΐισε, Τα. χν. 
δ; (2) πιεί. α /Λοφέβοία, α 
-Γα2210γ, φοοσᾶς, 1.6., ἃ ΠΟιδε 
απ α]] ἰπαί 15 1η 1, Τη. Ἱν. 
54; Ματ. χῖ]. 4ο. 

οἰκιακός, οὔ, ὁ, ο οί α Γα2121, 
νΏείπετ οΏ]]ά, οἵ 5ετναηί, 
Μαι. κ. 25, 36.8 

οἰκοδεσποτέω, ὢ, {ο 1/47.5ε α 
Λοιισε/οίῶ, 1 Τ1πι. ν. 14.Χ 

οἰκο-δεσπότης, ου, ὁ, α /ο1/9έ- 
Λοὐάεγ, α 1α9ί67 οἵ α ᾖοἴἱ6, 
Μαίου ος, 

οἰκοδομέω, ὢ, {ο εγεεί α ὀ1εή/α- 
175, ὀτιήία, Ἱμα. χὶν. 39; Βρ., 
οἱ {πε Ῥυ]άϊπρ αρ οἳ οἶαί- 
αοίετ, {ο ὀτεία 1, εαβήγ, 1 
6οἵ. κ. 23: {ο ἐεεοΙάΦΕ, 1 
Οοἵ. νΗ]. Το. 

οἶἰκο-δομή, ἢς, ἡ (δέµω), ἴε ααῖ 
οὗ δια; α δια{ς, 1ἱ., 
Μαι. χχὶν.1; οἱ ἴπε δρ]τιτυα] 
Ῥοσ 5 οχι ὁ. τς ο με 
οπιΠοα. Ερ. Ἡ, στ πες, 
εα1εα{ζο7ε, οῥἐγἐζιαζ ααταστεέ- 
72614, Ἐο. χὶν. 10, ΧΥ. 2. 

οἰκοδομία, ας, ἤ, ἐαεσίΐζοι, 1 
Τϊπι. 1. 4 (ΥΝ. Ἡ. οἰκονομία) .Ἡ 

οἰκο-δόμος, ου, ὁ, ἆ ὀ144Ε2, Αο. 
ἵν. τι (ΥΝΝ. ΗΠ.).Ἡ 

οἰκονομέω, ὤῶ, ἴο ὂε ἆ «ἴετυαγα, 
Έα, αν. ο 

οἰκονομία, ας, ἡ, /1445ε72Ε21ἵ 
οὗ Λοιιδε/οία α/αέγ», ο{ετυα}ζ- 
φᾖ{δ, Τα. αν. 2-4) α ἆἲι- 
Δεφαζίζο, 1 ΟΟἵ. Χ. 17. 

οἰκο-νόμος, ου, ὁ (νέµω), α οιιςε- 
7ηα713ῤε7, α «ἴετυαγᾶ, Τα. χν]. 
τ. ὃν δ; ο πε Ὀμησα αι 
5ἰεινατάςΗϊρ, 1 Όοτ. ἵν. 1; 
ετειαὰ, κος πες σα 

οἶκος, ου, ὁ, ἆ ᾖο156, α ὀ11704119, 
ΕΟΙ ΑΏΥ Ριχροςε (5εη.); ππεῖ., 
α Ταν τεδιἀεπί 1π οηε 
Ἠουιςε, ἆ Γα)210γ ρετρείιαίεᾶ 
ὮΥγ 5ιεςεβδδῖοη; ἐε οτε οἳ 
(ος, {.ε., ἴπε {επιρ]ε; ζε 
αν οἳ ἄοα, 2ε., πα 
οπΙτεἩ. 

οἰκουμένη, ης, ἡ, Ρί65. ΡαΤί. 
ρᾳ55. ἔεπι. Οἱ οἰκέω (5ο. γῆ), 
{λε {/αδίήρα {ᾳ22, ΟΙ τυο2/ 
(1) (δε Αοπια εμεβέγε, Τα. 
Π, 15 (2) {ᾖε τυογ/αά αἱ ζαφρε, 
Τα. Ίν. 5, Χχχἰ. 26: (3) πιεῖ., 
ἴρε {λαδήαής οὗ ἔλε τοογ{ῶ, 



οικ] 

Αε νι 6, ου 
σοκσε, ΕΕ, Ἡ, 5 

οἶκ-ουρός, οὔ, ὁ, ἡ (οὔρος, ὀεεβε}), 
αέ{ο]1α2219 {ο οιισε/οίαα/αζγς, 
ὤσενας, Ὅν Ἡ  ΟΝ. Η. 
οἰκουργός, ΨΙἩ 84ΠΙ86 Πιεαη- 
1Πϱ).Ἔ 

οἰκτείρω, ήσω, ἴο ᾷῥ146γ, {ο ᾖανε 
εο/ηῥαΞΦέο ο, Ἐο. ΙΧ. 15 
(ἔτοπι 9.) 

οἰκτιρμός, οὔ, ὁ, εοαβαςφ{ο, 

(4) ἐζο τή 

Ασ0, Ἰνοι κιτ; 2 6οςα. 9: 
ΡΜ. . τ; ο]. Ι4.το; Πορ, 
28 

οἰκτίρμων, ον, 2177141, 7162017114, 
ἵμ. , σὃ; Ἰα. πι. παιἩ 

οἶμαι, 5εε οἴομαι. 
οἶνο-πότης, ου, ὁ, ο7έ φἔωεη {0 

τυ{716- 71712171, Μαϊ. κὶ. 19; 
μυ ο δες 

οἶνος, ου, ὁ, τυήπέ, Ματ. Ἡ. 22: 
πηεῖ., α σήπε, Ἐεν. νΙ. 6; ΒΡ., 
οἱ ἴμαί πιΏΙο εχεῖίες οἵ Ἱῃ- 
Βαπηες, Εεν. χὶν. 1Ο, Χν]Π. 2. 

οἶνο-φλυγία, α»-, ἡ (Φλύω, {ο 
ουεγ/7οτυ), ἆγ11224Ε171έ55, 1 Ἐ εἴ. 
ιν. ο Ἡ 

οἴομαι απά οἶμαι, {ο {2134, ἴο 
ο7φβοσε, ἃες. αΏά 1ΠΕ., ΟΙ ὅτι, 
1π. αχὶ, 257 Ελα. Ἱ. Ἰ6: ]α. 
ο δω: 

οἷος, α, ον, τε]. ΡΙοΠ., 6οΙτε]. ἴο 
«τοιοῦτος, οὗ τυ/αέ ΑΙ, 146) 

ὤδ. 
οἴσω, 5εε φέρω. 
ὀκνέω, ὢ, ήσω, {ο ὄε οὐοίῇΓαᾖ, 

ο «είαγ, {ο ᾖεοζίαίε, Λο. ΙΧ. 

38.3 
ὀκνηρός, ά, ὀν, ο/ο{η/14, ὀσεκ- 
συ, Μαϊ. χχν. 26; Ἐο. χἹ]. 
επ ΡΕ. ο απ. 

ὄκτα-ήμερος, ον, ο ΟΙ θείος 
{ο {πε εἰρωίᾖ ἆἄαγ, ΡΠΙΙ. ΠΠ. 

ο 

ὀκτώ, ηΝΠΗ., 
1, οἱ, 

ὄλεθρος, ου, ὁ, αεςί710ἱ{071, ῥε}- 
οσοι Ὄσου ν.δ) Ἡ ΤΗ. ν. 
3] ο ΤΗ. 1ο, πα σ θά 

ὀλιγο-πιστία, ας, ἡ, {111416 Γαζή, 
Μαι. χν]. 2ο (ΊΝ. Η.). (Ν. 
λα 

ὀλιγό-πιστος, ον, ο/ χε Γα1{ή, 
Μα ο το, (ΝΤ) 

ὀλίγος, η, ον, (1) «6, ο«αζῇ, 
ὀγέεί, Τα. κ. 2; Αο. Χἰν. 25; 
(2) 1 Ρρ]ατ., στ,  οπηθίίπιος 
πα Ὦ σεη., Μαϊ. ν]. 14: Αο. 
πνη (3) πειί. ἂ5 αἆν., 
ὀλίγο», οἳ Ἴπηπς, οσο”, Τα. ν. 
3) ο{5Ρας8, ἆ ζ4ῇετυαγ, Ματ. 
νὰ. 31 (4) ψίΏ ΡτεροδΙοης 
Ρτοζεά. 1η νατῖοι5 ΡῃΤαΦΕ», 

Ιπάες]., ε{ρέ, Τμ. 

σκΕξΣΑ- ΕΥ ΝΕΙΥ ΤΡ57ά ΜΕ ΥΤ 2ΣΧ7ςΟΔΛ. 

α5 ἐν ὀλίγῳ, το{{ῇ ζ11ε {ο1/ζ0ε, 
Ἆσ: ανά. 28. 

ὀλιγό-ψυχος, ον, Γαζή-Λεαγίεα, 
τ ΤΗ. ν. τά. (993 

Ολιγωρέω, ὢ, ο εαγε δε 07, 
{ο αεοβένε (ρεῃπ.), Ηεῦ. χἩ. 5 
(τοπι 5.).ᾶ 

ὀλίγως, αἀν., α 111ε, εεαγεεζγ, 
2 Ῥεε. Π. τ8 (Υ. Η.ο 

ὀλοθρευτής, οὔ, ὁ, α αεοέχογεγ. 1 
ὁ6οτ.κ.το, (Ν.Ε 

ὁλοθρεύω, {ο ἀετέγογ, ἨΗεῦ. χῖ. 
25.3 

όλο-καύτωμα, ατος, τό (καίω), 
σα τυᾖοίε ὀ171{-ο/[Γεγές, ἴ]πε 
ΨΏο]ε Ὀείπρ εοηδυπιεᾶ, ΜαΓ. 
κ, σος περα 6,8 (5) 

ὁλοκληρία, ας, ἡ, βε2/εεέ «ο1224- 
2έ55, Αοι Η1. 16. (5.)3 

ὁλό-κληρος, ον, οοηῥ/είε {2 
ἐσεγν ᾖαζέ, σσ, βεγ/εεί, 
Τα, π. 26 ς. να. δημ. 
5εε ἄρτιος. 

ολολύζω, α5 ἔτοπι {πε ΟΙΥ ολ-ολ, 
ο /οτυῦ, {ο ζα7ηε1{ αὐοιιά, ]α. 
ο | 

ὅλος, η, ον, αὐζ, ἐλε τυᾖοῦε (5εε 
οτι ὃ 225 δα ὃ οσο δα, 
Ῥα. 94), ]π. ν. 23: Ἱ]α. 1. 2; 
ο Πω. τοι 

όλο-τελής, ές, ο εοεβζείς, 
τ Τα, ν. 293 

᾿Ολυμπᾶς, ᾱ, ὁ, Οὐγ/βα», Ἐο. 
ΧνΙ. 15.Χ 

ὄλυνθος, ου, ὁ, αὖὐ 117έβε ᾖρ, 
οΠε ΥΠΙΟΠ, πο πΠρεπίηρ ἵῃ 
ἆάε έἶππε, ρτονς {τοιρῃ {πε 
πηπίεΓ απά {α]ς οϐὔ Ἱπ {πε 
5ΡΙΙΠΡ, εν. νΙ. 13.3 

ὅλως (ὅλος), αἄν., τυ/οῦζγ, αἰὐ- 
ζαραίβεν, π' σε ψ. το να: 
π{Ὦ περ., 210ΐ αέ αἰἰ, Μαϊ. ν. 
οηυ π 6σος απο ς 

ὄμβρος, ου, ὁ, ἆ υέοᾖεπέ γαζ, 
Ίωα. ες ος 

ὀµείροµαι, ἴο {οηρ Το», 1 ΤΗ. ἹΠ. 
δ (1. Η., Έεο. ἱμείρομαι).Χ 

ὁμιλέω, ο ήσω, {ορ αφεοςζαξε 
τυή{ή (αἴ.), {ο {αὐά το (πρός, 
ποσο ἔπ. απ, τὴ, πο σι 
οκ, τα, αχιν. 20.3 

ὁμιλία, ας, ἡ, {2{έ7εο]έ:56, ε07/1- 
Λα24ο9 2414, 1 Οοτ. χν. 33.8 

ὅμιλος, ου, ὁ, α εγοτυῶ, εο- 
ορ Κεν. χν]. 17 (που ). 

... πς, ὃ ᾱ ἡρή, 21Ρεἳ- Ἱ]. 
17 (Ν. Η.)Ἡ 

ὄμμα, ατος, τὀ, α 6γε, Μαϊ. 
ΧΧ. 34 (Ν. ἨΠ.); Ματ. νΗ. 
23.3 

ὄμνυμι απά ὀμνύω, ὀμόσω (5εε 
«ὤ δα1τ6, 5, Νι. δ 1ο, Βα, 

7ο 

[ομω 

45), ἴο οτυεαγ, {ο ίαῤε α οαζᾖ, 
ΜαΓ. χὶν. 71; 7ο ῥγομή56 τυ1{ῇ 
αὖ οα{ᾖ, Ματ. νΙ. 23. 

ὁμο-θυμαδόν, αάν., τοῷ οΊό 
7221217, 14214224710145/Υ, ΟΠΙΥ ἵπ 
Αο. απά Ῥο. αν. 6. 

ὁμοιάζω, σω, {ο ὂε {ΐδε, Μαϊ. 
χχᾖ]. 27 (Ν. Η. πατρ.); ΜαΤ. 
χὶν. 7ο (ποι Ν.Ε) Ἡ 
Τ.Χ 

όμοιο-παθής, ές, δείς α/[γεείεα 
ζάε αποίβεγ (αῖ.), ἠαοζησ 
{96 ῥᾳσσίσ15 ΟΙ Γεείύησς, Αο. 
χῖν. το. ]α. ν. τ.Ἡ 

ὅμοιος, οία, οιον, ζφε, ο12έᾖα7- 
ζον 7εοεεόῥέης (άαῖ.), ᾖη. ΙΧ. 
9; εν. ἵν. 3; ος εφκαί 7α1ᾷ, 
Μαι. χχ]]. 390. 

ὁμοιότης, τητος, ἡ, {βέλέσς, 
Μορ. πι το Ὡς τος 

ὁμοιόω, ὢ, ώσω, (1) {ο 7ηαᾷε ζέῤε; 
ῥαδς., {ο ὂε {46, Οἵ {ο /εΦε1ὀ{ε, 
Μαι. νὶ. δ, χΙ]]. 24: Αο. χΧὶν. 
11; (2) {ο ᾖἼφει, {ο εο΄Ίβαγε, 
Μαι. νἩ. 24: Ματ. ἵν. 3ο; 
ψΠ{Π αςο. απά ἆαῖ. 

ὁμοίωμα, ατος, τό, {1ᾷελέος, οὐ- 
2217119, Ἐο. 1. 23, νΝ. 14, ν]. 
5, νή 8ἳ ῬΡή ο που 
ΙΧ. 7. ὦγ.: 858ε εἰκών. 

ὁμοίως, αἄν., {η ᾖήᾷε 1214112147, 
ἵπ. πας ες [π.π. το: 

ὁμοίωσις, εως, ἡ, {7ῤέπεος, ]α. 
Η]. Ο.Χ ὀΦΥ1.: 8586 εἰκών. 

ὁμο-λογέω, ὢ, ήσω, Ι8ΐί ΟΙ. ὦμο- 
λόγησα, {ο -βεαάβ {λε «αγιέ 
2; Ίεποςθ, (1) {0 εοη/εςς, 
1η {ηΠε 5εη5ε οἱ οοποεάΙπρ 
ΟΙ αἀπιϊ{{1Πς, 6ΕΠΕΤΑΙΙΥ νν]Ώ 
ὅτι, Μαϊ. πιν.Ἰ, Μερκίας, 
(2) {ο ῥ7ο/εσς, Οἵ αεζηοτυ/εᾶςσε 
οβε727Υ, ἃοο., Οἵ ΨΙΓὮ ἐν, Μαἰ. 
κ. 35. Τα, κά δα ο. 
(3) α5 ἐξομολογέω, ἴο 2/αζφε 
(άαί:), Περι αμ. το. 

ὁμολογία, ας, ἡ, ἆ 270Γεσφέου:, 
οἵ ἆ εο/Γεοφίο, 2 Ὁοτ. ΙΧ. 
14υ τ Ταπι. νὶ. τα, τα Πο 
πι σπα κ στ. 

ὁμολογουμένως, αάν., ε021/ 65 56ά- 
{γ, ὂγ αοςε2αζ οὗ αὐὴ, 1 Τἷπι. ΠΠ. 
16.3 

ὁμό-τεχνος, ον, οὗ {λε «ο 
{σάς Οἵ εγαΠΓΐ, Λο. ΧνΠ]. 3.3 

ὁμοῦ, αξν., {οφείλε, αἱ {λε 
φα77έ ᾖίαςε Οἵ πε, ]ηπ. ἵν. 
36. 

ὁμό-φρων, ον (Φρήν), ο οπὲ 
224, 1 Ρεῖ. 1. δ.Χ 

ὀµόω, 5εε ὄμνυμι. 
ὅμως, αἄν., γεί 1 0ο. Χὶν. 7; 

(αα]. ας 15; ἨΝΙἩ μέντοι, 
21τε2{ήείευς, ]ῃ. χκΙὶ. 42.3 



ονα] 

ὄναρ, τό, παάεο]., α αγέανι ; 
κατ᾽ ὄναρ, 21 α ἄγεαη, Μαι, 
Γ. ο, Ἡ, τῇ, 1.10, 20, κχν]]. 
1Ο. Ἐ 

ὀνάριον, ου, τό (ἀῑπι. οἱ ὄνος), 
α γο1/45 απο, ]η. ΧΙ. 14.3 

ονειδίζω, σω, {ο ἐβ7οσε/, 2ευ{0ε, 
1ῤὐγαίΐα, Μαί. χὶ. 20; Μαι. 
μα τας Τα, νι. 52. 

ὀνειδισμός, οὔ, ὁ, /εβ2οαεἠ, 2έ- 
σ10ᾳρ, Ἐο. Χν. 1; 1 Τϊπι. 11. 
Περ ση, κι. 26, κΙῃ. τῇ. 

(803 
ὄνειδος, ους, τό, 7ε27οσε/ῦ, οέ- 

67αεε, 1. Ἱ. 25. ω) 
᾿Ονήσιµος, ου, ὁ (47ο/ίαὐζο), 

Οπεέηέ5, 09].1ν.ο; ΡΗ1]επι. 
1Ο. 

᾿Ονησί-φορος, ου, ὁ, Ο/ε5{- 
Ἄρορας,. ο. Τΐπαι, Ἱ. τ6, Ἱν. 
19.Ἐ 

ὀνικός, ή, όν, ῥεγζα{ή2ης {0 αἲ 
5; μύλος ὀνικός, α 2241/5401 

ζ17ηέά ὂγ αὖ αἄσο, 1.6., ἴπε 
Ί8ίρε βρεί πη]]δίοπε, Μα{. 
Χν]. 6; Τι. χνῖι. 2 (ποῖ Ν). 
ευ. Μας κ. 4. (Ν. Π.). 
(Ν. Έ.)Χ 

ὀνίνημι, {ο ὂε 1496/14, {ο Λεἰῤ; 
πη]ά. 8ΟΓ., οΡῖ., ὀναίμην, αγ 
7 ασε Λε οι Τον οι, 
Ῥη]]επῃ. 29.Χ 

ὄνομα, ατος, τό, α α11έ, απιοδί 
: 8]ναγ5 οἱ ΡεΙΡΟΗΞ; ἵπ Ν. Τ., 
α5 1η Ο. Τ., ἴΠπε 17ε οἱ α 
Ρρείςσοη ἵ5δ α πιατκ οἳ υΠαί 
Ώε Ἠϊπηδε]{ 15, {Πε παΙης εχ- 
Ρτεξδςες {Πε οεΠατασίετ, Μαϊ. 
ὁρῃηι Μαι μή, 16ν.ο; Τι 
1. 31; Ώεποε {Πε εχρτεδδίῖοη5 
ποιεῖν τι ἐπὶ τῷ ὀνόματι, ἐν 
τῷ ὀνόματι, διὰ τοῦ ὀνόματος; 
{πε παπηε 15 οξίεη Ιπίτοάοεά 
ὮΥ ὀνόματι, ὂγ 114716, 9Ώ08 
ΒΥ τοὔνομα (τὸ ὄνομα), Μαἲ. 
χχν]. 57; Γα.16, 7εῤιι{ζ{{ο7ε, 
Πρι σο. ΡΠΙ. Ἡ, ο. 

ὀνομάίζω, σω, {ο ρῖοε α 1471 ζο, 
Τμ. νΙ. 13, 14: {ο 16211011, 
ἩΡρ. ν. 3; ἵο εαζ[ 14ῤ61 {ᾖε 
α1έ οἵ, ο μπα, Ἡ- το. 

ὄνος, ου, ὁ, ἡ, α α.ς, Μαί. χχ]. 
2 9 Ίνα. κι]. 15. 

ὄντως, αἀν. (ὄν, πεαῖ. Ρατί. ο 
εἰμί), /εαζύγ, {10γ, 1 091. Χὶν. 
ο ο Ἡπῃ, ν. 3, 6, 

ὄξος, ους, τό, σέπέραγ;, ἵπ Ν. Τ., 
Φο167 τυζέ, πιϊχεά υ(Ὦ Υναίετ, 
Ά Ο6ΟΠΙΠΙΟΗ ἁτίηκ οἳ Ἐοπαν 
δο]ά]ετς, 7η. κκ σο, 5ο: 

οξύς, εἴα, ύ, (1) «Λαγβ, 5 
Ἡεβροη, ον. τό αἲ- ασ 
(2) οτοζ/{, εαρε7, Το. ΠΠ. 15. 

.σΚΕΕΛΑ- ΝΟΤΗ ΔΕΗ ΤΕ574ΜΕΝΥΤ ΕΧΙςΟΝ. 

οπή, ἢς, ἡ, αἱ οβε)ή110, α εατεγ}, 
18. μἳ, τν Περι κὶ, σδ” 

ὄπισθεν, αν. οἱ Ρίαςε, 7020 
ῥερ{μαά, αἴίε, Μαΐ. Ικ. 290, 
ἄν. 23. 

ὀπίσω, αἀν., δεί, α[ίε}, οἳ 
Ρίασε, Τα. νἩ. 38; οἱ ππε, 
Μαι. 11. τ1; αὖδ., οἱ ντ] 
6εη.; τὰ ὀπίσω, ἔβοφε ἐλέηρυ 
ἔλαί αγε δεβ{α, ῬΡΠ1]. ΠΠ. 14; 
εἷς τὰ ὀπίσω, ὀαεάτυαα, ]ῃτ. 
χν]]. 6. 

ὁπλίζω, σω, Ν. Τ., πι]ᾶ., {ο αγ; 
0165 φεύ ψΙΙΠ, ἄςο., Ἠβ., 1 
Ρεί. 1ν. τ.Χ 

ὅπλον, ου, τό, αγ {2195421421 21ή, 

Εο μι τα” μεπες,  Ε]ής., 
αγ315, τυέαβο.5, ]π. Χν]]. 3; 
Κο ο λτςσ, ο σε αα. «7, 
κ. 4.Χ 

ὁποῖος, οία, οἵον, τε]αῖ. Ῥτοη., 
οὗ τυᾖαί Αἶμα Οἵ 2241127, 
οΟΙΤΕΙ. {ο τοιοῦτος, Α.. Χχν]. 
2011 σι. ΠΠ. τα ααι. απ. 6; 
τες ας [8.1 σας 

ὁπότε, αν. οἱ 11πΠ6, τυ/εέ1, Ἱ,α. 
κα. (8. Ἡ. ὅτε) 

ὅπου, αν. οἳ ῥρίαοε, τυζεε, 
τυ/ 110; τυ/εγε, τεξεττῖης Το 
5ίαΐε, Οοἱ. 1. τί; ὁ εαφε 
ἔραξζ, 1 Οοτ. ΠΠ. 1. 

οπτάνω, {ο δεᾖοζζ; ἵπ ρα55., {0 
αββεαγ, Αο. Ἱ. 3; 958 ὁράω. 

(95.93 
ὁπτασία, ας, ἡ, α 154071, α σ1έε7”- 

ΖΙαζ7α{ αββέαγῶΖζ6, Τμ. Ἱ, 25, 
Ἀαειν, 23: Αοικχν].τος2 ὅος. 
Ξεα, τν 

ὁπτός, ή, ὀν, οαςζεῶ, ὁ2οί/ει, 
Τα. κχὶν. 42.Χ 

ὅπτω, ὅπτομαι, 8εε ὁράω. 
οπώρα, ας, ἡ, ατζ1/21214, 14117211. 

γής, Ἐεν. χν]. 14.3 
ὅπως, τε]. αἀν., ῥοτο, Τα. χχῖν. 

20; 5 οοπ]., 27 ο}; {ραί, 
5ο {ραί, ΨΙΤΏ ἀν, Αο. ΠΠ]. ΤΟ 
ρε ος αρα 5 να 815, 
6, Βι. 234): αξίει νετῃος οἳ 
δεφεεε/{σ, απ {πε κε, {αί, 
Μαί. ἱκ. 35: Ματ. 1. 6. 

ὅραμα, ατος, τὀ, (1) α οβεείαεζο, 
Αο. νυν]. 41: (2) α υ{σίοσι, Αο. 
1. το αρ. 

ὅρασις, εως, ἡ, αββεα7απες, Ἐεν. 
ἵν. ᾱ- ο ο. Ἀς. Ἡν τη; 
εν. ΙΧ. 17. 

ὁρατός, ή, ὀν, υ{510/6, Ρ]ατ., πειῖ., 
ΟοἹ. 1. 16.8 

ὁράω, ὢ, ὄψομαι, ἑώρακα, εἶδον 
ἴδεε απ, ὅ τος. ἆ, Νῃ, δ τς, 
Ῥα. 64), (1) {0 5ε6, 6ΕΠΕΤΑΙΙΥ; 
(2) {ο ᾖοοῷ 14ῤ02: ΟΙ εο}{62/- 
ῥίαίε, (3) {ο 6, απ 5ο {0 

71 

[ορι 

ῥαγἱοζφαίς 51, Τα. κνΙ. 23; 
]ηω. 11. 36; (4) {ο ίᾳᾷε Λεεα, 
Περ. να, 5; Μαι, νο, 4; 
Μη µή οἱ εαΙ1ν., {ο ὀετυσγε, 
Μαι. χνΙ. 6; (5) ρᾳ5ς., {0 ὂὁε 
56έ71, ἴο ἄαβᾷῥεα {ο, {ο 47έ5ε1έ 
ο1τ65 ο ἴο (άα1.). 

οργή, ἣν, ἡ, α1ςε7, {γιαήραί{ο2, 
ορ. αν, αι οξίει οἱ {λε 
τυ;α{; οἱ 6οἆ, απά 1{5 πιαπ]- 
Γεδίαίϊοη, Ἐο. Ἱ. 1δ. γή. : 
566 θυμός». 

ὀργίω, σω, {ο {7γήαίε, {ο ῥγο- 
Φο046; Ρ855., ἵο ὂε αγ, αἩς., 
Μαί. κν]]. 34: ἴο ὂε εγάσεά 
τυ{{ή, ἀαῑ., οἵ ἐπί, ἆαι., Μαι. 
απ ορ, εν κι. τη. 

ὀργίλος, η, ον, ῥ701ε {ο αηρε7, 
νι τὰ 

ὀργυιά, ἂς, ἡ, α Γαίζοη, αΏοιῖ 
ῃνε ΟΙ δὶχ 1εεί, Αο. χχνΙ]. 
25.Χ 

ὀρέγω, {ο οἔγείεᾷ Γον ; πι]ά., {ο 
7εαεῇ αΓέεγ, ἴο αεςίγε ΟΙ {0215 
έαφεζγ ο», 6εῃ., 1 Τϊπι. Η1. 
1, νι. το; Περ. κ. 16.Χ 

Όρεινός, ή, ὀν, /101/21{442101/5, 
/1/4γ (5ο. χώρα), Τ.α. 1. 39, 65.3 

ὄρεξις, εως, ἡ, ο{γο]ρ ἆθο]76, 71194, 
εσ.α 2. 

ὄρθο-ποδέω, ὢ, {ο τυαίᾷ {μῃ α 
οὔγαζρρί «ο, Βδ., {ο σεί 
τρ} ΕΛ ήγ, (α]. Π. τή. (ΝΤ. 

ορθός, ή, ὀν, 14β7{6Λ4, Ας. χὶν. 
το σἔγακςᾖέ, Περ. πα, τος 

ὄρθο-τομέω, ὢ (τέµνω), {ο εἰ! 
οέγα{σᾳέ; πιεί, ἴο /ᾖαα/ο 
246241, 1.6., ἴο  ραεῇ εο7ΕΕΙΙΥ, 
2 ΕΙ. . τς. (5.9) 

ὀρθρίζω, ᾖο /19ε εαν {η {ᾖε 
2210711710, 10 εο/7ηε εαν {η 
ζε πεο) μότο, Έωσ. κκι.. αδ- 

(993 
ὀρθρινός, ή, ὀν, εαν {η {λο 

10711715, Ἱα. κχὶν. 22 (1Ν. 
Η.); Ἐεν. ακχῖ]. 16 (ποῖ Ν. 

ὄρθριος, α, ον, ἐν ἐπ {ἐλο 
20711410, Τα. κχῖν. 22 (ΥΝ. 
Η. τεαἆ ΡτεοθάΙηρ). ον 

ὄρθρος, ου, ὁ, ἑα40Υ «αυτο, αγ 
ὑφεαξ, πι, ππίσ. τ. [η ας 
2 (. Ἠ. οπα1ϐ); ντα, τ. 1 

ὀρθῶς, αν., 24240, Ματ. νΙ]. 
380 ο, νο 4 κ. ο κα 
ον 

ὁρίζω, σω, {ο ἀεβε; {ο αἰοίρ 11116, 
Ἄσ. κγα, 26: Ἡολμ. Ἱνο ο τα 
αβφβοξέ, {ο ἄθεγοε, Αο. Χ. 42, 
χι. 20: ῥ855., Ῥετε. Ρρατῖ., 
ὡρισμένος, οεεγεεα, Αο. Πι. 23; 
που, ὤεεχε, Τα. αχ. ο». 

ὅριον, ου, τό, Ρ]ιτ., ἐλε ὀοιζ- 



ορκ] 

αγΐές οἳ α Ρίαοε; Ώεποε, οἡς- 
{2165 {774107}, Μαί. ἹΠ. 6, ἵν. 
το: 

ὁρκίζω, {ο ααηγε ὄγ, {ο εαχρε 
φοζε΄20ν ὀγ, υψὶιη ἁοιβ]ε 
ασςι, Μα. ψ. τι Ἆς εἰς. τα; 
1 ΤΗ. ν. 27 (ΥΝ. Η. ἐνορκίζω).Χ 

ὅρκος, ου, ὁ, α οαί{ᾖ, Μαϊ. χὶν. 
7, 9Ο; ἆ Λ7ο/2496 το αὖι οα{ή, 
α Ὅοτυ, ΜαΤ. ν. 33. 

ὁρκ-ωμοσία, ας, ἡ, {2ε ζαρζηρ ος 
α οα{ᾖ, α οαί2, Ηεῦ. νἹ]. 
29, 21, 28. (5.)3 

ὁρμάω, ὢ, ήσω, Ν. Τ., Ἱπίταμς., 
ἴο 21964, Μαί. ν]. 32; Αο. 
νΠ. 57 (εἰς, οἱ ἐπί, αζς.). 

ὁρμή, ἢς, ἡ, α --- α ο{ο[εέ 
ασδα2ζ4, Αοςοι χὶν. 5» Ἰα. ΠΠ. 
4 

ὅρμημα, αΤος, τό, α 1921119 ο, 
7221ῤ449ε, Ἐεν. αν]. 21.Χ 

ὄρνεον, ου, τό, ἆ δὲ70, Ἐεν. χν]]. 
2 κκ. πι οι 

ὄρνις, (θος, ὁ, ἡ, α δ4ᾳ, α ᾖεή, 
Μαι πα Ἱσρς Όναι κα: 

34.3 
ὁρο-θεσία, ας, ἡ, α σερ οἵ 

δο/πάαγ{ες, α αε]ηίε (1214, 
Αο. χν]Ι]. 26. (Ν. Τ.)Χ 

ὄρος, ους, τό, α 2ο1{σή7, Τι. 
δν ακ. 28. 

ὀρύσσω, ξω, {ο ἄχσ, ἴο ας ού, 
Μαϊ. κχ. 33, ΧΧΧ. 1δ; Ματ. 
ΧἩ]. Τ. 

ὀρφανός, ή, ὀν, δἐεγεανεα, α) 
οχζῥῥα, ]η. χὶν.1δ; ας 5υῦ5ἴ., 
Ἱπ. αι. 

ὀρχέοµαι, οὔμαι, ήσοµαι, ἀερ., 
πη]ᾶ., {ο ἄαπεε, Μαϊ. ΧΙ. 17, 
σαν. ο Μα. σσ, απ. τη: 
βλ 

ὅς, ἤ, ὅ, τε]αίῖνε ῬτοποιΏ, τυζο, 
το {ο (5εε (ατ. δδ 5δ, 343- 
οι Νι δ αι δα. σου σας, 
{ΟΙ ὃς ἄν, ὃς ἐάν, τυ/οεῬε7, 
5εε (τ. δ 3δο, Ν. δ 42, 3, 
Ῥα. 258); α5 ἀεπιοηςί. ἵπ {Ώε 
Ῥηταςε, ὃς µέν ... ὃς δέ, {λαέ 
οΊ6 ... ἔρᾖς ο, 8 2 (0. Π. 
16. 

ὁσάκις, τε]. αἄν., αν ο{{εη ας, 
α]νναγς ν{Ὦ ἄν οἵ ἐάν,1 Οοἵ. 
χι. 25,26; Ἐεν. χι. 6.3 

ὅσιος (α), ον, ᾖοῦψ, Λίοις, οἳ 
Ἠαπιαη Ὀεῖηρς, οἱ ΟΠτῖεί, 
αηά οἱ (οά; τὰ ὅσια, {ᾖ6 
Λοζν ᾖῥ7ο7ιέσες, Αο. κ. 34. 
7. 5εε ἅγιος. 

ὁσιότης, τητος, ἡ, οζζπεας, σα 
Ἱρροσς, Εδ Ἱς τος ΕΡ. αν, 
σον 

ὁσίως, αἄν., ᾖοζδγ, 1 ΤΠ. Ἱ. 
1Ο. 

σλΕΕΑ- ΕΝΤΟΣ ΝΕΗ 71574 ΜΕ ΝΥΤ 2ΕΧ/ςΟΝ. 

οσμή, ἢς, ἡ, α «72, αγ ος0, 
πια ο ασ σι 
Ππ. τ1, τό Ερ.ν. 2: ΕΠΙ αν. 
18.3 

ὅσος, η, ον, ας Ῥτοῃ., /ᾖοτυ 
2210, Άστυ ϱ7εαί, (1) οἳ εἴπῃε, 
Άοτυ ζο7:5, αὖ {ορ ας, Το. νἹ]. 
1; τερεαίεὰ, {πε πιεαπῖης 15 
ἹπίεηδΙβεᾶ, ἨΗεΡ. κ. 37: ἔτι 
μικρὸν ὅσον ὅσον, γεί α ζῇ6, 
α 9έ2γ, σεν Οβο; (2) οἳ 
αμαπ{{γ, οἳ ΏἌπιρετ, ᾖοτυ 
73264, Ῥ]ατ., Ζοτυ 2243, Ματ. 
π.δ. Ίαν νι. της Απ νκ τας 
αν 14Υ αφ, Ματ. χὶν. 36; 
πη(Ὦ ἄν, ἐάν, ας 147 αν, 
τυᾖαίτοεσεγ, Μαἲ. ν]]. 12, χχ]. 
2: (3) οἳ πιεβδιτε, ἀερτεε, 

Πορ. νη: 29. 
ὅσ-περ, ἥ-περ, ὅ-περ, ἔλε νε 

ο7έ6 τυῥο, Ματ. χν. 6 (ποί Ν. 

ὀστέον, οοΠΏ(τ. ὁστοῦν, οὔῦ, τό, α 
όοἼε, ]η. κὶχ. 36. 

ὅσ-τις, ἥ-τις, ὅ, τι, οοπιρουπά 
τε]αῖ., τυῤοφοεσε, τυῤ{εῇφο- 
ευε, τυαίοευε» (5εε «τ. 

δὲ δε, 349, ἨΝΙ. δ 42, 3, Ῥι. 
Ὅ πας); {Πε αἀά]ίῖοι οἳ ἄν, ἐάν, 
σῖνες Ιπάεπηϊτεηῃεςς, 

ὀστράκινος, ή, οΥ, /2αῶέ οὗ εαγ{ή, 
ϱαγ{/ε΄2, 2 ὉΟἵ. ἵν. 7; 2 Τϊπι. 
Π, 20.3 

ὄσφρησις, εως, ἡ, ἔδε 5εΊ9έ ος 
ο26ζή, 76 ζήᾳρ, 1 Οοἵ. ΧΙ. 
τ7.Χ 

ὀσφύς, ύος, ἡ, {ε ζοΐπᾳ, Μαἴ. 
απ, ας Τα. κ. ος: Ἂο σος 
εΈες απ τν 

ὅταν (ὅτε, ἄν), τε]. αἀν., το ε1ῇ, 
τυεηοοευε; Ἀ]ναγς5 νΙΏ 
5αὈ]. εχοερί Ματ. ΠΠ. 11, χ]. 
ΙΟ(ΥΝ.Η.), 25(ΝΝ. Η.); Κεν. 
ἵν. 9, ν]η. τ(Ν. Η.). 

ὅτε, τε]. αἄν., τυ/εῃ, Ματ. χὶν. 
2. 

ὅτι, οοπ]., (1) {αέ, αΕἲετ νετΏς ος 
ἀεο]ατίης, εἴο., Ιπἰτοάιεῖηρς 
ἴπε οΡρ]εοεί-θεπίεηπςε; 5οπΠε- 
πες ἃ5 α Πιετε αιοίαίῖοη 
Ώ]ατ, Μαί. 1. 23; (2) δεεατίδε 
(5εε (ιτ. ὃ τ26, 6, ὙΝι. δ 51, 
δ6, Ῥα. 357 5ᾳ.). 

ὅτου (σεη. οἱ ὅστις), ἕως ὅτου, 
1422417, Πα. κχ]]. 16. 

οὗ, αν. (6εη. οἱ ὅθ), ευβεζε, 
τυ2{1ε7; οὗ ἐάν, τυ/11Ἴε7ςο- 
ΕυέεΥ; αἱ5ο αδεά οἱ ἴἴπιε, 
τυέῃ, η ἴπε Ῥηταδες, ἀφ 
οὗ, ο1ε6, ἄχρι, ἕως, μέχρις 
οὗ, 1421111. 

οὐ (οὐκ Ῥείοτε α νοννε], οὐχ 1 
{πε νοννε] 15 αδριταίες), ο, 

15 

[ουρ 

220 (5εε (1, δ8 134, 491, Ν. 

88 55, 56, Βα. 344 5ᾳ.). 
οὖὐά, Ιπίετ]., αὖ / αὖα/ ἀετὶδῖνε, 

Ματ. χν. 20. (Ν. Τ.)Χ 
οὖαί, πί{ετ]., 00ε/ αὖας / αιιετεᾶ 
η ρτ]εξ οἵ ἀεηιπε]βίέΙοἩ, Μαἲ. 
ΧΙ. 21: 1 ΟΟΠ. 1Χ. 16: ἡ οὖαί, 
5 δυῦςί., Ἐεν. ΙΧ. 12, ἴᾖέ 
τυοε, ἐᾖε εαζα/έέγ. (5.) 

οὐδαμῶς, αἄν., ὄν πο /7πεας, 
Μαι. ΠΠ. 6.3 

οὐ-δέ, οοπ]., ἀϊδ]. περ., έ 11οὔ, 
107 γεέ (οξ. μηδέ), 1ε144έ7, 
7207, 210 εῴείι (5εθ (ατ. δ 495, 
1. δ 55, 6, Ῥι. 366 5α.). 

οὐδ-είς, οὐδεμία, οὐδέν (οὐδὲ εἴς), 
ηερ. αά]., 20 ο16, 710 676, 
72076, 1ο{ᾳή25, οἵ 710 71071154, 
οὗ 71ο σαζε, σ60ὔ0. 

οὐδέ-ποτε, αν., /έσε, 1 Οοτ. 
ΧΙ]. δ; Μαϊ. νι. 23. 

οὐδέ-πω, αἄν., 1οέ γεί, 3εσυε7, 
Τη. ΧΙχ. 41. 

οὐθείς, οὐθέν (οὔτε εἴς), 10 ο16, 
2ο{Λ πρ, Λο. χχν].26(ΥΝ. ΗΠ.); 
τ ὅσε αι ο, ο σι ας 
(ΝΕΟΣ 

οὐκ-έτι, αάν., 0 Γ1212εΥ, 0 
7307, 710 {0719έ7. 

οὐκ-οῦν, αάν., 10ἱ {ᾖεγείογε; 
Ώεηςε, η οΓάἵπατγ οεἰαδεῖς 
ἄδασε, 4η αηγπια!ῖνε αἀνετῦ, 
{λεγεΓογε (νΏετεας οὔκουν Τε- 
{αΐης 1ΐ5 περαίῖνε {οτσςθ, 203 
2εγεΓογε), ]π. χν 1. 37.3 

οὐ µή, 4Ώ επιρῃαξϊο περαίϊνε 
(5εε (τ. ὃ 377, ΝΙ. ὃ 56, 3, 
Ῥι. 211 5ᾳ.). 

οὖν, οοΜ]., {2εχεΓογε, {Ἴε, Μαἲ. 
ΧΊ]. 12; εΠπΙΡΙοΥεά εδρες. (1) 
ἵη ατρυῖης, 1 Όοτ. Ίν. 16; 
(2) ἵη εχΠοτία!ίΊοη, Μαἰ. χχ]]. 
ο, 17, 21; (3) ἵηπ Ιπίειτορα- 
1οἨ, Μαϊ. πα. ση: σα]. μπ. 
10, 21; (4) ἴο τεδαπῃε 4η ἶηῃ- 
ἐετταρίεά εαΏ]εοί, Ματ. 1. 
31; ]η. χὶ. 6; (5) 1ο Ιπά]σαίε 
Ίηετε {ταηςδΙ{1οη «ΕΓΟΠ; οηΠε 
Ροῖπί {ο αποίμετ, πιοςδί 1Τε- 
ααεπί]γ ἵπ ]ομῃ, α5 ν11. 13. 

οὔ-πω, αἄν., 106 γεί. 
οὐρά, ἂς, ἡ, α ζαεᾖ οἳ 4Ώ αΠΙτηα], 

Κεν, αχ. τὸ, τὸ, κα αν 
οὐράνιος, ον, /ᾖέῶσειζγ, {π Οἵ 
Δεγ{α{ές {ο Λέανεη, ῃ5 Τα. 
τας Ἆςὶ κκ τες 

οὐρανόθεν, αάν., 707: /εαὈεῖ, 
Αϊ: αν. Ες παν τος 

οὐρανός, οὔ, ὁ, ᾖέανείε, (1) έἐλε 
σ19167 ᾖεαυεη» (ΡοΐἩπ 51πρ. 
απἀά ῬΡ]ιτα]), {μτοιρῃ (ἰπεῖτ 
νηο]ε εχίεηί, {ρε αὐλουβήεγε, 
{δε ϱῥγ, ἴπε οίαγγγ ᾖεαυες 



ουρ] 

(2) ἐλε εβήΣ1{α) εανεο, ἴπε 
8Ροάε οί (οἆ απάἁ Πο]γ Ρε- 
Ίηρς, Μαϊ. νἰ. 10; 2 (οΓ. 
ΧΙΙ. 2: “πε {(πιτά Πεανεη, 
Άῦονε ἴπε αἰπιοδρηετίο απά 
{πε 5Ιάετεα]; πιεῖ., {ο ἴμθ 
ΙηπαΡβ]ιίαηίς οἱ Ἠθδανεη, Κεν. 
Χν]λΙ. 29; εδρεςῖα]]γ {οι (αοά, 
Τα. χν. 18. 

Οὐρβανός, οὔ, ὁ, ζ7ῥαμ1, Ἐο. 
χν]. Ο.Χ 

Οὐρίας, ου, ὁ, ζίαᾖ, Μαἰ. 1. 6.3 
οὓς, ὠτός, τὀ, (1) έλε ἑα, Νιαῖ. 

ο ο 5 ) πηεί., {ρε Γαετε[έγ 
οὗ ΔεΣεεβί{ο1, Μαι, πες, δι 

οὐσία, ας, ἡ (ὤν, Ῥατῖ. εἰμί), 
ᾖ7οβεΖέγ, τυεαδίή, Τωα. χν. 12, 
να Ἐ 

οὔ-τε, εοπ]., αά οί. 111{4έ7, 
2507: ὪΥΙΤἩ α ηεραίῖνε Ῥτεσεά.; 
οὔτε ... οὔτε, 261{Λέ/... 1107. 
(Τπε τεαάϊῖπςς οξίεη ναΤΥ 
Ὀείννεεη οὔτε απά οὐδέ.) 

οὗτος, αὕτη, τοῦτο, ἀεπιοηδίτ. 
Ῥτοηῃ., ζή5 (πεατ), αρΡρ]. ἴο 
ΡείδοΏη5 απἆἀ {ἴΠΙηΡ5, 5ΟΠῃ6- 
πες επιρῃα{]ς, Μαϊ. ν. 19; 
5ΟοΠΙΕΙΠΙε5 οοπιίεπιρίποις, 
ζᾳ45 Γεζζοτυ, Μαι. ΧΙΙ. 55 (5εε 

ατ. δδ 338-343, ἍΝΊ. δ 23, 

Ῥι. 103 8ᾳ.; 85ο ἐκεῖνος απά 
ὅδε). 

οὕτως (απά Ῥείοτε α εοηδοπαηί 
5οπιείῖπιες οὕτω), αἀν., έρλις, 
1 {ἱς τυζσε, 5ο, (1) 1π τεξοτ- 
επος {ο απίεοεάθπί οἱ Εο]- 
Ἰον]ησ ςίαίεπιεηπί; (2) «οἵ- 
τε]αίϊνε ΙΙΙ ὡς οἱ καθώς, 
5ο... 45: (3) αιαΗξγίηρ αᾱ- 
1εοίῖνες, αἀνετῦ», ΟΥ νετΏ», 
50, ἨΗεΡ. χΙ]. 21 Μαι. Ιχ: 33) 
οὕτως ... οὕτως, 1 Οοτ. νΙ]. 
7, 227 ἐὲς 211116... 121 {ραί. 

οὐχί, ααν., (1) απ Ιπεηδῖνε 
Εοτπι Οἱ οὐ, ]π. ΧΙΙ. 1Ο, ὄγ 
Ίο 17έᾳ15, 10ΐ αἱ αὐζ, (2) 
ΠΙΟ5{ΙΥ ΙΠ{ΕΙΤΟΡ., 45 Μαϊ. ν. 
46, εχρεείῖησ απ αβγπιαίϊνε 
ΒΠ5ΥΥεΤ. 

ὀφειλέτης, ου, ὁ, ἆ ἀεὐίο, Μαἰ. 
ΧΝΙΙ. 24: οὔτε ῥο1 {ο 5ο” 
αέγ, ο.ς5., ορεάϊεηποε ἴο ἴπε 
1819, (ααΙ. ν. 3; α αε[έφαε214, 
«22117, Γι. κα]. 4. 

ὀφειλή, ἢς, ἡ, α ἀεδί, α αμέγ, 
αι πνι η»: Κο. απ, 7; 
εσυ τος Ἡι. (. 
ολ 

ὀφείλημα, ατος, τό, ἆ ἀεδέ, τυζαέ 
{5 Τεν αμε, Ἐο. Ἱν. 4: Ἠδ., 
σα ο[Ἱεησε, α ο, Μαϊ. γἹ. 
ελ Ἔ 

ὀφείλω, (1) {ὸ οτὺέ ΠΙΟΠΕΥ (αοο. 

ὀφθαλμο-δουλεία, ας, ἤ, 

σκΕΡΑ-ΕΝόσΙΙ5Ε ΝΥΕΙΥ ΤΕ57ΤάΜΕΝΥΤ ΕΧ/ΙςΟΝ. 

απά ἁἆαῖ.), Μαϊ. χνΏ]. 25; τὸ 
ὀφειλόμενον, {πε ἅπε, Μαϊ. 
Χν]Π. 3ο; (2) {0 ὁ6 1417 οὔ- 
{ἱραίομ, Μαι. χχΏ]. 16; {ο 
4 αραζτφή, Τα. ΧΙ. 4. 

ὄφελον (5εε (. δ 147δ, ἸΜ. 
δ 41 ὁ, 5, ποίε 2, Βι. 214 54.), 
Ιπ{ετ]εςίϊοη, Ο {αέ/ Γ τούς / 
τυοιά {λαί/ Το]ονεά ὮΥ 1π- 
ἀϊσαίϊνε, 1 Οοἵ. 1ν. ὃ; 2 60οΓ, 
πι. τς οσα]. ν. το: Ῥονο αι, 
15. 

ὄφελος, ους, τό (ὀφέλλω, {ο {1- 
εγέαςε), 47ο, αασαίαφε, 1 
σε τν σος Ἰα- ας επνεοι 

6γε- 
φεγσ{εε, ΕΡ. νΙ. 6; οἱ. ΗΠ. 22. 
(Ν. Τ.Α 

ὀφθαλμός, οὔ, ὁ, απ ἐγε; Ἡρ., 
οἱ {πε εγε α5 ἴῃε τεεερίῖνε 
οΠαηπε] Ιπίο πα]πὰ απ Ἠεατέ, 
Μαι. ν]. (56εε Ματ. νΙ. 
22; Μαϊ. κχ.ις); ΠρΡ., {ρε ἐγε 
οὗ {πε 114, 1.6., ἔλέε 142141- 
οἵαπαἔσ, Αο. χχν]. 18. 

ὄφις, εως, ὁ, α οε7βεί, Μαι. νι. 
10: 4η επιβΏ]επι οἱ υὶδάοπι, 
Μαι. χ. 16; οἱ ειπηῖης, Μαί. 
ΧΧΧ]. 33; 5εά 5ΥΠΙΡΟΙ. {ο 
Ὀβίαη, Κεν. χᾖ. 9, 14. 

ὀφρύς, ύος, ἡ, {ε εγεύγοτυ; {ο 
ὀγοτυ οἱ α πιοιηίαϊη ο Π1]11, 
Τι. ἵν. 29.3 

ὀχλέω, ὢ ὢ, {0 α{ςίαό, {0 5έα, ΟΠΙΥ 
ἵῃπ ραδς., Τα. νΙ. 15 (ΥΝΝ. ἩΗ. 
ἐνοχλέω), Αο. ν. 16.3 

ὀχλο-ποιέω, ὢ, {ο ραίλε α 
εγοτυα!, Αο. χν]. 5. (Ν. Τ)Ἐ 

ὄχλος, ου, ὁ, ἆ εΖοτυῶ, αὖ 1421- 
ογραέσεα 21/1ήμσε, Μαϊ. ΙΧ. 
23, 255 {με 711 ήήμαο, {πε 
071101 Δεοβίε, Ματ. ΧΙΙ. 12. 

ὀχύρωμα, ατος, τό, α Γοζέγεςς, α 
0119’ ο ενρο, 2 26ος κ 1. 

ὀψάριον, ου, τό (α τε]]ι γνῖῖι 
Ῥτεας), α ΗΕ Πε, Τη. νΙ. 9, 
πετ κο, τος, (ΝΕΟ 

ὀψέ, αἄν., ζαΐε, {η {δε ἐυετιή15, 
Ματ. χὶ. τ{ (1. Η.), 19, κ. 
35; ζαΐε 41, φεη., Μα{. κχν]]. 
διὰ 

ὄψιμος, ον, ζαΐε7, οἳ ἴπε ταῖη, 
Τα. π. πἘ 

ὄψιος, α, ον, ζαίε, Ματ. ΧΙ. 11 
(ποί ΊΝ. ΗΠ., 5εε ΠΙΡ.); α5 
5αῦς5ί., ἡ ὀψία, ευεσ{25, εἰίπεχ 
{πε {ΕοΤπΠΙεΓ οἱ {Ώε {πο ενεη- 
Ίησ5 τεοκοπεά απιοηΏς ἴπε 
Ίενς, Μαΐ. νΙΙ. 16: οι ἴπα 
Ιαίίετ, Μαι. χὶν. 23; 56 νεΓ. 
τς. 

ὄψις, εως, ἡ, ο1ρᾗές; {νε εο1έ21- 
ΕΠΕ, ]π. ΧΙ. 44. Ἰεν. Ἱ. 

ζδε, 

[παι 

16: ἐλίο1ά/ αββεα’α εν, ]ηΠ. 
ν. 24.8 

ὀψώνιον, ου, τό, Πῖ., »ε{{λ, 
φαΐέζ6, 1]κε ὀψάριον, (1) Ρ]ΗΓ., 
ἴπε αέ1ος οἳ 5ο]ἀϊθτς, εΠεῖτ 
μμσες, Τὰ. π. τα τ σον, 
75 Πεηποε, (2) τυαρε», 6εΠεΙ- 
αγ, Ῥοι νι. 2, Σὅοη, 
πι. ὃς 

Π 

ΤΠ, π, πῖ, 24, ᾖ, ἴἶιε διχίθεηί] 
]είτετ. Α5 α ΠΙπΙετα!, π΄ -- 
δο; |π-- δο,οοο. 

παγιδεύω, σω, (0 ε21Φ7127Ε, {ο Ε27- 

ἔαβ, Βρ., Μαἲ. κχΙΙ. 15. (9.) 
παγίς, ίδος, ἡ, α «476, α {αᾷ, 

{α, κκὶ. ος; Ἠςδ. ο. α1-ο; 
τ Έτσι πα. ο, τι ο. 2 Έμα ῃ, 
26. Χ 

πάγος, ου, ὁ, α Α11; οπΙγ νι 
ἴπε αά]. " Αρειος, /ακῷ 211, 
Α7γεοβασΊς, Δο. χν. 10, 22.3 

πάθηµα, ατος, τό, (1) «1/21, 
α[ήοίίοη, Το. ν ΠΠ. 15: (2) 
α//εεζο ο 11214, {αςφίΟ1:, 
οσο. η ος ενα ἐν. 2185] 
ασ; 1/14ε1Ρούσης, ὤ1τ ε2άΕ77215, 
ΗεΡ. Π. 9. 

παθητός, ή ή, ὀν, αεφ{ζ2εά {0 514127, 
πα µανι σα 

πάθος, ους, τό, ο1{ε7{ς, 6310- 
{072 1Ώ Ν.Τ. οἱ αΏ εν]Ι] ΚΙπά, 
«εβγασέᾶ ᾖῥαςσίοἸε, ζᾳφί, Το. 
1.96. τ ΤΗ. τν. ο μις 

παιδ-αγωγός, οὔ, ὁ, α ὄογο) ϱζ7ά- 
77 ΟΙ Σμ107, “ ραάαροριε, 
α 5Ίανε πο Παά {πε «Ἠαίρε 
οἱ ἴπε Ἠΐε απἀ πιοτα]5 οἱ 
ἴπε ΒοΥγ5 οἱ α {αΠΙΙΙΥ, ποῖ 
5ίΤΙΟΙΙΥ α {εαςβμετ, 1 «οἵ. 1ν. 
οσο οαί, αι 528.39 

παιδάριον, ου, τό (ἀῑπι. οἱ παῖς), 
α {ε ὄογ, α ἰαα, ΝΑἲ. ΧΙ. 
16 (Ν. Ἡ. παιδίον); Ἰ]π. νΙ. 
κ 

παιδεία, ας, ἡ, ἐγα {224219 αλ εἰζ1η- 
σαζ{ο οἱ οΠ]]άτει, ΕΡ. νΙ. 4; 
Ἠεηςε, 2715έ71114011, 2 ΓΙπῃ. ΠΠ. 
16: εζαςίήςε2ἐ21ΐ, ε07έΕ{{011, 
ἨΠεῦ. χΙι. ς--τ1.Χ 

παιδευτής, οὔ, ὁ, (1) αι {- 
Φ{γπείο, ο. Ἡ. 2ο: (5) 6 
εβασέήσεΣ, Πεῦ. χ]Ι]. Ο.Χ 

παιδεύω, σω, ο ἔγαΐμ α εζ{ζα, 
Λο. χχ]. 3; Ἠεπςε, (1) {0 11- 
οὔγμε ἱ Τμ. 1. 26: () 
εογ76εί, ἴο εασίε, 2 Γϊπι. Π. 
ον Πορ. κα. 7. 

παιδιόθεν, α.ν., Γ7021 ε1ζάᾖοσα, 
Ματ. ἱχ. 21. (Ν. Τ.)Χ 

παιδίον, ου, τό (ἀϊπι. οἳἑ παῖ), 



παι] 

α 116 εᾖμζᾷ, αὖ 421α12ὔ, Μαἲ. 
11. ὃ; α ελεζᾳ πιοτε αἀναποεᾶ, 
Μαἲ. χὶν. 21: Ἠρ., 1 091. Χὶν. 
5ο. 

παιδίσκη, η, ἡ ({επι. ἁῑπι. οἳ 
παῖς), ἆ γοί19 ϱ{. α γοΙ716΄ 
«Γεριαζε ίσος, Τα. ΧΙΙ. 45, κχ]]. 
56. 

παίζω, {ο βίαγ, α5 α ελ]]ά, {0 
σφσης ο ειν τ Όσοι. κ. 2. 

παῖς, παιδός, ὁ, ἡ, (1) α εβ{/ᾳ, α 
ὀον οι ϱ12, μα. Ἡ. 43, ΥΠ. 
51, σ4; (2) α τεγοαλέ, α οἶασε, 
α5 Μαϊ. νι]. 6, ὃ; ὁ παῖς τοῦ 
θεοῦ, {ᾖε «εγυαέ ο «οσα, ἀδεᾶ 
Οἱ ΠΥ 5ετναηί, Τα. Ἱ. 69: οὗ 
{λε Ἰ{εςσίαᾖ, Μαϊ. κ]. 18. 

παίω, σω, {ο ο{βε, ἴο «13116, 
ντἩ {πο ᾖδί, Μαϊ. χχν]Ι. 6δ; 
Τα. κχὶ:. 64: νΙῖὮ α 5υνοτᾶ, 
Λποτ. χιν. 17: ἴ. πνα. τος 
α5 α 5δοοτρῖοη π{Ἡ 15 5416, 
Κεν. ΙΧ. 5.Ἐ 

Ἰακατιανή, ἢς, ἡ, Βαεαδαπα, α 
ρατί οἱ Ρητγρῖα, 1 Τϊπι. νΙ. 
2ο (Κας). 

πάλαι, αἄν., ος οἶῶ, ΠεἙ. 1.1; 
{ο115΄ αξο, Μαι. χΙ. 21. 

παλαιός, ά, όν, (1) οὐ, α2τοζε7εή, 
2 Οοἵτ. 11. 14: ὁ παλαιὸς 
ἄνθρωπος, {6 οἷα Οἵ Πο 
74411, 1.6., ΠηΔΏ 1Π Ἠ15 ο], αἩ- 
τεπειεά Ππαίατε, Ἰο. νἰ. 6; 
(2) τυο” οἱ, 45 α ρατπιεηί, 
Μαι. 1Χ. 16. 

παλαιότης, Τητος, ἡ, οἰαάπέσο, 
οὐπούείε/έ».5, 1ο. νΙ1. 6.3 

παλαιόω, ὢὤ, {ο ΄2α4ε οἱ, ἴο αέ- 
εἶαγε οὐφο[είε, ἨΗεῦ. νΠΠ. 13; 
Ρᾳ55., {0 ϱ7οτυ οὐα, ἴο δεεοέ 
οὐφοδείε, Τα. ΧἩ. 33: ἨΠεῦ. Ἱ. 
τα, η, το 

πάλη, ης, ἡ, α τυγενήζ1ς, Ὦρ. νΙ. 
το 

παλιγ-γενεσία (ΊΛ/. Ἡ. παλινγ-), 
ας, ἡ, α έτυ ὀ124, /6ΡεΕΖα- 
40η, ΤΓΙε. 1. 5; α 7επουα{{ο 
οἱ α]] {πϊηρς, Μαϊ. χἰχ. 25.3 
Υή.: 9εε ἀνακαίνωσι». 

πάλιν, αἀν., αρα{η, ὀαεᾷ, α5εᾶ 
οἱ ῬΡίαοε ΟΙ οἱ πε; α Ραί- 
Ώπο]ε οἱ οοπ{ΙπβίΙοη, αρα{, 
ο716έ 107έ, Γ1424ΛΕΥ; απά οἳ 
αηἲϊϊΏεδίς, α5 2 «ΟΥ. Χ. 7, 071 
{λε οἵᾖεγ αμα. 

παμµ.-πληθεί, αἄν., αὐζ αἱ οὔτες, 
αὐζ ἐοφείπε, Ἱλ. κκ. 18. 
(Ν. Τ.Α 

πάµ-πολυς, παμπόλλη,πάμπολν, 
σεν ϱ7εαί, Ματ. νΗῖ. 1 (πο 
1. Η.)Ἡ 

Παμφυλία, ας ἡ, ες αν 
Ἆϊς. κΠΠ. Γ8- 

σκΕδΡΑ-ΕΛΝόσΙΙΟ ΙΤ ΝΕΗ 72574 µμΕ ΥΠ ΕΧΙΟΟΝ 

παν-δοχεῖον, ου, τό, α λα, Οἵ 
Ἐαδίεγη 1217, 14. κ. 34.3 

παν-δοχεύς, έως, ὁ (δέχομαι), ἴᾖε 
Αεεβεζ οἵ α Αα, ἆ ᾖοσή, Τα. 
κ. δα 

παν-ήγνρις, εως, ἡ (ἀγείρω), α 
Φεπεγας Γενίαί αφοε7;δ0γ, Πεὺ. 
ται, 233 δΥ2.: 8ε8 ἐκκλησία. 

παν-οικί, αἄν., συ1{7 ο/16)5 τυῥοἷε 
Λοτιφε/οίά οἵ Γα7247γ, Αο. χνΙ. 
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παν-οπλία, ας, ἡ, εοιβ/είε αγ- 
740, Πα. κ. 22: Επ. πι. τη, 
πο 

πανουργία, ας, ἡ, οΖέτυάπευς, 
141; Ώεπος, 22221471, εγα7{1- 
295, πμ. κ. σι τοσο πα. 
το 2ο ἴνι ο 5. ΕΡ. 
Ίν. Τ4.Χ 

παν-οῦργος, ον (ἔργον), «οέπς 
εσεγγ{ηές; εἰ22175, εαΓ4, 
ο 6ος καὶ, το Ἐ 

πανταχἢ, αἄν., ἐυεΖγτυ/εγε, Αο. 
πκὶ ος (ΝΝ. η). 

πανταχόθεν, αἄν., {2ο αὖ] 
ούσες, Ματ. 1. 45 (1. ΗΠ. πάν- 
τοθεν).Χ 

πανταχοῦ, αἄν., ἐευεγγτοήεγε, 
Ματ. αν. 5ο» Ἱπ. ικ. 6. 

παντελής, ές, εοβ/είε; εἰς τὸ 
παντελές, εο)ηβ{είεζγ, ῥεχ/εεί- 
{γ, ἨΠεξ. νΙι. 25; ἴἩε 5απε 
Ρηταςδε, π(Ὦ µή, οί αί αἲἰ, 
Τα. αμα. τε 

πάντῃ, α.ν., {21 Ε9εγΎ τυαγ, Αο. 
ήν ος 

πάντοθεν, αάν., {7071 αὐζ οέῶες, 
Μαοι. 45 Ν. Πο πω. κῶς. 
δι. ΠἩερνκ η 5 

παντο-κράτωρ, ορος, ὁ, λε αἰ- 
22452έγ, α5εᾶ οἱ (οαᾶ, Ἐεν. 1. 
ο απ. δ. 

πάντοτε, αἄν., αἴυαγς, αἱ αὐζ 
2715, Μαϊ. χχνΙ. 11. 

πάντως, αάν., τυ/οὔζγ, ε)ή{γεὐγ, 
1 (οἵ. ν. 10; 4 ϱυΕε7γΥ τυαγ, 
ὄγ αἰ) 119, Το. ΠΠ. 9: ἆὐ- 
σ1έεα(γ, εεγ{α121/Υ, Αο. χχ]. 22. 

παρά, Ρτερ., ϱον. {πε σεη., {πε 
ἀαῖ., απά αςοοιβ., δεσζαο; νν]τ] 
α 6εη. (οξ Ρείδοπ), 1ὲ Ἱπα]- 
οαίες οο1έ76έ ΟΙ ογ{ρϱ15 η 
α ἀαῑ., 1 ἀεηποίες ῥ7εΦεΊτεε 
τυ1{ῷ ; ννΙΏ αη αοοαδ., 1 1η- 
ἀϊσαίες πιοίίοη ἔοτυα-ας, ΟΙ 
αὐοπρφίάε, απᾶ 15 επιρ]ογεά 
1ῃ ϱΟΠΙΡΑΤΙΡΟΠΡ, ὀέγομα,; Το 
ἀείαῖ]ς 5εο (ατ. ὃ 3ο, ΝΙ. 

5 47 ὀ, 454, 496, Ῥα. 339 54. 
1η «ΟΠΙΡΟΞΙ{10Π, παρά τείαῖπ5 
15 σεπετα] ΠΙεΔΠΊΠΡ, ὀερίαες, 
5οππείΊπες ἀεποίῖηρ /3εα7- 
72695, 5ΟΠΙΕΊΊπΙες 220{101 ὁγ ΟΙ 
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[παρ 

{Λαςζ, 50ο 5 ἴο πιῖδς ΟΓ ΓαΙ]: 
οοςᾶΦΙΟΠΑΙΙΥ αἶδο κ5ἰεα](Π]- 
ηεςς (ὀγ {λε τυαγ), 85 ἵη παρει- 
σάγω. 

παρα-βαίνω, 2ἆ αοτ. παρέβην, 
{ο ἔγαγορ7εέσς, Μαϊ. Χν. 2, 3; 
2 ]π. ο (Ν.Ε. προάγω); {ο 
«εβαγί, ἀεσεχί, Αο. Ἱ. 25.Χ 

παρα-βάλλω, () ἴο εοαβαΖε, 
Ματ. Ἱν. 3ο (ποί ΝΤ. Η.); (2) 
{ο δείαβε ο” φεζζ, αγγέωε, 
ος οκ το 

παρά-βασις, εως, ἡ, α ἐγα5ργες- 
407, Ἐο. 1. 21. ὁ57Ύ1.: 88 
ἀγγόημα. 

παρα-βάτης, ου, ὁ, α {γα15ρ7εςς- 
ο, ο. Ἡ. 25, 27: σα]. αι. τὸ” 
Τ8. πο τες 

παρα-βιάζομαι, {ο εοησέγα{η ὄγ 
ε2ζγεαίσες, 1.4. χχὶν. 29; Αο. 
ἄν, τ. 

παρα-βολεύομαι, {ο ἐχβοδέ οπές 
φεζγ ο ε714, {ο ὅε τεέε- 
φο776, ΕΠ]. 1. 39 οµ. Μι. 

(Ν. 11: 
παρα-βολή, ἢς, ἡ, (1) α εοη- 

βῥα74961, Ἠεῦ. Ἱχ. 9: (2) α 
Δα7αὀδε, οξίεηπ οἳ ἴποςδε ταἴ- 
{ετεά ὮΥ ους Τιοτά, Ματ. ἵν. 
2.10; (3) α ῥΖονεζό, ἆ ασασε, 
Τα. ἵν. 23: (4) Ρειῃαρς η 
ΗεΡ. ΧΙ. 19, α οε{7ε, α 5 
(δεε παραβολεύοµαι). 

παραβουλεύομαι, {ο εο)51/έ ᾱ- 
2595, ὂε εεβίεςς, Ῥ 1]. 1. 39 
(κεο.)- (Ν. Γ.Ν. 

παραγγελία, ας, ἡ, ἆ εο”ε/α2Ίά,, 
ὦ ελαγρε, Ας ν. 28, ανι η, 
τ ΤΗ. Ίν. 2: τΤπα στο 

παρ-αγγέλλω, {0 0ή17ήΥ, {ο εο/- 
21424, {ο εΛαηςε, 14. νΏ. 2097 
2 Γη. 11. 4: ἆαι. οἳ Ρείδοη, 
αςο. οἱ ἴΠΙΠβ, ΟΙ ὅτι, ἵνα ΟΙ 
ἸαΈιτ Τη, πι. το. 

παρα-γίνοµαι, {ο οο/16 1εα7, 
εο/ήΕ Γο2{{, εο16 αρα {τί (ἐπί, 
πρός), Τι. κά, επ  οππυ τα 
Πα. τα. σα. περ τε τα. 

παρ-άγω, {0 ῥαοςς ὄγ, Μαϊ. κχ. 
30; ἴο ἀεβατί, Μαϊ. Ικ. 27: {0 
ᾖΆαοφ ατυαγ, αοῖ., 1 «οτ. νΠ. 
31; Ρρ855., ΟΠΙΥ 1 ]η. ῑ. ὃ, 17. 

παρα-δειγματίζω, {ο /1ᾳ4ε α 
Διεύές εχαεβζε οὗ, ἔο ἐλβοδέε 
{ο αφργαεε, ΝΙαϊ. 1. ΤΟ (ΊΝ. Η. 
δειγµατίζω); ἨεῬΡ. νι. 6.3 

παράδεισος, ου, ὁ (ΡτοβραΡΙγ α 
Ῥειβδίαη νψοτά, “ σατάεη,”” 
ἑρατ]ς, Βαγααἀνε, Τα. κχΙ]. 
43. 20ου πα η  πον α α. 

παρα-δέχομαι, ἆερ., πιῖᾶ., ἔσ 
7εεείὍε, αεεεβί, αεζοτυζεᾶςε, 
Μαχ. 1ν.'5ο-. Ἆς πν 



παρ] 

ο πα, ος, κα]. τδ;- 1 Ταπη, 
ν. 19: ΠεΡρ. χι]. 6. 

παρα-δια-τριβή, ἢς, ἡ, 14Φείεσς 
οεειέβα{ίζο, 1 πα. ν]. 5 (1Ν. 
Ἠ. διαπαρατριβή). (Ν. Τ,)Ἐ 

παρα-δίδωμι, αοο. απ ἆαῖ., (1) 
ἴο αε[{ωεγ ουε7, 35 ἴο ΡΤῖδοη, 
Ἱαάρπιεηί, οι ριπ]ςἈπιεηί, 
Μαΐ. Ἱν. 12; {ο Φδείγαγ, 5Ρεο. 
οἱ ἴπε Ῥείταγα] ὮΥ ]αάας; 
(2) {ο «φέγγεΠάΕΥ, αὐα1ο7: 
οπε”5 5ε]{, ΕΡ. ἵν. 10; (43) {0 
αμα οσεΣ, ο/11{154, εο/212111, 
«ἰε/ζυεγ, α5ξ Μαϊ. χχν. 14: Ἱ.ι. 
το. Ἆς τι, τὴ: (4) {0 εοη- 
΄2ε11 ἴο Κϊπάπεςδς, Ας. χῖν. 
26: (5) {ο ρἴοε ΟΙ ῥ7ετεζ{όε, 
α5 Ἰαννς, εἰο., Αο. νΙ. 14: (6) 
Ρτοῦ. {ο ῥε7724ΐ, ἵπ Ματ. ἵν. 
20, τυ/ε λε 1 Δες 
ΟΙ αᾖζοτυ». 

παρά-δοξος, ον, «{/α74Ε, τυο214ε7-- 
αἱ, Τα. ν. 26.8 

παρά-δοσις, εως, ἡ, αὖ {215ήγ146- 
14071, ΟΙ ἔγαα 1011, Μαι. χν. 27 
πα αος -α- ο. ΤΠ. α. τς, 
πι. 6. 

παρα-ζηλόω, ὢ, ώσω, {ο ᾖ7ο- 
Ό04ε ἴο }σαγγ, Το. ΧΙ. 11, 
14: {ο Τεα/οΙΦΥ, Ἐο. Χ. 19; ἴο 
οω τζος.ςα. ο». (9. 

παρα-θαλάσσιος, α, ον, ὄγ {δε 
σέα, Μαϊ. Τν. 02.3 

παρα-θεωρέω, ὢ, {ο ουεγ/οοᾷ, 
ιερ/εεί, Λο. νΙ. Τ.Σ 

παρα-θήκη, ης, ἡ, α αεβονίή, 
α2γ{{715 εο/1211ΐ6α {ο ο116)5 
εΛαγςε, 1 Τ1πη. νΙ.2Ο(1Ν. Π.); 
2 Εως. το τὴ (Ν. ΠΟ Ἐ 

παρ-αινέω, ὢὤ, {ἴο 6Χ/ο2{, αα- 
22071154, Αο. χχνἹ]. Ο, 22.8 

παρ-αιτέομαι, οὔμαι, ἀεΡρ., πι]ά., 
7ο εμέγεαί ο, ἴο ὂερ οἵ, 
27ᾳ4έε εκείέσε, 7115, 2Ε7έεῖ, 
κος αν ο ΟΝ. ΠΟ; Ἱα. 
πω τὸ το. ος κπχν. Ἡ]ς 
ο Ενα αν ὁ ντε 5 Ταπι, 
ο“ οσο Ἠ ῃ. το; Πέρ. απ. 
ο σδιη 

παρα-καθέζομαι, {ο οεαί οπές 
πα ἔπ. κ. 39 (Ν. ΗΠ.).Ἐ 

παρα-καθίίω, ΙΠίταηΏς., {ο οί 
ἄοτυ δεσ{ά6, Τ α.κ.39 (Έ.εο.).Χ 

παρα-καλέω, ὢ, έσω, (1) {ο φεπα 
07, 1411031, ΑΟ. Χχν]Ι]]. 20; 
(2) {ο δεσεεεᾷ, εἨίγεαί, Ματ. 
1, 4Ο; (3) {ο εχᾖογ{, ααεοήσή:, 
ο τα σοι τι . 2) 
(4) {ο εοηΓογί, 2 Οοἵ. Ἱ. 4; 
Ρᾳᾷδς., {ο ὂε εοΓο2{εᾶ, Τα. 
πι. 2, 

παρα-καλύπτω, {ο Λίαε, {ο ε02τ- 
οξαᾖ, Γ.α. Ιχ. 45.3 
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παρα-κατα-θήκη, ης, ἡ, α ἐγιερή, 
α εεβοιή, τ πα. ση, 2ο ᾱ 
Τ1πῃ. 1. 14 (η Ῥοίῃ Ῥαδδαρες 
7. Η. τεαᾷ παραθήκη).Ἐ 

παρά-κειμαι, {ο ὂε αί Λαμάᾶ, ὅε 
ῥΑ7ετε}έ ευ (ἀαῖ.), Ἐο. νΙ. 
1δ, 21.3 

παρά-κλησις, εως, ἡ, α εαζ1ήης 
02, α 51/1/1015; Ἠεηςθ, (1) 
6λ/Λογ{σ{{ση, ἨΗεῦ. χΙὶ. 5; (2) 
ε{γεαέγ, 2 (οτ. 1. 4: (3) ε7- 
εσ1έγαρε)1ε/2, ΕΠΙ]. Ἡ. 1: (4) 
εοΦοζα{{ο:, 071024, Νο. Χν. 
4: ηιεί., οἱ {πε (Ο0Π8ΟΙΕΥ, Τ.. 
Ἡ, 255 (5) ΡΕΠΕΙΑΙΙΥ, οἱ ἴπε 
Ρούνετ οἱ Ἱπιρατίίηρ α]] {ηΠεςε, 
Ἆς αν. 46. 

παρά-κλητος, ου, ὁ, (1) αὖι αα- 
Φοεαζε, 12167εβΦκογ, 1 ]η. Ἱ. 
1: (2) α εοηΦοζεί, εο/2ΓΟΖ{ΕΣ, 
ᾖεζβεγ, οἳ ἴπε ἨΗο]γ δρϊτε, 
Ἱαπ κιν. τὸ, 26, αν. 56, εν. 

τον 
παρ-ακοή, ἢς, ἡ, αὐποδεαίεπες, 

κο.ν.το:2ᾷος.ς. ὃ- ΠεΡ. 
Π. 2. Φγή.; 5ε8 ἀγνόημα. 

παρ-ακολουθέω, ὢ, ήσω, {ο Γοὐ- 
Ίοτυ «εἰοδεζγ, {ο αεεογιβατιγ 
(άαι.), Ματ. χν]. 17 (ποί Ν. 
Ἠ., 5εε πΏΙΡ.); {0 Γοὐζοτυ «ο 
ἄ ἴο {γαεέ οἱεῖ, ἴο ΕΧαΙ216, 

Ἱμα. 1. 31 {0 Γοἱίστυ ἱεΑΕΠΙΩΡ, 
1 Τΐπι. ἵν. 6: 2 Τϊπι. 1. ΤΟ. 

παρ-ακούω, {0 έαγ ερίίσεζγ, 
ἴο αζφγεραγα, Μαϊ. χν]. 17; 
Μα. ν. 36 (1Ν. Η.). 

παρα-κύπτω, ψω, {ο οἴοοβ, Ἱμ. 
πι το Ἱασα. ο, τν Ἡς., 
ψὮ εἰς, {ο σέωγεᾷ {ΐο0, ]α. 1. 
ον ρε αι τος 

παρα-λαμβάνω, λήψομαι(Ν. Η. 
-λήμψ-), (1) {ο{ᾳ4ε {0 ο16)5 οὐ, 
10 ἴσάε τυζζς ο, 1. ΙΧ. ΤΟ, 
28, ΧΙ. 26: Το ᾖεαά ο α Ρτῖς- 
οσες Ἱπ. κο τό: Άρ κκ]. 
19: (2) {0ο γεεείυε ὄγ ἐγα- 
22499201, «ὉοΟἱ. Ἱν. 17: Ἠεδ. 
ΧΙ]. 25: Ἠρ., {ο εερίυε ὁγ 171- 
οἔ71ε{107, Ματ. ν]]. 4. 

παρα-λέγω, Ν.Τ. ἵῃ πα]ά., {ο αγ 
01165 εο19Ε έα2, ἵπ 5α1]11π6, 
{ο ερῶςί αὐοζρ, Αο. κχνΙ]. ὃ, 
ελ. 

παρ-άλιος, ον, σαζσεεμί {ο {λε 
κα ος με εὐαή "Εα. ψ. 
τον 

παρ-αλλαγή, ἢς, ἡ, εζαλφε, Όα- 
/αζ1ο1ι, 8. Ἱ. 17.Χ 

παρα-λογίζοµαι, ἀερ., {0 {εβοσε 
Ίέῤο71, ἴο αἰε)ῶς, αςςο., ο]. 1. 
ασ [ας ορ. 

παρα-λυτικός, ή, ὀν, α[ίείεα 
τυ2{ ῥαα{γοής, π ἴπε ΝΏο]ε 
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[παρ 

οἵ α Ρατί οί {πε Ῥοάγ, Μαι. 
νε ο, πι, δ. π. τὴ 

παρα-λύω, {0 γείαα, {ο ε/εεδίε, 
ΟΠΊΥ ΡεΙ{. ΡαΤί., Ρᾳ55., παρα- 
λελυμένος, ῥαα0γσεῶ, ε/ΙΕέ- 
ὀ/εαῦ. 

παρα-μένω, μενῶ, {ο γεια {2 ὄγ 
(άαι., οἵ πρός, αος.), {ο αὐίῶ 
πομ,τ σος πνι ον. τς 
καταµένω); ΡΠΙ.1.25(Ν. Η.); 
ο εο{12146, ]α. 1. 25: Ἠεῦ. 
νΗ. 23.3 

παρα-μυθέομαι, οῦμαι, {ο «βεαξ 
(ο, {ο εὔεεγ, {ο εο/ηΓο2/, ]η. 
χι το σοι α Τη μας Ἡ. 
14.3 

παρα-μυθία, ας, ἡ, ἐεοιγαρέ- 
214, εσηήο τ Όος. ᾱάν, 

ων, 
παρα-μύθιον, ου, τό, εο/εΓοΖί, 

Εμ. η. τη 
παρα-νομέω, ὢ, {ο αεί εο{γαγγ 

6 (ατα, ο. καπι αν 
παρα-νοµία, ας, ἡ, υ{σζα(ίο οἵ 

{ατυ, ἔγαεφρ7εφςίο, 2 Ῥεῖ. Ἱ]. 
16. ΟΦΎΥ/.: 5εε ἀγνόημα. 

παρα-πικραίνω, ανῶ, Ι5ί αοΟἵ. 
παρεπίκρανα, 70 ῥ7ουοίε (οᾶ 
ο αΊ1φε, Ηεῦ. ΠΠ. 16. (5.)3 

παρα-πικρασμός, οὔ, ὁ, ῥ7ουοεα- 
0η οἳ (ο, Ηεῦ. 1. δ, 15. 

(993 
παρα-πίπτω, 24 ΔΟΥ. παρέπεσο», 

ἴο Γαῇ ατυαγ, Ηεῦ. νΙ. 6.Χ 
παρα-πλέω, ὢ, εύσομαι, ἴο οα12 

βαςέ, 8οο0., Αο. αχ. 16.Χ 
παρα-πλήσιον, αἄν., Πέῶ {ορ 

(δεη.), ΡΙ11. πι. 27.3 
παραπλησίως, αἄν., ο{217α2ύγ, 

17 /ήε 1241117, Πε ῦ. Π. 14. 
παρα-πορεύομµαί, ἀερ., πι]ά., {ο 

Ίαος ὄχ, {ο ῥαος αἰοζρ ὀγ, Ματ. 
χι. ρο, απ; 20. 

παρά-πτωµα, ατος, τό (παρα- 
πίπτω), α Γαἰζήρ ατυῶγ Οἵ 
αθίαε, α "ο, Ερ τα τς 
Ύ.: 8εε ἀγγνόημα. 

παρα-ρρέω, 24 αΟΙ., Ρᾷ85., παρε- 
ρρύην, ῥρα5δ5., ἴο ὂε εαγγ{εα) 
Λαφέ, ἴο ἐοφε, Πε). 1. τ.Χ 

παρά-σημος, ον, /14γ4εᾷ τυζ{ῷ 
(άαί.), Λο. κχν]]]. τ{.Χ 

παρα-σκευάζω, σω, {ο ῥ7εβα7ε, 
Αο. Χ. ΙΟ: ΠΙᾷ., {0 ῥ7εβαγε 
οπε σε, τα. σος. πιπ. ὃ- 
ρᾳδς., 7ο ὂε 4 γέααίσέςς, 2 
σος ὃς ο ος 

παρα-σκευή, ῆς, ἡ, α Λ2έβα7α- 
{071, ᾖ.ε., ἴπε ἆαγ Ἱπιπιεα]- 
αἴε]γ Ῥείοτε α 5αῦβραίι ο 
οίπετ {εδίϊνα], Μαϊ. χχν]. 
62: Ματ. χν. 42; Τμ. αχ]. 

545 η. χὶΧ. 14, 41, 42.3 



παρ] 

παρα-τείνω, {ο ελίε/, ἴο ᾖῥ70- 
ζομ5, Αο. κχ. 7.3 

παρα-τηρέω, ὢ, ήσω, (1) {0 
τυαίεἠ, Ματ. ΠΠ. 2; (2) {ο οὔ- 
φέυέ φεἹέβ2{οιι/γ, (81. ἵν. 
1Ο. 

παρα-τήρησις, εως, ἡ, οὔδεγσα- 
1011, Τὰ. χν]]. 20.3 

παρα-τίθημι, θήσω (5εε «τ. 
ὁ το7), (1) {ο ῥίαςε Ί6α7 ΟΙ 
ὄγ {ᾖε οίαε οὗ, α5 {οοὰ, Τα. 
ΧΙ. 6: (2) {ο σεί οἵ ζαγ ὀείογε, 
ἂ5 Ἰηδίταςί{ϊοη, αδεά ΟΕ α Ραί- 
αΌ]ε, Μαι. ΧΙ. 24: πω]ά., {ο 
φέσε { εβανγρε ἔο, ἴο ε2ἔ71454, 
Τμ. χα. 45: {ο εο/22ε71, Το 
7εεο”121έ71 (86ο. απ ἀαῑ., ΟΙ 
ες), ἃς. χιν. 23. 

παρα-τυγχάνω, {ο Γαζ] 5 τυζή, 
εβαεε {ἴδ 121έέέ Α.. Χν]. 
τσ 

παρ-αυτίκα, αἄν., {ο ἐδε 230- 
ο, ο. Όοἳ. ἵν. ττς 

παρα-φέρω (5εε ϐΟτ. δ 103, 6, 
λα. δ 52, 4, Ι1)), {ο 7Ε/105έ 
(8οο. απάἀ ἀπό), Ματ. χὶν. 36; 
Τα. χχα]. 42: Ρ85ς., {ο ὂε ᾖεα 
α»ίζε, εαγγ{έα ατυαγ, Ἠεῦ. 
πμ. ο Ἡ ος Τατ Αν. 

παρα-φρονέω, ὤ, ἔο δε δεσίαε 
οσεεῖς πε, 5 σουτ. τα. 25 

παρα-φρονία, ας, ἡ, δείτης δετίας 
ο165 φεζζ, ΄ηαατέςς, Γοὐῦγ, 2 
πει Ἡς το Ν. Τα 

παρα-χειµάζω, άσω, ἴο ῥαςς {δε 
τυ2211έ7, Αο. καν]. 12, χχν]]]. 
τς Ἱ' οοἳ- ἄνι ὅς πο ος 
12.Χ 

παρα-χειµασία, ας, ἡ, ἆ ῥα5527246’ 
{δε τυ{έΕ2, Αο. χχν]]. 12.3 

παρα-χρῆμα, αἄν., 2224412471, 121- 
71εζ{α{εζγ, Ἱ.α. 1. 64, ἵν. 39. 

πάρδαλις, εως, ἡ, α ἐεοβαγα, α 
βῥαέᾖε, Εεν. κ. 2.3 

παρ-εδρεύω, {ο τυσΜέ 14071, 7ο αἴ- 
Ζεμά {ο (ἀαί.), 1 Οοἵ. ΙΧ. 13 

πάρ-ειμι (εἰμί), {ο ὄε 1έα7, {ο δὲ 
εσείς Ρατί., παρών, β7έ5- 
εΐ: τὸ παρὀ», ζε ᾖῥ7ετε2ζέ 
με; τὰ παρόντα, ᾖοσφέὸ- 
20715. 

παρ-εισ-άγω, ἕω, ἴο ὀγῶρ {ή 
σ6εγε(ζγ, 2 Ῥεί. 1. 1. 

παρ-είσ-ακτος, ον, ὀγοιςᾖβέ {4 
σέεγείζγ, ο γεβ{ήέο1ε5, (αἱ. ΠΠ. 

4-3 
παρ-εισ-δύω, ΟΙ -ύνω, ύσω, 1ο 

εο/ε 41 ὄγ οεαδίη, ἔρ ε2ίΕΖ 
φεεγείζγ, ]α. 4.Ἡ 

παρ-εισ-έρχομαι (5εε (τ. δ 103, 
2), (1) {ο ε)ίεΥ δέεγείγ, (ααΙ. 

σλκΕβΕΚ- ΕΝΟΣ ΝΕ ΤΕΣΤΙΜΕ ΥΠ ΤΕΧΤΙςΟΝ 

Ἡ, 4 (2) {ο εἸΙ{ΕΥ 1 ααα2{1011, 
Ῥο. ν. 29.” 

παρ-εισ-φέρω, {ο εο2{γ1δ1ΐέ δε- 
“ος ο Ἡοι αι, οι 

παρ-εκτός, αἄν., δερίαες; τὰ 
παρεκτός, ζᾖε ἔλρέιρς {λαέ ος- 
17 δεφσέαες, 2 (01. ΧΙ. 25 (5εε 
Ε.Υ. ττρ.); Ρτερ. ν(Ὦ σεη., 
έλεεβίέ, Μαΐ. ν. 32; Αο. κχν]. 
201 45ο Μαί. χὶκ. ο, ΊΝ. Ἡ. 
ΠΥΡ. Ἐ 

παρ-εμ-βάλλω, βαλῶ, {ο εα»έ 144 
α ῬαπΚκ αξοαί α οἱ {γ, Τμ. χἰχ. 
43 (Ν. Η.). 

παρ-εµ-βολή, ἢς, ἡ, (1) α εα2Ηᾷ, 
Ἠεῦ. χάῑ. 11, 13; (2) φοζώίερς) 
ὄρύγαεξο, Ἆο απὶι ον ου 
(3) αὖ αγγ {η ὑαίίζε αγγαγ, 
Περ. κα αχ. 

παρ-εν-οχλέω, ὢ, ἐσ εαιέσέ αν- 
ζ2όα2εε {ο, {ο α{σστι{εί (ἀαι.), 
Ἅσ αμ. τοις 

παρ-επί-δηµος, ο», 2εσίά {ες {η α 
φἔα1ϱε εοτι{Υ; 35 5πῦ5ψί., 
α οἴγαϱ67, Γογείςσηε, ἨΠεῦ. 
κο πο  τΈςς ο ο ία Ὅνς 

παρ-έρχοµαι, ελεύσομαι (5εε (1. 
ο του ο ΝΟ ὃ δα, α, απ), 
(1) ἐο ῥαος ὄγ, νηῖΏ αςο. οί 
ΡΕΙ5ΟΠ ΟἵΓ Ρίαςε; (2) {ο ῥασς, 
εἰζῤ»ε, α5 πιο; (3) {ο ῥαςς 
ατυαγ ΟΙ Δε; (4) ο ῥαςς 
{7071 ΑΏΥ ΟΠΕ; (5) ο ῥαςς 
εαγεζεςς/γ, 1.6., ο αᾖ9γεραγα, 
22έρήεε{. 

πάρ-εσις, εως, ἡ (ἵημι), ῥαςσέτερ' 
062, ῥ74ή6771ή95101, Ἐο. ΠΠ. 
25. ΦγΥ1.: 58 ἄφεσις. 

παρ-έχω, έξω, 24 8ΟΙ. παρέσχον 
(άαί. απἆ αςς.), (1) {ο ο[/ε7, {ο 
ο2β0γ, Τα. 1. 20: Αο. χχϊ. 
2: Ε5Ρρεο. ἴΏε ΡΏταξδε παρέχω 
κόπους, {ο εαΊςσε ἰτοιβ]ε, Ντα. 
Χχν]. 1Ο; (2) ἵηπ πη]ά., ἔο ῥ7έ- 
σε22ὔ, 24221654, Τατ. Ἡ. 7} {ο 
δεσίστυ, Οο1. 1ν. 1. 

παρ-ηγορία, ας, ἡ, φοὐσεέ, (ο]. 
ντι 

παρθενία, ας, ἡ, ο1γρ1246γ, Ἱω. 
Π. τὸ,Ἐ 

παρθένος, ου, ἡ, α 126121, α /αΐᾳ,, 
Μαι. καν. απ, ο, πα; μέσες 
οπε ἩΠΠο ἶδ εᾖαφε, Ἓεν. 
χῖν. 4, αρρ]ᾗεά {ο ἴπε πῃα]ε 
5εχ. 

Ἰ]άρθος, ου, ὁ, α Βαγ{Λία1, Αο. 
πο 

παρ-ίηµι, ἴο ας ὄγ οι οσε7, 
ἴο 7είαχ»; ῬΡᾶδς., Ῥετῖ. ρατί., 
παρειµένος, τυέα;γ, ἨΗεῦ. χἹ. 
τος 

παρ-ίστηµι, ΟΙ παριστάνω (Έο. 
πα. 1, 16: 5εε ο. 5 τοῦ), 

76 

ἵπα 

στήσω, (1) ἴαης. ἵπ αοῖ., 
Ρτες., Ιπρ., Εαξ., απά 18ΐ αοΓ., 
ἔο ᾖίαεέ πέαγ οἵ αξ ᾖαμά, ἔο 
Α2οσυέζε, Ας. αχ]. 24: {ο ῥ2εέ- 
φέ22, ἔο ο/γεγ, Ἐο. νΙ. 13, 16: 
5ρεείαΙ1Υ, ἔο αεαίεαίε, {ο εο1ή- 
σέεγαζε, Ἱα. Ἱ. 22: {ορ ετιτέε 
ἴο αΆβέα, {ο αεηιο}οήγαΐ:, Αο. 
χχὶν. 13; (2) Ιπίταης., ΡείΕ., 
Ρἱαρ., 2ἆ αοτ., απά πι]ᾶ., ἐσ 
οίαμα ὄγ, Ματ. χὶν. 47, 6ο, 
7ο. Ἱα. αἰκ. 21: ὃν απαι 
εο736, Ματ. ἵν. 29: {ο οίααά 
ὄγ, {.6., οι αἷά οτ δαρροτῖ, 
ο. χν]. 2; {ο φέαα {μη ᾖοςί1/ε 
α77α2, Αο. ἵν. 26. 

Τ]αρμενᾶς, αοο. ἂν, ὁ, Ῥα2έα5, 
πο ο τς 

πάρ-οδος, ου, ἡ, α ῥασσές ὄγ οἵ 
ζ27ο1μσή, 1 (0ο. χν]. 7.3 

παρ-οικέω, ὢῶ, ἐσ ατυεῦζ {η (ἐν 
ΟΙ εἰς εοηςἰ. Ρρταςρ.) αν ἆ 
ο{γα19ε7, Τμ. χχὶν. 15: Ἠεῦ. 
ει ος 

παρ-οικία, ας, ἡ, ἆ 50/0147211215: 
α αἄτυεζᾖέρ {1 α φ{γαςς ζαμα, 
Αοι απ. τς τ Ρε ο. 

(593 
πάρ-οικος, ον, σεπετα]]γ α5 5υῦ- 

5ίαηΐϊνε, αἆ «{γα7βε7, α Γο7- 
ε{ρπεγ, Λο. νΙ]. 6, 29; ΕΡ. Ἱ. 
του ε Ρέν ας πι 

παρ-οιµία, ας, ἡ (οἶμος, α τΥαγ), 
(1) α εἰεγεἸέ Οἱ {γ1ΐ6 φαγέες, 
α Αγοσεγύ, 2 αι. Ἡ. 55. 5) 
σ12 οὔσείιγε φαγέ75, α «Υὀοῦὲε 
σαγζρ, ]η. Χν]. 25, 209: (3) ἆ 
εο1βαγαέΐσε α{φεσιέγτε, αι αἰ- 
{6ρο7Ύ, ]π. Χ. 6. 

πάρ-οινος, ο», ϱΊτεμ {ο τύῤηέ, 
ωμξε, τ πα να απ. τι 
1. 7. Ἔ 

παρ-οίχοµαι, {ο ῥαςς ατυαγ, οἳ 
ππε, Ας. χὶν. 16.3 

παρ-οµοιάζω, {ο 7εσεριόζο, Μα. 
πακηι 20. (ΝΤ. 

παρ-όµοιος, ον, ο221147, Ματ. 
ν. δ(ΥΝ. ΗΠ. οπι1ϐ), 13.38 

παρ-οξύνω, ἴο ῥ7οσο0ῤε, ἴο {71- 
ζαΐε, ΙΠ Ῥ855., Αο. χνΙ. 16: 1 
(αι 

παρ-οξυσµός, οὔ, ὁ, (1) {ηεδίε- 
21014, Ηεῦ. χ. 24: (2) εο]- 
2141071. 1422411071, Ας. χν. 

39.3 
παρ-οργίζω, ιῶ, {ο ῥ7οτοΚέ ϱ}εαίέ- 

{γ, εχαφβεζαίε, Ἐο.χ. 10; ΕΡρ. 
ν]. 4.Χ 

παρ-οργισμός, οὔ, ὁ, εκοσβέ7α- 
{071, τυ)α{ἠ, ἘΡ. ἵν. 26. (5.)3 
Υ1.: 5ε8 θυμό». 

παρ-οτρύνω, {0 {17 1έῤ, {ο {ηεζίς, 
Αο. ΧΙ. 5ο. 



παρ] 

παρ-ουσία, ας, ἡ (εἰμί), (1) β7ευ- 
ο οκαιο ΡΗΙ. Ἡ. 
20; (2) α εο2{1ρ, αν αγγ{σαὐ, 
--- οξίεη οἱ {πε φθοοπά 
οοπηῖης οἳ (Ἠτ]ςί, 2 0ο. ν. 
ο τῬ Ἡμ αλ. 

παρ-οψίς, ίδος, ἡ, α αλεῦ Γογ 
αε[έεαείες, Μαϊ. κκ]. 25, 26.38 

παρρησία, ας, ἡ, /7εεασ-ε, Οβε11- 
πες, εδρεςεΙα]]γ ἵπ 5ΡεαΚΙΠΡ, 
δο/άηεσς, εοάεΊεε, Ας. ἵν. 
13; Ηεῦ. χ. 19; παρρησίᾳ, ἐν 
παρρησίᾳ, ΟΙ μετὰ παρρησίας, 
δο/α{γ, οβεἸ{Υ. 

παρρησιάζοµαι, ἀερ., πι]ά., 15ΐί 
8ΟΙ. ἐπαρρησιασάμην, ἴο 5ᾷεαβ 
«Γγεεζγ, δο/αᾖγ, {ο δε εσ214ε214, 
Ας. χν]]. 26, χχν]. 26. 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (5εε (ατ. ὃ 37), 
αὐῇ, {ε τυ/ᾖοῦε, εωεγγ Αα οἵ 
(δεε «τ. δ 224, ΝΙ. δ 158, 4, 
Ῥα. Τ195ᾳ., απά ΕΟΓ περαϊῖνε 
ἵη Ρηταςες, (ατ. ὃ 328, ΗΠ., ΥΠ. 
δ σ6, τ, Ῥα. 12ι δᾳ.); αᾱ- 
νετρῖαὶ Ῥηταδες αἴε διαπαν- 
τός (ΨΠΙὮ 5εε), αὔτυαγ»; ἐν 
παντἰ, ἐν πᾶσιν, {7 ἐνεγγ- 
ζ2ή41ρ; αηΏᾶ πάντα (πει. ΡΙΙΤ. 
αςο.), αὐζοφείᾖε7. 

πάσχα, τό (Αταπῃ.), ἐδε βατεΛαζ 
ζα71όὀ, ὑΜατ. χὶν. 12; αρρ]ιεᾶ 
το μας τ ος. ντ. οι σε 
Λασεᾖαζ σ1ῤῥεΣ, Ματ. χὶν. 16; 
λε ῥασφονυεζ Γεαςί, Μαϊ. κχν]. 
5 5 

πάσχω (παθ-,5εε (τ. δ 94, 1.7), 
ο ὂε α[]εείεα τυ{/ αηγΙΠΙΠΡ, 
5οοᾶ οἵ Ῥαά; 5ο, {ο εΏ/ογ 
Φυοσᾳ, 04]. 1. 4: ΠΙΟΤΕ ΟΟΠΙ- 
ΠΙΟΩΙΥ, {ο εἶαε φ(ΓεΖΣ5, 
Μαϊ. χνΗ. 15; {0 οτι{ε) (8εο. 
οἱ {παί 5αΗετεᾶ, ἀπό οἱ ὑπό, 
δεη., οἱ ΡεΙΞοῦ Πιβὶςμπρ). 

Πάταρα, άρων, τά, }αίαγα, Αο. 
χχ]. ο 

πατάσσω, ἕω, ἐο 2116, {ο φέγ1ᾷ6, 
ο «14 {ο αεαίᾳ, ἴο αἴζίοί, 
Μαί. χχν]. 41; Ας, κ. 23: 

πατέω, ὢ, ήσω, {ο ἔγεσα 14βο”, 
Τμ. κ. 109; {0 ῥγεοο ὁγ ἔγεαα- 
715, 5 6ΤαΡες, Ἐεν. χὶν. 20, 
ΧΙΧ. 15; Πρ., {ο ἴγεσα ἄοτυ, 
{ο {γα2ηῤύε 14ο, Τα. κχὶ. 24) 
ευ. κ 5 Ἡ 

πατήρ, τρός, ὁ (5εε (ατ. δ 3ο, 1., 

Μα. 88 10, 1 ασ, 30, 3, Β. 94), 
α Γαίβεγ; οξίεηπ οἱ (οά α5 
{πε {αἴπει οἱ ππεη, Μαί. ν. 
16, 45; αξ ἴπε {αΐμετ οἱ ἴπε 
Τοτά ]εδις Οητῖςί, Μαι. νι]. 
21; α5 {πε Πτδί Ρετςοη Ἰη {πε 
ΤηΠΙ{Υγ, Μαϊ. καν]. 19; α5 
Ώλε 5ουτοε ο{ πιαπ]{ο]ά Ῥ]εςῬς- 

9 
'πατρ-αλῴας (. ἩΗ. 

σκδΕβΑ- ΕΥΝΟΙΑ ΔΕΗ ΤΕςΣ74ΛΕΛ7 1ΕΧ/6ΟΝ. 

1ηϱ5, 2 ΟΟΥ. Ἱ. 4. Ῥθοοπάατγ 
πιεαπῖηρς αἴε: (1) ἆ ΓοιῶεΥ 
οὗ α 7αεε, α) αηεζφίογ; (2) α 
φέ2407, α Γαίᾖεγ {η ασε, 1 ]η. 
Π, 14, 14: (3) {ῇε α1{/ο, ΟΙ 
«αΐέδε, ΟΙ Φο147εΈ οὗ αγ{ή{115, 
]π. νΙ. 44: ἨΠεξ. χΙΙ. 9: (4) 
α βήμα Γαίᾖεγ, ΟΙ ΠΙιΕΒΠΒ 
οἱ εοηπνετίῖΏΡρ ΑΠΥ ΟΠπε ἴο 
Οητῖςί, 1 Οοἵ{. 1ν. 15; (5) οπε 
ζοτυ/ᾖο-; 65/1 ὀ/α1106 25 ὀοΥ11έΕ, 
]η. νΙ]. 38, 41, 44. 

Τ]άτμος, ου, ἡ, Βαίος, Ἐεν. 1. 
ο: 

-ολῴας), 
ου, ὁ, α ῥαγγ{είαε, 1 Τ1πι. Ἱ. 
ο. α 

πατριά, ἂς, ἡ, α Γα1ὔψ (1π Ο. 
Τ. α ἀῑνίδιοη Ῥείπεεη ἴπε 
ἴπΌε απἁά {πε Ποιδεβο]ά), 
Ώυ  Ἡ: Άος Πα ους ΒΡΕ. ΠΠ. 
15 (οη νυΏΙοὮ 5εε (ατ. δ 224).Χ 

πατρι-άρχης, ου, ὁ, ᾖέαάζ οἵ 
Γοιζε7 οὗ α Γαμε12γ, α ῥαέγ{- 
οτε «Ἄς αμ ιρο ο, 5ο, 
Ἡε)Ρ. ν. 4. (5.)3 

πατρικός, ή, ὀν, ῥαίεγαζ, α1- 
εεφ{γαὐ, (αα]. 1. 14.3 

πατρίς, ἴδος, ἡ, ο/έ”ς αΐΐσυέ 
Λΐαεε, Γαέλεγζαλά, Ηεῦ. χι. 
14: οπε’ς 1αΐΐωυε ᾖῥίαςε, 4.6., 
ε{6γ, Μαϊ. κ. 54, 57- 

ΠἩατρόβας, 8ος. αν, ὁ, Βαέγοδας, 
Ρο. χνΙ. 143 

πατρο-παρά-δοτος, ον, Ζαμαεά 
αοτυ ο: αὐεεφίοσφ, 1 Ρεῖ. 
α. τὸ, Ἔ 

πατρῷος, α, ον, 7εεείνεα 7073 
δε Γαΐλεσς, /εγεά αγγ, Αοὶ 
κα 3, καν. τὰ, ακν η. Ε7 

Παῦλος, ου, ὁ, Φαιῇ, (1) Ῥεισῖας 
Ῥαυ]ά5, ΑΟ. ΧΙΙ. 7; (2) {πε 
αροςί]ε οἱ {πε (επηίϊ]ε5, Ας. 
ΧΧΙ. 4Ο (5εε (τ. δ 1σος, ]. 
δ 158, 6). 

παύω, σω, {ο εα1ίςέ {ο εέαςε, {0 
2εφέγα{, 1 Εεῖ. Η1. 10Ο; 6εη- 
ε{α]Ιγ πιῖά., {ο εέαφδε, αεςέσί, 
τὰς να. ται. 24 

]]άφος, ου, ἡ, Βαβλος, Αο. κ. 
6, το 

παχύνω (παχύς), {ο ΄14ᾷε Γαΐ, 
ἔο Γαΐεμ; Ρρ855., Ἠδ., {ο ὄε- 
60716 οέρία, Ματ. ΧΙΙ. 15) 
Ἆς. ααχν. 27.3 

πέδη, η», ἡ, α οΖαεᾷζε, α Γε(ίεγ 
Γον ἔλε Γεεί Ματ. ν.4; Τα. 
νΠ1. 29.3 

πεδινός, ή, όν, ζευεῦ, Τ ια. νΙ. 17.3 
πεζεύω (πεζός), {ο {γατεζ ο /οοί 

ΟΙ ὄγ ῥαμᾶ, Ας Χχ. 13.3 
πεζῃ, αἄν., οἩ /οοί, οι ὄγ αμ, 

Μαϊ. χὶν. 13; Ματ. νΙ. 33.3 

Ἴή 

[πεμ. 

πειθ-αρχέω, ὢ, (1) {ο οὐεγ ἆἄ 
71447 ΟΙ 0116 171 α{Λογ{{γ, Λο. 
ο σοι πι πι τη σὸ 
οὐεγ, ΟΙ εο//ο77: {0 σασίος, 
Ας. ἀπκνα, στ.Ἡ 

πειθός (1ὴ). Η. πιθὀς), ή, ὁν, βε/- 
οΊιασζσο, 1 (ο. 11. 4. (Ν.Τ.Σ 

πείθω, πείσω, ἴο βῥεγολαάε, Λο 
Χν Πλ]. 4: {0 111 ε71ες ὐγ Λε; οτίᾶ- 
707, ΝαΙ. Χχν]Ι]. 20; {ο 56εᾷ {0 
ᾖήεασε, ἴο εοεζίαίὀ, ΑΟ, Χὶν. 
29; 2 Οοἵ.ν. ΤΙ; {0 αββεα»ζ, 
ἴο ΕΕ ἔγαφτή, 1 ]ηπ. 1. 
19: ζο εο201/{αίε, {0ο α.βέγε {0 
Ἴε /Γαφνο οἵ, (αἱ. Ἱ. 1Ο; 
ῥαδς., 70 γ{εῦᾶ {ο ῥεγΦααφ{ο2:, 
ζο αφσεζαζ, {ο {19ί61ι ζο, ἴο 0ὔεΥ, 
αν: 56, ασ πε 2ά Ρε. 
πέποιθα, 15 ΙΠίΤαΠΡ., {ο ἔγχοή, 
ζο 7εζγ ο, ἴο αωο εο/ῇάείεςε 
1η, Μαϊ. κχνΗ. 44: Κο. Ἡ., 
ΤΟ. 

πεινάω, ὢ, ΙΠΕ. πεινᾶν, άσω, (1) 
ἵο ὂε ᾖ{11197γ, Μαϊ. ἵν. 2, ΧΙ. 
1, 32 Ώεποε, (2) {0 δε πεεῶγ, 
Τα. Ἱ. 53: (3) {ο αἰενέγε ἑα7- 
216547Υ, {ο {ο Γο7, αςο., Μαϊ. 
ν.6 

πεῖρα, ας, ἡ, ζγήαὔ, ελ βεγ{1ε21{5 
ΜΙΤὮ λαμβάνω, {ο ΄2αζε {γέαί 
οὗ, ἴο ΕΧᾷΕΖΊεΛεε, ΗεΝ. ΧΙ. 29, 
36.Χ 

πειράζω, σω, (1) {ο αζεηβέ (1ΠΕ.), 
Αο. χνἰ. 7; (2) {ο /Ἴαᾷε ἐγα[ 
οὗ, {ο {εφέ (αοο. ), ᾗα νι 6 
(4) {0 {ε71έ {ο οὐ, 8. 1. 13) 
14) ὁ πειράζων, δα ζγαβίε, 
2, ἔλε ἀεοα, ΜΠΕ. αν. 3. 
ὀγή.; 5εε δοκιµάζω. 

πειρασμός, οὔῦ, ὁ, α ἐγγ{π5, ῥ7ο0σ- 
πο, τ Έει ἵν. τς Πες πμ. 
δ; α {ε/1β{ή79 {ο ο, Μαἴ. νΙ. 
13: εαζαζ24έγ, αανεγφῇίγ, α5 
ΓτγΙηρ 1 Ίηθη, Ἆς. κκ. το: 5.) 

πειράω, ὢ, οπ]γ 1η πι]ά., {ο αἲ 
{ε71ῤ4, Ας. ΙΧ. 26 (Ν). ΗΠ. πει- 
ράζω), ΧΧΝΙ. 2Ι.Χ 

πεισµονή, ῆς, ἡ, ῥεγς1/ζς1071, ε011- 
υ16{401, (σα]. ν. 8. (Ν. Τ.Α 

πέλαγος, ους, τό, {δε -εα, ἔλε 
ἄεεβ, Μαϊ. χνΗ]. 6; Ας. χχνΙ]. 

” 

πελεκίζω (πέλεκυς, αὖἩ ἄπε), {ο 
ὀεΛεαα, Βεν. αχ. 4.Χ 

πέµπτος, η, ον, οτἀ. ηΙΠΗ., {δε 
Μπίή, Κεν. νΙ. ο. 

πέµπω, ψω, (1) {0 φεπᾶ, οἳ Ῥετ- 
50ΗΠ5, ζ0 σεπα Γογίή, 5ΡοΚεῃπ 
οἱ {6αςΠεΙ5, α5 ]ομηπ Ῥαρίῖςί, 
πι Ἱ. ας: οἳ Ἱεεδας, Ταν. 
345 οἳ ἴπε βρ]τίῖτ, Τη. Χίν. 
26: οἳ αροδί]ες, ]η. ΧΙ]. 20; 
(2) {ο σεμαᾶ, οἱ ἴπ]ηρς, {0 



πτεν] 

{α1Φ721ῇ, Ἐ εν. ΧΙ. 1Ο: {0 έα 
α0745 ΟΙ 24ῥο07, 2 ΤΗ. ΠΠ. 11: 
ζο {ο1ςέ {7 πε δἱοΚκ]ε, Ἐεν. 
Χὶν. 150, 18. 

πένης, ητος, ὁ, Άοο7, 2 Οο1. ΙΧ. 
ο. «ὁἨΎή.: πτωχός Ἱπρ]]ες 
αείετ ἀεδείαῆοι, αδια]]γ 
ῬερραιΥ; πένης, 5Ίπιρ]γ Ρου- 
ΕΓίΥ, δοαΠίγ Ηνε]]μοοά. 

πενθερά, ἂς, ἡ, α /20ή07-41-/στυ, 
8 Ὕιέε5 πιοίμετ, Ματ. 1. 2ο. 

πενθερός, οὔ, ὁ, α Γαέλε7-77-/ατυ, 
α Ὕι{ε΄ς {αίπετ, ]η. χν 1. 12.Χ 

πενθέω, ὢ, ήσω, (1) {0 21014271, 
ΙἸηίταηςδ., ]α. ἵν. ο: (2) 0 
2201477 ᾖῥαοφζοπαἴεζν ο, ἔορ 
{71ε11έ, ἴταης., 2 001. ΧΙ]. 21. 

πένθος, ους, τό, 10171115, ]α. 
ἵν. 9; Κεν. αν]. 7, ὃ, χχἰ. 

κ 

πενιχρός, ά, όν, ῥοο2, 1εεῶγ, Ἱ.. 
και ος 

πεντάκις, πηυπῃ. αν., σε ἐμές, 
2 0ο{. ΧΙ. 24.Χ 

πεντακισ-χίλιοι, αι, α, ΠΙΠ., 
Άσε {ᾖοσισααᾶ, Μα{. Χὶν. 21. 

πεντακόσιοι, αι, α, ΏΙΠ., Γοε 
/1α7εα, Τμα. ν]]. 41: 1 0ο. 
καπ. 6. 

πέντε, οἱ, αἱ, τά, πι. Ἱπάες]., 
σε, Μαϊ. χὶν. 17. 

πεντε-και-δέκατος, η, ον, οτἆ. 
ΏΗΤΗ., έεεί, Ἱωα. ΠΠ. 1. 

(503 
πεντήκοντα, οἱ, αἱ, τά, ὨΙΠ. 

1πάες]., έν, Τα. νΙ]. 41. 
πεντηκοστή, ἢς, ἡ (11. {1ε(7), 

εαήεεο»ί, ἴΏε {εαδί Ὀερίη- 
π]ηρ {πε ΕΗΕΠείἩ ἆαγ αξίετ 
{πε δεεοπἀ ἆαγ οἱ ἴπε Ρα5ς- 
ΟΝΕΓ, 2.6., ἔτοπη {πε 5ἰχίεεπ{ῃ 
ἆαγ οἱ ἴπε πιοπίῃ Νίδαµ, 
σα, τ κα. τς τοσο. στ. 
δ.Χ 

πέποιθα, 5εε πείθω. 
πεποίθησις, εως, ἡ, {1154, εο14- 
“αεηεε, ἨΥΙΕὮ εἰς οἱ ἐν, 2 «ο. 
η, ο. Επ 4. 5) 

πέρ, απ επο]ίῖο Ρατίϊσ]ε, οος- 
Ὠβίε νψΙίΏ περί, ΟΠΙΥ {ουιπά 
]οϊπεά {ο ΡτοποάΏ5 Οἵ ῥραί- 
Ώσ]ες οι Ἱηπ{εηδΙίγ οἳ πιεαΠ- 
Ἰης, α5 ἐάνπερ, εἴπερ, 4 {71- 
αεεα; ἐπείπερ, ο«Ίεε 1άεεα; 
καίπερ, αἸα 2εαζ/γ; ὅσπερ, 
λε σε7γ οε τυ/ο. 

περαιτέρω (πέρα), αἄν., Γ1212έ7, 
δεφέαᾳε», Λο. χΧὶκ. 3Ο (ΥΝ. Π.) 

πέραν, αάν., ουε2, ο 1έὲ οί εΓ 
σζαΐ6, ὀεγο-α), ντ ατίῖο]ε Ρτε- 
Πχεά οἵ σεηπ]{ϊνε ΕοΙ1οψΊΏΡ, 
Μαϊ. νΙ1ι. 19, 258, χὶχ. 1. 

πέρας, ατος. τό, ἆ ζ1114, {πε ἐκ-- 

σκαξσζα- νο; ΝΕ ΤΕΣΤΙΜΕΝΥΤ ΓΕΧΓΟΟΔ 

ἔγε2244Υ, ἵπ 89Ρ808, 45 Μαϊ. 
χ]]. 42: οτ πῃε, ΗεΡ. ν]. 16. 

Π]έργαμος, ου, ἡ, Ἀε/ρα21ς ΟΥ 
ε/ρα”211, Ἐεν. Ἱ. 11, Ἱ. 
τους 

Π]έργη, ης, ἡ, ΌΆεχρα, Αο. ΧΙ]. 
πι. 

περί, α Ρτερ., σονετηίηρ {πε 
δει. απἆ αοοι; νΙίἩ σεη., 
αδο2εζ, 1.6., ΟΟΠΟΕΤΠΙΠΡ ΟΙ Τε- 
δρεείῖῃρ α {ἐπῖης; ν{Ώ αοο., 
αὐοῖµζ, αγοζιά, ἵπ τεξετεηςε 
{ο (5εε (τ. δ 302, ΑΜΙ. δδ 47ε, 
494, Ῥιὰ. 335). Τη οοπιροςῖ- 
ποη, περί ἀεποίες /οια 
αὐοιεέ, ο: αεεοίέΐζ οὗ, ἄὖοσε, 
δεγομα. 

περι-άγω, ἰταηδ., {ο ᾖεσά Οἵ 
ἴᾳφε αὐοιιζ, 1 Όοτ. Ἱχ. 5; ἵη- 
ἴΤαΏςδ., ἴο ϱο αὐοιζ (86ο. οἱ 
ριαεο; Μαν. τν. 5. ο. ος, 
ἁπά η, αντ Νας. πι 65. ἃο. 
ΧΙ. ΤΙ.Χ 

περι-αιρέω, ὢ (5εε (τ. ὃ 103, 2, 
πι. δ το, ῬΒι. 53), ο έπδε 
ο; αγοιῶ, ἴαδε εζήγεζγ 
ατναγ, Ἠτ., Αο. κχν]. 4ο ({ο 
εαοίέ ο] ΑΠΟΠΟΙ5, . Υ.); Βρ., 
οἱ {πε τεπιονα] οἱ 51η, ΗΠεΡ. 
απ. Ἡτ. 

περι-άπτω, ἔο Α1ῶΐ6, Ἱωα. κκ]. 
ος (Ν. Η.).κ 

περι-αστράπτω, {ο ϱ{ρᾖίοι ᾱ- 
7ου), {ο Ἰζαςᾖ αγοζά (αοο., 
οἳ περί, 8οθ.), «Ἆσι ἴκι 5, Χα, 
6. (ΑΡ.)3 

περι-βάλλω, βαλῶ, βέβληκα, ἴο 
εαφέ αγοιιά (80ο. απά ἆαῖ.), 
Τα. κὶἰχ. 43) ο εἰοίῇε, Μαί. 
χχν. 36; {οϊ οοηςί., 5ε8 (1. 
ὃ 281, Να ὅσα, 4, 12) μα. 
149; πη]ς., {ο εοίᾗε ο116)5 δεζγ, 
ἴο ὃε εἰοίλεο, Ναί. νΙ. 290. 

περι-βλέπω, Ν. Έ., ἵη πωῖς., {ο 
/οοᾷ αγοίεΑ 89Ώ5., Μ41. ν. 32, 
Ἱχ. ὃ, Χ. 23; ἵο ᾖοοᾷ 701014 
1407, ἃοο., Ματ. Η1. 5, 34, ΧΙ. 
ττ. [απ τος 

περι-βόλαιον, ου, τό, (1) α /1111- 
6, Ηεῦ. 1. 12; (2) α σεξ, 1 
ορ σας πο 

περι-δέω, {0 ὀέγα 2ο αδοτεῖ, 
ρᾳα5ς., Ρἱαρ., ]η. ΧΙ. 44.3 

περι-δρέµω, 5εε περιτρέχω. 
περι-εργάζοµαι, 7ο οσε2αο, {ο ὂε 

α ὀτιφγόοαγ, 2 ΤΗ. ΠΠ. 11. 
περί-εργος, ον, αοῖ., οσε7α 02219, 

{2{6771εαα [ές 1 ΤΠ. ν. 13; 
Ρ8δ5., τὰ περίεργα, «έβεί- 
«μοι αγ, 5ο7εέΣΥ, Αο. ΧΙΧ. 
ΤΟ.Χ ' 

περι-έρχομαι (5εε (τ. ὃ 103, 2, 
λα. δ 53, 4, 12)), {ο 0 αὔδοτέί, 

7δ 

[περ 

Άος: Χἰκ. τα. τ Τη. ν. ται 
Περ. χὶ. ας ἴρ σεξ, ας 
5Π{Ρ, Λο. χχνΙΠ. 13 (ποί 
Η.).Χ 

περι-έχω, {ο ἐεοήηβασς; 89, ἐο 
εο]αζα{1, 5 ἃ ΥΨΤΙΙΩΡ, Αο. 
ΧΧΙ1. 25 (Ν. Ἡ. ἔχω); ἵη- 
ίταης., {ο ὂε εο{αζπεά, 1 Ῥεῖ. 
Ἡ, 6: {0ο οφεἰσε, 35 αδίοηϊςη- 
πιεηί, Τα. ν. Ο.Χ 

περι-ζώννυμι, Οἵ -ζωννύω (5εε 
ατ. ὃ τΙ4, ΝΙ. ὃ 53, 4, 12), 
Ῥι. 1ΟΙ), ἴο ϱΊγα ο” ες 
αγοι, Πι]ᾶ. Οἵ ῥρ855., Ἐρ. 
πὶς πως ας κας ος ο. 

περί-θεσις, εως, Ἡ, α ᾖ{ῥιζηρ 
αγοί10, α5 οτπαππεηῖς, ι Εεῖ. 
μα ο (Ν.Α): 

περι-ἴστημι (5εε (ατ. ὃ το7, ΥΝ. 
δ 14, 1), ἵη Ιπίταης. ἴεηδες ΟΕ 
αοῖ., {ο φίαγα αγοέα’, ]η. ΧΙ. 
25. Αοὶ καν. πς ια τν 

ατοζα, 161 (8οςο.), 2 Γαπι. Ἱ]. 
τος ΕΙ. ος 

περι-κάθαρµα, ατος, τό, 76Γ156, 
ο[/εεσΙ 15, 1 ΌὉοτ. ἵν. τ3. 

ὤο» 
περι-καλύπτω, {ο εουεγ γοιιά 

αδοτεζ, ἴο «οτε 14, 85 ἴΏε ἔαςε, 
Ματ. χῖν. 6ς; Τμ. χκή. ο 
Ἱπερι πα. Ὁ 

περί-κειμαι, ἴο ϱε αὐοι, ο147- 
7ο1/14, ἆαῑ., Οἵ περί, ἃοο., 
Ματ. κ. ασ: Ἱπ ανα 
ΗεΡ. αχ. 1; ἴο ὄε εἨεο)- 
βασθσεα ΟΙ οέγοίαεαά τυήίή, 
αθο., Ας. Χαν. σος ευ 
τν 

περι-κεφαλαία, ας, ἡ, α ᾖεζμεεί, 
Ερι πάτο το νο ας 

περι-κρατής, ές, ασε Γι) 
βοτυεζ ουεΖ (6εηῃ.), Αο. χχν]]. 
16. (ΑΡ.)Χ 

περι-κρύπτω, {ο ίαε εήζγείγ, 
απ. σα. (8. τς 

περι-κυκλόω, ὤ, ώσω, ἴο ε2ε{7ε{6, 
2477114, Τὰ. ΧΙΧ. 43.8 

περι-λάµπω, {ο οέπε αγοτά, 
μα. π- ο: Ἀο κκ ο. 

περι-λείπω, {0 εασε γε/πα{2εής; 
ρᾳ55., {ο ὂε ζε[ί, 1 ΤΗ. ἵν. 15, 
α ον 

περί-λυπος, ον, 267Ύ Φ077οτυζ114, 
Μαϊ. χχνΙ. 4δ; Ματ. νι. 26, 
χὶν. 44: Ἱωα, ανῃ. 25, 5, 
(7. ἩΠ. οπι1().Ἐ 

περι-μένω, {ο τυσ{έΓο7 (αοο.), Δοι 
1. 4..Χ 

πέριξ, αν., 2ο1{4 αὐοιιζ, Λο. ν. 
16.3 

περι-οικέω, ὢ, {ο ατυείζ αγοιω, 
{ο δε είς δογ171ρ {ο (89ς.), 1.0. 
1. 65.Ἐ 



περ] 

περί-οικος, ο», ὤτυεζ[ήηςσ αγοτ/14, 
α Ἠεζς/δογ, Τ,α. Ἱ. 5δ.Χ 

περι-ούσιος, ο», εο517, {γζασ147 ες, 
φεζδεί; Ἀεπςθ, «βεεζα{{γ ε/οςε7:, 
πε Ἡ τα (5.). (5.1 

περι-οχή, ἢς, ἡ (περιέχω), α 5ες- 
707: ΟΙ ῥαφσᾶρε οἳ Φοτρίατε, 
«ο ναι, πο. 

περι-πατέω, ὢ, ήσω, {ο τυαζᾷ, ἔο 
τυαζᾷ αδομέ; Ἠρ., 45 ἨΗεῦτενν, 
7ο ῥασο οτε). {1γε, {ο εο2ζ2ίοί 
οπέ Φε (8ἀν. οἵ ΠΟΠ. 
Ρτες.), {ο ᾖίωυο αεζογαζης {ο 
(ἐν, ἀαῑ.; κατά, αοο.). 

περι-πείρω, {ο ῥίεγεε {27οιή, 
Ὅς πι, νὰ τους 

περι-πίπτω, 7ο Γα] {ηίο {λε 
27454 οὗ (ἀαί.), τοῦβετς, Τι. 
Χ. 30; ἰεπιρίαίιοης, ]α. 1. 2; 
ζο ᾖαββε 14907 α Ρ]αςε, Αο. 
ΧΧν]]. 41.Χ 

περι-ποιέω, ὢ, Ν. Τ. ἵηπ πιῖς., 
ἴο ᾖγενέεγυε Το ο/ε »εζἤ, 
ο κι 5 ΟΝ. Π; ο 
Φεέ Πο ο/6)5 φεζῇ, ᾖ147εΛαφε, 
νε ρε ο τ Πππι ΠΠ. 
το ε 

περι-ποίησις, εως, ἡ, (1) α ῥε- 
φέγσ{ς, ἨΗεῦ. χ. 39; (2) α 
οδία2214715, α ῥοφοεσοέρ, 1 ΤΗ. 
νο ο Ἑπ. Ἡ, τς (3) ἆ ῥαῖ- 
σαν1ο7, Ἡρ. 1. τά; 1 Ῥετ. Π. ο. 

περι-ρρήγνυμι, {ο ἴεα ος, α5 
ΡαΓΙΠΕΠί5, Αο. χν]. 22.Χ 

περι-σπάω, ὢ, {ο ο7ας αγοιιά 
Ἠεποε, βρ., Ῥᾳ55., {ο ὄε ατς- 
Ζγαείεα 211214, Τα. Χ. 40.3 

περισσεία, ας, ἡ, αδιπααπες, 
16βεγ/ζεήέγ, Νο. ν. 17; 209{. 
νι. 2: ]α. 1. 21: εἶς περισ- 
σείαν, 45 αἄν., αὐτιααζ{γ, 2 
ὥσε κν τςἩ 

περίσσευµα, ατος, τό, αδι- 
ἄἴαπςσε, ΝΙαἲ. χἳὶ. 34: Τα. νΙ. 
ο. ο". ασ να τη; Ρα 
2έςίαἼε, Ματ. ν 1. δ.Ἠ 

περισσεύω, εὔσω, {ο ὂὲ 73076 
1ᾖα εο20, {ο 7Ε1ΩΖ7 οτἐ7, 
{ο ὂε {η αὐτμααςζε, Πα. χὶ. 
τ5; ]η. νΙ. 12; τὸ περισσεῦον, 
{ρε /ου{α1ε, Ναι. χὶν. 20; ἴο0 
2εάο24114 ἴο, εἶς, 2 (οτ. ν]. 2; 
ἴο ΄1αᾷε {ο αὐοιεῶ, Μαι. ΧΙ]. 
το. α Όος, Τν. τς. 

περισσός, ή, όν, ατα α/24, 1107 
ζα21 {5 εεεςΦαΣγ, Μαϊ. ν. 37 
Ματ. ν]. 36: ο1βε7107, Μαἴ. 
ν.47; τὸ περισσόν, 6χεεζ/[εἸεθ, 
ᾖῥ7ε-ε21{έ1ςε, Ἐο. ΠΠ. 1. 

περισσοτέρως, αν. (οοπηρα{. οἱ 
περισσῶς), 7107ε αὐλ/αα224/Υ, 
73076 εαν, 2 (ο. ν. 
πο σς, 

σκΕεδΙΚ-ΕΝσ ΟΙ ΛΕΙΥ ΤΕΣΤΙΜΕΝΥΤ 2ΕΧΙ6ΟΟΛ 

περισσῶς, αξν., ϱ7εα(/γ, ελεξέα- 
{19/γ, Ματ. κ. 26. 

περιστερά, ἂς, ἡ, α ἄονε, Μαϊ. 
σος, τά, 

περι-τέμνω, {ο οί αγοι, {ο 
εὔεέ21 756, Πα. Ἱ. 50: ρα5ς. 
απά πιῖά., {ο 14140ΎροΟ εἴγοέ- 
εὔφ{ο71, {0 εα1έδε 0116) φεζ {0 
ὂᾳ6 εὔγειεηεῖεεί, ἵ Οοἵ. νι. 
18. 

περι-τίθημι, {ο ᾖίαςε, οι {14 
αὐοιέ Οἵ αγοιπα (ἀάαῑ. απἀ 
ασο], Μαι. ασια πρι ορ 
δεφίοτυ, {ο εο//ΕΣ, 1 (οἵ. ΧΙ]. 
23, 

περι-τοµή, ἢς, ἡ, ε{γειέ1ε{ς{071, 
ἴπε αοῖ, {Πε οιδίοΠῃ, ΟΥ δίαΐε, 
Ίαν. 22. σον θα. ν. 6 πια 
ατῖ., {6 εὔ7 1/11 52071, 1.6., ἴ]ε 
Ἰους κο πα σ6, αν. ο το 
ῃρ., ΓΟΙ «17 1Ἴαύ ῥ1/714, Ἐο. 
ας ο” «οι. αἰ. τε 5.) 

περι-τρέπω, ἔο ἐπ αὐοιιέ, {0 
ἔ Ιπίο (εἶ πιαάπεςς, Αο. 
ΧΧΝΙ. 24. 

περι-τρέχω, 24 8οΟἵ. περιέδραµον, 
{ο 7743 αγοο/22ά (866.), Ματ. νΙ. 

ο 

περι-φέρω, {ο ὄεαν οἱ αγγ 
αγοζ/μᾶ, Ματ. νι. 55; 2 (007. 
Ίν.ΤΟ; ρᾳ855., Ώρ., {ο ὂε εα1ε 
αδο1αΐ, εα77{εά ατυαγ ὮΥ ἴαΐ5δε 
{εαεΠπῖης, ἘΡ. ἵν. 14: ἨΠευ. 
ΧΙ. 0; ]α. 12 (ΥΝ. Η., ἵη ]α5ί 
{πνο, παραφέρω).Ἐ 

περι-φρονέω, ὢ, {ο ᾖοοᾷ ἄοτυτ 
24ῤ071, ἔρ αἀεσβέσε, ΤΕ. Ἡ. 1 5.Χ 

περί-χωρος, οὐ, ᾖγήρ /οτέά 
αδοαέ; ΟΠΙΥ α5 5αὈςί., ἡ περί- 
χωρος (5ο. γῆ), {νε 16ΡΊ02! 
70214 αδοιί, Πα. ΠΠ. 3, Ἱν. 
141 {ρε {αδέ{α4 οἵ ο α 
7ερίο:, Μ8{. 11. 5. 

περί-ψηµα, ατος, τό, οεαβέηρ», 
ο[/σεσιέγ271ρ., 1 Οοἵ. ἵν. 13.Χ 

περπερεύοµαι, ἀερ., ΙΠπίταης., {ο 
ὀσα»έ, 1 Οοἵ. ΧΙ]. 4.Χ 

Τ]ερσίς, ίδος, ἡ, Δεγεές, Ἐο. κν]. 
τους 

πέρυσι, αξν., ᾖασέ γέαγ; ἀπὸ 
πέρυσι, α γεαγ ἄρο, 2 ΟΌο{. 
μι. το, κ. ο 

πετάοµαι, ὤμαι, ΟΓ πέτοµαι(1Ν. 
Η.), {ο Πγ, α5 α Ῥϊτα, Ἐεν.Χ 

πετεινόν͵, οὔ, τὀ, α δή; οΠΙΥ ἵπ 
Ρ]ατ., ὀέύγαῖς, Μαι. νι. 26, χ]]. 
Δ. 

πέτοµαι, 5εε πετάοµαι. 
πέτρα, ας, ἡ, α οεᾷ, α ζέᾷσε, 

οὐ, Ναι. νΙὶ. 24, 25, ΧχνΙ]. 
51; πλ ατῖ., {ᾖε 7060, έ.ε., 
ἴπε τοεΚγ δαὐβίταίαπη οἳ {πε 
5οἵ], Τα. ν ΠΠ. 6, 13; α αχρε 

79 

[πμ 

ἀείασπεά /ο0εΑ, ρΡ., Το. Ιχ. 
33; 5ε8 αἶδο Μαι. χν]. 18. 

Πέτρος, ου, ὁ, Δείε/ (Ρτορ., α 
τοςκ Ξ- Κηφᾶς), Τι. 1ν. 38; 
Τα. 3. 45, 

πετρώδης, ες, 054}, ο{0ο1Υ, Μαἴ. 
πι, ς 2ο, Μας τν 5, τος 

πήγανον, ου, τό, 12166, Τα. χὶ, 
42.Χ 

πηγή, ἢ», ἡ, α Γοιήα{, 2115, 
τα: ντα; αι 8 το: κ, 
Κεν. νι. 17; α οτυ οἱ Ὠ]οοά, 
ΜαΠ. ν. 29. 

πήγνυμι, πήξω, {ο Γαφίει, {0 
Λήεἡ α 1εηί, Πε). νΙ. 2.Χ 

πηδάλιον, ου, τό, ἔρε 21447 οἳ 
8 5Η1Ρ, Ας. χχνΙ]. 4ο; ]α. ΠΠ]. 

4. 
πηλίκος, η, ον, ᾖοτν ζαγρε, (αα]. 

γὶ. ΤΙ (5εε γράμμα); ΄οτυ ἆξς- 
ζ1ρΊέ19/εα, ΗεῦὈ. νΙ. 4.ᾶ 

πηλός, οὔ, ὁ, εἶαγ, 1214, ]η. Ιπ. 
6-τ5; Ρο. Ιχ. 21.Χ 

πήρα, ας, ἡ, ἆ »αεᾷ, α τυαζζ6ί, 
Εοἵ «αΤΤΥΙΠΡ Ρτον]βδῖοη5, Μαἲ. 
κ.αοι Μα νι ὃς μα. 5, 
ας, 4, πα. οσο, σαν 

πἢῆχυς, εως, ὁ, ἆ ετθ4ΐ, τηε Ἱεηςί] 
ἔτοπι {Πε εἰθοιν {ο {Πε {41ρ ος 
ἴπε πι]άά]ε Ππρετ, αὐοιί α 
Γοοί αμα α Λαζζ, Μαϊ. νΙ. 27: 
Τα κα. 25: Ἱπρσοί.δ. δι. 
πχι. Τ.Κ 

πιάζω, σω, {ο αγ /οῦζή οὗ, Αο. 
ΠΠ], 75 {ο ἴᾳῤε, α5 ἵη Ἠδηῖηςρ 
οἵ ἵπ Πιπ{ίης, ]π. ΧχΧ]. 4, 1Ο; 
εν. αὶκ. 2ο ο ασε Τη. 
νΙ]. 39. 

πιέζω, {ο ῥ7ε55 {οσείᾗεγ, 5 ἵπ α 
ΠΠΘΑΦΙΤΕ, Τα. ν]. 38.3 

πιθανο-λογία, ας, Ἡ, βε}οηαφίσε 
οἵ ῥύασις{ό{ε «Φφεεεβ, (οἱ. Ἱ. 

4. 
πικραίνω, ανῶ, {0 ΕΕ} ὀ11467, 

Πε, εν. πα. απ κ ο τθ; 
ἴο ϱ2214έ7, ΒΡ., (οἱ. 11. 19.Χ 

πικρία, ας, ἡ, ὀήΜ6ΥΊές», δ., 
Ας μή, σσ: Ἐθι πα Ἡμ. 
ν. απ Που κής τος 

πικρός, ά, όν, Φή1ε2, αεγζᾷ, 22α- 
{ρμα2ή, ]8. 1. 11, 14.38 

πικρῶς, αἄν., ὀή1ε2{γ, οἳ πεερ- 
Ἰησ, Μαϊ. χχν]. 75: Τα. κχ]]. 
τσ. 

ΤΠἹιλάτος, οἵ Πιλᾶτος (ΥΝ. Η. 
Πειλᾶτος), ου, ὁ (Τ/αἴ. ῥή/αίο, 
ἑ«ατπεά υὮ α Ἰανε]π, 
ἔΠαΐ. Ματ αντ 5. 

πίµπληµι, πλήσω, Ι5ί αοτὶςδε 
ῥᾳ55., ἐπλήσθην, (1) {ο 4) 
ΜΙΤ (σεη.), Μαΐ. χχν]]. 4δ; 
ΠρΡ., οἱ επιο(ίΙοΏ5, Τ.1. Ίν. 25: 
ο: οἱ {πε ΗοΙγ δΡρ]γίέ, Αο. Ἱ], 



πι] 

«45 (2) Ρᾶ58., {ο ὂε 10 11εᾶ οτ 
εοεβζείες, οἳ πω, Τα. Ἱ. 23, 

57: 
πίµπρηµι (πρα»), απἁ πιµπράω, 

ῥρᾶ5»., 1Π{., πίµπρασθαι, ἴο ὂε 
72α72εά, {ο οτυεζζ, Αο. χχν]Ι]]. 

6.Χ 
πινακίδιον,ου,τό (ἀϊπι. οεπίναξ), 

α {αὐζείΓογ τυγέέης, Τα. 1. 63.3 

πίναξ, ακος, ὁ, ἆ ῥίαῖε, Λσέΐε, 

Τμ. ΧΙ. 39. 
πίνω, Επ. πίοµαι, Ρεξ. πέπωκα, 

24 αΟἵ. ἔπιον (1Π8. πεῖν, Ν. 
Η.), {ο αγία, 398δ., ΟΙ η 
αοςο. οἱ ἰπῖπρ ἁταπ] (5οπΏε- 
Εἴπιες ἐκ οἵ ἀπό), Ἱωα. χα]. Το, 

20: {ο {εὐίδε, 35 ἴπε εβτίἩ 

Ιπιρίρες ταῖηπ, ἨΗεῦ. νι. 7; 

Πρ., {ο γεερίυέ {ηζο {ρε φοὔ//, 

ἴο ῥα2{αζε οὗ, Ἱπ. ν. 37. 
πιότης, τητος, ἡ, Γαὐπέδο, 35 οἳ 

ἴλε οἱἶνε, Κο. χὶ. 17.Χ 

πιπράσκω (πρα-), Ρεῖξ. πέπρακα, 
Ι8ΐ 4Ο. ῥ855. ἐπράθη», Ρετῖ. 
Ρᾷ55. πέπραµαι, 10 σε, Ματ. 

ΧΙΙ. 46: Ραδς., νη(Ὦ ὑπό, {ο δε 

εοὐα 141427, {ο ὂε α Φίαυέ {ο, 

ο. νυν. 14. 

πίπτω (πετ-, 5εε τ. ὃ 94, 1. ὃ α, 

ἅπΙ. δ τα, τα, Βα. 167), πε- 
σοῦμαι, (1) {ο Γαἰ (πλεποε, 

ὮΥ ἀπό οἵ ἐκ; πνΏ]ίπετ, ὮΥ 

ἐπί οἵ εἰς, αοο.), Μαἴ. χν. 27; 

Ματ. Ίν. 5, 7, δ; Ἀεπος, (2) {ο 
Γα] Λγουίγαίε, 35 οἳ ΡΕΙΡΟΠΡ, 

7ο οέο, {ο ῥε}1εᾷ, Ἱη. κνλ]. 6: 

εν. 1. 17; οἱ 5ίταοίατες, ἴο0 

Γαὐ] ὁπ γής, Μαϊ. νΗ. 25, 
27: οἱ ἱπδεταίίομς, {ο Γασέ; 
(3) {ο Γαὐ] {ο, 85 ἃ Ιοἱ, Αοὶ Ἱ. 
«265 (4) {ο Γαζ2 {ίο οἵ 141457, 

α5 «οπἀεπιπα/{Ιοη. 

Ἠισιδία, ας, ἡ, Β{είώζα, Λο. χὶν. 
24, ΧΙ. 14, Ψπετε Ν. Η. Ώανε 
αα]. ΕοΓπι.Ἐ : 

πιστεύω (56ε Οτ. δ 74, ΥΝΙ. 

6 31, 5, 32, 5, 336, 39, 1 ὄ, 
Ῥι. 173 8ᾳ., 337), εὔσω, 10 
ὀεήευο, ὃε ᾖΛεζιπαᾶεά οἳ ἃ 
Ώίπρ (αοο. ΟΙ ὅτι); {ο φζοε 
εγεαᾖέ {ο, ἆαι.; {ο Άανε εο/ζ- 
(αάΐεπες 1, {ο ἴγσή, δείζευε, 
ἀαῖ., εἰς, ἐν, ἐπί (ἀαῖ.) οἵ ἐπί 
(αςςο.), οξεη οἳ Οη5ίέῖαη 
ξαϊἩ, ἵπ ἄοά, ἵπ ΟΠΙ8ὲ; {ο 
εὐιέγ15έ 5οπιεϊῖΏῖΏς (8069.) ἴο 
ΑΠΥ οπε (ἀαῖ.); Ραδς., {ο ὂε 
εήγ1ο{εᾶ τυἠ{ζ (α69.). 

πιστικός, ή, ὀν, ϱε21411έ, ῥ147έ, 
οἳ οἰπίπιεηί, Ματ. Χὶν. 3; 
Τη. κα. ο 

πίστις, εως, ἡ, (1) Γαζή, 6επετ- 
α1γ, 45 2 ΤΗ. Π. 13; ΗεὈ. κ]. 

σλΕΡΑ-  ΕΝσΙΓΦΗΜ ΝΕΗ 71574 1ΠΕΛΝΤ 2ΣΧ/ΙςΟΛ 

1; ἴπε ορ]εεί ο {πε Εα1{Ἡ 15 
εΧΡΤεΡΞεά ὮΥ ο)]. 6εη., Οἵ 
ὮΥ εἶς, ἐν, πρὀς (αοο.); (2) 
Παοέ{ν, ϱοοα Γαζζᾖ, Ἐο. ΠΠ. 
352 Τ1πα. Π. 229 (34) α ῥίεαε, 
α Λ7ο7215ε ϱΊσε, 2 Γϊπι. Ἱν. 7; 
(4) πιεῖ., {ο {Πε νηο]ε οἱ {πε 
2 ή4α12 εβα7αεΙεΣ, απ (σε- 
εταΙ1γ ν(Ἡ ατί.) Εοτ {πε 6 2210- 
Ζ7α11 7ε{2ρ1021. 

πιστός, ή, ὀν, (1) {γΗοίτυοί2γ, 
Γαζή, 1η ΑΏΥ τε]αίῖοη ΟΥ 
{ο ΑΏΥ Ρτοπηἱ5ε, οἱ {Πῖηπρς ΟοΓ 
(6επετα!]γ) Ρρειδοη5; (2) ὂε- 
{ευή, 89ςδ., 5 οἱ πιστοί, 
{46 Γούοτυεγς οἵ (6219 ΟΥ 
υ(Ὦ ἆαῖ. 

πιστόω, ὢ, {ο ΄144ε Γαζᾖ/ι/ς 
Ν. Τ., οΠΙΥ ἵη ρα5ς., {0 ὂέ αἲ- 
σΊγεά οἵ, 2 Γάτα. 1. τ4.Χ 

πλανάω, ὢ, ήσω, {ο ᾖεαα αδίγαγ, 
{ο εα1/φε ἴο τυα/άε}, Πεῦ. χ]. 
3δ; Πρ., 0 αεεείσε, ΠΠ. νΙ]. 12; 
Ρᾳ55., ἴο ὂε 19ίεα, ἴο εὔ7, 
Μαι. κ. 24, 21: Επ, αι, ὃ. 

πλάνη, ης, ἡ, α τυαπασγίς 
ΟΠΙΥ Ἠρ., «εεεδ, «εεςίοσ, 
Ε77οΟ7, Μαϊ. χχν]1. 64: ΕΡ. ϊν. 
ΤΑ... 

πλανήτης, ου, ὁ, ἆ τυα/ά γε; 
ἀστηρ πλανήτης, α τυαάεΖ- 
1719 ο{αγ, ]ὰ. 13.3 

πλάνος, ον, ο1/94219 {ο τυα2άΕ7, 
221 πήἑαάίης, 1 Τι. ἵν. 1} 
α5 οιῦςί., ἆ αεεείοωεγ, Μαἲ. 
παν 60.2 ὅοτ. δν πι 

ο” 

πλάξ, ακὀς, ἡ, α {αδζοί το τί 
οι, σος. πο. ΗεΡ. ος 1.Ἐ 
πλάσμα, ατος, τό, α 14ης 

«Γογ7πεα οἵ Γαφίομεα, Ἐο. Ιχ. 
20.8 

πλάσσω, άσω, {ο Γο771, 2201444, 
α5 ἃ Ροΐίεί Ἠ]5 ΕΥ, Ῥο. ΙΧ. 
ος Ὁ πι. πι τοῦ 

πλαστός, ή, ὀν, Γο76, 110144 - 
ες Ἠδ., Γεζρπεα, 2 Ῥεῖ. Ἱ. 

ο. 

πλατεῖα, ας, ἤ ({επι. Οἱ πλατύς, 
ὀγοαά, 8ο. ὁδός), α ο{γεεῖ, Μα. 
πα, δ κι. τοι 

πλάτος, ους, τὀ, ὀγεααίᾖ, Ἐρ. 
11. τδ: Κεν. κχ. 9, αχῖ. το. 

πλατύνω, {ο /7α4ε ὀγοαᾶ, {0 ε7)- 
Ίαηρε, Μαϊ. κχκΙΗ]. 5; Ρ8δδ., 
ῃρ., {ο ὐε εἸζαχρεα, ἵπ πιϊπα 
ος πεατο 26ος. νι το τὸν 

πλατίύς, εἴα, ύ, ὀγοαα, Μαι. νΙ]. 
τος 

πλέγμα, ατος, τό (πλέκω), α22- 
{17 ᾖ{ίεγτυουε, ὀγαίαεα 
Λαΐγ, 1 Τάπι. 1. Ο.Χ 

πλεῖστος, ή, ον, 5υΡετ]. οἱ πολύς, 

δο 

[πλη 

1ε ϱεαίεςί, 1ᾖε 1054, σε} 

Φγεαέ; τὸ πλεῖστον, αἄν., 
2ο541γ, αἴ 7054, 1 (91. χῖν. 
η, 

πλείων, εἷον (ἔοτ ἀεο]εηδίοι 5εε 
(στ. ὃ 44, Ῥιὰ. 127), οοπιραΓ. 
οἱ πολύς, 71076, ϱγέαίεγ, ἵπ 
ΏΙΠΩΡΕΣ, πιαρπ]{αάε, οΟΠΙΡΑΙ- 
1δοΏ; οἱ πλείονες, οἱ πλείους, 
ἔε 72076, {ρε 11054, {ο 12711, 
πηα]οτΙ{γ, 2 6ο{. Ἡ. 6; πλεῖον 
ΟΙ πλέον, 85 αἆν., 1107, η. 
ΧχΧΙ. 15; ἐπὶ πλεῖον, {1421/17 
{0115Ε7, ΑΟ. ἵν. 17. 

πλέκω, ἕω, {ο τυεαυε {οσείῥε, {ο 
Λήαζἤ, Μαϊ. καν]. 29: Ματ. 
κνι τής μα, σίκ δ. 

πλέον, 5εε πλείωγν. 
πλεονάζίω, σω, ΙΠίΤαΠΗς., ἔο Ζανε 

72076 {λα εποιή, 2 Ὁοἵ. 
νὰ, 5» 7ο αδοιμᾶ, ἴο 1- 
ἐγέανε, Ἰκο.ν.2ο: 5 ὅοι- 
15; ἴΤ8Πδ. ζο είδε ἴο 171- 
ἐχεασε, τΤἩ. αι πο. 

πλεονεκτέω, ὢ, {ο ᾖατνόὲ 122076 
{ᾖα” αποί/ε::; Ἀεπος, {ο ουε- 
7εαεᾖ, ἴαλε ααταλίᾶρε οὗ (Ἐ. 
ὅ.), 2οἱ. γής 5 κ το το, 
τ ΤΗ. 1ν. 6: ραςς. 2 Όσοι α. 
τις 

πλεον-έκτης, ου, ὁ, ἆ εοτείοι ΟΙ 
αταγ1ε{οί: ῥεγτο, 1 00Ο. ν. 
το, τάς νι. τοῦ Ώρος 

πλεονεξία, ας, ἡ, εοτείοισηεος, 
ασαγτεε, Ἱἡ1. χἩ. το; 2 Εει. 
Π, 3. ΦΥ2.: πλεονεξία 15 ΠΙΟΤΕ 
αοἲῖνε, 5εεκίηπρ {ο ρταδρ ἴΏε 
ἐμίηρς 1{ Πας ποί; φΦιλαργυρία, 
ΠΠΟΤΕ ρᾶδδῖνε, 5εεκίηρ {ο Τε- 
{απ απά πιαλΗΡρΙΥγ νπαῖ 1έ 
μας. 

πλευρά, ἄς, ἡ, ἐνε οἶαε οἳ ἴπε 
Ῥοάγ, 11. χἰχ. 24. 

πλέω, 5εε πίµπλημι. 
πλέω, ΙΠπρΕ. ἔπλεον, {ο φα1ῇ, Τ,α. 

ΥΠ. 24: Άοσο καὶ. ο πιο 
24: Κεν. κ Ι τω 
γν]{Ἡ αςο. οἱ ἀϊτεοίίοπ, Ας. 
κχνι. 5 (αι ἹΝ. Η. νεαα 
εἶς) .Ἠ 

πληγή, ἢς, ἡ (πλήσσω), α δέοτυ, 
α οἴγήέφε, ἆ τυο2, Λο. χνΙ. 
343. ἛἘεν. κ. 14: απ α{βές- 
40η, Ἐεν. Ιχ. 20. 

πλἢῆθος, ους, τό, α 110{άςε, α 
ϱ7εαέ 11471007, Ματ. 11. 7, 8; 
ἨΠεῦ. χὶ. 12; υΙίἩ ατῖ., {7ε 
2221311116, {6 τυ/οὐε 1114210ε7, 
ἴε αὐφεαύίασε, Αο. χὶν. 4; 
α σιιζ{{ΐ, Δο. χχν 1. 3. 

πληθύνω, νῶ, (1) ΙΠίταης., ἔο 221- 
εγέᾶΦέ, Αο. νἱ. 1; (2) ἴταης., 
{ο 221/ή1β0γ, αιε2εή, 2 {.0ἵ. 



πλη] 

ΙΧ. 1Ο: Ρα55., {0 δε {ε2εασεῶ, 
Μαι. χχὶν. 12. 

πλήθω, 5εε πίμπλημι. 
πλήκτης, ου, ὁ, α ο{γ{ᾷεγ, α εο11- 

{εή101έ5 ῥε2ςό, 1 Τἶπι. 1. 3 
με ο το 

πλημμύρα, ας (1. Η. ης), ἡ, α 
-ᾖουα, Τα. νΙ. 4δ.Χ 

πλήν, αν. (αΚΙπ {ο πλέον, 
Ἠεποε Ι σαᾶς α ἴποιρηί, 
6επετα!1γ αἀνειςαίϊνε, 50ΠΠΕ- 
Έπιες Ῥατίιγ οοπβτπια{ίοίγ), 
δεφέαες, ὁ1εΐ, 1ιουε}{Λεἶετς, ο α 
τοῦ Μαι. χι. 25, πνΠΙ. 7, 
ΧΧνΙ. 30, 64; πλὴν ὅτι, ἐχεεβρί 
ἔλαί, Λο χχ. 23; ἃ5 Ρτερ. 
ΙΤ ψεη., δερίάες, εχεεβέζ7ᾳς, 
πας σι. ᾗ2: Άς: νΠ. Ε. 

εοο, ο. (ἢ) τῇ, αὖὉς., Ματ. 
(ϐ) Σω) οἱ (εει.), 

πλαν 11, Ματ. νΗ]. 19; 
τν αν. τ. 

πληρο-φορέω, ὢ (φέρω), {ο ὀγὅηρ 
{ο {ᾖε Γ1ε01, ἴο Τζ, 2 Γϊπι. 
Ἱν. 5, 17; Ρ855., οἱ {Π]ηρς, {ο 
δε Γαζζγ αεεοη εΛεα, Τα. Ἱ. 
1; Οἱ ΡεΙςοη», {ο ὂε 71107 εο/:- 
ο2εεᾶ, Ἐο. Ἱν. 21, χὶν. 5; 
οο ἵν το (Ψ. ΗΠ.) 

πληρο-φορία, ας, ἡ, Γ1πέσς, 
ε2ήζ17έ ῥοςδεςς 1071, 71407 αἲοτέ- 
ο... ο απ. ο. τ ΤΠ 1 
Περ τε τε, κ. 22. (Ν. 
Ἕ 

πληρόω, ὢ, ώσω, {ο [47 ντ] 
(6εη.), {ο 7 14, {ο ῥενασε, 
ζο εο2αβ{είε, εἴῖλει Ώπιε ΟΥ 
ΏΊΠΙΡΕΙ: {ο δεσίοτυ αὐτιαα21{- 
7, {ο 17145 {ήδεγαδζγ, Ἐ Π1]. 
Ἱν. 16: ΕΡ. ΠΠ. 19; {0 αεεογι- 
{Α045, {0 ῥεγ/Γο7 ᾖ100γ, α5 
Ῥτορ]μεςίες, εἰο.; Ρᾷ8855., ζο δε 
πο 26οινα {, Ἡρ.ν. 
18; {0 ὂε7ααε Πέ, εο2ηβ/είς, 
οι ΔεΣΓεεῖ, ]π. 11. 29: ΟΌο]. 
Ἱν. 12 (Ν. ἨΗ. τεαἆ πληρο- 
Φορέω). 

πλήρωμα, ατος, τό, Γῤηεςς, 
Αήεήήάε, 1.6, ἴπαί νἩ]οἩ 
αὐς τους... 26, 258:5ο, {ρε 
Γεζ{ 1114116ε7, Ἐο. ΧΙ. 251 ἴᾖέ 
εο1/εί{σε, 1.ο., ἴπαί ἹνΠΙο] 
Ώ]ακες {11 {ε [ΓΙ ε22ή, 
Μαι. Ιχ. 16: Ῥο. χ]1]]. ΤΟ; {0ε 
Γαιήήηεσς οὗ 1με, (σα]. Ἱν. 4, 

156 {Πε οοπιρ]εί]οη οἱ 4Ώ ετα; 
δε Γλεήήηύτς οὗ (7194, ΒΡ. Ἱ. 
23, ἴλπαί νΥπ]οὰ 5 Π]]εά ὮΥ 
Οητίςη, 1.6., ἴπε ΟΠάτοὮ; {δε 
Γκ ήήεςς οὗ {ε (σοαᾖΛεσώ, (οἱ. 
Π. 9, αἲ] ἁῑνίπε αἰτιρα{ες. 

πλησίον, αἀν., 3έεα7, Πέα ὀγ, 
ΝΗ{Ώ ρεη., ]Π. Ἱν. 5; π(Ἡ {πε 

σκΕΕΑ- ΕΝΟΤΟ ΣΣ ΝΕ ΤΕ5ΤάµΜΕ ΝΤ ΕΧ/Ι6ΟΟΛ. 

ατί., ὁ πλησίον, α εζςᾖδογ, 
Ας να, 5]. 

πλησμονή, ἢς, ἡ, Γι οα{ήγ- 
1715, εάλείσεεε, (Ο]. Π. 23.3 

πλήσσω, 24 αοΠ. ρᾳ55. ἐπλήγη», 
{0 «1140, Κεν. νΙ. 12.3 

πλοιάριον, ου, τό (ἀϊῑπι. οἱ 
πλοῖον), αἆ ογεαί οεσδεῖ, α 
ὁσαί, Ματ. Η1. 9; ΤΠ. χχΙ. 8. 

πλοῖον, ου, τὀ, α «/{β, α υεσδεζ 
Μαι. Τν. 21, 22: Ματ. Ἱ. 10. 

πλόος, οὓς, 6εηπ. οὗ Οἵ οός, ὁ, 
α φογᾶρε, Αο. κχ]. 7, χΧχνΙ]. 9Ο, 
1Ο. 

πλούσιος, α, ον, 2700, αδοιιιά {ης 
1 (ἐν), Τα. ΧΙ. 16; Ἑρ. ΠΠ. 4. 

πλουσίως, αἄν., 21006, αδιιι- 
οσα, (οἱ. ΠΠ. 16. 

πλουτέω, ὢ, ήσω, {ο ὄέεο]μέ 21, 
Το ὁε τλ, ζο αὐοτιαά 141, Τα. 
ας Κο. κ. το. Κεν. Χν η]. 
τσ. 

πλουτίζω, {ο77αᾷ6 7150, {ο εα1έσε 
ο αὐοτεα {, 1 Οοἵ. Ἱ. 6) 2 
οσοι νε τος τες 

πλοῦτος, ου, ὁ (5εε (1. δ 22ᾳ, 
πα δοε, ποις ο δα, 22]. 
276065, τυεα{0, αδιιάαεε, ]8. 

2: Οοἱ. Ἱ. 271 βρἰτιταα]1γ, 
εὔ/1ε//21ε24{, Το. ΧΙ. 12. 

πλύνω, νῶ, {ο τυαςή, Ἱμ. ν. 2 
ου Ἡ) Κεν πα τῇ, χα. 
Ι4(ΥΝ. Η.). 2ΎΥ/.: 8εε λούω. 

πνεῦμα, ατος, τό, (1) ΡτοΡρετΙγ, 
ζ0ε τυζ, ΟΙ {ρε αἴγ 1 2320- 
27071, ]π. Η1. ὃ; Ώεποε, (2) 10ε 
{111621 «1214, ἀῑδί. {τοπ σῶμα 
απᾶ ψυχή, 1 ΤΗ. ν. 23; ()α 
Ε71Ε7 ΟΙ οὤζοβος{ίομ οἳ ἴπε 
5ου], Τα. ΙΧ. 55; Κο. ΙΙ. 15; 
(4) αγ {ήε[έσεά, {76οΥᾷῤό- 
2εαύ δείς, α5 (α) {πε πα 
οφ 5δεραταίεά τοπ ἴπε 
Ῥοάγ, {ε γέης σοι, (6) 
απσεᾖς, σοοᾷ απά Ρας; (ο) σος, 
1η.1ν. 24: (6) {πε Εούγ «21714, 
{πε {λϊτά Ῥρετδοπ οἱ {πε Ττίη- 
1{Υ (5εε τ. ὃ 217/, ἨΝ1. δ 1, 
τα, Ῥα. δ9), ἵπ τε]αίῖοη ἴο 
Ίεσις, Ευ πε πε ᾱ. ὖδ 
ἵη τε]αἴϊίοη {ο ΡτοΡμείς απαά 
αροςί]ε5, Αο. χχ]. ΤΙ; ]Π. κχ. 
22: αηά Ἱπ τε]αίϊοη {ο 5αϊπίς 
6επετα!]γ, (αα]. 11. 2 

πνευματικός, ή, ὀν, οᾷή710μαί, 
τε]α{ϊης {ο {πε ἨάππαἨ δρ]τῖ{, 
ΟΙ Ρε]οηρίης {ο α 5ΡΙΤΙ{, ΟΥ 1πῃ- 
Ρατίεά ὮΥ {πε ἀῑνίπε ΒΡΙΤΙΕ, 
τ οσας. Ἡ- τὰ (δεε ος. δ στο, 

πι. δ 64, 5), 15, ΧΥ. 44: τὰ 
πνευματικά, οᾷβήγ{ζιαί {ρή2155, 
Ῥο. χν. 27; ο21711ιαῖ ϱ1Γὲ, 
ι 6ος, η. τ. 

8Ι 

[ποι 

πνευματικῶς, ααν., οῥ{71{μαὐζγ, 
2.6. ὮΥ ἴπε αἱά οἱ {πε ἩἨ ο]γ 
ορ αι ο, ᾱ. εἰ πα 
πιγςί]σα] 6εη5ε, Ἐεν. ΧΙ. 8. 
(. Τ.Ε 

πνέω, εύσω, {ο ὀζστυ, α5 ἴπε ννῖηά, 
Μαι. νΗ. 25, 27. 

πνίγω, {ο ε/οβε, (ο φεέσε ὄγ {πε 
ζἼ2οαΐ, Μαι. χν]]1. 26: Ματ. 
ντο. 

πνικτός, ή, ὀν, ο{γαπρίεα, Αο. 
αν. ρο,ρο. απ ση, 

πνοή, ἢς, ἡ, (1) ὀγεαίᾖ, Αο. χνΙ. 
ον (οἱ μα, Ἆς α. Ζ., 

ποδήρης, ες, /εαεᾖ {71 {ο {ήε/εεί; 
α5 5δυῦς5ί. (5ο. χιτών οἵ ἐσθής), 
α {0119 0ὔε, Ἐεν.Ι. 13.3 72.5 
5εε ἱμάτιον. 

πόθεν, αἀν., ΙΠπίεττορ., τυέοε 
οἱ Ρίαςε, Μαϊ. χν. 33; {2075 
τυαί φο1έγεεᾷ Μαι. χα. 27: 
οἱ οβς5ε, ᾖοτοβ Τα. Ἱ. 43; 
Ματ. χΙι. 37. 

ποία, ας, ἡ, Ζασς, Ζεχγύασε, αο- 
εοτάϊηπρ {ο 59Π8, 1π Ἰα. Ἱν. 
Τ4:. Ῥαέξ πἹοτε ΡτοΡβαΡ!Ιγ ἴπε 
πνοτά Ίετε 5 {πε {επι. ΟΕ 
ποῖος, οὗ τυζαί φούέῥ 

ποιέω, ὢ, ήσω, (1) {ο 71α4ε, {.ε., 
ἔο ο, ἴο ὀγίιρ αδοιιέ, {ο 
εαποε; 8Ροκεη οἳ τεῃρῖοις 
Γε5ί]να]ς, εἴο., {ο οὐσεγυε, {ορ 
εε/εύγαί{ε; οἱ ίτεες απἆ Ρ]απίς, 
ἔο 6772122466, {σ ῥ7οῶἼέεε; {ο 
«αήέ5έ {ο ὂε ΟΙ {ο ὀεεο΄”ε, ΝΙαἴ. 
χχΙ. 13; ἴ0 αέείαγε {ο δε, ]π. 
νΠ. 53; {0 αφσήηε, Μαϊ. χϊ]. 
337 (2) {ο α,ο, 6επετα!]γ; {0 
ο, 1.6. ὨββΙίαα]γ, {ο ῥε;- 
«Γο771, {ο ϱκθεἸείε, {ο 6λέ7ε256, 
ἔο ῥ7αεἔζςε, 1.6., 1ο ῥ1έ751ε α 
εο14756 οὗ αεἴζοτε, {ο ὄε αεἶζνε, 
ζο τυο2Α, {ο «βετᾷ, {ο ῥαςς, 1.6., 
Ώπιε ΟΥ 46, Αο. χυ. 33. «71.1: 
5εε Ττεπεῃ, ὃ χον]. 

ποίημα, ατος, τό, α {121 ας 
α τυο7ᾷ, Ἐο. δν σο- Γρ. ι 
1ο.Χ 

ποίησις, εως, ἡ, ἆ αοἶπε, Ἱ]α. Ἱ. 
25.8 

ποιητής, οὔ, ὁ, (1) α ὤοεγ, βεζ- 
δε, Κο τα; Ἱς.1 ο» 
-α. 55, τν. τε) σ΄ Ἅδες ας, 
Χν]]. 29.3 

ποικίλος, η, ον, 210165, οὗ α{γ- 
«Γεγεέ εοζογς, αἴσεγσε, 1]... 
Ἱν. 40. 

ποιµαίνω, ανῶ, (1) {ο /εέα α 
ρε, τα. σπη  σ. τσος κ 
7; Ἠεποε, Βρ., (2) {ο ὂε «ᾖε- 
/εγα οὗ, {ο {επα, {ο ε/εέτή, 
Μαι. απ, ος τη ππι τὸ Ἆςι 
αχ. τε ν.δ Πα το» 



ποι] 

Ῥεν. Ὅμ. στι () ο 2341, 
«οσο Ἓεν. Ἡ. 2η, κῃ. 5 
ΧΙΧ. 15.Χ Οὁγ.: 888 βόσκω. 

ποιµήν, ένος, ὁ, (1) α ϱ/εβΛελώ, 
Μαι. κ. 36, καν. 32 (9) ασ. 
οἱ ΟΗτῖςδί αξ ἴπε /ΛεβΛεῶ, 
ΕΠεΕ. ΧΙ 2ο πεει Ἡ ον 
απᾶ οἱ Πἱ5 ΠΙΙΠΙδίΕΙ5 α5 ῥαο- 
Ζο75, ΕΡ. Ἱν. 11 

ποίµνη, ης, ἡ, (1) α Ἰοεᾷ οἳ 
5Ώεερ οἵ σοαΐ5, Τα. Ἡ. ὃς 1 
Οοτ. απ. 7; (2) ΠΡ., οἱ 0 Ητὶςί)ς 
Γο]ο"νετς, Μαϊ. χχνΙ. 41; Ἱ]η. 
κ. το 

ποίµνιον, ου, τό (Ξ- ποίμνη), α 
-οεξ; οἩ]γ ρ., Τα. ΧΙ. 42; 
ρωσ 2δ 2ο. τει η. 5 

ος 
ποῖος, ποία, ποῖον, ΑΠ ΙΠΙΕΙΤΟΡ. 

Ρτοπούηπ οοττεδροπάϊπρ {ο 
οἷος αΏά τοῖος, οὗ τυ/αί Αμα, 
5024, οφβεείες ὁ τυαίξ τυ/αί 
οσεξ Τη Τι. ν. 190, 85ο. ὁδοῦ. 

πολεμέω, ὢ, ήσω, {ο 11ᾳ4ε τυαγ, 
ο εο{ε}ά γΥΙὮ (µετά, σεῃ.), 
εν. 1. 16, χΙ]. 4. 

πόλεμος, ου, ὁ, (1) τυα7, α τυαγ, 
Τμ. χὶν. 41; (2) α δᾳίίε, Ἐεν. 
ἵκ σσ, ο (9) «ὔόε, Τα. ἴν. τ. 

πόλις, εως, ἡ, α εΙέγ, Αο. ν. 16; 
πηεί., {ε {η/αδέίαίς οὗ α 
οὔΐγ, Ματ. 1. 343: ψὶὮ ατῖ., {δε 
εὔήν /ε71/Φαύε7, ἔπε εασειζγ 
εζγ, οἳ νυΏϊοὮ Πεγαδα]επῃ Ίνας 
α ΦΥΠΙΡΟΙ, ΠεΡ. 1Η. 14: Ἐεν. 
ης το, 

πολιτ-άρχης, ου, ὁ, ἆ 71/ε7 ο α 
εζζν, α είν 11αΡ154γαΐε, Αο. 
Χν]]. 6, 9.Χ 

πολιτεία, ας, ἤ, (1) εἰζέσεοᾖ{β, 
Αο. κχκ]]. 29: (2) α οἱαΐε, ϱο7/1- 
72οτυεαύ{2, ΕΡρ. Π. 12.3 

πολίτευμα, ατος, τό, α σίαί, 
α εο121οτυεαὐί, ΕΠΙ. ΠΠ. 
20.Χ 

πολιτεύω, 1Ώ πη]ά., {ο ὀεβανε ας 
α εἰέχσε”; ὮεποςῬ, {ο {4σε, 1.6., 
ἴο 0746} ο116”5 ζε, Λο. κχ]. 
τσ Εμ. 1. ο. 

πολίτης, ου, ὁ, α είπε, Τα. χν. 
1δ: Ἆς αχι 5ο: φΙα που,, 
αὐτοῦ, α Γεζζοτυ-εΙέπεη, Ἱμα. 
αὶς, τας Πε, ναι π πν. 
ΠΠ.) ν 

πολλάκις, αἄν., 1474 ἐὔπες, 
ο/ζεπ, Ματ. ν. 4, ΙΧ. 22. 

πολλα-πλασίων, ον, 6εηΏ. ονος, 
720722 οὐα, 4411Υ {1716 407, 
Μαϊ. κὶκ. 5ο (Ν. Επι Τι, 
κνΗ]. 30.3 

πολυ-λογία, ας, ἡ, 211εὖ «βεαζ- 
15, Μαι. νὶ. 7.Χ 

πολυ-μερῶς, αἄν., ᾖὦ /1471Υ 

σλΕεΡΑ- ΕΝ) Ο Τ ΝΕΗΜ ΤΕΣΤ4άΜΕΝΥΤ ΕΧΙ6ςΟΝ. 

ῥα15, ὂν 071 ᾖβῥογέ{σ29, 
Περ. αι. τς 

πολυ-ποίκιλος, ον, {21400 υαγ1ες, 
΄πα14ο/α, ἘΡρ. ΠΠ. το.” 

πολύς, πολλή, πολύ (5εε «τ. 
δ 3ο, 2), 22271, 12177015 ; 
πολύ, 23134, ϱ7εα({γ, 35 αν. ; 
πολλοί, 7, οξει ΥψΏ 
ρατίῖνε σεη]Ίνε, οἱ ἐκ; οἱ 
πολλοί, ζᾳε 121γ (5εε «τ. 
ὃ 227, 1. ὃ 18, 3); πολλά, 
Ίη Ἠκε ΠΙΏΠΕΤ, /21/, υε2γ 
2216, ο/{έτ, 11471 {πες » 
πολλῷ, ὄγ 721167, ]οϊπεα ντ] 
οοπιρατα!ίΊνες; ἐπὶ πολύ, Γογ 
α ϱ7εαί τυ/ᾖζε, Αο. κχν]]. 6; 
ἐν πολλῷ, αὐζορείᾖεγ, Αο. χχν]. 
29 (ποὲ ΥΝ. Η.). 

πολύ-σπλαγχνος, ον, Φέ7γ εοι- 
{Λαοφζοαΐε, οὗ Φ7εαί 7176}, 
Τα ντι. (πα 

πολυ-τελής, ές, 5Ε7Ύ εο»{ζΥ, υεΥ 
22εεῖσας, Ματ. χὶν. 3: 1 ΤΙπη. 
πο κ θε πα. 

πολύ-τιμος, ον, οὗ ϱ7εαί σαζς, 
σε7γ εοοζγ, Μα. χΙΠ. 46: Τη. 
παπι. α. οεοΠΡρΕς, τ εεττ 

Τσ. Πο 
πολυ-τρόπως, αἆν., {5 /14421Υ 

τυαγ», Πεῦ. Ἱ. 1. 
πόµα, ατος, τό, 214, 1 (01. Χ. 
ολ: Πεῦ. 1χ. το. 
πονηρία, ας, ἡ, εσὲ[ α{ςβος{χο11, 

τυ{εζεάπεςς, Μαι. χχῖι. 1δ; 
Το, αἱ. ο”. Ὅο-1. 2ο, τ ὅου. 
ν. δ; Ἐρ. νὶ. 12: Ρ]ατ., ΄3α- 
{1ραέ ᾖῥαφσίος, {2211411165 
Ματ. ν]. 22; Αο. ΠΠ]. 26.Χ 

πονηρός, ά, όν (πόνος), εσᾖῇ, ὐαο, 
αοίϊνεΙγ, οἳ {πῖπσ5 ΟΙ Ρεί- 
50Η5; τυζεζεᾷ, αεβ7ανεᾶ, 5Ρεο. 
7 α{1ρ1α14, ΟΡΡ. ἴο ἀγαθός; 
ὁ πονηρός, {ε τυ/εᾷεα) 0116, 1.6., 
ὁδαία ; τὸ πονηρό», εσ{/. 

πόνος, ου, ὁ, (1) ζαδογ, (οἱ. ἵν. 
13 (Ν. Π.Σ (2) ῥα1, ἆτ- 
Ας, Ἐεν. χν]. 1Ο, 11, χχ]. 

4-ἲ 
Τ]οντικός, ή, ὀν, δεΙοϱ7 {ο 

{ο1{15, Αο. χν]λ]. 2.8 
Τ]όντιος, ου, ὁ, ος, ἴλε 

ΡΙαΠΟΠΙΕΠ οἳ ΕΡ]αίε, Τι. 
πάν η, 

Π]όντος, ου, ὁ, Ἀομήης, Αο. ἹΙ. 
ος τ Εθν λπς 

Πόπλιος, ου, ὁ, Ὀιζζήις, Αο. 
χκχν]Ι]. 7, δ.Χ 

πορεία, ας», ἡ, ἆ 014737, μα. 
χἩ. 22: α ᾖ1675141ῇ, 12212έ7- 
ἔᾳεης, ]α. 1. ΤΙ. 

πορεύοµαι, σοµαι, ἀερ., ΠΕ 
Ρ855. ΔΟΓ., ἐπορεύθη», {ο ϱο, {ο 
60 ατυαγ, {ο ἀεβαγί, {ο 01/73έ}, 

οἷω 

[ποτ 

ἴο {γαφεί, οξίεη (45 Ηεῦτεν) 
ἔο {σᾷε α εοιέςε 11 {ε. 

πορθέω, ήσω, {ο ᾖαγ τυασίε, {ο 
ἀεκίγο}, Ας. κ. 21: (αι. 
τσ οσοι 

πορισµός, οὗ, ὁ, αἆ «οιέγε; οὗ 
φαέη, 1 Τϊπι. νΙ. 5, 6.3 

Ἰ]όρκιος, ου, ὁ, ΔἈογεῖς, ἴπε 
ΡΙΘΠΟΠΕΏ οἳ Δε, Αο. 
χκιν. ου. 

πορνεία, ας, ἡ, Γογ1εαζ{οη, Αο. 
χν. 20, 20; ΠΡ. ἵπ Ἐεν., 240{- 
δα, πὶν. ὃ, ναι. 5. Ἡ. 

πορνεύω, σω, {ο εο2111{ Γογηέσα- 
ζ40, 1 Οοτ. νι. 15: Ἠρ. ἵη 
Ῥεν., {2 τὺος/{ῥ {αοὖς, Χν]ι. 

3» 0. 
πόρνη, ης, ἡ, α ᾖΛα2{οῦ, α ᾖγος- 

Ζή14ε, Μα. χχΙ. 41, 32; 3ρ. 
Ἰη Κεν., ο {οαέγοιις εο/ή- 
22214174Υ, Χν]. 1, 5. 

πόρνος, ου, ὁ, ἆ 7243 τυΆο ᾖ705- 
ζᾳζέες 171Φεύή; α Γοἠσαίογ, 
Ερ. σος. 

πόρρω, αάν., Γα7, αγ ο{ῇ, Μαῖ. 
χν.ὃ: Ματ.νῃ. ὃς π ααια 
325 ΟΟΠΙΡ., πορρωτέρω {(ΟἵΓ 
-τερον, Ν. Η.), Τα. κχὶν. 28.3 

πόρρωθεν, αάῑν., /7ο71 αΓαγ, Γαγ 
οὗ), ἵνα «ο. το; Περ κι 
τος 

πορφύρα, ας, ἡ, α 214ῤῇε ϱα7- 
214, Ἱπά]εαίϊπρ υεα]Ἡ οἵ 
ταη]κ, Ματ. αν. τη ο, ια 
χν]. 10: Ἐεγνγ. κ αυ Η. 
τεαά {ο]]ουίπρ), χν]. 12:Χ 

πορφύρεος, οὓς, ἂ, οὖν, ῥ1β0ε, 
Ία. αῖκ. 2, ὃς Κον πα α 
(Ν. ΗΠ.), κν. 16.3 

πορφυρό-πωλις, (δος, ἡ, α Γειαζε 
Φέ{/ε; ο ᾖ12ῤίε εἰοίβ, Αο. 
χν]. 14. (Ν. 1 

ποσάκις, ΙΠίΕΙΤΟΡ. αάν., ᾖοτὺ 
ο Μαί. χνΠ. 21, κχΙ]. 
πι πι ατα. οι 

πόσις, εως, ἡ, αγ, ]Π. υΙ. 55; 
Κο. χὶν. 17; οἱ. 11. 16. 

πόσος, η, ον, ΄οτυ 730  ᾖοτυ 
Φ7εαέζ Ῥ]ατ., ᾖοτυ 11437 
πόσῳ, α5δ αν. υΙἩ οοπιραί- 
αΐϊῑνες, ὄγ Άοτυ 2166 

ποταμός, οὔ, ὁ, ἆ 270έ7, α {077 ε214, 
Μας, Ἱ. 5: Ἱωα. τα. 1519 

ποταµο-φόρητος, ον, «εὔ771εα 
στυαγ ὐὀγ α ο{γεα, Ἐεν. ΧΙ]. 
Ἱδ Ντ 

ποταπός, ή, ὀν, ΙΠίΕΙΤΟΡ. αάΠ., 
ο τυ/αί Αέαβ οὗ τυ/αί 11411- 
πες Τμ. 1. 209, να. 3ο 

πότε, ΙΠΙΕΙΤΟΡ. αάν., 1001 ξ αέ 
τυαέ {εξ γη ἕως, ᾖοτυ 
{07ης ὁ 

ποτέ, επο]εῖο Ῥατίϊο]ε, σέ 5οητε 



ποτ] 

{1ε, αἵ 6016 ἴπε ο οἵ/εγ 
(δεε (τ. δ 1209, ἡΠ. ὃ 57, 2). 

πότερος, α, ον, τυ/{ε οἳ ἔπυο 
Ν. Τ. πειέ. α5 αἀν., τυΛείβε7, 
οοττε]α{ἶπς (Ώ ἤ, ο, [η. ν]. 
αν 

ποτήριον, ου, τό, α αγ βήλερ- 
εΊέῤ, Ματ. νΙ]. 4, Χὶν. 243: {0ε 
εο2{ο}1{9 οἵ {6 εἰβ, 1 091. ΧΙ. 
25; Π6Ρ., {ρε βῥογίίοῃ τυ/{εῇ 
σοαά αὐ[οίς, νπείπετ οἱ σοοὰᾷ 
ΟΙ 1]], οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ οἱ {Πε Ἰαΐ- 
τος προ. κκ.22, 24, καν]. 30. 

ποτίζω, σω, ἴο εαιέε {ο αγέ 
(ιννο αςςς.); {0 ϱἶοε αγ{άΑ {ο 
(ου), σ. ε-θοι. ας. σς 6 
τυαίε]΄ οἵ 177ήραίε, α5 Ρ]απϊς, 
1 (ο{. ΠΠ]. 6--δ. 

ΤΙοτίολοι, ων, οἱ, Ώ,εοῦ, Αο. 
χχνΠ]. 13.3 

πότος, ου, ὁ (πίνω), α α1ῤέηρ, 
εαγο]έσήϱ, 1 Ῥεῖ. ἵν. 3.3 

ποῦ, ΙΠίεΙτοδ. αἄν., τυῥεγε ἕ 
τυῤ {εν 2 Μαι. Ἱ. 4: Ἱῃ. νι. 

πού, απ επο]µεῖο Ῥατίίοιε οἳ 
Ρίαςε οι ἀερτεε, φο”1έτυ/εέΖε, 
φο7έτυ/εε αὐοιῇ, ΠεΕΡ. Ἱ. 6, 
16(1Ν. ΗΠ., 5εε δήπου), ἵν. 4; 
Ρο. 1ν. 19 (5εε (τ. ὃ 1290, Ῥι. 
η) δω 

ΤΠούδης, δεντος, ὁ, Μάης, 2 
πα αν. οἱ 

πούς, ποδός, ὁ, {λε Γοοί, Τα. Ἱ. 
79: ὑπὸ τοὺς πόδας, 147467 
ζᾗε Γεεξ, 1.6., ἐ7{17ε{Υ οτεύῶηεά, 
5 Ἐο. ΧνΙ. 20. 

πρᾶγμα, ατος, τό, α ἐᾖ219' αο11έ, 
α Γαεῖ, α {ρ1719, α ὀτεφέεςο, α 
οτ1ῇ, 35 αἲ Ίανν, Τα. 1. το 1 ΤΗ. 
ο ο Ἐο.σνιςσ. Πες. κ. τ. 

πραγματεία (1). ΗΠ. -τία), ας, ἡ, 
α ὀιφίγεςς, οεε]βαΠίση, 2 Τ]πι. 
Π. 4.Ἡ 

πραγματεύοµαι, σοµαι, ἀεΡρ., {ο 
{γα154εἵ ὀ1φίέςσς, {ο ἴγααθ, 
Ἐσ κκ. το 

πραιτώριον, ου, τό (1αἰ. β7- 
0711431). {πε ῥαΐαεε αἲ ]ετι- 
5Ώ]επι οεοιρΙεᾷ ὮΥ {πε Το- 
ΠἹΑΏ ΦΟΝΕΙΠΟΙ, Μαϊ. χκχν]. 
το μαι ον. τ6: Ίαπ. κνηῃῃ. 
28, 33, ΧἰΧ. Ο; 5ο αἲ (.3δατε8, 
Αο. χχ]]. 35 {06 σζ2{έ5 οὗ 
ἴᾗε ῥ7ώ{ογία αγ 1η Ἐοπηε, 
Εμῃ. 1. το 

πράκτωρ, ορος, ὁ, αὖ ο{Ώεεί εὔ- 
Φῥύογεα {ο εχεειείε Πα {εία{ 521- 
ἔεπεσς, Τα. κ. 5δ.Χ 

πρᾶξις, εως, ἡ, (1) α ἀοζης, 
αεζ{οἸ, 7106 ο αεἴ{ο, Μαϊ. 
αμ οἳ: Γα. αχ. οἱ ΡΗΓ., 
αεεαῖε, αεξς, Αο. ΧΙΧ. 15; Ἐο. 

σλεξβᾶ- ΕΝΥσ)ΙΟΗ ΝΕΙ ΤΕ574ά ΜΕ ΥΤ 2ΣΧΙΟΟΝ. 

να. 1, 6ο]. 1, ο) Ἀπά 1π 
Ιηβοτὶρίίοη {ο ἴπε Αοίς οἱ 
ἴπε Αροςί]ε5; (2) 164011, 
ὀοήεέσο, Ῥο. χΙ. 4-3 

πράος, α, ον, Ἓεο. Ίπ Μαϊ. ΧΙ. 
29 {ο πραὺυς Ν. Ελ 

πραότης, τητος, ἡ, Έεςο. {οτ 
πραύτης ο. Ἡ.) στ σος. 
Ἱτο οι ο οθος μπα νν. 
23, ο τ. Ἡρ. αγ. -- 0οἱ. 111. 
πο με πο πα παπα. ΕΕ, 
πραὐπάθια); 2 Τϊπι. Ἡ. 25; 
ει η. ο 

πρασιά, ἂς, ἡ, αἆ ερ/ηβαιΥ 
Γογτεαά {πίο αζοέσίομο Ίκε 
σατάεη-Ρεάς, Ματ. νἰ. 40.3 
Έοτς οοηδίτ., 566 (ατ. 6 242, 

Χα. ὃ 37, 3, Ῥα. 39, 130- 
πράσσω, ΟΙ πράττω, ἕω, ΡΕ. 

πέπραχα, πέπραγµαι, (1) {0 
ο, ῥεΖΓΟΖΕ, αεζοεβ{15/, νΙΏὮ 
ασθο. τ Ταν. ππσ 2 οτ.ν. 
1Ο; (2) ντ αἆνς., (ο ὂε {1 
αγ εο/Σ11071, 4.6., {ο Γα7έ, 
Άοςσ. χν.29;: ΕΡ. νι. 2 (9) 10 
ἐχασῖ, ἴο 7εζιε, Τα. 1. 13. 
δΎ2.: 5εε ποιέω. 

πραῦ-παθεία (ο ία), α., ἡ (ΝΝ. 
η. 9} 211/21659, τ Ταπι. ν]. ατοἩ 

πραὺς, εἴα, Ὅ, δεῃ. έος ΟΙ έως 
(Ν. Π.), ΡΙ. εἲς, 11114, σε{16, 
Μαϊ. ν. ς, ΧΙ. 29 (5εε πρᾷος), 
κας ευ αι αν Ἐ 

πρᾳύτης, τΤητος, ἡ, 110πεςς, 
ο οφενν Ίο αι. οτι ος πα. 
επ Ρε να που πα ΝΝΗ. 
(πραύτης) ἵπ ἴπε ῥΡᾶβδᾶΡε5 
ααοίεά υπάεΓ πρᾳότης.Χ 

πρέπω, {ο ὀεεοε, ὂε ης {ο 
(αμ ντ Ῥπη. Ἡ. τος μες Ἡ. 
1; ἨΗεῦ. νι. 26: Ιπρείς. (5εε 
ας. ὃ τος, Ῥς. 578), ο :δε- 
εοὔηές, {4 ἐς [ή1εσ το, Μα. ΠΠ]. 
πο πο τα. το Ἡρυ σσ; 
Ἱτευ. Ἡ. του 

πρεσβεία, ας, ἡ, απ ἐγΙδῶΣΣΥ, 
α1ζαφοααογς, Ἱ,α. χὶν. 32, 
ΧΙΧ. 14.3 

πρεσβεύω, {τοπι πρέσβυς (11{., 
7ο ὂε αφεα, οἷά ππεη Ῥεϊπς 
Ἠδθ]11γ «ποβδεη {οι {πε οἵ- 
Πςε), {ο ααί ἄν αιθα»ςαᾶοσγ, 
26ος ν. οο. Εβρ. πα, 2903 

πρεσβυτέριον, ου, τό, α α9δε}Ι- 
ὀήν οἱ εἰὔεγς, {νε δα11/έα771, 
δα σας 66: ες ο: 
ο/ὔεε οὗ {δε ε//γε ἄφδερι- 
ὀΐεα, ᾖῥ7ετόὀγίεγγ, 1 Τϊπι. ἵν. 
1.3 

πρεσβύτερος, τέρα, τερον (οοΠι- 
Ρατ. οἱ πρέσβυς, οἱ), 6εΠεΙ- 
αΙΙΥ αδεά α5 δυῦφί., εάε, 
(ελ ππαρε, Ἂς αἳ, ες αὐρίπι, 

ο 
«9 

[προ 

1; Ρ]ατ., οξίεη, αεεοίο.», 
α5 Πε. χι. 2; (2) α5δ 5υῦ5:., 
αὖ εἰάεγ, ἵπ ἀϊρηϊίγ απἀ οἵ- 
Πςε, ἆ 267107 οἵ {πε /ετυίς/ 
δα2/εαγ{, Μαϊ. χνΙ. 21: ἆ1; 
εἰαεγ οἳ α 6ηΠτὶδείαη οΠΙτοῇ, 
Ἆς,. αχ. 17, σδ. Ἡ Κον. οἳ 
{πε (πνεηίγ-ίουτ 21έ/2ύέ7ς οὗ 
{πε ᾖεανεμίγ Φα/εάγ{, Ἱν. 
4, το, 

πρεσβύτης, ου, ὁ, αι οἷά 121, 
Επι. τοι Ἑμ. α. 5 Επβετα, 

3 : 

πρεσβῦτις, ιδος, ἡ, α οὐ τυοΆ/α2ή, 
τη, Ἡπ. σι 

πρηνής, έ5, Γαὐ[ήης εαα[οπς, 
σα του, 

πρίζω, ΟΙ πρίω, Ι5ΐ αΟτ. ῥραᾶ5ς. 
ἐπρίσθην, {ἴο -ατυ, 1ο «φατυ 
σο114Ε7., ΗεΕ. χ]. 37.3 

πρίν, αἄν., οἱ {πε, Γο1εζ{γ ; 
5 οοπ]. π Ν. ἨΈΤ., υΙί ος 
πη(ποιί ἤ, δέζο7ε ἐᾖαί; σεη- 
εΓαΙΙΥ ν]ίἩ αεο. απά ΙΠΕ., 
Μαι. χχνΙ. 34; Ῥιί αξίετ α 
ηεραίϊνε ὙΝε Ππά πρὶν ἄν 
ΙΙ 5υαῬ]. ππετε {πε Ρτίη- 
οἷρα] νετρ ἵδ ἵπ α ΡΙΙΠΙΑΤΥ 
{εηςε, Τα. Ἡ. 26: πρίν ν]ϊμ 
ορί, Νπετε 1 ἶ5 ἵπ α ΠΙδίοί- 
ἶσα] ίεηῃςε, Αο. χχν. 16. 

Π]ρίσκα, ης, ἡ, απἆ ἁῑπι. Πρισ- 
κίλλα, ης, ἡ, α ΡΙΟΡΕΙ ΠαΠΠε, 
ϱγΊσεα ΟΙ Φ7ήφεζίία, Ἐο. Χνι. 
5, 5 Τι. τν. τα, 

πρό, Ρτερ. ν(Ἡ σεη., δ07ο7ε, 2.6., 
οξ Ρ]αςε, 8ππε, Οἵ 5αρεΓΙοΓΙἔγ 
(5εε τ. ὃ 294, ἨΝΙ. δ 476, 
Ῥι. 153). Ίπ οοπιροβί{ίοῃ, 
1 τείαῖης {Πε δαπιθ Πππεαη- 
Ίηρς. 

προ-άγω, άξω, {ο ὀ{ϱ' οΐ, Ας. 
Χν]. 30: 6εη. ΙΠίΤΠΡ., {ο ϱο 
ὀεο7ε, {ο ἔεαα {ᾖε τυαγ, {ορ 
Δγέεεαε, ἵπ Ρίαςε, Μαϊ. Π. 9; 
ἵη πιε, Ματ. νἰ. 45; ῥατί. 
προάγω», Άγεερα ερ, ῥ7εσ{ο1ι., 
1 ΤΙπι. 1. 186: Ηεῦ. νΙ]. 18. 

προ-αιρέω, ὢ, Ν. Τ., ἵπ πα]ά., ἐο 
/Ά70βο05ε {0 ο16”5 φεζή, {ο ῥ1/2- 
ᾖβοσε-σ Όος. ας. σι 

προ-αιτιάομαι, ὤμαι, ἴο ᾖῶγ {ο 
οέ)5 εβαγσε δεΓογεΛαμα, Ἐο. 
πα. ο, Ν.Ρ 

προ-ακούω, ζο Λέαζγ δεζογε, Οοἱ. 
πι 

προ-αμαρτάνω, {0 ο{ δεΓογε, 2 
σος χα. οἱ, αι Ν. ΕΣ 

προ-αύλιον, ου, τό, α εὐ167{ δέ- 
/ο7ε α ὀ1ζαέρ, α ῥογεή, Ματ. 
χῖν. 6δ.Χ 

προ-βαίνω, {ο ϱο Γογτυαγῶ, Μαἲ. 
ἵν.οτ; Μας του (ρε ρα 



προ] 

προβεβηκὼς ἐν ἡμέραις, αα- 
σαηεέᾶ {η ἄφε, Πα. 1. 7, 18, Ἱ. 
36. 

προ-βάλλω, {ο ῥᾳέ Γογίή, α5 
ἴεες {μεῖς Ἴθανες, Τα. χχ]. 
30; {ο {719 Γογτυαγᾶ, Αο. 
Χο 

προβατικός, ή, ὀν, ῥεγ{αζγές {ο 
5/έεβ, ]η. ν. 2.3 

προβάτιον, ου, τό, ἁϊπι. οἱ Εο]- 
Ἰοψίπς, σα {416 «Ζεεβ, α ζαᾖὀ, 
Ίπ. κχι. 16, 17 (Ν. Π.) 

πρόβατον, ου, τό (προβαίνω), α 
«/6εβ, Μαι. νἩ. 15; Βρ., α 
-Γοὐζστυεγ οἵ 6ο, ]π. χΧ. 

7, δ.᾿ 
προ-βιβάζω, σω, {ο ἄγαρ /ο7- 

τυας, {ο 1436ε Γοτυαά, Μαἴ. 
χὶν. ὃ; Αο. ΧΙΧ. 33 (ποί ΊΝ. 

προ- βλέπω, Ν. ἨΤ., ἵω πι]ά., {0 
΄Γογέφεε Οἵ ῥγουέάο, Ἡοδρ. αι. 

4ο. (503 
προ-γίνοµαι, {ο ᾖαζῤῥεη δεΓοέ, 

Κο. 111. 25.3 
προ-γινώσκω, {ο ἆποτυ θέΓογε- 

Λαμᾶ, Αο. χχνΙ. 5; 2 Ρεῖ. 1. 
ος οξ ἴπε ἁϊνιπε {οτεκπου]- 
εἀρε, Ἐο. πι. σο, κι ο τ 
Έσειι, ο Ἡ 

πρόγνωσις, εως, ἡ, Γογεά2οτυ/- 
έαςε, Αο. Π]. 2921 ρου, ος 

πρό-Ύονος, ου, ὁ, α ᾖ7ορέ/2107, 
Ρἰιτ., αεθφίογ», 1 Τ1πι. ν. 4 
2 Ῥνα. 1. 9ἳ 

προ-γράφω, ψω, {0 τυ7116 δε ογε, 
Ίη πε, Κο. χν. 4; Ερ. ΠΠ. 
3” {ο ἀεβίεί ΟΙ βογ{γαγ οβεῶ, 
(1. 11. 1; {ο αεοίσμαίέ ὄε- 
Γογεβαμαᾶ, ]α. 4. 

πρό-δηλος, ον, /1ᾳ211ε5έ {ο αὐζ, 
ἐσίαεμέ, τ Τα. ν. 24, 55, 
ΙΠΕεΡ. οι, τα. 

προ-δίδωμι, (1) {ο ρίοε δεΓοε, 
Κο. χ]. 35; (2) {ο ρῖοε Γο2{ᾷ, 
δείγαγ; 5εε ΓοΙονήπς ποτ. Χ 

προδότης, ου, ὁ, α Φείγαγε, Τα. 
πα» τος Ας. , οσ.. 5 Τη. 
4. 

πρό-δρομος, ου, ὁ, ἡ (προτρέχω), 
α ᾖ76εΙ(ΥΟΣ, α Γο7ΕΥΊ11έ7, 
ΗεΡ. νι. 29.3 

προ-εῖδον, 24 αΟΥ. Οἱ προοράω. 
προ-εῖπον, 24 αοτ. Οἱ πρὀφημι, 

ΡεΤΕ. προείρηκα. 
προ-ελπίζω, {ο Άοῤε δεΓογε, Ἑρ. 

1. 12. Χ 

προ αρχορα ἴο ὀερῖτ δεΓογε, 
2 Οοτ. νΙ. 6, 1ο. (Ν. Τ.)Ἐ 

προ-επ-αγγέλλω, ἶ 1Π πη]ᾶ., {ο ῥ7ο- 
1{9ε ὀέΓογε, Ἐο. 1. 21 2 Οο{. 
ϊχ. 5 (ΥΝ. Η.). (Ν.Τ. 

προ-έρχοµαι (5εε (απ. 6 103, 2, 

σχλΕΜΑ- ΕΝόΟΙ ΝΕΙ ΤΕ57άΜΕΝΤ/ΣΧΙςΟΟΝ 

Ῥα. 144), (1) {ο ϱο Γογτυαγά, 
αασα.εε, Αο. χ1. 1Ο; (2) {ο 
60 ὀεΓογε, βγεεεᾶε, ἸΏ Τ1πιε ΟΥ 
Ρίαςε (6εη. ΟΙ αςς.), Τα. χχ!]. 
απ: ο ῴοτ. ος. 

προ-ετοιµάζω, σω, {ο {Ά7έβαγε 
ΦεΓογε/α2ά, ἴο ῥ7εα ερίήε, ο. 
κι 93», Πρι πι, πο. 

προ-ευ-αγγελίζοµαι, {ο Γογείε(/ 
οσα ζἱαήπος, ῥ7εαεή ἐλε ϱοὲ- 
Φε δεΓογεΛαά, (αα]. ΠΠ. δ.3 

προ-έχω, ἵω πω]ά., ἔο ᾖοῦα οε)5 
ε/ζ ΦέΊο7ε, ἴο ὂε φ4βεγίσ2, 
Κο. ΠΠ. 9 (5εε (ατ. ὃ 4558, ΥΝ. 

8 39, 3, ποῖε 3). 
προ-ηγέοµαι, οὔμαι, {0 ᾖεαα ο11- 

τυαγά ὁγ εχαβίε, Ἐο. ΧΙ. 
1Ο.” 

πρόθεσις, εως, ἡ (προτίθηµι), (4) 
α φεζζης οί; ; οἱ ἄρτοι τῆς 
προθέσεως, {λε ἴοασες οὗ ἐλε 
ᾖ2εφείζα{1071, ΟΙ ᾖ1ε ο/οτυ- 
ὀγεαα, Μαι. χ1Ι. 4, «οπἹρ8τε 
ΗεὈ. ΙΧ. 2: (2) α ῥγεαείεγ}αζ- 
22414071, ῥ1/Ύῤο5Ε, Αο. ΧΙ. 23. 

προ-θέσµιος, α, ΟΥ, 5όΐ ὀεογε- 
αμα, αββοέγίεαά ὀε[ογε, (αα]. 
νο ο. ἳ 

προ-θυµία, ας, ἡ, 27ε[α{{ο7ε, 
εαά{Ἴεςς, ΑΟ. Χν]]. 11; 2 007. 
κά. τή στοκ. 2 

πρό-θυμος, ο», Φε, /εαςγ, τυ1{/- 
715, Μ8{. ΧΧχνΙ. 41; Ματ. χὶν. 
3δ; τὸ πρόθυµον, εααέπές», 
Ρο. Ἱ. 15.3 

προθύµως, αἆν., 7έααζγ, τή 
αἰσεγσέγ, 1 Ρεῖ. ν. 2.3 

πρόϊμος, ΊΛ. ἨΗ., Εοί πρώϊμος. 
προ-ἴστημι, Ν.Τ. οΠΙΥ Ιπίταης., 

αοῖ., 24 αοτ. απᾶ ΡετΕ., αηἀ 
ΏλΙς., (1) {ο ᾖ2ετίαε οὐ, ἴο 
σωΐε, σεῃ., νο χα ὃ, τ'Έῃ. 
ντος τ Ἔπα α. Α, δν ασ π. 
17; (2) {ο νε αἰε]ίίο) ζο, 
5εη., Τ1Ε. 11. δ.3 

προ-καλέω, ὢ, ἵη πι]ά., {ο 27ο- 
9046, ο{17114/αΐ6, (αα]. ν. 26.Χ 

προ-κατ-αγγέλλω, {ο α)1οΙ56 
δεΓογεΛα/ά, {ο ῥ7ο/1456, Δο. 
11. 18,24 (ποί Ν.Π.) ν. 52; 
2 0ος. δε, 5 (ποι Ν.Π) 

προ-κατ-αρτίζω, {ο ῥ7έβα7ε ὂε- 
Γογεβαμᾶ, 2 (οἵ. ΙΧ. 5.Ἡ 

πρό-κειµαι, {0 δε ΟΙ ὂε ᾖήασεεα 
ΦεΓο7ε, ἴο ὄε αββῥοέίεᾶ, α5 
ἀπίγ, εχαπρ]ε, τεννατᾶ, εἴο., 
Περ, να τδ κα ο 5ο Τα. η» 
ο ὄε αἱ ᾖα1ᾷ, {ο δε ῥ7εσεέ, 2 
Οο. νΗΠ. 12.3 

προ-κηρύσσω, ἕω, {ο α7οί15έ 
ΟΙ ᾖ7έαε/ ΦεΓογεΛαα, Αο. ΠΠ. 
290 (ποῖί Ν. ΗΠ.), κ]. 24.8 

προ-κοπή, ἢς, ἡ, ῥύορ7εςς, αα- 

δ4 

[προ 

Ὅαμεεηκεί, ΡΗΠΙ. Ἱ. 12, 255 
1 Γάπῃ. 1γ. 1 5.Χ 

προ-κόπτω, {ο ΄144Ε ῥγοργεςς {η 
(άαί. οἱ ἐν), Τα. Ἱ. 52; {0 σα 
σαεε {ο (ἐπί, αοο.), 2 Τίπῃ. 
Η1.9; οἱ ἴπιε, {ο ὁᾳ ααυαπεεα 
ΟΙ Γα7 οβεέ, Ἐο. ΧΙ]. 12. 

πρό-κριµα, ατος, τό, α ῥ7ε/1ζς- 
24624, α Λ7ΕΤΙάἼεε, 1 Τ]πι. ν. 
ᾧι. (Ν. Τ.Α 

προ-κυρόω, ὦὤ, {ο εφίαὀ[ήτᾳ Οἵ 
2α6ν ὀεζοςε, (αἱ. ΠΠ. τ7. 
(Ν. Τ.) 

προ-λαμβάνω, ἆ ἴαᾳᾷε ὀε[ογε, 
α/2{{ε{βαίε, Ματ. χὶν. ὃ («5πε 
ΠαίΏ απἰἸοιραίεά {πε αποϊηΐ- 
Ππς, 4.6., Πα αποϊητεά Ῥε- 
Εοτεμαπά); 1 ΟΌοι. χα. 21; 
ῥρ885., {ο ὂε οπυεχίαβε Οἵ 
εατιςῤέ, (αα]. νΙ. 1. 

προ-λέγω, {ο {εἰζ ὀδε[ογεβαμα, 
Πογεουμη, 5 6ο. πμ ὁ 
(α]. ν.οι: 1 ΤΗ. μῇ. 4. 

προ-μαρτύρομαι, 70 7εοζν ὄε- 
(ΓογεΛα]ιά, {ο ῥ7εαέοί, 1 Ρεῖ. Ἱ. 
τα. (Ν.Ε. 

προ-μελετάω, ὢ, {ο /ηέαζαίε ὂε- 
ΓογεΛαμά, Τὰ. κχΧὶ. 14.3 | 

προ-μεριμνάω, ὢ, {ο ὂὄε αλέοιις 
ὀεζοεβαμα, Ματ. ΧΕΙ. 11. 
(Ν. Τ.) 

προ-νοέω, ὢ, {ο ῥεγεείοε ὀε[ογε- 
Λαά, ἴο {ουσίας 07, 6εη., 
τ ΤΓϊπῃ. ν. δ; 1η πι]ὰ., {ο ἴαλδε 
Ζῤο1εσ/{ Γο2, αςο., Εο. ΧΙ. 17 
ο Όσοι. να, ην. 

πρό-νοια, ας, ἡ, Γογείβοιισ/{, Λο. 
χχὶν. 3; ῥ7ου/ς{ο/ Γογ (6εῃ.), 
Κο. κ]. 14.3 

προ-οράω, ὢ, 24 8οτ. προεῖδον, 
{ο φεε ὀεΓογεΛαμᾶ, Αο. Ἱ. 41, 
κκ]. 29: (α]. τῇ. ὃ- παπα, ορ 
ασε ὀεΓογε οε)5 ἐγές5, Δοὶ Ἱ]. 
ος 5.) 

προ-ορίζω, {ο ᾖ7εαείεγ/2171έ, ἴο 
(ΓογεοΖάα{η, Ας. ἵν. 25: Ἐο. 
νι. 20, 3ο:τθοτ αι τ. ου. 
δν πα Ν.Ε ή 

προ-πάσχω, {ο ο ὀε[Γογε- 
Ζαμώ τ. Τα. Ἡ. 2.Χ 

προ-πάτωρ, ορος, ὁ, α /Γογε- 
.Γαίᾖεγ, Ἰνο. ἵν. 1 (ΝΝ. Π.).Χ 

προ-πέµπω, {ο 5ε/ά Γο2τυαγῶ, ἴο' 
αεζο2βαΥ, Το. χν. 24: {ἴο 
εφ Πο α 7ο1έΥ, ΤΙ. 1. 
11. 

προ-πετής, ές (πίπτω), ῥ2εεΙβέ-- 
ζα{ε, /α5ᾖ, Αο. χὶχ. 36: 2 Τϊπι. 
111. 4.Χ 

προ-πορεύοµαι, σοµαι, ἴπ πι]ᾷ., 
{ο ῥγεεραεέ, {ο ῥασο 07 δέΓογέ 
(6επ.), Τα. 1. 76: Ας. νΙ]. 4ο. 

πρός (5εε Τ. ὃ 397, ἨΝΙ. 58 47/ 



εν 

προ] 

4δε, 494, Βι. 349), Ρτερ., 
5ον. 6εη., ἀαῖ., απ αςσις. 
σᾶξες, 5επετα] κδἰσπΙ., {0- 
τυαα;. ἸΤπ εοπιρο5!Ίοη, 1ξ 
ἀεποίες πιοίοη, ἀϊῑτεείίομ, 
τεέετεηπςε, πεατηεςς, αἁάι- 
Ποη. 

άββατον, ου, τὀ, {7ε αγ 
Φε/ογε {δε φαὐδαίς, Ματ. χν. 

(60 
προσ-αγορεύω, {2 ααῶγέτς ὂγ 

πα71έ, ἴο αεσέσμαίε, Πε). ν. 
τους 

προσ-άγω, (1) ἴταης., {ο ὄγέμῃς 
1ο, {ο ὄγήες πεαγ, Ματ. χν]. 
πα Ἡ). Τα. Ιχ. 41: Αο. 
πἩ 6(1Ν. Η.), χνΙ.2ο; 1 Ρεῖ. 
Η1. 1δ; (2) Ιπίταης., {ο εσ”Ίέ {ο 
οἵ {οτυαγάς, ἐο αββ2οαεἠ, Αο. 
Χχχν]ι. 27.3 

προσ-αγωγή, Ώς, ἤ, αββ;οαεᾖ, 
αεεεσς (εἰς, πρός, αςς.), Ἐο. ν. 
2: Ἡρ. Ἡ. 18, 11. 12.3 

προσ-αιτέω, ὢ, ἐο δές, {ο ασᾷ 
εα»πεσέγ, Ματ. χ. 46 (πο 
ἨΝ. Η.); Τα. κνΏ. ας (ποί 
εξ Το. 1. δΕ 

προσαίτης, ου, ὁ, α ὄέεραγ, Νἴατ. 
Χ. 46 (ΥΝ. Η.); ]π.ισ. δ(1Ν. 
Η.). 

προσ-ανα-βαίνω, {2 ϱο 14 Γα7- 
{2ε7, Τ.α. χὶν. ΤΟ. 

προσ-αναλίσκω, {ο σβεμά {2 αα- 
αε{ίση, Τα. ν ΙΙ. 43 (ΊΥ. ἩΗ. 
οπι1ϐ).Ἐ 

προσ-ανα-πληρόω, ὢ, {ο [77 1 
ὄγ αὔαστς {ο, {0 5εββζγ, 2 («ο{. 
κ. τα, πι ο 

προσ-ανα-τίθημι, {ο αγ 1 {η 
ααα{σ; ἵπ πιῖά., (1) {ο εοε- 
71217εαίΐε ΟΙ 1ῤα2έ (αοο. 
απά ἆαι.), (αα]. Π. 6: (2) {ο 
εσλεσε{έ τυ (ἀαι.), (αἱ. 1. 
16.3 

προσ-απειλέω, ὢ, {ο ά4ε7 αα- 
αχ1οαύ {ηγεαές, Ας. Ἱν. 21. 

προσ-δαπανάω, ὢ, ήσω, - σβεζ 
1 αααἀ{έο, Τα. κ. 35.3 

προσ-δέομαι, {2 τυαέ 7107, ἔο 
πεεα 14 αααζο) (σεη.), Άοι 
χν. σς.Ἐ 

προσ-δέχοµαι, ἀερ. πιῖά., (1) {ο 
7εεείτε {ο εοαβα2110715/21ῤ, Τα. 
χν. 5: (2) {0ο ααππάῖ, αεζεβί, 
ἨεΡ. κ. 45; (3) ἐο ατυαξέ, {ο 
ἐαχβεεί (αο6ς.), Ματ. κν. 41. 

προσ-δοκάω, ὢ, {ο {οοᾷ Γο07, ἐκ- 
Λεεί, αεή{εζβαέε, υΏείπετ ση ἔἩ 
ἨοΡε οἱ ἔεατ, Τα. ΠΠ. 15, ΥΠ. 
19, 20. 

προσδοκία, ας, ἤ, α ᾖοοξές ο, 
εαπβεείαίίο.ε, 1.4. κχῖ. 26; Αο. 
χἩ. ΤΙ.Ξ 

σΑΡΕΑ- ΕΝΟΙΙ5ΕΗ ΝΕΗ ΤΕΣΤΗΙΜΕΝΥΤ ΕΧ/ΙΟΟΝ. 

προσ-εάω, ὢ, {ο ῥε}11{ οπε {ο 
αβῥΖοαεἠ, Αο. αχνΙ. 7. (Ν. 
τος 

προσ-εγγίζω, {ο αβῄοαεἠ, {ο 
ε0/έ πεαγ {ο (ἀαῖ.), Ματ. . 
4 (ποίι . Η.) 

προσεδρεύω, {ο ταίέ 1έῤ01, ἔσ 
112115έ7 {ο (άαἲ.), 1 (ο{. ΙΧ. 
13 (ΊΥ. Η. παρεδρεύω).Ἐ 

προσ-εργάζομαι, ἀερ. πιῖά., {0 
ῥρα{η ὁγ ᾖαδο7 {η ααα{δσ, Τα. 
χὶχ. 16.3 

προσ-έρχομαι (5εε (ατ. ὃ 1ο3, 
3, ἄν]. 5 53, 3 3ν 14)), () 

6επετα]1γ, {ο εο;ε Οἵ {2 ϱο ἴο, 
ἴο αῤβ7οαεήἠ, 3585., οι ἆαῖ. ος 
ον ος Ρεισοη, Μας. ἵν. 11, 
ΙΧ. 20, χχῖν. 1; (2 ) ερεοῖα!!]γ, 
ἔο αββγσαεή, το ἆατυ εᾶΖ έο, 
(οά οι (Ἠτῖςδε, Πεῦ. νῇ. 25; 
(3) {ο απετέ {ο, εο2εΕ1έ7 421, 1 
ΤΙπι. ν]. 4. 

προσ-ευχή, ἢς, ἡ, (1) ῥ7αγε} ἴο 
(6οἆ, Γ Οοτ. να. 5; Οο]. 1ν. 
2: (2) α ῥίαεε τυ/εγε β7αγεγ 
{ς ο[/εεᾶ, ΟΠΙΥ Ας. αγ]. 13, 
16(5εε (στ. ξ 26δ, ποίε). «12:.: 
5εε αἴτημα. 

προσ-εύχομαί, ἀερ. πιῖά., {ο 
Λ7αγ ἴο (ἄοά (άαἲ.), {ο ο{/ε; 
ῥ7α7εΕ7, {ο ῥ7αγ Το7 (8ος. ο 
ἴπ]ηςσ, ὑπέρ οἵ περί, οἳ Ῥετ- 
50η, ἵνα ΟΙ ὅπως, οἱ οΏ]εςί, 
οεςαδΙοπαΙ1γ 1Π.). 

προσ-έχω, {2 αββζγ, πα νοῦν 
εχρτεςςεά οι υιπάετςίοοά, {0 
αββζγ {πε 1η, ἴο αἰζεμα {ο, 
ἀαῖ.; πΙὮ ἀπό, {ο ὄετυαγε ο 
α]5ο, {ο έτε εέα ζο, πε. ντ 
μή. 

προσ-ηλόω, ὢ, {ορ Γαςέο τυέζ 
πας, α1{ {ο, (Οἱ. . 14. 

προσ-ήλυτος, ου, ὁ ({τοπι προσ- 
έρχομαι, οτῖς. αά].), α 1ετυ- 
Εο1εΙ; α εο2ετε2{ {ο Γάζα ές, 
α βῥγοδεζγίέε, Μαι. κκ. τς; 
Αοὶ Π. το, ν]. 6, ΧΗΠ. 43. (5.)3 

πρόσ-καιρος, ον, Γο07 α 5έᾷ501, 
ἐεφεβοταηγ, Ματ. χ1]. 21: Ματ. 
"ντ σος σν. 18 Πεν. 
π]. 35. ἊἛ 

προσ-καλέω, ὦὢ, Ν. Τ., παῖά., {ο 
εαζ/ {ο οπε’ς σεζί, {ο εαἰ/ 07, 
ο 5147172011, Ματ. ΠΠ. 13, 23, 
νι. 7; ρ., {ο εαζ/ {ο αι ο/βεξ, 
ἔο εαζ {ο ἐπε (1πίία Γασζᾳ, 
Ας. Ἡ. 490, κ]. 2 

προσ-καρτερέω, ὤ, ήσω, {ο βε;- 
Φότε76 421, ἔο 22111146 5{εαάΓαςέ 

{η (ἀαἲ.), Ας. Ἱ. 14, Ἡ. 45: {0 
τυαΞέ πβοῃ (ἀατ.), Ματ. 11. 9; 
κε. 7. 

προσ-καρτέρησις, εως, ἤ, ῥέ7- 

ὃς 

[προ 

5οτε}απεε, ἙΡρ. νι. 1δ. (Ν. 
Τ.Σ 

προσ-κεφάλαιον, ου, τό, α εἰσ/- 
101 Πο; {πε Λεαα, α ᾖῥήστυ, 
Ματ. ἵν. 38.3 

προσ-κληρόω, ὦ, {ο ασσέρ; ὄγ 
{οΐ, {ο αὐοί; ρᾳα5ς. (ἀαῖ.), Αο. 
Χν]ι. 4.3 

προσ-κλίνω, {ο {ε]έπε {οτυαγώς, 
Ας.ν. 36(ΥΝ. Η.). 

πρόσκλισις, εως, ἡ, 2; {εζέζ- 
ἔπομ ἐοτυαγας, βῥαρ/ίαζ{ΐγ, 1 
Τϊπ. ν. 21.3 

προσ-κολλάω, ὦ. Ρᾷ55., {ο 7011 
ο16” εζί {ο (ἀαῖ.), 85 α οΟΠ]- 
ΡαΠΙοΏ, Ας. ν. 36 (Ἡ. Ἡ 
προσκλένω); {ο ε{εᾶτε {ο (πρός, 
8ες.), α5ξ Πιςραπᾶά {ο πε, 
Μαι. χὶχ. ς (1η. Η. κολλάω); 
Ματ.χ. 7; ΕΡρ. ν. 41.3 

πρόσ-κομμα, ατος, τό, α ο{1621- 
ὀήήρ-δίοεά, αὖ οεασίσο ο 
Γαζής, Ἐο. χὶν. 13, 20; 1 
Οοτ. ν 1. 9; πΙἩ λίθος, α 
φέοε οἵ ο{1ηδήές (ΕΚ. ν.), 1 
Έει. α. δ- Ἐρ οκ 30 33. 

(593 
προσ-κοπή, ἢς, ἡ, α οεεᾶΣ{01 

οὗ σέ δήές, 2 (οτ. νΙ. 3.3 
προσ-κόπτω, {ο οέήᾷε τηε {οοξ 

αραζσέ, Μαι. ἵν. 6: 5ο, {ο 
οὔ24710ή6, 1 Ῥειῖ. Ἱ. ὃ. 

προσ-κυλίω, ἐο /ο0/ {ο (ἆαι., οτ 
ἐπί, αςο.), Μαϊ. ακκν]. 6ο: 
Ματ. κν. 46.3 

προσ-κυνέω, ὢ, {ο ὅστυ αοτυ]ε, {ο 
{Α7οσέγαΐέ ΟΕ φεῦί {ο, {ο τυο7-- 

σ/έῤ, ἄοά οτ Ἰηξετίοτ Ρεῖτρς, 
{ο αῶογε (ἀαῖ. ΟΙ αςο.). 

προσ-κυνητής, οὔ, ὁ, α τυσ7ς/1ῤ- 
δες, Ἱπ. ιν. 21.3 

προσ-λαλέω, ὢ, ἐ εβεαξ 3 
(άαί.), Δο. κ. 43, καν]. 
20.5 

προσ-λαμβάνω, ΧΝ. Τ., παῖᾶ., {ο 
ζαδε {ο οηέ5 εδ, 1.6., ξοοᾶ, 
ΟΟΠΙΡΑΠΙΟΠ5, Ας. κκν. 33, 
χχν]]. 2: ἐρ7εεείσε {ο Γεἴζοτο- 
σᾖ{φ, Ἐο. χῖν. 1. 

πρόσ-ληψις (η). Ἡ. “λημψ), 
εως, ἡ, α {αζέης {ο ομε’5 5εβῇ, 
α γεεζένέες, Ῥο. χ!. 15.3 

προσ- µένω, {ο εο2ζέλεε τυζζῷ Οἵ 
21, {0 αάβεγε {ο (ἀαῖ.), {ο σίαν 
{η (ἐν) α βίσεε, Μαϊ. χν. 12: 
τ Τΐπι. ἲ. 3, ν. 5. 

προσ-ορμίζω (ὅρμος), παῖᾶ., {ο 
6071Ε ἴο απεᾖο, ΆΙατ. νΙ. 

53.3 
προσ-οφείλω, ἐρ οτύε δερίασς, 

ῬΠί]επι. το. 
προσ-οχθίζω (ὀχθέω οτ ὀχθίζω), 

{ο ὂε αἐεβίεασεα οι ο//έμαεα 



προ] 

το (ἀαι.), ἨΗεΡ. 11. το, 17 
(5.).Ἡ 

πρόσ-πεινος, ον (πεῖνα), σε2γ 
Λ1/1Ρ7Υ, Δο. χ. 1ο. (Ν. Τ.Χ 

προσ-πήγνυµι, {ο Γασίει {ο, Ρ- 
Ριεὰ {ο ΟΠτὶξί5 Ρεῖηρ {αςί- 
επεά {ο {ἴ]θ ϱΙ085, Δο. Π. 
20. 

προσ-πίπτω, (1) {ο Γαζζ ἄοτυ; 
ὀεζογε (ατ., οἵ πρός, αος.), 
Ματ. νι. 25; Τι. ν. δ; (2) {ο 
δεαί αρα{ί (ἁαῖ.), Μαϊ. νι]. 
35. 

προσ-ποιέω, ὢ, η τη]ά., {ο εο71- 
Γο7”: οπέ δεᾖίζ {ο; ὮΏεηςε, Το 
Δ2είεπά (194.), Τμ. χχὶν. 25; 
Ίῃπ Τη. νΏΙ. 6, ῬετμαΡς, {0 7έ- 
φαα (ΥΝ. Ἡ. οπι1ϐ).Χ 

προσ-πορεύομαι, 70 εο/26 ζο, αῇ- 
ᾖγοαε/ (ἀαι.), Ματ. χ. 35.3 

προσ-ρήΎνυμι, {0ο ὤαςᾖ αρα{ζφή, 
α5 ννανες, Τα. νΙ. 48, 49.3 

προσ-τάσσω, ἕω, αὖδ., ΟΥ αοο. 
απά 1ΠΕ., {ο ε127ού (αος.) 142071 
(αεί ν. της Ἀασ ορ, 

προ-στάτις, δος, ἡ, α Γειαζε 
ϱἼια7άα711, α ᾖΑ7οἱ6είο, Ἐο. 
πι. 2. 

προσ-τίθημι, {ο ᾖῥίαςε 16 ΟΥ 
ὀγ {λε ο{άε οὗ, ἴο ααά {ο (ἀαῖ., 
ΟΙ ἐπί, ἆαι. οἵ αςο.), Τμ. ΠΠ. 
2ο. Ας. καὶ ης απά., αι 
1ΩΕ., {ο Ρο ο) ἴο ἄο α ΤἨ1ΠΡ, 
2.6., {ο ἄο αραἀ, Αο. ΧΙ. 3 
Τα αχ. τε, τοι 5ο τδί αος. 
ρ855., Ρρατί., Τα. ΧΙΧ. ΤΙ, προσ- 
θεὶς εἶπεν, Ζὲ «βοῤε αρα{ (5εε 
ἅτ. ὃ σοοα ι 5:51, 5, Ῥή. 
20990 5ᾳ.). 

προσ-τρέχω, 24 80ΟΥ. προσέδρα- 
μον, {ο 71421 {ο, Μα. ΙΧ. 15, Χ 
πο ολο, ο αο 

προσ-φάγιον, ου, τό, αγ{2{1ς 
ἑαΐείι τυί; ὀγεαα, α5δ Ἠδη, 
τιεαῖ, εἴο., ]Π. καὶ. ο. 

πρό-σφατος, ον (ἴτοπι σφάζἕω, 
{ο φζατμς/{27, 71151 ο{ατς/{ε7εα), 
26εεΖέ, 16τυ, ΠΕΡ. χ. 209.Χ 

προσφάτως, αἆν., /ἐεε/ζγ, Αο. 
Χν]]]. 2.3 

προσ-φέρω, {ο ὀγήπρ 1ο, ἁἀαι., 
Μαι. ἵν. 24, νΙΠ. 16; ἴο ο{/ε7, 
ἴο ᾖΛ7έδεηῖ, 85 ἨΠΙΟΠΕΥ, Αο. 
νηΠ. 1δ; δρεοία]γ, {ο ο[πεγ 
φζε22Ἴ66, Ας. νυν]. 42; Ρ8885., 
ζο ὄεαγ οπε’ς ϱεῦί {οτυαγᾶς, {ο 
αεαζ το, ΗεΒὈ. χ]1. 7. 

προσ-φιλής, ές, ῥὐρασίηρ, αἄς- 
εεβίαδίο, ΕΠΙ. ἵν. δ.Χ 

προσ-φορά, ἂς, ἡ, απ ο[εγές, 
α φασγ{Πε6, Αο. κχΙ. 26: ΗΠεὺ. 
κ. Τὸ. 

προσ-φωνέω, ὢ, {ο εαζζ {ο (ἁαι.), 

. 

σκΕΡΑ ΕΝαΟΤΡΙΣΕΗ ΝΕΗ ΤΕΣΤΙΜΕΝΤ ΤΕΧΙ6ςΟΝ. 

Μαι. ΧΙ. 16: {ο εαὐ/ {ο ο/6)ς 
φεζζ {ασο), ας να, τοι 

πρόσ-χνσις, εως, ἡ (προσχέω), 
αὖ αφου, αἆ οῥ71Α ας, 
ΠΕΡ. αι. ὦδ. (Ν.Ε 

προσ-ψαύω, {ο Τομεῦ ᾖςᾖίζγ, 
Τα. χ]. 46.3 

προσωποληπτέω (ΊΛ. Ἡ. προσω- 
ποληµπτέω), ὢ, {0 7έ5βεεί ἐλε 
έ79ο” οὗ αγ 9716, ἴο 5/οτυ 
Λα αζζζν, Τα. Ἱ. 9. 

προσωπο-λήπτης (Ν. Ἡ.προσω- 
πολήμπτης), ου, ὁ, α 7εςβεεΙε 

οὗ ΔεΖσο7τς, α ῥαγ/{α/ ο7ε, Αο. 

Χ. 34. (Ν. Τ.Σ 
προσωποληψία (ΝΝ. Η. -λημψ-), 

αξ, ἡ, /7έΦῥεεί οἵ Άεγεσίε, 
βαγαδέ, Ἐο. Ἡ. ΙΙ; ΕΒρ. 
νι ο, οσο, 6] ας τ. 

αν. τὰ 
πρόσωπον, ου, τό (ὤψ), (1) έχε 
756, {6 εοτι{εαΊεε, ]α. Ἱ. 
23; ἵη απἲϊ{(Πεςῖς ν{Ἡ καρδία, 
73έ7ε αββεαγαἸιεε, 2 Οοἵ. ν. 
12: (2) {ᾖε ο142Γαεε, 45 οἳ πε 
εαΠἩ, τα. ασε ος  οξ με 
Ἠεανεῃ, Τα. ΧΙ]. 56. 

προ-τάσσω, {ο αβῥοίμέ ὀε[ογε, 
Αο. χν]Ι. 26 (ΥΝ. Ἡ. προσ- 
τάσσω).Ἐ 

προ-τείνω, {ο ο{γείοᾷ οἱ, {ο {1 
142 Τοἵ 5οοΙΙΡΊΠΡ, Ας. αχ]. 
25.Χ 

πρότερος, έρα, ερον (οοπρατᾶ- 
νε οἱ πρό), Γο771ε7, ΕΡ. ἵν. 
22: πρότερον ΟΙ τὸ πρότερο», 
45 αἄν., ὀεΓΟ7ε, ΓοΥ”ΙΕζΥ, 
περι 5 

προ-τίθημι, Ν. ἨΤ. πι]ά., {ο οεί 
Γο2{ή, ο. 1. 25: {ο ῥ17ῤοσε, 
ἴο αεςήςσ δεΓοε/απᾶῶ, Ἐο. Ἱ. 
το. ΕΡρ.Π ο. 

προ-τρέπω, ἵη πη](., ἔο ἐλΆούί, 
Άς, ἁΝΙΙ. οπς 

προ-τρέχω, 24 8ΟΥ. προέδραµο», 
{ο 714 ΦεΓο7ε, {ο ο1117141, Πα. 
κ. 45 [. και 

προ-ὑπ-άρχω, {ο ὂε ᾖ2ευ{οιςῦγ, 
νη(Ἡ ρατί]οίρ]ε, Τα. κκ. 12; 
Αο. νἰἡ1. ο.Χ 

πρό-φασις, εως, ἡ, ἆ Λ2είδχέ, 2) 
ἔχεκσε, ιτ ΤΠ. 1 ος αα- 
νετβΙα]1γ, {7 αββεαγα”εε, 0ὐ- 
Ζ2119160Υ, Ματ. χ]]. 49. 

προ-φέρω, {ο ὀγίης /Γογ0, Τα. 

ν1. 45. 
πρό-φηµι, {Γιί. προερῶ, Ρεξ. 

προείρηκα, 24 αΟἵ. προεῖπον, 
ἴο φαν ὀε/ογε, 1.6., αἴ 8η ΕΑΙ- 
πες ως, αα]ι, 1 
εατ]]ετ Ρατί οἱ {πε ἀϊδεσατςε, 
2 (ο. ν]]. 3; οἵ ΡτορΠΏείϊσα]- 
1γ, Ματ. κ]. 23. 

δ6 

(Ν.Π 

1η Αη 
ϱ 

προ-φητεία, ας, ἡ, Λ2οβ/εεγ, 35 
α δΗϊί, οἵ Ίπ εχετοῖδε, Ἐο. 
χι. 6». Κεν. αὶκ. τος Ρίπο. 
ᾖΑ2οβήεείες, 1 Οοτ. ΧΙ. 8. 

προ-φητεύω, σω, {ο ὂε α ῥ7οβᾖεί, 
ἴο ΛΖοβΛΕΣΥ, {ο Γογ{ή-ζεζῇ, οἵ 
5ρεαἷ οἱ ἀϊνίπε {πῖησς ({πε 
πιεαπ]ης Γογοείε(/. 15 5δεοοΏᾶ- 
ΑΙΥ απᾶά Ἱποιάεηία]), Τα. Ἱ. 
671 Λο. Ἡ. 17, τὸ: οἳ {ἴαΐδε 
ΡτορΏείβ, Μαϊ. νι. 22: {60 
αζωήᾳ, αδεὰ Ἱηπ ΠΟΕΚΕΙΥ, 
Μαι. χχνΙ. 6δ. 

προ-φήτης, ου, ὁ, (1) α Λ2οββεί, 
2.6., ΟΏΕ Ὢνπο Ἠα5 ἸηδὶσΏί 1πΐέο 
ἀϊνίπε {ἴπΠίπρς αηπά 5ΡεαβΚ5 
ἴπεπι ΕοτίΏ {ο οίΏετς, Ματ. 
ν. το, απ; 36. ρα. 
Λ/οβΛείζς ὀοοβς οὗ {ε Ο. 7., 
Γι. χχῖν. 27, 44: (2) α ῥοεί, 
πάρα σε 

προ-φητικός, ή, ὀν, Α7οβῥείίς, 
2ή427εά ὑγ α ῥ2οβΛεί, Ἐο. Χν]. 
οὐ- 5 οι. το-ἲ 

προ-φῆτις, ιδος, ἡ, ἆ ῥγοβῥείρος, 
Τι α. 56. Κεν. ἳ 5ου 

προ-φθάνω, {0 αέἱεζβαίε, {ο ὂε 
δεΓογε/αλά, ντα ῬατίϊοΙρ]ε, 
Μαϊ. χνΙ]. 25.3Χ 

προ-χειρίζοµαι, ἴο αῤβοζί, {9 
εᾖοοσε, Δοὶ 1. 29 (Ν. Η.), 
Χχ]. Τ4, Χαν]. τό 

προ-χειρο-τονέω, ὢ, {0 θεκα τετ. 
ΦεΓογε/αα, Λο. Χ. 41.3 

Ἡρόχορος, ου, ὁ, Υοεβογης, Αο. 
ος σας 

πρύμνα, ης, ἡ, {λε άπαγιονέ 
ᾖῥαζέ οἵ α ο/έ, {ᾖε ο{εγ, 
Ματ. ἵν. 35” Αο0 «αν σα 
4Ι.Χ 

πρωί, αἄν., οα20γ {π ἴᾖε 230771- 
9, αἱ ἄατυπ, Να. 1. 35, χ]. 
20: ΥΝΨΙΙΏ αἆνς.,  ἅμα πρωΐ, 
λίαν πρωΐ, σε7γ εαγζν 1η ἔλε 
21071475, Μαϊ. κκ. 1; ΜαΠ. 
ἄνΙ. 2. 

πρώϊμος (ΊΛ. Ἡ. πρό-), η, ο9, 
ϱα20γ, οἳ ἴΏε εατ]γ ταῖη, ]α. 
ν σ.Ἔ 

πρωϊνός, ή, όν, δεζολισήης {ο {λε 
2107111715, οἱ ἴπε ΠπιοτΠῖηπς 
δίατ,͵ Ἐεν. 1. 28 κο 

(85.3 
πρώϊος, α, ο, οὗ {πε 2107111155 

{επῃ. (59. ὥρα), 20711115, Μαἰ. 
ΧΧΙ.Ιδ(ΊΝ. Η. πρωθ), καν. 1; 
1Π. χνΏ]. 25 (ΛΜ. Ἡ. πρωί), 
κι αν 

πρώρα, ας, ἡ, {0ε Γογτυαγζ ῥα1 
ο α «/{ᾷ, ἐε ῥγοτυ, Λο. κχν]]. 

30, 41.3 
πρωτεύω, {0 ανε ῥ7ε-ε222έ166, 

{ο ὂε εὐ{εῖ, Οο]. Ἱ. 1δ.3 

[πρω 



πρω] 

πρωτο-καθεδρία, ας, ἡ, ἆ ελίεί 
ο τα. κι. 41. (Ν.Τ) 

πρωτο-κλισία, ας, ἡ, ἴᾖε είεΓ 
βῥίαεε αἴ α θαφτεί, Ματ. ΧΙ. 
30. (ΑΡ.) . 

πρῶτος, η, ον (5αρετ]αίῖνε οἳ 
πρὀ), ἠγοί, ἵπ Ῥίαςε, πε, ΟΙ 
οτάετ; Ίϊκε πρότερος υΙἩ 
Εοἱ]οινῖπρ Ρεη., δέ67ε, ΟΏΙΥ 
Ίπ. 1. 15, 30; πρῶτον, ἂ5 α- 
νετΏ, ᾖγφί, Μα. ἵν. 25: ντ] 
6εη., ὀεζογε, ]π. χν. 15; τὸ 
πρῶτον, αξ {πε γή, ]η. Χ. 49. 

πρωτο-στάτης, ου, ὁ, α {εαῶεγ, 
α εᾖ{εΓ, Αο. ΧΧὶν. 5.Χ 

πρωτοτόκια, ων, Τά, {ᾳε 454 ο 
{δε γίδα, {δε δὲ1ο71ρ24, 
ΗεΡ. χΙΙ. 16. (9.)Χ 

πρωτό-τοκος, ον, γοίδογη; ὁ 
πρωτότοκος, δρεςία]]γ α Πτ]ε 
ος οπαςι, Έα. Ἡ. 7; Ρας. 
ἔᾖε ᾖγοίδογ”, Πεῦ. κ. 23, ο 
5α]ηίς α]τεαάγ ἀεαά. 

πρώτως, αν., ᾖγ5ί, Αο. χὶ. 26 

πταίω, σω, {ο οὔ110ε, {ο Γαὐῇ, 
ο ἴνοι σα. τες.σ εί. Ἱ. 
το Τα. Ἡ. το, 1. 2.38 

πτέρνα, ης, ἡ, {6 ἠεεῦ, ]η. κΙ. 
18.3 

πτερύγιον, ου, τό (ἀῑπι. οἳ πτέ- 
ρυξ), αι εχ{γε14{γ, 5 ἃ δᾳα{ῇε- 
2171 ΟΙ ῥα7αβεύ, Μαϊ. Ἱν. 5; 
Έπ. τν. ος 

πτέρυξ, υγος, ἡ, α ους, εν. 
ιν. 5, χι. ΤΛ. 

πτηνός, ή, όν (πέτοµαι), τυὔαφες, 
τὰ πτηνά, ὀέγας, 1 («οἵ. χν. 

0. 
πτοέω, ὢ, {ο {ογ{/, Τα. κχΙ. ο, 

ἄκαν. ο) 
πτόησις, εως, ἡ, {6707 εο219{ε/- 

Παΐ1ο01, 1 Ῥεε. 11. 6.38 
ἨΠτολεμαίς, ἴδος, ἡ, Βἰοζεμιαί», 

πιο αι ο. Ἐ 
πτύον, ου, τό, α τυ{οτυέτερ- 

φᾖοσεῖ, Μαι. 11. 12: Τα. ΠΠ. 
προς 

πτύρω, {ο Γ71ρ2ίε, ΡΗΙ. 1. 28.3 
πτύσμα, ατος, τό, οβ1416, ]ῃ. ΙΧ. 

αε 

πτύσσω, ἕω, {ο Γοζῶ, ἴο /ο0/ 142, 
35 α 5οτο]], Τα. Ἱν. 20.38 

πτύω, σω, ἴο οῥ44, Ματ. νἩ. 33, 
ν1. 23 Ἱπ. ΙΧ. 6.Χ 

πτῶμα, ατος, τό (πίπτω), α ὀσαγ 
Γαζιε 5η αεαίᾷ, α εαγεανέ, 
Μαϊ. χκχῖν. 28. 

πτῶσις, εως, ἡ, α Γαζή, α Γαζή, 
11. ο: {ρ., Μαϊ. να. 27: Τα. 

1. 34.3 
τοχεία, α», ἡ, ὀᾳσραγγ, ῥουεγ{γ, 

ρ(οος ομἡμ.ς,ο; Ἐεν. α. ο. 

σκΕΣΑ- Ενός ΝΕ ΤΕΣΤΗΙΜΕ ΝΤ ΕΧΙΟΟΝ. 

πτωχεύω, σω, {ο δε {1 βῥοσυε2ίγ, 
σου σαι, ο. 

πτωχός, ή, ὀν, /έαάμεεά {ο δερ- 
Ρα7Ύ, ῥοσ, αεο/ἠζζε, Τα. χὶν. 
το ο, πα, οσο να. 
οΆέγέ{εαζζγ ᾖο0ο2, ἵπ α ροοᾷ 
5εη56, Μαϊ. ν. 3; ἵηπ α Ῥαά 
5εηςε, Κεν. ΠΠ]. Ι7. ΦΥ. 5ε8 
πένης. 

πυγµή, ἢς, ἡ (πύξ), {ε ή, Ματ. 
ν]. 3 (5εε Ν. ὓ. απά πηχρ.).Ἡ 

Ἰ]ύθων, ωνος, ὁ, Ὠγέβο; ἵπ Ν.Τ. 
α α{ήερ 14; οα]]εά αξίεῖ 
ἴπε Ἐγίμίαη δετρεηί δα] {ο 
πανε σιατάεὰ {πε οτας]ε αἲ 
Ὀεἱρμῖ απἀ Ῥεεηπ σἰαῖπ Ὦγ 
ΑΡο]]ο, Αο. ανΙ. 16 (5εε Ἱ. 
Υ.)Ἡ 

πυκνός, ή, ὀν, Γγεφιιεή, 1 Τϊπι. 
ν. 23; πευῖ. Ρ]αχ. πυκνά, α5 
αἄνετρ, ο/{εη, Ἱωα. ν. 33: 5ο 
πυκνότερο», ΄707ε Γ7εφτιεήζγ, 
Άο: χχῖν. 26.8 

πυκτεύω (πύκτης), {ο ὄε α ὀοχε, 
ἴο όσα, 1 ΟοΟἵ. ΙΧ. 26.38 

πύλη, ης, ἡ, α ἆ90ογ οἱ φαΐε; 
πύλαι ἄδου, 7ε φαΐες οἵ 
{Ιασαες, 4.6., ἴπε ΡΟοΝΨΕΙ5 οἳ 
ἴΏε πΏδεεη ποτ], Μαι. χνι. 
18. 

πυλών, ὤνος, ὁ, α Ίαϊρε ραέε, Αο. 
Χ.Ι7; α φαίετυᾶαγ, ῥογεἠ, Μαϊ. 
ππνά. τε. 

πυνθάνοµαι, 24 αοτ. ἐπυθόμη», 
(1) {ο αἲᾗ, αἲᾷ ΙΤΟΠΙ (παρά, 
5εη.), {ο {Φ117ε, Ματ. Ἱ. 4 
Τα. κν. 26: (2) {0 αδεεγίαζ 
ὄγ {ηστή2γ, ΟΠΙΥ Δο.ὶ κχκι. 

34- 
πῦρ, πυρός, τὀ, γε 6ΕΠΕΙΕΙΙΥ ; 

οἱ {πε ᾖεαί οἵ ἐλε 1411, Ἐεν. 
Χν]. ὃ; οἱ {{ρᾖύμές, Τα. ΙΧ. 
54; (ο 15 5ο οα]εᾶ, ἨΗεῦ. 
κυ. σο; ρ. στ ος, Ἱα- 
κα. 1ο. ὁλαίς ἳ οσους ας 
13; Οἱ {0ε εἴεγμαί Ἰε, Οἵ 
Γαίατε ῬΡυπϊδμβπιεηί, Μαί. 
Χν]]]. δ. 

πυρά, ἂς, ἡ, α γε, α ρῖ]ε οἳ 
Ῥατπίηρ {πε], Αο. χχνΙ]. 2, 

ο 
πύργος, ου, ὁ, α ἴστυεχ, Γογ{ὔβεα 

ἔγτέοίΙέ6, 1 μα. ΧΙΙ. 4, χὶν. 28. 
πυρέσσω, {0 ὂε οἴεβ τυζή α Γευεγ, 

Μαϊ. νΏΙ. 14: Ματ. 1. 39.Χ 
πυρετός, οὔ, ὁ, α Πενε, Τα. ἵν. 

3δ, 39. 
πύρινος, η, ον, /ε2γ, ο 5, 

Κας. ὡς αι 
πυρόω, ὢ, Ν. Τ., ρᾳ55., ἴο δε εί 

ο. γε, ἴο δ14271, ἴο ὂε 17- 
Παμιεῶ, 2 εί. 11. 12: 1 ΟοΥ. 
νΗ. 9: {ο ϱ/οτυ τυᾳ ᾖεαί, 45 
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[ραβ 

πεία] ἵη α ΕΙΙΠαςθΘ, ο ὄε 
ῥ1έπεα ὄγ ἤγε, Ἐεν. ΠΠ. 1δ. 

πυρράζω, {ο ὂε ζγε-εοίογεα, {ο ὖε 
σα, Μα ανι ο, α(Ν. ῃ, 
οπη]{ Ῥοί]). (5. πυρρίζω.)Χ 

πυρρός, ά, ὀν, γε-εοίογεα, 7εά, 
εν, τα, 4 κα, 5 

Τ]ύρρος, ου, ὁ, Ὀγ/γ/1, Αο. κχ. 

πύρωσις, εως, ἡ, α ὀ1411315, 
εοαργα{ίση, Ἰεν. χκν]λΠ. 9, 
18: φεύέγε {γαᾖ, 35 ὮΥ τε, 
Ἱ Εες τν, τσ 

πώ, απ επο]έῖο Ρρατίϊο]ε, σε, 
γεἴ, αδεᾶ ΟΠΙΥ ΙΏ οοΠπΙροδΙ{10Ἠ; 
5εε µήπω, µηδέπω, οὕπω, οἆ- 
δέπω. 

πωλέω, ὢὤ, ήσω, ἔο οεζζ, Μα. χχ]. 
1σ. 

πῶλος, ου, ὁ, αἆ εοὐέ, α γοιή σσο, 
α5 Μαΐ. χχῖ. 2. 

πώ-ποτε, α.ν., αἱ α11γ πε, αδεᾶ 
ΟΠΙΥ αξίει α περαίῖνε, 210{ αἲ 
αγ {116, 102, ]π. Ἱ. 18, ν. 

37: 
πωρόω, ὢ, {ο αγάε7, ἴο ΕΠΕ 

εαζ{οι5, Ἠρ., ]Π. ΧΙ]. 49; Ἐο. 
ἲ, 

πώρωσις, εως, ἡ, ᾖαγάπεις οἳ 
πεατί, οὐέμοεσέος, Ματ. Η]. 5} 
Εοι αν 25 ΕΡ. αν. ιδ 

πῶς, αἄν., ΙΠ{ΕΙΤΟΡ., ᾖοτυξ 
τωραί 12/1 ὂν τυᾗαί 
7764156 ΑΙξο ἵη εχε]απια- 
Ώομς, α5 Τα. ΧΙΙ. 5ο; Τη. χ!. 
36: πΙῖη 5αΡ]. οἵ ορί. (ἄν), 
ΙΠΙΡΙΥΙΠΡ α 5ίΤΟΩΡ περαΐ]νε, 
Μαι. κχν]. 54; Λο. 1. 417 
οἑίεη (Ν. Τ.) απ Ἰπάϊτεοί Ἱπ- 
{ετορβίῖοης (εἰα5δδῖσα] ὅπως), 
Μαι. νι. 258, εἴς. 

πώς, αη επο]{ίο Ρατίϊο]ε, 5 α 
1411717, γ αγ 7έα5. 

Ῥ 

Ῥ, ϱ, ῥῶ, 17ο, 7, απᾶ 45 αη 
Ἱπ]1α]. ανναγς ῥ, 4, ἴπε 
5ενεηί{εεμ/Ὦ Ιείίετ. Α5α πι- 
ΠΠΕΓΑΙ, ρ΄--ΙΟΟ; ΙρΞξ-ίοο,οοο. 

'Ῥαάβ, οἵ ᾿Ῥαχάβ, ἡ (ΗΠεῬΡ.), 
Λα/βαδ, Πεῦ. ΧΙ. 31. 

ῥαββί (Ν/. Ἡ. ῥαββεί), (ΠεΡ.), 
Ααὐδἐ, 1 1947, α Πϊτ]ε ος 
τεδρεοί ἵπ Πεν]5δη 5οποο]ς ος 
]εατηϊης, οξίεηπ αρρᾗΠεά {ο 
ος Ἱπ. ὑ. 6, Ἰν.σε. 
(Ν. ΤΟ) 

ῥαββονί, ΟΥ ῥαββουνί (Ν. ἩΗ. 
ῥαββουνεί), (Αταπι.), 5ΙΠΙ]αΙ 
ἴο ῥαββί, 21 11497, Ματ. 
κ. δι: Ἱπ κα. το (Νν. Το 

ῥαβδίζω, ίσω, {ο 5εοιήσε, {ο ὀεαὶ 



ραβ] 

τῷ /οαΐ, Αο. χνὶ. 232: 2 
Οος. χῖ. 25.8 

ῥάβδος, ου, ἡ, ἆ 7οᾳ), ία”, Μαἲ. 
χ. τοι, 1 σοε ιν. οτε: ον. 
ΧΙ. 1; α 7ο οἵ αιῇο71έν, α 
σοεβίγε, Πεῦ. Ἱ. 8. 

ῥαβδ-οῦχος, ου, ὁ (ἔχω), α Λοὐσεγ 
οὗ {2ε ο», α {4007, α ἘΟπΙΦΏ 
ο/Ποεσ, Αο. χνΙ. 35, 38.3 

Ῥαγαῦ, ὁ (ΗΠεξ.), ἄαραι, Τα. 
Η1. 35.Χ 

ῥᾳδι-ούργημα, ατος, τό, α εγε- 
ος αε{ζο7η, α12 αεζ οὗ υ11/ᾳ2711, 
Ας. χν]1]. 14.3 

ῥᾳδι-ουργία, ας, ἡ, εζαΓάεςς, 
σ1/ζα{1γ, Αο. ΧΙ]. τοῦ 

ῥακά (Αταπι.), αὖ επαβόν, 1.6. 
φέηςεζέο» 43, Μα. ν. 22 (5εε 
(ον ὃ τος κα). (Ν.Ο 

ῥάκος, ους, τό (ῥήγνυμι), α 7Ε20- 
214122 {0771 οῇ, α ῥΐεεε οἵ ε{οζῇ, 
Μαϊ. ΙΧ. τ6; Μας. Ἡ. 21.8 

'ΜῬαμᾶ, ἡ (ΠεΡ.) ἄαπαή, Μαϊ. 
Π. 18.Χ 

ῥαντίζω, ἴσω, {ο οᾷ71211ε, {ορ 
εἰέάσε εεγε”ο2/α0ύν (86ς.) 
ὄγ οῥ2 121 ζή21ρ, {ο 1421 70112 
(ἀπό), Ματ. να. 4 (Ν. Π.); 
ΗΕ. Ἰκ. τὰ, το, 2 σοι 

(5.3 
ῥαντισμός, οῦ, ὁ, 221 ζήρ, 
Δγήβεαέέο2, ἨΠεΡ. ΧΙ]. 242 1 
Ῥοι. 1, 2. (5.3 

ῥαπίζω, ίσω, {ο οηήΐε το {πε 
αμα, Μαϊ. ν. 30, χχν]Ι. 67.3 

ῥάπισμα, ατος, τό, α ὀ/οτυ τυ1{ῇ 
{λε οβε Λαμᾶ, Ματ. κὶν. 657 
Ία ανοι. 52. κκ. 5-Ἡ 

ῥαφίς, ίδος, τν α 6εαίε, Μαϊ. 
χΧὶχ.24: Μαχ.χ.25; Τ 1. χν]]. 
ος (Ν. Ἡ. βελόνη).Χ 

'Ῥαχάβ, 5εε 'Ῥαάβ. 
Ῥαχήλ, ἡ (ΗεΡ.), ζαελεῖ, Μαϊ. 

Ἡ. 15.3 
Ῥεβέκκα, ης, ἡ, Δέεδέεεεα, Ἐο. 

ος ος 
ῥέδα, οἵ ῥέδη, η», ἡ (6ᾳα1119), ἆ 

ελαγίοί, Ἐεν. Χν ΙΙ. 13. (Ν. 
πε 

Ῥεμφάν, οἵ Ῥεφάν (Ν. Ἡ. 
Ῥομφά), ὁ (Ρρτορ. Οορίϊο), 
Αε/ΠῤΛαΣ, ἴηπε Φα οξ 
Ιαΐεί ΠΙΥ{ΠΟΙΟΡΥ, Αο. ΥΠ. 43 
(Πεῥ., 62,4, Απιος ν. 26).Ἠ 

ῥέω, ῥεύσω, {ο ου, Ίπ. νι. 38.3 
ῥέω (5εε Φφημί, εἶπον). Έτοπι 

{μῖ5 οὓς. τοοί, {ο «6, αἴθ 
ἀετινεά: αοῖ. ΡείΕ., εἴρηκα; 
Ρᾶςς., εἴρημαι; 1Ι5ΐ 8Οἵ. Ρ855., 
ἐρρέθην οἵ ἐρρήθην; ΓΡατί., 
ῥηθείς; ϐ5ρεο. {πε πει. τὸ 
ῥηθέν, {λαέ το /έεᾖ τυας «βοάεΖ 
ΒΥ (ὑπό, ϱεη.). 

σκΕξδΑ- ΕΝΟΣ ΝΕ ΤΕΣΤάΙΜΗΕΝΣΠ ΕΧΙςΟΝ 

'Ῥήγιον, ου, τό, ΑΛεσίση, πουν 
Ῥερρίο, Αο. χχνΙ. 13.Χ 

ῥῆγμα, ατος, τό (ῥήγνυμι), τυζαέ 
{ς ὀγσχε, α σέ Τα. νι. 49. Ἕ 

ῥήγνυμι (ο: ῥήσσω, α5 Ματ. ΙΧ. 
18), ῥήξω, {ο ὄγέαβ, {ο 7έᾷ, 
{ο ὀ1εγοί, {ο ασε --- [ο 
ὄγεααβ Γο2{0, α5 Ἰπῖο Ρταϊςε, 
Μαι. νι. 6, ἱκ. 17; Ματ. Ἱ. 
25,1κ. τὸ: ως ν- ση κησς 
(α]. ἵν. 27.3 

ῥῆμα, ατος, τὀ, ἆ ζωής ῥοβε; 
(1) α τυογά οἵ σαγ{15 Οἱ ΑΠΥ 
Κιπά, α5 ών, Ζἐβογ{, 
Α7ο49έ, Τα. νΗ. 1, Ἱχ. 45; 
Ῥο. κ. δ; (2) α ές, α 71αΐ- 
ζε, α δ1ςέπέςς, Τα. ΠΠ. 151 2 
σος απ. τ. 

ἛῬησά, ὁ (Ηε).), Ἄλετα, Τ.α. ΠΠ. 
2η. 

ῥήσσω, 5εε ῥήγνυμι. 
ῥήτωρ, ορος, ὁ, ἄ ο2αίσγ, Αο. 

εκατ. πο 
ῥητῶς, αάν., εχβγέςεζγ, {2 «5ο 

72471 τυογάς, 1 Τϊπι. ἵν. τ.Ἡ 
ῥίζα, ης, ἡ, (1) α 7οοέ οἵ α ἔγεε 

οἵ ἆ ῥίαί, Ματ. χΧὶ. 20; πηεῖ., 
ἔδε ογ{ρ17 ΟΙ «φο1έεέ οὗ α21γ- 
δρ, ιτ μα. οι. το”. 
εο/1Φ{416Υ, ῥετευεγα/εε, Μα. 

ΧΙΙ. 21; (2) {παί γΥγΏ]ο]Ὦ οοπηες 
ἔτοπι {πε τοοῖ, α αεφεέαα216, 
κο.πν. τα, Εεν η σι 

ῥιζόω, ὢ, {ο 2οοέ; Ῥετέε. ῥρ855., 
Ρρατί]οῖρ]ε, ἐρριζωμένος, 7716 
2οοΐεα, Ἡρ., ΕΡ. ΠΠ. 17; Ὁο]. 
1, 7. 

ῥιπή, ἢς, ἡ (ῥίπτω), α «έγοβε, α 
ζτυ121446, 35 οἳ {πε εΥε, 1 0ο. 
ΧΥ. 02.3 

ῥιπίζω, {ο ἴοος {ο αῶ 770, ἂ5 
πανες  ῬΥ ἴπε πΙπά, ]α. 1. 6.3 

ῥιπτέω, ὢ, 7ο {ρ7οτυ ο{/ ΟΙ ατυαγ, 
ας αακη. 23: 

ῥίπτω, Ψω, Ι8δί αοΟἵ. ἔρριψα; 
Ρρατί. ῥίψας; {ο {ῷ7οτυ, {7οτυ 
αοτο, ἔᾖγοτυ οἱ, ῥ7ο5έγαέο, 
Μαι. κ. 46, πν. 3ο, ααπας 5 
Τι. ἵν. 35, χν]]. 2; Αο. χκν]]. 
19, 20.8 

Ῥοβοάμ, ὁ ο... 
Μαι. 1. 7.3 

Ῥόδη, ης, ἡ (205ε), ᾖοάα, Αο. 
κ. 133 

ενος, ου, ἡ, ζὦλοαες, Δο. χχΙ. 

Δεᾖοδοα», 

να αν. αἄν. (ῥοιζέω), τυ1ή α 
ϱγεαέ 0456, 2 Ῥεῖ. ΠΠ. Τ1ο-ῦ 

ῥομφαία, ας, ἡ, α ζαχσέ οτυο2/ζ, 
α5 Κεν. Ἱ. 16; ΒρΡ., ῥέ6γ221Ρ 
ο72εΓ, Τα. Ἡ. 35. 

Ἓουβήν, ὁ (Ηεῦ.), {ειδε}, Βεν. 
να. 5.Ἐ 

ὃδ 

ἴσαβ 

Ἑούθ, ἡ (ΠεΝ.), Αήή, Ματ.Ι. 
9 

Ῥοῦφος, ου, ὁ (Τ.:.), Αζις 
Ματ. Χν. 21; Ἐο. χγ]. 12.3 

ῥύμη, ης, ἡ, α - α ζα226, Μαί. 
νι.25 Τα. χὶν. σι; Αα ἰκ. τε. 
ΧΙ]. ΤΟ 

ῥύομαι, σοµαι, ἀερ. πιῖᾶ., 15έ 
8ΟΓ., Ρ855., ἐρρύσθην, ἔο αγατυ 
οἵ ομαΐε Γγο ἆαφεγ, ἴο 
αεζένεγ, 2 Ῥεῖ. Ἱ. 7: ὁ ῥυό- 
να {7ε αεὐένεγεγ, Ἐο. ΧΙ. 
26. 

ῥυπαίνω, {ο ὤεβζε, Ἐεν. κχ]. 11 
(Ν. Η.). 

ῥυπαρεύομαι, {ο δε Γγ, Ἐεν. 
χχ]. ΤΙ (ΥΥ. ΗΠ. πατρ.). (Ν. 
π. 9 

ῥυπαρία, ας, ἡ, {ᾳ, ῥοὐὔεζίο, 
18. 1. 21.3 

ῥυπαρός, ά, ὀν, Αγ, αελβ]εο, 
]α. απ. 2: Ἐεν. κα τὸ η. 

ῥύπος, ου, ὁ, ή, ήλέπέςς, 1 
Ῥει. ΠΠ]. στ 

ῥυπόω, ὢ, ἔο δε 71, Ἐεν. κχ]ῖ]. 
ττ (πο Ν. Ἡ.) 

ῥύσις, εως, ἡ (ῥέω), α Ποτυέης, 
οὐ {φσίέε, Ματ. ν. 25; Τμ. ν]. 

43, 44.3 
ῥυύτίς, ίδος, ἡ, α τυγ{ῤζε; Β6., 

α οβ272ζμια) αεΓεοί, ὮΡ. ν. 27.3 
Ῥωμαϊκός, ή, ὀν, Ὀογια, Ἱμα. 

αχ]. 38 (7. Η. οπι1).Χ 
Ῥωμαῖος, ου, ὁ, α Ἀογμα, ]η. 

ΧΙ. 48. 
Ῥωμαῖστί, αἄν., {ή ἐδε {α{έμ 

ζαηςμαφε, ]μ. Χὶκ. 10.3 
"Ῥώμη, ης, ἡ, ᾖομέ, Αο. χν]Ι. 
ο ο Ἔ σαι, τοι 

ῥώννυμι, {ο οὐγεπρίβεμ; ΟΠΙΥ 
ΡεΓΕ., Ρᾷ55., ΙπΙρν., ἔρρωσο, 
ἔρρωσσε, Γαγετυεᾖί, Αο. χν. 20, 
κχ]Ι]. 309 (. Η. οπα1ϐ).Χ 

Σ 

Σ, σ, Ἀπα] 6, «άρμα, ο, ἴπε 
εἰβαίθεπίπ Ιείίετ. Άδα πι- 
ΠΙΕΤΑ], σ΄-- 200; ,σ--2ο0ο9,οοο. 

σαβαχθανί (Ν.Η. «εἰ, (Αταπη. ), 
φαύαςΛέασέ, ἔλοις ᾖαοέ Γο2- 
φαᾷε 736, Μαϊ. ακχν]Ι. 46: 
Ματ. χν. 34: Ίτοπι {πε Αγα- 
πηαῖς τεπαετίηρ οἳ Ε5. κχΙ]. 1. 
(Ν. ΤΟ 

σαβαώθ (ΗεΡ.), φαδαοίἠ, ᾖοοό, 
αη{ες, Κο. ΙΧ. 29; Ἰ]α. ν. 4. 

(993 
σαββατισµός, οὔ, ὁ, ἆ Αεεβίις 

οὗ παὐδαίἡ, α φαδύαίἡ εοί (ΣΕ. 
γ.), Πεῦ. 1ν. ο. 

σάββατον, ου, τό (ἴτοπι ΗεΡ.), 



σαγ] 

ἀαί. Ρ]ιτ. σάββασι(ν), (1) {πε 
φαὐδαίἡ, Μαϊ. χΙ]. δ, χχν η. 1; 
(2) α ενέσα οὗ Φενε ααγ»ς, α 
τυεεᾷ, Ματ. χνΙ. 2, 9; ἵπ Ῥοί]λ 
5εηςδες {Πε Ρ]ιτα] ἶ5 αἶδο α5εἀ. 

(90) 
σαγήνη, ης, ἡ, ἆ αγαρ-ηεί, Μαἴ. 

πΙη. 47. (5.)Χ «ὀγµ.; 568 
ἀμφίβληστρον. 

Σαδδουκαῖος, ου, ὁ, α «»αζάζλεεε ; 
Ρ]ατ., οἱ {πε 5εοῖ ἵη σεπετα]; 
Ῥτοῦ. ἀετῖνεά ἔτοπη {πε Πεὺ. 
π8Τηε Ζαάοϊς. 

ΣῬαδώκ, ὁ (Ηεῦ.), δαῶσξ, Ματ. 
τας 

σαίνω, {0 ΄π05ε, αέπίιγό, Ρραδ., 
νο αμ ας Ἐ 

σάκκος, ου, ὁ, ᾖα{γ-ε[οίᾷ, σαεζ- 
εἰοία, α 5ἶδπ οἱ πιουτηῖης, 
Μαι. χι. 21: Ἱ,α. χ. 13; Εεν. 
νι τα απ. ας 

Σαλά, ὁ (ΗεΡ.), δαΐα, Τα. Π]. 
35. 

Ῥαλαθιήλ, ὁ (Πεῦ.), ὁαὐαλ{εῖ, 
Μαι. Ἱ. 13) Τα. τἩ. 27.Ἐ 

Σαλαμίς, ἴνος, ἡ, Φαζανεέο, Αο. 
ΧΙΙ. 5. 

Ῥαλείμ, τό, δα0μ, ]π. 1. 23.3 
σαλεύω, σω, {0 οΖαῤε, {ο εατέσε 

{0 «σάε, α5 Μαϊ. χι.7;: ΗΠεῦ. 
-ᾱ. 2): 5ο, ἴσ εχεξᾶε, αφ 
ἴΏε Ρορι]αςε, Αο. χνΏ. 13; 
{ο αἰσιὸ η 1η1μά, 2 Τη. 
ω. 5 

Σαλήμ, ἡ (Πεῦ.), δαΐε1, ἨεΡ. 
νι. 1. 

Ῥαλμών, ὁ ὁ (ΠεῬ.), δαὔ πολ, Μαϊ. 
αν Ἡ Ἂ εν πα ἃδ ην. Ἡ. 
Φαλά).Ἐ 

Ῥαλμώνη, ης, ἡ, «δα101έ, Αο. 
χΧχν]ι. 7.Χ 

σάλος, ου, ὁ, ἔε {οεςή οὗ {λε 
φέα 4 α {εηεβεί, Τμ. κχ]. 
2ς Ἄ 

σάλπιγξ, ιΎγος, ἡ, α ἔγβεύ, 
Ι 0ο. χὶν. ὃ; 1 ΤΠ. ἵν. 16. 

σαλπίζω, ίσω (οἶαδς. ίγξω), {ο 
σοτέα α {ηβεί, Ἐεν. ΙΧ. 1, 
13: 20ἵ Ίπιρεις. πδε, Ι Οο{. 
απο τς (κος ας. 6 εἶε, 1. 
δ σδ, οὐ, β), ῬΒα. 134). 

σαλπιστής, οὔ, ὁ (εἶαδς. -ιγκτής), 
α {γέ1βείεΣ, Ἐεν. κνΗ]. 22.3 

Φαλώμη, ης, ἡ, «δαΐ0πε, νε 
οἱ Ζερεάεε, Ματ. χν. 49, 
ΧνΙ. 1.Χ 

Σαμάρεια, ας, ἡ, »α1α27α, εἴειε 
(1) ἐδε αλςίγίοί, Ί μα. ΧνΙ. 1; 
Ίπ. 1ν. 4: οἱ (2) ἐλε εἴζγ, αΕἴεί- 
πατάς ςα]]εά «δεδασίε, ΟΠΙΥ 
Αοι νΗ. ς(Ν. Η.). 

Σαμαρείτης, ου, ὁ, ἆ δα1ζ2{{011, 
πι κ 5 Εικ. 5». 

σκΕΡΑ-ΕΝΟΙΙ5Η ΝΕ ΤΕΣΤάΙΜΕΝΥΤ ΣΧ/ΙΟΟΝ. 

Σαμαρεῖτις, ιδος, ἡ, α «δα 15211 
τυσ1α1, ]Π. ἵν. Ο.Χ 

Σαμο-θράκη, ης, ἡ, δα/11ο{ᾖ7αες, 
Αο. χνΙ. 11.3 

Ῥάμος, ου, ἡ, Φα7105, ΑΟ. ΧΧ. 
το. 

Σαμονήλ, ὁ (ΗΠεῦ.), δα21.Εῇ, Αο. 
11. 24. 

Σαμψών, ὁ (Ηεῦ.), «δα71507:, 
Περι σα, 4ος 

σανδάλιον, ου, τό, α οαμασαύ, 
Ματ. νΙ. 9; Αο. ΧΙ. δ.Ἐ 

σανίς͵ ίδος, ἡ, α βία, α ὀσαγα, 
Αο. χχνΙ]. 44.Χ 

Σαούλ, ὁ (ΗἨεΡ.), «αεζ, (1) ἴπε 
Κκίπρσ οἱ ]5ταε], Αο. ΧΙ]. 21; 
(2) τηε αροςί]ε, οπΙγ ἵπ ἀῑτεοί 
αἀάτεςς (εἶξεινίπετε Σαὔλος), 
βοσκών. 

σαπρός, ά, όν, /ο{ΐεπ, ΏεποἙ, 
1σεεσς, ΜαΙ. νΗ. 17, 1δ; ἤρ., 
εσγ77έ0ἱ, ΕΡ. Ἱν. 290. 
ο ης, ἡ, δαῤῥῥέγα, Αο. 

ν. Ι.Χ 
σάπφειρος, ου, ἡ, ἆ σαβῥ/σσε, 

Ῥεν. πα. το. 
σαργάνη, ης, ἡ, α ὀασβεί, 6εη- 

εΓαΙΙγ οἳ ἰπ]δίεά οοτᾶς, 2 
οσοι. αι σος 

Σάρδεις, ων», ἆαῑ. εσι(ν), αἳ, 
δαγα15, Ἐεν. 1. 11, 11. 1, 4.Χ 

σάρδινος, ου, ὁ (Έεο. ἵπ εν. 
Ἱν. 3 {ο Γο]]ον]ης). (Ν. Τ.)Ἁ 

σάρδιον, ου, τὀ, ἃ Ρτεοῖοι5 
5ί0Π8Ε, οα2α11έ5 Οἵ εαγεὐία22, 
ο ας ον Ενας 
20.3 

σαρδ-όνυξ, υχος, ὁ, α Φ2ῶ0- 
21Ύὰ, α Ῥτεοῖοις 5ίοπε, πΠῖ{ε 
βίτεα]ἷκεά πΥΙ{Ὦ τε, Ἐεν. χχ]. 
20.Χ 

Ῥάρεπτα, ω», τά, Φαγεβία, Τα. 
ἵν. 26.3 

σαρκικός, ή, όν, Πεν, εαγα{, 
ππείπετ (1) Ῥε]οηπρίησ {ο 
Ἠπάπιαη παίιτε ἵη 15 Ὁος1]γ 
πιαπ]{εςία{ῖοη, οἵ (2) Ὀε]οης- 
Ίησ {ο ἨππιαἨ παΐιτε α5 51Π- 
εως το αν ισης εθος μα, 
επ τες ο ρε θεά 
τ Ρεῖ. Π. ΤΙ; Τοτ Ἐεο. σαρ- 
κικός, . Π. 5αΏδίαίε σάρ- 
κινος, Ιπ Ἐο. να. 14: 1 Οοτ. 
πῃ. τ: Περ. να. 16;  απᾶ 
ἄνθρωπος ἴπ 1 (οτ. 11. 4. 

σάρκινος, η, ον, (1) ες γ, εσ2- 
{1215 οὗ ες, ΟΡΡ. ἴο λίθινος, 
20οτ. 11.43; (2) Πες, εαγαζ 
(ΥΠ. ΙΠίπεραδςασες αποίεά 
ἀπάετ σαρκικό»). Χ 

σάρξ, σαρκός, ἡ, Πεσή, 51η6., Τα. 
παην. σος Ρε. ἴα νι 
{πε Αιμα ὀογ, 141; ἴπε 

δο 

[σεβ 

1 3Παίε Οἱ ΠΙΔΏ α5 
ἀῑδιϊηρυ]5δῃεᾶά Ίτοπι Ἠϊ5 ἆῖ- 
νῖηε πατε (πνεῦμα); Α1έια2: 
αή1έ7ε, 85 51ηΐ6ι]; πᾶσα σάρξ, 
ΕσεΥΥ 1141, αἰ; 11Η; κατὰ 
σάρκα, αὖ α 11437; σὰρξ καὶ 
αἷμα, (ει απα ὀίοσα, 4.6, 
ΠΠΑΏ ας {Γται] απά {α]]β]ε; 
ἕῆν, περιπατεῖν κατὰ σάρκα, 
ἔω {έω6, {ο τυαἰᾷ αίεγ Πες, 
εξ α οατπαϊ, απδρϊτιέαα] 146. 
ΤΠε πνοτά αἶ5δο ἀεποίες ἆ22- 
9/44, Ἐο. ΧΙ. 14. 

Σαρούχ, ὁ (ΗεΡ.), (1). Η. Σε- 
ρούχ), Φα77έεᾷ οἵ «δε7145, Τα. 
αι, 45. 

σαρόω, ὢ, {0 οτυεεβ, {ο εἴέασε 
ὄγ οτυεεβέης, Μαϊ. κ. 44/ 
τν. κα. 26. αν. 5.Ἐ 

Ῥάρρα, ας, ἡ, Φα2αή, Ἐο. ἵν. 19, 
ἔκε ος 

Σάρων, ωνος, ὁ, αγο02, Αο. ΙΧ. 
κ 

σατᾶν, ὁ (ΗεΡ.), απἆ σατανᾶς, 
ᾱ, ὁ, ἆὖ αάσογςαγ, 12.6., δαζᾷ71, 
{πε ἨΗεῦ. Ρτορεί ηβπιε ΕΟΓ 
{πε ἀεν]], διάβολος, Μαϊ. ἵν. 
τος ες; Άε ανα. τδι μπε, 
{ΟΙ ΟΠε Μο ἆοες {πε πνοτ]ς 
οἱ Φαΐαπ, Μαΐ. χν]. 23; Ματ. 
νι. 33. (5) 

σάτον, ου, τό (Αταπη.), α σεαζ, 
α Ὠιεαδατε εαυα] {ο αΌοαί α 
Ρεεκ απά α Ἰα]έ, Μαι. χΙ]. 
αᾱ;: Έα. πα. οι, (8 

Σαῦλος, ου, ὁ, «»α1/0, ἴπε αροςί]ε, 
6επετα]]γ ἵπ {Πῖ5 ἔοτπι (5εε 
Φαούλ), Αο. νΙ. 5δ, ν]]. 1, 1. 

σβέννυµι, σβέσω, (1) {ο εχέζτι- 
Απ, {ο Ζ1εΠεᾷ, ἙΡ. νΙ. 16; 
(2) ρΡ., {ο 5Ἴβῥζες», 1 ΤΗ. ν. 
1 

σεατοῦ, ἢς, οῦ (ΟΠΙΥ πιᾶδο. ἵπ 
Ν. Τ.), ἃ τεβεχ. ΡΙΟΗ., οὗ {Υ- 
σεᾖς; ἀαῑ., σεαυτῷ, {ο {ἐλγτεύή; 
8οο., σεαυτόν, {γ5εζγ. 

σεβάζομαι, ἀερ., Ρᾳ55., ἐο οζαο 
47 ἆτυε οὗ, ἴο τυος/1β, Ῥο. Ἱ. 
25.8 

σέβασµα, ατος, τό, α οὐ[εεί οὗ 
7ε{{ρίοιις τυο}ς/{ᾷ, Αοὶ χνἹ]. 
ὀα ΘΕΓ. αἩ. 4. 

σεβαστός, ή, ὀν, σεέγαέεα, αι- 
Φτοή, α Ώιιε οἱ ἴπε Ἐοπιαῃ 
ΕΠΙΡΕΤΟΙς (-- ΤΙ. αιεριεσ{1ϱ). 
Ἆε απν. σε ος Έσες 
5εοοηάατΙ]γ, «πισιισία, {71- 
Λεγία{, Αο. χχν]]. Τ.Χ 

σέβοµαι, ἀερ., {ο 7ευεγεΊεξ, ἔοᾳ 
τυο7ς/{ (οἀ, Ματ. νι. 7: 
οἱ σεβόµενοι, {φε ατοιεέ, 4.8., 
Ρτοδε]γίες οξ {Πε σαΐε, Αο. 
ΧνΙ]. 17. 



σει] 

σειρά, ἂς, ἡ, α ελα, 2 Ῥεῖ. Ἱ]. 
4(Ν. Π. τεαά Γο]]ον]πρ).Ἐ 

σειρός, οὗ, ὁ, ἆ ῥ4ΐ, 2 Ρεῖ. Ἱὶ. 4 

σεισµός, οὔ, ὁ, α «ᾖαῤζις, α5 αἲ 
ἑα2{σφάΔε, Μαϊ. χχὶν. 7; α 
ἵο/21 αἲ 5εα, Μαϊ. ν]]]. 24. 

σείω, σω, {ο «/ᾖαάέ, Ηεῦ. χ]]. 
26: Ἠρ., {ο ασἸίαΐο, Μαϊ. αχ]. 
Το. 

Φεκοῦνδος, ου, ὁ (1:4:.), «δ6εΊ/21- 
απέφ, ΑΟ. ΧΧ. 4.Χ 

Σελεύκεια, ας, ἡ, «δεζεμεία, Αο. 
ΧΙΠ. 4.Χ 

σελήνη, ης, ἡ, ἐλε 13001, Ματ. 
Χ111. 24. 

σεληνιάζοµαι, {ο ὂε εβαλερέίς, 
Μαι. ἵν. 24, χν]]. 15. (Ν. Τ.)Ἁ 

Σεμεῖ, ὁ (ΠεΡ.), (1). Η. Σεμεείν), 
67167 ΟΥ Ιε2ε{21. μα. ΠΠ. 26.38 

σεµίδαλις, α.ο. τι», ἡ, {λε ηεσέ 
συ/εαίε; ᾖῇσ17, Ἐεν. ακν]. 
πο 

σεµνός, ή, ὀν, υεπεγαδζε, /02107- 
αὐίο, οἳ ππεῦ, 1 Τϊπι. ΠΠ. ὃ, 
ττι ας, α-5--οξ αεῖς, Εμ. 
ἵν. 9.3 

σεµνότης, ΊΤητος, ἡ, αρ, 
Ἕομο, τ πι ο μη ας 
ους, αι. πο 

Ἀέργιος, ου, ὁ, «εηρΊ19, Αο. χΗ]. 

πο 
ήθ, ὁ (ΗΠεΡ.), δεί, Τα. 1. 
πο 

Σήµ, ὁ (ΠεΡ.), επ, Τα. ΠΠ. 
36.3 

σηµαίνω, Ι5ΐ 8ΟἵΙ. ἐσήμανα, {ο 
σ{ρ7241Υ, {214ΐἱσαίε, ]τ. κἩὶ. 33; 
Ἄς. ΧΜ. οἨ. 

σημεῖον, ου, τό, α »{53η, {λαέ ὄγ 
τυ/{ε α {ή ἐν Αποτυ, α 
0 ε71, 1 17141εα{{ο71, οἱ ἀῑνίπε 
ΡίεδεηΏςε απά Ῥούνετ, 1 Οο{. 
χὶν. ρα, Τη. κνὶ ] πτ πεπςε, 
εδρεςΙα]1γ, α117αε/6, νιεῖλετ 
τεα] οἵ υπτεα], Τα. ΧΙ. 16, 29; 
ΤΠ. τ Ὁ ας ες δὐύ- 
ναµι». 

σηµειόω, ὢ, ἵη πι]ά., ἴο 11474 
07 οἼε” φεζζ, ζο οΐε, 2 ΤΗ. 
11. 14.Χ 

σήμερον, αἄν., {0-ζαγ, αἴ ἐλίς 
72216, 10τ0, Μαϊ. νΙ. 11; Τα. 
ΗΠ. ΤΙ; ἡ σήμερον (ἡμέρα), {25 
ΦΕ7Υ αγ, Αο. χὶχ. 49. 

σήπω, {0 /1ᾳᾷε οί; 24 Ρρετῖ. 
σέσηπα, {ο ὀεεσ/ε 2Ο{{621, ῥεί- 
150, ]α. ν. 2.Χ 

σηρικός, ή, ὀν (Ν. Η. σιρικός), 
ο1/ῤε/; πειῖ. α5 δυῦ5ί., 174, 
Κεν. χν]]. 12.Χ 

σῄς, σητὀς, ὁ, α 2οίᾷ, Μαϊ. νΙ. 
το, σο, τα. κα. σα” 

σκΕΡΑ-ΕΝνσ)ςς ΝΕΙ 7Ε57άαΛΕ ΥΤ ΤΣΧ/ΟΟΛ. 

σητό-βρωτος, ον, /2ο{ή-έαίεε, ]α. 
ν. 2ο. 

σθενόω, ὢ, {0 οἐγεπρίλεη, 1 Ρεῖ. 
Ψ. το. (ΝΤ 

σιαγών, όνος, ἡ, {λε Ίατυδομε, 
Μαι. ν. σος Ἱα. νή 29: 

σιγάω, ὢ, {ο ῥεεβ οέζεπεε, Τα. 
ΙΧ. 36: ῬΡα855., {ο ὄε εοηεξαζεα, 
Ῥο. χγνΙ. 25. 

σιγή, ἢς, ἡ, «1ζεήεε, Α.ο. ΧΧΙ. 4Ο; 
Κεν. νΗ1. 1.Χ 

σιδήρεος, έα, εον, οΟΠ{Τ., οὓς, ἃ, 
οῦν, ΄2αάε οἵ 1407, Αο. ΧΙ. 
το: Ὅον. Π. ση. 

σίδηρος, ου, ὁ, {οη, Ἐεν. χν]Π. 
τσι Ἑ 

Σιδών, ὤνος, ἡ, «1201, Μαἴ. χ]. 
μ 2. 

Ῥιδώνιος, α, ον, «Οἑζο/24071, {11- 
Λαδίαλέ ο Φάση, 14. ἵν. 26 
Ν.Π; Ἆςσ κ, 2ο. 

σικάριος, ου, ὁ (Τ:αἴ.), αι ἄφδας- 
ο, Ἂςι πσα. 8. 

σίκερα, τό (Αταπῃ.), {ολ {εα{ζ7ς 
αγέσᾳ, Ἱωα. Ἱ. τς. (9. 

Ῥίλας, ἆαῖ. ᾳ, ἃςο. αν, ὁ, ο1ᾳς, 
οοΠίτ. ΤΟΠ Σιλουανός, Αο. 
κν. σοι οι 

Ῥιλουανός, οὔ, ὁ, «οσα, 2 
(σι ο. 

Ῥιλωάμ, ὁ, «17οαμα, Τα. κ. 4: 
Τα. δι ο τΕΣ 

σιµικίνθιον, ου, τό (Τ.Α. οε7α{- 
εὔ21Γ1141), ἄτι ΟΠ, ΝΟΤΗ 

ΡΥ αΓΙΙδ8Η5, Αο. χὶΧ. 12. (Ν. 
Ἁ 

Σίμων, ωνος, ὁ, «1015 Ὠἶπε 
Ρεῖσοης5 οἱ {πε Πβπε ατἴε 
πιεηί]οπεά: (1) Δείε, ἴλπε 
αρο5δίε, Μαϊ. χνΙ. 25; (2) 
ἴπε Ζεα]οί, αη αροςί]ε, Τα. 
νὶ. 155 (3) α Ὀτοί]ετ οἱ ]εδας, 
Ματ. νΙ. 3; (4) α εετίαῖη ΟΥ- 
τεηΙαΏ, Ματ. χν. 21; (5) ἴπε 
ΓαίΠετ οἱ ]αάας Ι]5οατιοί, ]η. 
νι. 71; (6) α οετίαῖη Ρ]ατῖςεε, 
Τα. να. 4ο; (7) α Ἱερετ, Μαί. 
χχν]. 6; (8) 77107 ζαρης, 
Αο. τσ. 9: (ο) α οετίαῖη 
ί8ΏΠΕΙ, Αο. ΙΧ. 43. 

Σινᾶ, τό (ΠεΡ.), οὑαέ, Αο. νΙ]. 
30, 35; (α]. 1ν. 24, 25.3 

σίναπι, εως, τὀ, /215ία4, Τα. 
μι. το, κα. 6. 

σινδών, όνος, ἡ, πε πε, α 
{2767 εἰοίᾷ, Ματ. χὶν. 51, 52, 
χν. 46. 

σινιάζω, {ο οἱγέ, α5 ΡΙΑΙΠ, {ο 
Ά7ο0σε ὂγ {γίαίς, Τα. κχϊ]. 31. 
(Ν. Τ.)Χ 

σιρικός, 5εΕ σηρικός. 
σιτευτός, ή, όν, Γαάΐεηεο, /αΐΐεα, 
ο πρ, ο, ος 

οο 

[σκη 

σιτίον, ου, Τό, ϱ7αέ, Αο. νΙ]. 
12(Ν. Η.) 

σιτιστός, ή, ὀν, Γαΐρπεά; τὰ 
σιτιστά, Γαζζήηρς, Μαϊ. κχ]. 

4-3 
σιτο-μέτριον, ου, τό, α /2έα51γεά 
Λο2140 οὗ ϱ7}αέπ οἵ ους, Τα. 
ΧἩ. 45. (Ν. Τ.Ε 

σῖτος, ου, ὁ, τυ/εαί, ϱ7αξ, ]τ. 
χι 24. τ ροτ. αν. απ. 

Φιχάρ, 5εε Συχάρ. 
Σιών, ἡ, τό, 21901, πε Π1]]; αδεὰ 

{ΟΙ ἴἩε οἵίγ οἱ ]εταδα]επῃ, 
Ῥο. ΧΙ. 26; Βρ., {οΙ ᾖεασε, 
{πε ρ]τιέαα] Γεταδα]επα, ΗεΕ. 
χλ. 25: Κεν κάν. 

σιωπάω, ὢ, ήσω, ἐο ὃε οἰ[εοῦ, 
Ἠπείπεχ νο]αηέατΙ]γ οἵ ΕΓΟΠΙ 
ἀυπιρηεςς, Ματ. 11. 4; Τι. Ἱ. 
20: ἴο ὀεεο7Ί6 «1, α5 ἴπε 
5εα, Ματ. 1ν. 30. 

σκανδαλίζω, ίσω, {ο εαιε {0 
φζε22ὀή6 ; πιεῖ., {ο ε12έ106 ἴο 111: 
Μαϊ. χνΙ]. 6, ὃ, 9; {ο εατέδε 
7ο Γαζ] ατυαγ, ]η. υΙ. 61; Ρα55., 
ἴο δε ἐπαζςομαί, Μαϊ. Χν. 12. 

σκάνδαλον, ου, τό, α «πα7έ, α 
φζσ/21 ὀ/171ρ-ὀ/οεα; Ἠ6., α εατέδέ 
οὗ εΆ7Ο7 ΟΙ 17, Μαϊ. χΧΗ]. 41 
Κο. χὶν. 134. (5.) 

σκάπτω, ψω, {ο αἲς, Τα. νΙ. 4δ, 
και. δαν, 3.Ἡ 

σκάφη, ης, ἡ, αγ οὐζ]οτυ υεςφεζ ; 
α ὀοαίΐ, Αο. χχν]]. 16, 3ο, 32.Χ 

σκέλος, ους, τό, {ε ες, ]π. χὶχ. 

41, 32, 33.3 
σκέπασµα, ατος, τό, εἰοίβήε, 

τ Τΐαι, νῇ. ου 
Σκευᾶς, ἃ, ὁ, ὠεέσα, Αο. χὶχ. 
τα 

σκενή, ῆς, ἡ, Γ12111142ε, άΐ1ς:, 
Άοι ακνη. πο 

σκεΏος, ους, τό, (1) α συεοςφεζ, ἴο 
οοπίαϊπ α Μαι], οἵ ΓΟΥ ΑΠΥ 
οἵἶες ΡΡροςδε, Ηεῦ. ΙΧ. 21/ 
2 Τϊπι. Ἡ. 29ο: Βρ., οἳ τεοεῖρ- 
1ΕΠηί5 ΦΕΠΕΙΑΙΙΥ, α σεοφεῖ οἙ 
ΠΠΕΙΟΥ, οἳ ΥΤαίΠ, Ἐο. ΙΧ. 22, 
237 1 {2191714211 ὮΥ ΥΙΟ 
αηγίΠΙηΡ ἶ5 ἆοπε; ᾖοιδε/ο)ά 
2{19105, Ῥ]ατ., Μαϊ. χΙι. 20: 
οἱ α 5ΠΙΡ, ζε ἐπεζζήης, Αοι 
χχνΙ. 17; Βρ., οἱ (οἆ”5 5ετν- 
βΠΏΐ5, Ας. 1χ. το, 20ου νι 

σκηνή, ἢς, ἡ, α {ε724, α ζαδεαεζε, 
σα αὐοάε Οἱ ατυεζ[έης, Μαϊ. 
Χν]]. 4; Αο. νΙ]. 43, Χν. 16; 
ἨΠεΡ. νλ]. 5, κ1Ι. ΤΟ. 

σκηνο-πηγία, ας, ἡ, ἴε Γεαςέ οἵ 
{αδεγμαεζές, ]τ. ΥΠ. 2.3 

σκηνο-ποιός, οὔ, ὁ, ἆ {ε211-714Λ:7, 
Ἆο, κναῃ. ο. Ν.Πως ; 

σκῆνος, ους, τό, α (εμέ; Ἠρ., οἳ 

πας σι σαν ν 

πο οι 



σκη] 

ἴπε Ἠππιαη Ῥοάγ, 2 ΟοΓ. ν. 
1, 4.3 

σκηνόω, ὢ, ώσω, {ο «βγεαα α 
ἵ Κεν. νὰ. σδ; πια, {ο 
απυεζί, ]τ. 1. 14: Ἐεν. χ]]. 12, 
πι 6, χχή. α.Ἡ 

σκήνωµα, ατος, τό, α (εί 
ῥήΐεΛεα, α απτυεζζέης, Αο. νΙ. 
46: ρ., ο {πε Ῥοάγ, 2 Ρε!. 
αν το τς 

σκιά, ἃς, ἡ, (1) α «ᾖαάστυ, α 
{1εᾷ ααγβηους, Μαϊ. ἵν. 16 
(5.); (2) α «Λααστυ, ἆτι οἱεί- 
τσσε, ᾷοἳ, Π. τ7. 

σκιρτάω, ὢ, ήἤσω, ἴο ᾖραφ ΕΟἵ 
ἵον Εν. ἳ, 1τ, 44, υἰ. 233 

σκληρο-καρδία, ας, ἡ, Ζαάέςς 
οὗ Λεαγί, ῥεγοε/τεπέςς, ΝΙαῖ. 
-- δ λος, κ. 5, αν, 14- 

(803 
σκληρός, ά, όν, αγά, υ{οζεή, 

ῃ5 ἴπε γπά, ]α. Π. 4; Βρ., 
ϱ7ἐευοιί, ᾖῥα{σεφ{, Αο. ΙΧ. 5 
(1. Π. οπ1{), χχνΙ. 14: Τα. 
15; ᾖΛαγ9ή, «1671, Μαϊ. κχν. 
51: ]ῃπ. γι. 6ο.ἲ 

σκληρότης, τητος, ἡ, Β6., Ζα2α- 
Ἴέ55 οἱ Ἠεατί, οὐφήαςγ, Ἐο. 
ια, ο. 

σκληρο-τράχηλος, ον, ο” 
ηδεβεά, δ., οὐφίζμπαίε, Αο. 
ας δν, 5.) 

σκληρύνω, Βρ., {ο ΄2αζε Λα74, 
Ἰο ᾖαγά6, 5 ἴπε Ὠεατί, Ἐο. 
ἵπ τὸ, ἨεΡ. Πι. δ. το. ἵν. 7; 
Ρ855., {ο ὂε ᾖαγαεεᾶ, {ο ὄε- 
(0716 οὐφίζαίε, Αοι ΧΙΧ. Ο; 
ΠΕΡ η. τσ.Ἐ 

σκολιός, ά, όν, ε7οσοβφεΙ, Τα. ΠΠ. 
ε- πο, βεχωεζνε, Ἆς. Ἡπ. 4ο” 
ει ο. τν, αμίαῦ, τ Ρεῖ. Ἡ. 
18.3 

σκόλοψ, οπος, ὁ, ἆ «φίᾷΑέε Οἵ 
Ζπο21; Ἡρ., ἆ 5/42 2211 {1071, 
5 οἡ, ας. 7. Χ 

σκοπέω, ὢ, (1) {ο {οοφ αἴ, {ο 7έ- 
ρα αζεί{ωεύγ, Ἐο. ΧνΙ. 17; 
(2) {ο {απῤε Λεεαά (αο99.), ὀετύαγε 
(μή), 6ᾳα]. νΙ. 1. 

σκοπός, οὔ, ὁ, ἆ 22474 αμεα αἲ, 
α ροαί; κατὰ σκοπὀν, ζοτυαγας 
ἔε ρυοαῦ, 1.6., αἰπιῖηρ 5ίταϊρΏί 

οι απ, ΕΠ. Π. τ1.Ἐ 
σκορπίζω, σω, {ο αήθβεγτε, ἴο 

φεσίεγ αὐγοσά, α5 ΕτὶσΏίεπεά 
5«Πεερ, ]π. κ. 12; {0 αξτέγ{δᾳίε 
συ 5 6ος. Ἱκι ο. 

σκορπίος, ου, ὁ, ἆ εο72{071, Τα. 
πο, 

σκοτεινός, ή, ὀν, Γι] οὗ ἆαγα- 
πέσο, ααγό, Ματ. υἱ. 23; 1. 
ΧΙ. 34, 36.3 

σκοτία, ας, ἡ, ὤαγάπέοο, Ναί. Χ. 

σκΕΡΑ-ΕΝσΙ ΟΙ ΝΕΙΥ ΤΕςΤάΜΕΝΤ 2ΕΧΙ6ΟΟΛΝ. 

27; Ἠρ., οῥέγ{{αί ἄαγῤηεσς, 
τα. 1. ὃν νι. τ7. 

σκοτίζω, σω, Ιπ ῬΡα55., ἴο ὄὖε 
«ἰαγβεηεα, 5 ἴηπε 5Η, Ματ, 
χΏ. 24; Ἀρ., 85 ἴπε πι]πᾶ, 
κο ιο. 

σκότος, ους, τό (σκότος, ου, ὁ, 
οπ]Υ ἵπ ΗΠεῦ. χΙ. 18, ππετε 
. Π. τεαά ζόφος), ααγάόεος, 
Ρηγδίσα], Μαϊ. ακχνΙ. 45; 
ΠΟΤΑ], ]Π. 1. το. 

σκοτόω, ὢὤ, Ρᾷδ5. ΟΗΙΥγ, ἴο ὂε 
ζαγβεγεα, ΒΡ. ἵν. ΙΣ(Ν. Η.); 
Κον. Ἱχ, Σ(Ν. Η.], χνι, του 

σκύβαλον, ου, τό, 2ε/14596, α7εσ», 
ΡΕ]. 1. δ.Χ 

Ἀκύθης, ου, ὁ, α «δοεγέβίαη, α5 
ἰγρίσα] οἳ ἴπε ιποϊν{]σες, 
οοἳ. πα, πτς 

σκυθρ-ωπός, ὀν, οὕ-εοί{έ- 
αερα, Φήσ02Υ, Μαϊ. νΙ. 16; 
Εν. ακὶν. τ7.« 

σκύλλω, ῥραᾶ5ς. ΡεΙΕ. ρατί. ἐσκυλ- 
µέγος, {ο αγ; {ο {γοιιῦζε, ἆ1)- 
ΠΟΥ, Μαι. Ἱχ. 36 (Ν. Η.); 
Ματ. ος ἔπ. να, 6, νη. 
2ο. 

σκΏλον, ου, τό, «βούζ ἔπῤει {7073 
α ᾖσε, Ἱια. χὶ. 22.3 

σκωληκό-βρωτος, ον, ἐαίε}  ὄγ 
{υ07”55, Αο. χ1]. 23.3 

σκώληξ, Ίηκος, ὁ, ἆ 56ΠΑΜΙΩΡ 
τυο/1, Ματ. ΙΧ. 44 (Ν. Ἡ. 
ομ), 1ο ΟΝ. ΗΕ. οπΜ), 
48.3 

σµαράγδινος, η, ον, /2αά4ε ο 
ε71ε}αἰζ, Ἐεν. Ἱν. 1. (Ν.Τ.)Ἐ 

σµάραγδος, ου, ὁ, αὐ ε7ε7α{α, 
Ἐεν. και. τοῦ 

σµύρνα, ης, ἡ, /4/770, Μαί. 1. 
τες πα, πια. 5ο. 

Ὑμύρνα, ης, ἡ, ώ71Ύ/μα, Ἐεν. 1. 
τι ο Ν, ΕΕ 

Σμυρναῖος, ου, ὁ, ἡ, οπὲ ος 
77Ύ70, α 21Υ72ῴώα1, Ἐεν. 
Π, ὃ (πο ΥΝ. ΗΠ.).Χ 

σμµυρνίζω, {ο 21321646 τυζήῷ 147724, 
Νας αμ. σα. [Ν. Το 

Σόδομα, ων, τά, «904071, Μαῖ. 
τοσα ο, 21, 

Σολομών ΟΙ -μῶν, ὢὤντος οΟἵ 
ὤνος, ὁ, «δ0/071071, Μαἲ. νΙ. 29, 
κ. {». 

σορός, οῦὗ, ἡ, α ὀ1627, α οβΕΊ 
εο(ή, Τα. ν. 14.3 

σός, σή, σὀν, Ρο55. Ρτοῃ., {01, 
Ζρ72ε (5εε (ατ. δὃ 56, 255, Βι. 
ΕΤ 5]. 

σουδάριον, ου, τό (Τ:α1.), α αμα 
ῥεγεΛ{εῇ, Τα. χὶχ. 20: Τη. ΧΙ. 
4. Ν. 

Σουσάννα, ης, ἡ, 546, 11. 
μα ον 

ΟΙ 

[σπε 

σοφία, ας, ἡ, τυ/ςῶση, {91σ44, 
144, Παπιαη, Τα. Χἰ. 31; ΟΓ 
ἀῑνίπε, 1 ΟοΟΓ. 1. 21, 24. ὀγ1).: 
5εε γγνῶσι». 

σοφίζω, {0 ΄παζε τυέσε, 2 Τ]πῃ. 
1. 15; ῥρᾳα88., {ο ὐε αεοίφεά 
120100, 2 Ρεῖ. Ἱ. 16.Χ 

σοφός, ή, όν, τυήσε, εἰίπετ (1) 1η 
αοἴ1οη, ἐΧΛεΣί, Ἐο. χν]. 19; 
(2) ἵπ αοαιϊτεπιεηί, ζοαγπεαᾶ, 
ε1/{ἱσαίεα, 1 (01. 1. 10, 209; (3) 
ΡΗΙΙοδορΗΙςα11Υ, 2707610124, 
}α. 25: (4) ριαείϊσα]γ, Ἐρ. 
ν. τς 

Ἁπανία, ας, ἡ, ὁΆαΐη, Ἐο. χν. 
24, 25. 

σπαράσσω, ἕω, {ο εο/Ό1έζ5ε, {ο 
Ζρποτυ {πίο «βας15, Ματ. Ἱ. 
26, Ἱκ. ρο (ποι . Ἡ., 26: 
τα, ἴε. σο- 

σπαργανόω, ὢ, ΡεΙΕ. ρᾳ55. ρατί. 
ἐσπαργανωμένος, ζο οτυαίᾖε, {ο 
τυ7αβ { οτυαααζζ εἰοίβες, 
μα. μα. ο, τος 

σπαταλάω, ὤ, ήσω, ἔο ζυέ ελ έγα- 
σαρα{0 ΟΙ {24270149Φ4Ύ, 1 
πι. ψ. ος Ίαν τι ο οὗ” 
ΤΠε {απάαπηεηία] {ποιρῃί οἱ 
στρηνιάω ἵ5 οἳ ἵπδο]εηςε απὰ 
νο]αρίαουδηεδς ΠΙΟ 5ρτῖης 
{τοπ αριπάαησε; Οἱ τρυφάω, 
ϱ//ο2111αΐε 5ε]{-Ιπάα]σεποε; οἳ 
σπαταλάω, ἶ5 εΗΕεΠΙΙΠ8ΟΕΥ απά 
Ἱναδίεξα] εχίταναραηΏηςε. 

σπάω, ὢ, πι]ά., {ο ὤγατυ, 85 α 
5ννοτά, Ματ. χὶν. 47: Δο. ΧνΙ. 
οι 

σπεῖρα, η», ἡ, (1) α εο/ο{ οΕ 
5ο]άϊετς, {πε {επίΏ Ρατί οἱ α 
Ἱερίοη, Αο. χ. 1; (2) α 1 - 
117γ οζγά, ]η. Χν ΙΙ. 4, 12. 

σπείρω, σπερῶ, Ι15ΐ 8Ο. ἔσπειρα, 
ΡεΓΕ. Ρᾳ55. Ρατί. ἐσπαρμένος, 
24 8Ο. ῥρ855. ἐσπάρην, {0 5οτυ 
Οἵ οσα, 85 5εεᾶ, Τα. χἹ]. 
24: {1ο «ᾷγέαά ΟΙ δεαίίε}, α5 
{Πε γοτά οἱ (οα, Μαϊ. κι. 
19: αβρᾗεά {ο σ]νῖηρ αἶπῃς, 
2 6οτ.1κ. 6; το Ῥιωτία], 1 6ο. 
Χν. 42, 43; απά ἴο δρ]τ]έαα] 
εβοτί σεπετα]]γ, (α]. νΙ. 8. 

σπεκουλάτωρ, ορος, ὁ (Τ,αἱ.), α 
ὀοαγ οι 5/1α71, α ποζζΣε7΄ 12) 
αἐζειάα71εέ 1349071 /ογα{{γ, ΝΙατ. 
νι. 27 (5εε (τ. ὃ 1549). (Χ. 
Τ.)Χ 

σπένδω, {ο βο147 ο1ΐ, α5 ἃ 1ἱα- 
ση, ἄςσ., ΕΠΗ. , της ο Ῥππι. 
ἵν. 6.38 

σπέρμα, ατος, τό, οεεα, ῥγοάΊίεε, 
Μαϊ. κι. 24-35; εᾖἐζαγετι, 
ο/η, Φῥοοίε1έγ, ]π. νἹ. 
42; α 7εε24ΐ, Ἐο. ΙΧ. 20. 



σπε] 

σπερµο-λόγος, ου, ὁ, ἆ δᾳδῦ0ε7, 
1.6. ΟΠΕ ΏΟ Ρίοκς αρ ἰτιῇες, 
α5 Ὠϊτάς ἆο δεεᾷ, Αο. χνΙ]. 
19.3 

σπεύδω, σω, (1) {ο ᾖαοίει, Ἱπ- 
ἴταης., ἀδια]11γ αἀάϊης {ο αη- 
οίπεί νετρ {ἴπε ποίοη οξ 
8ρεες π κας ος 6. ϱ) 
«εφζγε ἐα7εΦ{{ν (α99.), 2 Ρεῖ. 
Ἡα. τ5. 

σπήλαιον, ου, τό, α εστ6, α ὤε1, 
ἨεΡ. κ]. 38.3 

σπιλάς, άδος, ἡ, α 2οεᾷ {η ἐλε 
ὤκς -ᾱ 2εε» ἘἈς., οἳ Ἵταςε 
{ΕΔΕΠΕΙ5, σα {ζαε 7068 (Ἐ. 
πι Τα. το. 

σπῖλος, ου, ὁ, α αλοί; Πδ., α 
ας Ἡρ. νι σος Ῥει Ἡ. 
ος 

σπιλόω, ὢ, ἔο αθ]ᾖζε, {ο «βοέ, ]α. 
ιδ Ἱα. 2ος 

σπλάγχνα, ων, τά, ὀοτυεζς, ΟΠ]Υ 
Αοι 1. 18: εἰδενπετε, πρ., {7ε 
αἴγεείίο»5, εοαβαφοῖο”, ἔλε 
εως οσοι αμ πο πια. 
το. 

σπλαγχνίζοµαι, ἀερ., νε τ5έ 
8ΟΙ. ρα5δς. ἐσπλαγχνίσθην, {0 
Γεεζ εο/ηῥαςς{ο21, ἴο αντε 14 
ΟΠ (6εη., ΟΓ ἐπί, ἀαί. ΟΙ αοο., 
οηοςε περί, Μαἲ. ΙΧ. 36). 

σπόγγος, ου, ὁ, αἆ «βο1ρε, Ναἴ. 
πα, ὃς Να: κν. ο, Τη. 
πχ. 2ο 

σποδός, οὗ, ἡ, ασζες, Μαϊ. χ]. 
σης "σι κι τον μερα τος 

σπορά, ἂς, ἡ, οεε, 1 Ῥεῖ. Ἱ. 
ρα Ἐ 

σπόριμος, όν, οοτυ; πειῖ. Ρ]α. 
τὰ σπόριµα, οοτὺ Ποίάς, Ναί. 
κατ Μας Π σα ἵνα σα τα 

σπόρος, ου, ὁ, σεεᾶ, Εοἵ 5οΜΊΠ6, 
Τι. νηΠΠ. 5, 11. 

σπουδάζω, άσω, {ο ᾖασίοι, {ο 
ο7οέε «αίζρεεε (νε 1πΕ.), 
1ΠεΡ. Ίντο ο πα Ἱσ. ο σε. 

σπουδαῖος, αία, αἲον, αζίσετεί, 
ἕαργπος Ὁ έοε ναι πα ορς 
οοπηρα. πεί. α5 αάν., σπου- 
δαιότερον, 2 Τάπι. Ἱ. 17 (ποί 
. Η.) 

σπουδαίως, αἄν., α1ζίςσειήζγ, εα/- 
Μεγ, ας να ας πα, ᾱ. 
Ισ Ν. Η.), πι σα το ῥά:- 
{17γ, «οπωρατ., ΕΠΙ]. 11. 28.3 

σπουδή, ἢς, ἡ, (1) «βεεα, Λασίς, 

/ 

Ματ. νι. 25: (2) αλ[ίσειος, : 
εαγ2έΦ{όΦ5, Το. ΧΙ. 11. 

σπυρίς (1λ). Η. σφυρίς), ίδος, ἡ, 
α βῥίαδίεα δαςῤεί, Νατ. νἩι. ὃ, 
20. 

στάδιον, ου, τὀ, Ρ]ατ. οἱ στάδιοι, 
(1) α οσα, ΟΏε εἰσΏί]ῃ ος 

σλΕΣΡΑ-ΕΝόΙΓΙ ΑΙ ΝΕ ΤΕ574ΛΕ ΥΤ' ΕΧ/Ι6ςΟΔΝ. 

α Ἐοπαυ παῖ]ε, Ἰη. ΧΙ. 15; 
(2) α 7αεέ-εοιίγςε, ἔοτ Ραβ]ο 
Ρ6αάπΠπες, 1 Οοἵ{. ΙΧ. 24. 

στάµνος, ου, ὁ, ἡ, α Ία7 οτ σα:6, 
{οί {Πε ΠΙαΏΠα, ΗεΡ. ΙΧ. 4.Ἀ 

στασιαστής, οὔῦ, ὁ, α11 1719142:5Ε214, 
Ματ. χν. Τ(Ν. ΗΠ.).Χ 

στάσις, εως, ἡ (ἵστημι), α οέσ/α- 
5, Ηί. οΠΙγ ΗεΡ. ἱκ. δ; αἲἲ 
12251477 εεΙ{ο:, ΝΙατ. χν. 7; ἆἲιο- 
φε229703, Αο. χΧν. 2. 

στατήρ, Ώρος, ὁ, α ο{αίεγ, α 5Ί]νετ 
οοἵη εαιαὶ {ο ἴνο οἳ ἴπε 
δίδραχµον (ΠΙΟ 5εε), α 
ΠεννΙδΏ 5Ώεκε], Μαϊ. αν]. 
21 

σταυρός, οῦ, ὁ, α εἶοθς, Μαϊ. 
ΧχΧνΙ]. 32, 4Ο: πηεῖ., οἵεη ΟΕ 
τὶς ἀεαί], (αα]. νΙ. 14: 
Ῥρι Ἡ, τοι 

σταυρόω, ὢ, ώσω, {ο ζα {ο {ρε 
εΖοΦ5, ἴο ειν, Τα. κχΗ. 
21, 23; Ἠρ., ἴο ἄετίγογ, ἴπε 
οοτταΡρί παίιτε, (αα]. ν. 24. 

σταφυλή, ἢς, ἡ, α ϱ7αβε, α 
εὐαισίε οἵ ϱ7αβες, Μαϊ. νἩ. 
τθς πι νι 4 θεεν τιν. 
15.3 

στάχυς, υος, ὁ, αὖ εα} οἵ εο27:, 
Μας ος Ἑς Μα Ὁ σι αν. 
ο Ἰιας αι ες 

Στάχυς, υος, ὁ, οέσεᾖγς, Ἐο. Χν]. 

ο.Ἐ 
στέγη, ης, ἡ (11. α εοτε2), α Βαϊ 

70ο οἱ α Ἀοιςε, Μαϊ. ν]Ώ]. 8; 
Ματ. 1. 4: Τι. νι. 6.38 

στέγω, 7ο εοτεΣ, ἴο εοεζαζ, {ο 

«ὀεαγ τυζ{ή, 1 (1. ΙΧ. 12, χα]. 
ντ δα ας πι δις 

στεῖρος, α, ον, ὀα77ε. Τα. Ἱ. 7, 
9ο, απ. 200 μα]. αν τή 

στέλλω, {0 οεέ, αγ7α15ε; ἵτπ πι]ά., 
ἵο ῥ2ου146ε 07, {αάε εζγε, 2 
Ο0οχ. ν]]. 20: {ο τυζαατυ 
ο”: (ἀπό), 2 ΓΗ. ΠΠ. 6.3 

στέµµα, ατος, τό, α ρα2/αῶ, Αο. 
ον. τσιν 

στεναγµός, οὗ, ὁ, α ϱ7οαής, 
Αο. ν]]. 34: Ἐο. νυν]. 26.3 

στενάζω, ἕω, {ο ϱΎοα, εχρτεςς- 
Ίης ρτ]εί, ΔΏΡΕΥ, ΟΙ ἀεδῖτε, 
Ματ να. συ Πο κι. 
ασ. 

στενός, ή, ὀν, /270τ0, Μαϊ. ν]. 
τσ, πάσα αι 21. 

στενο-χωρέω, ὢ, {0 ὂε Μα27οτὺ; 
1η Ῥα855., (ο ὂε αξοίγεισεα, 2 
στι ο τι τος 

στενο-χωρία, ας, ἡ, ἆ 127οτὺ 
5Άσεε; ὦγεαί αλεέγεςς, Το. Ἱ]. 
ο, τα. σο, 2ου τι α; κα, 
1ο.Χ 

στερεός, ά, όν, «οὐ, 45 Τοος, 

02 

[στε 
Περ. ν. 12, 14: Ἡε., σα 
φζεσάΓασέ, 1 Ρεῖ. ν. 9: 2 Τῖπη. 
π, τους 

στερεόω, ὢ, ὥσω, {ο οἔγειρέβετιν 
«οο211021, εεαδζ{ςᾖ, Άο. ΠΠ. 7. 
16, χν]. 5.Χ 

στερέωμα, ατος, τό, Γ)7ηημέσος 
οζσσαΓαφύσες», (Οἱ. Ἡ. ς.Ἐ 

Στεφανᾶς, ἂ, ὁ, «δίβΊαπας, 1 
ος. 1. τό ανα. πο τν. 

στέφανος, ου, ὁ, α ε7οτυη, ἆ 
φα2ίαλαᾶ, οἳ τογα]ίγ, οἳ νὶς: 
{οΥΥ ἵη {πε 64Π1ε5, οἱ ξερίαἱ 
1ο, Ίηπ. αἰκ. δι τρως 
25: οξίεη αδεά Βρ., 2 Τϊπι. 
Ἱν. δ; Κεν. Ἡ: το. ὦ71.: 8ε6 
διάδηµα. 

Στέφανος, ου, ὁ, ὠΦέεβΛεῃπ, Αοὶ 
να: 

στεφανόω, ὢ, ώσω, {0 εγοτύ2ε, {ο 
ααογἨ, 2 Γϊπι. Π. 5; ΗΠεΡ. Ἡ. 

7, 9. 
στῆθος, ους, τό, {7ε ὀγεασί, 1... 

Χν]]. 13. 
στήκω (ἵστημι, ἕστηκα), ἴο ία, 

Ιὰ πε αθίαάε οἳ Ῥταγει, 
Ματ. ΧΙ. 25; Ρ6εΠεΙαΙΙΥ, ἔο 
οἵα2ιά 1731, ῥεσέετεγε, 85 Ἐο. 
χὶν.4: τέοι ανν το τα 
το. το) 

στηριγµός, οὗ, ὁ, ᾖγγεπεσς, 
οθααΓακέπεσς, 2 Ῥεῖ. ΠΠ. 17.3 

στηρίζω, ίξω ΟΙ ίσω, Ρᾶ55. ΡετΈ. 
ἐστήριγμαι, (1) {ο ᾖα, ἔο 5εὶ 
όν, 11. ΙΧ. 51, Χν]. 26; 
(2) {ο ο{γερίηε}, {ο εο2ῇ21, 
ἴο οέῤῥογή, 5 Τα. κχΙ. 425 
Κο. 1. τή, 

στιβάς, 5εε στοιβάς. 
στίγμα, ατος, τό, α 1474 Οἵ 

ὐγαμῶ, αδεά οἱ ἴπε ἴτασες ος 
ἴπε αροςί]ε 5αΠετίηςς ΕΟΓ 
Οητ]ςέ, σα. νΙ. 17.Χ 

στιγµή, ἢς, ἡ, α ῥοίέ οἵ έὔλμε, 
αι 1ηςία6, Τ.α. ἵν. 5.Ἡ 

στίλβω, {ο «ήπιο, {ο ϱ{ἡεέε, Ντα. 
ως, ασ 

στοά, ἄἂς, ἡ, α εοἰοΠπμααε, α 
βορίέζο, Ἱπ. ν. ο, κ. σα 
πι το πε τος 

στοιβάς, άδος, ἡ (Ν/. Η. στιβάς), 
α ὀοιισή, α ὀγαμεῦ οἵ α {γεε, 
Ματ. χ]. δ.Ἠ 

στοιχεῖα, ων, τά, ἐὐε)ηέ1ή5, 1214- 
αἡληελιές, (αα]. Ἱν. 3, 9; (οἱ. 
1. δ,.2ο: Πευ. ντ. τσ, σε 
11. ΤΟ, 12.3 

στοιχέω, ὢ, ήσω, {ο τυαζά, α- 
πΝαΥ5 Ἀρ. οἳ οοπάποί; {0 
τυαζᾷ ἵπ (1οσα] ἀαῑ.), Αοι κχ]. 
24”. Κα. Ίντο: οαυ ο ο 
νὶ. 16: ΡΗΙΙ. 11. τ6.” 

στολή, ἢς, ἡ, α 206ε, 1.6., ἴπθ 



στο] 

Ίοπσ ουωίεί ραγπιεηί υνΠίς] 
ννας α πιατκ οἱ ἀῑδίϊποίίοη, 
Εα πν. 25. «νμ.; 5866 ἱμά- 
τιογ. 

στόμα, ατος, τό, (1) {4ε ο{ή, 
σεπετα]]γ; πεπςε, (2) οῥεεεἠ, 
οφεαλίης; αδεᾶ οἱ ζε5{ή10711, 
Μαϊ. χνΙ. 16; εἰοφιε]εε Οἵ 
ῥοτυε 4η σβεαβής, Τα. Χχὶ. 
τς; (3) αρρ]εᾶᾷ {ο απ ΟΡεῃΠ- 
τας απ Έπε εατί, Κεν. χι. 
16: (4) {ᾷε εςε οἵ ῥοςΐ οἱ α 
5υνοτᾶ, μι. χχῖ. 24. 

στόµαχος, ου, ὁ, {2ε οἱο/η6ε/, 1 
τω, ν. 233 

στρατεία, ας, ἡ, ζυῶ2/α7ε, 11/- 
14αΎ σεγοίεε; οἳ ΟΠτὶδίῖαη 
ππαιατε, σ ζοτ. κ. ὰ» 1 Τ]πι. 
1, 18." 

στράτευμα, ατος, τό, (1) α 
αγγ, Ἐεν. ΙΧ. 16; (2) α ἆε- 
ἴαεᾖε2εζ οὗ {γοοβς, Λο. κκ]. 
πο 2. Ρατ. Ἱα. χχηι. 11. 

στρατεύοµαι, ἀερ. πω]ά., {0 τυασε 
μον ο πο, Ἱπα. απ. 14: 
Πρ., οἱ ἴΏε γναττίηρ οἳ ]118δί5 
ασαϊη5ί ἴπε 5ο, Ἰ]α. Ἱν. 1; 
ἴο φέεγυε αν α «φοἱα1ε, ος 
ΟΠτὶδίίαη ννοτ]ς, 1 ΤΙπι. 1, 15: 
ροκ. 8. 

στρατ-ηγός, οῦ, ὁ (ἄγω), (1) α 
ᾖεααεγ ο αἲ αγ2Υ, α Φἐέαζ ; 
(2) α ”1αρήσ{γαΐε ΟΙ φουεί707, 

Αο. χνΙ.20--35; (3) {0ε εαβία {2η 
οἱ {πε {επρ]ε, Τα. αχ. 4, 
ἵο πο ἵπ τν. 24, 26. 

στρατιά, ἂς, ἡ, αι αγΙΥ; πιεῖ., 
α ᾖοοί οἳ 8ΠΡΕεΙ5, Τά. Π. 14; 
{ᾖε {οί οἱ Ἠεανεῃ, 1.6., {ᾖέ 
οζα75, Αο. ν]. 42.3 

στρατιώτης, ου, ὁ, ἆ 5ο{4161, α5 
Μαϊ. νΗ]. ο; ΒΡ., οἱ α (Πτίβ- 
ἵπσα ο Έα, Ἡπ. 4. 

στρατο-λογέω, ὢ, ήσω, {ο εο/ζεεί 
αι αΗΥ, ἴο εἰΙ{15έ {γοοῤνο, 2 

Ταππα, Ἡἰ. 4 
στρατοπεδ-άρχης, ου, ὁ, {2ε ῥ7- 

ζογζα Λ7εΓ Με, 1.6., ΟΟΠΙΠΘΩ- 
ει οἱ ἴπε Ἐοπιᾶαπ ΕΠΙΡΕΓΟΓ5 
Ῥοάγ-σιατά, Ας. ακνΜ]. 16 
(7. Π. οπι1ϐ).Ἐ 

στρατό-πεδον, ου, τό, 2 ἐ1- 
εα/ηβεα αγ4Υ, Τα. κχῖ. 20.3 

στρεβλόω, ὢ, {ο αεᾷ, ἵο βεί- 
σε24, ἔο ἐτυζοέ, 35 ποτάς ἴτοπη 
{πεῖτ Ρτορεί πιεβηΙης, 2 Ρεξ. 
11. 16.Χ 

στρέφω, ψω, 24 8Ο. Ρ858. ἐστρά- 
φην, {ο ἔ3, ἴταης., Ναί. ν. 
49; Ἐεν. ΧΙ. 6 ({ο εβα]ήφε Ιπίο, 
εἶθ; Ἰπίταηδ., Αο. ΥΗ. 42; 
πιος{]γ 1Ώ Ρ8δβ., {0 {14271 ο16)5 
ο Ἱπ. ακ. τὰ. ᾖσιδε 60- 

σκΕΡΑ-ΕΝόΤΟ ΝΕΗ ΤΡ57Τ4ά ΜΕ ΝΥΤ 2ΕΥΧ/6ΟΝ. 

σεγτο, {0 ὄε εαισεά ἵπ πι]πά 
απἀ εοπἀμοί, Μαϊ. κν 1. 1. 

στρηνιάω, ὤ, άσω, {ο {5ο το{ηβέ- 
ομμ, Κεν. σνια, ο, ο. 
ΦΥ2.: 9ε8 σπαταλάω. 

στρῆνος, ους, τό, {7ο/ἡραίε ἔ- 
14Υ, τοοζιεβίοιέσέσο, Ἰεν. 
νι. ος 

στρουθίον, ου, τό (ἀϊπι. οἱ στρου- 
θό9), α ολα {/ ὀ174, α «ῥα77οτυ, 
Νοε σ.2ο, οι, πα πα, σ.Ἐ 

στρωννύω, ΟΙ -ώννυμι, στρώσω, 
Ρᾳ55. ΡετΕ. Ρατί. ἐστρωμένος 
ἔστρωμαι, ἴο οΆργεαα, Ναί. 

" αχ]ὶ. ὃ; {ο 72ᾳᾷ6 α ὀεᾶ, Αο. ΙΧ. 
34: Ρ855., ἴο ὂε «βᾷγεασα τυζζῇ 
εο/{ςᾖ6., ἀνάγαιον ἐστρωμέ- 
νον, αι 1έῤβε 700”: ᾖΓ17- 

Ἴφάρα, Ματ. αν. αξδ Ἱω. 
πκτι. τ2. 

στυγητός, ὀν, /αἴείτεέ, αείεςί- 
αδίε, πι. μα. 5.Ἡ 

στυγνάζω, άσω, {ο ὂε «ϱἱσοεγ, 
Ματ. χ. 22; οἳ ἴπε ΕΥ, Μαϊ. 
πι ον 

στύλος, ου, ὁ, α Λ12ᾳ7, (αα]. Π. 
ο. πα ο το Κεν. Π. 
ἵσ κ. απ. ς 

Ῥτωϊκός, ή, ὀν (στοά, βο21150), 
οχοες, Ας. χνι. τὸ.Ά 

σύ, σοῦ, σοί, σέ, Ρ]ατ. ὑμεῖς, 
οι, γε, ἴΏε Ρεῖ5. ΡἵοΏ. οἱ 
5εοοπᾷ Ρετδοη (5εε (στ. ὃ 52). 

συγΥ-. 1ΙΏ 50ΟΠ6Ε Ἱοτά5 οοπι- 
πιεποίης {παςδ, Ν. ἩΗ. Ῥτε- 
{ετ {πε απαβδιπη]αίεά Έογπι 
συνγ-. 

συγ-γένεια, ας, ἡ, Α1α7ε, Γα2ή- 
- Ἐν ας θες ες 4, 
14.3 

συγ-γενής, ές, αβ{, 45 5διῦ5ί., 
α γεἰασε, Ματ. νΙ. 4: Ἱ.α. 
χὶν. 12: α Γεζ[οτυ-εο1211Ύ- 
71071, 1ο. ΙΧ. 3. 

συγ-γενίς, ίδος, ἡ, α Φ{719τυο/2 271, 
μα σσ, Πα). Ἐ 

συγ-γνώµη, ης, ἡ, Δεζ71{5407:, 
2712,4σεπες, 1 0ο. ν1. 6.Χ 

συγκ-. Τη ποτάς οοπιπεποίης 
ἴλας, ΑΝ. Ἡ. Ῥτείετ {Ώε ππ- 
αβςΙπι]]α{εςά ἔοτπι συνκ-. 

συγ-κάθηµαι, {ο οὐ του (αῖ. 
ΟΙ µετά, σεη.), Μα. χὶν. 54; 
Ἄσ ακνι 3ο. 

συγ-καθίζω, σω, (1) {ο εατσε {0 
οᾖΐ ἄοτυ τυβίή, Ὦρ. Ἱ. 6; (2) 
{ο φὲΐ αστυ ἴοσείᾖε7”, Τα. κχϊ]. 

σσ. 
συγ-κακο-παθέω, ὢ, {ο ο1{1ο7΄ 

αγα5/ζᾷῤ {ορείβο τυ, 2 
Εαν τι 5 ἃ ο (Ν.Π). «Νν. 
Τ.ἄ 

συγ-κακουχέω, ὤ, ρᾳ55., {0 514157 

ο 

[συγ 

1//-έγεαίμε1{ τυ1{0, ἨεὈ. χι. 
ος, Ν. Ἐν 

συγ-καλέω, ὢ, έσω, {ορ εα)ζ {ο- 
είχε, "μα. αν. απο, τὁ 
εαξ/ {οφεί/εγ {ο ος οεὐή, Τα. 
ντ. 

συγ-καλύπτω, {0 εοεθαζ εοφε)γ, 
{ο εοὉε 142 τυ/ούῦν, Τα. χΙ. 
2. 

συγ-κάµπτω, Ψψω, {ο ὀεμα {0- 
Φείβε; {ο ὀββγεςς, Ἐο. χὶ. 1Ο 

(993 
συγ-κατα-βαίνω, {ο ϱο ἀοτυ] 

τυ110 ΑΠΥ 9Η6, Αο. ΧΧΥγ. σ.Ἡ 
συγ-κατά-θεσις, εως, ἡ, ἄφδετοί, 

αρ εεέ7εή, 2 (05. νΙ. 16.Χ 
συγ-κατα-τίθημι, ἵη πι]ά., {0 

φἜσε α τοίε τυζήζῇ, ἴο ὤςφεὌέ {ο 
(αμ Έα. εαή. ος 

συγ-κατα-ψηφίζω, ἵηπ ῥρα8ς., ἔο 
ὀε τοοίεα οἱ οεἰαφσέα τί 
(µετά), Αο. 1. 26.Χ 

συγ-κεράννυµι, Ι5ΐί ΟΥ. συνεκέ- 
ρασα, Ρ855. ΡείΕ. συγκέκραμαι, 
ἴο 11 τυ2{0, {ο 111146, 1 ΟοΓ. 
ΧΙ. 24: Ρα55., {ο ὅε 11{εά 
τυ{ζή, Ηεῦ. ἵν. 2.3 

συγ-κινέω, ὢ, ήσω, {0 13056 {ο- 
ϱείφε7, {17 14, Αο. νΙ. 12.3 

συγ-κλείω, σω, {0 ή10709έ, {ο 111 
7, 85 ἤδηες ἴπ α πεί, Τα. ν. 
6; {ο 14 οπε 14 Ιπῖο (εἰς) οἵ 
Ἠπάετ (ὑπό, αςο.) δοπιείπῖης, 
7ο 22446 51/ὐ]εεί {ο, Ίο. χ]. 32; 
(αα]. μἳ. 20, 23.3 

συγ-κληρο-νόμος, ου, ὁ, ἡ, α οή1ἱ 
/εζ7, α 0111 ῥαγ{ούῥαἸί, Ῥο. 
πμ. τι ρα. ο, Πομυσα. 
ο, ας τει εν 

συγ-κοινωνέω, ὢ, ἴο ὄε α 2α7- 

ζαβεγ τυ{ζή, ασε Γεζοτυς{ῇ 
αυ, ΕΡ. ν. στ ΕΠΙ. Ἱπ. τα” 
Κεν. κν]ή. 4.Χ 

συγ-κοινωνός, ου, ὁ, ἡ, α ῥα2- 
ζα4ε7΄ τυ{ζ, α εο-ῥα2{ε7, Το. 
κλπ. (Ν. Τ.) 

συγ-κοµίζω, {ο ὄεαγ ατυαγ ({0- 
Φείλεγ, α5 ἵπ Ὀατγίηρ α 9ΟΙΡ5Ε, 
ανα νι. 2 

συγ-κρίνω, {ο 104 {οσείβεγ, {ο 
εοὀ{26, 1 «ο. . Τ3; {0 εο2)1- 
Δαγε (8ος., ἀαί.), 2 0ο. Χ. 12.3 

συγ-κύπτω, {0 δε ὀοτυεα {ορεί/ε}’ 
ΟΥ ὀο11έ αἴοιόζο, Τα. χλλΙ. ΤΙ. 

συγ-κυρία, ας, ἡ, α εοζ7εεζαέ/16ε, 
αὖ αεεζαεηή; κατὰ συγκυρίαν, 
ὄγ εΛαπεε, Πα. κ. 31.3 

συγ-χΧαίρω, 2 αοΟἵ. η Ρ855. 
ΕΟΙΠΙ συνεχάρη», ἴο 7εΤοΐες 
τή (αῖ.), Ἱ α. 1. 5δ, χν. 6, 
ο, αέοι πα. 20. χι. ο ΕΙ, 
1, 17, 18.3 | 

συγ-χέω, αἶδο συγχύνω απᾶ 



συγ] 

συγχύννω, Ρετῖξ. ῥρα5δ5. συγκέ- 
χυμαι, ἴο /4111Ρ1ε {ορσείῇεγ» 
(1) ὦ ὀετυζζζεγ, Αο. Π. 6, ΙΧ. 

(2) {ο «1 142, {ο ἐᾖγοτυ 
21ΐ0 εο217 21910, Ας. χὶἰΧ. 32, 
χΧκι. 27, οτ.Ἡ 

συγ-χράοµαι, ὤμαι, ἴο Άατε αἶεαζ- 
20.5 τος (ἆαί.), ΠΠ. ἵν. 9.Χ 

σὐγ-χυσις, εως, ἡ, εο11/1Η54021, 
ο{ο{47όα7εε, Λο. ΧΙΧ. 20.3 

συ-ζάω (7. Ἡ. συνζ-), ὢ, ήσω, 
ἴσ σε {ορφείβεγ τυή (ἀαῖ.), 
εσο νο ο 6ου σα ο 5 
πι Ἡ, ετ.Ἔ 

συ-ζεύγνυμι, 15ΐ αΟἵ. συνέζευξα, 
ο Ύγοβε {ορείβεγ»; ᾖἴο 12456 
(86ο6.), α5 πιᾶαΏ απᾶ ν{ε, Μα. 
τικ. 6: αι. χ. 9. 

συ-ζητέω, ὢ, {ο 56εᾷ ἰοσείῇεγ, {ο 
αζπετισ, αᾖσβιείο, ντ ἁαῖ., 
ΟΙ πρός, αοο., Ματ. νΗ]. 11, 
κ, τό. 

συ-{ήτησις, εως, ἡ, 221/ή1αὔ ζ1165- 
{20121745 α1ςβτιίαζίοι, Αο. Χν. 
2(ΥΝ. Ἡ. ζήτησις), 7 (1Ν. Ἡ. 
ζήτησις), χχν]]. 29 (Ν. ἩΗ. 
οπηΙ().Χ 

συ-ζητητής, οὔ, ὁ, α α19βαιζε, α5 
ἴηε (ατεε]ς 5ορΗ]ςί5, 1 (ο. Ἱ. 
2ο, «Ν. ος 

σύ-ζυγος, ου, ὁ, ἆ γ0Λ: -Γεὔζοτυ, α 
εο/εαρπι6, μή. Ίν. 3 (ρτοῦ. α 
ΡΙΟΡΕΙ Ώ8ΠΠΕ, 51510) .Ἐ 

συ-ζωο-ποιέω, ὢ, Ι5ΐ αΟἵ. συνε- 
ζωοποίησα, {ο /2ᾳ446 αὐζωοέε ἴο0- 
θείΆεγ τυ{ίή, Ἑρ. Π. 5; 091. Π. 
το. ον. Το) 

συκάµινος, ου, ἡ, α ογεα/εή21έ- 
ἔγεε, Τα. χν]1]. 6.Χ 

συκῆ, ἢς, ἡ (οοπῖτ. ἔτοπι -έα), 
α [ρ-ίγεε, Ματ. ΧΙ. 13, 20, 
Ἅτό 

συκο-μωραία, ας, οΟΝς Η. 
-μορέα), α «γεα/πογε-έγέεε, Τα. 
χὶχ. ΛΑ. 

σῦκον, ου, τό, α ᾖρ, ]α. ΠΠ. 12. 
συκο-φαντέω, ὢ, ήσω, {ο αεζἸοέ 

(Γαὐτείν, ἴο αε[γαια, Τα. 1 
Ι4, ΧΙΧ. ὃ (6εη. ΡεΙ5ΟΗ, αεο. 
{π1Πρ).Ἐ 

συλ-αγωγέω, ὢ, {ο Λ1/167, (ο]. 
πι ΕΙΝ. Ἡι)ς 

συλάω, ὢ, {ο οὐ, {ο Λ/14162, 
ο.ϱ6ἵ, κι. 8.8 

συλλ-. Τη ποτάς οοπιπεποῖης 
ἴπας, ἨΝ. Ἡ. Ῥτείετ {πε π- 
αδθ]πη]]ατεά ΕΟΤΠῃ συνλ-. 

Φφυλ-λαλέω, Ι5ΐ 8οΓ.συνελάλησα, 
ζο {αδᾳ τυή{ῷ (ἀαἲ.), µετά (6εη.), 
πρός (αο99.), Μα{. χν11.1; Ματ. 
τε 4 πα αν, ο τκι σοι κι. 
4. Ἆοι ακν. τος 

συλ-λαμβάνω, συλλήψομαι, συ- 

σκαξΕΡΑ-ΣΝό6Ι ΟΙ ΝΕΙΥ ΤΕΣ7ΤάΜΕΥΤ ΤΕΧΙΟΟΝ 

νείληφα, συνέλαβον, (1) {ο {αᾖε 
ζορείβε7, ἴο φεζσε, ΝΑΙ. χχν]. 
ος» (9) το Ἱσσποεσε, τος 
ΝΟΠΙΑΠ, Τα. 1. 24, 41: (3) 
πλ]ᾶ., {σ αββγεΛεαά (αοο.), {ο 
ᾷεῦρ “(ας απ ο αστς 
ΡΒΙΙ. Ἱν. 3. 

συλ-λέγω, ἕω, {ο εοζ]εεί, {ο 
φαέᾖε}, Μα. ΧΙ]. 28, 290, 39. 

συλ-λογίζοµαι, σοµαι, {0 7εεᾷο7; 
συ110 ο116)5 ΦεζΠ, {ο 7έαςο71, Πω. 
ΧΧ. 5.Ἐ 

συλ-λυπέοµαι, οὖμαι, ῥ855., {ο 
δε ϱ7ήενεα (ἐπί, ἆαῖ.), Ματ. 
της δν 

συµβ-, συµμµ-, συµπ-, συµφ-. 
Ίη 5οπιε οτάς οοπιπιεποῖης 
ἴπας, Ἰ. Η. Ρτείει πε Ἱῃ- 
αδδιπι]]αἰεςὰ ΓΟΤΠΗ συνβ-,συνμ-, 
συνπ-, συνὀ-. 

συµ-βαίνω, 24 αοτ. συνέβην, {ο 
/αβῥεε, {ο οεζ1/7, ΝΑΙ. Χ. 321 
Ἀδθ.ι κχ. τος Ῥετς Ρως τὸ 
συµβεβηκός, απ εωεηί, Ἱωα. 
καν. τά. 

συµ-βάλλω, 2ἆ αοἵ. συνέβαλον, 
ἴο {ργοτυ ἴοφείβε7, Ἰεπος, {ο 
Λομάε7, Τα. ἩΠ. 1ο; {0 εο2έ 
14 τυζ, {ο ο2ιζοἸέ2117, η] 
οἵ Ἠυ]πουέ Ποδε]ε Ἱπίεπί 
(αι), νι ανν ος Αα οσα 
147 {ο αζςβιίζε τοζίᾖ, Αο. χν]]. 
18: πι]ά., {ο 02167, «ὐ219144ΐ 
τυέζή, Αοὶ Ἱν. 157 {ο εο22{/1014ΐε 
(άαῖ.), Δο. κν]1. 27.3 

συμ-βασιλεύω, σω, {ο 7ε{ρ {ο- 
ΦείΛεγ το, 1 Όοἵ. ἵν. δ; 2 
Ἑπη. τι τδ.ν 

συµ-βιβάζω, άσω, (1) {ο α1116, 
οἵ ἀ{έ {οφείλε», ϱοἱ. Ἱ. 2, 
10; (2) {ο ῥ1ΐ {οσείΠε {2 
7εαΦο21111, απ 5ο, ο εο/1- 
εἶχάε, β7006, Αο. Ιχ. 22: (3) 
ἴο ἴραςᾖ, {21951471 1 Ὁοτ. Ι. 
16. 

συμ-βουλεύω, ᾖἴο ϱοίνε ααοέςς 
(άαι.), ]Π. χν]Π. 14: εν. ΠΠ. 
1δ: πη]ς., {ο {αᾳβόέ εοἰέ/19Εὐ {0- 
ϱεζβεγ (ἵνα ΟΙ 1Π1.), Μα. χχν]. 
42 ]η. ΧΙ. 53 (ΥΝ. Η. βουλεύ- 
ομα) Ἅο κ. 31.8 

συμ-βούλιον, ου, τό, (1) {ια 
εο/2Φ10{έ1071, «οο2196{: λαμ- 
βάνω, ποιέω συμβούλιο», ἴο 
ζσάε εοἰ9ε/ ᾖοσείβε, ΝΙαϊ. 
κι το ανα το ακθαἩ, η, 
στη. τος Να αι. ο ον. 

(2) α εοιοῖ, ἆ ϱαίΛεί- 
17 οὗ εοΙεηΦεζογΦ, Αο. ΧΧΝ. 
12.Χ 

σύμµ-βουλος, ου, ὁ, αἱ ααοένεγ, α 
ζο119ε702, Ἐο. Χὶ. 34.3 

Συμεών, ὁ (Πεῦ.), ᾧὤμεσι Οἵ 
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7101 (966 Σίμων): ἴςθ 
αροςί]ε Ῥεΐετ ἵ5 5ο σα]]εᾶ, 
Αο. αν. 14/1 2 Ρεῖ. Ἱ. Ε; απά | 
{ουχ οἴλετςδ ατε πιεπίΊοπεά: | 
(1) Τα. Π. 25, 34: (2) Τα. 
30; (34) Αοὶ ΧΙΙ. 1; (4) Ἐεν. 
να. 7.Χ 8 

συµ-μαθητής, οὔ, ὁ, α Γεζοτυ- 
αζεεζφίε, ]π. χὶ. 16.3 . 

συµ-μαρτυρέω, ὢ, {ο ὄεαγ τυδί- 
2655 {ορείβεΓ τυή{ῇ, Ἐο. Π. 15, 
ντ. 16, ἀκ. 1; Κεν. κα 
(αοί ΝΤ. Η.).Χ 

συµ.-μερίζω, ἵπ Πι]ά., {ο αζοίας 
ζοφείμε τυζῇ, ῥαγίαβε πτυζζᾳ 
(ααι), τοσο κ τας 

συμ-μέτοχος, ον, /οή1{ζν ῥα{αἆ- 
ἔπο, ΕΡ. πι. θ ντο 

συµ-μιμητής, οὗ, ὁ, α /οἱή- 
Ζαΐρ, Ελ]. Π. τη. 
9, 

συµ-μορφίζω, 5εε συμµορφόω. 
(Ν. Ἐ.) 

σύμ- ας ον, ο{2εήλα, εο1- 
ΓοΣ2εΙ {ο, 6εη., 1ο. ΠΠ. 29; 
ααι., ΕΠΙ. π. στ. Ἡ 

συμ-μορφόω, ὢ, {ο ὄγτρ {ο έλε 
φα716 ο} τυή (άαἲ.), ΡΠ1Ι. 
ΠΠ]. Το (Ν). Π. συμµορφίζω, ἵπ 
5απηε 5εηςε). (Ν. Τ.)Χ 

συµ-παθέω, ὢ, ἴο οΥ/βαίἡέσε 
τυῇ2{, ἴο ασε εο{βαφς{ο7: 021 
(ααῖ.), Περ. Ίντο να αι 

συµ-παθής, ές, «Υ/εβα(2{ρές, 
εο2ηβαςς{ομαίε, 1 Ῥεῖ. 1. 8.3 

συµ-παρα-γίνοµαι, {0 εο/1ε ζο- 
ϱείᾖεζ {ο (ἐπί, αςς.), Τα. κκλ. 
45: ἴο «αμα ὁγ ο, ἴο εί 
(4α1.), σ Τπα. Ἱν. το Να. 
παραγίνοµαι).Χ 

συµ.-παρα-καλέω, ὢ, ἵπ ρᾳ55., ζο 
δε φ{γεηρίεπεα {οφείβεγ, Ἐο. 
1. 12. 

συµ-παρα-λαμβάνω, 2ἆ 8ο:.συµ- 
παρέλαβο», {0 ἴπάε το οέ)5 
εὐ{, 5 οΟΠπΙρΔΠΙΟΠ, Αο. χὶ]. 
25. χν. 1) πο, αι πἳ- 

συµ-παρα-μένω, μενῶ, {0 ε7ηα {21 
ΟΙ οο/{ή11 ᾖ{ορείμεγ τυέῇ 
(άαι.), ΡΗ1].1.25 (8. Η. παρα- 
μένω).Ἐ 

συµ-πάρειμι, {ο ὂε ῥ7εδεμέ {0- 
θεί/εζ τυήἠ, Αο. ΧΧν. 24.Χ 

συµ-πάσχω, {ο οτέ[εγ ἰοσείῇεγ 
τή, Ἐο. νΗ]. 17; 1 Οοἵ. κϊ]. 
26.3 

συµ-πέμπω, {ο οεπα {ορείβεγ 
το, 2 Οοτ. νυν]. 18, 22.3 

συµ-περι-λαμβάνω, {ο ε7όγαεε 
εοπηρ]είε]γ, Άς κκ. Τους 

συµ-πίνω, 24 αΟἵ. συνέπιον, ἴο 
αγά {ορείᾖεγ κ Ἆος, Χ. 

41.Χ 



συμ] 

συμ-πίπτω, {0 Γα0 {οφεί/ε, Τ,. 
νι. 49Ο (Ν. Η.) 

συµ-πληρόω, ὢ, {0 1/7 εοβ{είς- 
ν, Τα. νΗΙ. 23; Ῥᾶ55., ἴο ὂε 
εοεβ{είεᾶ, {ο ῥε 71 εο”16, 
ο στ; Ας. Ἡ, το 

συμ-πνίγω, {0 ε2οάε 14{{7/γ, α5 
ψεεάς ἆο Ρἰαπί5, Μαϊ. χι]. 
-.- Μαι. Ἱν.σ, τος Ἱα, νης 
Ι4: {ο εγοτυα’ 14ο (αοο.), Τα. 
νἩ], 42.3 

συµ-πολίτης, ου, ὁ, α Γεζζοτυ- 
εζίέρε,. ἩΡ. 1. 1Ο. 

συµ.-πορεύοµαι, (1) {0 Το1716γ 
{ορείΛεγ το (άατ.), Τα. νι. 
τε αν ος. κκιν. τς, (2) 1η- 
ἴταης., ἴο εο΄1έε ζοφείφεγ, {ο αἲ- 
φο2ὀύε, Ματ. κ. 1.Χ 

συµπόσιον, ου, τό (συμπίνω), α 
αγ 1171 ῥα/έγ, α Γεσέζσε εο//1- 
ῥα/1Υ, συμπόσια συμπόσια, ὄγ 
εοεβα/{6ς, Ματ. νἰ. 30.38 

συμ-πρεσβύτερος, ου, ὁ, α Γε{/στυ- 
Σαξ, τ ἔει. ν.τ. (Ν. Τ. 

συµμ-φάγω, 5εε συνεσθίω. 
συµ-φέρω, Ι5ΐ αοἵ. συνήνεγκα, 

ἴο ὀ1 {οφείᾖε7, {ο εοἰζεεῖ, 
ΟΠΊΥ Ας. ΧΙΧ. 19; ΡΕΠΕΤΑΙΙΥ 
ΙΠΙΤΘΗΡ., απᾶά οξίεΠ ΙΠΙΡΕΙΒ., 
{ο εοάΊέεε ο, ἴο ὂε {2ο/{αδ/ε 
ο νσαο κ ρα. 26οικη τ; 
Ρατί. τὸ συμφέρον, 2720/54, αα- 
ταίασε, ἵ «ΟΥ. νΙ]. 35. 

σύμ-φημι, {ο αοσελέ {ο, Ἐο. νΙ]. 
πο, 
σύμµ-φορος, ον, ῥ2ο/{αδύε, 1 6ο. 

πο ον κ. οσο. Η.1οτἛεο. 
συμφέρον) .Χ 

συµ-φυλέτης, ου, ὁ, σέ οὗ {ρε 
φα716 {γΐδε, α Γεζ[οτυ-εο12117- 
πσμ, τε ΕΕ, Ἡ. τ1. (Ν. Τ.Α 

σύμ-φντος, ον, ϱ7οτυ {οφείβεί, 
111ΐεα τυί (ΤΕ. Ν.), Ἐο. νΙ. 

κ 

συµ-φύω, 24 αοτ. ρᾳ55. ρατί. 
συµφυείς, ῬΡ885., ἔο ϱ7οτυ αἴ 
ἐδε «α11έε ἐπε, Πα. νἩ. 7. 

συµ-φωνέω, ὢ, ἤσω, {ἴο ἄργεε 
τή, αρ7εε {ορείβεγ, αγγαςε 
τοζζῷ (ἀαἲ., Οἵ µετά, 5εη.), οἱ 
Ῥείδοηςδ, Μαϊ. χν]1. 10, ΧΧ. 
ας. Ας. τν. ὁ- οἳ ἔμταςς, ἴο 
ὀε 2 αεεογῶ τυᾖ{ή, Ἱ.α. ν. 36; 
«κο ἄν. Ἡ5.Ἐ 

συµ-φώνησις, εως, ἡ, «ος, 
αργεε/εε/εή, 2 (οἵ. υΙ. 15. (Ν. 
τς 

συµ-φωνία, ας, ἡ, Λαγ7ΙΟ3Υ, οἳ 
Ιηδίτυππθεηίς, 2114916, 1. Χν. 
σος . : 

σύμ-φωνος, ον, /αγγο2210169, 
ασγεείης τυζ{ᾳ; ἐκ συμφώνου, 
ὀγ αςγεε΄πε2{, 1 091. νΙΙ. 5. 

σλχΕΡΑ- ΕΝΤΙ ΝΕ ΤΕΣΤΙΕΝΥΤ ΕΧΙςΟΟΝ 

συµ-ψηφίζω, {ο εο”ηῥ1έ{6, /έζᾷο7: 
244, Λο. ΧΙΧ. 10.Χ 

σύμ-ψυχος, ον, οὗ ο76έ αεζογά, 
ΕπΗ. Ἡ, 2 Ν. ην 

σύν, α Ρτερ. δον. ἀαΐϊνε, τυ{{0 
(5εε (τ. ὃ 296, . ΜΙ. ὃ 486, 
Ῥι. 331). ἾΊπ οοπιροδ!{1οῃ, 
σύν ἀεποῖες αδδοοϊα{ϊοη ννι{Ἡ, 
ΟΙ 15 Ιπίεηςδίνε. Τπε πα] ν 
οεπαηρες {ο Ύ, λ, ΟΙ µ, ΟΙ 15 
ἀτορρεά, αεεοτάϊηπσ {ο ἴπε 
Ἰπ]1{1α] ἹΙείίετ οἱ ἴπε γψοτά 
ν(Ὦ πυΏΙοὮ 1{ 15 οοπιροαπάεἆ 
(5εε (ιτ. δ 4, 5, Βα. 8); Ῥαΐ 
ΊΝ. Η. αδια]1Υ Ρτεξετ {πε αΠ- 
αβδιπη]]αἰεὰ {οΤΠῃΡ. 

συν-άγω, άξω, (1) {ο ὄγήερ {ο- 
ΦείΛεΣ, {ο ϱαίᾖε7, ἴο αοςε)}δ16, 
απ. χν. τα; η. κ]. 47; ῥαςς., 
ο ὂε αοφεηὀ/εα, {ο εο/16 ἔ0- 
ΑμίδεΣ Ἆς δε αἰΠ. 31 
(2) {ο 7εεείωε ᾖοςβ{{αδ/γ, ΟΠΙΥ 
Ματ. κν. π.δ, 13. 

συναγωγή, ἢς, ἡ, αὖ α.φε)ὀζγ, 
α «εο/ϱΎεραίζο, «οΎγαροσΊΕ, 
εἴίπετ {πε ῬΡίασε, ος ἴλε 
ΡέοΡρ]ε ραΐμετεά 1π {Πε Ρ[]αςε, 
Έα εν, της ο πο ας 
5εε ἐκκλησία. 

συν-αγωνίζοµαι, {ο «γίνε {0- 
ΦείΛε το αποίΏεΣσ, {ο αἶαά 
(άαί.), Κο. χν. 3ο.Χ 

συν-αθλέω, ὢὤ, ήσω, {0 «{γέσε {0- 
είπε Πο; (αι. οἱ ἴπϊπρ), 
ΡλΙ]. 1. 27: Οἱ το (ἆαί. ο 
ΡεΙ5δοη), ΡΠΙΙ. ἵν. 3.38 

συν-αθροίζω, σω, {ο οαίζε) οἵ 
εοζζεεί {ορείῇᾖεγ, Λο. ΧὶἰΧ. 257 
Ρᾶβς., {0 ὂε αφοε}ηὀ[εα {ορείᾖεγ, 
Τα. κχὶν. 34 (18). Ἡ. ἀθροίζω); 
κο παπα το 

συν-αίρω, {ο /έεῤο; {ορείᾖεγ, 
ο 14Αέ α 7εεβο219 το, 
Μο ναι σα, ο) κάν. 
1Ο.Χ 

συν-αιχμάλωτος, ου, ὁ, α Γεὔζοτυ- 
σαβέέυε ΟΙ {24501έ7, Ἐο. ΧνΙ. 
Ἰ. οι, τν. τοῦ Ὅμήετα, σα. 
(Ν. Τ.)Ἠ 

συν-ακολουθέω, ὢ, ήσω, {ο Γοὐ/οτυ 
ζορείᾖεγ τυ1ζῇ, ἴο αεζο”αβαΖ}, 
Ματ. ν. αᾖ, αὶν. τον. Ἡυ; 
Τι. κχλ]. 40.3 

συν-αλίζω, Ιη ῥραᾶδς., {ο ὂε αὐ- 
φεγεὀζεα {ορείᾖε] τος (ἀαἲ.), 
ο πα. 

συν-αλλάσσω, {ο εεο/εΙ/ε, 5εε 
συνελαύνω. 

σνυν-ανα-βαίνω, {ο ϱο 142 {ορεί/εγ 
τυ{{ή (ἀαι.), Ματ. Χν. 41; ΑΔο. 
παν οι 

συν-ανά-κειμαι, {ο /εεζίπε {0- 
ϱΡε{/ε7΄ τυί/, 45 αἲ α πιεα], ἴο 
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[συν 

Γεαοέ τυΠή (ἀαί.), Μαί. ΙΧ. 1Ο; 
Ρατί. οἱ συνανακείµενοι, {ᾖε 
ϱπεσίς, Ματ. νΙ. 22, 26. (ΑΡ.) 

συν-ανα-μίγνυμι, ρᾳ55., {ο 21111- 
646 {ορείᾖε τυήίΆ, {ο Αεεβ εο7/- 
ῥα12γ τυή(ή (ἀαί.), 1 «οἵ. ν. 9, 
πι 2 Ῥῃ. πι τα. 

συν-ανα-παύομαι, σοµαι, {ο [γα 
7ε5έ ΟΙ ΕΓ7ες/ 1 Ε1ΐ {ορείῇεγ 
πο (απο πι ασ 

(593 
συν-αντάω, ὢ, ήσω, (1) {σ 16εί 

“μη (σι), ως κ 2π, Ἀκα, 
ΤΘ λος κ ο Πορ αμα. 
1Ο; (2) οἳ ἴΠΙηρς, {ο ᾖαββε; 
7ο, ἵο δε/α{/; τὰ συναντήσοντα, 
Τε {λήηρς {ᾖαί οαἰ{ ᾖαῤῥε, 
Ἄς, και σος 

συν-άντησις, εως, ἡ, α ε6ε{{11ϱ: 
το, Μαι. νυν]. 34 (Ν. ἩΗ. 
ὑπάντησις).Χ 

συν-αντι-λαμβάνω, πι]ά., Η1., {ο 
ἴαῤε /οΐα ἴορείβεγ τυή; {ο 
αφή, εφ (ἀαι.), Τα. κ. 4ο: 
Κο. ν 1. 26.3 

συν-απ-άγω, {0 {ρα στυαγ αἴοτις 
τυζζῷ; Ἰηπ Ρα5δ5., {ο ὂε ᾖεα Οἵ 
«ζγ7{ρά ατυαν 1 1110, Ίο. 
κ. τό (δεε Ἐ. ΙΡ 1. 
ην πρι ο Ῥου. πι το Ἐ 

συν-απο-θνήσκω, {0 «ο {οροίῇβε 
τί (ἀαι.), Ματ. χὶν. 41; 2 
σι νη σος πα Π, τσ. 

συν-απ-όλλυμι, Ίη πῖά., {ο ε/- 
{50 {οσείήε} τυζ/ (ἀαι.), Πεῦ. 
κ, αΤ.Σ 

συν-απο-στέλλω, ο οεπα {οθ- 
φείλεγ τυζίέῇ (ας9ς.), 2 6οἵ. ΧΙ]. 
18. 

συν-αρμολογέω, ὢ, ἵηπ Ρρα55., {0 
ὀε Γγαζπεα ἴορφείμε, Ἡρ. Ἱ. 
21, τν. πθ.Ν. Ῥος 

συν-αρπάίω, σω, {ο οφε256, ΟΥ 
σας ὀγ {ογες (ἀαῖ.), Τα. νι. 
5ο, οτι τοι πάν. σο πκνπιι 
15. 

συν-αυξάνω, 1η ῥραᾶδ5., {ο ϱ7οτυ 
{ορείήε7, Μαί. ΧΙΙ. 30ο.Χ 

σύν-δεσμος, ου, ὁ, ἐᾖαέ τυ{εῦ 
Φέι {ορεί/ε1, α θα, α ῥο]τᾶ, 
Ἆς, να. ο: Βρ. Ἰν. ο Όσο]. 
πν το ης τα 

συν-δέω, Ιη Ῥ8855., ἴο ὁε ὀοτιᾶ 
ἴορφείβε τυῇ ΑΏΥ 918, 45 
Γε]]ονν-ΡΓΙ5ΟΠΕΙ5, ΠΕΡ. ΧΙ]. 2.3 

συν-δοξάζω, {ο ϱὐο1ήγ {ορείβε 
τί (σύν), Ρ8δ5., Ἐο9ο. νΗ. 
Ὅ τον 

σύν-δουλος, ου, ὁ, α Γε/{στυ-κ/ασε, 
α Γεήζοτυ-εεγοαή, Μαϊ. χν]λ. 
25-33; οἱ (Πτίδίίαης, α Γε- 
/οτυ-τυογᾷε}, α εοὐζέαρἹιε, (Οἱ. 
νο 



συν] 

συν-δρομή, ἢς, ἡ, α 1111211119 {ο- 
Φείβεί, α εοἸεοΙέγ5έ, Αο. αχ. 
30.3 

σνυν-εγείρω, Ι5ΐ{ ΟΙ. συνήγειρα, 
ῥρᾶδς. συνηγέρθην; {0 /αΐ96 Τ0- 
ΦείβεΣ, {ο 7α19ε του, Ἡρ. ΠΠ. 
ος φοἱ αν το μα Ἡ νε 

συνέδριον, ου, τὀ, α εοτ2121/, ἆ 
{ό1/αῇ{, Ναί. κ. 17; 5ρεεῖα]- 
1ψ, {δε δα11/εάΖ{2, ἴπε ]ενν]δΏ 
εοιποΙ] οἱ δενεηίγ-οΏε ππεπι- 
Ῥει5, αδαα]]γ Ῥτεδιάεά ονεΓ 
Ὦγ (πε ΠΙΡΗ Ρτϊεδί, Μαϊ. ν. 
22, ΧΧΝΙ. 60; {06 εοτι2201/-αζή, 
ΝΏετε {πε ῥθαηλμεάτίη πηεῖ, 
Απ ιν. τς 

συγ-είδησις, εως, ἡ, εο/256{01/0- 
Ίέ05, ΗεΡ.Χχ.2: ἐρεεοΦεσείεξ, 
ο. Π. 15;:.2 0ο. 1ν.2, ν. ΤΕ; 
τει ας πο. 

συν-εῖδον, 24 αοτ. οἱ 985. Ρτες., 
ο ὂε εο]Φεζο1ί ΟΙ ὤτυαγεέ οἵ, 
ζο 1407 Φίαα, Αο. ΧΙ. 12, 
χὶν. 6; Ρετῖ. σύνοιδα, Ρατί. 
συνειδώς, {ο ὂε 2710Υ {ο α ἆε- 
5ἶρη, Αο. ν. 2; {0 ὂε εο21Φείοῖίς 
{ο οπε5 5ε]{ (άαί.) οἳ συ] 
(αεαο). 1 ὅσος. ν. 4 

σύν-ειμι, {ο ὂε τυΜή (ἀαῖ.), Τα. 
Ιχ. 1δ- Άς. χχ. τι. Ἑ 

σύν-ειμι (εἶμι), ῬΡατί. συνιών, ἴο 
6ο ΟΙ 0776 τυ1ζ0, {ο αφδεραθζό, 
τα: σαι. 4. 

συν-εισ-έρχομαι, {ο ελίε; ᾖ10- 
οείᾖεί τυή (ἀαῖ.), ]π. νι. 22, 
κι, τς. 

συν-έκδημος, ου, ὁ, ἡ, α Γεζζστυ- 
Ζγασεέζεγ, Αο. ΧΙΧ. 20: 2 Οο{. 
νΙ. Τ.Σ 

συν-εκλεκτός, ή, ὀν, εὐεεῖεα {ο0- 
θείλεγ το, 1 Ρεῖ. ν. 13. (Ν. 
Τ.)Χ 

συν-ελαύνω, ελάσω, ο εοβεζ, 
{ο 14256 (αο0. ΑΠ εἰς), Αο. νΙ]. 
26 (Ν. ΗἩ. συναλλάσσω).Ἀ 

συν-επι-μαρτυρέω, ὢ, {0 2421146 22 
ὀεαγ{7ής τυ]έτέςς, ΗεΡ. 1. 4.Ἑ 

συν-επι-τίθημι, πι]ά., {ο 101 22 
αοσα{ζήησ, Αο. χχὶν. Ο(ΊΝ. Η. 
Εοἵ συντίθημι).Χ 

συν-έπομαι, {ο Γοὐῤοτυ τυήί, {ο 
σεεο221βα”γ (ἀαῖ.), Αο. ΧΧ. 4.3 

συν-εργέω, ὢ, ο εο-Οβεγαίε τυ1{ 
(άαί.), {0 τυο2ᾷ {οσείῇεΖ, 1 Οο{. 
ΧνΙ. Ι6: Ἐο. νΙ]. 28. 

:. συν-εργός, όν, εὐ-τυογ Αρ, ᾖεῤ- 
{ηρ; 5 α 5υὈ5ί., ἆ εο/2βα224071 
27 τυογΑ, α Γεζζοτυ-τυο7άε2, 
6εη. οξ Ρείδοῃ, οΏ]. πΙ{Ὦ εἰς, 
οι ἀαῑ., οἵ (πιεῖ.) σεη., 2 0ο. 
αι 

συν-έρχομαι (5εε (τ. δ 103, 2, 
Να. δ 15, Ῥα. 58), {0 εο2ηέ ΟΙ 

σκβ ρα ΣΛσΤΣ ΑΝΕΣΗ ΤΕΕ ΥΤ ΤΕΧ7ΙςΟΟΛ 

ϱο το2ζᾳ, ἴο αεεοήβα/2Υ, Λο 1. 
21: {ο εο”ιέε ἴορείβεγ, {ο α-- 
φεφαὀᾖε, Δο. 1. 6, ν. 16: υδεᾶὰ 
αἱ5ο οξ «οπ]ισα] Ιπίετοοιῖςε, 
Ζο «0/16 ΟΙ ἔζωε {ορείηεγ, Μαϊ. 
1, 18. 

συν-εσθίω, 2ἆ αοτ. συνέφαγον, 
ζο εαέ το (ἀαῖ., Οἵ µετά, 
ρεῃπ], α κα ο, ο κοπο 
κι, Ἡ..εσος ν.ττ» αἱ). Ἡ. 
σα 

σύνεσις, εως, ἡ (συνίηµι), α ῥ14ζ- 
ἔἼ7ερ {ορεί/εγ, ἵπ πι]πά; πεποε, 
11427 {α14171, μα. Ἡ. 477 
Ζε 111462 ςίαά2715, ἴπε 5δουτοε 
οἱ ἀἰδοετηπιεηί, Ματ. χ1]. 33. 

συνετός, ή, όν (συνίηµι), {ὠ21ε{- 
{2ρεοΐ, ῥ7144ε11ὔ, τυέτε, ΜαΤ. κ]. 
ο5. πι. πο ολο απ το τ 
ος. Ἱ, το. 

συν-ευδοκέω, ὢ, ἴο ὂε ῥεασεα ἐσ- 
ϱΡείῇε τυ1{4, {ο αββγοσε ᾖἴο- 
ϱεί/εζ (ἆαί.), Τα. ΧΙ. 4δ; Αο. 
παν τ καὶ. 2ο. το ὂε οὗ οσε 
722214 το (ἁαῖ.), Ἐο. 1. 327 
ο εοΦε72 ἄργεε ἴο (1Ώ8.), 1 
σι πα το τον 

συν-ευωχέω, ὢ, 1η Ρ885., {0 Γεαφέ 
ο26722ή1101190Υ τυή{ή, 2 Τεί. Ἱ. 
το. Ἱα. α2” 

συν-εῴ-ίστημι, {ο /19έ 14 {ο0- 
ΦείΛε; αρα{ζηοί (κατά), Αο. 
αν 22.8 

συν-έχω, ἕω, (1) {ο Άύεςς {0- 
Φε{βε7, {ο εἴοδε, Αο. υΙ. 57; 
(2) {ο ῥγεις ο ἐσεγγ οὐ, 
10 εο/Άσπο, Πα. νυν. 45 (3) ἔο 
ᾖοῦά Γαφή Ἱμα. κχὶι. 63; (4) 
ἕο 2/56, 171ῤε/, Ἱ α. ΧΙΙ. 5Ο; 
2 Οοἵ. ν. 14: (5) ἵη Ρ885., 0 
δε α{θέοίεα τυήή 5ιεκπεςδς, Τα. 
Ἱν. 38. 

συν-ήδομαι, {ο αεζίσᾗέ ἐτυααζγ 
27 (ἀαι.), Ἐο. ν]1. 22.3 

συν-ήθεια, ας, ἡ, α εἰέφίοε, ]η. 
Χν]Ι. 39; 1 Οοτ. 11. 7(Ν. 
Π.), κ. τό Ἑ 

σνν-ηλικιώτης, ου, ὁ, ο οὗ {πε 
φα716 ἄφε, (α]. 1. 14.3 

συν-θάπτω, 2 40Οἵ. Ρ855. συνε- 
τάφην, ἵη ρ855., ἴο ὀε ὀτε{εα 
ζοφεί/εγ τυήίή, Ίο. νυν]. 4: (οἱ. 
προς 

συν-θλάω, ὢ, {πῖ. ραδ5. συγ- 
θλασθήσομαι, ἴο ὀγεαάβ, {ο 
ὀγεαά {η βήεςες, Μαί. κχ]. 44 
κ, τος 

συν-θλίβω, {ο ῥγεσα ο αγ φήάες, 
ο εΖγοτυά 14201, Ματ. ν. 24, 
ατα 

συν-θρύπτω, ἴο ὀγεαά {7 ῥέέεες, 
ἴο ο, ἨἩδ., Ας. αχῖ. 134. 
(Ν. Τ.) 

ο6 

[συν 

συν-ίηµι, 1Πᾷ. συνιέναι, Ρρατῖ. 
συνιῶν Οἵ συνιείς͵ Εαῑ. συνήσω, 
15ἱ αΟἵ. συνῆκα, ἴο ᾖ1ΐ {0- 
Φείβεί, η πη]πά; Ίεπςσε, ἴο 
εος{ά67, 1467 ςία2ά (α9ο.), 
ο ὂᾳ ατυα7ε (ὅτι), {ο αἰ{ετιά {ο 
(ἐπί, ἆαι.), Μαι. χΙ. 23, 51, 
χν]. 12. Μα. να. το 

συν-ίστημι, 4ἱ5ο συνιστάνω απᾶ 
συνιστάω, {ο ᾖῥίαςε ζοφείβεγ» 
70 εο/71/1ε714, 2 001. ΠΠ. 1, γΥΙ. 
45 ἴο ῥγοσε, εκ/{δ1, (αα]. Ἡ. 
1δ; Κο. ΠΠ. 5, ν. δ; ΡετΕ. απά 
24 αοΟἵ., ΙΠίΤΑΠ6., {ο οίαα 
τή, 1. ΙΧ. 32: {0ο ὂε εοή- 
βοφεα οὗ, {0ο εο/εγε, 0ο]. Ἱ. 17; 
5Η8 πα 5, 

συν-οδεύω, {ο ο111έγ το, {ο 
σεζεοηβαγ (ἀαῖ.), ΆΑοι Ἰκ. 

κ 

συν-οδία, ας, ἡ, αἆ εοηβαΙ’ 
Ζγατε[ζτηρ' {ορείβεΖ, α εαγασᾶΖ1, 
Τα. 1. 44.3 

σνυν-οικέω, ὢ, {ο ἄτυεῦζ ἴοφείζεγ, 
ἂ5 η πιαττίαρε, 1 Ρεέ. 1. 7.3 

συν-οικοδοµέω, ὢ, 1η ῥα85., ἔο 
ὀε ὀὁιζήΐ 14 {ορείλεγ, Ἑρ. Ἱ. 
2ος 

συν-ομιλέω, ὢ, {ο ἴαίς τυίῇ 
(1. Αα. 2ο. 

συν-ομορέω, ὢ, {ο ὂέ εο2εζζριεσιές 
{ο (ἀαί.), Αο. χν]11. 7. (Χ. Τ.)Ἐ 

συν-οχή, ἢς, ἡ, εοοέγαέ οἳ 
τη]ηά; Ἰεηςσε, «ῇοίγέφσο, α- 
ιο, Ἱα. χι. 25. ο Όοτ. Ἡ. 
4ος 

συν-τάσσω, ζω, {ο αγγα71ςε τυζζή, 
ΔΑ7εςε71ὀε, αββοέί, Μαϊ. κχ]. 
6 (Ν. ΗΠ.), «χνὶ. 1ο, καν]. 
1Ο. Ἐ 

συν-τέλεια, ας, ἡ, α εο/2β{εἔέο11, ἆ 
ϱο/191411Ω11013, αὖ επα, Μαϊ. 
ΧΙ. 3ο, 49ο, 4ο, νο. 
κχν]]]. 2ο: ἨεΡ. ΙΧ. 26.Χ 

συν-τελέω, ὢ, έσω, (1) {0ο ὀγληρ' 
«ο/η {είεῦν {ο α επα, Μαϊ. 
να. 25 (Ν. Ἡ. τελέω); Τμ. 
{ν. 2131 Άς. ααα ος ο. 
«Γαιζ17, {ο αεεο)2β/ή5η, Ἠο. ΙΧ. 
25: Ματ. χΙ]]. 4; {ο 11446, 0 
εοεζ/αε, ΠεὈ. νι. δ.Χ 

συν-τέμνω, {0 εἰιέ 5/ο7{, {ο ὁσ219' 
{ο οτυ{{έ αεζο/αβ{ές/21εή, Νο. 
1χ. 25.3 

συν-τηρέω, ὢ, (1) {ο ῥ7εΦε/τέ, ἴο 
Φεεβ αὔε, Μαἲ. κ. 17: ΜαΓ. 
νι. 2ο: Ἱα. ν. ὃν 
οπαϐ); (2) {ο Αεεῤ 5 2114, 
Τα. 1. τουῦ 

συν-τίθημι, ἵηπ πι]ά., {0 ῥύαςε 
ζοροίᾖε7, ἴο 114Λε ἄ1 αρ7έέ- 
΄πε24, Ἱ.α. κχῖ. 5; ]ηῆ. ΙΧ. 22; 
Ας. κχ]]. 20; {0 α»δέηίν Αο 



συν] 

χχὶν. 9ο (ΎΝ. ἩΗ. συνεπιτί- 
θημι).Ἠ 

συν-τόμως, αἀν., εο101Φεζγ, 0 1ε/- 
 Ἆο, κκὶν. 4 

συν-τρέχω, 24 ΟΥ. συνέδραµον, 
ἴο 7141 {οσείῇεγ, 45 α πιυ]]- 
εαᾶε, Ματ. νι. 48; Ας 
11; {ο 2141 τυζῇ (4Ρ.), 1 Ρεἰ. 
Ἱν. 4.Χ 

συν-τρίβω, Ψω, {ο ὄγεας ὄγ 
ε7 11719, ἴο ὑὀγεαβ {η 2ήέεεν, 
Τμ. κ. 39: Κο. Χν]. 20; Ρεί{. 
ῥρᾳ5δ5. ῬΡατί. συντετριµµέγος, 
ὀγ,ή1εα, Μαἰί. ΧΙ]. 2Ο. 

σύν-τριμμα, ατος, τό, εΗ5Λέ11ς; 
ῃρ., ἀθοίγε(ίο, Ἐο. 1. 16. 

(9593 
σύν-τροφος, ου, ὁ, οε ὀγοιιρᾖί 
1 τυζζή, α Γοςίεγ-ὀγοίᾖεγ, Αο. 
κ, τν Ἐ 

συν-τυγχάνω, 2ἆ αοτ. ΠΕ. συν- 
τυχεῖν, ἴο 16εί τυ2{0, «0716 {ο 
(άατ.), μα. ν 1. το. 

Ῥνντύχη, αοο. ην, ἡ, ΦΥ1έγεῤς, 
Εμ], ἀπ. ο. 

συν-υπο-κρίνομαι, ἆερ. ῥ855., 
15ί αοτὶδί συνυπεκρίθην, {ο 
αοφειόζε πτυή, (αι. ἹἩ. 
να 

συν-υπουργέω, ὤ, {ο /εζῥ {0- 
ΦΕΙΠΕ., 5 Όστ. 1. Τ.Ε 

συν-ωδίνω, {ο ὖε 14 {γαναζ {0- 
Φε{/ε7, Κο. νΙ. 22.8 

συν-ωμοσία, ας, ἡ, ἆ οτυέαγς 
ζορείπεγ, α εοσβ{ΖαΕγ, Αοι 
πεκή, της 

Ῥνυράκουσαι, ὤν, αἱ, «17ασ156, 
Άς. χχνιΠ. 12.3 

Σνρία, ας, ἡ, ὀγΖία, Τα. Π. 2. 
όρος, ου, ὁ, α ΦΎ7{α3, Πα. ἐν. 
ο το κ 

Ἓνρο-φοίνισσα (ΊΛ). Ἡ. Ἔυρο- 
Φοινίκισσα, ΤΙΙΡ., Σύρα Φοι- 
νίκισσα), η», ἡ, απ αρρε]]α!ϊνε, 
αΦγ7οβ/ε22{ε{α71τυσ7/α11, ΜαΓ. 
ν1]. 26. . 

Ῥύρτις, εως, ἃοο. ιν, ἡ, (α φτ{εᾷ- 
φα14), {ε ὢΥ2{{ς 114707, Λο. 
χχν]]. Τ7.Χ 

σύρω, (0ο αγατὺ, {ο α7ασ, ]π. αχ]. 
ὃς νο πια. 3, χὶν͵ το, αν. 
6; Κεν. απ. 4. ὠγμ.; 56 
ἕλκω. 

συσ-. ΊηΠ 5ΟΠΕ ποτά οοΟΠι- 
πιεποῖης {λας, ἩΝ. Ἡ. Ρτείετ 
ἴπε αποοπίτασίεάἆ ΕΟΙΠΙ συνσ-. 

συ-σπαράσσω, ἕω, {ο εοΌ1/ή5έ 
εο1ῇ/είε{γ (αςς.), Ματ. ΙΧ. 20 
ον ος Τα ας 128 

σύσ-σημον, ου, τό, α εοἸεέ}{έα 
φ{ραῦζ, α σήρ αργεεα 14β071, 
Ματ. χῖν. 44.3 

σύσ-σωμος (ΊΛ). Η. σύνσωμος), 

σλκεΕΕΑ- ΕΝΟΣ ΝΕΗ ΤΕ574 ΜΕ ΥΤ' 2ΕΧΙςΟΛ. 

ον, ὀείομρίηρ {ο {ᾖε 9α16 
ὀοάγ, Ἠρ., οἱ Πεν απἆ (1επ- 
ε]ες, ἵπ οπε οματοῖ, ΕΡ. ΠΠ. 
6. (Χ. Τ.Χ 

συ-στασιαστής, οῦ, ὁ, α Γε/ζοτὺ- 
{15141σε1έ (Ν. Ἡ. στασιασ- 
τής), Ματ. χν. 7.Χ 

συ-στατικός, ή, ὀν, εο/1/1714ᾷ- 
ἴσα, 5 ᾷοἳ. μπ- τ.Ἡ 

συ-σταυρόω, ὢ, {ο είν {0- 
Θε{ᾖε7 το (86ο. απᾶά ἁἆαῖ.); 
μ1τ., Μαϊ. χχν]]. 44: Βρ., (ᾳα]. 
Ἡ. τοι (Ν. Τ.) 

συ-στέλλω, (1) ζο εοπέγαεί, ΡείΕ. 
ρᾶςς. ρατῖ., εο/2ὔγασίεᾶ, 5/ο2{- 
επεω Ἱ Ἔορ να. 2ο: (ϐ) 
συ. 7ο1/14, {ο οτυαί/ε, 45 ἃ 
ἀεαά Ῥοάγ, Αο. ν. 6.3 

συ-στενάζω, {ο ϱ7οα ἰορείᾗεγ, 
Κοινή, 2ο. 

συ-στοιχέω, ὢ, {ο ὖε 5η {πε φα)ηε 
74714 τυ2ῷ ; {ο α/19τυς7 ἴο, 10 
εογ7έΦβᾷοά {ο (ἆαί.), (ἆα]. 1ν. 
25.3 

συ-στρατιώτηβς, ου, ὁ, α Γεζῖοτυ- 
φο{σ1Ε7, 1.6., π ἴπε 6 Πτὶιδέῖαν 
5ετνῖσε, ΡΗ]]. 1. 25: ΡΠΙΙεΠΙ. 
Ἴα. 

συ-στρέφῳ, ψω, {ο /οὐ7 ο ρα{Άεγ 
ζορείβε, Μαϊ. χν]ι. 22 (ΥΝ. 
ΠΠ) Αα κκ. σε 

συ-στροφή, ἢς, ἡ, α ϱα{ᾖεγήερ 
ζοφείρε, α 210015 εοεο2έ296, 
Αο. ΧΙΧ. 4Ο; 6 εοφᾷ{γᾷςε}, Αο. 
Χχ]ΙΠ. 12.Χ 

συ-σχηματίζω, ἵη ρα55., ο εο11- 
ο ο) δε, {ο ὂε ας{η{- 
ζαΐεα {ο (ἀαῖ.), Ἐο. κ. 21 1 
Ῥεϊ. 1. 14.Χ 

Ῥνχάρ (1. ἨΗ.), οἵ Σιχάρ, ἣ, 
ΦγεΛαΣ, ]η. ἵν. 5.Ἡ 

Φυχέμ, «/6εβε, (1) ὁ, ἴλε 
Ρτΐηςε, Αο. ν]1. 16 (Εεο., 1Ν. 
Η. (πε εἴίγ); (2) ἡ, ἴπε εἶίγ, 
Αο. νΙ]. 16.Χ 

σφαγή, ἢς, ἡ, (1) οὔσᾳιοᾖίογ, Αο. 
γη]. 32/1 Κο. 11. 36 (5.): ]8. 
ν. δ.ᾶ 

σφάγιον, ου, τό, α ο/ατιϱ/ίργέα' 
Ὁ{6(12, Αο. νΙ]. 42.3 

σφά(ω, ἕω, ῥα55., Ρετῖ. Ρρατί. 
ἐσφαγμένος, 24 ΟΙ. ἐσφάγην, 
ἴο οί ὂγ υ1οδέΊεε, ἴο αγ, 1 
Ίπ, αἱ το. Κεν ν, ο, ναςα. 

σφόδρα, α͵ν., ἐχεδεα(Ζ1ϱζγ, ϱγεαζ- 
{ν, Μαι. Ἱ. 1ο. 

σφοδρῶς, αἆν., ἐχεεέαΔησζγ, Αο. 
Χχνι]. 1δ.Χ 

σφραγίζω, ίσω, {ο φεαζ, {ο οεί α 
φέαέ 14ῤ02, (1) Έοτ δεειτΙ!{γ, 
Ματ. κχν]ῖι. 66; (2) ἴοι 5ε- 
οΤεΟΥ, Ἐεν. κχΙ. 1Ο; (3) ἔοτ 
ἀεδίρηαίϊοη, ἩΡρ. Ἱ. 13; Οἵ 

07 

[σωμ 

(4) ἴοτ αιίπεηίΙοαίϊοῦ, Ἐο. 
χν. 28. 

σφραγίς, ἴδος, ἤ, (1) α οέαζ, α 
ο{ρηεί-ήης, Κεν. ν. 2; (2) 
7ε {ηῤγευφίοι ο αἆ »έας, 
ΨπείΠεΓ {οτ δεειίγ απά 
6ΕΟΤΕΟΥ, α5 εν. ν. 1; ΟΙ ΕΟΓ 
ἀεδίρηαίίοῃ, εν. ΙΧ. 4: (3) 
ἴραί τυ/{εῇ {πε φεαί αεί, 
ἴᾗε ῥΖσοῇ, 1 «ο{. ΙΧ. 2. 

σφνυρίς, 5εε σπυρίς. 
σφυρόν (1η). Ἡ. σφνυδρόν), οῦ, 

τό, {ᾷ6 α/Α{0-ὀο16, Αο. ΠΠ. 

τον 
σχεδόν, αἄν., Πέαζγ, αὐγπουί, 

Ας. χΗ]. 44, κὶχ. 26: Πεῦ. χα. 
228 

σχΏμα, ατος, τό, Γα9/1071, ᾖαὐ{ἡ, 
Γ Οο{. ν. 315 0771, αββέαί- 
αμαε, Ὁ μπ, πα, πο οσο 588 
ἰδέα. 

σχίζω, ίσω, {ο /ε1, {ο αοίαε 
ασπας, Μαι. κχν]Ι. 51; 
ρᾳ5ς., (0 ὂε αξνίαεα {0 Γαε- 
ὥσπς Απκιν. 4, 

σχίσμα, ατος, τό, α 014, 85 1Π 
α ρατπεηί, Ματ. Ἡ. 2Ι: α 
αήτ{ς{071, α αῇ9ςέ]ιφίοσ, 1 (Οἵ. 
Ἱ, Το. 

σχοινίον, ου, τό (ἀϊπι. οἳ σχοῖ- 
νο5, α 1349/), α εογᾶ, α 700, 

Τα. πι τς, ο, κ, σοι 
σχολά(ω, άσω, {ο ὂε αἱ ᾖείσ}ο; 

ο ὂὐε εὐιβόέν οἵ 2ιοεςῤέει, 
Μαι. χ]]. 44: ἴο Άανο {οἴστιε 
ο (ἆαι.), οίοε ο116”5 οεζζ {ο, 
Ι Οο{. να. 5. 

σχολή, ἢς, ἡ, {εήσε; α ᾖίσες 
τυεγε ἔμενε 4 {ζεἰσέε Το 
αγ{Λ{715, α φε/οοί, Αοι Χὶχ. 

Ο.Χ 
σώζω, σώσω, Ρετξ. σέσωκα, ραᾶ55. 

σέσωσµαι, Ι5ΐί 8Ο. ρ855. ἐσώ- 
θην; (1) {ο φασε, ΕτοΠι εν]Ι] Οἵ 
ἄάαηρετ, Μαΐ. νΙ]. 25, χΧνΙ. 
25; (2) {ο ᾖΛεαί, Μαϊ. ΙΧ. 21, 
221 η. χὶ. 12; ϐ)-ίο «ασε, 
1.6. Ίτοπι εἴετπα] ἀεαίῃ, τ 
Τίπι. 1, 15; Ρρατί. ρα». οἱ σω- 
ζόμενοι, ἴᾖοφε τυᾖο αγε. δείς 
φασεᾶ, 1.6., ΝΏΟ τε Ἰπ ἴΏε 
ΠΝΑΥ οἳ βα]ναί]οῦ, Αο. . 47. 

σῶμα, ατος, τό, ἆ ὀοαγ, 1.6., (1) 
{6 {ήσέ71 ὀοαν οἳ 4η απῖπια], 
Ία. 1. 3; Οἵ Οἱ α ΠΠ8Η, 5 1 
Οοτ. ΧΙ. 12, ϐ68Ρεο. 5 ἴπε 
πηβάΙαπη οἱ Ἠάππαῦ 1116, απά 
οἱ παπιαη Με ας 51η]; πε 
Φον οἳ Οητῖςί, 35 ἴπε πιεά]- 
πη αηά ν]ίπεδς οἱ Εὶ5 τα: 
ΠΙΑΠΙΤΥ; σώματα, Ἐεν. κν]]]. 
13, οίζσέες; (2) α αεαα ὀοαγ, 
α εο7Φ56, Αο. Ἱχ. 49; (3) Πρ., 



σωμ] 

α οο2/2227114Υ, ἴηε οπιτο], 
ες 12/51 ὁδοῦν ο 622154, 
0οἱ. 1. 24: (4) αγ ηαίε7αὖ 
ὀοαγ, Ρ]αηΠί5, 5ΗἨ, ΠΙΟΟΗ, εἰος., 
1 Οο{. χν. 37, 38, 49; (5) 1ε- 
ἵα7ε6, ΟΡΡ. ἴο 5Παάου”, (οᾖ. 
η. τη. 

σωµατικός, ή, ὀν, οὗ Οἵ βε}/ζ171- 
{75 {ο {λε ὀοῶγ, 1 Τίτη. ἵν. δ; 
ὀοῶ1ὔγ, εο7βογεαύ, 1.4. Η]. 22.Χ 

σωματικῶς, αἄν., ὀοασζγ, εὐζ- 
Λογεαζζγ, 0ο]. 1. Ο.Χ 

Σώπατρος, ου, ὁ, ὁοβαίε, Αο. 
ΧΧ. 4; (Ρρετῃ. -- Ῥωσίπατρος, 
5εε ο. χνΙ. 21).3 

σωρεύω, σω, {ο εαβ 142, {ο {οαᾳα), 
πο κα, 2ο. 2 Ἐπη. αἡς τοις 

Ῥωσθένης, ου, ὁ, δοφέβεηες, (1) 
Αα αν Ἵσ (ϱ) τοσα Ἡ. 
τς 

Ῥωσίπατρος, ου, ὁ, δοσέβαίε», 
Κο. χνΙ. 2ἱ (5εε Αο. αχ. 4).Χ 

σωτήρ, Ώρος, ὁ, ἆ Φ5407, ἄέ- 
{ήωε7ε7, Λ7ε5εγΟέΥ; Ά ΏΒπΙε 
ρινψεῃπ το σου, μπι ασ τ 
Ένα, ο τ πι αν. του πε ᾳ, 
5 πι, το, ο. 4 μα ος, εἰσε- 
η ηετε α]γναγς οἱ ΟἨσῖςί, Τα. 
πι πτς Ἱα. αν. ας, 

σωτηρία, ας, ἡ, τυεύίαζε, 2705- 
Δε2έγ, αε/{ωεγαςε, 7εΦεα- 
Ζ701, Ίτοπι ἴεπιροτα] εν]]ς, 
Ἆσι, 55, «καν. ο ΤΤΕυ. 
ΧΙ. 7; 2 Ρεϊ. ΠΠ. 15; δρεςἰα]]γ 
φα/σα{ζο, ᾖ4.6., ἀε]ινεταηπςε 
{τοπ εἴετπα] ἀεαίῃ, νίεννεά 
εἴίπετ α5 Ῥτεδεηπί οι {αΐπτε, 
50ος ιδ τα οι 

σωτήριος, ον, οσύή15, ὀγερίρ 
φαὐσυα{{ο, ΤΙ. Ἡ. ΙΙ; πειῖ. 
τὸ σωτήριον, Φαὐσαίίομ, 1. 
Ἡ, ο, Ππ. 6; Δε. σαν 5ο, 
Ἡρ. νι. 7.3 

σωφρονέω, ὢ, ἤσω, (1) {ο ὂε ο 
5ό2έ/4 14, Ματ. ν. 15; (2) 
ἴο ὂε «5οὐε7-/1114ε, Ἐο. ΧΙΙ. 
3 (3) {ο ΕΧεγεῖΣέ Φεύ/-εο224704, 
πυ ῃ 6 

σωφρονίζω, {ο /4ᾷέ «οὔεί- 
22111416.4, {ο ααποζήςή, ΓΙτ. Π. 

4-3 
σωφρονισμµός, οὔῦ, ὁ, οεὐ/-εσ2147ο0, 

ΟΓ σἡσεσβζέσε, 2 Γϊπι. 1. 7.Χ 
σωφρόνως, αἆν., «οὐε2{Υ, το 

7206711071, ΓΙ. Π. 12.3 
σωφροσύνη, η», ἡ, Φο1ά21έ55 οὗ 

124, Φα2144Υ, ΑΟ. ΧΧΝΙ. 255 
σ6ὐ/-εο2ι{7οὐ, φοὐγ2είγ, 1 Τῖπη. 
ᾖ, ο, τς Χ 

σώ-φρων, ον (σάος, σῶς, οο112, 
απά φρήν), οὗ σοι 22241, 
φέζ/- εο22{γοὐζεα, {ε1ῤε7αίς, 1 
Τήσν πας. δα δ που δἘ 

ον 

Ἐ, τ, ταῦ, ζσῇε, ὁ, ἴπε ηἰπείθεπ{Ώ 
Ἱείίετ., Α5 α πΙΠΙεΓαΙ], τ΄ -- 
300: /Ττ ΞΞ 300,000. 

ταβέρναι, ὢ», αἱ (1.Α1.), {ασε ; 
Αο. κχν]Π. 15, Τρεῖς Ταβέρ- 
ναι, 772εε Τἄνεγπης, α Ῥ]αοε 
οη {πε Αρρίαν αν. (Ν.Ε 

Ταβιθά, ἡ (Αταπι), 7αδήέλα, 
Άς, Ἱκ. το 40.3 

τάγμα, ατος, τό, αλ ο} ΟΥ 
φόες, α εαν, ε σος αν 
σας 

τακτός, ή, ὄν, αββοέμίεα, ᾖαεῶ, 
Άς. άν ας 

ταλαιπωρέω, ὢ, ήσω, {ο ὂε ας- 
ἔγέφσέεα, ἴο ὂε 172415ε7αδ/ε, Ἱ]α. 
νι δις 

ταλαιπωρία, ας, ον Λαγάτ/{β, 
ήν, ο: ο. πθνι Τα, 9. 
1. ἅ 

ταλαί-πωρος, ον, α[ζέείρα], 1197- 
αὐδε, Ἐο. ν]. 24: Ἐεν. ΠΠ. 
αγ. 

ταλαντιαῖος, αία, αἲον, ος {ρε 
τυεῖσ/{ οὗ α {αζεηί, Ἐεν. χν]. 
τος 

τάλαντον, ου, τὀ, α {αεί οἳ 
φΊ]νει οἵ ρο]ἀ, Μαϊ. αν]. 
24. Τπε Ν. ΤῬ. ἴα]επί 15 
ΡτοβαΡ]Ιγ {πε Ὀγτίαη βί]νει 
{α]εηῖ, υγοτίΏ αΏοιί 237 ἀο]- 
Ία15, ταίἶετ (Παπ ἴπε Ας, 
ποτίἩ αΌοιί [00ο ἆο]]αΙς. 

ταλιθά, ἡ (Αταπι.), α αα)σεῖ, 
Μον. αἱ. Ον Το 

ταμεῖον (ΟΙ -μιεῖ-), ου, τό, α ο{02έ- 
εΛα1ὀδε}, Τὰ. ΧΙ]. 24: ἆ Φέε}εί 
εᾖα/1δε}, Μαί. νΙ. 6, χχϊὶν. 26: 
τα κα, 5 

τανῦν, αν. (τὰ νῦν, {πε {λέπρς 
{λαέ Ίοτυ ἆ7), αὖ 7εσβεεί {ρε 
2έσελέ, σέ ῥ7εφε22ΐ, 1010, ΟΠΙΥ 
ἵΏ Ας. (1). Η. ανναγς ντῖτε 
τὰ νῦν). 

τάξις, εως, ἡ, ο7άΕ7, 4.6., (1) 
76Ρ1ζ7 αγγαιρε/πε21ή, (Οἱ. Π. 
5; (2) αβῥοέρίεα 14εςεΦςίο, 
Ἱω. 1. δ; (4) ῥοςζΐσῃ, 7424, 
Ηεῦ. ν. 6. 

ταπεινός, ή, ὀν, Ζ1/10/ε, ᾖοτυῦγ, 
1η οοπς1{1οη ΟΥ ἵπ δρΙτΙ{ 1 
Ν. Τ. π α σοοὰ 5επςε, ]α. Ἱ. 
9, ἵν. 6. 

ταπεινοφροσύνη, ης, ἡ, {οτοῦ- 
11055 οὗ 2114, 111 111ΐγ, τεα], 
α5 ΡΗΙΙ. 1. 4; οι αΠεςίες, α5 
6ο]. Π. 18. 

μονος φρων, ον, Ζ11ὀ0ε, 1 εί. 
Π1,. δ (7. Η. {οί φιλόφρωγ). 

(9.9) 
ταπεινόω, ὢ, ὥώσω, ἴο Ί144έ ΟΙ 
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οΦΕΑΣΑ: ΕΝΟΙ75 ΝΕ’ 7Ε574Λ{ΕΝΤ 2ΕΧ/ΟΟΝ. [τε Ἡ 

ὄσσης στο, Τι. ΠΠ 5 Ὁ 
Α1ὀ06, /1ιη1/ίαΐε, 5 ὉοΟΓ. 
ΧΙ]. 21; Ῥα55., 7ο δε ᾖιηδύεα, 
Τμ. Χν ΙΙ. 14: Ρα55., ἵπ πι]. 
5εηςε, {ο /1110ὐε ομε’ φεύᾖ, 
Τα. τν. το 

ταπείνωσις, εως, ἡ, ᾖοτυ εο211- 
17071, 1Ώ οἱτοαπδίαηςθΡ, Τα. 1. 
48: αὐαφε)τε2ή, ἵπ φρϊτϊε, ]α. 
1. 1Ο. 

ταράσσω, ἕω, {ο αρ]αίε, α5 
Ψ’αίεί ἵη α Ροο], ἼΠπ. ν. 4 
(1. Η. οπιτ), το το ο 
10, ζο α{ςίεὸ ἡ 2242, ντ 
{εατ, ρτίεξ, απχΙείγ, ἁἀοιδί, 
Άσ. ανα. δ- τ μες . 
14. 

ταραχή, ἢς, ἡ, α αἐπῶεγδαεε, 
Ίπ. νι 4 (Ν. Ἡ. ουσ 
Ζ2ε7214/έ, φεα1{{ο1, Ματ. ΧΙΙ. ὃ 
(7. Η. οπι1() 

ρ ε ΄ 

τάραχος, ου, ὁ, α αἰοίμγύαες, 
Ας. χΧὶχ. 23; εο110{1071, ΛΑ... 
αλ, τος 

Ταρσεύς, έως, ὁ, ο1ε οὗ 7ἄγσες, 
Ας. Τα, τή, ακὶκ ος Ἡ 

Ταρσός, οὔ, ἡ, 7ἄ255, Ας. ΙΧ. 
349. 

ταρταρόω, ὢ, ώσω, ἴο {27194 
«οτυ {ο Τα2α7119 ((Φεήεα), 
2. Ρε Ἡ. 4. Ν.ΤωΣ 

τάσσω, ἕω, (1) ο αφοίς, ἄγ- 
741166, Ίο. ΧΙΙ. 1; (2) ο αε- 
{72111ε.: Ππι]ά., . αβῥοέγέ, 
Μαϊ. χχν]Ι. 16. 

ταῦρος, ου, ὁ, ἆ ὀ144, Ας. χῖν. 
ται 

ταὐτά, ὮΥ οΓ8δῖ5 ΕΟΓ τὰ αὐτά, 
{ᾖε «α.εε {έπρν. 

ταῦτα, 5εε οὗτος. 
ταφή, ἢς, ἡ (θάπτω), α διγ1α4, 

Μαι. χχν]]. 7.Χ 
τάφος, ου, ὁ, α ὀτγαζ-βίαεε, α 

φεβιζεᾖγε, 45 Μαϊ. κχΙ]. 27. 
τάχα, αἀν., φιζεοίν; ΛεγΛαβς, 

Κο.ν. 7 Επήεα το 
ταχέως, αν. (ταχύς), 9007, 

σι άζγ, (α]. 1. 6: Λασζη, 
2 ΤΠ. Ἡ, σα Ἑ να. Ὁ. οο) 

ταχινός, ή, ὀν, οτυ{{έ φ1Η1Λ, 5 
Γες Ἱ πα. πο 

τάχος, ους, τό, (1416 6πεΣ», σφεεῶ» 
οπΙγ ἵπ μα ΡηΤαΦε ἐν τάχει, 
σ1415Α0γ, «ῥεεώγ, 1. ΧνΗ. 

ταχύς, εἴα, ύ, σ1126ά, οτὸζζζ, ΟΠΙΥ 
Ία. 1. 19; ταχύ, «ΟΠΙΡαΧ. τά- 
χιον (ΊΝ. Η. τάχειον), δαρετ]. 
τάχιστα, αἀνετρία]]γ, οτυ//{- 
ὔν; 72076, 2105ή φ1426Α (1. 

τέ, εοπ]. οἱ απηεχαβίοΏ, αγ, 
ῥοίῷ (5εε (τ. δ 493, ΝΙ. ὃ 53, 
2, Ῥα. 36ο 5ᾳ.). 



τει] 

τεῖχος, ους, τό, ἆ τυαζ/ οἳ α εἴίγ, 
οκ. 55ς. 

τεκµήριον, ου, τό, α ο1ρ7ε, α εεΖ- 
{αΐ ῥ7οοΥ, Αο. 1. 3.8 

τεκνίον͵, ου, τό (ἀϊπι. οἳ τέκνον), 
α ο ελα, Ἱπ. χκλ. 335 
ο ο τας τ απ. α. τ 1ο, 
ρα μα. τδ, Ίν. 4, ν. 21.3 

τεκνο-γονέω, ὢ, {ο δεαγ΄ εᾖἐ/ῶγε7ε, 
ιτ Επη. ν. 14. 

τεκνο-γονία, αξ, ἡ, ε/1/ζ-δεαγ{ης, 
πα Ἡ, ες 

τέκνον, ου, τό (τίκτω), α ε{ζά, 
α αθερπασή; ατι {1/αὐήζα2αή, 
Ί 1. κΕΙ. 34: Άρ. οἱ νατῖοις 
ΕΟΤΠ5 οἱ Ἱπέϊ]πιαίε απῖοη απάἀ 
τε]α{ΙοηξΗΏΙΡρ, α αξφεοίβίε, α 
-Γοὐήσοτυεγ, ῬΠ]επι. 1Ο; Ἠεηςε, 
5υοεΏ ΡΗταξδες5 45 τέκνα τῆς 
σοφίας, τέκνα ὑπακοῆς, τέκνα 
τοῦ φωτός, εβ{{ῶ7ει οἵ τυίς- 
014, οὐεαίεςε, {δε {σᾖί, απὰ 
εδρεο. τέκνα τοῦ θεοῦ, ε/1/- 
«γε οὗ 6ο, Κο. νυΠΙ. 16, 17, 
σελσ τα: 

τεκνο-τροφέω, ὤ, ἴο ὀμήερ 1 
ελ{άγε, 1 ΤΙπι. ν. Το 

τέκτων, ονος, ὁ, α εαγβείε}, Μα. 

ΧΙΠΙ. 55; Ματ. νΙ. 3.3 
τέλειος, α, οΥ, βε2/εεί, α5 (1) 

εογεβζείε ἵπ αἱ] 15 ρατῖς, ]α. 
1. 4: (2) Γή ϱ7οτυ ο Γι) 
αθε, Πεῦ. ν. 14: (3) 5ρεεῖα]- 
1 οἳ {πε εοπρ]είεπεςς ος 
ΟΠπϊδμαη εΠαταςίετ, βε2Γεεῖ, 
Μαϊ. ν. 4δ. ΟΥγή.: 5εε ἄρ- 
τιος. 

τελειότης, ΤηΤος, ἡ, ῥεζ/Γεείπεςς, 
ΛΕ7εοίέο., (οἱ. 11. 14: ΗεὈ. 
πε τἘ 

τελειόω, ὢ, ώσω, (1) {ο πρ», 
ο 1154, 85 α 9ΟΙΙ6Ε, 4 ΤᾷςΕ, 
οτ ἴπε κε, ]ῃ. ἵν. 34: (2) {ο 
αεεοἍεβ{έἠ, 5 πε, ΟΙ ΡΙε- 
ασπσοα, Τα. Ἡ. 4ἳ Ἱπ. κὶκ. 
2δ;: (3) ο /αάε ῥεγΓεεί, ΠεῦὈ. 
νΗ. 19; Ρᾷ55., {0 δε ῥεΣΓεείεᾶ, 
Έα. πι. 42. 

τελείως (τέλειος), άν., βέΣ7έεί- 
αντ Εο τι τος 

τελείωσις, εως, ἡ, εο21ήείζο7ε, 
Γαζή {εε2εή, 1.1. 1. 45: ῥε27έε- 
1101, ἨΗεΕὈ. νΙ1. 11. 

τελειωτής, οῦ, ὁ, ἆ βῥεχ/Γεαίε, 
Περ. κο. (Ν.Τ. 

τελεσ-φορέω, ὤ, {ο ὄμήρ {ορ 
2ηα{16744γ, αμα. ν 1. 14.3 

τελευτάω, ὢ, ἴο ε, {ο [245ή, 
ε.ρ., Ηΐε; 5ο, {ο τε, Μαϊ. ΙΧ. 
18: Ματ. ν]. 1Ο. 

τελευτή, ἢς, ἡ, ε οἳ Η4ε, αεαίῆ, 
Μαι. 1. 15. 

τελέω, ὢ, έσω, τετέλεκα, τετέ- 

σα ά ΕΛΟΤ ΕΙ ΤΕΣΤάΜΕΝΥΤ ΓΕΧ/Ι6ΟΟΝ. 

λεσµαι, ἐτελέσθη», (1) {ο εμᾶ, 
ἴ Γη, Κεν. πα. 3, ὃ, 7) 
(2) {ο Γή, {0 αεεοαβζ19ή, 
δα Ἡ, πο. αι δυο 
βαγ, Μαϊ. χν]]. 24. 

τέλος, ους, τό, (1) αἴι εἶιά, Τα. 1. 
43: (2) ευελέ ΟΙ {ἑροε, Μαϊ. 
Χχν]. 5δ; (3) {νε Λ72πείβα) 
επ, αἴγι, ῥ7βοσε, 1 Τϊπι. Ἱ. 
ος ὤ α {αχ, Μαϊ. κν]]. 25/ 
Έοι ευη]. 

«τελώνης, ου, ὁ, ἆ εοἰζεείο οἱ 
ἴσσες Ἐν, πι. 1ο ν. 2Ἡ. 

τελώνιον, ου, τό, α {ο0/-ήοιισθ, 
α ζακ-εοζ[εείογ’ ο[ᾷεε, Νἱαϊ. 
κ οι Να Ἡι πό πι ν. 
ρα. 

τέρας, ατος, τό, α τυοπάε7, α 
Λοζίεηέ; ἵπ Ν. Τ. ΟΠΙΥ 1η 
Ρ]ατ., απά ]οϊπεά ννΙ{Ώ σημεῖα, 
{ρ5 αγά τυοµαάεγς, Αο. νΙ]. 
6, Ίαν ος μη δες 
δύναμις. 

Τέρτιος, ου, ὁ (111.), 7εγέ1ε., 
(ο: κνι. 22.8 

Τέρτυλλος, ου, ὁ, 7221101, Αο. 
χχ]ν. 1, 2.8 

τεσσαράκοντα, Γο74ν, Μαϊ. Ἱν 
2. Μας τι. τα. 

τεσσαρακοντα-ετής, ές, ο Γον 
Ύέα7., δε ΟΙ πε, Ας. νΙ. 
23, κΙ]. 1δ.Χ 

τέσσαρες, τέσσαρα, 6δεη. ων, 
σος Εὰ. Ἡ. στο πι. πα. 17. 

τεσσαρες-και-δέκατος͵ ή, ον, οτᾶ. 
ΏἩΤΗ., Γο1ήεεΜ{ή, Αοι χχν]. 
27, 33.3 

τεταρταῖος, αία, αἴον, οἵ ἴᾖέ 
οι (ἆαγ); τεταρταῖος 
ἐστιν, δε ας δεε ἄεαα ΓοΙέΥ 
ζαγ», ]η. ΧΙ. 30. 

τέταρτος, η, ον, οτἀ. ὨηΠΠ., 
Γοιεγίᾳ, Μαἰ. χΧὶν. 25. 

τετρά-γωνος, ον, Γο1έ7-εσγ2Ε7εῶ, 
ούιαζε, Ἐεν. χχ]. 16.Χ 

τετράδιον, ου, τό, α φ1ια{ε11402:, 
ΟΙ οἼα7α οἱ Γο1 φοἰώσεγς, 
Αο. χα. Λ.Χ 

τετρακισ-χίλιοι, αι, α, Γο1 
{ρομσαα, Ματ. ν]]. 9, 20. 

τετρακόσιοι, αι, α, 7ο 1421- 
αγεα, Αο. ν. 36. 

τετρά-μηνος, ον, ο ΟΙ πο; 
5ο. χρόνος, α βεγέοά οἵ Γο 
72ο1105, ]η. ἵν. 35.3 

τετρα-πλόος, οὔς, ἢ, οὖν, Γο1ι7- 
αφοίς, Τι. χὶα. 8. 

τετρά-πους, ου», 6εῃ. οδος, Γοιέ2- 
ρα ρα  Άειὶ αχ: το αι. 6: Κο: 
1 σας 

τετρ-αρχέω(ΊΛ.Η.τετρααρχέω), 
ὢ, {ο {16 ου} ας α ἴείγαγε/ 
(δεη.), Τα. 1. 1.Χ 

9ν 

[τιμ. 

τετρ-άρχης (Ν. Η. τετραάρχη»), 
ου, ὁ, α ΥΕ ουε; α Γοιγέῤ 
βαγέ οί α 7έΡίΟΗ, α΄ {είγαγεᾖ, 
αρρΗεά αἱδο {ο ΤΗΙΕΙ5 ΟΝεΙ 
ΑΠΥ πια] ἀοπι]πίοη, Μαι. 
κιν. Ἡ. 

τεύχω, 5εε τυγχάνω. 
τεφρόω, ὢ, ώσω (τέφρα, αὐᾖε»), 

ο γέά1εὲ ο ασᾖες, 2 Ρεῖ. Ἱ]. 
6.3 

τέχνη, ης, ἡ, (1) αγί, «11, Αο. 
χνΗ. 29 (2) αὐ αγύ α {γαας, 
Ας. κν. 4: Εεν. κνιή. 22. 

τεχνίτης, ου, ὁ, απ αγί{ΠεεΣ, 
εγαΓ{ρια, Αο. πὶκ. 4, 8 
Κεν. χν]. 22; υ5εἆ οἱ (οἆ, 
Ἡπερ. απ]. τοι γη.: 58 
δημιουργός. 

τήκω, {0 ΄α44ε Ιφια; Ρ855., 
ζο 21604, 2 Ῥεί. 11. 12.Χ 

τηλ-ανυγῶς, αν. (τῆλε, αΓαγ, 
αὐγή, 2αάΐα7168), εὐεαγ{γ, αἡς- 
ζ1611γ, Ματ. νΙ. 25.8 

τηλικ-οῦτος, αύτη, οὔτο, «ο ρ7έαΐή, 
 Ὁ ο πωτο: Πε. ασ πα. 
11. 4: Ἐεν. χν]. 18δ.Χ 

τηρέω, ὢ, ἤσω, {ο τυαίεῷ εαε- 
Γῤζγ, ὉΙ η σοοᾶ οἱ ενΙ] ἆε- 
εἶση; (1) {ο ϱπαγά, Μαϊ. 
χχν]]. 36, 54: (2) {ο ῥεεβ οἵ 
7ετεγό6, 1 Οοτ. νι. 17/1 (3) {0 
οὐφεγοε, Αεέβ, επαοϊπιεηίς ΟΙ 
οΓάΙπαΠςΘΡ, 1π. σαν. Ἱ5, οἩ, 

τήρησις, εως, ἡ, (1) α 24907, 
Αο. ἵν. 3, ν. 15; (2) οὐκεγν- 
αἨέε, Α5 ΟΕ Ῥτεσερίς, τρος. 
νΠ. 1Ο.Ἐ 

Τιβεριάς, άδος, ἡ, 7ἴδεγίας, ]η. 
ιο τι οσο οκ τἘ 

Τιβέριος, ου, ὁ, 71δεγῶμ., Τα. 
11. τ.Χ . 

τίθηµι, θήσω (5εε (τ. δ το7, 
ἵνα δ τν, Ρα. 45 ε.α). (τ) 
ἔο ῥύαςε, δεί, αγ, ᾖῥ1ΐ Γογίή, 
2έ ἆοτυμ, ᾖ1ΐ ατυαγ, {1 
αφέαε; πι]ά., {ο εαίέφε {ο βῥ1Μ7, 
ΟΙ {ο ῥ144 0 ο7ε)5 δεζή; (2) {ο 
εο21ς{211416, {ο 1448, {ο ΕΕ; 
πηῖς., {ο αὐφέρ7, αείεΓ74116. 

τίκτω, τέξοµαι, 2ἆ αοΟΧ. ἔτεκον, 
15ΐ ΔΟΥ. ρᾳςῬς. ἐτέχθην, {ο ὀεαγ, 
ζο ὀγης Γο2{/, οἳ ΝΟΠΙΕΗ, Τα. 
1. 57, Ἱ. 6, 7; {ο ᾖῥγοέοε, ΟΕ 
ἴπε εατίἩ, ΗεΡ. νι. 7. 

τίλλω, {ο ῥύεεῶ, {ο Λε ο, 
Μακ. τς Μας α. ο Ἐν. 
νι. 1. 

Τιμαῖος, ου, ὁ, 77219, Ματ. 
Χ. 46.3 

τιµάω, ὢ, ήσω, (1) {ο εσἑαέε, 
{ο σαὔιε αἴ α ῥ21εε, Ναϊ. χκν]]. 
9; (2) {ο Λοπογ, {ο 7ευεγετεἘ, 
Ματ. νΙ]. 6, 1Ο. 



τι] 

ουτιµή, ἢς, ἡ, (1) α ῥΖήεε, Μαί. 
ο καν. 6,9; (2) Ζοπογ, Κο. ἱκ. 

1. Περ. ν. 1: 5 "πα. ῃ. 2ο, 
ο εἙο Ἡ ο ἳ 

τίμιος, α, ο», οὗ ϱ7εαί ῥέεε, β7ε- 
εἶοσεο, οηογεά, Ἐεν. χνΙ]. 4 
ΗεΡ. χ11. 4. 

τιµιότης, ΤηΤος, ἡ, 7 εεΙο2/Φ/11έ55, 
εοφίήεος, Ἐεν. κν ΙΙ. Το. 

Τιµό-θεος, ου, ὁ, 7ὔ7πο{ᾷγ, Αο. 
ΧνΙΙ. 14, 15. 

Τίμων, ωγος, ὁ, 772107, Λο. νΙ. 

δι 
τιµωρέω, ὦ, {ο ῥι/ο29ῇ (809.), Λο. 

ΧΧΙΙ. 5, ΧΧΥΙ. ΤΙ. 
τιμωρία, ας .Ἡ, 222ήςσε124, 

βεπαζζν, Πεῦ. κ. 29.3 
τίνω, τίσω, ἴο βαν; ψῖτλ δίκην, 

ἔο ῥαΥ Λῥεπα (ήν, σα βισις 
212142 ΤΗ. 1. 9.3 

τὶς, τὶ, 5εη. τινός (εποΠ{1ο), 
ο Ῥτοη., αγ 0116, 5ο1έ 
ο6 (5εε (ατ. ὃ 452, ΝΜΙ. ὃ 25, 
2, Ῥα. δ5, 92). 

τίς, τί, σεη. τίνος; Ἱπίετορᾶ- 
{νε Ῥτοηῃ., Τὐῤο2 τυ/ζεή ὁ 
τυζαέξ (5εε (τ. ὃ 35ο, ΝΙ. 
6 25,1, Βιμ. ΗΤΙ15, 138). 

Τίτιος, ου, ὁ, 72115, Αο. χν]Ι. 

τίτλος, ου, ὁ (1.α!1.), α 116, α1) 
{7197 1β{107, ΠΠ. χΙΧ. 1Ο, 20.3 

Τίτος, ου, ὁ, 7ζ6μ, 2 Οοτ. νΙ]. 
6, 13, 14. 

τοι, 4Ώ επο](ῖο ρατῖ., {710ψ, {21- 
ἄρεα, 95ε8Ε καιτοίγε, μέντοι, 
τοιγαροῦν, τοίνυν. 

τοι-γαρ-οῦν, «7256146116, ἐλεγέ- 
Γο76,1 ΤΗ. 1ν.δ; ἨΠεΡ. χΙΙ. 1. 

τοί-γε, σὐ{οιιϱ (π καιτοίγε). 
τοί-νυν͵ -- 71010, {2ε76Γο76, 

ἕμ. κ 260ἳ Όσε αχ ος 
ΗεΡ. χ1. 13; Ἱ]α. Ἱ. 24 (πο 
ΜΝ. Π.) 

τοιόσ-δε, τοιάδε, τοιόνδε, - ἀε- 
πιοηςί. ΡΙΟΠ., οὗ {ΐς Αα, 
οώ, 2 Ῥοι.α. της 

το.οῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο, ἆε- 
πιοηδί. ἀεποίΐηπρ απαΠ{Υ (α5 
τοσοῦτος ἀεποίες αιαΠ/{1{γ, 
αηἀά οὗτος δἰπιρΙιγ ἀείει- 
ΠΙΙΠΕΘ), οὗ οτε α ΑΟ, ο1έεᾷ, 
56, αδεά είπε Ὑ(Ἡ ος π{Π- 
οί α ποιη, {πε οοΓτεξροηΚ- 
ἵησ τε]αίϊνε 15 οἵος, α., ΟΠΙΥ 
Ματ. ΧΙ. ΤΟ; 1 Ο90Π. Χν. 48; 
2 (0Ο. Χ. ΗΙ; οη08 ὁποῖος, 
Αο. ακγ]. 20. ἘΟΙ τοιοῦτος 
πηἩ {με ατίῖο]ε, 5εε (. 
6 220, ΜΙ. ὃ 18, 4, Ῥι. 7. 

ποῖχος, ου, ὁ, ἆ τυαζ/ οἱ α Πουςε, 
Αο. αχ. 4; ἀἰδίπρ. ἔτοπι 
τεῖχος, ἆ τυαϱ/ ο α εἴἔγ.Ἐ 

σκΕεΡΑ-ΕΝνσ)ΙςΕ ΝΕ ΤΕ574 ΜΕ ΝΤ ΕΧ/ΙΟΟΝ. 

τόκος, ου, ὁ (α ὀρ 119 Πο), 
1167 ε5{, 24914Υ, Μαἰ. χχν. 27; 
απ οκ ρα” 

τολµάω, ὢ, ήσω, (1) {ο ὤαγε 
(π4.), Ματ. χὶ. 4: (2) {ο ε)- 
α1έγε, Ίο. ν. 7; (3) {ο ὂε δο[, 
ο 6ος πα. τς 

τολμηρότερον (τολμηρός), πειῖ. 
6ΟΠΙΡαΓ. ἃ5 ααν., 71076 δοίαζγ, 
Ῥο. χν. 15 (1. Ἡ. τολμηρο- 
τέρως).Ἑ 

τολµητής, οῦ, ὁ, α ἀαγήης, ᾖ7έ- 
ο2/ῥέοί1ς 12271, 2 Ῥεῖ. Ἱ. 
1ο. 

τοµός, ή, ὀν, «Ζαβ, ΦεεΏ, οΟΠΙΡ. 
τοµώτερος, ΗΠεΡ. ἵν. 12.Χ 

τόξον, ου, τό, α ὁοτυ, Ἐεν. νΙ. 
23 

τοπάζιον, ου, τὀ, {οφαςξ, Ἐεν. 
και. 29.:(Ν. ΤΑ 

τόπος, ου, ὁ, (1) α ῥίαςθ, 2.6., 
α α1ίγ26ί Οἵ 61071, Οἵ α ῥᾳ7- 
ζᾳ1,{α7΄ ᾷοί {η α 7ερίο» (2) 
ἔνε ᾖίαεε οε οεεἸέβ{ες, πε 
20073, αι αὐοάᾶε, α σέεαῖ α 
οεαίῷ Γον αἆ οωογά; (3) α 
βασφᾶρε 171 α ὀοοβ; Φᾠ φζαζε, 
εο2α {1ο (5) Λο» ήή). 

τοσοῦτος, τα. τοσοῦτο, ἀε- 
ΠΙΟΗ5Ι{. ΡΤΟΠ. ἀεποίϊηπς απιαῃΠ- 
Π{Υ (5εε τοιοῦτος), 50 φ7έαξ, 
5ο 210, 5ο {ος ΡΙΙΤ., 50 
22471Υ. 

τότε, ζἀεπιουςέ. αἄν., ἔλε. 
τοὐναντίον, ΓΟΙ τὸ ἐναντίον, 07) 

δε εο2{γα7Υ, 2 {«οἵ. Ἱ. 7; 
θα] υ, στ Ρε . ϱἩ 

τοὔνομα, {ΟΙ τὸ ὄνομα, αεο. αἲ- 
5ο]., ὄνγ πα16, Μαί. καν]. 

5 
τουτέστι, {οι τοῦτ ἔστι (ΥΝ. 

Ἡ. Ρτείξετ {πε αποοπίταςίεά 
ΕΟΙΠΙ), ἔᾖαέ {9, Αο. 1. 19; Ἐο. 
ὃς ᾖ 8, 

τοῦτο, ΠεΙί. Οἱ οὗτος, νπ]ο] 
5εθ. 

τράγος, ου, ὁ, ἆ ᾖερυαί, Πεὺ. 
Ἱκ. το, τα, του. 4. 

τράπεία, ης, ἡ, α {αόδε, (1) Πο 
Γουά αλα ὑαμφιείώεο, ΝΙαϊ. 
χν. 27: πιεῖ., /οοᾷ, Αοι χνΙ. 
347 (2) Γογ 22071Υ-εΛα 11115 
ΟΙ ὀτσέπέσο, Ματ. Χ]. 15. 

τραπεζίτης, ου, ὁ, αἆ /720167- 
εᾖαἸ6εγ, α Φζ1ῤΕ2, Μαί. κχν. 
ος 

τραῦμα, ατος, τό, α τυσ/”ῶ, Τ.. 
Χ. 34.3 

τραυµατίζω, ίσω, {ο τυσαά, Τα. 
ΧΧ. 12; Ας, ΧΙΧ. 16.3 

τραχηλίζω, ἵη ῥρα5ς., ἴο ὂε ζαΐα 
ὀαγε, ἔο δε ζαΐα οβε”, Ηεῦ. ἵν. 
τα 

10Ο 

[τρι 

τράχηλος, ου, ὁ, {ζε /έεᾷ, Τα. 
Χν. 20; Ίο. Χν]. 4. 

τραχύς, εἴα, ὕ, 20154, 45 ΙΑΥ5, 
Ἱα. 1. 5; 5 τουΚ5 Ἰπ ἴπε 
5εα, Ας. αανιι. 29. 

Τραχωνῖτις, (δος, ἡ, 77αεᾖο- 
221115, ἴπε Ν.Ε. οἱ ἴπε {ετ- 
ΤΙΙΟΤΥ Ῥεγοπά ]οτάαῃ, Τα. 
πλ τος 

τρεῖς, τρία, {ργεε, Ματ. ΧΙ. 49. 
τρέµω, {ο {γε72ύζε, Ματ. ν. 33; 

ἹἸα. να δᾱµς Αο πα Να 
οπι1{); {ο ὂε α/7αίᾳ, 2 Ῥεῖ. Ἱ. 
τους 

τρέφω, θρέψω, Ρετ[. ρᾳ55. ρατί. 
τεθραμµένος, 10 7εεα, {0 110111- 

254, Μαι. νι. 26: Αο. ΧΙ]. 207 
18. ν. 5; 7ο ὀγ1σρ 144, 7έεα2, 
Ἱωαν ασ τθ. 

τρέχω, 2ἆ αοΓ. ἕδραμον, (1) ἴο 
7141, ἵηπ ρεηπετα], Τα. Χν. 207 
(2) {ο Εχεζέ ο16)5 φεζή, Το. ΙΧ. 
16; (3) {ο 1144ε ᾖ70Ρ7ε.5, 85 
ἀοοίτίπε, 2 Τη. 11. 1. 

τρῆμα, ατος, τό, ἆ ΛεΖΓοαέ{01:, 
δε εγε οἳ α πεεᾶ]ε, Μαἲ. χΙχ. 
24 (Ν. Η.)σ αι αν. α5 
ΟΝ- ΕΕ 

τριάκοντα, οἱ, αἱ, τά, 
2174, Μαι. κι]. δ. 

τριακόσιοι, αι, α, ἔρ2γεε ᾖ1έ- 
αγεα,. Μαν. κιν. ος Ἱπ. απ 

5.Ἐ 
τρίβολος, ου, ὁ, α ἐλὲοίζε, Μα. 

να. 16: Πε. νι. δ.3 
τρίβος, ου, Ἡ, α τυογ ῥαίᾖ, α 

δεαίε” τυαγ, Μαϊ. 1. 3: Ματ. 
ς δν μας πα. ας 

τρι-ετία, ας, ἡ, αἆ ὀβαεε οἵ ἔργεε 
3γέα΄»ς, Αο. ΧΧ. 31 .Χ 

τρίζω, {ο ϱ7αΐε, ἴο ϱἼασή, 45 ἴΏε 
ιεείΏ, Ματ. ΙΧ. 18.3 

τρί-μηνος, ον, οὗ {ργεε 1301145, 
πει. ἂδ δυῦςί., Ἠεῦ. κ]. 
ρα. 

τρίς, πυπη. ααἄν., ἐλ24σε,  Μαἲ. 
Χχν]. 34, 75. 

τρί-στεγος, ον, /ασΐς «{ργεε 
φίο1έ5; πεαῖ., ἐρε {1 ο{ο7Ύ, 
Ἄσς αχ. 

τρισ-χίλιοι, αι, α, Ζφγεε 4ρο01- 
σα4, Αο. 11. 41.3 

τρίτος, η, ον, οἵ. ΏΣΠΗ., 221γά; 
πθευί. τὸ τρίτον, 1Ἴε {14 
βαΐ, Ἐεν. υ. 7; πε {έγά 
11έ, Ματ. χὶν. 41; ἐκ τρίτου, 
146 {21 ή11ε, Μαϊ. Χχν]. 44 
τῇ τρίτῃ (8ο. ἡμέρᾳ), ο ἔρε 
{λ{γα ἄαγ, Τα. ΧΙ. 32. 

τρίχες, Ρ]ατ. οἱ θρίξ, Πίο 
5ε8. 

τρίχινος, η, ον, ΄πα4ε οἱ Λαΐγ, 
Κεν. τν]. 12.3 

1πάες].. 



τρο] 

τρόμος, ου, ὁ, α ἔγελζζήρ, ἔτοπι 
{εαχ, Τατ, χνΙ. 8. 

τροπή, ἢς, ἡ, α {1έγ1415, Ἰα. 1. 
ει σεε Ε.ν.).Ἐ 

τρόπος, ου, ὁ, (1) τυαγ, 1141165 
ὃν τρόπον, 14 ᾖήᾷε 1221116 
αὖ, ἄθ, Μαϊ. αχ. 317: (2) 
22424147 οἵ ᾖ1ε, εᾖαγαείε, 
ΠεΡ. κ. 5. 

τροπο-φορέω, ὢ, ήσω, {ο ὄεα 
τυ1έᾳ {με αἡςβοσήίομ Οἵ εᾖαζ- 
σείεγ οἳ οίΠετ5, Ας. ΧΙ. 1δ 
(Έεο. 7. Η., 5οπιε τεαςᾳ ἐτρο- 
Φοφόρησεν, ᾖέ ὀο07ε {λε αξ α 
2214296). (5.) 

τροφή, ἢς, ἡ, /σοῶ, 11014719/- 
1027, Μαϊ. 1. 4, νΙ. 25. 

Ἠρόφιμος, ου, ὁ, 77οβῥένιοςς, 
πο κ. πχι,σος 2 Τά, 1ν. 
20.8 

τροφός, οῦ, ἡ, α 21έ756, 1 ΤΗ. Τ. 
κ 

τροφο-φορέω, ὦὤ, 5ε8 τροπο- 
Φορέω. 

τροχιά, ἄς, ἡ, α ἐγαεῷ οἵ α 
τυῤεεί, α ῥαίᾳ, Ἠρ., Ηεῦ. κ]. 
παιξ 

τροχός, οὔ, ὁ, α τυῥεεί, Ἱ]α. 1. 
Ὁ 

τρύβλιον, ου, τό, α «εερ αλεῆ, α 
Λαάἤεγ, Μαϊ. Χχν]. 23; ΜαΠ. 
χὶν. 20.Χ 

τρυγάω, ὢ, ήσω, ἴο φάέλεγ, 5 
{πε νΙπίαρε, Τι. νΙ. 44: Ἐεν. 
πιν. τδ, τος 

τρυγών, όνος, ἡ (τρύζω), α {12116- 
ἄσοε, Τα. Π. 24.3 

τρυµαλιά, ἂς, ἡ, ἐᾗε ἐγε οἳ α 
πεεάᾶ]ε, Ματ. χ. 25; Τι. χνΗ]. 
25 (ἨΝ. Η. τρῆμα).Ἐ 

τρύπημα, ατος, τό, α ᾖοῦε, ἐλε 
έγε οἳ α πεεᾶ]ε, Μαἲ. χὶχ. 24 
(ΝΝ. Η. τεχί τρῆμα).Ἐ 

Τρύφαινα, ης, ἡ, 7γβΛάα, Ἐο. 
πια το Ἡ 

τρυφάω, ὢ, ήσω, {ο {σε {111471- 
οτεςέγ αι ε[Τεε{α{ε/γ, Ἰα. ν. 
5. γΥΗ.: 5εε σπαταλάω. 

τρυφή, ἢς, ἡ, ε[[εηε/αίε 1,χ1ί2γ, 
Εκ ως 25. 5 Ροι. Ἡ- τ2.Ἐ 

Τρυφῶσα, ης, ἡ, 77γβλοτα, Ἐο. 
ανν 12. 

Τρωάς, άδος, ἡ, 77οσας,  οἵεγ ος 
:Μγδία, Ῥτορετ]γ «4ζεχααγζα 
που, Κε πνὶ, δ, 11. 

Τρωγόλλιον, ου, τὀ, 77ος γ1111121, 
δι οε, τς (ΝΝ. Η. οπ). 

τρώγω, {ο εαΐζ, Μαϊ. χχῖν. 38; 
Ίπ. νΙ. 54--σδ, ΙΙ. 1δ.Χ 

τυγχάνω, 24 αοτ. ἔτυχον, ΡείΕ. 
τέτυχα, (1) {0 οδίαζε, {ο ϱεί 
{Λοσσεςσίο οὗ (5εη.), Τα. Χχ. 
ὃν ἂε. καν. 2: () ἷο Γα 

σκΕΕΑ-ΕΝόσΙΙΣΝΜ ΝΕΗ ΤΕΣΤΙΜΕΝΤ ΤΕΧ/ςΟΛ 

ο1, {ο αββῥε, ἴ0 Λαβῥεη {ο 
όε; εἰ τύχοι, 4 4 «οι 
εβαζέ, ἐΐ αγ ὅ6, ΔεγΛαβ», 
1 Οο{. χὶν. 1Ο; 24 αοτ., Ρρατῖ., 
τυχών, ο2ῶήπαγγ, εο/:21011- 
βύαςεε, Αο. ΧἰΧ. 11; πει. τυ- 
χόν, {ή /14Υ ὄε, Δεγῇαβ», 1 
Οοτς. χνΙ. 6. 

τυµπανίζω, {0 ὀεαί {ο ἀραίᾖ τυᾖε7; 
φέγείεΆεα ο) α τυζέεί, ΠεὈ. 
πιο απ.Ἐ ' 

τυπικῶς, αάν., {νῤἐζαζζγ, ὄγ τυαγ 
οὗ εχαβζε, 1 «οἵ. κ. ΙΙ (1. 
Η.). . ος 

τύπος, ου, ὁ, (1) α 1474, 1 1ή- 
Α7εςφέο7, ρτοᾶ σε ὈΥ α Ῥ]ου”, 
Ίπ. κκ. 25: (2) {λε ᾖριγε ο 
α {λρέηρ, α βῥαίεγΏ, Αο. νΙ]. 
44: ἨΠεῦ. νΙΙ. 5; (3) αὖ ε21- 
«ὀήε”1, α εχαβί6, 1 (ο0Χ. Χ. 
6; ΡΠΙΙ. 11. 17; (4) {λε Γογ”: 
Οἵ εο{ε2165 οἱ α Ιείίετ, Αο. 
κχ]]. 255 (5) ἆ ζγῤε, Ῥο. ν. 
14. 

τύπτω, ψω, {ο ὀδαί, {ο φ{γ1άε, 
α5 ἴπε Ὀτεαςί Ἰη ρΠεξ, Τι. 
Χν]Ι. 13; {ο {]ζἱοί ῥ12119/- 
72εΐ, Αο. ΧχΙ]. 3: 20 τοι 
ΟΙ ὤέσφτε{ζεί ἴΏε οοπδεῖεπος, 1 
0ος. νι]. 12. 

Τύραννος, ου, ὁ, 7174111145, Αο. 
πας, 9. 

τυρβάζω, {ο αρἸίαίε ΟΥ «ξοίιό 
5 224, Τα. Χ. 4ϊ (ΊΝ. Η. 
θορυβά ζω).Ἐ 

Τύριος, ου, ὁ, ἡ (ΡρτοΡ. α].), α 
{Υ2ίᾳ1, απ Ἱππαβδιίαπί ος 
τει κε ση. 2ο. 

Τόύρος, ου, ἡ, 732ε, α οἵίιγ οἳ 
Ῥπαπϊοῖα, Μαϊ. χ]. 21. 22. 

τυφλός, ή, ὀν, ὀ0μῶ, (1) Ρ]γ5ῖο- 
αἲν, Εμ. αν. ται οι, (8) 
ΠΙΕΠ{ΑΙ1Υ, 12.6., οζεῤ{ᾳ, αεί] οὗ 
αββγεΛελςίο, Το. ΠΠ. 19: 2 
Εεεα 5. 

τυφλόω, ὢ, ώσω, Βρ., {ο Ί24ῤε 
ὀήμα οἵ «πι οὗ αβῥζεΛεἸι- 
φζο, πι. πι αος 5 οε-αν. 4: 
τ Ίαπι Ἡ. ετ.Ἐ 

τυφόω, ὢ, {0 αΐτέ α «ΊΠοζέ; 
ρᾳᾶδς., Ἀρ., ἴο ὂε ᾖῥτοιᾶ, ἴο 
δε αγγορα”έ απᾶ οοπεείίεα, 
τν μα 6, νυν, ας. 5 Τππῃ. 
11. 4. 

τύφω, Ῥίες. ραᾶδς. ρατῖ. τυφό- 
µενος, οεοίησ, Μαι. χι. 
20.3 

τυφωνικός, ή, ὀν, ο/1οζειεύ, {ε21- 
ΔεοζχοίΦ, Αο. χχν]]. 14.Χ 

Τυχικός, οἵ Τύχικος (Ν. Π.), 
ου, ὁ, 7ΥεΛίεβας, 5 ΤΓϊπι. ἵν. 
τοι 

τυχόν, 5εε τυγχάνω. 

1ΟΙ 

[νιο 

Υ 

Υ, υ, ὑψῖλον, 24091701, 14, ἴλπε 
ἱννεηίτεία Ιείίετ, Α5 α πι- 
ΠἹεΙα], υ΄Ξ-490; |ὐΞ-49ο0,οοο. 
Αί ἴπε οοπιπεηοεπιεπί οἱ α 
ποτά, υ 15 α]νναγς αδρἰταίεᾶ. 

ὑακίνθινος, η, ον, ο/ {ᾖε εοὐογ οί 
Αγαεζ{, ἀαγάὸ 217β46, Ἐεν. 
ΙΧ. Τ7.3Χ 

ὑάκινθος, ου, ὁ, α Ργεοῖοις 5ἴ0Π8 
οἱ ἴπε οοἷοτ οἱ Ἠγαεϊπί], 
/αε{{ᾳ, Βεν. χχ]. 20.3 

ὑάλινος, η, ον, ϱρἴας»γ, {γαζ5- 
βασερή, Ἐεν. ἵν. 6, χν. 2.Χ 

ὕαλος, ου, ὁ, ϱἶα5.5, Ἐεν. αχ]. 
18. 21.3 

ὑβρίζω, σω, {ο ἔγεαί το {7- 
φού6ς6, ἴο 125114, Ναί. κχ]]. 
6: απ. αι. 5. 

ὕβρις, εως, ἡ, (1) {9οὔδπεε, 121- 
ο244, 2 0ο. χι. 1Ο; (2) σα2)- 
ἄθε, ἴοες, Αοι αχανή. το, 21.3 

ὑβριστής, οὔ, ὁ, α {90ζ611έ, 121- 
ϱ24/{1719 22471, Ἐ.ο. 1. 407 1 ΤΙπη. 
εαν 

ὑγιαίνω, {ο ὂε τυεζῖ, {ο δε {η 
ῥεαδα, πι ν. 3, πὸά 20 
Πρ., {ο ὂε σου, Ίπ (ἐν) Εαϊ{Ώ, 
ἀοοίτίπε, είο., ΤΙ{. 1. 143; ρατῖ. 
ὑγιαίνων, εαδίῤ/ζ, τυ/οζε- 
φο776, οἑ Ἱπδίταοίϊοη, 1 Τ1πῃ. 
ὰς Τ68- 

ὑγιῆς, ές, (1) «ο, τυᾖοζε, ἵπ 
Πεα]ίῃ, Μαϊ. χ. 13; Ἱ]π. ν. 
τ1, 15; (2) Βρ., τυοζεβομα6, 
οἱ ἰεαεΠπῖης, Τ1{. . 8. 

ὑγρός, ά, ὀν, /20ή 54, ϱ7έΕΙ, 2.6., 
Ευ]] οἱ 5αΡ, Τα. κκ]. 31.3 

ὑδρία, ας, ἡ, α τυαίε}-βοί, Ἱτ. Ἱ]. 
6, 7. ἵν. 28.3 

ὕδρο-ποτέω, ὢ, {ο ὄε α τυαίέ/- 
ο21άΕΣ, 1 πι. ν. 23.Χ 

ὑδροπικός, ή, ὀν, ὤγοβοίσαῦ, Τα. 
κιν. ο.Ἐ 

ὕδωρ, ὕδατος, τό, τυσέε;; ὕδατα, 
τυαίεγς, ο{γέαίη», Ἱτπ. ΠΠ. 23; 
8ἱ5ο ἆ ὀοαγ οἵ τυαίε7, 45 Μαϊ. 
χὶν. 25: ὕδωρ ζῶν, {ού οἵ 
2211221719 τυσίε; Ἠς., οἳ 5ΡΙΙ- 
Ἱέαα] ἱταίῃ, Τη. ἵν. 14. 

ὑετός, οῦ, ὁ (ὕω, {ο 7411), /α111, 
ἨΠεΡ. νὶ. 7. 

υἱο-θεσία, ας, ἡ, αῶοβίζοι α5 8 
6οΗ, Ἱπίο ἴπε ἀῑνίπε ξαπιῖ]γ, 
Κο. νι. τς, 23. κ. 4. θα. 
ν.δ Ερ.α. ο. 

υἱός, οῦ, ὁ, α «οη, Μαϊ. Χ. 37: 
α- ἀετεεπααμὸ αι. πα. 4ᾱτ, 
44: πε ο/η οι ους’ 
οἱ απ απ]πια], Ματ. αχ]. 5; 
αἴί ααοβίεα 5οη, Ηεῦ. χὶ. 24 
οἱ νατῖοα5 {οτπς οἑ οἶο5ε 



υλη] 

απῖοὮ απά τε]αοηπδΏῖρ (5εε 
τέκνον); α αἐφεζρίο οἱ Γοί- 
{οτυε7, Να. χῖι. 27: οὐέ τὺᾖο 
7επε2αὐζες (6εῃ.), Μαϊ. ν. 45; 
οπέε τυᾳο βαίες ο αγ 
σ1αζ1ΐέγ οἵ εᾖαγαεῖεγ, Τμ. Χ. 
6; Ἰπ. χΙ. 346; ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου, «0 οὗ 2411 (οΏςε 
οηΙΥ πηέποιί ατί., ]Π. ν. 27), 
νεΤΥ οξίεη α5εά ΡΥ ος Τοτά 
οἱ Πϊπιςδε]Ε (οΠΙΥ οποε ὮΥ 
αποίΠεί οἱ Πϊπι, Αο. νΗ. 56); 
5ος οὗ 164 ἀεποίο 17261 
Ρεηετα]1γ, Ματ. ΠΠ. 25: ΕΡρ. 
11. 5; υἱὸς τοῦ θεοῦ, ϱ6 οὗ 
(ο, αδεά οἳ ΊπεηΏ, μα. Χχ. 
36: Ηεῦ. ΠΠ. 1Ο; πδιαΙ1γ οἱ 
Οµσὶςίε, Μαί. νΗ. 29: : η. Ιχ. 
35; 5ε6 αἶδο (α. ὃ 2176. 

ὕλη, ης, ἡ, τυοσᾶ, Γ1εεί, ]α. ΠΠ. 
ας 

ὑμεῖς, Ρ]ατ. οἱ σύ, πΠΙεὮ 5εε. 
Ὑμέναιος, ου, ὁ, Ε7γ/πεπώτές, 1 

Ἕπη Ἱ ρο-. πι αι ττις 
ὑμέτερος, α, ον, Ρο58ε55. ΡΙΟΠ., 

γο167, α5. Ὀε]οπρῖηςρ ἴο, ΟΙ α5 
Ρτοσεεάίηπς Τοπ; Σοἵ {λε 
ἀδε οἱ {πε αγεῖο]ε υνΙίΠ {πε 
ποτά, 5εε (στ. ὃ 223. 

ὑμνέω, ὢ, ήσω, {ο σερ γης 
ρ (866), Ἅς αγι ον Πεμ. 
1, 12: {0 1ο, Μ8ἰ. ΧΧχν]. 30; 
Ματ. χὶν. 26.3 

ὄμνος, ου, ὁ, α Ζγ/, α Φαεγεά 
σος, ΕΡ. ν. 19; «οἱ. πε τος 
ὦγπ.: ψαλμός 15 α5εᾷ οἱ ἴπε 
Ῥσα]πις οἱ {λα Ο. Τ.; ὕμνος 
ἀεδίρηαίες α 5οηϱ οξ {ῥ7αέτο 
ἴο σοα; ᾠδή ἶ5 ἃ σεπετα] εχκ- 
ΡτεδδΙοη ΟΙ α 50ΗΡ. 

ὑπ-άγω, {ο ϱο ἄτυαγ, {ο ἀεβαγί, 
Ματ. νι. ους Ἱπ. πα ο τας 
Ρεταῖ., 5οπιείῖπιες αΏ ΕΧΡΤΕΣ- 
6ΙΟΠ ΟΕ ΑΝΕΙΦΙΟΠ, ὀέρσπε, Μαί. 
Ἱν. ΤΟ: ΦΟΠΙΕΙΠΙΕΡ α Γατεγνε]] 
ΟΠΙΥ, Μαϊ. ν 11. 12, 321 {ο ὤ1ε, 
Μαί. χχν]. 24. 

ὑπ-ακοή, ἢς, ἡ, οὐεαἸειεςε, Το. 
πι. το (5.) 

ὑπ-ακούω, σω, (1) {ο {9ήεπ, α5 
αἱ α ἄοοτ, {ο ππά ὦπο 5εεκ5 
αἀπιϊδδΙοἩ, ΟΠΙΥ Δο χὶὶ. Τ4/ 
(2) (ο Άεαγζει ἴο, Ἠεπςθ, ζο 
οὐεγ (ἀαι.), Μαί. νυ]. 27; 
ἨεΡ. κ]. 8. 

ὕπ-ανδρος, ον, ο1έόγεεί {ο α ὄτες- 
ὀαμα, 141714, Ἐο. νυν]. 2.3 

ὑπ-αντάω, ὢ, ήσω, {ο 21εεί (ἀατ.), 
Μαι. νΙ]. 2δ. 

ὑπ-άντησις, εως, ἡ, α 1εε{{15, 
Μαξ τοι ος Ν.Π, παν. τ 
Πο Τα κή, το 

ὕπαρξις, εως, ἡ, φοσαής, οηεὐφίαεες, 

σκΕΕΑ-ΣΝΟΙΙΟΗ ΝΕ ΤΕ.ΤάΗΕΝ7Τ ΑΧΙςΟΝ. 

276βε7ΊΥ, Λο Τι. 45; Πεῦ. κ. 

4-3 
ὑπ-άρχω, {ο δέρΊι {ο ὂε; {ο ὂε 

ο{ρ77α40γ, {ο στεζοέδέ; Ἠεποε 
6εηεταΙ]γ, ἐσ δε, Τα. υΠ. 41 
Ἆς: κχὶ ο ΙΙ μ στου 
ΡεΙ5., ο ασε, {ο Άομδεσς, Αο. 
111. 6, Ἱν. 37: ρατῖ., πειῖ. ΡΙ., 
τὰ ὑπάρχοντα, {λέησς τυ/{εῇ 
ο7έ ῥο»φέσ5έςδ, Ροσᾶς, ῥ70βεΖέγ, 
Μαι. χὶχ. 21. 

ὑπ-είκω, {ο γ{εζά, {ο φτεζῦ/η1έ {ο 
α1εζ{ο72έν, Ηεῦ. ΧΙ]. τ7.Χ 

ὑπ-εναντίος, α, οΝ, οββοςέε ἐο, 
αάσογςε, (οἱ. Π. 14: ἃ5 5υῦ5ί., 
α αζσεφαίγ, Πεῦ. χ. 27.3 

ὑπέρ, Ρτερ., σον. σεῃ. απά αςοο.: 
πη(Ἡ 5εη., σσε7, Γο7, 67 ὄε- 
αζ οἳς; ψΙῖἩ αςο., αὖοσε, 
ο2έΦΕεγΙ07 {ο (5εε (Οτ. δ 303, 
Λα. δ 474, Βα. 335); αἀνειβρ- 
Ια11Υ, αὔοσε, 7107ε, 2 (ο. ΧΙ. 
23. ΤΠ οοπιροξδΙΊοη, ὑπέρ ἆε- 
ηποίες «1έβε{ο776ν (αΏονε), Οἵ 
α{α (οη Ῥεβα]έ ο8). 

ὑπερ-αίρω, ἵπ πι]ά., {ο {4 14 
ο7165 δεζᾷ, {ο εχαζέ οε”5 φεζή, 
ο ὂε αγγοραή, 2 0ο. χι. 7; 
2 ΓΡ α ος 

ὑπέρ-ακμος, ον, ῥασέ ἐλε ὀζοσ)ή 
ο/ ομµήή, 1 Όοτ. νι. 36.38 

ὑπερ-άνω, αἄν. (σεπ.), αὔονε, 
αρ. οι πν.τος Ποστ 

ὑπερ-αυξάνω, 7ο {ήε7εαΦδό 6λ- 
εεεαΣϱίγ, 2 ΓΗ. Ἱ. 3.3 

ὑπερ-βαίνω, {ο ϱο ὀδεγομῶ, {ο 
οσε}7εαε/, αεακα, 1 ΤΗ. ἵν. 
6.Χ 

ὑπερ-βαλλόντως, αἆν., δεγολα 
ρρασµε, 5 Όσοι κι οσο 

ὑπερ-βάλλω, ἸΙπίταηδ., ἔο φ141- 
βῥασς; Ν.Τ. ΟΠΙΥ Ρτες. ρατί. 
ὑπερβάλλων, ο27βασσζς, εκ- 
εεζ{έτηο, 2 (ο. ΠΠ. 1Ο, ΙΧ. 14 
Ἡρια,. το, ὁ Πποτοςς 

ὑπερ-βολή, ἢς, ἡ, 6λεθος, ο142- 
Λα55115 ἐλεεζζεΊεε, {7ε-ε21- 
πες, ο οσοι νε η πι 
καθ᾽ ὑπερβολήν, ἂ5 αἄν., ἐκ- 
εξέα ες’, Ἐο. ν. 131 1 Γο1. 
ας ο, οσο πο οσα, 
τος καθ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερ- 
βολήν, 22076 α11ά 21076 ἐχεθεα- 
ροκ. νὴ, 5ος τν τος 

ὗπερ-εῖδον, {ο ουε2/οοᾷ, {ο ἐπλε 
710 20{ΐεε οὗ, Αο. χΧν]Ι. 30.3 

ὑπερ-έκεινα, αάν., ὀεγομάῶ, 2 «ο{. 
το Μ. )ς 

ὑπερ-εκ-περισσοῦ, αἀν., ὀεγομά 
αἰ] έας146, ᾖπ {πε Λ{ρεςί 
αέργεε, Ερ: Π]. 2ο» 1 ΤΗ. Ἡ. 
τον, το 

ὑπερ-εκ-τείνω, {ο ο{γείεζ ο11{ ὄε- 

102 

[νπν 

3οα Πε, 2 («οτ. χ. 
143 | 

ὑπερ-εκ-χύνω, ῥρᾳ55., ἔο δε βοιιεά 
ο1ῇ, {ο ουε2/ζοτυ, 1 α. νι. 38.3 

ὕπερ-εν-τυγχάνω, {ἑοσ {έεγεεαε 
707 Κο. να]. 26. (Ν. Τ. 
το κ. ἔο εκεεί, ο φ147βας5 

(5ετ.), {ο ὂε οέῤζεε; Ν.Τ. 
ΟΠΙΥ Ρτες. Ρρατί., Ἐο. ΧΕΙ. 1; 
Ῥπη. ας 8 τοσα Ἱ, 
13; Ρατί. πειί. τὸ ὑπερέχον, 
ἐχεεζζΕΖΙΕΥ, «ΦΙέβΕΥ- εή1έ11ες, 
ΡΠΙΙ. 11. δ.3 

ὑπερηφανία, ας, ἡ, 7246, ἆγ7ο- 
Φα71ε6, Ματ. ν]. 22.3 

ὑπερ-ήφανος, ον, ῥ7οά, αὐγΟ- 
ρα24, ]α. ὶν. 6. 

ὑπερ-λίαν, αν., σέ 72, 
27ε-εηήτε2α{{γ, 5 (οτ. ΧΙ. 5, 
πα. τες 

ὑπερ-νικάω, ὢ, ἔο δε 1102έ {αρ 
60711207, Ἐο. νι. 37. (8. 
Τ. ) 

ὑπέρ-ογκος, ον, {171οάεγαίό, 
δοασςέ/ε0, οἳ Ἱαηρυασε, 2 Ρει. 
Π. 1δ: Τα. τ6.Ἑ 

ὕπερ-οχή, ἢς, ἡ, 1έβε}{ογ1έγ, ἓκ- 
οεζζεσε, 1 (οτ. Π. 1: 1 Τίπῃ. 
ος 

ὑπερ-περισσεύω, {0 514βεγαδοτιά, 
Ῥο. ν. 29; Ρ888., {2 δε ΕΥ 
σα, 2 (ἀαἲ. , 2 Οο{. νΙ]. 

ο .ΤΟΣ 
ερ σας αάν., στέβε}αδιε- 

αα2εζ{γ, δεγοιά 1εα51έ7έ, Ματ. 
ον Ελ 

ὑπερ-πλεονάζω, {ο ὄε επεεἘάἔιρ- 
ἔν αδιιπααέ, 1 ΤΓϊπη. 1. 14.3 

ὑπερ-υψόω, ὢ, {ο ᾖὲσρζν εκαζί, 
ῬΠμ!]. Ἡ. 9. (5.)3 

ὑπερ-φρονέω, ὤ, ο ἐλίμάᾷ ἴοσ 
Λὲς2ὐν οὗ οπε) σεξ, Ἐο. χ]. 

κ 

ὑπερῷον, ου, τὀ, ἐᾖε 14ῤβε; ῥαγέ 
οὗ α ᾖοΐέε, α 14ῤβε7 εβα2η- 
δε, ΑοἹ. τη κ ήσαν 
5 

ὑπ-έχω, {ο 1εύ21έ {ο, {ο 114 εησο 
(ασο), Τα. 7ο 

ὑπ-ήκοος, ον, ζή5έρ212 {ο, οδέ- 
ατελή, Αο. νΙϊ. 39: 2 Οοτ. Ἱ]. 
ο. μι, Ἡ, δ.. 

ὑπηρετέω, ὢ, {ο 2111115427 {ο, {ο 
σέγοε (ἀαῖ.), Αο. χΗΙ. 36, αχ. 
54, χιν. ος, 

ὑπ-ηρέτης, ου, ὁ (ἐρέτης, α 
7οτυε7), α δε}τα22ή, αἰζοά{α224, 

ερεοῖαΙγ (1) αὖ ο[πεε, α 
{είΐον, Μαι. ν. 25: (2) αμ 
αίεαάα.εέ {1 α ΥΠαφοςΊίε, Τα. 
Ἱν. 2ο; (3) α 21111542 οὗ {λε 
Φοςβεζ, Αοὶ κχνΙ. 16. 

ὕπνος, ου, ὁ, οὐέεβ, Ἱωα. ΙΧ. 33: 



νπο] 

Πς., ο2{γ1{ιαῦ «ὐδεβ, Ίο. ΧΙ. 
ετ, 

ὑπό, Ρτερ., 6ον. σεη. απά αοο., 
1146: ΨΙ] 6εη., ὀγ, 6εΏεΓ- 
ΑΙΙΥ βἰση]ἔγίηςρ {πε αρεηίῖ; 
ΨΙ(Ὦ α.ο., 241497, δελεαίᾖ, ο 
Ρίαοσε, οἱ ἶπιε, ο: οἱ 5αΏ]ες- 
ἴοη {ο αιἰποπίγ (5εε (γ. 

ὃ 304, ἨΝΙ. 55 476, 494, Ῥι. 
340 54.) 1ΙΠπ οοπιροβΙΊο, 
ὑπό ἀεηποίθς «ο1]θείίο2, - 
2117111101, «21606 0216211. 

ὑπο-βάλλω, {ο οτὔο71, {ο {π- | 
σἔγτιεί ῥ2σαίεύγ, Αο. νΙ. ΤΙ.Χ 

ὑπο-γραμμός, οὔ, ὁ, α τυ721121- 
εοβγ»; απ εχαβίε, 1 Ρεῖ. ΠΠ. 
οτ.Ἡ 

ὑπό-δειγμα, ατος, τό, (1) α 
-σιε, εοβγ, Πεῦ. νΗΠ. 5, ΙΧ. 
23: (2) α ἑχα”εβζε ΣΟΥ Ἱπη]- 
ἰαΐοη, ΟΙΓ ΣΟ: ἹΝατΠίης, Ἰ]π. 
απο τς; Περ. ἵν. τι; σ Ρεἰ. 
1. 6; Ἰα. ν. το 

ὑπο-δείκνυμι, δείξω, {ο «/ᾖοτυ 
{ήα1ιζν, {ο Ιεαεᾖ, ἴο τυα7, 

Μαι. 1. 7; Τα. Π. 7, νὶ. 47, 
-ἳ 5 σι κ, τθ, κκ. 4ο 

ὑπο-δέχομαι, {0 /εεεῖόυε ας α 
6ος (αο9.), Τα. κ. 38, ΧὶΧχ. 6; 
Ἆς αι. 7, Ἰα. 1. 5.” 

ὑπο-δέω, ὢὤ, ήσω, Ἰηπ πι]ς., ο 
ὀέμα. οὐ: ο/έ. οαπααίς, ὂε 
όᾖοα τυ{{ῷ (α9ο.), Ματ. νι. 9; 
Ἆσ, κ, δ: Ἡρ. πὶ. {5 (ς,, 
5Άοᾶ ας {0 γου7 Γεεί).Χ 

ὑπόδημα, ατος, τό, α οαμάαί, 
τας μή. τε κ. το. 

ὑπό-δικος, ον, ο1ό[εεί {ο /άς- 
2271, 111427 ῥεα(ήν {ο (ἀαἰἲ.), 
Ῥο. 11. ΤΟ.Χ 

ὑπο-ζύγιον, ου, τό, αι αιγαί 
214167 γοᾷε, α ασἲς, Μα. κχ]. 
τν  Εε Ἡ- τς 

ὑπο-ζώννυμι, {ο 141467-0174, 45 
Ά 5Ώϊρ {οί 5ίτεησίῃπ αραῖηςί 
ἴΠε Ίανες, Αο. κχν]. τ7.Χ 

ὑπο-κάτω, αἀν., 1142 πεαίζ (α5 
Ῥτερ. ψΙὮ σεη.), Κεν. ν. 3, 
1 

ὕπο-κρίνομαι, ἀερ., {0 αεὶ 2242 
α 1494, {ο ῥε7ςο/σαΐε, {0 εξ 
{ασε ΠΠ), Γαὶ. κκ. σο:Ἁ 

ὑπό-κρισις, εως, ἡ, Πτ., οἴασε 
Ααγέτσ; /γβοεγήγ, αᾖοφέρή- 
ὀήᾳρ, 1 Τϊπῃ. Ἱν. 2. 

ὑπο-κριτής, οῦ, ὁ, Πῖ., α οίαρέ 
ῥίαγεγ; α γβοε{ε, α αο- 
φε/όᾖεγ, Ματ. νΙ. 2, 5, 16. 

ὑπο-λαμβάνω, 2ἆ 89ΟΥ. ὑπέλαβον, 
(1) {ο ἴαλε Πο: 1147, ἴο 
2εεείυέ 4, Αο. Ἱ. 9; (2) {ο 
Ζαφε 142 α αὐσερσέφε, {0 ὤ1Φτυέ7, 
η. ἃ. 3ο. () ο σε, {ο 

σκΕδάκ-δνσ)ώ ς ΝΕ 72574 ΜΕ ΝΤ ΓΣΧΙςΟΝ. 

1έῤῥοσ6, Πα. νΠ. 43) Αο. Ἱ]. 
Τ5; (4) {ο /ἐεείοέ, τυείζο16, 3 
]Π. δ(Χ. Π.).Χ 

ὑπό-λειμμα (ΟΙ -λιμμα), ατος, τό, 
α 7εηα2ἵ, Ἐο. Ἱχ. 27 (Ν. 
ΗΠ.).Χ 

ὑπο-λείπω, {ο Όεατε ὀδερίμα, 
Ρ8δς., Ῥο. κἰ. 3.3 

ὑπο-λήνιον, ου, τό (ληνός), α 
τυήέ-σαί, α {4 1147 {ῇε 
τυήε-β7εο, ἅαισς ἵπ τἴλε 
στουπᾶ, Ματ. χ. 1. (5.)Χ 

ὑπο-λιμπάνω, {ο ᾖραυε δει, 
ε Κε η, στ. 

ὑπο-μένω, μενῶ, (1) {ο ε7α{2, 
ζα7γ δελ, Τα. Ἡ. 43; (2) 
ο ὄεα 1 1417, ἴο εαἸ70 
(πε τ Ἑεα ια, 2ου) 
Δε7Φέυε/Ε, {ο ε714172 εο71Φ{ᾳ214, 

Μαϊ. κ. 22. 
ὑπο-μιμνήσκω, ὑπομνήσω, 15 

8Οἵ. Ρᾳ55. ὑπεμνήσθην, {0 7ε- 
724 (86ο. οξ Ρεῖ5.), ]η. χὶν. 
26: πι]ά., {ο ὂε /ε1114έα), {ο 
77272667, ΟΏΙΥ 1.4. κχΙ. 61. 

ὑπό-μνησις, εως, ἡ, (1) ε/τΕ)Ι- 
ὀ7α166, 7ἐεο(/θείίο, 2 Τπι. Ἱ. 
5, (2) α Δι 111 11114, 2 
σι ο το ας ης 

ὑπο-μονή, ἢς, ἡ, α δεαγίς 1ῤ 
21407, ε2άΙ{/α/1έ6, οζεααΓα»ζ- 
655, {ῥαζζεΐ τυαζζζ Το 
(επ), σα. να τος 2 Τῃ, 
5. ΟΎΥή.: 5εε ἀνοχή. 

ὑπο-νοέω, ὢ, {ο εο//εείε, {ο 
ο{ῤβοσε, Αο. ΧΙΙ. 25, χχν. 15, 
χχντι. 27.Χ 

ὑπό-νοια, ας, Ἡ, ἆ 11191749, 
φζεοβ{σίοίε, 1 Γαπι. νΙ. 4.Χ 

ὑπο-πλέω, 1Ι5ΐ αοχ. ὑπέπλευσα, 
το φα1{ 14147, 1.6., το Ιεευνατὰ 
ΟΕ (αςες.), Ἆς, χαχν!ῖ. 4, 7. 

ὑπο-πνέω, 1Ι5ί ΔΟΧ. ὑπέπνευσα, 
ο ὀ/οτυ ϱε]1/γ, οἳ ἴπε π]πᾶ, 
Άς, κκνι. Τ0.Σ 

ὑπο-πόδιον, ου, τό, α /Γοοίσίοοῦ, 
Επ το, 1ο. λαο. ος. 

ὑπό-στασις, εως, ἡ, ἐφαέ τυ{εῇ 
114ε7016ς; Ἡεηςε, (1) {ε στιῦ- 
ίαηέε, ἔφε 7εαζζέν απάετ]γ11ρς 
ΠΊΕΙΘ αΡρρεαταποε, Ηεῦ. Ἱ. 3; 
(2) ᾿ εο]/αεζε, απφτέζ7ζ6, 2 
οσα ὃκ. 4, σι. απ» Πε. ἳ, 
ΣΑ, χ]. Τ.Σ 

ὑπο-στέλλω, 1Ι9ΐ ΔΟΥ. ὑπέστειλα, 
ἴο α7ατυ ὀαεβ, (αα]. 1. 12: πα]ά., 
ο 7171, ἴο ἄγαστυ ο/16)5 οεὐΓ 
ὀαεᾷ, Αο. αχ. 27: Πευ.χ. 19; 
7ο τυήζ/οία, εοἸιεθαί (8ς6ς.), 
Αο. ΧΧ. 20.3 

ὑπο-στολή, ἢς, ἡ, α οᾖ71ῤζερ, 
α αἄγατυζηο ὀᾳελφ, Πε. Χ. 39.Χ 

ὑπο-στρέφω, ψω, {ο {3 ὀαεᾷ, 
103 

[υστ 

{ο Ε{1/231, ΙΠ{ΥαἨς., Τ11. . 43, 
ν ΕΠ. 37, 49. 

ὑπο-στρώννυμι, ΟΙ -ωννύω, {ώ 
οΆγεαα 1414Ε7, μα. Χὶχ. 36. 

ο 
ὑπο-ταγή, ἢς, ἡ, ο16ὀ[εείέοσι, ο10- 

22105161, 2 Οοἵς. ΙΧ. 14: (α], 
απ δα αι, ατα τα. ας 

ὑπο-τάσσω, ἕω, 2ἆ 8Ο. Ρ855. 
ὑπετάγην, {ο ᾖίαεε 14147, {0 
οτ0]εεί, 1 0ο. χν. 277 πιῖᾶ., 
{ο φΙὐηη{έ ο116)5 φεζζ, {ο ὖε οὖε- 
αξεεῖ, Ἐ ο. ΧΙ. 5; ΕΡ. Υ. 21. 

ὑπο-τίθημι, {ο φοί ΟΙ ῥ144 1421467’, 
ἴο αγ αοτυμ, Το. ΧνΙ. 4: πιῖᾶ., 
{ο φσσεσέ {οι ᾖῥ1έ 6 124214, 
τ Τήπη. ἵν. 6.3 

ὑπο-τρέχω, 24 αοἵ. ὑπέδραμο», 
ζο 1471 1417 1εε οἱ 5ΠεΙΙεΓ 
ο, Ας. κχν]!1. 16.Χ 

ὑπο-τύπωσις, εως, Ἡ, ᾖῥαεγ», 
ἑεκαμεβίε,τ Επι. 1. τ6; ο Επι. 
πο Ὁ 

ὑπο-φέρω, Ι5ΐ 80ΟΥ. ὑπήνεγκα, {0 
ὀεα 1 1447, {0ο φ1εςία171, 70 
εμαοε, ιτ οσοι. τσ. ο Επῃ. 
Πάπες τες το 

ὑπο-χωρέω, ὢ, ἤσω, {ο τοθί- 
αγατο, ἴο εέίγε, Τα. ν. 16, Ικ. 
το. Ἑ 

ὑπωπιάζω, {ο οἔγίζε 1146 ἔλε 
6γε; Ἠεποε, (1) {ο ὀγ]έτε; Πρδ., 
{ο δε τι οι. ἰς. 2η 5) 
τυεαΣγ οἱ, ὮΥγ τερεαίεὰ αρ- 
ΡΙεαίϊομ, Τα. Χν 1. 5.Χ 

ὑς, ὑός, ὁ, ἡ, α ᾖσρ, ὄοα7- Οἵ αοτυ, 
5 νε. τι. οσα 

ὕσσωπος, ου, ἡ (ἔτοπι Ἠεὺ.). 
Άγο9οῤ, α σα ΟΙ σε; οἵ 
ᾖγο5οῇβ, ]τπ. κὶκ. 29: α Φ1{16/ 
ος Αγ ἴοτ δρτιηΚ]ηρ. 
ΗΠεΡ. ἰκ. το. (5.)Ν 

ὑστερέω, ὢ, ήσω, {ο ὄε θερύμα 
895., {ο ὂο ἰαεῤίο, {ο Γαἰ[ 
ς/οσή, ]η. Ἡ. 4» Ψία ο)]., {ο 
δε ἐαεβζτης 1π, αοο., Μαἲ. χὶχ. 
σο: 6εη., Εν. χα. 5. ἅπο, 
Ηε)ξ. ΧΙ. 15; {ο ὂε ἰαεβίτις, 
Μα. χ. 21; ῥρα5ς., ζο ᾖσεᾖ, ἴ0 
σπα οδοί τ οος Ὁ ο πα. 
δ; {ο 1/17 πεεα, Τα. Χν. 14. 

ὑστέρημα, ατος, τό, (1) {λαί 
το /{ς ἡς ζσεβζς τοπ (σεῃ.), 
οσοι, κ οἱ. τ Τμ. μα το) 
Δοσε7έγ, οἰεσέζιζίοιι, Τα. κχΙ. 
4 (5.) 
ὑστέρησις, εως, ἡ, βοτε2{Υ, βε]:- 

14, Ἱήατ. ΧΙ1. 44: ΕΠ]. ἵν. τί. 
(Ν. Τ.Χ 

ὕστερος, α, ον, ΟΟΙΠΡαΙ., ζαζετ, 
ου 1 Ταπι. ἵν. 1 απά Μαϊ. 
αχι, οι (Ν. Π.Ο); που. ας 
8π αἄν., ᾖᾳοίγ, αΓίεγτυαγά, 



υφα] 

ψ{Ὦ σεη., Μαϊ. χχῖι. 27: Τι. 
πό 3. 

ὑφαντός, ή, ὂν (ὑφαίνω, {ο 
τυέαυε), τυουε, ]π. Χὶχ. 23.3 

ὑψηλός, ή, ὀν, Α46ῇ, ζο[έψ, Ι1τ. 
ο: Πρ., τὰ ὑψηλά, {έηρις {λαέ 
«γε "μέρη, ο σα. τος ἐν 
ὑψηλοῖς, ο Λέρᾖ, ἨΠεΝῦ. Ἱ. 1. 

ὑψηλο-φρονέω, ὤ, ἴο ὂε ἐρῇ- 
7244, ᾖ7οιµῶ, Ἐο. ΧΙ. 20 
(1. Η. ὑψηλὰ Φρόνει); 1 Τ1πῃ. 
να στι (Νε Το 

ὕψιστος, η, ον (5αρετ]αξ. οἳ ὕψι, 
Αἐ5σηζγ), Λες, ΄1ο5έ 4η ; 
πεαῖ., Ρ]ΗΤ., 26 Λἐρλεφέβίαεες, 
πε Λεῤσλάν, {.6., Ἀεανεῃ, Τα. 
Ἡ, 14: ὁ ὕψιστος, {λε λζουέ 
2/ἱσή, 12.6., σοα, Λο. ν]. 48, 
πώ τος Τμ. Ἱ πο απο το 

ὄψος, ους, τό, ΛεἰςΛέ ΟΡΡ. ἴο 
βάθος, ἘΡ. ΠΠ. 15; Ἐεν. αχ!. 
16; ἐξ ὕψους, γονι ο” Λ4ρή, 
ζδ.θων ΓΤΟΠΙ Ώεανεη, Τ/1. 1. 7δ, 
χχὶν. 409: 5ο εἷς ὕψος, 7ο 
Λεασε”, ἘΡ. ἵν. δ; Ἠςδ., Λ4ρή 
οζαίσο7, ]α. 1. Ο.Χ 

ὑψόω, ὢ, ώσω, (1) {ο γαΐφε 071 
Λἐσή, {ο {4γέ 142, α5 ἴε ΏταΖεῃ 
5ετρεηί, απά ]εδας οἨη {πε 
οτοςς, πο Ἡ. τα, νι σδ» 
(2) {0 εχαδί, Το εξ ο {1ρή, 
Ἆς. α. σας Μος ασ. το. 

ὕψωμα, ατος, τό, /εἰρᾖή, Ῥο. 
ν]Ἡ. 39: ὀδα7167, ὄιίτυσαά 
(8ρΡ.), 2 οι. κ. 5. 

Φ 

Φ, ὁ, φῖ, 241, 2, πε ἔννεπίγ- 
ῃτςί Ιείτετ. Α5 α πιΙπιετα], 
Φ΄ -- 5οο; |ᾠΞ- σοοιοοο. 

Φάγος, ου, ὁ, α ϱ1ή{01, Μαϊ. χἰ. 
τος Ἱωα. σα. 54 Ν.Ε 

φάγω, οηΙγ α5δεά 1Π Εαί. φάγο- 
μαι, απἀ 24 ΔΟΥ. ἔφαγον; 5εε 
ἐσθίω. 

φαιλόνης, ου, ὁ (η). Η. Φελόνης), 
4αί. ῥώ21έα), α ἐγανε[ίερ- 
εσας, ο πα αν. αι κ. 
τα 

φαίνω, φανῶ, 24 8Ο. ρ855. ἐφά- 
νην, (1) ἴΤ8Ἠ5., {ο «ᾖοτυ, π 
Ν.Τ. οπ]γ πιῖὰ. οἵ ῥρᾳ85., {0 
αββεαί, {0ο ὂε «6Ε71, {ο Φε 5; 
τὰ φαινόμενα, 121105 τυ/{εῇ 
εα ὄε .εεπ, ΗΠεῦ. χὶ. 1: (2) 
ΙΠίΤ8ἨΏ6., {ο ο/ήπε, ἴο ῥπἼωε 
ο πι οσο να σοι ή: 
5εε δοκέω. 

Φάλεκ, ὁ (Πε)ῦ.), Ἀεῦ6σ, Τα. ΠΠ. 
. 

φανερός, ά, ὀν, αββαγετεζ, 4211- 
πε Ας 1. τος ος ντο; 

ας 

σλεΕΡΑ- ΕΣ ΝΟΙΓ 5 ΝΕΗ 75574 ΜΕ ΝΤ 2ΕΧ76ςΟΛ 

ἐν τῷ φανερῷ, α5 αἄν., {14111- 
Γεφζν, οβε1αύγ, Ἐο. ΠΠ. 28. 

Φανερόω, ὢ, ώσω, {ο Ίαζε αὐ- 
Δαγεζέ, {σ 1ηα111ΓεΦί, {ο αν- 
έζοφε, απ. παν, ᾱ πι τε 
ῥ885., ἴο δε 1α1Γεσίεᾶ, 246 
21211ε54, 1 Τπι. 1. 16: 2 
οοτ. ν. 5. 

Φανερῶς, αάν., εἶεαγίγ, Αο.χ. 3; 
οβεἸζγ, Ματ. Ἱ. 45: Ἱ]π. ν. 
το.ἅ 

φανέρωσις, εως, ἡ, α 7142241 εοία- 
ζ7021 (6εη. ΟΡ].), 1 Οοτ. κΗῑ. 7; 
2 Οοἵ. 1ν. 2." ΦΥ2.: 88 ἀπο- 
κάλυψι5. 

φανός, οὔ, ὁ, α {ογεᾖ, α ζα21{677:, 
Τα. πα ο Ἐ 

Φανουήλ, ὁ (ἨεΡ., λαηεί, 
Ίνα, Ἡ πθς 

φαντάζω, {0 εατε {ο αβῥέεαγ; 
ρᾳᾶδ5. ῬΡαΤί. τὸ φανταζόµενον, 
δε αββεαΖα.εε, Πεῦ. κΙῑ. 21.3 

Φαντασία, ας, ἡ, α1σβίαγ, βο/1ῇ, 
Απ. σκὺν σαν 

φάντασμα, ατος, τό, α αββαγ{- 
ζ071, α ὀβέείγε, Μαϊἲ. Χὶν. 26: 
Ματ. ν]Ι. 40.Χ 

φάραγξ, αγγος, ἡ, α σα0ζεχ, 
7ασ21έ, Τα. 11. 5.Ἡ 

Φαραώ, ὁ, Ἀααοή, ἴπε Πτ]ε οἱ 
απε]εηί ΕΡΥΡΙΙ4ἨΏ ΚΙπρ5, Αο. 
ΥΠ. τα, 21. 

Φαρές, ὁ (Πεὺ. ), Άλαγες, Μαϊ. 
ὃς δις πα: 33. ο. 

Φαρισαῖος, ου, ὁ ({τοπι {πε ἨΗεΕ. 
νετΡ, {ο σόβαγα{»), α Λα219εε, 
οπε οἱ {πε Π]ενῖδΏη 5εοί 5ο 
εὐμέα Μας ας ποσα 
(Ν. Τ.) 

Φαρμακεία (Ίἡ/. Η. -κία), ας, ἤ, 
72αΡ1ς, ΦΟ76ΕΖΎ, ε7Ο/α21έή1 6214, 

θα. ν. 2ο. Κετι κ. οι Ν. 
Ἠ. φάρμακον), κν 1. 23.3 

Φαρµακεύς, έως, ὁ, ἆ 7475121, 
Φοφέεχε, έν οσα, ος Ἡ. 
τεαςᾶ {ο]]ονΙηρ).Ἐ 

Φφάρµακον, ου, τό, α αγις; αἲ 
επεα{2εέ, Ἐεν. κ. 2Ι(ΥΝ. 

Φαρµακός, οὔ, ὁ (ρτορ. αά].), ἆ 
7249154471, «Ο7ΕΕ7ΕΣ, Ἐεν. ΧχΧ]. 
πα πι τε 

φάσις, εως, ἡ, 7έβο2ί, {ἱῤπσς, 
Αι κα οτε εξ 

φάσκω (Ίτεα. οἱ φημἰ), {ο αςσεγί, 
{ο α{Ώγη, {ο ῥ70/ε.ς, Αο. Χχὶν. 
ο, «κ ο. Κο. 1. 22: Ἐεν. 
1. 5 (ΥΝ. Η. οπα1ϐ).Χ 

φάτνη, ης, ἡ, α 11471967 α λάά, 
Τα. Π. στο το πο τσ 

φαῦλος, η, ον, σοοιύ {07 1οἱ/{21, 
τυζεει”, δὸ ἀπ. 1 9ο ν. 
20: Βο. κ παπι Ες 5 

1Ο. 

[φθε 

Οοτ.ν. ιο. "ος πσια 
ὃς Ί]α. 11. τ6. 

φέγγος, ους, τό, ὀγερῥέπεςς, ζὲρ14, 
Μαι. χχὶν. 29; Ματ. χΙ. 24: 
1. ΧΙ. 33(Ν. Ἡ. φῶς). 7Η. : 
5εε λαμπάς. 

φείδοµαι, φείσοµαι, ἀερ., (1) {ο 
-Άαγε (Ρ6εῃπ.), Ας. κχ. 29: 
(2) {ο αὐείαί (1Π8.), 2 Όοἵ. 
και 6 

Φειδοµένως, αἄν., οῥαγήερύγ, 2 
σου κ ον 

Φελόνης, 5εε φαιλόνης. 
φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἠνέχθην (5εε 

(τ. δ το2, ΜΙ. δ τς, Βα. 68), 
ἴο ὄεα, α5 (1) {ο εζ77γ, 35 
Ῥυτάεῃ, Τωα. κκ]. 26: (5) {ο 
22οάἼέςε ἀταϊϊ, Ἰτπ. χα. 24: 
(3) {0 ὀγής, Αο. ν. 16; (4) {ο 
ε/1Ω1476, {ο δα τυ1{ή, Ἐο. ΙΧ. 
22: (5) {ο ὀγλησ Γορτυαγα, 45 
«ΏαΙρες, ]Π. χν]]. 29: (6) {ο 
Λο, ἨΠεῦ. 1. 3; (7) Ρα5., 
α5 παιιίῖσα] {ἴετΠῃ, {ο ὂε ὀογε 
αὐοζερ, Δο. χχν]. 15, 17; (8) 
πι]ά., {ο 194 (Ῥεαι 1ἱ5ε]ξ ο), 
Αο. 1. 2; Το 60 07: ΟΙ αάσαεε, 
η Ἱεατηῖης, ΗεΝ. νΙ.1. δΎ1.: 
Φορέω ΠΙΕΒΏΕ {ο Ῥεατ 5ΟΠΙε- 
ἴπίηπρ Παβιίαα]γ απἀά οοἩ- 
ΏπποιδΙγ, πε ἵπ φέρω Τε 
6 {ΕΠΙΡΟΙΑΤΥ Ῥεατίης, απά 
οη 5ρεεῖα] οεσαδΊοης. 

Φεύγω, ἕομαι, ἔφυγον, {ο [ῇεε, {ο 
ἐδεᾶβε, {0 5/14 (800. Οἵ ἀπό), 
Μαι. νΏ1. 343; 1 0ος. νΙ. 15; 
Περ. κῃ. 34” Ἐεν. πνα ρα. 

Φῆλιξ, ικος, ὁ, ᾖΖεύΐζχ, Αο. χχν. 
14. 

φήμη, ης, ἡ, α 7εβο7ί, Γαηπε, 
Μαι. 1κ.26;: Ἱα τν ως 

φημί, ΙΤρΕ. ... (ἔοτ οίπετ 
ἴεηςες, 596ε εἶπον), {ο σαχ, 
Ν{Ἡ ὅτι, ἀαῑ. οἱ Ρεῖς., πρός 
(86ς.), πε ΡεΙ6., αοο. ΟΕ 
ἴπϊηπς (οπος «οο., ΙΠΕ., Ῥο. 
11, δ). 

Φῆστος, ου, ὁ, ζετέμο, Λο χχν. 

1, 4: 9 
φθάνω, Φθάσω, ῬΡετξ. ἔφθακα, 

(1) {ο ὂε ὀΦεΓο7ε, ἴο ῥ2εεεᾶς, 
τ ΤΗ. Ίν. 15: (2) {ο αγγέσε, 
α{{ζ{21 {ο (εἰς, ἄχρι, ἐπί), Μαι. 
κι. 25: Ἱπ. χι. 2ο. Κσ ο- 
αι: 20ος πα, πα 
τος τς Ἡ, υθς 

φθαρτός, ή, ὁν (Φθείρω), εοζ- 
2141646, Λε7Λαδ/ε, Κα. Ἱ. 
24, τ σοι. κ οὐ κν πσ τα, 
5 Ῥεεας τδ, δα. 

φθέγγομαι, γέοµαι, ἄερ., ἐο 5βεαξ 
αὐοιῶ, {ο 14147, Ας. Ἱν. 1δ; 
2 Ρεῖ. Ἡ. τ6, 18δ.Χ 



φθε] 

φθείρω, φθερῶ, 24 «ΟΥ. Ρᾷ55. 
ἐφθάρη», {ο εογ24, Ρ]ιγδὶς- 
ΑΙ1Υ Οἵ ΠΙΟΙΑΙΙΥ, {ο οβο1/, {ο 
αεοίγογ, 2 Όοτ. νΠ. 2; Ἐεν. 
λα, ο. 

φθιν-οπωρινός, ή, όν, αιέζ11144, 
Ἱα. τ2 

φθόγγος, ου, ὁ (Φθέγγομαι), α 
φοίπά, Ἐο. Χ. 185; 1 Οο{. χΧῖν. 

ον 
Φφθονέω, ὢ, {ο επὸ}γ (ἀαί.), αἱ. 

ν. 26.3 
φθόνος, ου, ὁ, ε19γ, ΡΗΙΙ. 1. 157 

επι η, 3. 
φθορά, ἂς, ἡ (Φθείρω), εογ214- 

{071 αἰεςἔγ1έε{1071, ΡΊΏγ5ίςα] Οἵ 
ποια τος. αν. 42: 3 Ρει. 
1, 4. 

φιάλη, ης, ἡ, ἆ ὁστοῦ, Ὀτοας απά 
Βαϊ, Ἐεν. ν. 8, χν. 7. 

Φιλ-άγαθος, ον, ζουή715 ϱοοέσο, 
Τη. 1. δ 

Φιλαδέλφεια, ας, ἡ, ᾖ21ασαε[- 
Ἄλέα, Κεν. ἡ. τα, ΠΠ. 7.Χ 

Φιλαδελφία, ας, ἡ, ὀγοίβεγίν 
{σωε, ἔοωε οἱ 6 2/ή5έα11 ὐγείᾖ- 
750, Κο. κ. τοῦ ΤΗ. 1ν.ο; 
ερ. κ. τς χ Ῥεαι. 1. 22: 2 
Εει, Ἱ. 7.Χ 

φιλ-άδελφος, ον, ᾖ{οσ114 
ὀγείἸγεπ, 1 Ῥεῖ. ΠΠ. 8.3 

Φίλ-ανδρος, ον, ζου{16 ες ᾖ11ς- 
ὀαμα, Τι. Ἱ. 4.Χ 

Φφιλ-ανθρωπία, ας, ἢ, οτε ος 
21211714, ὀειευοίεΊεε, Αο. 
νους ο. τη τη. 4.Ἐ 

Φφιλ-ανθρώπως, αἄν., 017εα127γ, 
Α1λιαζγ, Λο. κχν]]. 3.3 

Φιλαργυρία, ας, ἤ, ζουε 0210/2161, 
ασαγίεε, 1 Τϊπι. νΙ. το. ὦγ12.: 
5εε πλεονεξία. 

φιλ-άργυρος, ον, 10/716Υ-οσ{71ς, 
αωαγ{εοῖ,, Ἱμα. χνὶι. 14: 2 
Τιπι. 11. 2.3 

Φίλ-αυτος, ον, οἐὐ//- ους, φεὐΓ- 
254, 2 Γϊπι. 11. 2.3 

Φιλέω, ὢ, ήσω, (1) {ο ζουε, Μαϊ. 
το ο κα. σα. 46: (2) 
ἴο ἀΐτο, Μαϊ. χχνΙ. 4δ. ὦγ1.: 
5εε ἀγαπάω. 

φίλη, ἡ, 5εε Φίλος. 
Φιλ-ήδονος, ον, Λ/εαφτέγε-{ου{πρ, 

2 Τϊπι. ΠΠ. 4. 
Φφίληµα, ατος, τὀ, α ἀΐνο, Τμ. 

νι. ας; Ἐο. χνί. 16. 
Φιλήμων, ονος, ὁ, Δ/11ε7ίο2ε, 

Ῥηί]επῃ. 1.Ἐ 
Φίλητος, ΟΙ Φιλητός, ου, ὁ, 3/{- 

ἔρμς. ο πι. Ἡ. Ἑ7ο8 
Φιλία, ας, ἡ, Γ1επάς/{ῤ, ]α. ἵν. 

4 (6εῃπ. οΡ].).Ἐ 
Φιλιππήσιος, ου, ὁ, ἆ 5/21/14- 

Λέ61ε, ΕΠΙ]. ἵν. 15. 

ἴφε 

σκΕεδκ-δΕνσ) ο ΝΕΗ ΤΕ57ΤάΕΝΤ ΣΧΙςΟΝ. 

Φίλιπποι, ω», οἱ, 11{ββί, Λο. 
κνὶ το ακ. 6: 

Φίλιππος, ου, ὁ, 21/1. Ἐοιτ 
ΟΕ {Πε Παπιθ 4Γθ ΠΙεΠ/{ΙΟΠΕΘΑ : 
(1) Τπ. 1. 44-47: (2) Αο. νΙ. 
5» (3) Τα. 1. 1; (4) Μαϊ. χὶν. 
3ἱ 

Φιλό-θεος, ο», Ἰουΐηρ 6ο, 2 Τϊπι. 
11. 4. 

Φιλό-λογοφ, ου, ὁ, {/1ούοσιως, 
Ῥο. χγΙ. 15.Χ 

Φιλονεικία, ας, ἡ, ᾖουε οἱ αν- 
{2ΐ6, «οο/2{ε21{101, μα. αχ. 
24.Χ 

Φιλό-νεικος, ον, οἔγήγε- [ουίς, 
εο/2{6/2110145, 1 «0. ΧΙ. 16.3 

Φιλοξενία, ας, ἡ, ᾖουε {ο ο{γα1- 
θες, Λοςβέζαδίόν, Ἐο. χΙϊ. 13; 
Πε. και, 2.3 

Φιλό-ξενος, ον, Ζοςβ{ίαδζε, 1 Τΐπι. 
μμ. 5: Ενα. ὃς τ εξ αν. ος 

Φφιλο-πρωτεύω, {ο ᾖουε {ᾖε οί 
ΛΑήαεε, {0 αεςέγε ῥ76-ε21726/156, 
3 νο. (ΝΕ 

φίλος, η, ον, Γ}1ε2ζ2γ; ὁ φίλος, 
α5 συῦδί,, α Γ71εμα, Τα. νΙ. 
6, κὶ. 5; απ ααοφοείαίε, Μαῖ. 
ΧΙ. 19: ἡ φίλη, α /ειαίζε 
/1εμᾶ, ΟΠΙΥ Τα. χν. 9Ο. 

Φιλοσοφία, ας, ἡ, ᾖουε ο τυζς- 
4071, ῥ/οφοβ/γ, ἵπ Ν. Τ. οἱ 
{Πε Πεν]δΏ (ταάιΠοπα] {πεο]- 
ΟΡ6Υ, {Γοἱ. 1. 8.3 

Φφιλό-σοφος, ου, ὁ (ρτοΡρ. αάΙ., 
τυ{φαο1-{ου 171). ῇ/1{οσοβᾖεγ, 
Ἰπ Ν. Τ,. οἱ (τεεκ ΡΗΙΙΟ8ο- 
ΡΗεΕΙ5, Ας. χν]]. 1δ.Χ 

Φιλό-στοργος, ον, Ζε4εγζγ ἔου- 
{215, Ο{ια{γ α/Γεείζο/1α{6 {ο (εἴθ), 
Κο. χ. τοις 

Φιλό-τεκνος, ον, ου ο6)5 
ελ /αγε, Γι τ. 11. 4.Ν 

Φιλο-τιμέομαι, οὔμαι, ἄεΡ., {0 
΄π4ε α {4715 0116” αὐ{ή1071, 
{ο αεφίγε υεγγ οἐγοτιρύν (1ΠΕ.), 
που κν. ο. 2σο:ν ο: 
πμ οσμετς 
Φφιλοφρόνως, αἄν., {ή α Γγ1ετιά- 

{γ 1471117, ΑΕαζγ, Αο. κκν ΠΠ]. 
5 

φιλό-φρων, ον, Γ71ε2ά2γ, Φ{αζγ, 
1 Ρεῖ. ΠΠ. ὃ (1. Ἡ. ταπεινό- 

φρων).Ἐ 
Φιμόω, ὢ, ώσω, {0 72142576, 1 0οἵ. 

ΙΧ. Ο; Το 76 ἔο φέέπςς, 
Μαι. χχ]]. 34; Ρᾶ5ς., ἔο ὄε 7έ- 
αγεεα {ο φ{ῤείιοε, {ο ὂε 51ζελί, 
Μαϊ. κκ, τρ; ο α δέοτπ, 
Ματ. ἵν. 390. 

Φλέγων, οντος, ὁ, Λ/ᾖέσση, Ἐο. 
ΧνΙ. 14.Χ 

Φλογίξω, {ο {21ῇ7ε, {ο γε τυ {ή 
βασφέοἸε, Τα. ΠΠ. 6. 

Ίος 

[φορ 

Φλόξ, φΦλογός, ἡ, α απε, 1. 
Χνί. ο4. 

Φλυαρέω, ὢ, {ο {αζᾷ {γ, {ο ΄ηαάε 
είν εβαγρες αραἰηδί ΑΠΥ 
οπε (α059,), 3 ]η. 1ο. 

Φλύαρος, ον, Λάδης; {σίζέηρ 
Γοοῦ{/γψ, 1 Τ1πι. ν. 13.03 

φοβερός, ά, όν, ΓέαΓ1ῇ, αγέαα- 
πο Περ. κ, πιστα οι 

φοβέω, ὢ, ήσω, {ο /14ε αΓ}αζα, 
{ο {2Υ71ήΥ; η Ν.Τ. οη1Υγ ρας- 
5Ίνε, {ο ὂε αγαία, {ο ὂε {Ε771- 
΄Λεα, δοπιείίπηες νν{Ώ εορπαίε 
Ἅσςα., Μαι. τν. πι ο βατ 
(8οο.), Μαϊ. κ. 26; {ο 76ύ67- 
6766, Ματ. νἰ. 29; Τμ. Ἱ. 5ο. 

φόβητρον (1Η). Ἡ. -θρον), ου, τό, 
α {εγγ{δίε ο{ρί, α εα1δέ οὗ 
ζΕ/62, Γι. καὶ ατ.Ἑ 

φόβος, ου, ὁ, (1) /εα7, {7702, 
αἰαγ, Μαϊ. χὶν. 26: (2) {0ε 
οὐ]εεί ΟΙ εα1έε οἱ Γεαγ, Ῥο. 
ΧΙ]. 3; (3) 7εσεγεΊΊςε, εοΦεεί, 
1 Ρεῖ. Ἡ. 15: ἰονψατάς (οάα, 
Κριαμ, τδ ρε ερ φας 
56εε δειλία. 

Φοίβηνης, ἡ, Β/αὸῦε, Το. κν]. τ.Ἐ 
Φοινίκη, ης, ἡ, Β/α21{εε οι Β/α- 

211{ᾳ, Λο. ΧΙ. 190, Χν. 3, κχῖ. 2. 
Φοίνιξ, ικος, ὁ, ἆα ῥαζ-ίγεε, ἆ 
βαςμ ἀναπεδ, Ἱα. κι. σεν; 
Κεν. ν1. Ο.Χ 

Φοίνιξ, (κος, ὁ, ἃ ΡΓΟΡΕΙ ΠαΠῃΕ, 
212156,  οἳίγ οἳ Οτεῖε, Αο. 
κ να. τος 

φονεύς, έως, ὁ, α 7210217277, Αο. 
πι, 62, πκνηα. 4. 

Φφονεύω, σω, ἔἴο 31/4ε7, Μα. 
κι, οτ. σος Πα απο. 

φόνος, ου, ὁ, 214412: οὐαιιςῤίο7, 
Ἠευ. αι; ο. επι τας 21. 

φορέω, ὢ, έσω, {ο ὄεα αὐοιε{, {ο 
σεἑαῖ; Μαϊ. απ. δ., Ίπν κκ. 5. 
Κο. χα. 4: τ Όσοι, αν. 40 
Ία. Π. 3. ΦΥ.: 8ε8 φέρω. 

φόρον, ου, τό (1.αἰ.), Γογ11 (5εε 
"Αππιος), Αο. χχκνΙ]. 15. (Ν. 
Τ.)Χ 

φόρος, ου, ὁ (φέρω), α {αχ Ε8Ρε- 
εἶαΙ1Υ οἨ ΡεΙ5ΟΗ5, Τ 1. κκ. 23, 
χΧΧχΗΙ. 2. Ἐο. ΧΙΙ. 6, 7. 

φορτίζω, Ρεί[. ρᾶδ5. Ρατί. πε- 
φορτισμµένος, {ο {οαα, {ο ὀ1/161, 
Μαι. χι. 28: Τμ. χὶ. 46.3 

Φορτίον,ου,τό, α ὀ17αε21, Μα. ΧΙ. 
30; {λε γε{σᾖί οἳ α 5ΗΏϊΡ, Αο. 
κχν]Ι]. 1ο(ΊΝ. Η.); {ο ὀτέαε1ή 
οἱ οετεπιοη]αὶ ΟΏΦδεΓναηποες, 
Μαι. κχ]]. 4; Τα. χὶ. 46: (δε 
δέ οξ ζαι]ΐ5, (ςα]. νΙ. 5.ἳ 

φόρτος, ου, ὁ, ᾖραα, α οᾖ{β 
«ᾶγρο, Ας. κκν]. 1ο (1Ν. Η. 
τεαᾷ φορτἰον).Ἐ 



Φορ] 

Φορτουνάτος, ου, ὁ (Τ:4ἱ.), Ζο:- 
{εαΐτές, 1 001. χν]. 17.Χ 

Φᾠραγέλλιον, ου, τό (1.1.), 
σεσίέήσε, ]η. Ἡ. 19. (Ν. Έ. 

Φᾠραγελλόω, ὢ (141.), {ο ἴαςεζ- 
Ιαΐ6, ἴο 5εοίίςε, Ναι. χχν]. 
26: Ματ. χν. 15. (Ν. Τ.)Ἠ 

Φᾠραγμός, οῦ, ὁ, α Λεᾷνε, Μαἰ. 
κκ. ον, Μαν ἠ. το Ἐν. κιν. 
23: Ἡρ., ῥαγοη, Ἡρ. Ἱ. 
1Λ.Χ 

φράίω, άσω, {ο ὤεείαγε, εχρίαώε, 
{{ε7ῤΖεί, Μαϊ. ΧΕΙ. 36 (ποί 
Παν. ασ 

φράσσω, ἕω, {0 οίοᾷ, {ο εἶοσε α:β, 
κο α- τὸ. 2 ου. χι 1θ; 
Μες ρα. ος Ἐ 

φρέαρ, φρέατος, τό, α ῥ44, α τυεζᾖ, 
ο ο πττ2. 

φρεναπατάω, ὢ, {ο ἀεεεῖίοε {ῇε 
212], ἴο 171ῤο56 16βο7 (α900.), 
σα]. ασ. Ν.Ε 

φρεν-απάτης, ου, ὁ, α /1214- 
σεεείοε, ΤΙ{. 1. 1ο. (Ν. Τ.)Ἐ 

φρήν, φρενός, ἡ (111. σἸαβ/ήας2), 
Ρίατ. αἱ Φρένες, {ρε 211, {έε 
2116 ή1εεί, 1 Οοτ. Χὶν. 20. 

φρίσσω, {0 «Ζτιάςὤεγ, ]α. 1. ΤΟ. 
φρονέω, ὢ, ήσω (Φρήν), (1) {ο 

ἐρύτά (α55.), 1 Οοτ. κ. Τ1; 
(2) {ο {121, /Ἴιζσε (α99.), (αα]. 
ν. 1ο; (3) {ο α1γεοί {ρε 21714 
{ο, {ο 5εεᾷ Γο2 (89ς.), Ἐο. νυΠΠ]. 

(4) {ο οὐσεγοε, α ΈΊπιε α5 
5αοτεά, Ἐο. χὶν. 6; (5) πΙἩ 
ὑπέρ, {ο εαγε Γο2, ΕΠΙ. ἵν 
Το. 

φρόνημα, ατος, τό, {ᾖουςή, ῥ1/7- 
ᾖοσε, Ἐο. νΗ]. 6, 7, 27.3 

φρόνησις, εως, ἤ, 24147 5{α2141749, 
αυ ο. ρα ο δη. 
56εε γνῶσις. 

φρόνιμος, ον, {2ήε//ήσεμί, {71- 
σου να. πμ. 4ο του, 
το, 

φρονίµως, αἄν., ΛΥΜάε2Η{γ, Τα. 
χν]. δ.Χ 

φροντίζω, {ο ὂε {οτσ/{111, {ο ὂε 
εαγε/τέζ, ἵπξ., ΤΓαΈ. 1. δ.Ἠ 

φρουρέω, ὢ, {ο ϱἼζγά, {ο Αεεᾷ, 
α5 ὮΥ α πη]]ίατγ ϱαατά, Η., 
ὁ οσοι. κι 2: Άς., Κα 
23 (α5 4 1π οιδίοάγ); ΡΠΒΙΙ. 
ἵν.7 απ θεοεαπίσ); τ Ρε. Ἱ. 
5 (1η τεςδενθο).Ἐ 

φρυάσσω, ἕω, {ο 2ά6ε, Λο. Ἱν. 

25. (813 
φρύγανον, ου, τό, α αγγ οέΐςβ, 

ΕΟΓ Ῥαγηίης, Ας. ΧχνλΙ. 3.Χ 
Φρυγία, ας, ἡ, Β/γγσία, Αο. Ἱ. 

1Ο, Χν]. 6, χν]]. 23. 
Φύγελλος (1Ν. Η. λος), ου, ὁ, 

Αηγρεύύες, 2 Γ1πι. 1. 15.3 

σλΕΡΑ-Ενσ) 5 ΛΕΣΗ Τά ΜΕΝΥΓ ΕΧΙςΟΟΝ. 

φυγή, ἢς, ἡ, ΠὲρλΜ, Μαϊ. χχῖν. 
2ο, Ματ κ πὸ (ΝΕ Η: 
οιη]{).Ἐ | 

φυλακή, ἢς, ἡ, (1) α ἀεεβίις 
ϱἼαγα, α τυαίε ές, Ἱ.α. Π. δ; 
εδρεο. οἱ {Πε ἔοιτ τυαίεΆες 
Ἰπίο ψΏῖ]οὰ {πε η]ρΗί ννας 
ἀϊνιάεά, Μαι. χὶν. 25, Τα. 
ΧΙ]. 3δ; (2) α ρα), 4.6., ΠΕΠ 
οη σιατᾷ, α τυαίεᾖ, Αο. ΧΙ]. 
1Ο; (3) α 21901, Μαϊ. ν. 257 
(4) αὖι 172ῤ7έπο7σ1εή, 2 (ο. 
να. 5. 

Φφυλακίζω, {ο {224561:, Αο. χχ]]. 
πο (9 

Φφυλακτήρια, ω», τά (Ρρ]ατ. οἱ 
αά].), ἆ οαΓεσἹαγῶ, αὖ α1111Εύ, 
α β/γ/αεἴεΖχγ, α 51Ρρ οἱ ΡατεΙ- 
πιεηέ, η Ὦ οοτϊιρίέωατε π/ογά5 
ἴΠεΙΕΟΠ, ΨνοτΏ ὮΥ {πε ]ενς, 
Μαι. κκ]. 5.Χ 

Φφύλαξ, ακος, ὁ, α ῥεέβεν, »ε7:- 
πεί, Άο:π. 55, κ. 6, τοῦ 

φυλάσσω, ἕω, (1) {ο ῥεεβ ϱαγά, 
ΟΙ ζυαζ{εᾖ ουε7, Αο. ΧΙ]. 4: (2) 
ζο Αεεῤ {η φαζείν, Τα. ΧΙ. 215 
(3) {ο οὐφεγνε, α5 α Ῥτεςεερί, 
(1. νΙ. 13; (4) πιῖᾶ., {ο Αεεβ 
06)» δεέ{/Γγοηε (89ο. οἵ ἀπό), 
Ίνα. κάν τς Ἆςαιααά«2ς. 

φυλή, ἢς, ἡ, (1) α ἐγᾳ6ε, οἳ 15ταε], 
Πες: πάς τα, τα [ο ) α α5ε, 
ΟΙ ῥεοβζε, Ἐεν. χΙ]]. 7, χὶν. 6. 

φύλλον, ου, τό, α {εα[, να. αι 
13. 

ὁραια ατος, τὀ, α /Ίᾷᾳ55 
Απεααεα, α ᾖ{412, 5 οἳ 
ἀοαρΏ οἵ εἶαΥ, Γο. Ικ. 21, 
κα τος απ εσυ οι τν δα]. 
π. Οὐς 

Φυσικός, ή, ὀν, α}αὖ, 35 (1) 
αεεογα {τη {ο 241676, Ἐο. 1 
26, 27: (2) /1ε7εύν α{αζ. 2 
Εο τος 

Φφυσικῶς,. αἄν., ὄγ Μαΐμγε, ]α. 
το. 

Φυσιόω, ὢ, {ο {α{ε, {ο ῥ1:{7 ῤ, 
Ι Οοἵ. νΗΙ. 1; ρᾶ5δς., {ο ὂε 
22αέεῶ, α7ορα{, 1 Οοἵ. Ἱν. 
6 το το ο κιΠ. 1. οι. 
18.3 

φύσις, εως, ἡ, ΡΕΠΕΓΑΙ]Υ, Λαήέγε; 
ρεεία]1γ, (1) αΐμ7αἱ δ1210, 
σα]. Π. το; (2) αζταί αἆξο- 
ᾖΑος{11071, ῥ7οβες{έν, Ἡρ. 
35 (3) παίΐίωε φιαζήήίε», ΟΙ 
Άμοβερώίες, Ἰα, ἀπ. σι 2 δει. 
1. 1. 

Φφνυσίωσις, εως, ἡ, α {Αρ 
δι αε, οσους απ ιοθν 
(Ν. Τ.)Χ 

φντεία, ας, ἡ, α Λα24, Μαϊ. χν. 
14.3 

τού 

[φωτ 

Φυτεύω, σω, ἴο Λαμί, 88ς., Οἵ 
ΜΜ{Π αος., Μαΐ. χχ]. 13; 1 001. 
Π1. 6, 8. 

φύω, σω, 24 8Ο. ρ8δ5. ἐφύην, 
ρατῖ. Φυείς͵, {ο 27οάμεε; Ρα85., 
ἴο ὁὝοτυ, Ἱα. νΗΠ. 6, δ; Ἱῃ- 
ἴταης., ο 2 ς 144, Πεν. ΧΙ], 
1ς.Χ 

Φφωλεός, οῦ, ὁ, α Όὄιήγοτυ, α 
ᾖοῦε, Μαϊ. νια. 265 πα. σι 
σδ.Χ 

φωνέω, ὢ, ήσω, (1) {ο οι, {2 
21467 α οὐ) ΟΙ ΕΣΥ, Τα. ν ΙΙ. 

δ; εβδρεο. οἱ «0ΕΚ5, {ο εγοτυ, 
Ματ. χῖν. 2ο; (2) {ο εαδ/ {ο, {ο 
27ύ1ΐ (800.), Μαϊ. κκ. 32; 
Τι. χὶν. 12: (3) {0ο αααγεας, 
ἴο 24726, 800. (ΠΟΠ. ο 11]6), 
πω. παντα. 

φωνή, ἢς, ἡ, (1) α σολ, πιι- 
θ1οα] οι οἴμεγν]ςδε, 1 Οο{. 
χῖν.7,.δ». Κεν. να. τ ασ. 
χὶχ. 1, 6; (2) αι α){2ο/αίε 
σόι, α ὍὉοῖςε, α εΖγ, 1. 
ΧνΙ. 13: Αο. Ἱν. 245 (3) α 
ζαήράςε, 1 Οοἵ. Χὶν. ΙΟ. 

φῶς, φωτός, τό (οοηίτ. τοπι 
Φάος, ΕΤΟΠΙ φάω, {ο οᾖήπε), 
(ϐ) Ἡε., σφή, Μαι. χνι. 2; 
Τη. κἰ. 9: ἆ 01 οἵ {ερῇέ, 
Ίωα. κκὴ, 56: ]α. 1. 17; ὄνασλέ 
6ος, Ἓεν. χχϊ. 5; ἐν τῷ 
Φωτί, ῥ1ιζΜἱε/ν, Μαι. κ. 27: 
(2) αρ., ᾖρᾖί, 5 4η αΡβΡε]]α- 
81οη ΟΕ ασά, τ η. δι αδα 
5ΥπΙΡο] οἱ {ταίῃ απά ΡυΠ{γ, 
εδΡρεο. {πε ἰταίπ ος Οᾳτῖςί, 
1π. 11. το, 29, τι πδεα ον 
Ομτίςε, Ία. Ἱ. ο, ὃ. να δες 
λαμπά». 

φωστήρ, Ώρος, ὁ, (1) ἆ {11{μα}, 
ΡΕ. ν ας (2) ὄγερλέπεσς, 
οβζεπάο7, Εεν. χχ]. 11 «Σ ο112.5 
5686 λαμπάς». 

φωσ-φόρος, ον, ῥ{{σᾖί- δεα{ς, 
2σάΐαμίς ἴπε ηᾶπιε οἱ {πε 
πιοτηίηρ δίατ (11. Σμεβδη 
ἴπε Ρρἰαπεί Ψεπις, 2 Ρεϊ. Ἱ. 
1Ο.Χ 

φωτεινός (1Λ/. Ἡ. -τινόθ), ή, όν, 
ὀγ{ρλέ, ζεηέ2ήσ115, 71έ0/ οὗ {154 
Ἡπτ., Μαϊ. χνΙ. 5; Βρ., Μαϊ. 
νι. ασ. μα. παντα σα 

φΦωτίζω, ίσω, Ρᾳ55. Ρεῖξ. πεφώ- 
τισµαι, Ιδί ΟΙ. ἐφωτίσθην; 
(1) {ο {σέ 144, {11121ε, 1. 
ο: Πρ. (8οο., Ῥαΐ ἐπί ἵπ Ἐεν. 
Ἀκ]. ϱ), Ἱμ. κα. ον 
ὀγήῃςσ {ο ᾖσᾖί, ΄1αά4ε εσ/αε2έ, 
του  δ- 

φωτισμός, οὗ, ὁ, ζρλί, {1σγε, 
{11 η{αζέοη, 2 Όο9. ἵν. 4, 6. 
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χ] σκΕΣΑ-δΝΥσ;Ι5Η ΝΕ ΤΕΣ7Τ4ΜΕΑΝΤ ΕΧΙΟΟΝ 

Χ 

Χ, χ, Χῖ, ε2έ, εὖ, σιϊ(τα], ἴπε 
ἱνεηῖγ -5δεοεοπά {είίετ. Α5 
ο πμετα κ΄ -Ξόθοοςχ 
όοο.οοο. 

χαίρω, χαρήσοµαι, 24 8ΟΠ. ραδ5. 
5 αεῖἰ. ἐχάρην, {ο /ε]οίεε, {ο 
δε δίαά, Ἰμα. Χν. 5, 33) Τη. 
11. 20: Ιπιρν. χαῖρε, χαίρετε, 
Λαΐ! Μαι. αχν]. 40: ἹΙπῖ. 
χαίρειν, ϱ7εείίηρ, Ας. χν. 
23. 

Χάλαζα, ης, ἡ, Λαζζ, Ἐεν. νΙ]. 
3 χα. 1ο, ΧΝΙ. 21.Χ 

χαλάω, ὢ, άσω, Ι5ΐί αΟΓ. ῥρᾶβδ5. 
ἐχαλάσθην, {ο {εί αοτυ, ἔρ 
οτυε}, Ματ. Π. 41 Τα. ν. 4, 5; 
το δε ος, Ἀκνη. τή, 3ο; 5 
οσοι, αι, α..Ἐ 

Χαλδαῖος, ου, ὁ, α (ᾖαὐζφαε, 
Αο. ν]]. 4.Ἑ 

Χαλεπός, ή, όν, (1) αγ, {γο1ιόῥε- 
50710, 2 Τἷπι. ΠΠ. 1; (2) Λαγσή, 
εγεε, Μαϊ. νΗΙ. 28.3 

χαλιν-αγωγέω, ὢ, {ο ὀλῶᾖε, {ο 
ο. 1. οσο. 2. (Ν.Τ 

Χαλινός, οὔ, ὁ, α ὀγήα0ε, α εεγύ, 
τα 1 αι, Εεν. αἲν. 29. 

χάλκεος, οὓς, ἢ, οὖν, ὀγασε, 
Κεν. 1χ. 20.38 

χαλκεύς, έως, ὁ, ἆ τυογᾷε 11 
ὄγαςς ΟΙ εοββε, 2 Τϊπι. Ἱν. 
1Λ.Χ 

χαλκηδών, όνος, ὁ, εᾖαζεεαο/εγ, 
Ά Ῥγεοῖοις5 5ίοΠε, Ἐεν. χχ]. 
10.3 

χΧαλκίον, ου, τό, α ὄγασερι τεσφεζ, 
Ματ. νι. 4. 

Χαλκο-λίβανον, ου, τό (ΟΙ -νος, 
ου, ἡ), πιεαπίηπς αποθτίαϊη, 
εἴίπει 90716 ᾖ2εείσιες 2η είαί, 
ΟΙ /α19ή167196 (λίβανος) ος 
α γεζίοτυ εο{ο, Ἰεν. 1. 15, Π. 
ο, (Ν. Τά 

χαλκός, οὔ, ὁ, εοββε7, ασ», 
21016Υ, Ματ. νι. ὃ, 1 «Όοἵ. 
πι. Τ. 

χαμαί, αἄν., ον οι {ο ἴλε 
ὁοτιά, ]η. ΙΧ. 6, κνΙΙ1. 6.8 

Χαναάν, ἡ, ζαᾳμασε, Αο. νΙ]. 11, 
ΧΙ. Το. 

Χαναναῖος, αία, αἲον, (ααα11- 
276, 1.6., Ἐπαπ]οῖαη, Ναί. χν. 
20.3 

χαρά, ἂς, ἡ, 701, ρίααεςς, (σα]. 
π ορ, σοι]. στ; α σούχεε οἵ 
οτι ΤΠ. π. το, 2ο. 

χάραγµα, ατος, τό, σεζῥίεγε, 
Αςο. χν]. 20: εἨργασυ{ηρ, α 
ο{α12, α φζρη, εν. χΧῖν. 9, 
στ, ενα. ο. 

Χαρακτήρ, Ώρος, ὁ, αὖ {1ῤ7ες- 

4011, α21 ἐλαεί 7Εᾷ2Οά1έοΓ{011, 
Εσοι ο 

χάραξ, ακος, ὁ, ἆ βῥαζήίαᾶε, ἆ 
εο1/14 Γογ δεο{ερέης, Τα. ΧΙΧ. 

43.3 
χαρίζοµαι, ίσοµαι, ἀερ. πῖςᾶ., 

{αί. Ρᾷ55. χαρισθήσοµαι, (1) 
ἴο «Άστυ Γαοογ {ο (ἀαἲ.), (αα]. 
11. 18: (2) {ο Γογρίοε (ἀαἲ. 
ΡεΙς., αοςο. ἴΠπΙπρ), 2 0ο. χΙ]. 
τοι ΕΡρ. τν σπα. οσοι π τα 
(3) {ο ρἶοε Γεεζγ, δεσίοτυ, Τια. 
πι ο, ετεαι ας τς. 

χάρις, (τος, 80ο. χάριν απἆ χά- 
µία ϱΨ. Π. 1ῃ Αεακκαν. 20η 
Τα. 4, Ἡ, (τ) ορ]εοίϊνε!γ, 
αργεέαδίέεἸες», «αγ, Τα. ἵν. 
22: (2) 5υΏ]εςίϊνεΙγ, {2εε/ή71α- 
.- ἔστυαγα», Γατο7, Απά πες», 
{2ὀε2αὐ{έγ, {ᾖαμῤς, Τα. Ἱ. 3ο, 
μ. 19, οδό» Ἀό. Ἡ, Αη, αχιν. 
27: χάριν ἔχειν, ἴο ἐλαμβῤ; 
χάριν ἔχειν πρὀς, ἴο ὅὄε {5 
/ατσογ τυίή; εδρεεῖα]]γ οἳ ἴπε 
ππάεσξετνεά {ανοτ οἱ (οά ΟΥ 
οσαει, 2 οι. ντο κα ος 
χάριν, αδεὰ α5δ Ρτερ. ΠΠ 
6εη. (111., τω1{ῇ {210){α{{ο21 {0- 
τυαγά9), Γο7 {ᾖε «αάε οὗ, 071 
σεςοιε2{ οὗ, ΕΡ. ΠΠ]. 14: 1 Τϊπῃ. 
ντο σι ς ετσ. 

χάρισμα, ατος, τὀ, α ϱ{έ οἵ 
67αεέ, αὖ; 1414έπεγωυέά Γατογ 
{τοπι (αοἆ {ο ΠΙΒΗ, Κο. 1. 11, 
ντο, το, ν. ο, καὶ. 5ο. και. 
ο, τῶσν ας ο ας, σα ἆ , 
25, πο οτι σου ο τν 
Ῥπιο ο πας 2 πα ι 6 
1 Ρεί. Ἱν. 1ο. 

Χαριτόω, ὢ, {ο /α9ο», δεσέοτυ 
/Γγεεύν ο (6ς.), ΕΡρ. Ἱ. 6; 
Ρᾳ5ς., {ο ὂε Γαυοσγεῶ, Τ.1. 1. 2. 

(ΑΡ. 
Χαρράν, ἡ (ΗεΡ.) 6Λα7απ ΟΙ 

{/αγα, Αο. νΙ]. 2, 4.3 
χάρτης, ου, ὁ, Λάβε, 2 Ἱπ. 

τοις 
χάσμα, ατος, τό, ἆ ῥαᾷ, α ϱΕζΓ, 

Πα. χνἰ. 26.Χ 
χεῖλος, ους, τό, α ὤφ, Ρ]ιτ., 

220114, Μαϊ. χν. ὃ; 1 Οο{. 
χὶν. οι: ἈΒδ., «ῥοε, ΠεΡ. κὶ. 
τοι 

χειµάζω, ἵη Ρ885., {ο ὂε ο{0γ74- 
δεαίε, ΟΙ ζε71βες{-{ουφεῶ, Αο 
χχν]Ἱ]. 1δ.Χ 

χείμαρρος, ου, ὁ, α «0231-07004, 
α του {ο77εή ]ῃπ. ΧνΙ. 
υπ 

Χειμών, ὤνος, ὁ, (1) α «0271, α 
{ε71ῥεσέ, Ας. χχν]Ιι. 20; (2) 
τυ{21{έ7”, {Ἴε 7α171Υ φέαΦο2:, Μα. 
Χχὶν. 20. 

1ο7 

[χλα 

χείρ, χειρός, ἡ, α αμ, ].ὰ. νἹ. 
6: τε πας α, ᾱ, πει 1ο 
ΑΏΥ εχετί]οη Οἱ ᾖοτυε7, Μαι. 
χν]ι. 22: Τμ. ΙΧ. 44: Έδρες, 
Ιη ἴΏε ΡΏΓαδες {4ε αμα οἳ 
(.οἆ, ἐνε αμα οἳ ἴπε Τ,οτά, 
του. Πεῖρ, Άσε ταν πο 
21; Ίοτ Ρριπϊδηπιεηί, ἨΗεΡ. 
πα. 

Χειραγωγέω, ὤὢ, {ο ᾖεαά ὐγ 
14ε αμα, Αο. 
μα. 

χειρ-αγωγός, όν, εαά{ς οπε ὄγ 
ἔᾖε αμα, Αο. ΧΙΙ. 11.Χ 

χειρό-γραφον, ου, Τό, α ᾖαά- 
τυγ{{ή215, α ὀομα;, Βρ., οἱ ἴπε 
Μορςαϊς Ίανν, 0ο]. Π. 14.3 

χειρο-ποίητος, ον, ἀσέ ΟΙ 71446 
του ᾖαπας, Νίατ. χὶν. σδ; 
Ας, η. 485, ανη ση: δρα 
1. Πεῦ. ἀχ. 11, 24.Χ 

χειρο-τονέω, ὢ, {ο τοῖς ὄγ ο{γείεζ- 
271 οὐέ {πε αγά, {ο εᾖοσδε 
ὄν οσα, 5 Ὅοιυ να το. 
αββο{έ, Αο. χὶν. 23.Χ 

χείρων, ον, οΟΠπΙραΙ. Οἱ κακός 
(ΝΠΙΟὮ 5εε), τυο75ε, Μαϊ. χΙ]. 
45: τυο75ε, /1076 ένέγε, Ἠεῦ. 
Χ. 20; εἰς τὸ χεῖρον, τυογσέ, 
Μαχ. ν. 26: ἐπὶ τὸ χεῖρον, 
τυο75ε αι τυο-φε, 2 Γϊπι. ΠΠ. 

κ. ὃ, πα, 

14. 
χερουβίμ (Ίὴ/. Η. Χερουβείν),τά, 

εΛεγὀ{2Η, ἴπε ἨΠεῦ. Ρ]ατα] ος 
επεταΘ, {πε ρο]άεπ Άριτες 
οἩ {πε ΠΙΕΙΟΥ-5εαί, ΗεΡ.ΙΧ. 5. 
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χήρα, ας, ἤ, αἆ τυζῶοστυ, Αο. νΙ. 1, 
πο αν Ίαν ο). 

χθές (η. Η. ἐχθές), αἄν., γεοίεγ- 
σαν, Ἱτ. ἰτ. δδ: Άοαι ν σς, 
ΗεΡ. κἰ]. δ.Χ 

Χιλί-αρχος, ου, ὁ, αἆ οεθ/ή- 
7147146 οὗ α ἐλοτφαα 22471, 
α 21011447 Ύ {γ{ύιπο, Ας. χχὶ-- 
ΧΧΝ. 

Χιλιάς, άδος, ἡ, α {ἐλοιωαμά, Τα. 
κιν.οι. τος κ: 5. 

χίλιοι, αι, α, ἆ {οσαμῶ, 2 Ρεῖ. 
πι δ. Κεν. κα. 5. 

Χίος, ου, ἡ, (λος, ΑΛοὶ ΧΧ. 
ανα 

Χιτών, ὤνος, ὁ, α ἐηῖς, Π 
ἀπάεχ-ρατπιεηέ, 1. ΠΠ. 11, ν]. 
29; ἆ φαγτεί, Ματ. χὶν. 63. 
}1.: 5εε ἱμάτιον. 

Χιών, όνος, ἡ, «Ίοτυ, Μαϊ. κχν απ]. 
αν Ματ. 1. α Ν. Π. ος 
Κεν. 1. Γ4.Χ 

Χλαμύς, ύδος, ἡ, α «ᾖΆογί εἶσααφ 
ΊΝΟΤΏ ὮΥ Ἐοπιαη οῄ]οει5 απἀ 
παρϊςίταϊίες, Μαϊ. χχν. 28 
41... Ύ1.: 8568 ἱμάτιον. 



Χλε] 

χλευάζω, {ο /οεᾷ, σεο[’ (αῦ5.), 
Αο. 1. Τ4(ΥΝ. Ἡ. διαχλευάζω), 
ἁναι. σον 

Χλιαρός, ά, όν, ὤεβετυαγὴ, Ἐεν. 
Π1. 16.3 

Χλόη, η», ἡ, 6Λύσε, 1 (οι. Ἱ. 
πα 

Χλωρός, ά, ὀν, (1) ὄ7εεμ, Ματ. 
γἱ. 30; πο. νά. 7, Ἱχ. 4 
(2) ῥαΐε, εν. νι. δὲ 

χξε’, οὗ /1πάγεα αά τν 
ον, ον. οι. τὸ ΟΝ. 
Ἠτῖίε {Ώε ΠΙΠΙΡΕΤΕ 1η ο. κ 

Χοϊκός, ή, όν, εα2{2γ, 11αάε οὗ 
εα2{ἠ, 1 Οο{. χν. 47-49. (Ν. 
Τ.Α 

χοῖνιξ, κος ἡ, α εᾗαωμέΧ, ἃ 
πἹεβδΙΓε οοπ{α]Ιπῖηρ {νο 5εΧ- 
{αγ (5εε ζέστη»), Ἐεν. νἹ. 
6.3 

Χοῖρος, ου, ὁ, ΡΙΗΤ., «τοζε, Τα. 
νι σο, ας, κν. τς το 

Χολάω, ὢ, {ο ὐε α167γ (ἀαῖι.), 
Ίη. να. 29.8 

χολή, ην η, (τ) ας, 85. Ἆο. 
νι]. 23; (2) Ρετῃ. ὀή14ε7 Λεγός, 
5αεᾶ αἂ5ξ ἹπΝοτπιοοά, Μαι. 
ΧΧνΙ]. 34.Χ 

χόος, 5εε χοῦς. 
Χοραίίν (1. Ἡ. Χοραζείν), ἡ, 

6ᾖο/ασίη, Μαι. χὶ. 21; 1. 
κ. το. 

Χορ-ηγέω, ὢ, {ο ζεαᾶ Οἵ 1712150 
α εβοΊέ; Ἠεπος, ἔο 71115 
αὐτιιαα211/γ, {ο ο112ῤ4Υ, 2 ςο{. 
σποτ τ ευ αν οὐ 

Χορός, οὔὗ, ὁ, ἆ ααζε, «ατιεῖες, 
Ρις, Για. αν. 25. 

χορτά(ω, {ο Γεεα,, {0 φα{{Φ/γ γη 
(6εΏ. ο: ἀπό), Μαἰ. ν. 6, χν. 
ον. Ματ. νι. μα. αν. 
21. 

Χόρτασμα, ατος, τό, Γοοα, ο140- 
ζεα7156, Αο. νυν]. ΤΙ.Χ 

Χόρτος, ου, ὁ, ᾧ7ασ5, /ε7όαρε, 
Μαι. νι. 30; ᾠ7οτυῖερ ϱ7α{ὔ21, 
Μαι. χη. 26: αγ, 1 0ο. Π1. 
το, 

Κουζᾶς, ἃ, ὁ, 6ῥήρας, Τα. νΠ. 

αν 
χόῦς, οός, αςο. οὔν, ὁ, αἩσέ, Ματ. 

να. τις Κεν. σνπα, το” 
χράομµαι, ὤμαι, ἄερ. (Ρτορ. παῖά. 

οἱ χράω), ἴο 19ε (ἆαῖ.), {ο 
΄πᾳᾷε 1έ5ε οἵ, 1 Όοἵ. ἱκ. 12, 
15; 2 0ο, χΠΠ. 1Ο (άαἲ. οΠῃ.); 
ζο αεαῖ τυ1{Ά, Αο. ΧχνΙ]. 1. 

χράω, 5εε κίχρηµι. 
χρεία, ας, ἡ, (1) εέά, έεέςςίό, 

Ρίατ., 11εεεςφ{1ΐες, Ματ. Χὶ. 3; 
Τις 1, τ4: ἔχω χρείαν, {ο 
πεεα, ]η. κΕΙ. 1ο; (2) διφέ- 
εδ ο τις 5, 

σκΕΣΑ-ΕΝόΟΙΓΙ5Μ ΝΕ Η 1.574 Λ{Ε ΛΑΤ’ 2ΕΧΙςΟΝΥ. 

Χρεωφειλέτης (11). Ἡ. χρεοφιλέ- 
της), ου, ὁ, α ἀεδίο, Ἱωα. νΙ. 
πι κιν ο. 

χρή, ΊΠΠΡεΙΕ. (τοπ χράω), {2 ἐν 
16εέςφα7γ, ἐΐ ἐς β7οβεγ (89ο. 
αηΏά ΙΠΕ.), ]α. 1. το. 

χρῆίω, {ο ασε πεέα ο, {9 
Ίέεα (σεπ.), ια. κι. δ, κ]. 
3ο. 

χρῆμα, ατος, τό, α {λές οἳ 158: 
23011}, 51ΠΡ., οπ]γ κο ἂν ο 
Ρ]ατ., 22065, 101έΥ, Ματ. Χ. 
αᾱ Αα. ΦΠΙ- τὸ, 2ο. 

χρηµατίζω, ίσω, {ο {γααεί δ1/5{- 
Ἴέ55; Ὦεηςς, (1) {ο 11127 ἆ2) 
ο76αε16, {ο ϱἔωο α ατ{ε τεα}΄11- 
{ή5,.Τια. Ἡ. 26: Πε). κι. 25; 
Ρ855., {ο /εεείσε α α1σίε 2έ- 
Φβοπσε, δε τυαγπεαά οὗ «σοᾷ, 
Ντα. απ. το 2.2: Ἆς απ. 26: 
Ἠεῦ. νΙΠ. 5, χὶ. 7; (2) {0 7ε- 
οείωε α 114736, ἴο ὂο εαζζεα, 
Ἄσ χι 26 Καὶ η. ο-- 

χρηµατισμµός, οὔῦ, ὁ, α ο2αε{6, 
Κο. χῖ. 4.3 

χρήσιμος, η, ον, 1496/10, ΑΟ 
αὐζο, 5 Τΐπι. Ἱ. 14.3 

χρῆσις, εως, ἡ, 1456, Ἐο. Ἱ. 26, 
21.3 

χρηστεύοµαι, ἀερ., ο ὂε Αέλα, 
ι σοι. απ. ᾱ. ΑΝ. ΦΟΣ 

χρηστο-λογία, ας, ἡ, α ἀἶγα 
 αααγεςς; Ἰη ἃ Ὀαά 5εΠ58Ε, 
Λἠατφ{ό)ε «ῥεαβ{, Ἐο. χν]. 
Ἰδ.(Ν. Ἐν 

Χρηστός, ή, ὀν, 1/96/10, ϱοσα], 1 
6ο. Χν. 33; φε2116, βίζα σα224, 
Ίπα. π. 5ο απο τ ξει. αν 5: 
τὸ χρηστόν, Α{ποῶπέςο, Ἐο. 
1]. 4. 

χρηστότης, Τητος, ἡ, (1) ϱύος- 
1655, 6ΕΠΕΙΑΙΙΥ, Ίο. ΠΠ. 12; 
(2) 5ρεεῖα!Ι1γ, δετεζσαήήν, ἆέλια- 
πέος, (οἱ. Ἡ. τ2. ὦγη.; 5εε 
ἀγαθωσύνη. 

χρίσμα, ατος, τό, α αοὐέ{7ᾳ5, 
τη. Ἡ, 2ο, 27.8 

Χριστιανός, οὔ, ὁ, α 6 21ρήίσ21, 
Άς. πι ο πκνι ος τ τοι. 
Ἱν. 16.3 

Χριστός, οὔ, ὁ (νετθα! ας]. ἔτοπι 
χρίω), αοἰέθα’; ἂ5 ἃ Ῥτορετ 
ΠαΠΩΕ, ζε {εσο/α/, ἔε 15 
(δεε (ιτ. ὁ 217, ΜΙ. 8 1δ, 9, 
ποίε 1, Ῥι. δο), Μαϊ. κκ]. 
1Ο, εἰς. 

Χρίω, σω, { αοζηί, ἴο εο/ή- 
5έε7αζε ὁγ αοὐζο{ήηρ, 85 Τεδι5, 
ἴπο Ὁμπμςε Ἱσα. ἵν. τα. Ἂς. 
ν.δ, ἃ. που Πες. 1 ο αμ 
Ρμεᾷ αἱξο {ο (Ἠτὶδίαπς, 2 
6ο{. 1. 21. ΦΥ/.: 8ε8 ἀλείφω. 

χρονίζω, {ο αείαγ, {ο {αγ2γ, Μαἲ. 

1οῦδ 

[χωρ 

χχὶν. 4δ, παν. 5, πα. 1. τη 
ππ. 15. Περ. κ στ Ἐ 

χρόνος, ου, ὁ, (1) {ε, 5εΏετ- 
8117, Τα. ἵν. 5; (αἱ. ἵν. 4 
(2) α βῥαγεπίαγ {246 Οἵ 
φέαφο7, Μαϊ. Π. 7; Λο ἵ ἡ. 
ὀγή.: 5εε καιρό». 

χρονο-τριβέω, ὢ, {ο τυξζ/ στυαν 
ζή76, {ο «φεμα 11ε, Αο. ΧΧ. 
16.3 

χρύσεος, οὓς, ἢ, οῦν, ϱοὐάθ, 2 
πα προ ΠΗερ οι. 

χρυσίον, ου, τό (ἀϊπι. οἱ χρυσός), 
α ῥέεεέ οἵ φοζα, α ϱοὐ4 ΕΙ ο)- 
α411ε2ΐ, Αοι 1. 6: τ ΡῬεϊ. 
πι, η. 

χρυσο-δακτύλιος, ον, «άογεά 
το; α φοία 2115, ]8. Ἱ. 2. 
(Ν. Τ.) 

χρυσό-λιθος, ου, ὁ (α φϱοίαε. 
97016), ἃα 6εηπι οἳ α Ὀτὶρηί 
7ε]]ου’ οοἶοι, α {οφαΣ, Ἐεν. 
ἁκι. 206. ον 

χρυσό-πρασος, ου, ὁ, ἃ 6εΠῃ οἳ 
α ρτεεπϊςῃ-σο]άεπ οοἱο, α 
ϱᾖγγΦοβ7αάς5ε, Ἐεν. ΧχΧΙ. 20. 
(Ν. Τ.Χ 

χρυσός, οὔῦ, ὁ, οί, αγ{1ς 
΄ηααε ο φοία, φοία «ο, Μαϊ. 
Ππ. τα, κ. Ίας τς. 

«χρυσόω, ὢ, {0 α.ογ το οοέά, 
ἴο ο, Ἐεν. χν]]. 4, Χκν]. 
16.3 

χρώς, χρωτός, ὁ, {6 οῥί1, Αο. 
κὶκ. το.Ἑ 

χωλός, ή, όν, {ᾳ726, Αοὶ ΠΠ. 2; 
«εβ;ἔυεα οἵ α /οοί, Μα. ΙΧ. 

χώρα, ας, ἤ, (1) α εθι2{/Ύ, Οἵ 
7ΕΡΊΟ, ]π. χὶ. 54; (5) δε 
{αμα οΡρροσεᾷ {ο ἴπε 5εα, 
Αο. κακν ΙΙ. 27: (3) {δέ εοαέγ, 
ἀῑδι. ἔτοπι Το, Τα. 1. δ; 
(4) ρίατ., πείας, Τα. τσ. 35. 

Χωρέω, ὢ, ἤσω, Πτ., {ο 2144έ 
700; ἸεποῬ, (1) {ο ᾖανε 
2007 02, /ἐεείσέ, εοζα221, 
Μαϊ. χἰχ. 11, 12: ]η. αμ. Ὁ, 
χι, οὗ. ὁ σρη. να, σ5 Ίπῃ- 
ΡεΙ6., {0 ὄε 70021 07, Ματ. Π. 
ο) (2) {ο ΄1α44ε 70071 ὂγ «ἄε- 
Δα21έ715, ἴο ϱο, Μαϊ. χν. 17; 
{ο ηαᾷε ᾖ7ο0ρ7εςς5, Ἱ]π. νυΠ. 
377 {ο ἴπη 065 οεζῇζ, 2 Τε. 
1. οι 

Χωρίζω, ίσω, ἴο ᾖΐ αβφαγί, {ο 
φεβα;αίε, Μαι. χὶχ. 6: πι]ὰ. 
(15ὲ αοτ. ῥρᾳ55.), ἴο 5εβααίε 
ο116)5 φεύζ, οἳ ἀϊνοτοε, 1 (97. 
να. 11, 15; {0 αεβαγί, {ο 6ο 

΄ατυαγ (ἀπό οἵ ἐκ), Ας Ἱ. 4, 
Χν ΙΙ. Τ. 

χωρίον, ου, τό, α ῥίαξεε, α [ες 



Χωρ] 

Ματ. χὶν. 32; Ῥ]ατ., ζαμας, 
Ας. ἵν. 34: α Γαγ1, εδίαίο, 
Αοι χχν]]]. 7. 

Χωρίς, αἄν., οέεβαγαίεῦν, ὁν 
5έ/{, ΟΠΙΥ ]η. ΧΧχ. 7; α5 Ρτερ. 
σον. 6εη., αβαγέ Γγο74, τυζ{ή- 
ο] ]η. χν. 5; Ῥο. ΠΠ. 21/ 
δερίζες, ἐκεζαοίυε οἵ, Μαϊ. 
χὶν. 21. 

Χώρος, ου, ὁ (Τ:αἱ. 6ατέγ), {λε 
ΔΙ τυα; αδεά Τοτ ἴπε 
Ν.ΊΛ. ααατίεχ οἱ {λε πεανεης, 
Λο. κχνΙ. 12. (Ν. Τ.)Χ 

Ψ 

Ψ, ψ, ψῖ, Δ 20, ἴε Εννεπίγ- 
επιτά Ιείίετ. Α5 α πιπιετα], 
που. ο -- ποσισοσο, 

Ψάλλω, ψαλῶ, {0 «ὗπρ, 80ςΟΠΙ- 
ῥραπιεά ντ Ἱπδίτυπιεηίς, {ο 
ορ Άφαῦης, Ἐο. Χν. 0: 1 
Οο{. χὶν. 15; ΕΡ. ν. 19; Ἱ]α. 
ν. Το. Ἐ 

Ψαλμός, οὔ, ὁ, α ῥταῦ”η, α 5ος οί 
ῥαΐνε, ἙΡ. ν. 19; (οἱ. ΠΠ. 
16; Ῥ]ιτ., {76 ὀοσᾷ οὗ βταύηις 
1η "με ο. Τ., Τα. χχὶν. 44. 
ὁγη.: 5εε ὕμνος. 

ψευδ-άδελφος, ου, ὁ, α Γαῦΐε 
ὀγοίβε7, α ᾖ7είεμαεα (1- 
{ᾳ3, 2 (0. ΧΙ. 26; (α]. Π. 4. 
(Ν. Τ.) 

Ψψενδ-απόστολος, ου, ὁ, ἆ Γαὖτε 
ΟΙ ᾖ22είε/άεά αβοοσίίε, 2 (οἵ. 
ΧΙ. 14. (Ν. Τ.)Χ 

ψευδής, ές, Γαῦτε, «εοσαίαεή, .7γ- 
σοι, Ἆς. γι. τὰ; Κεν. ἡ. 2, 
ΧχΧ]. δ.Χ 

Ψψευδο-διδάσκαλος, ου, ὁ, α Γαΐνε 
ἔθαεᾖεγ, α 1έάΕΠΕέΥ οἵ Γαΐέ 
αοοίγάει, 2 Ῥεῖ. Ἡ. 1. (Ν. 
Τ.)Χ 

Ψευδο-λόγος, ον, Γαζσε-εβεαβές, 
οφεσαβέτης ζήέες, 1 ΤΙ. ἵν. 2.3 

ψεύδοµαι, ἀερ., Ι5ΐ αοΓ. ἐψευσά- 
µην, ἴο ἀοοείσε, ἵο ᾖ1ε, ἵο «βεαῦ 
Γαὐσεῦγ, Ηεῦὺ. νι. 16: Ἐεν. 
11. 9; {0 ᾖρ {0 (8ο0ς.) Αο. 
πι 3; 

Ψψευδο-μάρτυρ, ΟΙ -ύς, υρος, ὁ, ἆ 
ο αΐνε τυήέηεφς, Μαϊ. Χχν]. 6ο; 

1 Οο{. Χν. 15.3 
ψενδο-μαρτυρέω, ὢ, ήσω, {ο {ες- 
«γ Γαὐσεῦγ, Τα. Χν ΙΙ. 29Ο. 

ψενδο-μαρτυρία, ας, ἡ, Γαΐσε {ευ- 
{410/1Υ, Μαἱ. κχν. 10, χχν]. 

κ 50. 
ψενδο-προφήτης, ου, ὁ, α Γαΐε 

ᾖΛ2οβΛεί, οπε Νο ἵπ (οἆ5 
ΏᾶΠΙΘ ἴθασμες ναί 15 {αΐς5ε, 
Ματ. χΙ]. 22: 2 Ρεῖ. Ἱὶ. 1. 

(5) 

σλΕΡΑ-δΥσ; 57 ΜΕ) 7597415 Λ7 ΧΙΟ. 

ψεῦδος, ους, τό, α Γαφεᾖοσα, α 
ᾖ46, ΠΠ. νἩ]. 44: 2 ΤΗ. Π. 11. 

ψευδό-Χριστος, ου, ὁ, α Γαΐνε 
6Λ2έ9ή, α ῥγείοπαεα Ἰζεσοίαή, 
Μαϊ. χχῖν. 24: Ματ. ΧΙ]. 22. 

(Ν. Τ)3 
Ψευδ-ώνυμος, ον, ἅ ο. 11416. 

1 Τϊπι. νΙ. 20.38 
ψεῦσμα, ατος, τό, Γαὐπε/οσί, 

Δεγῇάγ, Ἐο. ΠΠ. 7.Χ 
ψεύστης, ου, ὁ, α ᾖίαγ, α ἄε- 

οείσεΣ, ]ῃΠ. νυν]. 44, 55; Ἐο. 
11. 4. 

ψηλαφάω, ὢ, {ο Γεεῖ, {ρ {οιεῇ, 
ο αμα (α66.), Τα. Χχὶν. 
30 Ἠερ. κ. 18; τ Ἱα. 1. τ; 
{ο Γεεί αἴίεγ, ϱ7οβε Γο2, Ἡρ., 
Ἅ ο παν 2 μι δες 
ἅπτω. 

ψηφίζω, ἴσω, {ο 7εεᾷο}, {ο εο2ή- 
Λίο, Τα. χὶν. 28: εν. χΗ]. 
1δ.Χ 

ψἢφος, ου, ἡ, α «1α0ᾗ 9016, α 
Δεδόζε, Ἐεν. Ἱ. 17; αδεά {ος 
νοίϊηρ, Ἰεποε, ἆ οσοΐέ, Αο. 
ΧΧΝΙ. 1Ο.Χ 

ψιθυρισµός, οὔῦ, ὁ, α το ῤ{εβεζ{, 
α Φέεγεί φύαμαεγήή, 2 ὉοΟἵ. 
π. 2ο. (5.3 

ψιθυριστής, οὔ, ὁ, α τυἑφβεγε7, 
α «φέεγεί «αεί, Το. Ἱ. 
30.Χ 

ψιχίον, ου, τό, α εγό, Μαϊ. 
κν ση. Μαι να 2δ- Τα. 
χν]. 21 (ΧΝ. Ἡ. οπα1τ). (Ν. 
Τ.) 

ψυχή, ἢς, ἡ, (1) ἐλε οὐζαί ὀγεαίή, 
δε αλέια) ᾖ1ε, οἳ απϊπια]ς, 
Κεν. ν11.9, Χν]. 3, εἰδενίετε 
ΟΠΙΥ οἱ πι8η, Μαϊ. νΙ. 25: 
(2) (ᾖε πα οοίε, α5 ἀἱδ- 
Ππριϊδηεά τοπ {πε Ῥοάγ, 
Μαι. χ. 25: (3) {δε ϱοἱ/ α5 
{πε 5δεαί οἳἑ {πε αΠεοίϊίοης, 
ἴΏε νη]], εἰο., Ας. χῖν. 2, 227 
(4) {2ε οεὐ{ (κε ΗΠεΡ.), Μαϊ. 
κ. 30: (5) α 1 ῥέγςο7:, 
αὖ {ο {υ{αλιαζ, Ἐο. ΧΙ]. 1. 

Ψυχικός, ή, ὀν, α11αὖ, 1αἴλεγαὐ, 
φέΖοφ16οίε, 1 Όοτ. Ἱ]. 14, Χν. 
44, 46; ]α. Η]. 15; Τα. 10.3 

υψχος, ους, τό, εοζά, Ἱ]π. κνΙ. 
18. 

Ψυχρός, ά, ὀν, εοζα, Μαϊ. χ. 42 
(6ο. ὕδατος): ῃρ., οἰα. Λεαγίεα, 
Κεν. 1. 15, 16.Χ 

ψύχω, 2ὰ {ιί. ρᾶδς. ψυγήσομαι, 
70 εσο{; Ρᾶ55., Π6., {ο ὂε εοοζεα, 
ἴο ϱ/οτυ εοία, Μαϊ. χχὶν. 
πω 

ψωμίζω, {ο /εεα, Ἐο. ΧΙ]. 20 ἴο 
σβεπα {η Γεεαύερ, 1 Οοἵ. χΙ]]. 

3-3 
199 

[ωφ 

ψωμίον, ου, τό, α δΐ, α 74079έ4, 
Πα κά, Ζ6, 2/30, 091) 

ψώχω, {ο 71ὀ, ἴο 10 {ο ῥήεεέςι 
ἂ5 6415 οξ. οοἵΏ, 1]... νΙ. 1.Χ 

4) 

Ω, ω, ὦ μέγα, ὀέρα, ο, νε 
ο  ομα Ἰοήςτ ος α 
ΏυΠηεταΙ, ω΄ Ξ δοο; ω- 
8οο,οοο. τὸ Ὦ, α πΘΙε οἳ 
(οἀά απἀ Ολεὶδι (5δεε υιπάεί 
Ἁ), Κεν Ἱ ὃ πτ ον. 
οπι1ϐ), χχ]. 6, χχΙ]. 13.3 

ὦ, Ἱπίετ].,, Ο, αδεά Ῥεέοτε {πε 
νοσα{ϊνε 1π αἀάτεδς, Ας, 1.1, 
ΧνΥΠΙ. 14” ἵη εχο]απιαίίοη, ΟΥ 
αἀπιΙταίΙοη, Μαϊ. χν. 26; 
Κο. χι. 33; οἵ οἱ τερτοοξ, Τ.1. 
πναν. 20, 

Ὠβίδ, ὁ, Οδε, Μαι. Ἱ. 5 (1Ν. 
Η. ᾿]ωβήδ); Τα. 11. 12(Ν. 
ΜΗ. ̓ Τωβήλ).Ἐ 

ὧδε, αἀν., οί Ρ]αςε, Α1{λεύ, Λεχε; 
5ο, 2 -- {4ε, Πε. χΗΠ. 14 
ᾖεγείε, {1 {ή /1α{{ε7, Ἐεν. 
ΧΙ]. 1Ο; ὢδε ἢ ὧδε, εγε ο) 
ἔρεχε, Μαι. χχῖν. 21. 

ᾠδή, ἢς, ἡ, αἲ οε, ἆ 50145, 
Ἐεν. ν.ο, Χν. 3. 7Η.: 5εε 
Ψμνος. 

ὡδίν, ἴνος, ἡ, {ε ῥαίη οὗ εᾖέζα- 
δ12{0, αε]εῖε ῥαίτε, ΦεὈέγε αἴ- 
ϱἹήςή, Μαϊ. χχὶν. ὃ; ΜαΠ. 
χηΙ,. δ; Ἂο Ἡ. σ4ς τ' ΤΠ. 
ο ο ό 

ὠδίνω, {ο Γεεύ ἐλε ῥαΐηις οὗ εέ]α- 
δ121, {ο {γαναξῇ, (αα]. ἵν. 27: 
Κεν. χα. 2; Βρ., (αἱ. ἵν. 
1Ο.Χ 

ὦμος, ου, ὁ, ἆ «/ομίαε, Μαϊ. 
ακχΏ]]. 42 Τμ. Χν. 5.Ἡ 

ὠνέομαι, οὔμαι, ήσομαι, ἴο δν 
(ξεη. οξ ρτίοε), Αο. νΗ. 16.3 

ὡόν (Υ7. Η. φό»), οῦ, τὀ, α έρρ, 
Τα. ΧΙ. 12.Χ 

ὥρα, ας, ἡ, (1) α ἆθᾖμήίρ «βαςε 
οἵ {ε, αἆ «εᾶΦο; (2) απ 
ᾖοιγ, Ματ. ΧΙ]. 32; Αο. Χν]. 
43» (3) ἰλε ῥαγίέοιίαγ {ήλμε 
ΓοΥ αγίβέπρ, Τμ. χὶν. 17; 
Μαϊ. χχν]. 45. 

ὡραῖος, αία, αἲον, Γαΐγ, ὀξαιεί- 
Γαό, Μαϊ. χκχΙΗ]. 27: Αο. ΠΠ. 
2, 10; Κο. Χ. 15.Χ 

ὠρύομαι, ἀερ. πι]ά., {ο 20ᾳ3, ἐο 
Λοτυῦ, 5 α Ρεασί, 1 Ρεί. ν. 
δ.Χ 

ὡς, οη αν. οἱ οοπρατίδοη, α», 
/4ε αἄἲ, αὐοιί, ας {4 τυεζε, 
αρεὐγαης ᾱ, 2 Εεῖ Ἱ. 
Λοτο, Πα. ν 1. 47: ᾖστυ/ Ἐο. 
Χ. 15; 5 Ρρατί]ε]ε οἱ ἴἶπῃε, 



ὠσα] 

τυζεῃ, το 176, α» 500” α., ] 1. 
1. 23, Χχ. 37; Ῥο. χν. 24; 85 
οοηδεουίῖνε Ραγίϊο]ε, ο {αί 
(Πᾷ.), Ας. αχ. 24; ὡς ἔπος 
εἰπεῖν, 5ο ἵο «βεσζά, Πεῦ. ν]. 
ο. 

ὡσαννά, Ιπίετ]., ζοιαμα/ (ἨεΝ., 
Ῥ5. οχν]Ι]. 25, φασέ 0τυ |), 
Μαι. χχἰ. 9,15; Ματ. χ].ο, 
το Ἱη, κα. το Ν ΠΟΥ 

ὡσ-αύτως, α.ν., {5 ζή4ε 141112, 
ζῤετυέτε, Μαι. κκ. 5, 1 Τϊπι, 
1. 9. 

ὡσ-εί, αἀν., αι; 4, αν {λοιρή, 
{δε ας, ΙΤ πυΠΙΘΤαΙ5, αδοῦεζ, 
Ας. Ἱ]. 4, 41. 

σκαδΡΡΑ- ενόσω ΝΕΙ ΡΟΤάΜΕΝΥΤ ΕΧ/6ΟΝ. 

᾿Ωσηέ, ὁ, /Ίοφεα, Ἐο. Ικ. 25.8 | 
ὥσ-περ, αν., {10 ααἲ, ἆἲ, Μαϊ. 

ΧΙ]. 4Ο; 1 Οο{. νΙ. ς. 
ὡσ-περ-εί, αἀν., {140ΐ α. {, αἲ 14 

τυεγε, 1 ΟοΙ. χν. δ.Χ 
ὥσ-τε, οΟἨ]., 5ὁ ἔλαί (Π8., 8εε 

ατ. ὃ 391, Μι. 85 41 ὄ, 5, 
ποίθ 1, 44, 1, Ῥια. 244), {ε7ε- 
/Γο7ε, Μαϊ. ν]]. 24: (41. 1. 
9, 24. 

ὡτάριον, ου, τό (ἀϊπι. οἱ οὗς, 5εε 
παιδάριον), ση ἐαγ, ΝΙαΤ. Χὶν. 
47 (Ν. Π.Σ Ἰπ. κνΙ. το 

ὡτίον, ου, τό (άῑπι. οἳ οὖς, αἲ 
ε2), α εα7, Μαϊ. κχνὶ. 51; 
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Τα. αχ. οἱ; }π. χν]]. 26; 
85ο ἵπ {πε ῬΡαδδᾶρες υπάεί 
ὠτάριον (Εεο.).Χ 

ὠφέλεια, ας, ἡ, 1456/1655, ῥ/οΓ- 
14, αασαπίαρε, Ἐο. ΠΠ. 1; ]α. 
16.3 

ὠφελέω, ὢ, ήσω, {ο δε σέ, 
7ο 2/04, ἴο δεμεέᾖί, {ο ᾖεζῤῥ 
(Άςο., 8ἱ5ο αοο. οἳ ἀεβπ]- 
Ώομ), Κο. 1. 25: 1 Οο{. χὶν. 
6; ρᾶςῬς., {ο ὄε ῥ7ο/ίρῶ, {ο ὃε 
Λεἰβεᾶ, Μαι. χνΙ. 26. 

ὠφέλιμος, ον, ῥ7οΛ/ᾳδἡε, δεπε- 
«Λεία, ἀαὶ. οἳ Ρρεῖς., ΤΙε. ΠΠ. 
δ; πρός (86ο.), οἳ οΕ]., 
Τϊπι, ἵν. δ; σ Τίπι. 1. τ6.Χ 



ΝΕΝ/ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ ΞΥΝΟΝΥΝς. 

ΙΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝ. 

η εαγε/1ε{ ἀἰδοετιπιιπαί]οη Ῥείνεεη ΦΥΠΟΏΥΠΙ5 1Π ἴΠε 5ίμάγ οἱ ΑΠΥ Ίαηριαςε 15 

α πιαίίετ οἱ {Πε αἰπιοςδί Ἱπρογίαπςς, απᾶ αἶ5ο «οπ5δεαεπ{]γ οἳ οοπδὶἀογαδ]ε 

ἀϊβιοι]έγ. ἘΒιί ἴπετε αΓε 5οπ1ε «οηςἰἀεγαίίοη5 ΥΠΙΕὮ πιακοα α {γεαίπιοηπί οἱ {πε 

ΦΥΠΟΠΥΠΑ5 οἱ {με Νεν Τεδίαπιεπί εδρεςία]]γ ἁῑπειι]ξ απά εδρεςία]]γ πθοθδδαΓΥ. 

ΤΠε (τεεκ Ἱαπριαρο ΙΠ οἰαδδίσα] {πες Ίγα5 οπε ΥΠΙΕὮ ν/α5 αἀπαίταΡΙγ αἀαρίεά 

{ος οχρτεδδίης πε 5παάες οἱ πιεαΠΙηρ, απά {πετείοτε οηΏς ΜΠΙο αὈοιπάθά ἵῃ 

ΦΥΠΟΠΥΙΠ5. 1η Ἰαίετ (τεεΚ, οιίδιάε οἳ ἴπε ἈΝενν ΄Γεδίαπιεηί, ΦΟΠ1Ε οἱ {Ώεςσα 

ἀἰδιιηοίίοης ννετο «Ώαηρεά ος πιοάϊιπεά. ΊΤΠε πιεις οἳ {πο ανν Τεδίαπιεηί 

ὪὙετο ΠἹεη οἳ ρεπ]]]ο ΠαὈις οἱ {ποιρῃί απά αχρτεδβίοη. ΊΤΠΕΥ αἶδο Ὠας 

{πεο]ορίσα] απἀ οἰπίοαὶ {εαοπίηπσς {ο Ἱπιρατί ΥΠΙΟἨ Ὕνετε ΤάΥ ποτ Ργοίοιπά 

8ης δρ]τίτυαἰ (παη Ἠαά Ῥεεη «οηνεγεά ὮΥ {πε (τεεΚκ Ίαηρφιασε Ρτοενίοις {ο {λαί 

πα. Τηεςε απά οίπετ {αοί5 αβεοίίπρ ἴπε εν Τεδίαπιεπὲ (ατεεΚ πεςσεςδαΓ!]γ 

πιοᾶΙξγ {Πε πιεβηίης Οἱ ΠΙΑΠΥ οἱ ἴΏε ΦΥΠΟΩΥΙΗΦ ἵπετε Ἠδεά, 1η 50ΠΙ6 ο.δ65 

εΠεοίϊηρ α οοπιρ]εία {ταπςδ[ογπιβ{Ιοη. 

ΤΠε οΡ]εοί ΊηΏ {πε Ῥτεδεηί ἰγεαίπιεηί 15 {ο οοηδΙάεγ ἴπε ειν ΓΤεδίαπιεηέ 

πδασς. ΒἨεηςο, {Πε ἀἰδεποίίοης οἱ οἰαδδίσαὶ (ατεεκ ατε δίαίεά ΟΠΙΥ 5ο ἔατ 5 

(Πεγ ατα αἶ5δο {ουπά ἵπ Νεν Γεδίαπεηῖ 1αδαδε, ΟΓ ἆτε οἳ Ἱπιρογίβηςε 1ΟοΓ 

ἀείεγπιίπῖπσ {πα Ἰαΐτετ. Ἐοτ α ἀἰδοτιπα]παίίοη οἳ {πε ἀΙδποίϊινε πιεαηίηςς οἱ 

Νενν Τεδίαπιοηί ΦΥΠΟΠΥΠΗΙ5, {ητεε {ΠΙηρς5 παιδί αδια]]1γ Όε οοηδἰάεγεᾶ : 

Ειτςί, {Πα εἰγπιο]ορ]σαὶ πιεαΠΙΏΡ οἱ {πε γνοτάς; 

Φεσοπά, ἴπε τε]αίίοη5 η ΠΙΟἩ {πε Ἰνοτάς ατα {ουπαᾶ ἵηπ οἰαδδίσαί 

(τοεκ; 

Τητά, {πο το]αίῖοΏς5 ἵπ ΥΥΠΙΕὮ {Πεγ ατε ἴουπά ἵπ ον Τοαδίαπεηί 

(ατοεΚ, ἴ{Ώς ]α5ί Ῥείπς οίεπ {πε οΠΙεί ΤαοίοΓ. 
11Τ1Ι 
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ΤΏε μ5ε οἱ {Πε οτάς ἵπ ἴπα Ὀερευιαρ]ηί 15 αἶδο Ἱἱπιροτίαηπί, {οι {Πεῖί 

εοηηεςοίῖοη ψΠ{Ὦ {Πε ἨΠεῦτεν νοτάς ΝΠΙοἩ {Πεγ ατα α5θά {ο ἴταηδ]αΐίε οζεη 

{Ώτονς ΗςδΏί οη {πεῖτ πιεαπῖηρ. 

ΈΠε ἀϊῑδειςδδίοη5 Ώετε Ρῖνεη απ ἴο Ῥε Ῥπεῖ, Ῥαΐ γεί {ο ουε]πο οἱεατὶγ 

ἴπε Ἱπιροτίαηέ απἀ {απάαπιεηία] ἀπετεηοες οἳ πεαΠῖης. Φ0ΠΙ6 ποτάς αΠίοἩ 

8Τε οἵίεηπ ςΊνεη 1η οτκ5 οἨ {Πῖ5 5αΏ]εοί Ώανε Ῥεεη οπα]{{ες, ΓοΓ {Πα τθᾶδοῃ 

ἴΠαί {πε ἀεβπιβοης α5 5ῖνεη 1η {Πε Τ,εχίσοη 5αΠ1οΙεη({Ιγ Ιπάϊσαίε {Πο Ἱπιροτίαπί 

ἀΙδ{ιποῖίοης. Τήῆετε ας Όδεεη αἀάςά, Ώούνενετ, α οοηδιάθΓαῖΙιοη Οἱ 50Π16 Ο{ΠθΘΓ 

Ἠγοτάς ΙΠΙΟἨ αΓε ποῖ 50 «ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ Ιπε]αάεα. 

Τηςε ολίε[ ογκ5 τοπ ΥΏΙοὮ πιαίετία] απἆ 5αρσεςίίοπς Ώανε Ῥεεπ ἄταννη 

816 πιεπ{ίϊοποθά ἵπ {Πε Ιπἰτοάιςίίοη {ο ἔπε Τ,εχίςοῃ. 

ΤΠΗε τεβδοη ἶ5 ία(εὰ ἵη πε Πηίτοάιείοη {ο {πε Τ,εχίοοΏ ΝΜΏΥ ἵη 50Π16 

σΆδες {Πε 54π1ο Ψοτά 15 ἰτεαίεά ῬοίὮ 1Π {πε 5γΥποηΥπις οἳ ἴπε Τ,εχίοοη 1{5εΙ!, 

ΑΏᾷ 45ο 1η {Πῖ5 Ῥίαοθ. 1ηω ενΝΕΤΥ 55Ἡ Ιηδίαηςε ἴπε {γτεαίπιεπί Ἠετε 15 {ο Ῥο 

τερφατάεᾶ α5 5αρρ]επιεηίατγ ἴο ἴλαί ΙΠ {Ώε Τ,εχίοεοΏ ῬΓοΡεΤ. 

ΤΠε ΘΥΠΟΠΥΠΙ5 Πετε ἀϊδειδδεά ἆο ποῖ Ῥε]οπς εχε]ιδίνε]γ ποι «ΠΙΕΒΥ {ο 

ΔΏΥ ΟΠ6 οἶαδς οἱ ποτά. ΒοίἩ {πεο]ορίσα] απά ποη-ἴπεο]ορίσαὶ ἵεγπις γε 

Ἰηο]αάςαά. ΊΤΠε αἴπι Πας Ῥεεη {ο εοηδΙάεί α]] ἴΏε ΞΥΠΟΠΥΠΙ5 πιοςδί ΠΚκε]γ {ο Ῥε 

οοπ{οαηπάεά νΠὮ οης αποίΠετ, 2.6., 1] ἴποςδε πιοςδί Ἱπιροτγίαηί, {ος Ρτασίῖσαἱ α5ε, 

{ο {π6 ανεταρε 5ιιάεηίῖ οἱ {πε εν Γεδίαπιεηῖ, 



ΙΝΡΕΧ ΤΟ ΡΥΝΟΝΥΜΣ. 

Γπϊ5 Ἱπάεα Ἱποε]αάες αἰἱ {πε ΦΥΠΟΏΥΠΙς ἀῑδοιδςσεά ΙΏΠ ΑΠΥ Μαγ, ενεη ἴηΏοςε 

Ἱπάϊοαίεά Ὦγ 5ΙΠΙΡΙΥ σ]νίηρ τε[ίετεηποες {ο Η{εταίατο οοποθγηϊης {ΠεΠπῃ, Ῥοίῃ 1π {πε 

1, εχίοοη 156] απἀ Ιω {Πῖ5 5οραταίε ομαρίετ. πετ {Πε 5απιθ ΜΨοτά 15 ἀῑδοιδδεά 

η Ῥοίμ, {Πε ἰτεαίπιεηπί 1η {Πἱ5 5εραταίε οΠΏαρίει, α5 ῬτενΙοιδΙΥ σίαϊες, ἶ5 {ο Ῥοα 

οοηδ]άετεά αξ 5αρρ]επιεηίατγ {ο ἰπαί 1η {Πε Τ,εχίοοηΏ ΡΓΟΡΕΤ. 

7ε /ΕΓΕ7εΊέεεςΣ ΕΥ ΡΑΟΕΡ αγε 121 ΕΤΕΥΥ εαφε ἴο ἴρε {οχίσο {δείς ΕΥ ΦΕΟΤΙΟΝΣ, 

ο {ως φέβα/αίΐε εᾖαβίοἸ. 

ΡΑ(ΟΕ. ΞΕΟΤ. ΡΑΟΕ. ΡΘΕςΤ., 

ο ο ο ος ο ο ος ὃς Ὁ, 1 ἄμεμπτος ο ο ον ο ον Ομ.) ΙΟ 

πο -- το ο στ ος ὃν 1 31 ἀμίαντος αι να ὍὉμυ 19 

ἅγιος ρ 1 μφίβληστρον Ὁ. αν ον κ κ.α σ 

ἀγνόημα 2 2 ἄμώμος ο ο ον... 19 

ἁγνός 2 1 ἀνάθεμα οι στο ο ---- 7 

ἀγράμματος ας λα. 2 ἀνάθημα 7 

εν ο νι ο ο ως 2 3 ἀνακαίνωσις δ ΤΙ 

ο ο ορ ο της τἶπον ὃν 8 5 ενάπαυσε Ες νο α αμ. 39 

ο ο ο ο ο ο λος τν τεσπα το. 3 ἀνέγκλήσος ὃν ο νο νο ρα. 1ο 

αἰσχρολογία . 4 ἄμεμοςι ον αν κών αν ο τα. 40 

ο ο οι ον νομος ος ο ν 4 5 ὄμεπέληπτος ο ο ο αν αν ης. ΤΟ 

ο ο ο ον ο ποτ τος 4 37 ομεσεςς ο ο το κο. 39 

αἰτία « 7 ἀγθῥωώποκτόνας ο ραπ αν ο ας 12 

ο ο τι ο ο το ον ος 4 6 ἀνομίας αι ο λος τὰς» 9 2 

τοπ ο μμ ο... 4 38 ατα ο ο ο κος 1Ο 

ἄκακος . 3 ενπισαπος ος ος ο ο νο αμ, 36 

ο ο ο ο τν νο ο 3 ο αρ ο αρ, 14 

ἁλαζών δ Ἑλρλοβς ος λος 5 

ἀλείφω 5 ἁποκάαλαα ο ο απο ο πο 

ἀληθής. 5 ὑπολύηρώαέος νι ων ο κ αν δα 

ἀληθωός 5 ππόμαε ο κ κ ον νο. τα 

ἄλλος 6 η μα πα ο 

ἁμαράντινος . λλες 9 πρχαϊος οκ κιν ωσάν ο τος 41 

ἁἀμάραντος ς 9 σρχεπελώνης ο ον ο ο κ ας ο ος 5ο 

ἁμάρτημα . 6 ώ ἐδεβεία: ον ολ νοώ κκ, 14 2 

6 2 υρένγεα ο κ κ ον κ κ ας εἲς 14 ου τν ον ο ο 
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ὃ 1. ἨΠοΙγ, 58οτεᾶ, ΡΙ16. 

ζ / ϱ/ ϱ/ ιν / . 

τερος, ὅσιος, ἅγιος, ἀγνος, σεµνος. 

Νοπο οἳ ἴπεςδε Ἱνογάς 1π οἰαδδίσα| (ατεεΚ Ἰα5 ΠΕΟΘΕΞΦΑΓΙΥ 4ΠΥ πιοταὶ 

5Ιση]ῃσαπςε. ΤΠο5ε ΝΠΙΕἩΠ Πο Πάνε 5Ι6Ἠ α ΠΙΕΔΠΙΠΡ Ίανε ἀενε]ορεά 1{ 1ῃ 

Ῥιρ]σα] (τεεκ. ἵερός πιεαΏς σαεγεᾶ, ΙΠΙΡΙΥΙΠΡ 5οπ1ο 5Ρρεςῖα] τε]αίίοη {ο (αοά, 

5ο {λαί Ι{ ΠΙΥ ποί Ῥε νιο]αίεά. Τί τείετς, Πούνενετ, {ο Γογπηα] τε]αῖίοη ΓαἴΏΕΙ 

ἴπαπ {ο οματασίετ. Τί ἀεβίσπαίες απ εχίετπα] τε]αέίοω, ΙΥπΙοἩ οτγάϊπατί]γ ἶ5 πο 

8Ώ ΙΠ{εΓπα] τε]α{ϊιοη αδ νε]. Τέ 15 11δεά {ο ἆεδοτίιρε Ῥ6ί5οΏς ΟΓ {Πίηπςς. ΤΗῆϊ5 

ἶ5 {Ώε οοπηπιοηθςδί Υνοτα {οι /οὐγ ἵη ε]αδδισα] (ατεε]Κ, απἆ «χρταδςες {Πείγ δια] 

οοποερί{ίοη οἳ Πο]πεςς, Ὀα{ 1 15 ταΤε 1Ώ ἴπε Ν.Τ. Ῥεσαβιςδε 1 {αῑῑς {ο εχρτοεςς 

ἴηε {ι]]ηπεςς οἱ ἴπε Ν.ΈΤ. «οπεερίίοη. ὅσιος, α5δεά οἱ Ρεί5οη5 οἱ ἰλπίηρς, 

ἀθδοτῖρες {λαί «ΠΙΟ 15 1Π ΠαΓΠΙΟΠΥ ΝΤΏ {πε ἀῑνιπε «οης{Η{ίοη οἱ {πο πιοτα] 

Ἠπϊνειδε. ἨΠεηποο, 1 ἶ5 {Ππαί ΥΙΠΙΟΗΠ 15 Ιπ αοοοτάαπος ΝΠία {Πε ϱεηεγα] απά 

Ιηςεηο(Ίνε]γ {εἰ Ίάεα οἳ τὶσαῖ, “νΏαῖϊ 15 οοηδεοταῖεά απά Φαποίϊοποά ὃὮΥ 

απ]νεγσα] Ίαν απά «οπδεπ{” (Ῥα55ον/), ταίΏετ {παη Ὁυπαί 15 1 αοοοτάθησε νη{ῃ 

ΔΏΥ δΥρίεπι οἳ τενεα]εά {τιίἩπ. Α5 «οΠΙΓΑΙΥ {ο ὅσιος, 4.6., ἂ5 ἀνοσία, ἴ]ε 

ἄτεεκς τερατάθάἆ, ϱ.., ἃ ΠΙΔΤΤΙΔΨΕ Ῥείνεεη Ῥτοίπεγ απά δἱ5ίεί 5α0Ώ ας Ίνας 

οΟΠΙΠΙΟΠ 1Ώ Ἐσγρί, οἱ ἴπε οπαβδίοΏ οἱ {πε τίεςδ οἳ δερι]ίητε ἵῃπ οοπηθοίξίοη 

ηὮ α τε]αίϊνε. ἅγιος Πας ΡτοῦΡαΡΙγ ας 15 Γιπάαπιεηία] ΠΙΕΔΠΙΠΡ σοβαγαζ{ο7:, 

{.6., ἴτοπα ἴΏε ννοτ]ά {ο (οά”5 βετνίοε. 1 ποί ἴπε οτἱρίηα] ΠἹεαΠΙΏΡ, {Π]5 αἲ 

ΔΏΥ ταίε ἶ5 α πιεαπίηρ εαΤΙΥ ἵΏ δε. ΤΠΙ5 δεραταίΊοη, Ἠούνενετ, ἶ5 ποῖ «ΠΙΕΠΥ 

εχίειπα], Ιὲ 15 ταίπετ α 5εραΓαίΙοη {Τοπ εν] απἀά ἀεβ]επιεπί. ΤΠε πιοταὶ 

οἱση]ῃοαίίοη οἳ {πε νοτά 15 {πετείοτε {Ώε Ρτοπιπεπί οπα. ΄ΓΗΙ5 υυοτά, τατε 

αηπά οἳ πειίταὶ πιεαηίηςσ ἴπ οἰαδδίσα] (τεε], ηα5 Όεεπ ἀενε]ορεά ἵῃπ πιεαηίηΡ, 

5ο {παί 1: «χργεδςες {Πα ΕΙ] Ν.Τ. εοπεερίίοη οἳ Πο]πεδς 45 πο οίμει ἆοες. 

ἁγνός 15 ρτοβαΡ]γ τε]αϊεά ἴο ἅγιος. Τί πἹεαης δρεοῖΠσα]]γ ῥήγε. Βαΐ ἰΠὶ6 πιαγ 

Ῥε οπ]γ 1π α οετεπιοπ]αἱ 56ηΏ56, ΟΙ 1ξ ΠΙΔΥ Ἠανε ἃ ΠΟΤΑ] δΙση]βοβίΊοη. Τί 5οΠ16- 

Ώἴπηςς ἁθδοτῖρες ἔτεεάοπι ἴτοπι Ἱπιριτῖες οἱ {πε Πεδῃ. σεµνός ἶ5 ἰΠαί νΏὶςο] 

Ἰηδρίτος /ευεγεηεε οἵ ἄτοο. 1η εἰβδδῖσαὶ (ατεεκ 1 γ/ας οἵζεη αρρ]εᾶ {ο ἴελε 

σοά5. Ῥαΐ {τοαιεπ{]γ 1 Ὠας τε Ίούγετ Ιάεα οἱ ἴπαί ΥΥΠΙΕΠΏ 15 Ώμπιαπ]γ νεπετ- 

αὈ]ε, οἵ 6νεηπ τείετς 5ΙπιρΙγ {ο εχίετηα!5, α5 Το ἴπαί ΙΠΙοὮ 15 πιαρηϊῃςεηί, 

σταηᾶ, ΟΙ ΙΠΙΡΓΕΡΦΙνΕ. ᾿ 

6 ο. 95ἱΠ. 

ἁμαρτία, ἁμάρτημα, ἀσέβεια, παρακοή, ἀνομία, παρανομία, παράβασις, 

παράπτωμα, ἀγνόημα, ἥττημα. 

ἁμαρτία πιεβηί οτἱρθίπαΙΙγ {δε 1115917 οἵ α 114ΥΑ. ΎΝΠεηπ αρρᾗεά {ο 

ποια {Ππίησς {πε Ιάεα ἶ5 θἴπαῖ]ατ, ἵξ 15 πι]βδίης ἴπε ἴταο επά οἱ Πΐε, απά 5ο 1 15 
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αδεά α5 α 5εηετα] ἴἵεγπι {Ο0Γ 7η. Τί πιθαης Ῥοίῃμ {Πα αοί οἱ 5Ιπηίης απά {πα : 

τοδι]{, {Ώε δη 15ε]{. ἁμάρτημα ΠπεβΏς ΟΠ]Υ {Πε 5ἵη 1{5ε]{, πο {πε αεῖ, ἵπ 155 

ρατηςου]ατ πιαηΠεςίαΊοης α5 5εραταίε ἀεεάς οἱ ἀἰξδορεάίεπος {ο α ἀῑνίπε Ἰανν. 

ἀσέβεια 15 1/71οα/έπεςς, Ροβιεϊνε απά αοίῖνε Ἱτε]ςφίοη, α «οπαΙῖοη οἱ αῑτεοί : 

οΡΡοβΙ6Ιοη {ο (οἀ. παρακοή 15 5ίτιοί]γ Γαζή {0 έεΩΥ, Οἵ ΠΕΒΤΙΠΡ «ΑΤΕΙΕΣΞΙΥ 

απ Ιπαίεπίϊνε]γ. ΤΠε δίη 15 1Π {Π15 {αϊλατε {ο ἨεαΓ ΝΏεη (αοἆ 8ρεαΚς, απά 

85ο ἵωΏ {πο ασίῖνο ἀϊδορεάϊεποε πΥΏ]οὮ οτάϊπατΙ]γ {ο]]ονύς. ἀνομία ἶ5 /ωτυίεσο- 

ες», οοηίεπιρί οἱ Ία3;, α «οπάΠῖοη οἵ αοίϊῖοη πο 5ΙΠΙΡΙΥ υη(ποιί Ίανν, α5 ἴπε 

ΕἴΥΠΙΟΙΟΡΥ πηπϊσΏί Ἱπά]σαίε, Ὀιΐί οοΠίΓΑΤΥ ἴο Ίαν. ΈΤΠε Ίαν 156 δια] Ῥγ 

ἱπιρ]σαέίοη ἴἩο ἸΜοδαΐς Ίαν. παρανομία Ο06ΙΓ5 οΠ]γ οΏςς, 2 Ρεΐ. 1. 16, απά 15 

Ῥτας{1οβ]γ εαι]να]επί {ο ἀνομία. παρᾶάβασις 15 {7α196Ύες5101, ἴπε ρᾶδδίης 

Ῥεγοπά 5οπ1ς αδδίσηεά Ἠπιί. Τὲ 15 {πε Ῥτεακίηπς οἱ α ἀιδεπεί]γ τεοοσηΙζεά 

οοπιπιαπάπηοη{ί. Τί «οηπδεαπεΠ{Ιγ ΠΙΕΔΏ5 ΠΙΟΓΘ {Παπ ἁμαρτία. παράπτωμα 15 

Ίδεά ἵῃπ ἀιβετεηπί 56Π56Ε5, 5οπιείίπιος 1Π α πηϊ]άςετ 5εῃςς, ἀεποίϊπς απ ΕΓΓΟΥ, 

8 πηϊσίακε, α [αι]ε; απά 5οπιείΊπηες πιεαηίηςρ α ἵτεδραςς, α ψ]]{] 5ἵπ. ἀγνόημα 

οεσιΤ5 οΠΙΥ οπςς, ΗεὈ. ΙΧ. 7. 1 Ιπάϊσαίες 77ΟΥ, 5 ΝΠΙΟὮ {ο α οΕΓίΒΙΠ 

εχίεηί 15 {πε τεδι]ὲ οἱ Ἱσποταπςε. ἤττημα ἀεποίες δείς τυογς{εα, αῑεΓεαίεα. 

Τη αηΏ εἰῃ]ῖσα] 5εη5ο 1 πιεβης α Γαζηγε 1 αιέγ, ο Γατήή.--- ΑΙ επεσε ἀιΠετεπῖ 

Φγοτάς πιαΥ οςςαβ5δΙοΠΕΙΙΥ Ῥι{ ποί α5ια]1γ Ῥε αδ5εά 5ΙΠΙΡΙΥ {ο ἀεδοτίρα {πε 58ΠΠε 

αοί ἴτοπι ἀ1Πετεηί ροῖηίς οἱ νιεν’. ΤΠε {απάαπιεπία] πιεαπίηςς οἱ ἔπεςε ποτάς 

ΠΙΑΥ νε] Ῥε 5απιπιεά πρ 1Π {Πε Ίάηδιαφε οἱ ΤτεποἩ: οἱΏ “«ΠΙΒΥ Ρε τεφατάεᾶ 

α5 {Πο πιὶςδίης οἱ α π]ατ]ς οἱ αἴπι: Τε ἶ5 ἴπεη ἁμαρτία Οἵ ἁμάρτημα; ἴ]ε ονεί- 

Ρραδδίης ο {γαηςδστοδεῖης οἱ α πο: Ιξ 5 {Πεη παράβασις; ἴλα ἀϊδορεάίεπος ἴο 

α νοῖοε: 1Π ΙΥΠΙΟὮ σα5ε 1 15 παρακοή; ἴπε Τα]Ιης πηΏετα οπε 5Ποι]ά Ώανα 5ίοοᾷ 

αρτίισΏε: τΠῖ5 π]] ο παράπτωμα; ΙδΏοΟΤαηΏςΘ οἱ κΏαῖ οηπς οἁδΏῖ {ο Ἰανε 

ΚΠΟΝΏ : {Πἱ5 π]] Ῥε ἀγνόημα; ἀἰπιϊπϊίσῃμιπρ οἱ επαί νυπΙοἩ 5Ὡοι]ά Ώανε Ῥεεη 

τεηάετεά η Γ1] πιθαδΙΙΘ, ννΏΙοὮ 15 ἥττημα; ποή-οΏὈδετναηπος οἳ α Ἰανή, ΠΙΟ 

ἶς ἀνομία ΟΙ παρανομία.” 

5 9. 9ἱΠςεΕΙ6. 

ἁπλοῦς, ἀκέραιος, ἄκακος, ἄδολος. 

ἁπλοῦς ἶς ΠίεΓα]]γ «ῥγεααᾶα οἱιί το1{/ο1! Γοΐῶς, απἀ Ώεηςσε πεΒῃς 51ΠΡ1Ε, 

αἹπηρ]ς, υίποιέ οοπιρ]οχί{γ οἳ οματασίετ απἆ πιονε. Τη ἴπε Ν.Τ. {π5 1άεα 

οἱ 5ΙπΡΙΗΙΕΙ{Υ 15 αἶνναγς {ανοταβ]ε; ἵπ οἰαδοισα] (ατεε]κ {Πε ννοτά 15 αἱ5ο οσςᾶδίοη- 

αἲ]γ θεά ἵπ απ αη{ανοταδ]ε 5εῃςε, ἀεποβης {οο]ςΏ 5ιπιρ]οΙεγ. ἀκέραιος αἶ5ο 

Ώιεαης ο174ῤ1ε, Πτετα]]γ Γγεε νο αγ Γογεἰς αήλ{1γε, 1/41 /1εγαίεα, /7εε 

{ο αᾗς έν δή εὐε/μεηίς. ἄκακος ἵπ Ηεῦ. νΠ. 26 πεαης οΠ6 ἵη ΨΠοπι οχὶςί5 

8Ώδεπςε οἱ α]] εν]], αηά 5ο Ὦ}γ Ιπιρ]ςσαίίοη {Πε ρΓεδεηοε Οἱ α]] ροοά. Τί Ρρα55ε5 
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85ο ἵἩτοιβΏ {Πε πιετε]γ ποραίῖνε ππεαπΙης οἱ 4ὔΏδεηςσε οἱ εν], ἔουιπά ἵη 5., 

ο ἴΏε ιηίανοΓαΏ]ε πιεαπίης οἱ 5ἴπιρ]ς, οαδΊ]γ ἀεεεῖνεᾶ, ογεάι]οιςδ, νΥΠΙΟὮ 18 

{ουηᾶ ἵη Ἐο. ΧνΙ. Ιδ. ἄδολος, οοουτγίηπς ΟΠΙΥ ΙΏ 1 Ῥεΐ. Π. 2, ΠΙΕΒΏΡ 527667ε, 

(217 εαἱ, τυ1{ 0111 71146. 

6 4. Ῥίπ5 0ἳ ἴπο {οπριθ. 

µωρολοηία, αἰσχρολοηφία, εὐτραπελία. 

µωρολογία, Ἰδεά οΠΙΥ οποἙ ἵη {Πε Ν.Τ., 15 Γοοῦήςῷ (αὐδέσ, Ῥιαῖτ ἴΠῖς 1πΠ 

ἴπε Βίρ]σαἱ 5εη5α οἳ {πο νοτά 1οο]ἱςῃ, ννΏῖοὮ Ἱπιρ]ες {Παί 1ε 16 αἶἷςο 1πΕι]. 

«Ἡ 156 «οηνεΓδαίίοηΏ ΥΠΙΟὮ ἶ5 Πταί Ιπεῖρίά, ἴπεη οοτγαρί. Τί 15 ταπάοπι {α]ς, 

ΝΠΙΕὮΏ Πβ{ιΙΤΑΙΙΥ τενεαὶ]ς {Πε ναπΙγ απἀ δἵπ οἱ {Πε Ἡθατί. αἰσχρολογία, αἶ5ο 

Ἠδεά ο9Πς8, ΠΙΕΔΠ5 ΑΠΥ ΚΙπά οἱ ἀϊδρτασείι] Ἱαηρυαρε, αδρεςεία]]γ αὔιδε οἱ 

οίΏεῖς. Ίπ εἰαδδίσαἰ (ατεεΚ 1ὲ δοπιείίπ]εῬ Ίηεαης ἀἰδιπςίϊνε]γ Ίαηριαρε ΠΙΟ] 

]εαάς {ο Ἱενάπεδς. εὐτραπελία, οοουττγίης οΠ56, οΓἱϱΙΠΒΙΙΥ πιεαη{ ο ςαὔ1/14γ 

1 εουεγσαίζοη. Τε αοαιῖτες, ἨΟοίθΘνΕεΤ, αη απίανοταρ]α ΠιεαΠΊηΏΡ, 5ἶηος 

Ῥο]διεά, τεβπεά «οηνεΓδα{Ιοη Ὠας α {ΕΠάΕΠΕΟΥ {ο Ῥεσοπε ενΙ] 1Π ΠΙΔΠΥ ΊΝαγ5. 

ΤΠε πνιοτά ἀεποίες, ίπεῃ, α 5αΡέ]ιε ἔοτπι οἳ ονί]-5ροακίπς, 5ιη[αὶ] οΟΠΝΕΓΘΕ{ΙΟΠ 

πη{Ώοιί {πε «Ο8{5εΠΕΞ5 ΥΠΙΟὮ ἔτεαιεπ{]γ αοοοπραηίες 16, Ῥαέ ποί νη(ποιί 15 

πια]ΙρηΏΙ{γ. 

8 ὕ. 9Ι81ΠΠ8, ἀἱδρτβςθ. 

αἰδώς, αἰσχύνη, ἐντροπή, (σωφροσύνη). 

αἰδώς ἶ5 {πε {εε]ῖπς οἱ {7αΐε 1107αὐ /εῥΙ/ύΊΩΊΕε ἴο ἀοῖπς α ἀϊἱδποποταρ]α 

αεί. ΤΗΙ5 πιοταὶ τεραβηαποε ἶ5 ποί {ομπά ἵπ αἰσχύνη, νΠΙΟὮ 15 ταίπετ {πα 

{εε]ης οἱ ὤζεσγαεε ΝΏΙεὮ τεδα]{ς ἔτοπι ἀοΐπςρ αη υπνοτίἩγ {Πίπς, οἱ {Πα Τεατ 

οἱ 516Ώ ἀϊδρτασα νΨΠ]οὮ 5εγνος ἴο Ργενεπί ἴτς Ῥείηρ ἄοπε. αἰδώς 15 ΊΏας (πε 

ΏΟΡ]εΓ Ἰγοτά, αἰσχύνη Πανίηρ τοσατά οΒΙΕΒΥ {ο {πε ορἰπίοης οἱ οἴμεις. αἰδώς 
16 ἴπε {εαΓ οἱ ἀοΐπρ α 5Παπιοί[α] {Π]Ππς, αἰσχύνη 15 εΠΙεΒΥ {πε Ίεατ οἱ ΡῬεΐης 

{ουπά οί. “αἰδώς ννου]ά αἱναγς τεδίταίη α σοοά Πι8Ώ ΓΤΟΠΙ 4Ώ ΠΙΝΟΤίΏΥ αοῖ, 
ΝΠΙ]ε αἰσχύνη πηὶςΏί δοπιείῖπηος τεσίταϊῃ α Ῥαά οπε” (Ττεπεῃ). ἐντροπή 

είαπάς 5οπιενψΏαί Ῥείνεεη {πε οίπεί ἔννο πογάς 1Π πιθβΠΙΏΡ, Ῥιΐέ ἵη {πε Ν.Τ. 

Ίεβης {ο {Πε ποβ]ετ δἷάς, Ιπάϊσαίίης {Παί τυ/οεσοίιε «α1ε πΏΙεὮ Ἱεαάς α πιαΠ 

το οοηςΙἀεταίίοπ οἱ Πῖ5 «οπά1{1οη 1 1{ 15 ππγνοτίΏγ, απ ἴο α «Ώαηρε οἱ οοπᾶιιοί 

{οἵ ἴπε Ῥείίετ. σωφροσύνη, οἐ//-εο/ΜΩ/ΕΙ, ΠΙΔΥ Ὠοῖ 8εεΠΙ ἴο Ώανε ΠΙΙΕὮ ΙΠ 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ ψΠ(Ἡ {ηΏθςε {πτες ννοτάς. Α5 α πιαίίετ οἱ ἔαοί, Ποινενετ, 1 εχρ{εξδδες 

Ροβεἱνε]γ ἴλαί νυΏΙοὮ αἰδώς εχρτοεξςες περα{ἶνε]γ. 
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5 6. Ῥταγε. 

εὐχή, προσευχή, δέησις, ἔντευξις, εὐχαριστία, αἵτημα, ἱκετηρία. 

εὐχή, Ίπεη ΙΤ ΠΙεᾶΏ5 2247εέ7, Ὦ8ςδ αρρατεη{Ιγ α ρεηετα]ὶ φἰση]ῃσαίίοη. 

προσευχή απάἀ δέησις ατε οίίεη δε {ορείπετ. προσευχή ἱ5 τεφίτὶοτεἁ Το 

ΡΓάΥΕΤ {ο (οά, ΨΠΙ]ε δέησις Ἆα5 πο 516Ἠ τεςίτἰοίῖοη. δέησις αἶς5ο τείετς οΠΙεΠΥ 

ἵο ΡΓΑΥΕΙ ΤΟΥ ῥαγ{ζεηίαγ δεπεῖζίς, ἨΠΙε προσευχή 15 πιοτε 5οπετα]. ΤΠε 

Ρτοπαίπεηί {ποαςσΏί 1ἵΠ ἔντευξις ἶ5 ἴ]μαί οἳ Ρο]άπεςς απάἀ Γγεεάοπι ἵΏ αΡρτοᾶς] 

ίο (οά. εὐχαριστία ἶἵς {α1ςσζυίηςσ, ἴπε στατείαὶ αοκπον]εάσπιεηῖ οἳ 

(οἆ”5 πιετοῖες, οΠΙεΒΥ 1πΠ Ῥταγετ. αἴτημα, ΠΙΟὮΠ Ίϊκε δέησι., ἀεποίες α 

ερεοείῃς ρεει{ῖοη ἴοτ α ραγίίειΙαΓ {ΠϊΠπρΡ. ΤΠ ἱκετηρία ἴπε αἰε{αάς οἳ Παπ Ι{γ 

αηΏά ἀερτεσαίίοη 1π ΡίάγΥεί 15 δρεςεία]Ἡγ επιρῃαδίζεά. ΑΙ ἴπεδε νοτάςδ ΠΙΒΥ 

Ἰηά]σαίε αἲ Έἴπιες ποῖ ἀῑΠετεπί Κίπάς οἱ ΡΤ8ΥεΤ, Ῥαΐ {πε 54π1ε ΡΓΕΥΕΙ νίαονθά 

{τοπ ἀπμτετεπί 5ίαπά-ρο]ηίΐς. 

5". Το τεῦαΚκε; τεραΚκε, αοοιςα{1οἩ. 

1 / } / . ον 2/ 

ἐπιτιµαω, ἐλέγχω; αιτία, ἔλεγχος. 

ἐπιτιμάω ΠΙεΒΏ5 6ΙΠΙΡΙΥ {0 7εὐλάε, ἵη ΠΥ 5ΕΠ56. 1 ΠΙΔΥ Ῥε ]μ5{]γ ος 

υπ]15{1γ, απἆ, 1 ]ά56]Υγ, πο τερικα πΙ8Υ Ῥε Ποοάςά οἱ 1: ΠΙΒΥ πο. ἐλέγχω, 

οη {Πε οίπει Παπά, ΠΙΕΒΏ5 {ο τεβριΚε νΠ(Ὦ 5ιβΠοιεπέ «81156, απά αἱ5ο εβεοίαα]]γ, 

50 45 {ο Ὀτίης {πα οπο τορικεά {ο α οοη{εβδίοη ογ αἲ ]εαδί α οοην]οίίοη οἱ 5ἶῃ. 

Ίηπ οἴπει Υ/ογάς, 1{ ΠηθαΏ5 ἔο εο/υ116ο. Α διπι]]ατ ἀΙδιποίίοη οχὶδί Ῥείνεεῃ 

ἴπο ποµης αἰτία αΠά ἔλεγχος. αὐτία ἶ5δ απ αοομδα{ῖοη, ΥνΏείΠεγ ἴαΐδε οἵ ἴγιθ. 

ἔλεγχος ἶ5 α «Ἠ8ΤΡε ΥΠΙΟὮ 15 ΦΏΟΝΜΠ {ο Ῥο Ίτας, απά ο[ζεη 15 8ο οοη{εδ5δεά 

ΒΥ {πε αοσοδεά. Τί ηας Ῥοϊμ α ]αά]οῖα] απ α πιοταὶ πιεαπίπς. 

5 δ. ἨΒοᾶσίετ, Ρτοιά, ἱπεο]επί. 

ἀλαξών, ὑπερήφανος, ὑβριστής. 

ἀλαζών ἰς5 Ρτορετ]γ ἆ ὀοα»ίεγ, νο Τε]]ς στοαί επίπς5 «οηπεεΓγηίης ἨΙ5 ΟΝΏ 

Ῥτουνεςς απἆ αοπΊενεπιεηίς, νυητΏ ἔπε ἵπιρ]εά Ιάεα ἐλαί πιαΠΥ οἱ Ὠὶ5 εἶαῖπας αγε 

ἴαΐςσεα. ΤΗϊς ποτά παίυτα]1γ ἀεδοτίρες α ἰταῖε νλ]οὮ πιαπ][εςίς 1{5ε]{ξ 1η οοπ{αοί 

πνΙἩ οπε”5 Γε]]ονγ-ππεῃ, πο οπς ΥυΠίοὮ εχἰδίς φἰπιρ]γ ντμΙη εἩε Ὠεατί. ὑπερή- 

φανος ἀεβδοτῖρες οης ΠΟ ἐλίπ]κς ἔοο ΠίσΠ]γ οἳ Πιπδεϊ]ξ, ἀεδοτῖρίης α ἴταῖς 

νΏίοὮ 195 ἰπιρ]γ Ιπίετηα], ποῖ τε[εττίης ΡτίπιατΙ]γ {ο εχίετηαΙ πιαπ]ξεδίαίίου, 

αἱίποιρ]Ώ {Πΐ5 19 Ἱπιρ]ίεά. Τί πιεαΠς οπε ΝΤΟ ἶ5 ῥ7ομῶ, ἴπο εχίετηαΙ πιαπΙεςίᾶ- 

Ώου ὪΠεη {ξ αρρεατς Ρείησ ἵη {πε ἴογπι οἳ ἆ/7οςαπεε ἵπ ἀεα]ῖπρ ντ οἴεις. 

ὑβριστής ἀεροτῖθες οπε Μο ἀε]ίσΏίς ἵπ {σούρηέ τυγος-α οί τοννατά οἵἨετς, 
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Ππάς Ρ]εαδιτε Ιηπ 5ΙεὮ αοΐ. Οτιε]ίγ απἆ Ἰμδί ατα ἴννο οἱ ἴπε πιαηΥγ {οΓπης 

Ν/ΠΙΟὮ {15 αγ α8δΙπ1ες. ΤΠεςδε ἴητεε νοτάς οεοΙί ἰορείμει ἵπ Ἀο. 1. 30. 

ΤΠΕΥ ατα ΏὨενετ 5οά 1Π α Ρροοᾷ 85εΠ59. ΤΠΕΥ ΠιᾶΥ Ῥε δαϊἆ {ο πιονε 1η α 

οεγίαΙΏ 5εηΏ5α ἵηπ 4η αδοεπάϊπς 5οαἷε οἱ ρι]έ, ἀεδισηαίϊης τεδρεοίϊνε]γ “«ἴπε 

Ῥοαςσί{ι] 47 τυογαἲς, ἴπα Ρτοιά απά ονετρεατίπς {7 {ᾖοισίς, ἴπε Ιπδο]εηί απά 

Ιπ]ατίοις 4 αείς ((τεπιετ). 

69. Ἱπεοτταρίδ]ε, απ{αάἶπρ. 

ἄφθαρτος, ἀμάραντος, ἀμαράντινος. 

ἄφθαρτος ἶ5 Ρτορετ]γ 21εο0Υγ1έ1676, ἀπαβεοίεἀ ὮΥ οοτταρίίοη αηπά ἀεςαΥ. 

Ι{ 15 αρρ]ιεᾶ {ο (αοἀ, απά {ο {λπαί ὪΏΙοὮ 15 οοπηθοίεά ΥΠ Ἠϊπι. ἁμάραντος 

εχρΓεξδςες {Ώε 54Π1ε Ιάεα 1Π αποίΏεΓ ΝάΥ. ΤΠ πιεαης /Γααὔπς, ἴπε τοοί Ιάεα 

Ῥείηςρ {παί 1 15 απαβεείεά Ὦγ {μα πηπετίης ὙΠΙΟὮ 15 6ΟΠΙΠΙΟΠ ΙηΠ {Πε οΏδε 

οἱ Ώοιετ. ἁμαράντινος, ἀετινεά {τοπι ἀμάραντος, ΙΠΘΔΠ5 εοΊήβοσεα ος 

αμαγα{ς, 1.6., οἳ απ[αάϊης ΠονΕΙΕ. 

ὁ 10. Ῥαυ]εςς, υπδ]απιεᾶ. 

ἅμωμος, ἄμεμπτος, ἀνέγκλητος, ἀνεπίληπτος. 

ἅμωμος 15 Γατιῤήζεςς, τυ1{/ο1ι{ ὀὐε]ηής, Γγεε Το {ΗβεγΓεείτοης. 1 τεῖετς 

εδρεςία]]γ {ο ελαταείετ. ἄμεμπτος 15 σίτ]ιοί]γ 1/ηὐήαηπεα, οιΏε ἨΜΠΤΏ ΥΝΠοΠΙ πο 

Γ{αι]{ 15 {ουπά. ΤΠΙς οἳ «οµΓδε τείετ5 ρατίιοι]ατ]γ {ο {πε νετα]εί οἱ οίΏεΓβ 

Ἡροη 0Π6. ἀνέγκλητος ἀεβίρσηαίες οπε αραἰηςί ποπ {Πετε 15 πο αοσιΙδα{Ίοη, 

ΠΠρ]γίπς ποί αοαυτία]| οἳ ἆ «πατρε, Ὀυΐί ἴπαί πο «Παᾶτρε Ὦαβδ Ῥεεη πιαάς. 

ἀνεπίληπτος πηεβης5 {7γ6β7ε/Λεης{2ύε, ἀεδισηπαίίΏςδ οης Πο αΠοτᾶς ποίλίης 

ρου ΥΥΠΙΟὮ 4η αάνεΓδαΓΥ πι]σΏ{ 5είζΕ, ΙΠ οτάετ {ο πιᾶαΚε α «Ἠαίρε αρα]ηςί Πϊπῃ. 

6 11. Ἐερεπεταίίοπ, τεπονα({1οῦ. 

παλιγγενεσία, ἀνακαίνωσις. 

παλιγγενεσία πεαΏς Ίέτυ ὀήγ{ῇ. Ἰπ εαδεισαὶ (ατεε]ς Ιὲ γ/α5 αδεά Ἰη α 

Ἱεακεπεά 8εΏ5ε {ο ἀεποίε α ΓΕΟΟΝΥΕΓΥ, ταδίοτα{Ιοη, τδν]να]. Ἰη ἴπε Ν.Τ. 1 1ς 

ἀδεά οπ]γ {πΊςε, Ὀαί Ίῃπ α Πϊρῃετ 5εΏδε. Ίπ Τα. 11. 5 1 πιεαης 0τυ δ1711, 

7εΡεπεγα{{οη, τεῖειτῖης {ο (οά”5 αεΐῖ οἱ οαδίΠΡ ἴπε ΙΠΠΕΙ {ο ρᾶςς {τοπ {Πε 

ἀεαίΏ οἳ δη Ιπίο δρίτιζυα] Πο ἵπ ϱἨτιςί. Τί Πας α νάετ πιεαπῖης ἵπ Μαι. 

ΧΙΧ. 25, ΝΏετε 1 15 α5εᾶ οἱ ἴπε «Ώαηρε ΥΥΠΙΟἩὮ 15 α]ΠππαίεΙγ {ο ἴακε Ῥρίαςε ἵπ 

α]] {πα πῖνετςε, 1ΐ5 τεςεηεΓαίΙοῃ, ΥΠΙΟΙ 15 {πε Γ]11 ννοτκίηρ οί οἱ (πε «Ώαηςσε 

Ἱηνο]νεά ἵη {πε τερεηογαίίοη οἳ {πα Ἱπαϊνιάμα]. ἀνακαίνωσις ἶ5 7επετυαύ ΟΙ 
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7εποναί{ο”, ἀεποῖῖπς α εοπίηπμοις Ρτοσεςς {ΠτοιφΏ υΏ]οἩ πἹᾶαη Ῥεοοππθςδ ΠΊοΓΘ 

{υγ Οπτ]δί- μα, ΊΏ υΥΠπΙοἩ ργοσεςς Ὦε ἶ5 α πποτκετ {οδείπεγ ντΏ (ο. Φοπε, 

5 ε.δ. (τεππετ, πηϊπουί 5ιΠε]εηί τεᾶδοη, Ἠανα {ΠοισΏί {Παί {πο εατ]γ ας5ε οἳ 

παλιγηγενεσία 85 ἃ 5ΟΠΙΕΝΏαί ἰεομηῖσα] ἔετπι, {ο ἀεποίε {πε Ργίμαφογεαπ 

ἀοείτίπε οἳ {ταηδπρταίϊοῃ, 6ανα ἴο {Πε ποτά α Ῥετπαπεπί εδομαίο]οσίσαἱ 

οοἱογίπρ, 5ο ἴπαί 1π {πε Ν.Τ. Τὲ Ώας {Πε πιεαπίηρ έ514γεοΙ2072, θ5ρθοἰΒΙΙΥ ἵῃΏ 

Μαι. χὶχ. 28. 

5 12. Ματάετετ. 

φονεύς, ἀνθρωποκτόνος, σικάριος. 

Βοει ἵπ ἀοτίναίοη απά Ἠδασε, Φφονεύς αηΏηά ἀνθρωποκτόνος ατα ἀῑδείη- 

σι]θΏεά {τοπ εαεΣ οἴπει ]ιδί α5 ἴΏε Ἐπρ]ςδΏ 11427 ἴτοπι 7/4 5/αγεΥ ΟΓ 

/ο/ήεΙ46. σικάριος, 5εά ΟΠΙΥ ἵηπ Αο. χχι. 38, ἶ5 ἴΏε Τ,αΕἴπ ο{σαί1ς, απά 

ΏιεβΏς ο ἄθσας»τ, Ι51811Υ Ἠιτεά Τοτ {πα ΊΜοτκ, Ὢ πο ΕατενεΙγ 5ίαθροεά 5 

ΕΠΕΙΩΥ νΠ{Ὦ α θΏοτῖ θυνογά, ἴΏε 1,ΑΤΙΠ «ἔζω. Φφονεύς 15 α δεηετῖο Ίνοτά αΏΠά πΙᾶγ 

ἀεποίε α ΠιιΓάθΓΕΓ οἱ ΑΏΥ Κἰπά, σικάριος Ὀείηπς οπε οἱ ἴπε δρεοίῃο νατιείείες 

ὦΏίςὮ 15 Ἱπο]αάες. 

5 19. Απ-οπτίςί, ἴαΐςξε 6Ητῖςί. 

ψευδόχριστος, ἀντίχριστος. 

ψευδόχριστος ΏεβΏς α Γαΐε (7194, α ῥ7είεᾶρα ζεςςίαή, νο 5δαοῖ5 Ἠίπη- 

οἱ 1ρ Ἱηδίεαά οἳ ΟἨτίδέ, ρτοσ]αϊπιίπς {λαί Ὦς ἵ5 ΟἨτὶθε. 39οππε Ἠανα σίνεπ 

αὈουί ἴΏε 5απἹο πιθαηΊΏς {ο ἀντίχριστος. Βιΐί 1 156 πιΙςὮ πιοτο ΡτοβαΡ]α 

ενας 1ξ πθαης οπς ἀἰαπηείτίσα]]γ ορροδεά {ο ΟἨπίςέ, οπε νο 5εῖς Ἠἱπαδε]ξ τρ 

ασαϊησί (Ἠητῖςέ, ρτος]αϊπιῖης {Παί {λετε 15 πο. (Ἠγίςέ. 

6 14. Ῥτοβίραογ. 

ἀσωτία, ἀσέλγεια. 

ΤΠε {ιηπάαπιεηία] Ιάεα οἳ ἀσωτία ἶ5 “υαδίεία]ηθςδς απἆ τἰοίοα5 6ΧΟΘΣ5; 

οἳ ἀσέλγεια, Ιαή1655 Ιπςο]εποε απά γαηπίοη οαρτίοε’ (Ττεπο]). ἀσωτία ΠιεΔΏ5 

τεσ]]εςς απἀ εχἰταναραπί οχρεπάέατε, οΠΏΙεΠΥ {οτ {πα σρταἰΠοβίίοη οἳ οπε5 

«εη5διιαἱ ἆθδίτες. 1Ττ ἀεποίες α ἀῑδεο]αίε, Ρρτοβϊσαίε οοιΓςε Οἱ 116. ΤΠ ἀσέλγεια 

αἱδο ἴΏετε ἶ5 Ιπο]αάθά {πε Ιάθα οἳ Ρτοβίραογ, οίεη οἱ Ια5δεϊνίοαςηεςς, ῬὈαΐ ἴπε 

Ευπάαπιεπία| {λοισΏί 15 {πε αοκπον]εάρίηςσ οἳ πο τεδίταϊηίῖς, {πε Ιηδο]επί 

ἀοίως οἳ νΠΏαίενεΓ οηπε’5 οαΡργίςς ΠΙΔΥ 5αᾳ6ε5ῖ. 
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8 15. Οονεπαπί-ῦτεβκες, ἱπιρ]αςαῦ]9. 

ἀσύνθετος, ἄσπονδος. 

Τήηεςδε υοτάς ατα αω]ίε ςΙπλ]]ατ 1π {Ποῖτ εΏοοίς, Ὀὰί ορροβίίε ΙΠ {Πθίγ οΟΠ- 

οερίίοη. ἀσύνθετος, οοοιΓΠΙΠΡ ΟΠΙΥ Ιπ Ἐο. 1. 31, ἶ5 εουεα/{-ὀγεαβεγ, 0Π8 

πΏο Ιπίετγαρίς5 α δίαίε οἱ ρεαςε απά Ῥτίηςσς ΟΠ ΊΤάΓ ὈΥ ἀῑδτεσατάϊπρ ΑΏ ΑΡΤΕΕ- 

πιεηί ὮΥ ΝΜΠΙΟΠ Ῥρεᾶςε 15 πιαἰηίαΙηεἁά.  ἄσπονδος 15 {2ῤήαεαδίο, οΏς ΠΟ 

τείαςδες5 {ο 8ΡΤεε ἴο ΑΏΥ ΤΕΓΠΙ5 ΟΓ 5ρβεξίοης οἳ ρεαςθ. Τί Ιπρ]ες α δίαία 

ΟΕ Ίνατ, απά α τε[ιδα] οἱ εονεηαηί οἵ ενεη οἳ αγη]δί]οε {ο επ 1 ρεγπιαπεπ{]γ 

ΟΓ {ΕΠΙΡΟΓΑΣΙΥ. ΊΙπ ἴπε Ν.Τ. α5ε Ῥοίμ νοτάς ΡτοβαΡὈ]Ιγ τείεΓ ποῖ {ο Ίνατ 1Π {πε 

5ιτὶοί 5εΏς56 5ο ΠΙΙΟΠ α5 {ο ἀϊδοοτά απἆ 5ίτ]{ς. 

5 16. Βεαυτ{], στασε{έα]. 

ἀστεῖος, ὡραῖος, καλός. 

ἀστεῖος ἵ5 ΡΤΟΡΕΓΙΥ οπε Πνίηρ ἵπ α οἵίγ, πτραιπ. ήΤὲ 5ο0οΏ αοαιίτες {Πα 

ΠιθαΠίΏΡ 47ὀᾳ36, ῥοῦ1ΐε, εἰεσαμί. Τηει 1 οῬίαϊίης ἴο α ἨἩππϊτεά οχίεηπί {πε 

πιεαπίηπς δεατιζ1Γ10, αΙΜΠοιβΏ πενετ 1Π ἴΏε ΠΙρῃεςί ἆερτες. ὡραῖος, ΓΓΟΠΙ ὥρα, 

ποιτ, Ρετίοᾷ, πιεβΠ5 ῬΓοΡρετΙγ {ήεζγ. Έτοπι ἴπαί «οΠ]ες5 {πα 1άεα οἱ Ῥεΐης 

ΡεαιιΕ1{ 1], 5ἵηπςε ΠΕΑΤΙΥ ενετγίῃΊης 15 Ῥεαιτ ή] 1Π 15 ποτ οἱ Τα]]εςί ρετ[εςίῖοῃ. 
καλός 15 α ΠΠΕὮ ἨΙΡΠεΓ Ἱνοτά. Ἡ πιεαπς δεαιζ1Γ10, ΡΏΥΦΙΕΒΙΙΥ οἵ ΠΙΟΓΒΙΥ. 

Τ{ 15, Ποίγενετ, ἀἰδποί]γ {πε Ῥεαιίγ ΏΙεὮ «οΠ1ε5 ΓΓΟΠΙ ΏΒΓΠΙΟΗΠΥ, {πο Ῥεαιίγ 

ΙΥΠΙΟὮ αγίςες {τοπ α 5γπηπηείτίσα] αἀ]ιδίπεπί 1ΙΠ τΙΡΗΠί Ῥτορογίοη, η οίμει 

ῳογᾶς, ἴτοπι {ης Πατπιοπίοις οοπρ]είεηεςς οἱ ἴΠε οΏ]εοί «οποθΓπεά. 

5 15. ἸΝ]ιςδάοπι, Κπου]εάρε. 

σοφία, φρόνησις, γνῶσις, ἐπίγνωσις. 

σοφία ἰἶ5 οεγίαΙη]γ {πο Ἠϊρῃεςί νοτά οἱ αἰ] ἴπεςδε. ὮΤΐ 15 Ρτορετ]γ τυζςα ον. 

Τ{ ἀεποίεςδ πιεηία] «χοε]]οποςε 1ΏΠ {Πε ὨϊσηΏεςί αηπά Γα]]εςί 5εη5ε, εχρτοεδδίης 8Ώ 

αἰζτ{αε α5 νε]] α5δ 4η αεί οἳ ἴπε ππά. 1 «οπρτεπεπάς Κπον]εάσε απά 

Ίπρ]ες σοοάπεςς, Ιπο]ιάϊπς {Πε ςἰτῖνίηςΡ α[ίετ ΤΏε Ὠϊρῃεςί επάς, α5 υε]] ας ἴἩε 

ἀδίης οἳ {Πε Ῥεδί πιεβης ἔοτ {πεί αταϊππιεηῖ. 1ὲ 15 πενεΓ αδογίρεά {ο 4ΏΥ 

οπε Ῥαΐ (οἆ απἀ σοοἆ πἹεῃ, εχοερί 1η α Ρ]αῖΏ]γ Ιτοηῖσα] 9εΠ56. ὀΦρόνησις ἰ5 

α πη]άἁ]ε {ετπι, 5οπιθέίπηπες ἨΠανίης α ΠιεΒΠΙηΡ ΠΕΑΤΙΥ α5 ΠΙΡῃΏ α5 σοφία, 50Πῃ6- 

Έπιες πΙΙςὮ Ίουψψετ. Τὲ πιεαης5 ῥΥΜάεηεε, {ζεἰζσεπεε, α 5ΚκΙΠα] αἀαρίαίίοη οἳ 

ἴπε Ππ]θβης {ο {Πα επ ἀεδίτεά, ἴπε επἆ, Πούνενετ, ποῖ Ῥείηπρ πεοεβδαΓΙΥ α σοοἆ 

0Πε. γνῶσις 15 Οποτυίεᾶςσε, εορ΄ 2114103, ἴηε ἀπάετδίαπάϊηπρ οἱ Ταοί5 οι ἴτυτῃς, 
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ΟΓ εἶδε {516 /24, αἩδεςγ1161{. ἐπίγνωσις Ὠα5 απ Ιηπίθηφδίνε πηεαηίης αδ ϱΟΠΙ- 

Ῥατοά ΤΠ γνῶσις, 1 15 α {α]]ετ, οἶεατοτ, ποτε {ποτοιςσΏη Κπον]εάσε. ΤΠε 

νετΏ ἐπιγινώσκω ας ἴΏε 58πης Ιηῖεηδίνε {οτος ἃ5 οοπιρατεά ΥΙὮ γινώσκω. 

δ 15. Ἐε]ρίοις. 

θεοσεβής, εὐσεβής, εὐλαβής, θρῆσκος, δεισιδαίµων. 

θεοσεβής, Δεοοτάϊπρς {ο ἀετιναίϊοη απά Ἰδαρε, ΠηεβΏ5 τος 1 οὗ «ο (οτ 

οἱ {πο ϱοά5), α {α]βΗπιεπί οἱ οπε’5 ἀπίγ {οννατάς (ο. Τί 15 α σεηογα ἔθτπι, 

Ὠιεαηίης 7εὐῆρζοιις Ιη ἃ 56οοᾷ 5εη56. εὐσεβής ἶ5 ἀἰδίπσιϊςσηεά {ΤΟΠ θεοσεβής 

ἵΏ ἔνύο ΨΑΥ5. 1 15 α5εᾷ Το Ιπε]αάε {Πε Γπ]Π]πιεπί οἱ ορΗραίίοης οἱ αἱ Κιπάς, 

ῬοίἩ {οννατάς (αοά απά πιαἩπ. 1 15 (πας αρρ]εά {ο {πε {αιπ]πιεπί οἳ {πα 

ἁπῖες Ιπνο]νοά 1π Ώππιαη τε]αίίοης, α5 {οατᾶς οπε’5 ραγεηίς. Ἐτιτίπεγπιοτε, 

ἨΝπεη αδεά ἵπ {πε Πίρῃεγ 8εηςε, 1: πἹεᾶΏ5 ποί 4ΠΥ ΚΙπά οἱ ΟΓΘΦΗΙΡ, Ῥι{, αξ ἴπα 

εἰγπιοἰοςγ Ἱπάϊσαίες, ἴπο πνοιδβρρίης οἱ (οά αγὴσᾖί. εὐλαβής, ππεαπίης 

ογἰσΙπα]Ιγ εὔγε/Γή 1 ᾖαμαύζτςσ, ἵπ 15 τε]ρῖοι5 αρρΠΙοβίΙοηΏ πἹεᾶης οαΓεΓι]. 1Π 

Παπά]μπς ἁϊῑνίπε ἴΠ]ηπςσ5. ΙΤ οεπατασίετιζες {πο αηχίοις απά 5ογαρι]οα5 1ΜΟΓ” 

«Ἠΐρρετ, «ατεί[α] πο {ο επαηρε αηγίΠΏΙης {παί «Που]ά Ῥε οΏδογνεά 1π πΥοΓδΗ]ρ, 

αΏς Γοατία] οἱ οΏεπάΙης. ΤΠ πιεαΠς5 «ευοῖιή, ἄπᾶ ΠΙᾶΥ Ῥε αρρ]εά ἴο απ αάΠετεπί 

οἳ αΠΥ τε]ρίοη, Ῥείηρ εδρεςία]]γ αρρτορτίαίε {ο ἀεδοτῖρε {Πε Ῥεδί οἱ {πε Πεν1δῃ 

ΥΙΟΓΦΗΙΡΡΕΙ5. θρῆσκος 5 οης ἨΠο {5 ἀἰῃΙσοπί ἵπ ἴἩο ΡοεΓίοΓπι8ηπςε οἳ {πα 

ο1/{τυαγα δετνιεε οἳ (οα. 1 αρρᾗᾳε5 εδρεοία!γ ἴο εεγεποπία] ΊΟΓΦΗΙΡ. 

δεισιδαίµων, ἵΏ αοοοτάαηςε νψΠ{Ώ 15 ἀετιναίίοη, πακες ῥρτοπιϊποπ{ {Πε εἰεπιεηί 

οἳ ζεα7. 1 επιρῃαδίζες 5ΙΓΟΠΡΙΥ ἴπε Ιάεας οἱ ἀερεπάεπςε απά οἱ απχΙείγ {ος 

ἀῑνίπε ἴανοτ. Τὲ πιαγ Ῥε α5εά ας Ρταςοἰσα]]γ οαἱνα]επέ {ο θεοσεβή». ΟΜεπ, 

Ἀούνενοτ, 1{ Ίπιρ]ες ἴΠαί ἴπε ἴεατ ΠΙΟ 1{ πΊᾶαΚες Ρτοπ]πθη{ 5 αΏ ππννογίπγ 

[εατ, 5ο {λΠαί 1{ «οΠ1Ες {ο Πάνε {Πε πιεαηίης ο14βΕΥς{1110115. Ἰπ ἴπε Ν.Τ. 1 15 

πδεά, ας ἶ5 αἱδο {1ο ΠΟΙΠ δεισιδαιµονία, ἵπ α Ριτροδεὶγ πειίτα] 56Ώ5ς, ΠΙΕΑΠΙΠΡ 

«Ἱππρ]γ /εὐήρτοι», πεϊῖΏει ο«οπνεγίης ἴπε Πϊρῃεδί ΠΙΕΒΠΙΏΡ, ΠΟΓ Ρ]4ΙΠΙΥ Ἱπιρ]γ- 

ἵης α ΙΟΥΥΕΙΓ πιεαηΙης. | 

6 19. Ῥμο. 

7' / | . / 

εἰλικρινής, καθαρός, ἀμίαντος. 

εἰλικρινής ἀεποῖες οΏΙεΒΥ ελαί νΥΒίοἩ ἶ5 ρυτε α5 Ῥείηρ «{ποεγε, ἴτεε ἔτοπα 

{οτεῖση αἀπηϊχέατο. καθαρός ἶ5 ἴλμαί υυΠΙοὮ 5 Ῥατο α5ξ Ῥεΐηςρ εὐραῃ, ΊτεἘ 

{τοπ 5ο] οἵ δίαῖη. ΊΤΠε πιεαπίηπς οἱ ῬοίἩ 1π {πε Ν.Τ. 195 ἀῑδίιπείιγ εἴλίσα]. 

ἀμίαντος 15 1/15βοί{εα, ἀεδοτιδίηρ ἴπαί νΥΠΙς] 15 έατ τεπονεά {τοπι ενετγ ΚΙπά 

ο οοΏ{αΠΙΙΠΑ{ΙΟΠ. 
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8 90. ΑδδεπΏΙΥγ, επυτοᾗ. 

συναγωγή, ἐκκλησία, πανήγυρι». 

Αλοσοτάίηρ {ο 1Πείγ ἀετίναίίοη, συναγωγή 5 οἰπιρ]γ απ απςε/ὀζγ, ἃ πιας5 

οἱ Ῥεορ]ο ραίΐπετεςά {ορείπεγ; ἐκκλησία ἶ5 α ΠΓΤΟΝΘΓ ΜΟΓ6, 8ἱ5ο αὖ ος5ειόύγ, 

Ῥυΐς Ιπε]πάϊπς οΠΙΥ {Ώοδε δρεςία]]γ εαζ[εα {οςεί/εΓ οί οί α Ίατρετ πιπ]Παάε, 

Το {Πο ἰγαηβδαςίϊοη οἱ Ὀμδίηθβς. ἐκκλησία α5ια]]1γ ἀεποίθες α δοπιεΨηαί πιοτα 

φε]εοῖ «ΟΠΙΡΔΠΥ ἴΏ8βη συναγωγή. Α αἰσηίβοαηί αδο οἱ ἐκκλησία ἵπ δίτὶοῖ 

ΠαΓπιοηπγ Ι(Ἡ 15 ἀετιναίϊίοη νύ5 6ΟΠΙΠΙΟΠ ΑΠΙΟΠΡ {Πα (ΤαεΚ5. Τὲ τας {Πεϊγ 

οΟΠΙΠΙΟΩ Ἰνοτά [ος πε ανα] α5δεπιὈΙγ ἵπ α ἔτοςο (αταεκ οἵίγ οἳ αἱ] {Ώοδε 

Ῥοβδοδδίης {Πε τὶφῃίς οἳ οιΙΖζεηδΗΙρ, Το: ἴΠα ἰΓαπδασίίοη οἳ Ρράβ]ο αΠαίτς. 

ΤΠΏΕεΥ Ὕνετε «Ί7Ποπεα οί οἵ ἴπε Ὁγποὶα ρορι]αέίοη, ““α 5δε]εοί Ῥοτίίοη οἱ ΙΕ, 

Ἰπο]αάϊπρ πεϊίπεγ ἴπε Ρρορι]ᾶςς, ΠΟΓ ΦἴΓΔΠΡΕΙΒ, ΠΟΓ γεί {ῃΠοδε Ὢπο Ἠαά {ος- 

Γεϊεεὰ {πεῖτ οἶνίο τρΏίς ” (Ττεπε]). συναγωγή Παὰ Ῥεεπ, Ῥε[οταο Ν.Τ. έπιες, 

αρρτορτιαίεά {ο ἀεδισηπαίε ἆ «ΎΛαςοΡ7Ί16, α ]ενν]δίι α55εΠΙΡΙΥ {οι ΥυοΓ5ΗΙΡρ, ἀῑς- 

Ώποί Ίτοπ {πε Τεπιρίε, ἵη ΨΏΙΕὮ 8εηΏςε 1έ 15 α5εά 1Π ἴπε Ν.Τ. ΆἘῬτοβαβ]γ Τογ 

{Παί τοβδοΏ, απά αἱ5ο ΤΟΓ 15 σγεαίετ Ἱππετεπί εἰγπιο]οσΊσα] Πίηςςς, ἐκκλησία 15 

ἴΏε γνοτά {ακεη {ο ἀεδίσηαίο α (γ1ς{ζα” ε/ΥΕΛ, α ΕΟΠΙΡΑΠΥ οἱ Ῥε]ενοις Ὢπο 

Ὥηθεί ΤΟΓ ΝΟΓΦΗΙΡ. ἈΒοίπ ἴπεςδε πποτάς, Ἠοίύενατ, αγ 5οππείΊπιες 1156 Ίηπ {Πα 

Ν.Τ. η α ποη-ἴεομηῖσα] 8ΕΠ59. πανήγὺρις, οεουιττίπς ΟΠΙΥ 1π Ηερ. χή. 23, 

ἀϊῆοτς ἔτοπι Ῥοίμ, ἀεποίίπρ α 5ΟΙΕΠΙΏ α55ΕΠΡΙΥ {οΓ Τεςία] τε]οίείης. 

8 οἱ. ΠιπιΠίγ, σεπίΊεπεςῬς. 

ταπεινοφροσύνη, πραὀτης.. 

ταπεινοφροσύνη ἶ5 /1/1/14γ, ποῖ ἴπο πιακίης οἳ οπςε’5 5εΙ{ 5πια]] ὪΠεῃ Ὦε 

15 τεα]]γ στεαί, Ραΐ (Πίπκιης Ηέί]α οἱ οπε’5 5ε]{, Ὀεσαβίιδε 1Π15 15 ἵη α 5εη5ο {πα 

τιΏί εδΏπιαίε Τοἵ ΑΏΥ ἨπιβΏ Ῥείηβ, Ώοιενεί ϱγεαί. πραότης 15 {ουπάθά 

προῃ {Πῖ5 1ά6ᾳα, απά 5οε5 Ῥεγοπά ἵε. Τί 15 ἴΠε αἰθ{ιάε οἳ παπά αηά Ῥε]μανίογ 

ΥΠΙ6Π, ατιδῖηρ ἴτοπι ὨπΙΠ{γ, ἄἴδροξδες οπε ἴο τεσεῖνε ΜΙΤ ϱε{ζεπεςς απὰ 

116ε/1έςς ὙΝΠαίενοί ΠΙΑΥ οοπη6 Το Ἠϊπι ἴτοπι οἴμετ5 ος ἴτοπα (αοά. 

6 ο». (επί]επεςς. 

πραότης, ἐπιείκεια. 

Ῥοΐ] Ἱνογάδ ΠΙΒΥ Ῥο ἰταηδ]αίεά ϱεέζεηεςσς, γεῖ ἴπετε ατε πιατκοά ἀἰβει- 

εΏοες ἵηπ πιεαηίης. πραότης ἶ5 ταίΠεί ῥραβοΐνε, ἀεποίίης, 35 ας Ῥεεπ δαϊᾷ 

αθονε, 5εε ὃ 21, οπε’5 αἲϊτιἀε {οννατά οἴπετς Ίπ νίιεν; οἳ {Πεῖγ αοΐ5, Ῥαά οἵ 
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σοοᾶ. ἐπιείκεια ἰ5 ἀἰςεϊιποί]γ αοΐῖνε, 1 15 5εεΏ ἵπ οπε᾿΄5 ἀεεᾶς {οινατά οἴ πείς, 

απ Ιξ αδια]]γ ἱπρ]ίος {πο τε]αίϊοη οἳ 5αρετίοΓ {ο Ιπ[εγίοτ. Τὲ 15 Γαπάαπιεπί{α]]γ 

α το]αχίης οἱ ςἰτὶοί Ίερα] τεαιΙτεπιεηίς «οΠηοεΓΠΙΏΡ οίΏοτς, γεί ἀοῖπς {Πῖ5 η 

οτάθί ΠΊοΓε ΤΗΙΙΥ {ο ο8Ττγ οί (πε τεα] 5ρΙΓΙί οἱ (πε Ίαν. ΤΠ 15 οὐΙΜΕΠΕΥ ἵπ 

ΙΠ]οὮ {πετε 15 πο εἰοπιεηπί οἱ πεακηπεςς οἵ Ιπ]ηςί]ςθ. 

5 οὐ. Ῥοεῖτα, 115. 

ἐπιθυμία, πάθος, ὁρμή, ὄρεξι». 

ἐπιθυμία ἶς {ιο Ρτοαάεςί οἱ ἴπεδε νοτάς. Τΐ5 πιεαπίης ΠΙΒΥ Ῥο σοοᾶ, Θα 

Ἡτ 15 α5υα]11γ Ῥαά. Τί ἀεποίεδ 4πΥ παίυτα] ἀεδῖτε οἱ αρρείῖίε, αδαα]]γ νη(Ὦ ἔπε 

ΠπρΙοαΠοη {λαί 1{ 15 α ἀερτανεά ἀεβίῖτο. πάθος Πας ποῖ 45 Ότοαβά α πιεβηπίης 

α5 ἵη οἰαδρδίσα] (τεεΚκ, Ῥιαΐ{ ἀεποίες ενΙ] ἀεδίτε, «ΏΙεβγ, Πούπενετ, 45 α οοπς1{1οη 

οἱ {Πε 5ου] ταίΏατ {παω Ίπ αο!ῖνε ορεΓβίῖοη. ὁρμη Ἱπά]σαίας ος] πιοῖίοΏ 

τονατά αΏ οὐρ]εοί, οἴίποι ἴοτ δεϊζίηςσ οἱ τερε]]ης. ὄρεξις 5 α ἀθείῖτε ΟΓ 

αρρείῖίς, εδρεςοίαΙ]γ 5εεκίης ἴπε οὐ]εοί οἱ ρταιῃποβίίοη 1π οτάετ {ο πιακε ἵΐε 
οπε’5 ΟΝΗ. 

6 24. ΑΠΙείΊοῃ. 

θλῖψις, στενοχωρία. 

θλῖψις αοοοτάΊηςβ {ο 15 ἀετίναίίοη πιεαης5 2765516. ἵπ ἵεδ Πσυταῖῖνα 

5εΏςε 1 15 ἴπαί νΏ]εὮ Ῥτεδδες προη {πε 5ΡΙΓΙ{, α{ήοίίοη. στενοχωρία πιεαηί 

οτιρ]πα]]γ α 77οτυ, εοΊΏπεα «βασε. Τι ἀεποίες α[ΠΙοίίοη α5 αγἰδίιης ΓΓοπι - 

οταπιρίης οἰτομπηβίαηςςθς. Τη δε ἵξ σαηποῖί αἱναγς Ῥε ἀἰδεῆησιϊδμεά ἔτοπι 

θλῖψις, Ὀα{ Τε 15 οτάΙπατῖ]γ α 5ίτοηρετ νυοτά. 

6 οὔῦ. ΕΒα4, ενΙ]. 

κακός, πονηρός, φαῦλος. 

Τηςς5ο ποτάς ΠπΙαΥ Ῥε δεά νηίὮ νετν Πτε]α ἀῑςεποίίοη οἳ πιεαηίης, Ῥαΐ 

οίεη (πε ἀῑπετεηπςε 15 ΠΙαΓΚεά. κακός Γτεαιεη{ίΙγ πἹεαης ευ ταίΏετ πες- 

αἳνε]γ, τεζείτΙΏΡ {ο ἴΏε αΏδεποε οἱ {πε αιαΠέϊεςδ νΒΙοὮ οοπςε{ηίε α Ροίς5οη οἵ 

(Πήης νπαί 1 5που]ά ὃε οἱ ναί Τί οἰαίπις {ο Ῥο6. Τί 15 αἶδο αδεά πιεαπῖπς 

ου1/ ἵπ ἃ ΠΙΟΓΑΙ 5εΠ56. {Τί 15 α 6επετα] απἰϊ(Πεδίς {0Ο ἀγαθός. πονηρός ἶ5 α 

ποτά αἲ οπςς 5ίΤοΟηΏΡΕΙ ἁπάἀά ποτε αοΐῖνε, 1{ ΠιεαΠ5 215ε{ε/- πα β{75, ἀεΙιςπίϊπς 

ἵη ΙΠΊΤΥ, ἀοΐηρ ενΙ] {ο οἴμετς, ἀαηρετοις, ἀεςδίτιοίίνθ. κακός ἀεδοτῖρεςδ {Πε 

αγ αοοοτάΊπρ {ο 15 ΠαίΗΤΕ, πονηρός, ἄεεοτᾶῖπρ {ο 15 εβεοῖς. φαΏλος 15 

(πε Ῥαά «ΠΙεΒΥ α5 ἴπε τυογ{ήδες», ἴπε ϱοος Το ποϊΠῖηρ. 
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6 ο6. ῬιπίδΗβππεπ{. 

τιμωρία, κόλασις. 

τιμωρία ἵηπ εἰαβδοίσαὶ απἀ Ν.Τ. πδαρε ἀεποίες εδρεοία!Ι]γ {πε νἰπάἰσαίῖνα 

εΏαταοίετ Οἱ ριπἰςΏπιεη, 1έ 6 ἴπα ριπίςἨπιαπέ ἵΠ τε]αίίοη {ο {πο ῥ11150ε7. 

κόλασις ἵηπ εἰαδδίσα] (ατθε]ς πιοαηί αδια]]γ ριπὶςμπιεπί Πίο αἰπιεά αἲ {πα 

ΤΟΙΟΓΠΙΒΊΙΟΠ οἱ ἴπε οβεπάετ. ἘΒιυί 5οπιείίπιες η Ἰαΐετ (ατεε], αΏᾶ αἰνίαγς 1Π 

ἴπε Ν.ΈΤ., πε 1άεα οἱ τε[οΓπιβ{ϊοηΏ 566Ι15 {0 ἀἴδαρρεατ, 5ο ἴπαί ἴπετο τοπιΒῖη8 

ΙΠΙΡΙΥ {πε 1άεα οἳ ρυπ]5μπιεηί, Ῥαΐέ νιαυγεά ἵη τε]αίίοη {ο {ωα ῥ1/115/εά:. 

6 οί. Το ρο]]αίο. 

µιαίνω, µολύνω. 

µιαίνω πιεαηί ΟΠΙΡΙΠΑΙΙΥ {0 σ{αήη, 35 ὉΥΙ οοἱΟΓ. µολύνω πιεαπί ΟΓΙΡΙΠΕΙΙΥ 

0Ο «10 ουΕΥ, α5 ΝΙ πιά οἵ ΗΙ{Π, αἱναγς Πανίης α Ῥαά πιεβηίΏΡ, ΊΏ]]ε {πε 

ΠιθβηίηΏς ΟΕ µιαίνω πιὶρηί Ῥε αἰίπετ σοοᾷ οι Ῥαά. Αεοοτάϊπρ {ο οἰαδείσα] 

(τοεΚ, µιαίνω Ἠα5 α τε]ρΙοΙς ΠΠΕΔΠΙΠΡ, {0 ῥ7ΟΓαΠέ, ΝΏΙ]Ε μολύνω 15 5ΙΠΙΡΙΥ 

{ο «ροζ, ἄγεσγαςεε. Α5 εἴΏίεβ]]γ αρρ]ιεά ΙΠ ἴπε Ν.ΈΤ. ἴΠεγ Πανε Ῥοίμ ρτας(ΙεβΙ1γ 

ἴΏε 84Π16 ΤΠΘΑΠΙΠΡ, {0 ᾖῥού1ήε, αθ]ῇίο. Τ 5, Πούψενετ, ἴτις ἴλαί µιαίνω, ἴο 

]αάσε {τοπι ο]αδδῖσα] Ίδαρε, ΤΕεΓΕεΙ5 «ΠΙΕβΥ {ο ἴπε εβεοεί οἱ {πε αοῖ ποῖ οἩη {πε 

Ιηάϊνιἁ ια], Ῥι{ οη οίποατβ, οἨ ἴΏε οΟΠΙΠΙΙΠΙ{Υ. 

6 6. Το ἆἄο. 

ποιέω, πράσσω. 

Τμῃεςα ννογάς αγε οῖεη δε ΙπίετοΠαηφεαΡΙΥ, Ῥαΐ 1Π ΠΙΔΏΥ ϱ.δες α αῑς- 

Ώποίίοη «8η Ῥε ἀταπ. ἨΆποιέω τε[ετ5 ποτθ {ο {με ορ]εεί απά επάἆ οἱ αηΏ αοἴί, 

πράσσω ταΐμετ {ο ἴπε πιεᾶαης ὮΥ νπ]ςὮ {Πε ορ]εοί ἶ5 αἰίαίπεᾶ. Ἠεηςε, ηί]ε 

ποιέω ΤπεβηΏς {ο ἄεεοηιβζἠςή, πράσσω ΠΙΔΥ Ίηθαπ ποϊβίης Ίποτα {Παπ πηετεῖγ 

7ο ὀ15γ οπε σε αὐολί. ποιέω οίεη ΠΠΕΒΠΒΘ Το ἆο ἃα ἴΠΙπρ οηΏςε {ΟΙ α1Ι, 

πράσσω, το ἆο οοπ{ΙπιΙαΙΙγ ογ τερεαίεά!Ιγ. Έτοπι ἴΏεςε ἀἰδιποίϊοης 1ὲ Γο]]ουνς 

ἴπαί ποιέω, Ῥεϊπρ οἩ ἴλε Ὕο]ε {ο Πίρῃετ νΥοτά, 15 πποΓε οίίεη δες οἳ ἀοΐπρ 

σοοᾷ, πράσσω πιοτε Ίτεφιεη{]γ οἳ ἀοῖπς εν]. 

6 29. ΕΙΕεΞΗΙΥ, Πε5ΗΥ, 5επδια]. 

σαρκικός, σάρκινος, ψυχικός. 

σαρκικός ππεαης Πεςύγ, ἴπαί νυΏΙεὮ 15 εοπίτο]]εά ὮΥ {Πε Ἠπτοπρ ἀεσίτες 

πΠΙοὮ τα]α 1π {ης Βεςῃ, Πες] οίίεηπ Ῥεϊπρ υπἀετείοοά 1Π 15 Ὀτοαβά 5εηςε, 566 
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σάρξ. ἩΤ ἀεδοτῖρες α πι8ηΠ ΝΠο Ρ]ναος {πο ΠεςδΏ ἴωο ἀοπιίπίοη 1Π Πΐ5 116, 

8 Ῥίαεε ΝΠΙΕΠ ἄοες ποῖ Ῥε]οπρ ἴο 1 Ὦγ τίφΒῖ,. ΤΙ πιεαης ἀῑςίίποί]γ ορροδεά 

το {Πε ΞΡίΓιί οἱ (οἀ, αηῖϊ-ΘρΙγΙζηα]. σάρκινος ΡΤοΟΡΕΙΙΥ ππεαης εςᾖγ, πιαᾶε οἳ 

Πεςι, ΠεδΏ Ρεῖϊης {μα πιαίετίια] οἳ ΠΙΕΙ 1έ 15 οοπἹροδοά. λΠεπ ρῖνεη α ραά 

πηεαπίης, Πού7ενετ, 1: 15 ΡἱαΙΠΙΥ 5Ιπη]]αΥ {ο σαρκικός, Ῥὰῖ αοσοτάϊπρ {ο Έτεπο] 

ποῖ 50 5ίΤΟΠΡ, ἀεποίτπς οπς α5 ππδριγήέυα], ππάενε]ορεά, ταίπει ἴπαῃ απίῖ- 

«ρ]τ]ια]. Οἵμεις, α5 (τεπιετ απά Τῆαγετ, ψηὮ ποτε ρτοραβΙΠίψ πιακα 

σάρκινος ἴΏε ΦίΤΟΠΡΕΙ, 1: ἀεδετῖρες οπε Πο 15 Βε5Ηῃ, ΙΥΠΟΙΙΥ Ρίνεη τρ {ο ἴμε 

Πο5ῃΏ, τοοίοά 1Π ἴπε Πεδῃ, ταίπεΓ ΤἴΠ8η οηΏε ἩΠο 8ΙΠΙΡΙΥ αοΐς αοοοτάῖης ἴο 

ενα ΠεξδΏ (σαρκικό). ΈΤηετε 16 ΠΙΙΕὮ εοπ{δίοΏ Ῥείπεεη {Πε ἔνο Ίπ {πο Ν.Τ. 

πιαπιβοτὶρίς. Ψψυχικός Ίας5 α πιεβηϊης 5οπιενΏα{ 5ΙΠΗΊΙΑΓ {ο σαρκικὀ.. ἉΒῬοῦ]μ 

τε αδοά ἵη οοπίταςί ΝΙΤΠ πνευματικό. Βμϊί ψυχικός Ίας τεα]]γ α ἀῑδιποί 

πεαηίης, ἀθδοτίβρίης {πα Ἠ[ε πΠΙΟἨ 15 οοπίτο]εά Ὦγ {πε ψυχή. Τι ἀεηποίες, 

{πετείοτε, {λαί νΠΙοὮ Ῥε]οπςς {ο {Πο απ]πια] Πΐα, ος {Παί ὦΠίοὮ 15 οοηίτο]]εά 

5ΙΠΙΡΙΥ ὮΥ {πε αρρεβῖῖεξ αηΏά Ραβ5ίοΠ5 οἱ ἴπε 5εηδιοι5 παίυτα. 

6 90. ἩΜετεΥ, οοπιρ8βείοῃτ. 

2). 3 , 

έλεος, οἰκτιρµος. 

Ῥοίμ πνοτάς ἀεποίε 5Υπιρα(ίΒΥ, {ε]]οιγ-ἔεε]ίπς ν(Ὦ ΠΙΒΕΙΥ, ΠΙ6ΤΟΥ, οοΥ): 

Ρας5ίοΠ. ἔλεος, Ἡούνενετ, πιαη][εδίς Ι15ε]ί «ΠΙΕεΒΥ ἵη αοῖ5 ταίμεί {Παῃ ΨΟΓᾷΡ. 

πι] οἰκτιρμός 15 τδεᾷ ταίὮετ οἱ {πε Ἱπιατά Γαεε]ίης οἳ οοπιρᾶδδίοΏ ΥΠΙΟΠ 

αὈϊάες ἵΏ ἴΏΠε Πεατί. Α οτιπιίπα| πὶσΏ{ αδ5ΙΚ Εοτ ἔλεος, 713757, ἔτοπι Ὠϊ5 ]αάςε; 

Ῥαΐ Πορε]εςς 5 Πετίης ΠΙΥ Ῥε {πο οΡ]εοί οἳ οὐκτιρμός, εο/ήβαΦς1070. 

8 91. Το Ιονε. 

ἀγαπάω, Φφιλέω. 

ἀγαπάω, απᾶ ποῖ Φιλέω, 5 ἴμε γοτᾷ 1δεά οἳ (οά5 Ίονε ἴο ππεῃ, 

φιλανθροπία ἶ5, Ἡούψνονοί, οπΏος α5οᾷ νη(ΏὮ {Πῖ5 πιεαπίης, ΤΙ. ΠΠ. 4. ἀγαπάω 18 

8ἶθο λα Ἱνοτά ογάϊπαγΙΙγ αδεά οἳ ππεπ’5 Ίονο {ο (ο, Ὀμέ φιλέω 15 οπςς 50 

Ἀδθᾶ, 1 Οοἵ. ΧνΙ. 22. ἀγαπαω 15 ἴλο νοτᾷ αδεᾷ οἳ Ίονο ἴο οπε’5 επεπιῖθς. 

Τµε Ιπίετοπαπςφε οἳ {πο υοτάς 1π η. χχΙι. 15-17 15 νειγ ΙπίεΓεδίίησ απά 

Ἰηδίτισ(1νε. 

5 5. Το γ1, {ο υςᾳ, 

βούλομαι, θέλω. 

ΓΏ πιαΏΥ ο85θς ἴηαςδε {πο νΜοτάς αΤε αδεά γηίΠονί αρρτεςίαΡρ]α ἀῑδίποίῖοη, 

ΏιεβηίΏησ οοσεῖοῖις τυ1{/ή7, ῥ11ῤ05ε. Ῥαϊτ ΊτεφπεπίΙγ 1 15 ενιἀεηῖ ἴΠαί α 
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ἀἰΠετεησα 15 Ιπίεπάςᾶ, αἰίλοιβἩ ἴπετα 15 ΠΙοἩ ἀἰΠετεηποε οἱ ορΙηίοη α5 {ο 

ἴπε εχαεί ἀῑδίποίίιοη. ΤΠαγετ 5αγ5 ἴμαί βούλομαι “«56επης {ο ἀεδὶσηαῖε ἴπε 

1 νΏ]οὮ {ο]]οννς ἀειρεταίίοη, θέλω, “πε νν] νΏ]οὮ Ρτοσεεᾶς ἔτοπι Ιπο]ῃ- 

αἴοη.’.  (τΙπΙΠ], οἨ {Πε οἴποι Παπά, 584Υ5 {λπαί θέλω σῖνες Ρτοπιίπεησε {ο {λε 

οπιοξίνε εἰεπηθηί, ούλομαι ἴο ἴἶε ταϊίοηα] απἀ νο]θίνο; θέλω αἱρηίβες ἴἶε 

ολοίσς, ὪΠΙ]ε Θούλομαι πιατ]ς {πε οἹοίος ας ἀε]ρεταῖε απάἆ Ιητε]]σεπί. ΤΠε 

νιενν οἳ «τεπιεί ΟἨ {πε γηο]ο 56επ15 ῬΓεί[οΓαβ]ο {ο ΑΠΥ οἴπετ. ΑοσοτάίΏρ {ο 

τΠ]5 νΙξΥν;, βούλομαι Ὠας {Πο αν]άετ ταηρε οἱ πιοαπίπς, Ῥιιί θέλω ἶ5 {πο 5ίτοΏςεί 

Ἠοτά, θέλω ἀεποίες {Πε αοϊῖνε τεβδο]υίίοη, {Πε ν]] αγρίπσ ΟΠ {ο αοἴίοῃ, 566 

Ῥο. νΗ. 15, ΙΠΙ]ε βούλομαι ἶ5 ταῖηὮετ Το Ώανε ἵπ {ἔποιρφΗέ, Το Ιπίεπά, {ο ὃῬε 

ἀείεγπιῖπεά. ᾖϱούλομαι 5ΟΠΙΘΙΙΠΙΘ5 ΠΙΘΔΠ5 ΠΟ ΠΙΟΤΟ ἴἩαη Το Ἠανα αἩπ Ιπο]Ιπα- 

Ώἱροη, 5ε6 Αο. ΧΧΙΙ. 15. ᾖἸηςίγαοίίνο εΧΗΠΙΡΙΕς οἱ {πε α5ε οἳ {πα Ίο Ὢποτάς η 

οἶοξδε ρτοχΙΏΙ{γ ατε ἴουπά ΙΏῃ Ματ. Χν. 9, 15, απᾶ εδροςία]Ιγ Μαι. 1. 1ο. 

5 95. οδολίςπι. 

σχίσμα, αἱρεσι». 

σχίσμα ἰ5 ζεζιαί ατυζςίο, φεβΩΥα(Τοη. αἴρεσις ἶ5 ταίΏοτ {ε σεβαγα {17ης 

Ζεπα ες}, 59 1ΐ 15 ΤεβΙΙΥ πιοτε Εαπάαπλεπία] {Ώαη σχίσμα. 

8 54. ΜΙπᾶ, υαπάειξίαπά(πρ. 

νοῦς, διάνοια. 

νοῦς ἶ5 ἀῑδίιποί)γ {πε /ε/εείζυε εοἸφείο/σηεςσς, -ἴπε οἴΡαη οἳ ΠΙοΓα] 
ΟΙη]ΐης απά Κπονίηρ, ἴπα Ιη{ε]]εοίιαὶ ο{σαη οἳ πιογα] δεη8ίπιεη{ ” (ΟτΓεπιετ). 

διάνοια πιεαηί ογἱρίπα]]γ αεζζυζέγ οἱ {ήηῤζης, Ὀιῖ Ώας Ῥοττονγεά Γτοπι νοῦς 155 

ΟΟΠΙΠΠΟΠ πιεαηΊης οἱ Γαεε έν οὗ 1Ἴο1,σῤ{. 1 15 πιοΓε ΟΟΠΙΠΙΟΠ {Ώβη νοῦς, αηά 

Ώας5 ΙαΓρε]γ τερ]ασαά ἴξ ἵπ 15 δια] πιεβηίηρς. 

6 9ὔ. 1αγ’. 

νόμος, θεσμός, ἐντολή, δόγµα. 

νόμος 15 {Ώε οΟΠΙΠΙΟΠ Ίοτά ππεαηίΏς ζᾳτυ. 1{ πιᾶγ πἹθᾶη Ιὴ ἵπ σοησγα]. 

Ίη {πε Ν.Τ., Πονενετ, 1 α5ια]]γ πιεαπς {πε Ιαν; οἳ (ο, απά πιοδί ἴτεαιεπ{]γ 

ἴΏε ἩΜοςαῖο Ιαν. θεσμός ἶ5 Ίαν οοπδιάετεά υπ δρεςίαὶ τείεγεηςε {ο {πε 

αιτΏοτΙίγ οη ΠΙοὮ 1 τοδῖς. ἐντολή ἵ5 πποτο βρεοῖῃΠς, Ῥείηρ αδεά οἳ α 

ρατίίομίατ οοπιπηαηΏά. δόγμα ἵ5 4η αὐίμοιίαϊνο οοΠς]ΙδίΟΩ, ἃ. ΡΓοροδίζίοη 

ΦΠΙΟὮ 1έ 15 εχρεοίεά {Παί αἲ] νν!]] τευοσηίζο 5 υπῖνειςδα]]γ Εἰπάϊηρ. 
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6 96. Το, Ιπιβρο. 

τύπος, ἀντίτυπος. 

τύπος Ώᾶς ΠΙΑΠΥ ΠΙΕΒΠΙΠΡΒ, ΑΠΙΟΗΏΡ ΤἴΏε πΠιοδί ΟΟΙΩΙΠΟΠ Ρείηρ {μαςε, ῥα{{εγ 

ΟΓ 1ο, ΑΏᾶ {γβε. ΊΤπ ἴπε Ια5ΐί 5εΠΏ5ε 1 ΠΊεᾶΠ5 α Ῥείδοη οἱ {πΙηρ Ρρτεβριτίπς 

α {πατε Ρεί5δοπ οἱ {ΠίΠ6, 6.6., Αά8Π ἃ5 α ΊΥΡρε οἱ (Ἠτῖδί, Κο. ν. 14. ἀντί- 

τυπος, 45 δεά Ίπ 1 Ρεῖ. 1. 21, 15 ΒΥ ΤΠαγοι απά τΠΒΏΥ οἴπετς {ποισ]ί {ο 

οοττεδροπς {ο τύπος ας 15 οουπίετρατί, 1Π {Πο 5εηΏς5ε ΥΝ/ΠΙΟὮ {ο Ἐπσ]δῃ-ννοτά 

αΠ{ΙΤΥΡρε 5αρρεςδί. γ (τεπιετ 1 15 ταίῃετ 5Ίνεη ἴΏε πιεαπίης {ᾳςε. 

8 ὃτ. Το αξΚκ. 

αἰτέω, ἐρωταω. 

ΤἨαγεΥ, α5 ορροδεά {ο Έτεπομ απά οίΏετς, ποι]ά πιαΚκε {πο ἀῑδειποίΙοη 

Ῥείνεεπ ἴΏεδε ἴννο Ἠοτάς {ο Ῥε {ΠΙ5: “αἰτέω 5ἶση]βες {ο α5Κ Τοί 5δοπιείῃίης 

{ο ε Ρῖνεη, ποῖ ἄοπε, ϱ]νίηπςσ Ρτοπιίποπος {ο {Πε {ΠΙηπς α5κεά ἔοτ ταίπετ ἴΠαῃ 

ἴηπε Ῥείδοῃ, απά Ἠεηπςα 15 ΤαΓΕΙΥ τ1δεά ἵη εχΠοτίαίίοη. ἐρωτάω, οΏ ἴΏε οἴπετ 

παπά, 15 {ο τεαιιεδί α ρείδοη {ο ἆο (ΤαΤΕΙΥ {ο ϱ!νε) δοπιείΏίης; τε[εττίΏς ποτε 

ἀτεςοί]γ {ο {πε ΡεΓςοη, 1{ 15 παίιτα]]γ τιδεά 1Π οεχΏοτίαίῖοη, εἰς. 

5 986. ἸΝοτιᾶ, ἄΡ8. 

αἰών, κόσμος. 

Ἶτ 156 οΏ]γ ἵπ α ρατί οἳ {Πεῖγ πιεαπίηρς {Παί ἴπαεδε νο ποτάδ ἄΓε 1Π ΑΠΥ 

τοα] 5εΏδε ΦΥΠΟΠΥΤΠΟΙΙ5, απά {ὲ ἶ5 ἴλαί Ῥατί πνλίοὮ ἶ5 Ώστο οοπδἰάστεά. Βοῖλμ 

Α. Υ. απά Τ. . οίτεη {ταηδ]αίο αἰών ὮΥ τυογ{ᾷ, ἴΏας οΏδουτίηρ ἴπο ἀῑδίποίΙοῃ 

Ῥείνεεη 1: απά κόσμος. αἰών 15 Ι5ια]]γ Ῥείίετ οχρτεδςεᾷ ΒΥ αἄσε, ἴε 15 {Πε 
πιοτ]ά αἲ α σῖνεη πια, α ρατίϊοι]ατ Ῥετίοά 1Ώ {πο νοτ]ά᾽5 ΠΙ5ίΟΤΓΥ. κόσμος 85 

νετγ ἴτεαιεη{]γ αΏ απ{ανοταβ]α ΠΙΕΔΠΙΠΡ, ἀεποίϊπρ {Πε Ἱππαβίίαπίς5 οἱ {πε 

πγοτ]ά, πιαπ]]πά 1ῃΠ σεηοτα], ἂδ ορροδεά {ο (οά. «Α 5Ιπ]ατ ΠιεαΠπΙης 16 ΟΓἵεῃ 

αἴίασΏεᾶ {ο αἰών, ἴε ππεαης Τἴμε αρὶτῖε οἳ ἴπο αρα, οίεη Ιη 4η υπ[ανοταΡ]ε 

5ϱΏ59. Ὀεε Ερ. Π. 2, νΨηΠεταο Ῥοΐμ ποτά οσο {ορείπετ. Απ εχοερίῖοηα| 

πιεαηίης {ο ἴπο Ρ]ηταὶ οἳ αἰών 15 {ομπά ἵπ ἨΠεῦ. 1. 2 απά ΧΙ. 3, Ὑμετε 1 

ἀεποίες {πε Ἰποτ]άς, αρρατεπ{]γ 1Π ταίετεηοςο {ο 5ρ8ς96 ταίπετ ἴπαη Ώ1πῃε. 

ο ου, Ἓδος, 

. [ή / 

αναπανσις5, ανεσιίς. 

ῬοίἩπ ποτά ἵπ α οετίαϊη 56ΠΏ56 ΊΠπθαηΠ /2ε5έ, Ῥαΐτ ἴτοπι ἀιΠετεπί οιαπᾶ- 

Ροϊηίς. ἀνάπαυσις 15 τεδέ νυΠΙοὮ οοπἹες ὮΥ οεβδαίίοη 1ΤοΠΙ 19ΟΥ, ΥΝΠΙΕΠ ΠιᾶΥ 
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Ῥε 5ΙΠΙΡΙΥ {6ΠΙΡΟΓΑΙΥ. ἄνεσις πιεαης Πίογα]]γ {πο τε]αχαίίοη οἳ 5ίτίηρς ννΏΙο] 

πανε Ῥεεῃ ἄτανη Πρηί. Ἠεποε, 1έ 15 α5οἆ {ο ἀθβίσηαίο 9α5ε, ε5δρεςοΙα]]γ ἴ]παί 

πνΏ]οὮ «οπΠες5 ὮΥ τεἰαχαίίοη οἱ απίανοταβ]ε οοπαΙ{1οΏς οἱ αΠΥ ΚΙπά, 5ΗςΏ α5 

α[ΠιςοίΙοη. 

5 40. ὙΝιπά. 

πνεῦμα, πνοή, ἄνεμος, λαἴῖλαψ., θύελλα. 

πνεῦμα νΏεη αδεά 1η 15 Ίούετ ππεαηίπσ {ο ἀεποίε γνίπά πιεαΏς 5ΙΠΙΡΙΥ 

ο ογα{αγγ τυ1ῶ, α τεςι]ατὶγ Ῥ]ονήπς οὐττεηί οἱ αἲτ οἱ οοΠδΙάεταΡ]ε 1ο:ςθ. 

πνοή 15 ἀῑδίησι]ςῃεά ἔτοπῃ 1{ 5 Ῥεϊης α σεηί]ετ πιοίίοη οἱ {μα αἶτ. ἄνεμος, 

οη {Πε οἴπετ Ἠαπά, 15 πἹοτα {οτοίβ]ε {παη πνεῦμα, 1 15 {πε είτοπσ, οὔεη {πε 

{επιρθδίἁοςς, ΝΙΠά. λαῖλαψ ἶ5 {Πα νιο]επί Πα] νηπά πΏΙοὮ αοοοπιραπῖες α 

Ώεανγ 5ΠΟΝΕΤ. θύελλα 15 πποτε νὶο]επί {Παπ ΑΠΥ οἱ {πε οίμείς, απά ο[ζεπ 

Ππηρ]θςδ α οοπΒ]οί οἱ ορροδίπΡ υπάς. 

841. Οἱά. 

παλαιός, ἀρχαῖος. 

Αοσοτάϊπςσ {ο {πει ἀεγιναίίοη, παλαιός 15 {ἴπαί ν/ΠπΙοἩπ Ἠας Ῥεοη ἴῃ 

εχἰςίεηςε {οτ α Ίοπς πε, ἀρχαῖος {παί ν/ΠΙοἩ Ώας Ῥαειπ {Τοπι {Πε Ῥερ]ιππίης. 

Τη δε, αἲ πες πο ἀἰδεπςίϊίοη «4η ο ἄτανπ. ΟΙεπ, Πονενετ, ἀρχαῖος ἄοες 

ἀεποίε ἀῑδποίινεΙγ Ίπαί πΠΙεὮ Ώαςδ Ῥεεη {τοΏ {πε ῬεριπηΙίης, απά 5ο Ἱ 

ΓΘβςῃηες Ῥασκ ἴο α Ῥοϊπί οἱ ἔἶπιοα Ῥεγοπά παλαιό. παλαιός ης οξζεη {6 

«εοοπάατγ πεαπίης οἱ ἴπαί νΏΙεὮ 15 οἷά απά 5ο Μοτω ουῖ, Πανίαρ 5ιετεςᾶ 

ΠΊΟΓε ΟΥ ]α5δς {τοπι {ης Ιπ]ητίες απ ταναρες οἱ πῃε, 15 ορροβ!ί{ς ἵπ {Πί5 5εη5ε 

Ῥείηρσ καινὀς. 

δ 42. Ηαϊςξια, α4δίείθ. 

αὐστηρός, σκληρός». - 

αὐστηρός Ίιας ποῖ ποσεδσατί]γ απ πη[ανοταρίο πισαηίης. Τε ἵψ νε] 

τερτεδεπίεά ὮΥ {Ἡα νοτά ο145έε7ε, Ἱῖ ἨΙΕΒΏ5 ΟΠ6 ΝΠο 15 εατηεςί απά 5ενείε, 

οίτιοί 1ΏΠ Ἠ]5 ν8Υ5, ορροδεά {ο αἱ] Ἱενιίγ. Υ ἱπιρ]σαίίοη 1 ΠΙΥ Ώανο {πε 

υη{ινοταβ]α Ὠιεαπίηπς οἱ ΠαΓ5Ώης55 ΟΓ ΠΊΟΓΟΞΕΠΕΞ5. σκληρός ας αἱιναγς 4η 

υη{ανοταβ]ε πιεβηΙης. 1{ Ιπάϊσαίες οπε ἨΠο 15 ποῖν]1], Ιηίτασίαβ]ε, τοιςΏ απά 

Ἠατςση. Τπετε 15 1η 1{ {πα Ἱπιρ]σαίίοη οἱ ΙπΏιπιαπΙ{γ. 
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5 49. ῬαικηοςῬς. 

σκότος, γνόφος, ζόφος, ἀχλύς. 

σκότος 15 α Ρεηεταὶ γψοτᾶᾷ, πιεαηίης «αγάπες Ιῃ ΔΏΥ 5ΕΠ56ε. Ὑγνόφος 

αδια]1γ τείετς {ο ἁατκπεςς ἴπαί αεοοπρᾶηίεΒ α 6ίΟΙΠΙ. [Ὀόφος πιεαηί ογἱριπα]ἰγ 

7ε οσο οἱἳ (νΙςδΗί. Τί γαδ ἴπεπ αρρ]θά ἵη οἰαδδίσα] (ατοεὶς {ο ἴπε ἁατ]ς- 

ηεςς οἱ {πε απάαγινογ]ᾱ, {μα ϱ]οοπα οἳ α 5υπΠ]εςς τορῖοπ. ΤηΠε Ιαΐτει πιεαπίης 

88ΕΠ5 ἴο Ῥε Ρτας(]σα]]γ ἴπε οπε ΨΠΙΕὮ {πε ννοτά Ὠας ἵη {Πε Ν.Τ. ἀχλέύς 15 

«ρεςϊβςα]]γ α παϊςίγ ἀατ]κηεςς. 

5 44. Ῥεορ]ε, παῖΙοἨ. 

λαός, ἔθνος, δῆμος, ὄχλος. 

λαός 15 α ποτά ΥΙΟ 15 α5ια]1γ Ἡπιίθά 1η δα {ο {πα οἩοδεη Ρεορίε, 

Ιδταε]. ἔθνος ἵῃπ {Πε 5ἱηρι]αΓ 15 α σεπετα] ἴετπι Το παίίοη, αρρ]εά {ο ΔΏΥ 

ΏΒίΙΟΠ, ενεη {ο {πε ]εν. ΤΠ ἴπε ρ]αταὶ 1 οτάϊπατ]γ ἀεποίες αἰ] πιαπκίπά 

αδιάε ἴτοπι {πα Ίεν5 απἆ ἵηπ οοπίταςδέ νΠίΏ (παπι, {Πε (εηπίιες. δῆμος ἶ5 α 

Ρεορ]ς, εδρεςία]]γ οισαπἰζεά απά οοπνεηοά ἰοφείπετ, απά εχεγοῖδίηςρ {λπεϊγ 

τ1θΏίς5 α5 οἴσεῃς. ὄχλος ἶ5 ἆ εγοτυᾶ, ΑΏ αποτρσαπίζεά πια]Βέιάε, εδρεςίαΙ]γ 

οοπιροςδεά οἵ {μοδα ΦΝΠο Ώανε ποί {πο τὶρῃίς απ Ρργίνῖ]εσες οἱ ἔτες οΙ1Ζ6η. 

ὃ 45. Ῥετναηπί, 5]8νο. 

δοῦλος, θεράπων, διάκονος, οἰκέτης, ὑπηρέτης. 

δοΌλος {5 {Πο ιδια νοτά ΤΟΓ «σε, οΏς ΝΤΟ 15 Ρεγπιαπεπ{]γ ἵπ δετν]τωάε, 

ἵπ διΏ]εσί]οΏῃ {ο α πιᾶδίετ. θεράπων ἵ5 5ΊπΙρΙγ οπο ΝΏο τεηάείς δετνίοε αἲ ἃ 

Ρατίέϊου]ατ πας, δοπιείίπηες ἃ5 α 5ἶανε, πιοτο οΓί6η 5 α ΓΤΘΕΠΙΒΏ, ΝΏο τεΠπάΕΓ8 

νο]απ{ατγ δετνίοο Ρρτοπιρίεά Ὦ} ἁιίγ οἵ Ίονο. Τί ἀεποίες οπε Μο 8είνες, {1 

Λής /εὐαέίο {0 α ᾖῥεγ5οµ. διάκονος Αἱ5δο ΠΙᾶΥ ἀθδίσηαίε είπε α 8]ανε οἵ α 

ΕΓΕΕΠΙΔΗ, Ιξ ἀθεποίες α δειτναπί νίεννεά {η /εἰαίίοη {ο ᾖίς τυογᾷ. οἰκέτης 

ἀεδίρηπαίες α Αἶανε, 5οπιείίπιες Ῥεΐπς ῬΡγασίσοαΙΙγ εααϊνα]επέ {ο δοῦλος. 

[ δια]]γ, Ἡονγενετ, α5 {α είγΥΠπιοΙοΡΥ οἳ {πε ἴθιπι Ιπα]σαίες, 1ξ Πιεᾶῃ5 α 5ἶανε 5 

8 ΠΊΕΠΙΡεΓ οἳ {Πε Ποιδε[μο]ά, ποξ επιρηαρφίζίης Τπε 5ετν]]ε Ιάθα, Ῥιΐ ταίῃΏετ ἴπε 

τε]αίοη νΏῖοὮ ννου]ά (επά {ο πα] Πραία {πο 5ενογίἔγ οἳ Πὶ5 οοπα1οηῃ. ὑπηρέτης 
πθαης Π{ετα]]γ αὖ 2/16467-γΟ10ε7, Απᾶ Ίγα5 Ἰδεὰά Το ἀεδοτῖθε 4Π ΟΓ(ΙΠΑΓΥ ΤΟΝΕΓ 

ΟΏ α ΊΤαΙΓ-ΡαΙ1ΕΥ. Τί 15 ἴπεη δες, α5 Ιη {πε Ν.Τ., {ο Ιπά]σαίε ΑΠΥ ΠΊΒΏ, ποῖ ἃ 

οἶανε, νο 5εγνεά ἵπ α 5αὈοτάϊπαίε Ῥοβίείοη ππάςΓ α 51ΡΕΓΙΟΓΤ. 
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6 46. Το αἀπσ]εταίο. 

καπηλεύω, δολόω. 

Ῥοί]μ ἴηεδε ννογάδ ΠιεβΏ 70 ααλιζίογαίε, απᾶ 50ΠΠΕ πιαϊπίαϊη ἴπαί ἴΠεγ ατε 

Ργασ(]σα]]γ Ιάεπεῖσα]. Ῥαϊ Τε 16 ποτε ρτοῦαΡ]α {Παί δολόω ΠΕᾶἨ5 ΦΙΠΠΡΙΥ Το 

αἀι]εταίε, ννΏῖ]ε κατηλεύω οοπνεγς ἴπε Ιάθα οἱ αἀα]ίεταίίηρ Το ἴπε 5αΚκε οἱ 

παΚίης απ απ]αςί ΡΤΟΒί Ὦγ {Πε Ρτοςςς5. 

6 47. Απίπια]. 

ζῶον, θηρίον. 

ζῶον 15 α 6επετα] ΤεΓπι, ΠεαΠΙης στη εγεαίγε, νπ]οῖ ΠιαΥ Ἱπο]αάε αἱ] 

Πνίηρ Ῥεῖηρςς, ἵπ ο]αδδίσα] (τοεκ ενεη Ιπο]ιάίωηςρ παη. Τη ἴπε Ν.Τ. ἵ{ πιεαης 

οΓάΙπαΓΙΥ ο 12407. θηρίον 15 δέᾳςέ, Ι5Ι18]ΙΥ νά Ῥεαςδί. ΤΠ ἵπρ]ες Ρετῃαρς 

πο πεςεβκαΠ]γ πη]άπεδς απά {ΓετοοΙίγ, Ρατ αἲ Ἰεαδί α οετίαϊη απιοιηί οἳ 

Ὀτι αγ νυπΙεὮ 15 νναηίίης 1η ζῶον. ζῶον επρῃαβίζες {πε απαΠέες ἵη νΥΠίςΒ 

θΠΊπια]5 ατε αΚΙΠ {ο ΤΠ, Θηρίον, ἴΊοδε ἵπ ΙΥΠΙΟὮ {ΠεΥ ατα ΙΠ{ΕΓΙΟΓ. 

6 45. 968. 

θάλασσα, πέλαγος. 

θάλασσα {5 {Ώε πποτο σεπεταὶ υνοτᾶ, Ιπάϊσαίίπρ {ε -έᾷ ΟΙ οεέα 5 

οοηἰταδίεά πΙ(Ὦ πε Ἰαπά οἱ 5Ἠοτε. Τί ΠΙΔΥ Ῥε αρρ]ᾗεά {ο 5πια]] Ῥοαῖες οἳ 

αίετ. πέλαγος 15 {06 ὀβεῃ σέα, ἴπε απ]πιετταρίεά εχρ8η5ε οἱ νναίετ, ἵῃ 

εοηΐταςί νΠ(Ὦ ἴπε Ῥοτίοηπς Ότοκεηπ ὮΥ ἰδ]απά5 οἱ νΠ(Ἡ Ῥατί]γ Ιπε]οξδεά Ῥαγς. 

ΤΠε ρτοπιπεπί {ποιρῃί 15 δα] ὮΥν Έτεπε]ᾗ {ο Ῥε Ὀτεαά({Ώ ταίΏετ ἴπαη ἀερίῃ. 

ΝοϊενοτίΒγ 15 {πε ἀῑςπείίοη Ῥείννεεπ {πε νο πνογάς ΙΠ Μαϊ. χνΙ. 6. 

6 49. Το ρτῖενο. 

λυπέομαι, πενθέω, θρηνέω, κόπτοµαι. 

λυπέομαι ἶ5 {Πε πιοδί σεπετα] νοτᾶ, πιεαΠΙΏΡ ΙΠΙΡΙΥ {0 ϱΎΐέευε, ουννατά]γ 

οἵ ΙΠΊΥΑΤΑΙΥ. πενθέω πιεβΏς Ρ{ΟΡΕΤΙΥ {ο {ῶήπεί ΓοΥ {ᾖε ἄεσα. 1 ἶδ αἷδο 

αβρρ]ᾗεά {ο ραδδιοηαίε ]απιεπίαίΙοη οἱ 4ΏΥ ΚΙπά, 5ο στεαϊ ἴπαί 1 «αηποί Ῥο Πἱ4. 

θρηνέω ἵ5 {ο ϱένε 114ε7αηεε ἴο α α1ἴγσε ονετ ἴΏε ἀεαᾶ, εἰπετ ἵπ απδεις]εά 

ΊΟΓά5, ΟΙ 1η α ΠΟΤΕ εἰαθοταῖίε Ῥοεπι. ΤΗϊ5 νοτά 15 α5εά ὮΥ ». ἵῃ ἀθξοτιρίηςρ 

Τανιά5 Ἱαπιεηί ονεΓ ὢαι] απά ]οπαίΠαη. κόπτομαι 15 {0 δεαέ {πε ὀγεασέ {2 

ὀγτεἴ, οτάΙπατΙ]γ {ο {πε ἀεαά. 
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5 50. Ἐοτπι, ΑΡΡΕΒΓ8ΠςΘ. 

ἰδέα, µορφή, σχῆμα. 

ἰδέα ἀεποίεδ ΠΙεΤΕΙΥ οἼήτυαα αβῥεα/αηεε. ΕῬοῖϊΏη µορφή απά σχΏμα 

εΧΡ{εΞ5 5οπιείΏῖηΏρ Ίοτε {μαη {μαί. ΤΠΕΥ ἴοο ἀαεποίε οιέγατά Έογπι, Ῥαΐέ αδ 

Ἱπε]αάϊπς οπε’5 Παδίΐ5, αοἰ]ν]έες απᾶ πιοάςες οἱ αοίῖοΏ 1Π 66ΠΟΕΓΕΙ. Τη µορφή 

1{ 15 αἱ5ο Ιπιρμεά {παί ΤΏε ουίνύατα ΓοΓΠΙ εχργθβςδες {λε ΙππεΓ 685εηος, 4η Ιάθα 

ἹΥΒΙςὮ ἶ5 αΏφεηπέ Τοπι σχῆμα. µορφή 6χρίθδδος ἴλο ἔοτπι α5 ἴλαί π]]ο]ι ἷ5 

Ἰη{τίηδίο απᾶ οβδεη{]α], σχῆμα κἰρηϊῃες ἴηε ἤσιτε, «Ώαρε, α5 ἴλαί ννπΙοὮ 

5 Ώιοτε οι{γγατά απα αεοϊἀεηπία]|. ΒοίἩμ σχῆμα απἀ ἰδέα ἴπετείοτε ἀεαίὶ νϊὮ 

εχίεΓηα[|ς, σχῆμα Ὀείηςσ ποτ οοπιργεΠεησίνε {Παη ἰδέα, νΏΙ]ε µορφή ἀεαὶς 

ΠΠ εχίετηα]ς α5 εχρτοδδίηςσ {Παί πΥυΏΙοὮ 15 Ιπίετπα]. 

5 51. ΟΙοίπίηρ. 

ἐμάτιον, χιτών, ἱματισμός, χλαμύς, στολή, ποδήρης. 

ἱμάτιον 15 α5εά ΙηΠ α Ρ6εΠΕΙΙ 5εΠ59 {ο ΠιεΒΏ ο/οίὔζησ, απά ΤΠΒΥ ἴΏις ὃε 

αρρΠεά {ο αΠΥ φαϊπιεηπί πΏεη 1 15 ποίῖ ἀεδίτεά {ο εχρτεδς 15 εχαςί παίπτα. 

Τη α πποτο 5ρεοῖῃο δα, Πούίενοετ, 1: ἀεποίες ἴπα Ίατρσε Ίοοδο ομίει ϱαΓπιεηέ, 

α εἴσαλ, ΝΏ]ΙοὮ ΟΓΟΙΠΑΓΙΊΥ Ίναδ ΝΟΤΗ, Ῥαΐ ἵη Υυογκ]ηρ ννας ]α]ᾳ αδιἀο. ἉΧχιτών 15 

Ῥεσί εχρτεδδεά ὮΥ {Ώε Ἱνοτά 21ο. 1 Ίαδ α εἷοδε]γ ΠεΐΠπςσ ιπάετ-σαγπεηί, 

Ἠδια]]γ νοίΏ ηεχί {Πο 5ΚΙπ. Αί πες, εδρεοῖα]γ ἵη νοτκίης, 1 νύας ἴπε ου]γ 

ραΓΠιεηί Ίνοίη. Α Ῥετσοη ο]οίηεά οη]γ ἵπ {με χιτών νγα5 ο[ίεη σα]]εὰ γυμνός 

(]π. χχΙ. 7). ἐἱμάτιον απ χιτών 8Το οξίεη Εουπά αδεοεϊαίεᾷ α5 ἴπε πρρει απά 

Ἠπάετ ρατπιεηπί τεδρεο(ϊνε]γ. ἵματισμός ἆοεδ ποί ἀεποίε α δρεοίΠςο σαγπιεηί, 

Ραΐέ πιεαΏ5 εὐοίβές, Ρεῖηςρ αδεςα, Πονενετ, οτάπατΙ]γ οΠ]γ οἳ ϱαγπιεηίς ΠΊοΓΕ 

ΟΓ Ίο5ς 5ία{εΙγ ος οοδί]γ. Χχλαμύς ἰ5 4 7ο6ε οἵ εἴοακ, Ττ 15 α ἴεεμη]σα] ΕΧΡΤΕΣ- 

51οΏ ΤΟΥ α σαγπιοηί οἳ ἀῑσπΙίγ ο: οΏῇςθ. στολή ἵ5 ΔηΥ 5ίαίεΙγ τοῦε, ο{άΙπατΙ]γ 

Ίσως, τοασΒίπς {ο {Πα [οεί οἱ 5ΜεερίηΏς {Πε στοιπᾶ, οεη Ίνοίη ὮΥ ΝΟΠΙΕΠ. 

ποδήρης 5 οτἰσίπα]]γ απ αἀ]εοίῖνο πεαπίης εσείς {ο ἴᾖε 7εεί. 1 ε8Ώ 

πατά]γ Ῥο ἀῑςεπρσιϊςηεα ἵη 1156 {ΓΟΠ στολή. Τί οεεΙΤ5 οΠΙΥγ 1π Ἐεν. 1. 12. 

ϐ ορ. Νεν. 

/ / 

νέος, καινος. 

νέος 5 {4ε Ίετυ 5 οοηίεπιρ]ατεά απάετ {πε αδρεοί οἱ πια, ἴπαί ννΏ]ο] 

ηας τεσοεπ{ί]γ οοππς ΙΠίο εχἰδίεηςθ. καινός 15 {φε πετυ υπάετ ἴπε αδρεοί οἵ 

αγ, ελαί νυΏ]οὮ Ώας πο 56εΏ 5οΓνίοθ. καινός Ίπετείοτε οἵζεη ΠΙΕΔΏ5 ΠΕΝ 
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5 οοηῖταςίεἁ ΙΤ ἴπαί ννΠΙεὮ Ἠας5 ἀεεαγεά νΠ αρδε, ΟΓ 15 ΜΟΤΠ οιιί, 15 

ορροςῖία {πεπ Ῥοεΐπςσ παλαιό. Τί 5οπιείίπιες 5ασσοασίς ἴλπαί νο 15 απαδα]. 

Τ{ οἵτεη Ιπιρ]ες Ργαίδε, ἴΏε πδεν/ α5 5ΙΡΕΤΙΟΓ {ο {Πε οἷά. Οεοαδίοπα[!γ, οἩ {πε 

οίπει παπα, 1{ Ίπιρ]]ες {Ώο ορροβίία, {Ώο πδΝ α5 ΙΠ[6τΤΙΟΥ {ο ἴπαί νυπίοὮ 15 οἱ, 

Ῥεσαιιδε {πε οἱά 15 {απ]ατ οἵ Ῥεσαιςδο 1 Πας Ιπιρτονεά γνίΠ αρα. ΟΕ ο«οὐΓ5α 

1 15 εν]ἀεηί ἴπαί Ῥοί]ῃ νέος απὀἆ καινός ΠΙΔΥ δοπιείίπιες Ῥε αρρ]ιεά {ο {Πε 5απιε 

οβ]εοί, Ῥι{ ἔτοπι ἀπεγεπί ροῖπίς οἱ νίενν. 

ὃ 585. Τ45ο. 

µόχθος, πὀνος, κὀπος. 

µόχθος 15 ᾖᾳὀο2, Ἠατά απά ο[ζεπ ραϊηξι]. Τί 15 ἴπο ογάΙπαιγ ννοτὰ {ογ 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΊαΡοι ΥΠΙΟΕὮ 15 ἴπε αδιια] ]οἱ οἳ ΠιΙπιαΠΙ{Υ. πόνος 15 ἠύογ πΏΠΙεὮ 

ἀεπιαπάς οπε5 Υοίε βίτεπρίΏ. 1 15 ἰπετείοτο αρρᾗεᾶά {ο Ιαβροτς οἱ απ 

ππαδια] Κκιπᾷ, 5ρεοῖα]]γ υΥαατίης οἱ Ῥραϊηζα]. Τη οἰαδδίσα] (ατεεΚκ 1 Ίναςδ ἴπε 

δια] ποτά επρΙογεά {ο ἀεδοτίρε {Πε Ίαῦοις οἳ ΗΠετοι]ε». κόπος ἀεποίες ἐᾳε 

τυέα{Ἴεςς πΠΙοὮ τεδα]ές ἴτοπι Ἴαβοτ, οἱ ]8Ροί «οπδιάετας {τοηΏ} {πα 5ίαπά-ροίϊηέ 

οἱ {Πε τες] ἶης γ7θατίηθςς. 

5 64. Ῥταπκεππεςς, ἁτίηξῖηρ. 

µέθη, πότος, οἰνοφλυγία, κῶμος, κραιπάλη. 

μέθη 15 {πε οτάίπατγ νύοτά Τοί αγ]ιβεηπες. πότος 15 ταίΏει «οπηοτεῖίε, 

α αγ{πβτης, εΩ2οΙ/5115. οἰνοφλυγία ἰ5 α Ρρτο]οησεά εοπά!ϊοη οἱ ἁταπκεῃ- 

ηεςς, α αεὐαπεμ. κῶμος ἰπο]αιάες /1οέ αηΏά /ευε/γ}, δια]]γ ἂ5 αΓἰ8ΙΠΡ {ἴτοπι 

ἀτιπκεηπηπεβδς. κραιπάλη ἀεποίες ἐᾖε «Ίεβηεσς απᾶά αᾖπεοιιΓογί τεδι]Ίης 

ἴτοπι ἄταπκεπηοςςς. 

5 οσ. Ίατ, Ὀαΐ(ο. 

πόλεμος, µάχη. 

πόλεμος οτάΙπατΙ]γ πἹεᾶβης τοαγ, 1.6., ἴπε ΜΠοἷε οοιΙ5ε οἱ Ποδε]ες; 

μάχη, δα111ε, α 5ἶπδ]ε εηςασεππεπί. Τί 15 αἶδο τας {πα µάχη ας οξίεη {Πε 

πνθαΚεΥ ἔογςε οἱ «ὔ2γε ΟΙ εο1ή{ε111101, ννΏὶο]ι 15 νοτγ δε]άοπι {ουηπά 1πΠ πόλεμος. 

5 66. Βαξχκεῖ. 

νι / σπυρίς, κὀφινος. 

Τῃεδε Ἱνοτάς ἵΠ {πε Ν.Τ. ατε 5εά νη(Ὦ απ ενἰάεηῖ Ριγροδε ἴο ἆῑδ- 

οτἰπιϊπαίς Ῥείνίθαση {παπι. Το ἀῑςειποίίοπ, Πούενετ, ἆοθξδ ποῖ 566 {ο πανε 

5. 
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Ῥεεπ «ΠΙΕεΒΥ οπε οἱ 8ἱζε, 85 80ΠΠε Ἠανε {ποιρΏί, Ῥι{ οἱ δε. σπυρίς ἶ5 Ι518ΙΙΥ 

α Ῥασκεί [οτ {οοᾶ, σα ζωηεῇ-δαςᾷεί, α ᾖα11βε7, νΏι]ε κόφινος 15 α ποτε Ρεπεταὶ 

{6ΓΠΙ {οί δα5ᾷεῖ. Τηε ἀεδοτιρίοηπς οἳ ἴπε ἴννο πιῖτασ]ες οἱ [εεάῖπσ {πε 

πι] {αάε δε αἶναγς ἀϊπετεπί νοτᾶς ἵωπ ΤΏε Ίο «68565, 5ε6 6.5. Ματ. νι. 

το. 5ο. 

ξ ὅτ. ΙΤ 15 περεβδΒβΓΥ. 

δεῖ, ὀφείλει. 

δεῖ, {πε (λιτά Ῥετεοη οἱ δέω, 15 οοΠΙπΙοΠΙγ αδεά ΙΠΙΡΟΓΡΟΠΕΙΙΥ ἵη ο]αδδίῖσα] 

(τοεκ. ΤΗΠϊ5 πδαρο 15 Ι655 οΟΠΊΠΙΟΠ, Ῥαΐ {γεαιεηῖ, ἵπ ἴπε Ν.Τ. δεῖ Ιπάϊοαίες 

Ά ηεςεβςΙγ 1η ἴπε παίιτε οἳ {Πίηρς ταίὮει (παη α Ῥετδοπαὶ οὐΗσαέοὮ, 1έ 

ἀεδοτιρες {παί νυπΙοεὮ 141151 Ὃο ἆοπε. ὀφείλει Ιπάϊσαίος ταίποετ {πε Ῥείδοπα] 

οβΗραίῖοη, 1{ 15 {παί ν/ΠΙοὮ 15 Ρτορετ, 5οπιείΏίης {Παί ο1σῇέ το Ῥε ἆοποα. 

ὃ 6ὔδ. Ταχ. 

Φόρος, τέλος, κῆνσος, δίδραχµον. 

Φόρος Ιπαϊσαίες α οἴζγεεί {αχ ΙΏ]οὮ να5 ]ενιεά αππια]Ιγ οη Ώοιμςδες, Ιαπᾶ5, 

ΑΠ Ῥείδοη5, απἀά ραϊά α5ια]1Υ ἵπ Ρτοάιςε. τέλος ἶ5 ο {αζγεςί {αχ ΟΠ 

πιοτοῃαπάϊδε, ὉΏΙοἩ ἵνας οο]]εσίεά αἲ Ρἱ6Γ5, ἨαΓΡοτ5, αηπά σαΐες οἱ οἶῖες. 

Τὲ νγας 51π]]]αΓ {ο πἹοάετη Ἱπιροτί ἀμίιες. κῆνσος, οΙθΙπα]Ιγ απ επτο]]πιεπί ος 

Ῥτορετίγ απά ΡεΙ5ΟΠ5, «ΔΠΊΕ {ο ΠΊΕΒΏ ὦ ῥού/-ία, ]ενιεᾶ αππιαΙΙγ οἳ Ιπάϊνιάυα]5 

Ὦ}γ {ιο Ἐοπιαη ΡονεΓηπιεηί{. δίδραχµον νίας5 {μα οοἶπ 115εά {ο Ρ8Υ 4Ώ αΠΏΤ] 

ἴαχ ]ενιοά ὮΥ {πε τε]ρῖοις Ἱεαάετς οἱ Ι5ταε] Τοτ {Πε Ρυτροςε οἱἳ ἀείταγιηρ ἴπε 

σεπετα] εχρεηςες οἱ ἴΏε Τεπιρ]ε. 

6 ὔ9. Ταςχ-εο]]εοῖοτ. 

τελώνης, ἀρχιτελώνης. 

ΤΠε Ἐοπιαη θγςίεπι οἱ οοἱεσίπρ ἴ8χες, εδρεοία]]γ {πε τέλοι, ἵη ἴΠεϊγ 

Ῥτονίησςες, Ιπο]ιάεά οτάϊπατΙγ {Ώτεε ρταάες οἱ οβιεῖαὶ. ΎΤπετε γνα5 ἴπε 

Πϊσ]ῃεςί, οα]]εά 1ἵπ Ταϊη 1 ὀ/ἐεα115, Νο ῬαΙά α 5ΗΠ1 Οἱ ΠΙΟΠΕΥ ΤΟΥ ἴπε ἴαχες 

οἱ α οετίαϊη Ργονῖπσς, απᾶ {πεη εχαοίεᾶ ἴπαί απά αδ πΙΙςὮ ποτε α5 Πε οου]ά 

ἴτοπι ἴΏε Ῥτονίηςε. ἨΤΗῆϊς πιαη Ἠνεά ἵπ Ἐοπο. ΤΠεη ἴπετο νετε ἴπε ο10- 

2144541, Νο Ἠ8ά «Ώαβίρε ε8εὮ οἱ α οεγίαϊῖπ Ρογίίοη οἱ ΤΕΤΠΙΙΟΙΥ, απἀά ΝΏΟ 

Ἠνεά 1Π {πε Ῥτονίηποςς. ΤΠεη ἴπετε νετο {πε ῥογ{1ίογες, ἴπε αεῖια] οἁδίοπι- 

ποιςδε οὔῃοςτς, νο ἁῑά {Πε τεα] ννοτκ οἳ οο]]εοίῖπρ ἴπα ίαχες. ΤΠε Ν.Τ. νοτά 

τελώνης ἵ5 ε5εᾶά {ο ἀεδοετῖθε οπε οἱ {πε ῥογ{ᾖίογες, 1 15 ἴπε Ἰονεσί οἱ ἴπεςδε 
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ἴΏτεε ρταἆες. Τί οες ποί οοτγεδροπά {ο ἴπε Τ,αἲΙηπ 11 ἱσατες, απἀ ἔπε νοτά 

ῥιὀδΐέεσ αδεά Το ἴταηρδ]αίε 1 1π Α. Υ. απάἆ Ἐ. Υ. 15 αρί ἴο Ῥο πιϊθ]οαάίης, {ζκ- 

εοὐ/εείο Ψυοι]ά Ῥε Ῥεϊΐίετ. ἀρχιτελώνης, οπ]γ οεσευττίπς Ιπ Τμ. Χἰχ. 2, 

ενιἀεπί]γ ἀεδοτίρες α Πϊίσπετ οβιοῖαὶ {Ώαη τελώνης, απά 15 ρτοβαΡΙγ οπε οἱ {πε 

φ1/ὀ1Πας1ς{γ{, ἴΏς πεχί ἨϊσΏει σταᾶε. 

6 60. Ομ. 

/ τ/ α / / / 

τέκνον, υἱός, παῖς, παιδίον, παιδάριον, παιδίσκη. 

τέκνον απά υἱός ὈῬοίἩ ροϊηῖ {ο ρατεηίασε. τέκνον, Πονενατ, επιρΏαδίζε5 

ελα Ιάεα οἳ ἀεσοεηῖ, σἰνίπσ Ῥτοπιίπεησς {ο {6 ΡΏγςῖσα] απά ουν/ατᾶ α5ροοίς; 

ΝΠΙ]ε υἱός επιρΏαδίζες ἴπε Ιάεα οἱ το]αοπςΠίρ, απἆ οοηδἰάετς εδρεοῖα]]γ {πα 

Ἰηγγατᾶ, εἴῃ]ςσα], απά Ἱερα] α5ρεοί». παῖς α5 νυε]] α5 τέκνον επιρῃΏαδίζες ἴΏα 

Ίάεα οἳ ἀεςξεεηί, Ὀμί Ρ]νες εξρεοῖα] ῥρτοπιίπεπος {ο ἄΡε, ἀεποίιπς α οΠΊ]ά ας 

οΏε ΠΟ 15 γοµης. παῖς 5 αἶδο οἵζεη ε5εά οἱ α 5ετναπί. ΤΠε πιπιθετ οἱ 

γεαΤ5 ο«ονετοά ὮΥ ἴΠε {ετπι παῖς 15 αιΙ{ε ἱπάεβπϊίο. 15 ἀϊπιπιίνες παιδίον 

ΑπΠᾶά παιδάριον αΤε Ἰδεά Ἱηίποιί αρρτεοίαβ]ε άἰᾷῄετεποε {ο ἀεποίε α γουηΏς 

οἩ]]ά. (παιδίσκος ἵπ ο]αδδῖοα] (τεεκ απἀ) παιδίσκη, ἵη νΥΠπΙοὮ {πο ἀἁἰπηϊπιαίνε 

ἴοτοε ἶ5 Ιατρε]γ ]ο5ί, οονετ {πε γεατς οἱ ]αΐε «Π]]άποοά απἀ εατ]γ γοιίῃ. 

5 61. τίς, 1απιΙγ, Ποιδεπο]ά. 

φυλή, πατριά, οἶκος. 

Τηεςο γογάς ΤΟΓΠΙ α 5ΕΓἱ85. Φυλή 15 5οπιείπιες ἆ 7αεε, 4110, Ὀιῖτ 

α5ιια]]γ α {Υ20ε, ιο] α5 οΠ6 οἱ {1ο ἴννε]νο Ίτίρες οἱ Ι]5γαε], ἀεεορπάεά ἔγοπι 

ἴπε (ννε]νε 5οη5 οἳ ]ασοῦ. πατριά ἶ5 α 5Πη8]]ετ ἀῑν]ιδίοη νηζΠΙη {Πε {τῖρε, 1 15 

8η α5θοοϊαἴίοη οἱ ζαπιϊᾗςες ε]οδε]γ τε]αίεά, 1π ἴπε Ν.Τ. ϱεπεΓα]]γ αδεά οἱ {Ώοςδε 

ἀεδοεπάθά ἔτοπι α Ρατίοι]ατ οΏς οἳ ἴΠε 5οη5 οἱ ]αοοῦ’5 5οΏ5. οἶκος ἶ5 γεί 

ΏΘΙΓΟΝΕΥ, ᾖοισεᾖοία, Ιπο]αάῖπς αἲ] {Ἡε Ἱηπιαίες οἱ α 5ἶπσ]ε Ώοιςε, Ὀεῖηπς {πα 

απιί οἱ ογφαη]ΙΖα{1οη. 



Ὅ Τά ναΐαε οἱ ἔδε ΙΝΤΕΚΙΙΝΕΑΚ ΙΡΕΑ απάεν έδε ἐεοί οἱ ασε. -- 

Κεν. Απιοτ Ἡ. Βταά[οτά, (ο 73ε Οιῇσοβ,) ζοπίοζαίν, ΔΑ. 7... 1εσδεεπις {ο Ῥε επιπεπ!]γ 5εΠο]ατ]γ, 

5Πά 15 (με Ῥεςί ἐπίης οἱ (Πε Ἰῑπά ἔἶαί ΙΤ Πανε ενεγσεεη. Τ]ε 5οπγοε [Τοτη ΥΥΒΙΟἨ 1έ επιαπαίες ἵ5 εποισᾳΏ {ο σααταπίεε 

165 εχοε]]επσεθ. Το ίποδε Ίο ατε Ῥεσίπηϊῖηρ {πε 5ίαάγ οἱ Ηερτεν οἵ νο ἀεδῖτε {ο οοπίπαε ἐλαί 5(αάγ 1ὲ 5εεπις {ο 

τηθ 5ἵησα]αγ]γ να]ααῦ]ο. (ΠπίεγΙπεατ Ο]ά Τεδίαπχεπί, Ψοίαπιε Οπε.) ΔονεγΙὀεγ 2, 1597. 

Ῥεν. Β. 9. ΠΜΠαεΑτίδας, 6αὐυαγν Δαβίίη 6Λ/οἠ, ΑΟτυ γογᾷ Ον: Νο ΡτεαοΒετ ἵπ ἴε ]α5ὲ ἀεσαάε οἳ 

επε πἰπείεεηίὮ οεπίΙΓΥ οαη α[ογά {ο Ῥε πίμοαέ 5οπιε κπον]εάσε οἱ ἴπε Πεῦτεν απά (τεε]ς οησίπα]ς οἱ ἔπε ἡλοτά 

οἱ (ο. Τί 15 απ{ογίαπαία (λαί πιεη αγο {οαπά ἵπ {Πε παϊηϊςίτγ ὪΠοςε Κπον]εᾶσε οἳ έπε Ἰλοτά οἱ (οἆ 5 Ππιϊεά {ο 

8η Εησ]ίςῃ (γαηδ]Ιαοη» Ῥαΐ 1 ἶ5 α ννοπάετ{α] σαϊπ {ο 5αεΆ πἹεΏ {Παί ίπετε αγε που” ΠηίετΙπθαγ εα]ίοης Ῥοίμ οἱ ελπε 

ΟΙά απά ἔἶλε ευν Γεδίαππεηίς. ΊΤΠεριΡΙςμεγς οΓ5αεΏ νο]απ]ες πιακε ΒίΡ]ε 5ιαάεηίς νο ατα {αποϊ]ῖας ει Ἠερτενν 

απά (Οτεεὶς {λαῖτ ἀερίοις; απάἆ {Πε οοπ{εγ αΏ Ιπεςίπιαβρ]ε Ῥεπεβί οἩ {ηοδε Πο Ἠανε πο Κπον]εάσε οἳ ἔπε Ίαπ- 

συασες ἵη ΥΠῖοΠ {με Θεπρίατες Ὕγεγε οἱ Ιπα]]γ υνηίίεπ. ΝΊΗ (ηεςε ΙπίεγΙπεατ βοπρίατες απά αρρτορτίαίε ]εχίοοῃς 

απά ϱΙΑΠΗΠΙαΙ5, 4ΠΥ ἀ]σεπέ Ραρίος, ενεῃ {ἰλοισΏ Ίε πιαΥ Ῥε εατηεςί]Υ επσασεᾶ ἵπ ἀαἲ]γ Ρασίοτα] δετνίσε, τηΔΥ αοημίτε 

εαο]λ α Κπογψ]εᾶσε οἱ Πεῦτεν απἀ (Οτεεῖς α5 ΝΙ] επαθ]ε Ὠϊπι Ιπίε]Ισεπί]γ {ο εχαπιίπθ {πε ογ]ῖσα] εοπιπιεηίατίες - 

οη {με Ῥοτϊρίατος. ΝΕ 51ο] αἰάς αναϊ]αβ]ε {ειν Ῥαδίοις ατα εχοισδαβἰε {ογ ποί πιακίπρ ϱΠ εαγηεςί 5ίπάγ οἱ ἴμα - 

Φοτϊρίατες ΙΠ ἐλοῖτ οτἰσίπα] ίοησιαες απά ασ αἰτίης αἱ Ἰθασί α πδαβ]ε Ἰ(πον]εάσε οἱ εγασῖαἰ ἨΗερτενν απά (τεε]ς γοτάς 

Ώναί αρρεαί 1π (μα Ῥεςί οοπιπηεηίατῖε». ΑΙ Ραρίοι5 Ὕνηο ατε σταἁμαίες οἱ «οἶ]εσες απά (λεο]οσίοα] 5επιϊπατίες οισΏέ 

{ο ππακκε Πετοῖς εΠοτίς {ο Κεερ πρ εί Κπον]εᾶσε οἱ {με Ίαησιασες ἵπ υνηίο] (ος ἡΜοτά ννας οτἰσἰπαΙΙγ αντϊεη: 

απΏᾶ ενεη {ποςε Νο Ἠανε ποί Πας (πε αἀναπηίασες οἳ {με 5εῃοοί5, πιαΥ ασεηπῖτε 5ΗςἩ α Κπον]εᾷσε οί {Πεςε Ιάησιασες - 

α5 σγοα(1γ ἴο αἷά (πεπι ἵπ ἀῑδεονετίηπς απά ἀεε]ατίπσ πε (μουσ]ί οἱ (οἆ αν τενεα]εά ἵπ Πο] Βοηρίατε. ΤΠε ριβ- 

Πδίιεγς οἱ {πεςε νο]αππες Ἠανε πηαςε ἴπε επίῖγε παΙηϊδίσγ (Πεῖτ ἀευίοι». ΤΠΕΥ ατε ἀοΐηςσ α σεπιἰπε]γ τε]Ισῖοιις γνοτ]ς, 

απά ἴπεςε νο]α]ηος πια πἱση!ί]γ ϱε τεσατάσά α5 8πιοΏσ {πο παςΣΙοΠαΓΥ {οτοες οἱ οἱ Εππο. ΤΠΕΥ Ἠανε οοη{ειτεά α 

στεαί Ὀεπε[ί προη σοοά Πεῦτεν απἆ Οτεείς 5εποίατ5 ὮΥγ ραδ[5μίτισ νο]άπλες ΥνΠΙΕ] 5ανε 1ἴπε απά Ἰαροτ. Τη ίλεςε 

ῦι5Υγ ἆαγς ἴμεςε ατα οοησΙἀθταίῖοῦς ο{ στεαί να]αο. ΤΠΕΥ αἶδο Ἠανε πιαο ΙΤ Ρροδρῖρ]α {ογ ἴοδε νο Ἠανε ποί παά 

{πε ἰταϊηϊηςσ οΓ {Πε 5εΏοο!ς {ο αοαι]τε α ἸὙογκίης Κπον]εάσε ο{ (ἶνε Ἰαησιασος ἵπ ΥνΠΙΕ] {πε βοτῖρίαγες ννετε οτΙσιπα]]γ 

Ὑνπίίεη. ΤΠε εἀ[οτςσΠίρ οἱ (εςο Ιπίετ]πεαχ νο]αππες 15 5οπο]ατὶγ : απ (πε (νροδταρΏΥ ἶ5 ]εσίρ]ε απἀ Ῥεαι{α]. 

Τῃε πεοπαηίσαἱ ατγαησοιηεηί ἶ5 Ίβο 5ανΙης, απά {Πε ὮΥΠΟΗΥΙΗ5 απά 1.εχίζεοη ΓΠΙΥΠί5Η να]παβ]ο Πε]ρς {ο ἴἶπε πιοςε 

Ἱπιροτίαηί οἱ α]] 5ίμά1ες. Ο1οὐεγ 6, 1597. 

Κεν. Εταπξ η (σαγΙοτά, Λακίον ος {ΓΥή1έγ (οησγοσσέἱραζ (17ή, οτυ Υο Οέν.: Ἰ Πανε]αςδίρατομαςεὰ 

{πε βτδι νο]απης οἱ Υοις ΠπίετΙπθεας Οἰά Τεσίαπιεηέ, ι(επεςίς απά Ἐχοᾶας). 1 οοηδῖᾶετ {ἶιε ννοτ]κ αἱπιρ]γ Ιπνα]παδ]ε 

απά Ἠορε ποϊΠῖης ν]] Ρτενεηί Ἶι5 εοπιρ]ειῖοη. Αδίάς {τοπι 15 Ηησι]εί]ο να]αε ἰΠὶς νοίαπ]ε 15 α 51ρετῦ 5ΡρεοΙπιεΙι 

οἳ Ὀουι-πιακίησ. Ι απι ΟΠΙΥ (ίοο ΠαΡΡΥ ἴο αάά ΠιΥ πηδοιρηί {εδίίπιοηΥ {ο ἐμαί ο{ 1ΠΞΗΩΥ οίΠεις. Λουολιύεγ 12, 1507. 

Ὦς, Οας. Η. Ὠανίς, ζώο. «« θιῤία,᾽ Πζογίάση, (ομμ.. Τί δανες πιο] πια ΊΠεη οπε ἀεδίτος {ο ]οοῖς 

πρ ἴπο πιεαπίης οἱ ἴπε Ηεῦτεν {εχί. Οαἱοὐε/ 14. 1507. 

Ῥεν. Ε. . Ι.ενής, ἄηρας 6έγ, ᾖῇο.:. 1 απι πε]] ρ]εαςσεά ΨΙΙΠ (πε ΡουΚκ5 απἀ Υοι παΥ Ῥοοίς πηε {ος (πε 

5αὐ5εαιεηί νο]απ]ες ος ἴἶιο Ιπίεγήπεατ Ο]ά Τεδίππεηί. Οµαἱοὐέγ 14, 1597. 

Ῥεν. Βορειτί ἹΠβάίαίκετ, 7264 2 ἄνο., Οαλίαμῶ, έαΐ: Α γΥεατ οἵ ΙΝΟ ασο 1 Ῥομβδῃί α «ΟΡΥ (ε]οία 

Ῥουπά) οἱ γοιτ Ιπίετ]ίηθας εν Τεδίαπιεηί. Τί Ἰας Ρζονεη {ο Όε οἱ ρτεαί αβεϊσίαποε ἵπ ΠΙΥ Νοκ. 1 πεγεν]α 

οτάεχ α 6ΟΡΥ οἱ (με βτοί νο]απιε οἱ Υοιτ Οἰά Τεδίαπιεπί εάῑΠοπ. 1 Ίορε 6 Ρο55ε5» πιΥςε]{ ο ἴιε οίμες νο]ιπιες αξ 

{Πεγ ατα Ιςεαεά. οι ατε ἀοίης α σοοᾷ Ὕνοτ]κ ἶπ {Πε Ιπίετεςί οἱ Ρείίετ Ρ{ρ]ε ειαάγ. Φοβί6Ιὀεγ 209, 15097. 

Ῥεν. Ο. Ἡ. ΦοπἼπηθς, 7αβεε”, ίεῤ.: 1 Ἠανε τεοεϊνεᾶ «με (νο Ῥοοξς, απά Υοι πΙαΥ ρυέ π]ε ἀον/π {ος {18 
φ 2 

οοπηρ]είε δεί οἱ Ππίετ]ίπεατ Οἰά Τεδίαπιεηί νο]απ]ες. - Δ/ουε)Μὀε} δ, 1907. 

Ῥεν. Β. Ε. Αάαΐτ, {ηρώο Τε: 1 απ ἵπ τεοεϊρεοΓπαΥ “ Νεν ΟΙά- Τεσίαπιεπί ) απά απι ἀε]σημίεά 

νι Τε. Τε 15 ὮΥ ἴατ (πε Ὀεσί Ηεῦτενν ἴΥρε 1 Ἱανε ενεΓδεεη. ο οἶθατ απά ρ'αἶπ. ΓΠε Ραρετ 5ο Ρεαι!{α], απἀ 

πε πιεολαπίσα] ννοτ]ς 5ο πεαί]γ ἀοπθ. Ῥαΐπιε ἀούγῃ {ος {πε τεπιαϊπίης νο]απ]ες οί 1Π]5 πνα]αῦ]ε Ἱνοχκ. Λου 9, 97. 

Ρεν. ]. Μ. ΟοεΏταα, Δαγἱΐα, ΟΛίο: Ἔπε Ρτεαίεςί Ἰηνεπίῖοη ΟΓ {Πε Τοί] οεηίατγ. Ἅ«Δ/ονε/πόεγ 5, 15907. 

Εεν. ΚΕ. δραππαί, όκο Ἠαγπε οἱ., εβαηεε, Οήτο : ΤΠς6 Πηπεςί απἆ πιοδί α5αεπα] ἵπεῦτειν Οἷά Τοεία.. 

Ώπεηπί. ῬαρεΓ απά σεί-αρ Ρεαπ{α]. «λ{ούεγ 25, 1507. 

Ῥεν. (ϱ,. Ο. Τποεπε, Ἠπάζα., ΑΤ. Υ » Τῆε Ιπίετῖπεας ΟΙά Τεδίαππεηί, Ψοἱ. Ι., εαππε ]αςί ενεηῖης. Τεῖ5δα 

φα]ααδ]α αιἀῑίοη {ο πιΥ Πθγατγ,---Ὀείίεγ α5 α Πε]ρ, 1η 5ΟΠ18 τεβρεοίς, (Ώαβη α ϱ«ΟΠΙΠΙΕΠίΑΓΥ. Οµο0ὐεγ 15, 1597. 

Βεν. (. Β. Τ{έας, ἔνογοίέ, ἠήασς... 1 απι ΥετΥ ΠαςἩ Ρ]εαδεά ην Τ7αι. 1. ΙπίετΙπεας Οἰά Τεδίαπιεηί--- 

Π{ 15 οηπ8 οἱ (ἶε Ὀεςί ποτκίηρ {οοίς ἰμαί 1 Ὠρτο. | Οε{οδε»” 20. 1597. 



Ὀκγεμοίοσυ Φἰπιριϊῆθά {ου Γδαςµεις 
Εωώσμν ο. οουκου ΡΕΠΟ. 1Ἡ1.Ὀ., 

Πεαά οἱ {πε Ρεάἀασοσίσαἰ Ὠερατίπεηπί οί {πε ΟΠίο Φίαίε [)πὶνειςϊτν. 

2707εςο (ον) οιέζζεςΦΓιεζ εα76ε7 ᾖανίςσ ὄεεῃ ῥ7έ-εΣήεήζν {ᾖαί ο α «γ/Ηβα{/ε{ές 

έεσε/ε οὗ {εαεφεγς, ἐλὲς τοο Γι 105 {ε εχετε τοίς/ ο {οσα οὗ {εζεᾖες {0 ῥοσσέσς 

4 ῥοοᾷ 0771 Το ἀαῖζγ 7ΕΓΕ7εΊες {ε ο17ηῤῇε /ηεί/ος οὗ 71 {άν {ᾖαί ε ας 7ᾳ4έ 50 

{εζῤγμῥ {η ἠὲς Γα21/{α7 {αὖάς συ {εαεῇεγς απά ῥαγερί». 

ΤΠε αιίῃοτ’5 οΏ6 αἶπι 15 {ο συ]άε {Πο {εαςΠετ {ο ἆ ΏπεΓ 5100655, απά {ο ηε]ρ {πε 

Ῥατεηί αξ ψε]], ὮΏΥ 5είῖης (πεπι {ο 5ιαἁγίης {Πεῖτ ΟΝΏ πι]πά5 απἆ {πε πιὶπᾶς οἱ {πεὶτ 

Ῥυαρ][5, οἵ {πεϊτ εΠΙ]άτεηπ. Ῥτοίες5σοι (οτάγ τἰσΏ({Ιγ θεμενες ἰ(μαί {Πε νετγ Ρε5ί εἰεπιεπίατγ 

τεχί-ροοκ 1Π ἘΦΥΟΠΟΙΟΡΘΥ 15 --- {6 21171 οὗ α ζΗήε ερ / Να 1Π15δ (αῖὮ αδ α στουπ- 

ποτ], ἴπε αε5ίΙοηΏ Ίνας ΠΟΥ {ο Ῥτεςδεηί 1ξ ΙΠ Ῥοο] ἔοτπι 50 α5δ {ο 5εϊπια]αίΐα {πε τεαάετ 

το {Π]η]ς {πε 5αβ]εοί οί, απά αἲ {Πε 5απιο (πια τεηάετ {πε {εασΠετ5 Νοτ]ς τα(ίοπα] ὮΥ 

 Ππριηςρ {ο νΙεΨ {Πε Ία15 οἱ πι]πά. ΤΠε Ῥοοκ Ι5ε]Ε Ρες5ί αΏ5ΜΕΙ5 {Π15 ααθδίίοη. 
{3ε τυγ1{εγ5 17 1ςή21σύγ ο{7ηῥίε ῥγεγελία(ίο γοὐς Ώεγε/ούσσγ ο τυλαίεΌεζ 11Υ5{ΕΥΥ ο αάειεζέγ 5ο/ηε 

σι {εαεῇεγς ασε {μτεσίεα 4. (σέίεα τυήή α 7επιαγαδίε {11 1ήγ οὗ φήγζε, ε ας ᾖγσοάμεεαά α ὖσομ {ᾖαί 

{έαεᾖετς {19ε {ο ϱεί {ορείῇε αῶ γεαᾶ αἰοια. {ας δέε 1146 }εσαά αά {αίκεα ουεγ ὄγ /εαῶσς εἶγεβες απα 

σεἰρᾖδογᾖοσα εἶῶς. . (Ἠζοίμες 7έᾳά 1 αἴοιια {ο {εί γελά. {αεί οί ον ἄοες {ή ὀοοᾷ επτεἰοβ έε 

ο2ό7εεί οἵ ε/1{ζ-σήιαγ τυήέῷ α /έτυ αγά Γασεζαίζης {ήεγετέ 07 {δε {εας/βεγ {η {ε 5ε/οοίς αγά {σέ ῥαγελέ αέ 

ούτε, ὅτι ἐ{ ἐς 1) οὗ {ίεγεσέ αλ {54γ(ο{έο ο αἲ) τυῤοσε υοεαίίο ο} αυοζαίέοι ὀγέησο {δεί {ή αγ 

5ἐ{015 }εἰα{{ος/{ᾷῤ τυζ ο {γε} ---- ----ἴᾖε {εαεβεγ ἡπ {πε ὀτέπααγ φε/οοῦ, {ορ ΦΙ4ῤ6ΓΗ21{εαεέ 1 ἔνε δ1δ4ε 

εἶασς, {δε ῥγεαεβεγ {η {λε ῥ11/βήή, αλά {λε ῥακίογ {η Λές εοείαί γοἱεΠάΐς; {ῶεεα ευεγγο}έ τυᾖο εοηές {ο {ναί 

«ο2είαεί τυήίᾖ {6 ελ ε[α 11714 τυ {ες {ηῤΙίες {ε1εέ ἴοτυαγα {06 Λ{σε αθυείοβε}ή. 

Α5 απ αἀάεά 5ιπια]ας {ο 5ε]{-δίιάγ, απἆ Εατίμετ {ο επιρῃαδίζα {Πε να]αθ, ἴο {πα 

ΤεασΠετ, οἳ ομΙ]ά-οΏδετναίϊιοη, α 5εΐ οἱ 5ασσεςίϊνε αεδίῖοη5 Ώαςδ Ῥεεη Ιπίτοάιοεᾶ αἲ {πε 

επὰ οἱ εαςὮ οπαρίετ, ΙΠπνΙ{]Πς ΟΟΠΙΡάΓΙ5ΟΠΏ απά ἀἰδοιδδίοη. 

ΑΙ {μεςε {εαίατεςδ πια] {Π15 {Ώθ Ῥε5ί ΠαπάΡροοξ οἩὐ {Πε 5αβ]θοί {οτ {εασμετς οἱ ψ]αῖ- 

«νε ρταςάε οἵ ἄερτεε οἱ εΧΡΕΓΙΕΏΟΕ, {ΟΙ ΏΕΡΙΠΠΕΙ5 ΙΠ ΕΦΥΟΠΟΙΟΡΥ, αηά αἶ5ο {οσ Ρατεηί5. 

Ῥτος. 1,. Ἡ. Ἡοᾶπιαπ, Ὀ7ποζῥαί, ασ ΙΝΤΙΤΟΓΕ, Ἠαγτυζεά, Λ.Υ.: 1 15 η Ἡ 5οπιθ 
Ίερτεε οἳ ρἱεαςυτε 1 ποίε {παί (οτάγ”5 “ Τµεβδοης Ιπ Ῥ8γεΠο]οςΥ ” ἶ5 {ο Όε Ῥτοιιρῃί {ο {πε ν]άετ αἰεπίέίοη 
οἑ ἰπε ἰεαςμίης ραδ]ίο {πτουςΏη {πε πιεάίαπι οἱ α Βτπι οἱ ΡΙΡΗΦΗεΙ5 5ο υε]] απά {ανοταβΙγ Κηπονη ας ἶ5 
γοι5. Ί1ε Ῥοο] τεαάΙ]γ «οπππεηᾶς 1ἱδεΙξ πἨετενετ 1ὲ Ῥεοοπιες ΚΠΟΙΝΗ ἂ5 {Πε πιοδί ἱπδρίτίιπς επά α5αδίβ 
οπ6 οἩἳ ἴπε πιατκεί οονετῖησ {Πε Ρ5ΥεΠο]ορίσα] ἐορίες οἱ εδρεοεῖαὶ Ιπίεγεςί ἴο ἴεαεῃμειδ. 1 ηανε µ5ε ΙΕ 
γνῃ 5ενεταὶ {εαε]εις᾽ «Ἴά55ες αἱ ΝαΥ5 να {πε Ῥεςί τεδι1ΐς. δρεοία] πιεπῖ{ς οἱ ίΠε νοκ ατε εἶεαί εχρἰαπα- 
ρης, αεοιταίε ἀεβπϊίΙοη5, αρὲ απαἀ Ρετεπεηῖ α]αδίταίῖοης 1Ττοπι ΕΥΕΙΥ-άαγ εχρετίεηςε, απά α ]αάϊεῖοις 
φε]εςίῖοη απᾶ ατταηρεπιεηί οἱ {πε {ορίο5 ἴο Ῥε ἰτεαίεά. ΊΠε Ῥοοκ 15 Ιΐδειξ 4η εχοε]επί εχαπηρ]ε οί α 
«οττεοί πιείμος 1Π {εαελίης. ΤΠε επαρίει5 οη αἰεπίίοη ουρῃί ἴο ε τεαά απ ἱτεαδατεά ὮΥ ενετγ ἴεασπετ 
{μτοισ]οιέ {Πε ]απά. Αδίάε ἔτοπι Ῥείΐηρ απ εκοε]]επί {εχί-ροοΚκ ἔοτ εἶαδς µ5ε 1 ἶ5 Τατ απ αβονε {πε δες 
Οο88ΊΡἱε Ῥοοκ ἴο ριί Ιηΐο ἴἩε παπάς οἱ 11ο5ε Νο ΝΙ5Η {ο 5ίαάγ ψιίΏουί ἴπε Ἠε]ρ οἱ αΏ Ιηδίτιοίογ. 

{αγ 27, 18597. 

ΟΝ ΑΡΡΕΟΝΑΙ - ΡῬτίςο ᾧι.2ς Ῥοβίραίᾶά--ΟΝ ΑΡΡΕΟΝΑΙ, 

ΜΜοπεγ {ο ὅε 7ΕΓ1παέα 1 21οἱ ῥεΣ/Γεεί{ν οαζἡρΓαείογ}. 



κώπον } ΠεταΙ Τεαης]δβους, οχι, ῥοεξεί. 90 εἲ». Ρει να. 
9ο 2πε τυᾖο ἐς γεααἑερ {λε (ζασείος, α ἐτίερα) 
ἔργα ζαέΐορι ἐς α «ο ΌύΕΛΙΣΕέ αρα ζεραάέηεαίε ἠεζφ 
«νε; ; τυεζᾖ ἐεγο2εαί βε;ςσ:: τυὲζ7 /εαα ἕἡε 6ζαςςσέςα 
εἰέχε; ἐπ ἔᾖε οἡρίμαξ ο. {ει α ἔγαρσζαξέοη. 

ΝΙπείγ-οπε νο]υπιες, ν]2. : (71{ε7πεανς οἴπετ ρ8ρ8,, 
ας ςατς Οα]]]ο Ἅατ. Τ4ε..ενε; Βοοᾷς. (Βοτ ἈΒοοξ ᾗ ἵταρα 

Ιαϊεά αμα «οπιρ]εξεὶγ βα;ςεᾶ, 5εε οἵδες Ρρ8ρε.} 
Οαςατς 61νεί αχ. 
0αιυ]ας, 
Οἱεετο᾿ς Βτητας, 
6ἰοεετο΄ς ΠΏείεωςε οἳ Ἐοεςἴσς. 
Οἶσετο Ώε ΟΠ1εῖϊς, 
6ἰεετο Οπ Οἱά Ασε απἁ ΕτεπὰςΒΜρ. 
6ἴεετο Οµπ Οταϊοτγ. 
6ἰςετο Οπ ΤΗε Ναϊατε οἱ ΤΙε Οοἆς. 
6εετοξ Οτα!ϊῖοηπς. ἆἕσι ος. (α.ζέπε, απ ολο. «8 

Οτα(ἴοης 1], Π1, Γταπς]αιεά αμα ῥα»τεά, 4εε οἴπετ Ρ8β8.1 
(Οιοετο)ς Φε]εοῖ 1,εἴῖετς, ἔτυο τοὔχελ1θς. 
Ο0ἱοετο”ς Τιθευ]απ Ὠἱςριιατίοης. 
Ῥοτπε]ίας Νερο, «ο 1β/εέε. 
ΦΒιυϊτορίας. 
Ἡοταςε, εοβζείο. 
ζυνεπα[ς Βείτες. εορεβδεία. 

ἱνΥγ, Ῥουκ» { Άπα 11. 
Ἐ/νγ. Εοοκς ΧΧΙ απά ΧΧΙΙ. 
1 υοτειίας, {η ῥεβαγα {{ο.. 
Ματιῖα!ς Ερίρίαπις (ῥαβε). 
Ον]άς Μείαπιοτρ]οςες, ε2ηῤζείε ἐπ έτυο ὉΟΓΝΛΙΘΝ 
Ρα άτιας) ΕαΡΙες. 
Ῥ]ευεις) Οαρεῖν!, απάἁ Μοςιε]]ατῖα. 
ΡΙαυτιης) Ῥεειάο]υς, απά Μες {(,]ογῖο5δµς, 
Ῥ]αυτις) τίπαπιποας, απά Μετια:ι !. η), 
Ῥ/ηγ)5 5ε]εοί Π,ειίετς. εὔ214εέε 121 ἔτυο 9οέα68ν 
ο αιποήμη. Βοοκς Χ απά ΧΙΙ. 

οπιᾶΏ Τ,ἵξε 1Π Τ,βΕἰπ Ρτοςε απά Ῥετςα, 
Φβ/]ςι)ς Οατ{]ΐπε, απά ἴπε )ασυτιμίηε 31. 
Ῥεπεςα Οπ Ῥεπεβίς, 
Ταοϊτις) Απηαὶς, {λε Σὲγς «ἐπ Βσολις, 
Ταεϊτις᾽ (σετπιβπγ απά Αρτὶςοἰα, 
Ταεϊτυς Οπ Οταϊοτγ. 
Ἐετεπεε: Απάτία, Αάε]ρμἰ απἁ Ῥλμογπαίο, 
Μετεπεε: ἩεαιΤοΠΙΙΠΙΟΓΙΠΠΕΠΟΣ. 
Ψιτρίς Ἐπεϊῖά, {με Ρὲ5έ δές Βοολτ. (Ἑοτ Βοοξ } τα’ «Ιβ:οῦ 

απαὶ οοπιρ]είε]γ σεα2μεα απά ῥα»σεῶν «ες ΟἵδΙ Ρ8; ..) 
Ριτοῖ])ς Εε]οσιες απἁ Οεοτρίςς. 
Ψιπὶ Ἐοπις. 
ἈἘκελίπες Αραΐπςι Ο1θ5ΊΡΊΠοΟΠ. 
«Ἐκεϊν]ας) Ῥτοπιείλεις Βουπά ; Θενεν νο, ΤεΌς8, 
Ἑεεπν]υ18) ΑΡΑπποπΙΠοΠ, 
οωσίδιορΏαηες (Οἶουάς. 
ΑπσιορΏαηες) Βϊτάς, απᾶἁ Έτορφ., 
Ώεπιοδί]πεπες Οπ {πε Οτοψη. 
Πεπιοςίλεπες ΟΙγπελῖαες απἁ ῬΗΠρρίος, 
Ἐυτίρίάες) Α]οεςιῖ, απ Εεεῖτα. 
Βιτρῖάες) ΒαοςΠαπίες, Αηά Ἠετου]ες Ευτφηᾶ, 
Ευρίάες) Ἠεουδα απά ΑπάτοπιβελΏς. 
μπὶρίάες) ]ρΗἱσεπία 19 Αιῑῖς, 19 Ταστίφ 
πυπιρίδες) Μεάεα. 
[ετοάο-ιμφ, Βοοξς Υ] απἁ 11, 
Ψετοά".ἴμ9. Βοον 111. 



Εοπνετ΄’4 Οάγ998Υ. {ζε Γὲνε) Τωε)ος Βοοδε, 
Ἡοπιοετ)ς Π]αά, {7ε Σέν κέ «δὲ Βοοάς. 
{φοεταίες’ Ραπεργτίς, ἐπ ῥεῥααέέσ. 
1 υοἰαπ)ς ε]εοῖ Γἱαίοριες, ὖτυο νούεες. Εζασφ αν, 
1 γσίας’ Οτα:εοης. Τήε ον }αποαἑἐρν οπίανέ, 
Ῥ]αϊο’5 ΑΡοΙορΥ, Οτίϊτο, απἀ Ῥ]εεάο, 
ΡΙαιο’5 (οτρίας. 
Ρ]αιο’5 ΊναςἩες (ῥαβε)). 
Εἰαϊο”5 Ῥ]οΐίακοτας, απά ΕιίἈγριτομ, 
Ρ]αϊο”9 Εερυδιῖο, 
δορμος]ες’ ζῬάΐρις Τγταηπις, Εἰφείτα, απά Απείκοπα. 
ορλος]εκ) (Γ,άΐρις Οοἰοπεις, 
Παςγαάϊάςς, εομεβζεέε 1 ἔτυο υοὔμ2ήέ5. 

Κεπορμοπ)ς Απαζασίς, {ήε οί ζομ» ὅσοξε. (Βροξ {. «988. 
Ιαιοά απ οοπιρ]ετεὶγ ρατςεά, {ε ῥεῥ. 3εε οἴλετ Όᾶσα.᾽ 

ἀεπορ]οπ’5 Ογτοραάία, οσ»βζεἕε ἐλι ἔτυο υοῖνμες. 
Κεπορμοπ)5 Ηε]]επίσα, απἁ Ὀγπιροδίαπα (Τ 19 Βαηφυεῖ). 
Κεπορλοπ)5 Μ επιοταβῖ]ία, οο21ῤύείε. 

ΕἘτεγιαρ’ς ]ε ]ουτηα]ϊείεη. ζενέεκ, 
Οοεί]ε)8 Ερπιοηί, 
Οοει]ε)5 Εαιςι. ὶ 
Οοει]ε)5 Ἠετπαπη απά ὨΓοτοῖλἩ 
ζοειμε᾽ς ΓρΗϊρεπία ἱπ Ταυσῖς, 
Π,εςςείηρ)ς Μίππα νοη Βατηλε]παι 
ἅ,ε-δίησ’9 Ναίπαπ Τε Ἠ)ίεε. 
1,εδείπρ᾽ς Εππϊ]ία (1ος. 
ΘεΠ]]]ει)ς Βα]]αάς. 
5ολ]]]ετ’ς Ώες Νεβς αἷς ΟπΙΚ6Ρ. 
5ο]λ]]]ετ]ς Μαἰά οἱ Οτ]εᾶῃς, 
Φε]ι]]]ετς Ματία Ξεατε. 
βολή {]ετς Ἰ/α]]επςιεῖπ΄ς Γ98αδ(]Ἡ. 
ΒεΠΙ]]ες”5 7 α]]εηςίεἰπ)ς ΟΑ14ῃ. 
Ρομ!]]ετ]α 1] ]απαι Τοε]]. 
ΦίοΓπι)9 ΤΠπιπιθῃςςε, 
Οοτπεί]]ες Τῆ{ςε ϱ1ά, 
Εειή]ει’5 Ἐοπιαποε οί 8 Ῥοος Υουυρ Μαα, 
Ἑκοϊπα)5 Αἰλα]ϊς. 

Εαπιρ/εἰεἴΥ Ῥαϊσεά «ἀ6ςᾶε, ΨΠερί[, Οἶσετο, θἴσο, ο{δε” Άολι 
Ώπεις Ο8ε54. Ἡ. ὮὉ. «αβπποηῦ. 76 σεηί ἔπίανςκὰ, 

Ὀβοείεσί Εοδά {ο ΟΑεξᾶε. Ῥυοσεςδέα] εἶεπΙΥ πιείμοά 6, 
(ες2εςΙάΐοπας, Οοπιρ]είςε, ψή(Ἡ Ἐπςρ. εαμἱνα]εηπίς. Ῥαρ. ης, 
Οἰσετο᾿ς Ιάέοτωβ. Α5 {ομπά {π 'Οἰσετο)5 Οτα{οης.’ Ῥαρ. ςᾳ 
Βερίαηοες) ].αΐπ Βοοξ, Ἠοομ ἃς Βετύς. Μαπγ ἵπιρι 76 

τηθἈ:5 Όνετ οἶμες Ῥουἱς {ος Ὀερίπηεις, οπθ Ὀεῖην 
ο Ώ Το Ἱ]αδίταίε οοπάΙ1οπαί 5εηίεποες. «ῥΙ].0. 
{Ώωστα) Οτεεῖς Βοοξ. Ἱ. Ἑ. Ἐτίσυεε. Οοπιρίείε {η 
Ιῑδε]ξ. Αρρίΐες {πε Ρεϊποϊρίες οἵ οοττεοί (εαολίησ {ος 
ἴπε Ρτεραταίῖοη (Ίπ οπς γεατ) {ογ τεαάϊίπρφ Χεπορίοι 
Απαζαςῖς,. {εν ἑεσέα ἐ ΠΩ εᾖοζ. ΦΙ«25. 

Όειπιαα Γεχϊς, ΕΙ /οούμοίες απά Ὑοσδβυ]ακν» 
Μ. Τε], Π]απρίται ν. ΟἵΙεαῃς, Ματία Βίπατί, Νεβε ει" 
ΟπΚε], Μίηπα ν. Βατημείπι, Ναίλαη ἄες ἸΤείςε. Επι. 
(αἱοιε, Ἡετπα. σπά Ὀοκοίλθα- Ιέρᾷέ τοῖς... 50 οἰς. “-- 



αφ Ῥηρλε Τραφεϊαβοαξ, ΟΙαφεὶο θετίθα, Οσα ας ορ 
πως, ᾧΦ].50 Ρες νοῖπεπς. 
αφατ 8 (σα]]ϊς Ἆνατ. θε Βορλ:. 

"βᾶταθι Βοοξ 1, ΟοπερίοιεΙγ Ῥατφεά. «εε δεί 
ἈἸσετο 5 Οταίῖοη.  ἔΕπαρεά «Ῥαϊίομ. 

Ῥαπιε, Οταϊτίου 1, Οοπερ]ειε]γ Ῥατθεά. ὧεέ δείσεα 
ΦΑΠ18, Οταιίοπ 1],  οπιρ]ετείγ λατφο:, ὁ :ὀμόσα 

Ὀΐσετο ον Οἷά Αςε θπά Ετιεπάθαίρ, 
6 οτπε]ῖις Νεροβ. 
ᾠλοταοξ, εο/ηβίεία. : 
Ἠ νγ. ῬΒοοξ5 ΧΧΙ απάἁ ΧΧΤΙ. 
Ἀνίά)5 Μείαπιοτρᾶοςες, εο’2Λ{εί. 
Φα]]1ς(9 0α πε, απά ]αρατιπίης Νας, 
Ὑ]τρϊ5 ,ἨἘπεῖά, {σέ ιδία Ἀσοβο, εγὲερᾶς 
Ὑητρι5 Ἀπείά,. (ο/ηβήείο, {δε 7 τυείνε Ἀουλε. 

Ἐποί ἡ, Βοοχς 1, (οπιρ]εῖε]γ Ρατθεά, 5οβησεά. «5εε δει 
Ψ]τρ]!5 Βοἱορες, (εοιβἰσβα2ά {:σ1.6 8οοᾶε 
Χεηπορηοπ΄8 Απαζαςίς, 
Χεπιορηοπ’5 λαπιοταδϊ[ία, 
Εοπιρις Ταἆ, «ϱἐγοέ δὲ Άοοβς, Λευέκαί 
Ἀθεποσίπεπες Οµπ ΤΗΕ Οτο. 
Νεν/ Τεδίαπιεπ, Ἠ7 1 Λοιιέ Λοίες, οοπιρ]είεεα. σεισβ, 

Ὀλαιρίει-(Υ Ὅαεςεά (ΟΔε5τ. ἈῬοοξ ]. ἘαυἩ Ρ8µε Όεᾶςθ 
221{6΄ {εα} ἴταησ]α ΊωΏ, ΟἼέέγαξ ἵταπείαϊίοη, ΡαΓ5ίΠβ, 
Ρτα ηπια(Ισα]το[ετεηοςδ, ΤΠε ᾖοπρ υοτυεῖςατε ἰπάϊσβτεᾶ 
ἐτοαφΠΏοαί, Ῥοιὰ ἵπ 1Πς Τα τεχί Ρατι, απά ἵη {9 
Ρατοίηρ. «4 αί σᾳ/απες τυ(ῤοιιέ {1771121 α ᾖεαζ. ΑΝ 
ἰάεα] αἷά, οοπιραοξ, οοπιρ]είε, απίααθ. ᾧϕ1.50. 

ζαικαιρ]εἰεῖν οσαυππεςά-Ρατσεὰ Ψετρίΐς Αεπείά 2κ }. Τὰςην 
ἐσαί ἵΏ ΡἰΔΠ, 9560Ρ8, α τά ατταημεπιεηῖ νή(Ἡ {πε Ρα τες 
ὕωσα”, γη] Ῥεϊπς «αεί 35 ννεὶὶ 35 ῥαγτεά. ΦΙ.90ε 

αοπιρίειοῖ Ῥατκεὰ (ἴσετο, 1. Τηε Εἰτοί Οταίίοπ οραϊτιθε 
υαευίης. Φαπης ΡἱαΠ αηά 5οορε 85 Ρανεά στα». Φ].5Ώ. 

Φοπωρ]είε]γ Ῥατεεά Οἱσετο, Π. 1 Τε βεοοπά Οταὕως αραίΏςε 
Οα Μπο. ὃαπις ρ]αῃ 45 .ρονε, 5.50, ͵ 

ζοσιρίείεῖν Ὦαεσεά Χεαορλοπ)ς Απαθ., ]. ϕ1.90. {7 β”ερ. 
.. Σεςιᾶππθηε νυν] ἸΝοῖες, ἀπά 1 επίσοηΏ. {εν έπεσα 

2 66Α- ἄερ., τοι{ἠ Αῑπς Ίαημεν Γεν σέσ {λε {δε μιαγρρεδ 
νο εἀἰοω ψὰ Επε]γ ἀῑδοτιηϊπαίϊπρ ρΓεσεπίαῖος 
8 ἴπα Θψπουγιπ5οξ έπθ Οτεεὶς Τεξίαπιεπίς «ὐά, ξ.6 
Λα ἑραίᾖεν, Φο. ΠὈέσ {ήν (ἄγειεσέ, Φ6. 

τά Γεκίαπαρηί, Ἡ οἱ. 1. (επεςῖς απά Εχοάας, 2ο” Άνευ 
2Ιεὐγετυ- Σ2η., τυὲεᾷ Δοίες» ἄάπρ Ἴαηιες ἕε’σεον αι 
Δευίτεά Υεγοίοα 1 2παγρίης; αμα πονὰ Δίεόγες 
«ᾖῥλαδεί απά Ταὐζες ο {δε Ε/εόγετυ ο. πουν Φ-- 
ἔαὶέ ΙεαῖΏος, ὃς; ὈϊνιοΙεγ ΟΙτοιίε, Φθ.οῦ, 

Όβοςς 3 1Μοδ[εὖ. Επεβεενν ΟτάσΏπλβΕ, ὦ 



ὈϊσΒοπακείεος ΤἨε ΟἸααίς Φεεῖεκ. ἩἨβΙίέποτοσο  θι 
οἰδ]]Υ Ρίαηηεά {οτ διἀεπίς΄ απἀ ἴεασπεις ἵπ ς.ορθ 
Απά Πἱρὶ βε]οοί ὉΡρ (ο {λε (ἶπεφ ἵπ Ροίπὲ αἱ 
οοαίοπίς, απ λοτἰία να Ἱμί]ε πιοάετη α5 τεξατή 
ΦοἱιοἱατθΠ!ρ, ἰΠπβίαΏίΙΥ αοοες5]Ὀ]6 ἵπ τεςρευῖ {ο αιταπρθς’ 
τηεπί, οί Ὀεοδί αΙαΠίγ α5 (ο ἐγρορταρἩγ απὰ Ρ4Ρετ. 
Δπὰ ἵτπ α Ὀἰπάΐπρ αἲ οποε εΙεραηῖ απά ἀυταὈ]ε. 8χ5}ό ἵπ. 

Έτεποὶ-Επρ]5ὰ απά Επριςη-Ετεποὶ ὨὈϊοιί; 'η”ν. 
1122 Ῥᾶφες. Φ2.00. 

ξιπιαη- Εηρ!ἶ5α απά Εηπρ]ςδα-αετπιαὮ Ὠ]ϊοτίοι.. τι. 
1112 Ρᾶρε5. ᾧλ.00. 

5 οἲϊη-Εηρ]δα απά Εηριςμ-1,αίη Ὀϊοίίοπαργ, 998 
Ραρες. 00. 

ωτοε]ς-Επρ!ϊ5α απᾶ Ἐηρ]ϊςη-ώτθεῖς Τἱοἱοιικκβο) 
1056 Ραᾳρε5. 492.00, 

Ἑτπρ]ϊς]ι-ατεεὶς Ὀϊοίίοπατγ. Ῥτίοε ΦΙ.ωΟ. 

Ὀιαοπαςίεςι Τῃε ἩἨαπάν Φεεῖν. '"'Ῥολπο]αςθΠίβΒ 
πιοάετη απά ασουταίε; αηπά τεα]Ιγ Ὠθδαυε{υϊ οσίπε. 
Αοεῤεί Σαξ{1ο2.. 

Μραηίςη- Εηρ]ϊ5μ απάἁ Ἐπορ.-Ραη., 474 Ῥᾶρο». ΦΙ.υα 
ΠιαΙαπ-Βηρ]ἱ5Η απἁ Έηρ.-Πα]., 428 Ρ8ρε5. ΦΙ.οΟι 
Νεαυ ΤῬες5ίαπιεηπῖ Ι,εχίοοι. «ἆίίγεἰγ 1ερτυ απ 

:ῤ-ίο-ααίο. ἩΗέ α |ἶπε β7ετεπίαίέοα οὗ έχε 
ΥΛΟΥ/Η5 οἵ {ε σ7εε” Τείαιεί. ΦΙ.ΟΟ. 

[μάάει ἃτ 5εοϊθς Αδείάρεά «Οτεείς Ι.εχίσοη. ἰΝΙεσ πουν 
Αρρεπάϊἰκ οἱ Ῥτορετ απά (Οεορταρηῃίσαι Ω8ΠΠΕ Α1.2ν 

Νήσος 1 αίη-Εωρ{ϊςὮ Ὠίοοπαςσγ. ΦΙ.20. 
{ες ΕαορΗςα-] απ ὨὈϊςοβοπαςγ. ϕ1.20, 

Πίος Τ αήη-ΕποΏςϐ απά Ἐπρι].αἲ. Ὀἱσοπαςν. «2.2 
Οαςςει[γ”5 1 αάπ Ῥεοσοάγ. ἨΝεν Ἐάῑίοι. 60 «επιο. 
Έτους) Ηςίοτία θαστα, νου ι Εἰνςί 1 αἰίω Ι.255οςς. ΕΚ ενἰσθά, 

τυ({ Ἰοεαδιίαγγ, Ἐτίεε 90 οἰδ. 5 ]8ίΙΥ Ρορ""Ιαέ 
νοίαπιε Ὀεξδίάες {πε Ἐρίίοπιε Ἠϊδίοτία Όβ8οτα, ἰλά 
Τοΐες, απά {πε Ὑοσαβι]ατΥγ, «οπίαϊπ5 100 Ραρες «4 
]επιεηίατυ Ι,αίῖπ Τ,εςσοπς, επαβ]ῖπσ ἔμε {εαοπετ 
ΑΙΤΥ {πε ραρῖ] αιἱοκΙγ απά ἵῃ ΕΣΥ 5ιερς ονετ (ά 
στοαπὰ ΡτερβΓΑΙΟΓΥ {ο τε Ἐρίίοπιε Ηϊςίοιῖα ΦᾶσΓα. 

Ἀγουίς) Έιτοι 1.ε55ους {ω Οτεεῖ, το /εχίσομ. Ἐενὶρεἁ 
Εάϊῑποπ. ϱΟονετίπσ 5α{Ποιεηπῖ φτουπἆ {ο αηπηαδίς {πε 
σειἀεπί {ο τεαά {πε Νενν Τεδίατηεπί π {1θ (.. εἰς. 5ορ 

ές οοκς) Νε περίῦς Αεηείάἁ, τος εχέεοι Ῥανῖδει, 
1Νοῖες, Μεϊτίσαί Ιπάεχ, Μαρ. Τά Ολο δ1.5Ών 

πώοοξς) εν Ονίά5 Ἀπείαπιοεμβοδος τυ Ἅµκἰεσν 
Ἐκρηεσαϊεά έος πιίκενί οἰῶσθεδ. ΊΛΙΕὰ Οµεοζένι Ἀγ. 



του νο Γ1ρναΥ 

Τῖνε Μογίἃ οί Ἡοτάς (Ρε) - - - -- 
Ὠονν ἵο Φ{ιάγ 1 Ιεγαίυτο (Ηεγάτ κ) - - - «15 

Α Βτίεί Ουεΐπε ο{ Ίἵε Βοοκς ἶ ΠΗανεξεά - «- 45 
ἩΠον; Ναΐυτε διμάΥ 5πουἰάἁ Βε Ταυρλί (Βὶροίον) - ᾖ{.00 
Ναίΐυτε Φ{μάγΥ ΙΓ 65δοπς (Οταν/οτὰ) ο ο. 5 

Ιεςςοῦς οπ ΜΊαππεις-- Μοταὶς (Ώεννεγ) - «5ελ «75 

(Ὕλαταείετ (Ύατπυπι) - - - - - - 120 

Γης Μαπ Πο Ῥίεαδες απά ἴἩε Ἠλ/οπιαηπ Ἠ/Πφθ ΟἼασγπας «75 
]Ππο΄ς Ἰ]ΠοϊηΜΥΙΠΟΙΟΥ - - -- - 15 

Ἠ/πο΄ς Πο ἵπ Ηἱδίου - - - προ (Β 1- 

59εΙεγ’5 ΤΠΕ Εουπάαίίοης οἱ Εάμσαίίοπ .-  - 100 
5εεΙεγ”5 Α Νεν 9ε]ποο] Μαπαρεπεῃί - - - Ι.25 

(οτάγ’5 Α Ὠτοαάει ΕἰεπιεπίατΥ Εάυκαίοαᾳ - - {25 
[πε 20ἱ1π Οεπίωτγ Εάνεαίϊοπαἱ Ρτοῦ]επης ».. - ιο 
ΤΠε δεῖεποε οἱ Φίμάγ (Μοοτε) Ξ -- - ῃ 100 

Ο0οοἷ”ς ΡεγεΠοἰορυ (4 Φπιβῤβεᾶ Εκβορίέον) -.  Ι.25 

διουίς ΤΠε Οτουπάνψογ] οἱ Ρ9γε]οἰοργ -. εδ 
δίομ(’5 Μαπμαί οἱ Ρ9Υςε]ο]οβΥ . - - - 1.50 

ΜαςΚκεηζίε Μαπιαί οἵ Εὐχίες ιν. μα Ὦ ων Ὁ ΦΦΦ 
Ἡον Το Βεεοπις Ωµμἰεκαϊ Ἐρυε - - -- - 90 

Α Ὀϊσίοπατγ οί 9ΥποΏΥΠπΙς απά Απίοηγπς - - 0 
Οοπιπιοπ Έτγοτς ἵπ Ἠτίάπρ απά θρεακς - - 50 
Α, Β, ϱ οἱ Εἰεεῖγεϊιγ - . - - ν ως 50 

ΕΙΒΥ ΡτοβιαβιεΟκεαραβἄΆσῃπς - - - - - 9 

ΗΙΝΗΟ5, ΝΟΒΙΕ 4. ΕΙΡΕεΕΡοκΚ 
81-33-36 ὕευι Ιδιν δε, Ὁ Νεν Ὑοις ο 









«Αν ὔκωινε κ απο ν. ὤ, μμ 
.. πο 

ΙΙΒΒΑΗΥ ΟΕ οΟνΝαΟβΕςς 
πῃ ΙΙΙ | 

| ΠΠ Ἰ μα ΠΠ | 

κα 
νε νε νά. 


